خوسبايار ،شاغدا (منغوليا)
[األصل :باإلنكليزية]
مذكرة شفوية
هتدي سفارة منغوليا لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل مذكرة األمانة  ،ICC-ASP/16/SP/07املؤرخة  7آذار/مارس
شرف بإبالغ هذه األخرية بأن حكومة منغوليا قررت ترشيح السيد شاغدا خوسبايار ،وهو
 ،2017تت ّ
مواطن منغويل ،ملنصب قاضي يف احملكمة اجلنائية الدولية للفرتة  ،2027-2018يف االنتخابات املقرر
إجراؤها خالل الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف الفرتة من  4إىل  14كانون
األول/ديسمرب  2017يف نيويورك.
رشح السيد شاغدا خوسبايار إلدراجه يف القائمة "ألف" ،وهو يفي متاماً مبتللبات املادة ( )3( 36ب)
ويُ ّ
' '1إذ يتمتع بكفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،واخلربة املناسبة الالزمة سواء
كقاض أو م ّدع عام أو حمام ،أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال الدعاوى اجلنائية.
وقد كرس السيد شاغدا خوسبايار حياته املهنية الكاملة خلدمة العدالة وحصل على خربة متنوعة يف كل
جانب من جوانب اإلجراءات اجلنائية بتوليه مناصب خمتلفة كمحامي ،ومدعي عام مكلّف بالتحقيق،
وقاضي من احملاكم الدنيا إىل احملاكم العليا يف البلد .وقد بدأ حياته املهنية كمحامي متخصص يف جرائم
األحداث واالجتار بالبشر ،وأصبح اآلن قاضيا حيظى باحرتام كبري يف احملكمة العليا يف منغوليا مع الرتكيز
على القضايا اجلنائية .وخالل حياته املهنية ،عاجل أكثر من أربعة آالف قضية جنائية ،مبا يف ذلك تلك
املتعلقة بأخلر أنواع اجلرائم.
وقد كان السيد شاغدا خوسبايار رائدا يف وضع إطار قانوين وهنج جديد إزاء العدالة اجلنائية املنغولية
وساهم يف إدماج مبادئ عدم انلباق قانون التقادم والوالية القضائية العاملية والتكامل فيما يتعلق باجلرائم
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على القانون احمللي .وعمل كعضو يف اللةنة اوككومية
لصياغة قانون اإلجراءات اجلنائية واجلنائية املنقح ،واشرتك بنشاط يف وضع قانون العقوبات وقانون إنفاذ
القوانني وقانون خدمة املارشال (.)Marshals Service Law
ويشارك السيد شاغدا خوسبايار أيضا بشكل مكثف يف إلقاء احملاضرات يف جامعات منغوليا .وهو أستاذ
املتلور واإلجراءات اجلنائية وعلم اجلرمية ،مرشح لنيل الدكتوراه يف كلية اوكقوق،
مساعد يف القانون اجلنائي ّ
يف اجلامعة الوطنية يف منغوليا .وقد نشر أحباثا قانونية بشأن املسائل اليت تؤثر يف إقامة العدل ،واإلجراءات
اجلنائية املقارنة ،وتدوين القوانني.
كل من السرية الذاتية للمرشح وبيان مؤهالته.
يرد رفقته ّ

ومنغوليا هي أحد األعضاء املؤسسني للمحكمة وال تزال واحدة من أعضائها اآلسيويني القالئل .وتعتقد
حكومة منغوليا اعتقادا راسخا أن انتخاب مرشح منغويل قاضيا يف احملكمة سيسهم إسهاما كبريا يف تعزيز
نظام العدالة اجلنائية الدولية حنو سياسة احملكمة جتاه التعددية والتمثيل اجلغرايف العادل .كما أنه سيشةع
البلدان النامية األخرى من منلقة آسيا واحمليط اهلادئ ،املمثلة متثيال ناقصا يف النظام ،على التصديق على
نظام روما األساسي.
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