
  بيان املؤهالت

  

  مقدمة

  

إضافة إىل السرية الذاتية رفقته، يثبت البيان التايل مؤهالت السيد تشيلي إيبوي أسوجي، الذي متت تسميته من طرف مجهورية نيجرييا 

ية الدولية يف االحتادية، مبصادقة االحتاد اإلفريقي واموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، مرشحا لالنتخاب قاضيا باحملكمة اجلنائ

  .2011االنتخابات القضائية للعام 

  

  الشخصية والكفاءة واملؤهالت: أوال

  

يختار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر فيهم املؤهالت الالزمة يف  ":املؤهالت املطلوبة

  ).من نظام روما األساسي) أ) (3 (36املادة " (دولة كل منهم للتعيني  يف أعلى املناصب القضائية

  

  .يتحلى السيد إيبوي أسوجي باألخالق الرفيعة وامليزات القضائية يف احلياد والرتاهة: مؤهالت املرشح

  .مل يسبق له أن واجه مة بسوء السلوك اجلنائي أو املهين •

  .، وهو أحد أرفع املناصب القضائية اميتلك املؤهالت املطلوبة للتعيني قاضيا باحملكمة العليا بنيجرييا •

  

  الكفاءات ذات الصلة: ثانيا

  

كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات " ينبغي أن تكون لكل مرشح للمحكمة ):القائمة ألف( املؤهالت املطلوبة –ألف 

  ).1) (ب) (3 (36ادة امل" (…اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، 

  

 مؤهالت املرشح

  

  :أثبت السيد إيبوي أسوجي عن كفاءته يف ااالت التالية ذات الصلة بالقائمة ألف

وهو يستمد كفاءته من مخس وعشرين سنة من التجربة واإلملام . أثبت كفاءة عالية يف عمق القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية •

وإضافة إىل ذلك، فقد أدى مهام استشارية قانونية رفيعة . اكم واإلجراءات اجلنائية بصفة خاصةمبهنة احملاماة يف قاعات احمل

  .املستوى يف األمم املتحدة وقدم خدمات استشارية قانونية حلكومة نيجرييا وحكومات أجنبية يف مسائل القانون الدويل

  .مارس القانون اجلنائي يف كل من امليدانني الوطين والدويل •

مليدان الوطين، مارس يف حماكم نيجرييا و كندا بصفة مستشار يف قضايا جنائية ودستورية ومدنية بارزة وتقاضى يف يف ا ◦

) كندا(حماكم الصلح يف نيجرييا و احملاكم اإلقليمية يف كندا واحملاكم العليا يف نيجرييا و كندا و حمكمة االستئناف بأونتاريو 

  .واحملكمة العليا بكندا



ن الدويل، تقاضى أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة لسرياليون واحملكمة األوروبية حلقوق يف امليدا ◦

وذا اخلصوص، فقد أدى . وتشمل جتربته مخسة عشر سنة من العمل الفعلي يف ميدان القانون اجلنائي الدويل. اإلنسان

 اجلنائية الدولية لرواندا وبصفة مستشار رئيسي لالستئناف باحملكمة مهاما بصفة مستشار رئيسي للمدعي العام باحملكمة

وقبل العمل ذه املناصب الرفيعة املستوى، فقد عمل مستشارا للمدعي العام يف عدة قضايا أمام احملكمة . اخلاصة لسرياليون

  .اجلنائية الدولية لرواندا يف املرحلة التمهيدية

ة احملاكم اجلنائية الدولية، فهو ميتلك خربة واسعة بصفة مستشار قانوين رئيسي خلف الستار، إضافة إىل عمله بالدفاع أمام قضا •

  .يقدم املساعدة لقضاة احملاكمة واالستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف صياغة عدة أحكام وقرارات

اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم يف صلة خاصة ب( القانون اجلنائي الدويل : تشمل كفاءته التخصصات التالية •

، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل العام، والقانون اجلنائي لنيجرييا، والقانون )احلرب

  .اجلنائي لكندا، والقانون اجلنائي يف عامل القانون العام

لدويل ذي الصلة جبرمية العدوان، بفضل أحباثه واملساعدة باالستشارة القانونية املقدمة لبعثة كما أنه ميتلك خربة يف القانون ا •

  .نيجرييا إىل الفريق العامل اخلاص جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف باحملكمة اجلنائية الدولية

  

)... كبديل عن مؤهالت القائمة ألف(كل مرشح لالنتخاب للمحكمة جيب أن يتوافر يف : ")املطلوبة للقائمة باء( املؤهالت البديلة –باء 

كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف 

  ).2) (ب) (3 (36املادة " (جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة

  

