
  املؤهالت بيان

 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من )أ( )4( الفقرة 36 املادة ألحكام وفقاً البيان هذا تقدمي يتم
   .ICC-ASP/3/Res.6 -  رقم الدولية اجلنائية للمحكمة األطراف الدول مجعية قرار من 6 والفقرة الدولية

  
 الدستورية للمحكمة السابق الرئيس سيفوينتسن إدواردو السيد بترشيح مبوجبه كولومبيا حكومة تتقدم

 اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب كمرشح لكولومبيا، احلكومية الشكاوى بأمور واحملقق الدستورية العدل وحمكمة
 اليت استثنائية بصفات يتحلى سيفوينتسن السيد بأن احلكومة وتعترب .ألف القائمة مبوجب النتخاباتل الدولية
   .واإلنسانية األخالقية القيم وأعلى تفوقامل عمله تضافر

    
 للمحكمة األساسي روما نظام من )2( )أ( 4 الفقرة ،36 املادة شروط مبوجب يتم الترشيح هذا إن  
   .الدولية اجلنائية

  
 كولوميب مواطن بصفته ترشيحه يقدم ولكنه وإيطايل، كولوميب مواطن هو سيفوينتسن إدواردو السيد إن
   .كولومبيا حكومة دعم يتلقى وبالتايل

  
 للقانون وعميقة واسعة معرفة  األمد الطويل واملهين األكادميي عمله يف  سيفوينتس إدواردو أثبت لقد

 سنوات عدة وبعد .اإلنسان حلقوق الدويل القانون جمال يف متميزة خربات عن فضال ،اجلنائية واإلجراءات اجلنائي
 حيث الكولومبية، الدستورية العدل حمكمة يف كقاض تعيينه مت لومبيا،كو يف أندس لوس جامعة يف كأستاذ بصفته
  .1999 عام يف هلا األعلى القاضي أصبح

  
 .الالتينية أمريكا يف وكذلك كولومبيا يف جداً معروفة أمهية هلا العليا اخلاصة احملكمة أحكام قرارات إن

 كان لقد .املاضيني العقدين خالل وتقدمياً ابتكارا األكثر احملكمتني من واحدة بأا ا معترف احملكمة أن كما
 اإلجراءات وتطبيق تكوين على اًكبري اًتأثري الدستورية احملكمة اعتمدته الذي اجلنائي بالقانون املتعلقة لقراراتل

 ،الواجبة القانونية اإلجراءات يف الدويل القانوين اإلطار دمج يف حامسة أيضا كانت أا كما .كولومبيا يف اجلنائية
   .كولومبيا اجلنائي القانون يف الدولية، اإلنسان حقوق معايريو الدولية، واجلرائم
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 احملكمة عن الصادرة اجلنائي القانون يف األحكام لقرارات اإلبالغ قاضي سيفوينتيس إدواردو كان لقد  
 الدولة صالحيات من داحل إىل تشري اليت تلك مثل الصلة، ذاتو كبري تقدير موضع كانت اليت الدستورية

 العليا ألوامرل المتثالل جبلواا نطاقو ؛العسكرية اجلنائية لعدالةلو عسكريةال محاكملل حدود ووضع ؛ستثنائيةاال
 ضمن الواجبة القانونية لإلجراءات الدستوري احلق وتعزيز ؛الدولية اإلنسان حقوق محاية على تأثري هلا كان كلما

  .وغريها قاتوالتحقي اجلنائية احملاكمات
  

 "الدستورية الكتلة" مفهوم بشأن الصلة ذات األحكام لقرارات اإلبالغ قاضي أيضا املرشح وكان
)Constitucionalidad de Bloque(1 فإن ،األحكام هلذه وفقا .القانونية احلماية نطاق توسع اليت 

 القانوين اإلطار يف تسود كولومبيا عليها صادقت اليت الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حلقوق الدولية املعاهدات
  .القضائية للمراجعة معايري تصبح وبالتايل ،الوطين

  
  عن ومسؤوالً الدستورية اللجنة يف عضوا  سيفوينتيس إدواردو تعيني مت ذلك، من قصري وقت وبعد

    .العادلة احملاكمة ضمانات تعزيز وكذلك ،فيه اجلنائية اخلصومة نظام وإدخال  الكولوميب، اجلنائي اإلصالح عملية
  
 أمور يف احملقق منصب إىل الكولوميب الكونغرس قبل من سيفوينتس إدواردو  خبانت 2000 عام يف
 املسؤول كونه عن فضال اإلنسان، حقوق محاية عن العامني املسؤولني أهم من واحد وهو ،احلكومية الشكاوى
  .العام اجلنائي الدفاع عن األعلى

  
 أجل من وذلك وتعزيزه دستوري تعديل اقتراح هو لكولومبيا، احلكومية الشكاوى حمقق بصفته هل عمل أول كان

  .األساسي روما نظام على التصديق تسهيل
  

 ،العام الدفاع نظام حتسني على جهوده سيفوينتس إدواردو ركّز ،منصبه يف قضاها اليت الفترة خالل
 يف لألطراف الفعالة واحلماية اإلجرائية الضمانات تعزيز أجل من اجلنائية العملية االستراتيجيات توجيه وإعادة

