
 

 

  )أوغندا(، دانييل دافيد نتاندا نسريكو

 ]إنكليزي: األصل[

  بيان الوفاء باملتطلبات

اللجنة االستشارية املعنية بانتخابات قضاة احملكمة اجلنائية نتخابه عضواً يف  يفي مبتطلبات انسريكودانييل دافيد نتانداالقاضي إن  
  :الدولية، إذ أنه

  .مشهور مبناقبه األخالقية الرفيعة، وبعدم حتيزه وبرتاهته بصفة قاض وحمام يف احملكمة العليا يف أوغندا  

و يعمل يف الوقت احلاضر قاضياً يف دائرة االستئناف يف وه. إنه ميتلك كفاءةراسخة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية  
. ئية الدولية وكان رئيساً لشعبة االستئناف فيهاوقد عمل قبل ذلك قاضياً يف دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنا. احملكمة اخلاصة بلبنان

وقد أُدرِج اسم القاضي . أمام احملاكم العليا واحملاكم الفرعية يف أوغندااحملكمة العليا يف أوغندا ومارس ذه الصفة احملاماة  وهو حمام يف
  .نسريكو، قبل انتخابه قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف قائمة احملامني الذين ميكن أن يعينوا ليمثِّلوا املتهمني واين عليهم أمامها

قانون الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وقانون إنه يتمتع بكفاءة راسخة ومعترف ا دولياً يف ال  
. وقد درس هذه املواضيع يف جامعة ماكرييري يف أوغندا ويف جامعة بتسوانا حيث عمل أستاذاً ورئيساً لقسم القانون. حقوق اإلنسان

كما إنه شارك يف أنشطة مهنية تستلزم امتالك ناصية . دولياًفقهية كثرية يف أعمال مشهورة / وقد أجرى حبوثاً ونشر مقاالت علمية
القانون يف هذه ااالت، مثل إصدار فتاوى قانونية ختصصية والعمل يف اللجنة االستشارية التابعة ملكتب البحوث يف جرائم احلرب 

  .وق اإلنسان وللقانون اإلنساين مدعى بارتكااالتابع ملعهد القانون يف اجلامعة األمريكية واالضطالع مبهمات حتقيق يف انتهاكات حلق

  .وهو جييد اللغة اإلنكليزية كتابةًوتكلماً  

، سيأيت )Common law(إن انتخاب القاضي نسريكو، املنحدر من منطقة أفريقيا ومن بلد يعمل فيه بالقانون اإلنكليزي   
  .؛ وسيجعل متثيل أفريقيا يف اللجنة املعنية أكثر إنصافاًلصاحل سد ضرورة متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل

وبالنظر إىل قوة شخصية القاضي نسريكو ونزاهته، وكفاءته املعترف ا دولياً يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، والقانون   
، فال شك يف )كما يشهد به بيان مؤهالته وخربته (الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وقانون حقوق اإلنسان

  .م كبري اإلسهامفي عمل اللجنة االستشاريةأنه، يف حال انتخابه، سيسهِ
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