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معّية الدول األطراف للمحكمة جلألمانة العامة ل أبطيب الّتمّنياتائمة لدى األمم املّتحدة تتقّدم بعثة إسبانيا الدّ 
شباط/فرباير،  5المؤّرخة   ICC-ASP/R19/SP/20الوثيقة رقم و انتخاب املّدعي العام التايل  وفيما خصّ  .اجلنائّية الدولّية

 املّدعي العام لدى احملكمة. شرّفنا أن نبلغكم أّن إسبانيا ترّشح السّيد كارلوس كاسرتيساان فرياننديز ملنصبي  
 
ساسي، من نظام روما األ 42.3فرياننديز يلّّب متاماً الشروط احملّددة يف املاّدة  تعترب إسبانيا أّن السّيد كاسرتيساان 

صفات السّيد كاسرتيساان فرياننديز الرئيسّية اليت تستجيب للمتطلّبات  أّماومن هنا فهو أفضل مرّشح لتويّل هذا املنصب. 
 هي الّتالية: فاحملّددة يف نظام روما األساسي والّشروط املرجعّية 

 
 لقدبنزاهة شخصّية ومهنّية ال تشوهبا شائبة. حّلى ، كما أنّه يتخالقأبرفع األ السّيد كاسرتيساان فرياننديزحّلى يت

ابت ابلّدفاع عن التزامه الثّ خالل حياته املهنّية، برهن عن ، و انل عّدة أومسة وجوائز مرموقة على الّصعيدين احملّلي والّدويل
السّيد يتمّتع للمحكمة. املبادئ الّتوجيهّية عن  ،العدالة وقيم القانون اإلنساين الّدويل والقانون اجلنائي الّدويل، وبذلك

يف الّتعامل مع مسائل حّساسة ودقيقة يف  واسعةبسرية مهنّية ابرزة كمدٍّع عاٍم كما أّن له خربة  كاسرتيساان فرياننديز
   حاالت تطّلبت مواجهة الكثري من الضغوط وحّّت املخاطر الّشخصّية. 

 
خربة عملّية واسعة معرتف هبا على ذو عالية. فهو  ةكفاءب السّيد كاسرتيساان فرياننديز اّتسماملهنّية،  مسريتهطوال 

لّنجاحات يف حتقيقات وحماكمات ابحافل سجّله الّصعيدين الوطين والّدويل كأستاذ يف قضااي جنائّية معّقدة. كما أّن 
 ابع  يساان فرياننديزالسّيد كاسرت  ولدىجرائم واقعة ضمن اختصاص احملكمة(.  هاواستئنافات صعبة، وطنيّاً ودولّياً )مبا في

يف إدارة املوارد البشريّة يف بيئات متعّددة الثّقافات واإلثنّيات، ويف إدارة ميزانّيات ذات موارد مالّية كبرية ومهّمة، طويل 
استخدام عن قدرته على  السّيد كاسرتيساان فرياننديزقد أثبت و تلك اليت يتواّلها مكتب املّدي العام لدى احملكمة. حتاكي 

ذه املوارد على أفضل وجه وعلى حتقيق الفعالّية القصوى يف احرتام االلتزامات وحتقيق النّتائج. إضافة إىل ذلك، يتمّتع ه
 مبهارات القيادة والّتواصل املتينة.   السّيد كاسرتيساان فرياننديز

 
اجلنائّية ويف حّل القضااي القضائّية يف اإلجراءات  وابرزةخبربة عملّية واسعة  السّيد كاسرتيساان فرياننديزيتمّتع 

سنة على املستويني الوطين والّدويل. ومن هنا، فهو يتمّتع خبربة ابرزة يف عمل  40اجلنائّية. لقد عمل كمدٍّع عاٍم طوال 
قات سنة من املمارسة املهنّية يف جمال الّتحقي 15مارسة املهنّية كمدّع عاٍم وسنة من امل 30الّدوائر االبتدائّية مع 
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جنة الّدولّية ملناهضة احلصانة عند واليته على رأس اللّ جيدر الّتوقف  ،خربته الّدولّية فيما خصّ و واملالحقات اجلنائّية الّدولّية. 
عدداً ال حيصى  السّيد كاسرتيساان فرياننديزطوال مسريته املهنّية الطويلة كمدٍّع عاٍم، استلم ف .2007يف غواتيماال يف العام 

اي اجلنائّية وقد مشلت ملّفات قضاايه كافة أنواع األدلّة مبا فيها العلمّية واإللكرتونّية والرّقمّية. إىل جانب ذلك، من القضا
خبري قانوين يف نظام القانون املدين، إالّ أنه ونتيجة خلربته الدولّة الواسعة، فهو ملّم  السّيد كاسرتيساان فرياننديزومع أّن 

 القانون العام.  إملاماً واسعاً بتقليد 
 

 ول األطراف العاّمة جلمعّية الدّ  ةجانب األمان
 لمحكمة اجلنائّية الدولّيةل

 ، نيويوركنيويوركمدينة 
 

)اإلجنليزيّة والفرنسّية(؛ لغّته األم هي  احملكمة عمليت لغّ  يف وطالقة ممتازة معرفة ذو كاسرتيساان فرياننديزالسّيد  
 اإلسبانّية.
 

 .لسّيد كاسرتيساان فرياننديزت رفق ربطاً الّسرية الّذاتّية ل ي شّرف سفارتنا أن
 

بعثة إسبانيا الّدائمة لدى األمم املّتحدة هذه الفرصة لتعيد التأكيد على فائق احرتامها لألمانة العامة جلمعّية تغتنم 
 ولّية.ول األطراف للمحكمة اجلنائّية الدّ الدّ 
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