
 

 األطراف، الدول جلمعية الدائمة األمانة إىل حتياا أطيب الهاي يف كولومبيا سفارة دي
 منصب إىل سيفوينتس إدواردو السيد ترشيح تقرر قد كولومبيا حكومة بأن األمانة بإبالغ وتتشرف

 العاشرة الدورة خالل ستجرى اليت النتخاباتل ألف القائمة مبوجب الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض
 12 من الفترة يف ،نيويورك يف املتحدة األمم مقر يف الدولية اجلنائية احملكمة يف األطراف الدول جلمعية
  .2011 ديسمرب/األول كانون 21 إىل

  
 األساسي روما نظام من ،)2( )أ( 4 الفقرة ،36 املادة حكامأل وفقا الترشيح هذا يتم
  .الدولية اجلنائية للمحكمة
  
 ومعمقة واسعة معرفة األمد طويلال واملهين األكادميي عمله يف سيفوينتس اردوإدو أثبت لقد

 حلقوق الدويل القانون جمال يف متميزة خربات عن فضال ،اجلنائية واإلجراءات اجلنائي لقانونا يف
 مت ،كولومبيا يف أندس لوس جامعة يف أستاذا مبنصب يعمل سنوات عدة أمضى أن بعدو .اإلنسان
 القاضي منصب إىل 1999 عام يف  ترقيته متت حيث الكولومبية، الدستورية العدل حمكمة يف تعيينه
  .األعلى

  
 حمقق منصب إىل  الكولوميب الكونغرس  قبل من سيفوينتس إدواردو باانتخ مت ،2000 عام يفو
 املسؤول هكون عن فضال اإلنسان، حقوق محاية عن العامني نياملسؤول أهم من احدو وهو ،احلكومية الشكاوى
 .العام اجلنائي لدفاعا عن األعلى

      
 وتعزيزه دستوري تعديل اقتراح هو لكولومبيا، احلكومية الشكاوى حمقق بصفته له عمل أول كان

  .األساسي روما نظام على التصديق تسهيل أجل من وذلك
  
 بصفة الدستورية حكمةللم اإلمتامية اجللسة قبل من سيفوينتس إدواردو تعيني مت األخرية، السنوات يفو

 مجيع وجهت اليت واملوضوعية أخالقياته لرتاهة الرفيع االعتبار إىل يدل التعيني هذا إن .للمحكمة مساعد قاض
   .العامة للمناصب توليه أثناء قراراته

  
 إىل أدت ،احلكومية الشكاوى حمقق كونه عن فضالً األعلى القاضي بصفته حققها اليت اهلامة النتائج

 والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة مقر يف اإلنسان حقوق لقسم مدير منصب إىل سيفوينتس إدواردو تعيني
 والثقافية واالقتصادية االجتماعية احلقوق عن للدفاع تعزيزه واصل حيث باريس، يف )اليونسكو( والثقافة
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 اللغة بطالقة ويكتب تحدثي املرشح هذا إن .اإلنساين التمييز ضد اربةاحمل يف شارك أنه كما لألقليات،
   .الفرنسية غةللا عرفةمب جيد مبستوى يتمتع أنه كما واإليطالية، واإلجنليزية )األم لغته( األسبانية

  
 هيو ،أندس لوس يف احلقوق كليةل  عميد مبنصب سيفوينتس إدواردو تعيني مت ،2005 عام يفو
 قام ،عميدا قضاها اليت ةالست السنوات خاللو .الالتينية كاريأم يف احلقوق كليات  وأهم أفضل من واحدة
 وحقوق الدويل اإلنساين القانون جمال يف سيما ال ،عدة مواضيع حول والنقاش األكادميية البحوث بترويج
 جانب من النشطة املشاركةو التأثري تثبت أندس لوس يف احلقوق لكلية ةالعديد املنشورات أن كما .اإلنسان
 عامة وبصفة ،األفريقية األصول ذوي من اتمعات عنو ،النازحني ضحاياال عن الدفاع يف  سيفوينتس إدواردو

  .العنف أعمال من املتضررة األقليات عمجي
  
 مرشح تقدمي إىل احلاجةب كولومبيا كومةحل احلقيقي االعتقاد عن يعرب ال سيفوينتيس دواردوإ ترشيح إن

  أن كما .ناإلنسا حقوق حبماية احلكومة التزام أيضاً ميثل هأن بل سب،وح ةالعالي األخالقية والقيم املعايريب يتمتع
 داعتما مع بدأ الذي الضحايا حقوق عن للدفاع الالزم اإلجيايب العمل إىل أيضا يرمز سيفوينتس إدواردو
  .1991 عام يف الكولوميب الدستور

  
 الوحيد السبيل باعتباره لعدلا بسيادة الكولوميب الشعب التزام يؤكد سيفوينتيس دواردوإ ترشيح إن
 يف انعقد الذي األساسي روما لنظام االستعراضي املؤمتر يف ذكره مت الذي النحو على ،سالم يف للعيش املضمون
   .2010 يونيو/حزيران يف ،أوغندا كمباال،

  
 ئيةاجلنا للمحكمة األساسي روما نظام من )أ( 4 الفقرة 36 ملادةا مبوجب البيان هذا إعداد مت لقد

   .املذكرة ذه مرفقة سيفوينتيس دواردوإ للسيد الذاتية السرية أن كما ،الدولية
       

 
 