 املتعرضة للفئات اإلنسان حقوق محاية يف فاعال دورا أيضا توىل أنه كما .الضحايا سيما ال ،اجلنائية احملاكمات
  .األصليني والسكان النساء مثل ،تارخييا لتمييزل

                                                           
 القانوين النظام إطار يف  دستوري هرمي تسلسل هلا توجد اليت الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حبقوق املتعلقة املبادئو القواعد من جمموعة إا  1

  .الكولوميب
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 أمام املثول أمر حلماية قانون مشروع بتعزيز فوينتسسي إدواردو قام ،احلكومية الشكاوى حمقق بصفتهو
 ضمنو .القسري االختفاء حاالت نعملو لبحثبا لقيامل فعالة آليات لتكوين أساسياً أيضا عمله كان .القضاء
 سيفوينتس إدواردو أصدر كولومبيا، يف الرتاع لضحايا اإلنسان حقوق محاية جتاه املوجهة اإلجراءات من سلسلة
 هذه خالل منو .الدويل اإلنساين للقانون اخلطرية باالنتهاكات ندد حيث "اإلنسانية القرارات" من اًكبري اًعدد

 الرتاع لضحايا أساسيا دعما أيضاً ىأعط أنه بل وحسب اإلنسانية ضد جرائم ارتكاب نعمب مكتبه يقم مل القرارات،
  .اإلنسان قحقو وتعزيز حلماية وفعاالً اًمفيد اًجهاز مكتبه يف وجدوا الذين

  
 بصفة الدستورية للمحكمة 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

  
 يف القاضي وبصفته .الدويل اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق جمال يف خبري أيضا هو وينتسسيف وإدواردو

 وضع على ساعدت اليت اهلامة لقراراتل املؤلف كان فقد ،احلكومية الشكاوى حمقق كذلكو الدستورية احملكمة
 بـ املتعلقة تلك جند أن كنمي مزيةرال قراراته بني منو .الدستورية احملاكم طليعة يف الكولومبية الدستورية احملكمة

 عن فضال ،الثقافيةو واالقتصادية االجتماعية حقوقلل األساسية القاعدة لتشكل حتولت واليت "للمعيشة األدىن احلد"
  .النازحني الضحايا حلماية ضرورية أصبحت واليت ،"ةدستوريال غري األمور وضع" مفهوم

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

 والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة مقر يف اإلنسان حقوق لقسم مدير منصب إىل سيفوينتس إدواردو
 كما لألقليات، والثقافية واالقتصادية االجتماعية احلقوق عن للدفاع تعزيزه واصل حيث باريس، يف )اليونسكو(
 )األم لغته( األسبانية اللغة بطالقة ويكتب يتحدث املرشح هذا إن .اإلنساين التمييز ضد احملاربة يف شارك أنه

   .الفرنسية اللغة مبعرفة جيد مبستوى يتمتع أنه كما واإليطالية، واإلجنليزية
  
 واحدة هيو ،سأند لوس يف احلقوق لكلية  عميد مبنصب سيفوينتس إدواردو تعيني مت ،2005 عام ويف

 بترويج قام ،عميدا قضاها اليت الستة السنوات خاللو .الالتينية أمريكا يف احلقوق كليات  وأهم أفضل من
 كما .اإلنسان وحقوق الدويل اإلنساين القانون جمال يف سيما ال ،عدة مواضيع حول والنقاش األكادميية البحوث
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  سيفوينتس إدواردو جانب من النشطة املشاركةو التأثري تثبت أندس لوس يف احلقوق لكلية العديدة املنشورات أن
 املتضررة األقليات مجيع عامة وبصفة ،األفريقية األصول ذوي من اتمعات وعن ،النازحني ضحاياال عن الدفاع يف
  .العنف أعمال من

  
 صبحي بأن سيفوينتس إدواردو قرر ،احلقوق كلية عميد منصب يف سنوات ةست بعد ،2011 عام يف

 من طلب على بناء قام، الذي الباحثني من فريقا قاد حيث ،ندسأ لوس يف احلقوق كلية يف اًمساعد اًأستاذ
 اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا حقوق ولضمان العترافل كاملة تنظيمية  خطة بإصدار ،املركزية احلكومة
  .قيأفري أصل من املنحدرينو األصليني السكان جاليات إىل ينتمون الذين

  
 مرشح تقدمي إىل باحلاجة كولومبيا كومةحل احلقيقي االعتقاد عن يعرب ال سيفوينتيس إدواردو ترشيح إن

  أن كما .اإلنسان حقوق حبماية احلكومة التزام أيضاً ميثل أنه بل وحسب، العالية األخالقية والقيم باملعايري يتمتع
 الدستور اعتماد مع بدأ الذي الضحايا حقوق عن للدفاع الزمال اإلجيايب العمل إىل أيضا يرمز سيفوينتس إدواردو

  .1991 عام يف الكولوميب
  
 الوحيد السبيل باعتباره العدل بسيادة الكولوميب الشعب التزام يؤكد سيفوينتيس إدواردو 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،
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