
 سيفوينتس، مونيكا )جاكلين(، البرازيل

 )األصل: باإلنكليزية(

  مذكرة شفوية

تهدي سفارة جمهورية البرازيل االتحادية تحياتها ألمانة جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي. 
، يشرفها  ICC-ASP/19/SP/20و  ICC-ASP / 19 / SP / 01وباإلشارة إلى المذكرتين الشفويتين 

أن تبلغ قرار ترشيح الدكتورة مونيكا جاكلين سيفوينتس  لمنصب قاضية في  المحكمة الجنائية الدولية  ضمن 
الدورة التاسعة عشرة لجمعية الدول األطراف في  في المزمع عقدها القائمة ألف وذلك  خالل انتخابات القضاة

 .2020ون األول )ديسمبر( كان 17و 7نظام روما األساسي في نيويورك ،  ما بين  

ولديها  ( في البرازيل ،األول قليم)اإل اإلقليميمةة في المحكمة االتحادية الدكتورة سيفوينتس  قاضية اتحادي
جرى ترشيح الدكتورة  النطاق في المجاالت ذات الصلة من القانون الدولي. تادراية وخبرة قضائية واسع

من نظام روما األساسي للمحكمة  36من المادة  -1-)أ(  4سيفوينتس لالنتخاب بموجب أحكام الفقرة 
الجنائية الدولية ، أي من خالل إجراءات تسمية المرشحين حتى يتم تعيينهم في أعلى المناصب القضائية في 

وتتمتع بالحياد والنزاهة والخبرة واألقدمية المطلوبة البرازيل. إنها تستوفي جميع الشروط فهي ذات خلق كريم 
 ( )أ( من نظام روما األساسي.3) 36في البرازيل للتعيين في أعلى المناصب القضائية ، وفًقا للمادة 

ويعتبر من متطلبات عملها تتمتع الدكتورة مونيكا جاكلين سيوفوينس بثمانية وعشرين سنة خبرة قضائية، 
قضايا الجرائم  القضايا الجنائية وأكثرها تعقيًدا ، بما في ذلك همتحلل بشكل روتيني أأن كقاضية اتحادية 

تم ترشيح الدكتورة مونيكا جاكلين سيفوينتيس إلدراجها نظًرا لخبرتها كقاضية جنائية ، و . يةتحادالسياسية اال
 الجنائي واإلجراءات الجنائيةفي القائمة أ ، والمخصصة للمرشحين الذين يتمتعون بكفاءة راسخة في القانون 

 أو محامين أو من لهم مؤهالت مماثلة.  عامين ، سواء كانوا قضاة أو مدعين ات الصلة ذ  والخبرة

على أن الدكتورة مونيكا جاكلين سيفوينتيس ال تتمتع بدراية كبيرة في القضاء االتحادي وحسب السفارة  شددتو 
   اكتسبتها من خالل الحكم في قضايا االتجار الدولي بالمخدراتبل تمتلك أيضًا خبرة دولية واسعة النطاق 

تلك المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان. وقد  ال سيماات أو االتفاقيات الدولية ، و والجرائم التي تغطيها المعاهد



 اكتسبت الدكتورة سيفوينتس  خبرة خاصة في القضايا المتعلقة باالتجار الدولي باألشخاص ، وال سيما تلك
 في البرازيلعاًما  13ألكثر من المتعلقة باالتجار بالنساء. كما عملت الدكتورة مونيكا جاكلين سيفوينتس 

الدولي.  على الصعيد بها اتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية الختطاف األطفال  ةتصال المناطالكقاضية ا
باختطاف األطفال على الصعيد الدولي  وساعدت من خالل هذا المنصب ، في حل النزاعات الدولية المتعلقة

جراءاته.  وقدمت المشورة للعديد من القضاة األجانب حول عمل النظام القضائي البرازيلي وقوانينه وا 

 الصلة ذات المجاالت وفي الجنائي القانونفي المشهود بها  الدكتورة مونيكا جاكلين سيفوينتيس نظرًا لكفاءة 
 نظام من 36 المادة في عليها المنصوص المعايير أعلى ستوفييمكن الجزم بأنها ت ، الدولي القانون من

 خالل ستجري التي االنتخابات في الدولية الجنائية المحكمة في لمقعد للترشح يؤهلها مما ، األساسي روما
ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن خلفيتها في الوثائق  .األطراف الدول لجمعية عشرة التاسعة الدورة

-ICC) 6 القرار لمتطلبات وفًقا إعدادها تم والتي ، طيه المرفقة( المؤهالت وبيان الذاتية السيرة)الداعمة 
ASP / 3 / Res.6.) 

 


