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  )كولومبيا(مونروي كابرا، ماركو غرياردو 

  ]ألسبانية با:األصل[ 

  بيان املؤهالت

 ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦ من املادة )أ(٤بيان مقدم وفقا للفقرة   
  ).ICC-ASP/3/Res.6(قرار المن 

 ولديه خربة مهنية كولومبيا  يفوقنيرم من رجال القانون املالدكتور ماركو غرياردو مونروي كابرا  ) أ(
وقد متيز يف مجيع مناصبه .      ً عاما ٤٥وأكادميية يف جمال القانون، على املستويني الوطين والدويل، منذ أكثر من 

 .باحلياد والرتاهة واالستقالل

ت        ً       ً                                                قاضيا  ورئيسا  للمحكمة الدستورية، وشغل هذا املنصب مدة مثاين سنواالدكتور مونروي كابراوكان 
 دستورية املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واتفاقية البلدان األمريكية استعراضوشارك يف . ٢٠٠٩حىت عام 

شارك أيضا و. واملعاهدات املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، ونظام روما األساسيملكافحة اإلرهاب، 
 الوصاية واألمباروونظر يف قضايا . نسان والقانون اإلنساين الدويلقوق اإلاملعنية حب دستورية القوانني استعراضيف 

. تزعم وقوع انتهاكات حلقوقهم األساسيةاليت باألشخاص املشردين داخليا وضحايا العنف واألقليات  املتعلقة
  على الدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها، ألن من وظائف احملكمة الدستورية يفوعمل طوال حياته املهنية

كولومبيا ضمان احلماية املباشرة حلقوق اإلنسان يف ضوء الدستور السياسي واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 
  . اليت كولومبيا طرف فيها

                                                   ً       ً  مناصب هامة أخرى يف اجلهاز القضائي للحكومة فكان رئيسا  وقاضيا  الدكتور مونروي كابراوشغل 
  .                             ً                                     األعلى لإلدارة القضائية، وقاضيا  بالدائرة الدستورية حملكمة العدل العليا     ً            نائبا  لرئيس الس باحملكمة التأديبية، و

 وساعد  سنوات،١٠دة ملقوق اإلنسان حل يف جلنة البلدان األمريكية         ًكان عضوا وعلى الساحة الدولية، 
والسلفادور يف إعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق اإلنسان يف األرجنتني وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وشيلي 

القضية ذات أمهية تارخيية كبرية مثل قضايا           ً   وشارك أيضا  يف . وغواتيماال ونيكاراغوا وسورينام وأوروغواي
 اجلنرال سوموزا يف نيكاراغوا، والتقرير املتعلق باألشخاص املختفني يف األرجنتني، وحل حصار سقوطاملتعلقة ب

يف  جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانيف     ً           ً أيضا  بصفته عضوا  وشارك . سفارة اجلمهورية الدومينيكية يف بوغوتا
  .                           ً            حل عدة نزاعات يف هاييت ونزاعا  يف السلفادور

  ًا نائبولقانون الدويل اخلاص يف بنما ومونتيفيديو، امؤمترات دى  ل                  ً فوق العادة ومفوضا  ًا سفريوكان 
                          ً                 مة الدول األمريكية، ومندوبا  لكولومبيا يف عدة جلنة الشؤون القانونية والسياسية بالس الدائم ملنظ رئيسل

   .مؤمترات دولية



 ٢ 

                       ً       وكان ملدة ست سنوات عميدا  لكلية . بشكل وثيق يف التعليم والبحثوشارك طوال حياته املهنية 
         ً      ً وكان عضوا  مؤسسا  .                           ً      ً                      وكان يف مناسبات كثرية أستاذا  زائرا  يف جامعات دولية مرموقة. احلقوق جبامعة روزاريو

يما يف جماالت       ًً        ً     مؤلفا   قانونيا ، الس٣٠ووضع ما يزيد على .       ً                                        ونائبا  لرئيس معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
النظرية الدستورية والقانون الدويل، والقانون الدويل العام، واالختفاء القسري لألشخاص، ونظام البلدان 

  .واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وحقوق اإلنسان، ، والنظام القانوين لتسليم ارمني،كيةياألمر

صفات أكادميية ا حتلى به من ملافة يف كولومبيا تقدير الكهذه ااالت واكتسب نتيجة إلجنازاته يف 
الدكتور مونروي كابرا املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى ولدى .  واتسم به من حياد ونزاهةوأدبية ومهنية بارزة

  .املناصب القضائية يف كولومبيا

  . باللغة اإلنكليزيةممتازةمعرفة ودراية لدكتور مونروي كابرا لو  

 ويف  للمحكمة اجلنائية الدولية من نظام روما األساسي٣٦من املادة ‘ ٢’) أ (٤الفقرة م  ألحكا   ًفقا وو  
 ماركو غرياردو الدكتور الدائمة التحكيم حمكمة يف لكولومبيا ةالوطنيرشحت اموعة ، ضوء ما ذكر أعاله

  . احملكمة اجلنائية الدوليةقاض يفملنصب  مونروي كابرا

الدكتور ماركو غرياردو مونروي ، يرشح من نظام روما األساسي ٣٦ملادة  من ا٥ ةوألغراض الفقر  )ب(
  . النتخابه ملنصب قاض ضمن القائمة باءكابرا

احلاجة إىل متثيل                                        ً          الدكتور ماركو غرياردو مونروي كابرا مرشحا  ملنصب قاض وقد روعي يف اختيار   )ج(
                                                  ً ادل، والتمثيل العادل لإلناث والذكور من القضاة، وفقا  النظم القانونية الرئيسية يف العامل، والتوزيع اجلغرايف الع

  .٣٦من املادة ‘ ٣’إىل ‘ ١ ’)أ (٨للفقرة 

، يستويف ترشيح  جلمعية الدول األطرافثامنةلدورة الااملقرر إجراؤها أثناء القضاة انتخابات  ويف سياق
ميثل نظام القانون ‘ ١’ دام الدكتور مونروي كابرا الشروط الالزمة لضمان التشكيل املناسب للمحكمة ما

الكارييب؛ البحر ميثل جمموعة بلدان أمريكا الالتينية و‘ ٢’ سكسوين؛ و - من القانون األنغلومعينة عناصر واملدين، 
  . وميثل جانب الذكور

 وعالوة على خربته الواسعة باملسائل املتعلقة بالقانون الدويل العام وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين    )د(
 من نظام روما األساسي، ٣٦من املادة ) ب (٨                                              ً        الدويل، يتمتع الدكتور ماركو غرياردو مونروي، وفقا  للفقرة 
           ً                            وتناول أيضا  املوضوع اخلاص لالختفاء القسري . باخلربة يف قانون األحداث، ونشر عدة مقاالت يف هذا الشأن

  .   لألشخاص

الدكتور ماركو غرياردو مونروي  األساسي، ال ميلك  من نظام روما٣٦ من املادة ٧وألغراض الفقرة   )ه(
  .                                            وي قدم ترشيحه بوصفه الترشيح اخلاص مبواطن كولوميب. جنسية مزدوجة

*** 


