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 لمؤهالتا بيان

من  ٨و ٤و ٣املنصوص عليها يف الفقرات  باملتطلبات ،سلفادور كريسبو غوينيإالدكتور  ،حاملرشَّ  وفاءملدى  تفصيليبيان 
 .ICC-ASP/3/Res.6 ز) من القرار(٦ الفقرةمن نظام روما األساسي و  ٣٦املادة 

 من نظام روما األساسي ٣٦المادة  (أ) من٣يتعلق بالفقرة  فيما

 سريتهالنزاهة واحلياد يف بكوادور اإل يف مجهورية  مشهور وهو ةخالقياأل املناقب رفعسلفادور كريسبو بأ إنييغويتمتع الدكتور 
جملس مشاركة املواطنني لقد عيَّنه . اً جامعي اً وعميد اً وأستاذ مستقالً  ياً وحمام اً دولي وظفاً وم اً ماسيدبلُ بصفته املهنية واألكادميية 
يتطلب دستور مجهورية  وظيفة وتلكم، للدولةمهام املدعي العام  ليتوىل ٢٠١٨يوليو متوز/ ٣١منذ والرقابة االجتماعية 

 :املتطلبات التالية اكوادور من أجل ممارستهاإل 

من  للدولة العام املدعي ة أوالعام املدعية جملس مشاركة املواطنني والرقابة االجتماعية يعنيِّ  -٢٣٦املادة 
واجلدارة عايري التخصص مبقائمة املدرجون يف ال وجيب أن يفيقائمة ترسلها رئاسة اجلمهورية. املدرجني يف 

نفس بقائمة املدرجون يف ال أن يفيجيب و ؛ الطعن فيهايف  نيق املواطنحلو  العموميلتدقيق القائمة لضع ختو 
 .احملكمة الدستوريةهيئة قضاة يف  العضوية اليت تستلزمهااملتطلبات 

وأن  كوادوراإل  من رعاياكون يأن  )١احملكمة الدستورية: هيئة قضاة يف  اً عضو  يلزم يف َمن يـَُعنيَّ  -٤٣٣املادة 
اعرتافاً با  اً ثالثة معرتفالدرجة ال منيف القانون شهادة  ئزاً أن يكون حا )٢ ؛السياسية حقوقه جتوز له ممارسة

يف  ياجلامعالتدريس احملاماة أو القضاء أو  مهنةَ  بنزاهة مشهود با زاوليكون قد أن  )٣ ؛كوادوراإل ًا يف يقانون
 أن ال ينتمي )٥ احلميدة؛ االستقامة واألخالقأن يتحلى ب )٤ ؛العلوم القانونية ملدة ال تقل عن عشر سنوات

 .يف السنوات العشر األخريةأو حركة سياسية  سياسي قيادة أي حزبإىل  وأن ال يكون قد انتمى

 من نظام روما األساسي ٣٦من المادة  ‘١’(ب)٣فيما يتعلق بالفقرة 

يف العديد من  كممثل لالدعاء باحلق املدين، ةقانونيال بصفته، للدولة اً عام اً منذ تعيينه مدعي ،شارك الدكتور سلفادور
 يت، الللدولة ةالعام النيابة، بالتعاون الوثيق مع بالفعل اجلرمي املقاضى جبريرتهالدولة على فيها  ُجيناجلنائية اليت  القضايا

حىت  الذي كان نافذاً قانون العقوبات (بعميقة  معرفةً ويستلزم االضطال  بذا العمل . العموميتتوىل االدعاء 
 القواعد املتضمنني -) ٢٠١٤أغسطس آب/من  بدءاً  النافذنون اجلنائي األساسي الشامل () والقا٢٠١٤أغسطس آب/
 .هماعلى تطبيق وقدرةً  -والقواعد اإلجرائية  املتعلقة باجلوهراجلنائية 

كوادور أمام جلنة الدول اإل مجهورية  على الدعاوىيف بعض  متثيل دولة اإلكوادورالدكتور سلفادور  على تعنيَّ كما 
 منظومةلوائح معرفة واسعة ب ما يستلزم، ة الدول األمريكية حلقوق اإلنسانأمام حمكميف قضايا و األمريكية حلقوق اإلنسان 

 .القضائية وسوابقها قوق االنسانحل الدول األمريكية

 من نظام روما األساسي ٣٦من المادة  ‘٢’(ب)٣فيما يتعلق بالفقرة 

 اً ثو حب إلجرائهالبابوية اإلكوادور الكاثوليكية جامعة من  القانوينالفقه درجة الدكتوراه يف سلفادور  إنييغوالدكتور  نال
) Delitos contra la paz y seguridad de la humanidad(" هاوأمن عن "اجلرائم ضد سالم اإلنسانية أطروحةً  تهوكتاب

 جامعة اإلكوادور منشورات بعد مركزُ فيما  هاشرَ ون تقديرأعلى  على حصل بااليت ، ةطروحودفاعه عن هذه األ



 Derecho Internacional Penal. Estudios en( "استشرافيةدراسات  .بعنوان "القانون اجلنائي الدويلالكاثوليكية البابوية 

perspectiva( . عليا يف القانون الدويلالدكتور إنييغو سلفادور دراسات  عدبعد ذلك أو. 

