
  بيان المؤهالت

()ب( من نظام روما 8( و )7( و )5) ؛()أ( و )ب( و )ج(6)63فيما يتعلق باملادة  املؤهالتبيان 
 األساسي.

 عاما 41 عملها منذ خالل. أطفال اولديه ةمتزوج ،تيمور مواطين من يه ناترسيا ماريا السيدة
 اخلاصة هتاحيا يف ةالرفيع األخالقب حتليها آخرين قضاةضمن  ناترسيا ماريا السيدة أثبتتلقد  ،ةقاضيك

 .قضائي منصب ألعلى الالزمة القدرات أظهرتتتحلى بالنزاهة كما أهنا و ومنصفة  مستقلة إهنا والعامة،

( 5) و( ج) و( ب) و( أ()6)63 للمادة وفقا املطلوبة السمات ناترسيا مجيع ماريا السيدةلدى 
 .األساسي روما نظام من( ب()8) و( 7) و

يف  اإلنسان حقوق وترويج بصفة محايةغالباً  ،4111 عام منذ مساعد محامقوم بالعمل كت إهنا
 .تيمور

 اخلاص املمثل قبل من تيموري قاضي كأولناترسيا   ماريا السيدة تعيني مت ،0222 عام أوائل يف
 يف لينيدو ال قضاةالب لتلتحق ةوطني ةقاضيك الفور على مت تعيينهاحيث  املتحدة، لألمم العام لألمني
 هذا يف توخدم ،الشرقية تيمور ديلي،اإلقليمية يف  كمةاحمل يف اخلطرية باجلرائم ةاملعني ةاخلاص اللجنة

 لقد عملت بصفة رئيس طرية،اخل لجرائمل اصةوبصفتها كقاضية للجان اخل. 0225 عام حىت املنصب
 واالغتصاب والتعذيب الشرعية غري واالعتقاالت واالضطهاد القتل على تنطوي جنائية قضايا لعدة ومقرر

 لحريةل الشديد احلرمان غريها من أعمال أو السجنو  للسكان، القسري والنقل واإلبعاد اجلنسي، والعنف
وغريها من األعمال  لألشخاص، القسري واالختفاء الدولية، لقواننيل األساسية القواعد خيالف امم البدنية
 لصحةلو  خطرية عقليةو  جسدية إصابة أو شديدة معاناة يف ببتتس يتة بتعمدها الاملماثل نسانيةاإلغري 

 ومنهجية لإلجراءات ممتازة معرفةناترسيا  ماريا السيدةلدى . اإلنسانية ضد اجلرائم من وغريها اجلسدية
 .الدولية اجلنائية احملكمة يف العمل

 جنائية ياقضا لعدة ةومقرر  ناترسيا بصفة رئيسة ماريا السيدة لقد عملت أعاله، ورد كما
 باللغة جيدة ومكتوبة شفوية معرفة لديها وبالتايل الوقت، ذلك يف عمل كلغة اإلجنليزية اللغة استخدامب

 .اإلجنليزية

 يف االنتقالية املتحدة األمم إدارة قبل من وتطبيقها طريةاخل لجرائمل اخلاصة اللجان لقد مت إنشاء
 النظام رقم على وجه التحديد، واملدين، العام نونالقا أنظمة من مزيجك أنظمتها ضمنالشرقية  تيمور
 .األساسي روما نظام من املستمدةالشرقية  تيمور يف االنتقالية املتحدة األمم إلدارة 45/0222

 أعماهلا ناترسيا ضمن ماريا السيدةتقوم  املدين، القانون نظام الشرقية بتطبيق تيمور بقيام واآلن،
 .املدين القانون نظام قيطببت ةاليومي

 القضايا يفترأسها وعملها كمقررة  خالل من اخلربة أيضاناترسيا  ماريا السيدةلقد اكتسبت 
 .واألطفال النساء ضد املنزيل والعنف واالغتصاب اجلنسي االعتداء على تنطوي اليت اجلنائية



 حمكمة يف بصفة قاضية هامهام مارسةمبناترسيا  ماريا السيدة كانت تقوم ،0244 عام منذ
 النساء ضد املنزيل والعنف واالغتصاب اجلنسي االعتداء مثل اجلنائية القضاياحيث تتعامل يف  العلياتيمور 

 الدستورية للقرار يف املسائل اختصاص وهلا البالد، يف حمكمة أعلى هي العليا احملكمة ا،بدورهو . واألطفال
 .الضريبيةو  يةواإلدار  واالنتخابية

 باإلضافة إىل الدويل، للقانون والنظرية العملية لممارسةل معرفتها من زيدامل التجربة هذه عززت قدل
 .األطراف متعدد سياق يف أجريت اليت املفاوضات يف خربهتا

 احملافل يف املناقشات من العديد يف مباشرة تشاركناترسيا  ماريا السيدة كانت ،وبصفتها كقاضية
 .والنساء األطفالحقوق و  الدويل، نسايناإل القانون حول والدولية واإلقليمية الوطنية

وفقاً إىل  ،ألف قائمةال يف ترشيحها مشلفإنه من املالئم جداً  ،ةقاضيك  وجتارهبا خربهتا واستناداً إىل
 .األساسي روما نظام من( 5) 63 املادة عليه تنص ما

 احملاكمات أصول قانون يف اضرحت ةمساعد ةأستاذ أيضا إهنا ،عدا عن خربهتا الثابتة كقاضية
 .باز جامعة يف احلقوق كلية يف ائيةاجلن

 يف االستئناف حملكمة باإلنابة رئيساناترسيا  ماريا السيدة كانت ،0221 إىل 0227 عام منو 
 .ديلي إقليم كمةحمل اإلدارية ةقاضيالو  قاضيك مبهام أيضا بينما كانت تقوم ديلي،

 أهنا كما للقضاء األعلى لس تيمورجم رئيس ةنائب يهناترسيا  ماريا السيدة ،الوقت الراهن يفو 
 .0223 عام منذ وامليزانية تهإدار و  للقضاء األعلى اجمللس حماكم عن أيضا مسؤولة

 مسامهتها خاصة بالدها، يف ناترسيا تقوم بتطويره ماريا السيدة كانت الذي العمل بأمهية واعرتافاً 
 الشرف جائزة على 0240 عام يف حصلتلقد  واإلنسانية، التيموري لشعبلو  القانون، سيادةيف بسط 

 .هورتا راموس خوسيه الدكتور الشرقية، تيمور مجهورية رئيس من


