
 

 بيان المؤهالت
والفقرة  ،من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 63هذا البيان وفقًا ألحكام املادة  يُقدَّم

    األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن انتخاب قضاة احملكمة من قرار مجعية الدول 3

(ICC/ASP/3/Res.6) . 
مو ريدددة جبسدددابك حملكمدددة العددددل العليدددا الرئيس ، الددديل فدددان رومددديز ليددد الددددرت ر ترشددديل القا ددديويقدددد م 

القا ددي الدددرت ر  يتمت دد تنظددر فيوددا الدددول األطددراف ا احملكمددة اجلنائيددة الدوليددة.  كدديل ،أوروغدد اا الشددرقية
حملكمددة اجلنائيددة الدوليددة  ا ا اقا دديا  هتعيينددلسددتئنائية املبل بددة االاةددة و اخلكفدداتا  الب رومبيدديليددزيل فددان 

ملبداد  واألهدداف الد  با اسدعة والتزامده طد ال حياتده املونيدة ال القضائيةته د به خب شو  ت(، رما القائمة ألف
 ق م عليوا نظام روما األساسي.ي

بعد وقت قصري إذ دمة العدالة. خلبكاملوا حياته املونية  يل فان روميز ليوقد ررس القا ي الدرت ر 
درت راه ا القان ن والعل م االجتماعية العلى درجة  همن استكمال دراسته ا جامعة اجلمو رية، وحص ل

املست ى الذا يبدأ عنده ا جمال القضات  النضمام إىلى به حب ه للمونة إىل ا، أد  متمي زةدرجا  ب
من  ةستمر على ترقياته الالحقة املى جناحه املبكر ا القضات أد  و . قا ي الصللب ةفه  ،أا، القضات

القا ي  يصلوا أنميكن تبة ، وهي أعلى رُ كمة العدل العلياحمل اً أةبل رئيس 4002ا عام و دون ع ائك؛ 
 فرتةلمحكمة العليا مرة أخرى لل اً ه رئيسأقرانُ  هستئنائية، انتخباالونية امل ههؤهالتواعرتافًا مب. ا اجلمو رية

4022 - 4024. 
القا ي الدرت ر الذا برهنه  حملكمة اجلنائية الدوليةاالعدالة وااللتزام بأهداف وغايا  اإلحساس بإن 

االجتواد أُدخلت على ال  جل هرية التغيريا  ا ه اميكن تلخيص ،ط ال مسريته بأرملوارومبيي  فان
عدم هذه احملكمة أعلنت فقد ا تلك اهليئة. أثنات عمله أوروغ اا بحمكمة العدل العليا القان ين ا 

  عقبة القان نية أمامعلى الوالذا ران ينص   ،العامةسق ط الدع ى ف باسم قان ن عر  دست رية ما ران يُ 
الدرتات را  أثنات احلكمحمارمة أفراد الق ا  املسلحة املتومني بارتكاب انتوارا  حق ق اإلنسان 

 .2791و 2796عامي  مابني العسكرا ا أوروغ اا، ا الفرتة
أفراد من إدانة  ألول مرة،ا كمة العدل العليحملمن املمكن ، أةبل هذا التح ل ا األحداثبفضل و 

، من األحكام ظور هذا، على سبيل املئاليالفرتة. و األفعال طيلة تلك  ارتكب ا تلكالذين  اجليش القمعي
الرئيس ، و ةداملشد  عمداً القتل رائم جب ُُتمة 49ب نياملدان ،ينوآخر غافازو  خ سيهالرائد  الصادرة ا قضايا

القتل رائم جبخاةة ُتمة  69ب نياملدان، نياجلنرال غريغ ري  ألفاريز وآخر األمر ال اق  كم السابك حب
 عمداً.

"قان ن التقادم"، ورذلك  ص  فيما خيالفت ى القان نية حملكمة العدل العليا أن وجتدر اإلشارة إىل 
للحساسية السياسية  من الرأا العام ال طين، نظراً  االهتمامأقصى درجا   تاألحكام الصادرة، تلق

 .للقضايا املعنية
من مث  كمة العدل العليا، و حمل رومبيي بالنسبة أمهية عمل القا ي فاند  تأر  وعالوة على ذلك، 

حمارمة الرئيس السابك حبكم مك نت من ةياغة األحكام ال   إليه رلتو أُ  إذ ،للفقه ال طينبالنسبة 
 خ ان ماريا ب ردابريا.األمر ال اق  االدرت ر 
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منا  إو على مسهؤوليا  السلبة القضائية ا أوروغ اا؛ روميي  لقا ي فانلاملونية ة مل تقتصر املسري و 
فإن ا هذا الصدد، و لقضايا القان نية والقضائية على الصعيدين اإلقليمي والدويل. لأيضًا طاقاته رر س 

حمافل شارك ا  دوق .ي مشاررة معتد ر ف هبابقدر ما همشاررة مكئ فة  تعد   مستشاررو رئيس مشاررته ر
معود أمريكا ، مئل املهؤسسا  القان نيةخمتل ف خمتلفة: مئل املهؤمترا  واملشاري  املتخصصة ال  تنظموا 

وبعئة األمم مريكية للمحامني، وراببة البلدان األ ألمم املتحدة ملن  اجلرمية ومعاملة اجملرمني،التاب  لالالتينية 
 واألمم املتحدة نفسوا. ،االاملتحدة للتحقك من حالة حق ق اإلنسان ا غ اتيم

بشكل مكئف ا إلقات احملا را  ا العديد من مرارز تدريس  روميي فانيشارك الدرت ر رما 
لعدد ربري من األوراق ه ، رما يتضل من نشر ةالقان نيا  التحقيقيضا بأويق م  تخصصة.املالقان ن 

 واألعمال املتخصصة.
من العديد من البلبا  املقدمة من اهليئا   أيضًا  لئابتةا روميي فانالقا ي الدرت ر وتت ضل رفاتة 

ا هذا الصدد، و . ي وتنظيمهألوروغ اياالنظام القان ين بأن القضايا الرئيسية للنو ض الستشارته بشال طنية 
دست را الةال  اإلتقديرا إلسواماته ا تنفيذ قان ن اإلجراتا  العام اجلديد، و فقد مت  االعرتاف له 

لية  والتحسينا  2776التنفيذا ا عام اجلواز لقضائية الذا عززه للسلبة ا دخلت ا جمال ال  أُ الع م 
 إقامة العدل.

القا ي  ج( من نظام روما األساسي، إن  6، الفقرة 63وفيما يتعلك باملتبلبا  مب جب املادة 
تني البتغالية اللغيُتقن  لغا  العمل ا احملكمة اجلنائية الدولية رمايتقن  ليسلي فان روميالدرت ر 
 .واإليبالية

___________ 