مبوجب و  .جامعة اإلكوادور الكاثوليكية البابوية القانون الدويل العام يف سدة رئاسة كرسي اً عام ٢٠شغل ألكثر من إنه 
التابع  (CIDI) القانون الدويل جمال  البحوث يفمركز و اللجنة الدولية للصليب األمحر  ُعقدت بنياتفاقية تعاون أكادميي 

  مادةانوينالقكلية الفقه   منهاجإىل  ُضمت، إدارتهسلفادور  إنييغوالدكتور  تويل إبان البابويةامعة اإلكوادور الكاثوليكية جل
.  الدراسية يف بعض الفصول  درَّسهما بنفسهتنيلالقانون الدويل للنزاعات املسلحة" "ال مادة"القانون اجلنائي الدويل" و 

القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل اإلنساين يف دورات تدريبية نظمتها اللجنة الدولية جمال ب يف مدرِّ بصفة شارك  كما
 .يف اإلكوادور وبلدان أخرىللصليب األمحر 

أمام حمكمة العدل الدولية  ل دولة اإلكوادوري يف الفريق القانوين الذي مثَّ كان الدكتور سلفادور العضو اإلكوادور و 
 ٢٠٠٨عام افتُتحت يف ، اليت كوادور ضد كولومبيا)اإل " (رش مبيدات أعشاب سامة رشًا جوياً ب"القضية املتعلقة  يف

 بوي ماري دُ  -بيري األستاذ فهم يف هذا الفريقن و األعضاء اآلخر أما  .باتفاق ودي ٢٠١٣عام يف واختتمت 
)Pierre-Marie Dupuy(  سفيليب ساند األستاذو )Philippe Sands(  أالن بويل  األستاذو)Alan Boyle(  واحملامي بول

 .)Foley Hoag( غفويل هوا  القانوين كتباملوفريقه من ) Paul Reichler(ريشلر 

القانون ب معنية فعاليات خاللالدكتور سلفادور العديد من املقاالت يف الالت املتخصصة وألقى حماضرات نشر لقد 
 .، إخلويل اإلنساينالدالدويل والقانون الدويل والقانون اجلنائي 

 .٢٠١٨يوليو متوز/حىت  املستقلمهنة احملامي  زاولالدكتور سلفادور إن 

 من نظام روما األساسي ٣٦(ج) من المادة ٣فيما يتعلق بالفقرة 

الفرنسية اللغة  يتقنو  ،تكلُّمًا وقراءًة وكتابةً ليزية كاللغة اإلن يتقن بيد أنهسلفادور هي اإلسبانية.  إنييغواللغة األم للدكتور 
 .تكلُّماً وقراءةً 

من ‘ ٢’ب)(٣و ‘١’ب)(٣ تينمن نظام روما األساسي (باإلشارة إلى الفقر  ٣٦من المادة  ٥فيما يتعلق بالفقرة 
 )من نظام روما األساسي ٣٦المادة 

 ذات الصلة من الاالتكفاءته املعرت  با يف إىل   نظراً  ،يف القائمة باء هجيب إدراجح مرشَّ سلفادور  إنييغوالدكتور 
وممارسته  اجلامعي إعدادهعن  املتأتية، والقانون اجلنائي الدويل)اإلنساين الدويل القانون  وال سيماالقانون الدويل ( جماالت

 .اً الحق مهنة احملاماة ومزاولتهلتدريس ا

لدولة  اً عام اً مدعي إذ ُعنيِّ  ،إىل أنه بالنظر، ه يف القائمة ألف أيضاً إدراجَ  يسوِّغما  املزايامن لدكتور سلفادور ل أن غري
الوالية إطار يف العديد من احملاكمات اجلنائية يف  ًا باحلق املدين،مدعيبصفته ، منها بتفويض قانوينشارك اإلكوادور، 

األمريكية حلقوق مجهورية اإلكوادور أمام جلنة البلدان  على الدعاوى، ويف العديد من الداخليةالقضائية اإلكوادورية 
 .أمام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانقضايا اإلنسان و 

 من نظام روما األساسي ٣٦(ب) من المادة ٨فيما يتعلق بالفقرة 

 الفقرة املعنية.، أي من التخصصات املنصوص عليها يف سلفادور إنييغوح ، الدكتور لمرشَّ ليس ل



