ماجارا ،نثومنغ جوستينا (ليسوتو)
[األصل :باإلنكليزية]

بيان المؤهالت
يق ّدم هذا البيان عمالً باملادة ( )4( 36أ) من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،والقرار

 ،ICC-ASP/3/Resبشأن تعيني القاضية نثومنغ جوستينا ماجارا ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.

وتعلن حكومة مملكة ليسوتو مبوجب هذه الوثيقة أن القاضية نثومنغ جوستينا ماجارا تستويف الشروط
املنصوص عليها يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من املادة  3-36من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية .وتتحلّى القاضية نثومنغ بأخالق عالية ،وتتمتّع باحلياد والنزاهة الالزمني .وقد ّأدت هذه الصفات إىل
جانب خربهتا يف اجملال القانوين إىل تعيينها يف منصب رئيس القضاة (رئيس السلطة القضائية) .وصارت
القاضية ماجارا مؤهلة بشكل راسخ للعمل يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية وهي تتمتّع باخلربة
الالزمة ذات الصلة بصفتها قاضية سابقة ،وقاضية يف احملكمة العليا ،وقاضية حبكم املنصب يف حمكمة
االستئناف يف ليسوتو .وبصفتها حماضرة أكادميية يف جامعة ليسوتو الوطنية ،اضطلعت بأنشطة حبثية
وتعليمية يف جمال نظام العدالة اجلنائية .وعالوة على ذلك ،فقد نشرت القاضية ماجارا وشاركت يف نشر
البحوث القانونية بشأن القضايا اليت تؤثر على املرأة وطنيا وإقليميا ودوليا.
وتتمتّع رئيسة السلطة القضائية السيدة ماجارا مبعرفة ممتازة للةة اإلنكليزية ،وهي إحدى لةات
العمل يف احملكمة.
وأثناء عملية ترشيح القاضية ماجارا ،اتّبعت ليسوتو أحكام املادة ( )4( 36أ) ' .'1وشارك يف هذه
العملية أصحاب املصلحة املعنيني مثل اجلمعية القانونية وجلنة اخلدمة القضائية ،مثّ أيّد جاللة امللك هذا الرتشيح.
تُقدم األونرابل نثومنغ ماجارا كمرشحة للقائمة ‘ألف‘ عمال باملادة .)5( 36
وحكومة ليسوتو على علم تام بأحكام املادة ( 8 36أ) .وكما أُشري إىل ذلك سابقا ،عمال
باملادة ( )8( 36ب) ،فقد أجرت القاضية ماجارا حبوثا بشأن قضايا املرأة ،من بينها وضعها القانوين
وكيفية تأثريها على خمتلف اجلوانب ،فضال عن مسألة العنف ضد املرأة .وبوصفها قاضية سابقا ،تعاملت
مع األطفال بوصفهم أحداثاً جمرمني وبوصفهم شهوداً أمام احملكمة ،وكذلك يف املسائل الداخلية املتعلقة
بتبن أطفال
بصوهنم وحبماية حقوقهم بصفة عامة .وبصفتها قاضية يف احملكمة العليا ،ترأست جلنة تُعىن ّ
ليسوتو .وتلتزم حكومة مملكة ليسوتو واملرشحة على حد سواء بالقيام هبذه اخلدمة على أساس التفرغ
عندما اقتضى ذلك عبء عمل احملكمة.
والقاضية ماجارا هي مواطنة من مملكة ليسوتو.
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