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 فلوريس لييرا، سوكورو (المكسيك)

 ]باإلسبانية [النص األصلي:  

 يةو مذكرة شف

الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية مجعية إىل أمانة  يياتاتقدم سفارة املكسيك لدى مملكة هولندا 

فلوريس ليريا لشغل أحد املناصب الشاغرة  سوكورو احملاميةالدولية وتتشّرف بإعالمها بأن حكومة املكسيك قررت ترشيح 

الدورة التاسعة عشرة يف  اليت سيجري انتخاب من سيشغلو�ا من مناصب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةالستة 
كانون  ١٧إىل  ٧من يف الفرتة املمتدة نيويورك اليت سُتعقد يف الدول األطراف يف نظام روما األساسي  جلمعية

 . ٢٠٢٠ ديسمرب/األول

يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أن املرشَّحة أمانة مجعية الدول األطراف  عنايةوتود السفارة اسرتعاء 

السيدة سوكورو فلوريس  منَّتلقد واسع النطاق.  باعرتاف حظي هايف وزارة اخلارجية املكسيكية وأن عملها في ةبارز  موظَّفة

لدويل القانون اإلنساين ا مثلبعمل احملكمة، ارتباطًا وثيقًا مرتبطة لقانون بفروع لباهتمامها  املهين والدبُلماسي مراسها

عضوًا يف الوفد  نشاطها املهينيف سياق حة قوق اإلنسان. وكانت املرشَّ الدويل حلقانون الوالقانون اجلنائي الدويل و 

ل يف اإلجراءات أمام حمكمة العد لدولة املكسيك روما األساسي، وممثلةً بشأن نظام املكسيكي املسؤول عن التفاوض 
األمم املتحدة يف نيويورك، إضافًة إىل لدى القائم محكمة اجلنائية الدولية التابع لل الدولية ورئيسًة ملكتب االتصال

منصب تشغل حالياً املرشَّحة املكسيكية إن الدويل.  العاميف جمال القانون  شىتدولية يف التفاوض بشأن صكوك  مشاركتها

 ممثل املكسيك الدائم لدى املنظمات الدولية يف جنيف بسويسرا، برتبة سفرية. 

املبيَّنة يف نظام روما  الرتشيحتطلبات وفاًء كامًال مبالسفرية فلوريس تفي أن  تنوِّه إىلأن  السفارةَ  ويف ضوء ما تقّدم، يسرّ 

 فيما يتعلق باملسائل القانونية الدولية.وعملها الناجح  املكينة الواسعة ا املعرتف اا وربربتاكفاءت، بالنظر إىل  األساسي

 من نظام روما األساسي. ٣٦من املادة  ٥إلدراجها يف القائمة باء لألغراض املبيَّنة يف الفقرة  ويقدَّم ترشيحها

السفرية النتخااا قاضيًة يف احملكمة يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول  أهليةد على أيضًا أن تشدِّ  السفارةَ  ويسرّ 
قاضية واحدة على أن تُنتخب  بوجوباألطراف يف نظام روما األساسي، بالنظر إىل أن متطلبات التصويت الدنيا تقضي 

 . والكارييبريكا الالتينية أمجمموعة دول األقل ومرشَّح واحد على األقل من القائمة باء ومرشَّحان على األقل من 
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من نظام روما األساسي،  ٣٦من املادة  ‘١’(أ)٤وتود السفارة أن تضيف أن ترشيح السفرية فلوريس مقدَّم مبوجب الفقرة 

 وهو منصبشخص مرشَّح للتعيني يف أعلى منصب قضائي يف املكسيك،  كلوفقًا للمتطلبات اليت ينبغي أن يفي اا  

من الدستور  ٩٥نيَّ يف املادة بَـ كما تُـ ،  اذه املتطلبات كامالً  وفاءً تفي املرشَّحة ف. يةاملكسيكالعدل العليا  قاضي حمكمة

ذلك  يستلزم عندمادوام كامل بالتفرغ للعمل باملرشَّحة  تعهدَ  كذلكالسفارة   وتـُْبِلغالسياسي للواليات املكسيكية املتحدة. 

 احملكمة.عاتق عبُء العمل الواقع على 

(أ) ٣ما يلزم من التفاصيل لتبيان وفاء املرشَّحة بكل من املتطلبات الواردة يف الفقرتني ويرد يف املرفق بيان يتضمن 

 يرد فيب بيان مؤهالتا وربرباتا. كما من نظام روما األساسي،   ٣٦من املادة  ‘٢’(ب)٣و
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