
  املؤهالت بيان

 اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من )أ( )٤( الفقرة ٣٦ املادة ألحكام وفقاً البيان هذا تقدمي يتم

 رقم احملكمة قضاة انتخاب بشأن الدولية اجلنائية للمحكمة األطراف الدول مجعية قرار من ٦ والفقرة الدولية

 - ICC-ASP/3/Res.6.   

 اجلنائية، اإلجراءاتو اجلنائي القانون جمال يف كبرية وخربة الكفاءة بوتيسيك ينيزال خافيري الدكتور أنشأ لقد

 من ٣ الفقرة ،٣٦ املادة يف عليها املنصوص الشروط متاما ويليب استثنائي وبشكل جيداً مؤهل إنه بالتايلو

  .الدولية اجلنائية للمحكمة كقاض يجلسل األساسي روما نظام

 وخالل اجلنائي، القانون يف مباشرة العام احلكومي القطاع يف عاماً ٢٥ من أكثر منذ الينيز الدكتور يعمل

 إنه .القانوين التفسري يف املمتازة مهاراتهو للفساد القابلة غري األخالقية ميزاته مبعايري معروفاً كان الفترة هذه

 نظام من )أ( ٣ الفقرة ،٣٦ ةاملاد يف عليها املنصوص والرتاهة واحلياد الرفيع اخللق معايري يليب شك بدون

  .األساسي روما

 احملكمة قضاة ذلك يف مبا ،الوطين اجلنائي النظام يف املميزين من خنبة أرفع مبستوى ممتازة بسمعة يتمتع إنه 

 أن إىل اإلشارة جتدرو .األكادميينيو والدوليني الوطنيني القانونيني اخلرباءو واحملامني العامني واملدعني ،العليا

 نائب وبصفته .املكسيكي الشيوخ جملس قبل من باإلمجاع املوافقة يلزمه كان احلايل منصبه يف ينهتعي

 ،ةالسياسي يةاالنتقال املرحلة ذلك يف مبا املاضية، الثالث اإلدارات خالل اجلمهورية رئاسةل القانوين املستشار

 عمله وسرية جدارته إن .نفسه للقانون الوالء هو الوحيد هدفه حمايد كمستشار احتراما اكتسب فقد

 املؤهالتب أيضاً يتمتع أنه كما ،واجلوائز التكرمي خالل من وذلك والدويل الوطين اتمع ضمن ا معترف

  .املكسيك يف القضائية املناصب أرفع يف لتعيينه املطلوبة

 )ب( ٣ الفقرة ،٣٦ للمادة وفقا ،اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون يف الكفاءة الينيز الدكتور أنشأ قدل

 مبرتبة الدكتوراه ودرجة املاجستري درجة على أيضا احلائز مزاول حمام إنه .األساسي روما نظام من )١(

 احلقوق كليات أبرز يف محاضرك األكادميية األوساط يف كبري باحترام حيظى انه .باريس جامعة من الشرف



 وأداء وهيكلية ،القضاء أمام املثول مرأ مثل مسائل شأنب رمسية مطبوعات لعدة مؤلفك بصفته املكسيك يف

  .العام احلكم حتديات و القانون سيادة وتعزيز ،القضائية النظم

 ،٣٦ املادة مبوجب طلوبامل النحو على اجلنائية الدعاوى يف وبالنجاح كبريةو واسعة ربةخب املرشح يتمتع

  .الهأع املذكورة األساسي روما نظام من )١( )ب( ٣ الفقرة

 والقانون اجلنائي القانون كال يف خربته أظهر لقد والدولية، القانونية للشؤون العام احملامي نائب وبصفته
 على .أخرى ولدول للمكسيك بالنسبة القصوى األمهية ذات الرئيسية القضايا من العديد خالل من الدويل
 أمام جنائياً املطلوبني تسليم بشأن الدولية املعاهدات تنفيذ إىل دعا ٢٠٠٦ عام يف حصراً، وليس املثال سبيل

 يف النجاح حتقيق من شخصيا متكن باملوافقة، حكم على احلصول خالل ومن املكسيكية، العليا احملكمة
 وقت يف وإدانته حماكمته متت الذي املتحدة، الواليات من املكسيك إىل كوري سكر السيد تسليم طلب
 تسليم طلب يف جنح ،٢٠٠٥ عام ويف .األطفال على اجلنسي لالعتداء يةمكسيك حمكمة قبل من الحق
 عقبات على أيضا تغلب ،٢٠٠٦ عام ويف .نفسها بالتهم املتهم تايالند، من وايته فرانك توماس السيد
 الوقت، ذلك يف .أسبانيا حكومة إىل "إيتا" اإلرهابية املنظمة أعضاء من مخسة تسليم يف وجنح خمتلفة قانونية

 عن أسفرت واليت العامة األموال لتحويل السابق املكسيكي الرئيس شقيق حماكمة يف مباشرة مشاركاً انك
 الدولية االتفاقات بشأن املفاوضات قاد أنه كما ،القضائية الدعاوى من سنوات بعد األموال هذه استعادة
  .اجلنائية املسائل يف والتعاون القانونية املساعدة بشأن وأسبانيا وسويسرا الصني مع املختلفة

  
 اإلصالحات على والتفاوض صياغة يف أيضا شارك لقد اجلمهورية، رئاسةل القانوين املستشار نائب وبصفته

 االعتراف بشأن املفاوضات يف مباشرة شارك ،٢٠٠٥ عام يفو .اجلنائي القانون جمال يف املختلفة الدستورية
 على العمل بتنسيق قام ،٢٠٠٧ عام يفو .اصياغته إجراءاتو الدولية اجلنائية احملكمة لوالية الدستوري

 قبل من اعتماده وترويج املكسيك يف اجلنائي االام نظام العتماد الدستوري التعديل مسودة صياغة
 طوال اإلنسانية املتهمنيو الضحايا حقوق محاية بشأن أحكام إدراج التحديد، وجه على ،الكونغرس
 باتشيكو راديال قضية أثناء الدعوى يف مباشرة شارك ،منصبه يف كان بينماو .ابكامله اجلنائية اإلجراءات

  .اإلنسان حلقوق املشتركة األمريكية الدول حمكمة أمام املكسيك ضد
  



 عن للدفاع االجتماعي العام املدعي مكتب" لـ القانوين التصميم عن مسؤوال كان األخرية اآلونة ويف
 األفراد عموم كال من افظنياحمل جملس يتكون حيث الضحايا حلماية جديد كيان وهو ،"اجلرائم ضحايا

 للدستور األخري التعديل بشأن املفاوضات يف ناشط بشكل شارك انه كما .العامة واملؤسسات املنظماتو
  .اإلنسان حقوق جمال يف املكسيكي

 
 والتفاوض األموال لغس قانون مشروع بصياغة بنجاح قام لقد ،الضرائب ملسائل العام املدعي وبصفته
 مبهمة املكلف العمل فريق عن الصادرة للتوصيات املكسيك امتثال ينظم الذي القانون وهو بشأنه،

   .املالية اإلجراءات

  

 الينيز خافيري الدكتور إن ،األساسي روما نظام من )ج( ٣ الفقرة ،٣٦ املادة مبوجب باملتطلبات يتعلق وفيما

.األسبانية اللغة هي األم لغته .اإلجنليزية اللغة بطالقة يتقن أنه كما ممتازاً إتقاناً الفرنسية اللغة يتقن بوتيسيك
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