  ملؤهالت البديلة لدى املرشحا

  

رغم كون املرشح الذي يتوفر على املؤهالت املطلوبة يف القائمة ألف ليس مطالبا بالتوفر على املؤهالت البديلة املطلوبة يف القائمة باء، جيدر 

 فإن السيد إيبوي أسوجي ميتلك أيضا بالذكر أنه زيادة على خربته املهنية وكفاءاته يف العمل باحملاكم اجلنائية، اليت تؤهله للقائمة ألف،

  :كفاءات قوية وخربة يف املؤهالت البديلة اليت تؤهله للقائمة باء، وفيما يلي موجز هلا

  

يشغل حاليا منصب املستشار الرئيسي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان يف شؤون القانون الدويل والسياسات  •

فهو يقدم املساعدة واالستشارة إىل املفوض السامي بانتظام حول مسائل القانون والسياسات ذات وذه الصفة، . القانونية الدولية

وذا اخلصوص، فإن السيد إيبوي أسوجي  يقدم املساعدة . الصلة بواليتها يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل

 احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى يف واالستشارة إىل املفوض السامي بانتظام فيما يتعلق بدور

  .مكافحة االنفالت من العقوبة

درس القانون اجلنائي الدويل بكلية القانون جبامعة أوتاوا بكندا، كما ظهر كمحاضر ومتحدث مستضاف يف العديد من املناسبات  •

  .دويلاخلطابية حول موضوع القانون اجلنائي ال

  .قدم املساعدة االستشارية القانونية إىل بعثة نيجرييا إىل الفريق العامل اخلاص حول تعريف جرمية العدوان •

  قدم أيضا خدمات استشارية قانونية مهنية إىل حكومات أجنبية يف مسائل القانون الدويل •



. اجلنائي الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل العامله سجل حافل باألحباث واملنشورات يف جمال القانون  •

  :وتشمل أحباثه ومؤلفاته املواضيع التالية على سبيل املثال ال احلصر

  تعريف وحتليل االغتصاب يف القانون اجلنائي الدويل؛ ◦

  االغتصاب كجرمية إبادة مجاعية؛ ◦

  االغتصاب ومسؤولية اآلمر يف القانون الدويل؛ ◦

  الزواج القسري والقانون اجلنائي الدويل؛ ◦

  التعويض عن العنف اجلنسي ضد النساء أثناء احلرب؛ ◦

  متابعة العنف اجلنسي كجزء من جهود العدالة االنتقالية يف جمتمعات ما بعد الرتاعات؛ ◦

  مسؤولية اآلمر أمام احملاكم اخلاصة؛ ◦

  الفعل اإلجرامي املشترك يف القانون اجلنائي الدويل، ◦

  لس األمن يف متابعة جرمية العدوان؛دور جم ◦

  القانون الدويل ونشاطات املرتزقة ومنع الرتاعات يف إفريقيا؛ ◦

  التهم الغامضة ومسائل العدالة باحملاكم اجلنائية الدولية؛ ◦

  القتل كجرمية ضد اإلنسانية؛ ◦

  اإلبادة اجلماعية والعدالة وحساسيات الطب الشرعي لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ ◦

  املشاركة يف اإلبادة اجلماعية واملساعدة والتحريض عليها؛ ◦

  االختصاص مبتابعة األجانب باجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة باخلارج؛ ◦

  حصانة الدولة وفظاعاا والقضاء املدين يف العصر احلديث للقانون الدويل؛ ◦

  مسؤولية الدول يف اإلبادة اجلماعية؛ ◦

  رب؛عنصر النية يف اإلرهاب كجرمية ح ◦

  إرهاب الطريان؛ ◦

  االنتهاكات اجلسيمة كجرائم حرب؛ ◦

  اهلجمات املقصودة ضد املدنيني كجرائم ضد اإلنسانية؛ ◦

  اإلحراق كوسيلة جلرمية النهب أثناء احلرب؛ ◦

  الطعون االعتراضية باحملاكم اخلاصة؛ ◦

  الضرورة يف القانون اجلنائي الدويل؛" دفاع" ◦

  كبح احلرب بواسطة القانون؛ و ◦

  .يبة يف القانون اجلنائي الدويلالدفع بالغ ◦

 
 
  



  اخلربة اخلاصة يف مسائل العنف ضد النساء واألطفال: ثالثا

  

  املؤهالت املرغوب فيها

  

تراعي الدول األطراف أيضا احلاجة إىل أن يكون بني األعضاء قضاة ذوو خربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، مسألة العنف "

  ).ب) (8 (36املادة ( " ضد النساء أو األطفال

  

