
 

 

  

  بيان وفاء السيد فيليب مريباملتطلبات

رت بلجيكا أن تقدحملكمة اجلنائية الدوليةقضاة ابترشيحاتم ترشيح السيد فيليب مري النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية قر.  

إن ترشيح السيد فيليب مري، املرفق بيان مؤهالته وخربته ببيان وفائه باملتطلبات هذا، يفي جبميع الشروط املطلوبة يف وثيقة اختصاصات 
 الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف نظام ICC-ASP/10/Res.5ترشيحاؤالء القضاة، املرفقة بالقرار اللجنة االستشارية املعنية ب

  :، والذي ينص على ما يلي2011ديسمرب / كانون األول20روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

يتحلون بأخالق رفيعة والذين يتمتعون بكفاءة ثابتة وخربة يف يختار أعضاء اللجنة من بني األشخاص املعنيني واملهتمني البارزين الذين "
  ."القانون اجلنائي أو القانون الدويل

وهو مكلَّف . 2002وهو قاض احتادي منذ عام . فالسيد فيليب مري يتمتع خبربة واسعة يف القانون اجلنائي والقانون اجلنائي الدويل
 مدعياً 2007جلرمية املنظَّمة، منذ قدومه إىل النيابة العامة االحتادية، وقد عين يف عام مبلفات القانون اإلنساين الدويل، واإلرهاب، وا

  .عاماً بالنيابة ومسؤوالً عن قسم القانون اإلنساين الدويل واالختصاصات يف اال العسكري

قات يف جمال االنتهاكات اخلطرية للقانون ، بصفته القاضي البلجيكي األول املكلَّف باملالح2002ويتولّى السيد فيليب مريمنذ عام 
احملكمة اجلنائية الدولية، واحملكمة : اإلنساين الدويل، دور املنسق البلجيكي القضائي للعالقات مع اهليئات القضائية اجلنائية الدولية

وهو أيضاً، .  بسرياليون، واحملكمة اخلاصة بلبناناجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اخلاصة
، العضو البلجيكي يف الشبكة األوروبية للمنسقني فيما خيص األشخاص املسؤولني عن جرائم اإلبادة اجلماعية 2002 منذ عام

  .واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

للقضاء الذي يتولّى بصورة خاصة املسؤولية عن ترشيح وتعيني كما إن السيد فيليب مريعضو منتخب يف الس األعلى البلجيكي 
ويضاف إىل ذلك أنه . ، وعضو اجلمعية الدولية للقانون العسكري ولقانون احلرب)2012سبتمرب /بدءاً من األول من أيلول(القضاة 

  . معهد التدريب القضائي البلجيكييدرس القانون اإلنساين الدويل يف املعهد الوطين لبحوث الشرطة االحتادية البلجيكية ويف

  . تتعلق بالقانون اإلنساين الدويل-يف املضمارين الوطين والدويل–وقد ألَّف مقاالت وأعماالً وعروضاً 

فتحدو بلجيكا الثقةُ بأن خربة السيد فيليب مرياملهنية ومؤهالته ميكن أن يسخرا على حنو مفيد لعمل اللجنة االستشارية املعنية 
  .قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةات بترشيح