 من نظام روما األساسي ٣٦من المادة (أ) ٤فيما يتعلق بالفقرة 

، اإلكوادوري حملكمة التحكيم الدائمة الوطين الفريقمع أعضاء التشاور سلفادور  إنييغو الدكتورترشيح  بشأن جرى
 لسون خوسيه ماريا برييز نِ  ) والدكتورCarlos Estarellas Velásquez(كارلوس إستاريالس فيالسكيز  الدكتور

)José María Pérez Nelson (نديز ديانا ساالزار مِ  والدكتورة)Diana Salazar Méndezُغنزالو سلفادور  ) والدكتور
ام من النظ ٤أحكام املادة  فهو يتوافق مع؛ ، فأبدوا دعمهم القوي لرتشيحه)Gonzalo Salvador Holguínُهلغوين (

دولة  ةيألجيوز ظام روما األساسي: "من ن ٣٦من املادة  ‘٢’(أ)٤ ، وبالتايل مع الفقرةاألساسي حملكمة العدل الدولية
 اتاإلجراء‘ ٢’، ويتم ذلك باتّبا  [...] لمحكمةلنتخاب لال تقدِّم ترشيحاتلنظام األساسي أن ا اطر  يف هذ
 ". مرشحني لتلك احملكمة لتسميةيف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية  ااملنصوص عليه

 وفقاً ، للدولة اً عام ياً مدع عيَّنهجملس مشاركة املواطنني والرقابة االجتماعية  أن بالنظر إىل، لدكتور سلفادورا غري أن ترشيح
 املتطلباتمتطلبات تعادل يستلزم هذا املنصب شغل  تقضي بأن، اليت اجلمهورية من دستور ٤٣٣و ٢٣٦و ١٢٠للمواد 
من املادة  ‘١’(أ)٤مع الفقرة  اً أيض، يتوافق ، وهي أعلى حمكمة عدل يف البالداحملكمة الدستورية قاضياً يفلتعيني ل الالزمة
جيوز ألية دولة طر  يف هذا النظام األساسي أن تقدِّم ترشيحات لالنتخاب للمحكمة، "من نظام روما األساسي:  ٣٦

؛ الدولة املعنيةأعلى املناصب القضائية يف للتعيني يف مرشحني  بتسمية املتعلقة اتاإلجراء ‘١’ويتم ذلك باتّبا  [...] 
."[...] 

 :املشار إليها دستورالمواد 

اليت حيددها  والواجبات الصالحياتإىل  إضافةً والواجبات التالية،  الصالحيات ةالوطني ُتسَند إىل اجلمعية – ١٢٠املادة 
 :القانون

...][ 

مانة أب، و املدعي العام للدولةمبكتب ، و للدولة ةالعام الرقابة وبيئة، للدولة ةالعام العليا املنوطة بالنيابةسلطة ال ختويل -١١
جلس مشاركة مب، و اءجلس القضومب، اء اللس االنتخايب الوطينأعضب، و ومبكاتب املراقبني، العامالدفا  حامي مب، و املظامل
 .والرقابة االجتماعية نياملواطن

قائمة املدرجني يف من  للدولة العام املدعي ة أوالعام املدعية جملس مشاركة املواطنني والرقابة االجتماعية يعنيِّ  -٢٣٦املادة 
 العموميلتدقيق القائمة لضع ختو واجلدارة عايري التخصص مبقائمة املدرجون يف ال وجيب أن يفيترسلها رئاسة اجلمهورية. 

ئة قضاة هييف  العضوية اليت تستلزمهانفس املتطلبات بقائمة املدرجون يف ال أن يفيجيب و ؛ الطعن فيهايف  نيق املواطنحلو 
 .احملكمة الدستورية

جتوز له وأن  كوادورمن رعايا اإل كون يأن  )١احملكمة الدستورية: هيئة قضاة يف  اً عضو  يلزم يف َمن يـَُعنيَّ  -٤٣٣املادة 
 ؛كوادوراإل ًا يف يقانوناعرتافًا با  اً ثالثة معرتفالدرجة ال منيف القانون شهادة  ئزاً أن يكون حا )٢ ؛السياسية حقوقه ممارسة
يف العلوم القانونية ملدة ال تقل عن  ياجلامعالتدريس احملاماة أو القضاء أو  مهنةَ  بنزاهة مشهود با يكون قد زاولأن  )٣

 قيادة أي حزبإىل  وأن ال يكون قد انتمى أن ال ينتمي )٥ احلميدة؛ االستقامة واألخالقأن يتحلى ب )٤ ؛عشر سنوات
 .نوات العشر األخريةأو حركة سياسية يف الس سياسي

 ICC-ASP/3/Res.6 ز) من القرار(٦فيما يتعلق بالفقرة 

عمل احملكمة اجلنائية  عبءُ  ذلك تطلب كلما الكاملدوام النظام مهامه بلتويل  يتفرَّغسلفادور بأن  إنييغويتعهد الدكتور 
 .الدولية

______________ 