  املؤهالت املرغوب فيها لدى املرشح

  

يتمتع السيد إيبوي أسوجي باخلربة يف خمتلف مواضيع القانون اجلنائي الدويل، وقد اكتسب خربة خاصة يف جمال الرتاعات املسلحة والعنف 

 موجز جتربته وخربته العملية والعلمية ذا اخلصوص ويشمل. ضد النساء، كما أن له جتربة واسعة يف موضوع األطفال يف الرتاعات املسلحة

  :ما يلي

  

  :تشمل أعماله يف التقاضي الفعلي ذي الصلة بالعنف اجلنسي ضد النساء والعنف ضد األطفال القضايا التالية •

  :ام بـبصفته مستشارا رئيسيا للمدعي العام، فقد ق): احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا(املدعي العام ضد سيمانزا  ◦

  تسيري املتابعة القضائية بتهمة االغتصاب ▪

  تسيري املتابعة القضائية بتهمة االغتصاب كوسيلة تعذيب ▪

  :بصفته مستشارا رئيسيا الستئناف االدعاء العام، فقد قام بـ): احملكمة اخلاصة لسرياليون(املدعي العام ضد برميا وآخرين  ◦

  تسيري املقاضاة االستئنافية يف الزواج القسري ▪

  تسيري املقاضاة االستئنافية يف ازدواجية التهم املتعلقة باالستعباد اجلنسي والعنف اجلنسي ▪

بصفته مستشارا رئيسيا الستئناف االدعاء العام، فقد قام ): احملكمة اخلاصة لسرياليون(املدعي العام ضد فوفانا و كونديوا  ◦

  :بـ

  ن بتعديل صك االام بإضافة م العنف اجلنسيتسيري املقاضاة االستئنافية ضد رفض شعبة احملاكمة اإلذ ▪

  تسيري املقاضاة االستئنافية ضد رفض شعبة احملاكمة اإلذن أدلة على العنف اجلنسي أثناء احملاكمة ▪

  .تسيري املقاضاة االستئنافية ضد حكم شعبة احملاكمة بالرباءة من مة استخدام األطفال اجلنود ▪

ية الدولية لرواندا يف صياغة األحكام املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد النساء أثناء اإلبادة اجلماعية كما أنه ساعد قضاة احملكمة اجلنائ •

  .برواندا

إضافة إىل خربته يف املقاضاة باحملاكم يف قضايا تتضمن ما بالعنف ضد النساء، ميلك السيد إيبوي أسوجي سجال حافال  •

  :يليباألحباث العلمية والكتابات يف املوضوع، تشمل ما

  ؛"القانون الدويل والعنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة"كتاب سينشر قريبا من طرف مارتينوس نيجهوف بعنوان  ◦

  ؛)مقالة(تعريف وحتليل االغتصاب يف القانون اجلنائي الدويل  ◦



  ؛)مقالة(االغتصاب كجرمية إبادة مجاعية  ◦

  ؛)مقالة(االغتصاب ومسؤولية اآلمر يف القانون الدويل  ◦

  ؛)مقالة(ف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة واإلرهاب كجرمية حرب العن ◦

  ؛)فصل يف كتاب(مسألة الزواج القسري يف القانون اجلنائي الدويل  ◦

  ؛)فصل يف كتاب(التعويض عن العنف اجلنسي ضد النساء أثناء احلرب  ◦

  ؛)فصل يف كتاب(ات متابعة العنف اجلنسي كجزء من جهود العدالة االنتقالية يف جمتمعات ما بعد الرتاع ◦

  ).فصل يف كتاب(العنف اجلنسي ضد النساء كصنف خاص من الشر خالل الرتاعات املسلحة  ◦

  

  القائمة املفضلة: رابعا

  

يتمتع السيد إيبوي أسوجي باملؤهالت الواردة يف كال القائمتني ألف و باء، ومبا أنه مطالب باختيار قائمة واحدة فقط، فإنه خيتار أن يوضع 

  .ئمة ألفيف القا

  

  اجلنسية: خامسا

  

  .إن السيد إيبوي أسوجي من مواطين نيجرييا ويتمتع فيها باحلقوق املدنية والسياسية

  

  التمثيلية اجلغرافية والقانونية ملسقط الرأس: سادسا

  

  .القاريرغم كون السيد إيبوي أسوجي ينتسب إىل تراث القانون العام فإنه ميلك إملاما عمليا بتراث القانون اجلنائي 

  

 .إذا مت انتخابه، سيكون النيجريي الوحيد الذي يشغل منصب قاض باحملكمة يف التاريخ

 
***  


