باريتو غونزاليس ،أندريس برناردو (كولومبيا)
[األصل :باإلسبانية]

بيان المؤهالت
بيان مقدم عمال بالفقرة ( 4أ) من املادة  36من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ذات الصلة من قرار مجعية الدول
األرطرا  ي النظام األساسي للمحكمة ،والقرار رقم  ICC-ASP/3/Res.6فيما يتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة.
قررت كولومبيا تقدمي ترشيح السيد أندريس باريتو غونزاليس ،الذي اقرتحته اجملموعة الورطنية الكولومبية أمام حمكمة التحكيم الدائمة على
النحو املنصوص عليه  ي الفقرة  4من املادة ( 36أ ،)2-وحتديدا "مبوجب اإلجراء املنصوص عليه لرتشيح مرشحني حملكمة العدل
الدولية  ي النظام األساسي لتلك احملكمة".
رشحت كولومبيا السيد باريتو كمرشح للقائمة باء ،نظرا إىل معرفته وكفاءاته  ي اجملاالت ذات الصلة من القانون الدويل ،ال سيما القانون
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،فضال عن خربة واسعة  ي األعمال القانونية املهنية ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة.
تستند خربة املرشح وكفاءاته على تدريبه وخربته  ي القطاعني العام واخلاص  ،ي خمتلف جماالت القانون والعالقات الدولية.
يشغل السيد باريتو حاليا منصب اإلشرا على الصناعة والتجارة  ي كولومبيا ،حيث يتوىل املهام اإلدارية واالختصاصية فيما يتعلق
بالتحقيقات الرئيسية  ي االقتصاد الكولوميب مثل مكافحة كارتالت األعمال التجارية ومحاية املستهلك.
السيد باريتو غونزاليز هو ٍ
حمام متخرج من جامعة ديل روزاريو ومتخصص  ي قانون الشركات واألعمال التجارية والقانون الدويل والقانون
العام .لقد دعم الرئيس إيفان دوكي ماركيز  ي اإلحالة اليت رفعها إىل احملكمة اجلنائية الدولية ضد نيكوالس مادورو.
و ي القطاع العام ،شغل منصب املدير القانوين ومنسق املفاهيم القانونية ومنسق االمتيازات واحلصانات  ي وزارة اخلارجية ،وحمام  ي
املكتب القانوين بوزارة اخلارجية .كما شغل منصب مدير العالقات الدولية  ي بوغوتا وممثال  ي مكتب احملامي العام  ي منطقة العاصمة.
و ي القطاع اخلاص ،كان حماميا  ي مكتب احملاماة "مونكانا أبوغادوس" ،ومستشارا قانونيا لتلفزيون  ،RTIوحماميا لغرفة بوغوتا التجارية،
ومديرا ورئيسا للشؤون القانونية لعدد من الشركات .لقد مارس احملاماة ألكثر من عشر سنوات ،باإلضافة إىل التدريس  ي جامعات
خمتلفة.
ألغراض الفقرة  8من املادة  ، 36نشري إىل أن السيد باريتو سيمثل نظام القانون املدين جملموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
وهو مرشح من الذكور.
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