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 سامبا، مياتا ماريا )سيراليون(

 ]األصل: باإلنكليزية[

 مذكرة شفوية

تهدي البعثة الدائمة لجمهورية سيراليون لدى األمم المتحدة في نيويورك تحياتها إلى أمانة جمعية الدول األطراف في نظام 

، بناًء على قامتروما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتتشرف بإبالغ هذه األخيرة بأن حكومة جمهورية سيراليون 

قاضيًا للمحكمة  هامياتا ماريا سامبا النتخاب ةة المستقلة في سيراليون، بترشيح القاضيقرار لجنة الخدمة القضائية والقانوني

خالل الدورة التاسعة عشرة لجمعية الدول ذات الصلة االنتخابات جرى . وست2030إلى  2021القائمة ألف، للفترة  ضمن 

 .2020ديسمبر نيويورك، في كانون األول/في  التي ستُعقد األطراف

المتميزة وخبرتها أن  مؤهالتها، ومن شأن كفاءتها و36من المادة  3لمتطلبات الفقرة  تاماتمتثل القاضية سامبا امتثاال و

سق ترشيحها أيضا مع التزام جمهورية النهوض بمبادئ نظام روما األساسي وأهدافه وقيمه. ويت  سبيل قيِّمة في ذات `تجعلها 

 التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين في المحكمة.اعاة مرالدول األطراف بسائر سيراليون و

ن عاما من الخبرة ولديها عشرهي و. سجل حافل بالنزاهةبالستقامة وتت سم باوبأخالق رفيعة المستوى سامبا  ةلقاضياوتتمت ع 

 ايالصعيد الدولي، مدععلى لقد كانت، والقانون الجنائي. مجال في  يةوقاضاختصاصية الدولي والمحلي كعلى الصعيدين 

حكمة الجنائية للملمكتب المدعي العام التابعة سيراليون، ومسؤولة العمليات الميدانية الخاصة لمحكمة المساعًدا في عاما 

في لجنة مكافحة الفساد في سيراليون، يا عاما أقدم كانت القاضية سامبا مدعفعلى الصعيد المحلي، أما الدولية في أوغندا. 

ف إلىوالقضايا الجنائية(. بمعنية أعلى محكمة ابتدائية وهي في المحكمة العليا ) اها قاضيقبل تعيين مزيد من المعلومات  للتعرُّ

وقانون  ،الدولي اإلنساني والقانون ،القانون الجنائيمجال في  النطاق تيواسعمن خبرة ومعرفة سامبا  ةلقاضيما يتوف ر ل عن

 .ها المرفقينالذاتية وبيان مؤهالت تهارجى االطالع على سيريُ  قواعد اإلثبات،و ءاتجرااإلوقواعد  ،حقوق اإلنسان الدولي

الخاصة لتصريف األعمال سيراليون في محكمة  ياسيراليون وقاضبفي محكمة االستئناف  ياسامبا حاليا قاض ةالقاضيوتعمل 

ستكون متاحة لجميع األنشطة المتعلقة بالترشيحات، بما في ذلك المقابالت التي ستجريها اللجنة االستشارية هي المتبقية. و

 المناسباتبحضور القاضية سامبا ملتزمة والمستديرة العامة. )الموائد( المائدة لقاءات و ،(ACN) ترشيحات القضاةالمعنية ب

 اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة.  مقابالتإجراء ل ينيويورك قبالدول األطراف في التي تعقدها الثنائية 


