فلوريس لييرا ،سوكورو (المكسيك)
[النص األصلي :باإلسبانية]

بيان المؤهالت
هذا بيان يُقدَّم مبوجب الفقرة  4من املادة  36من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة  6من قرار
مجعية الدول األطراف بشأن اإلجراء الواجب اتباعه لرتشيح قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وانتخاهبم
(.)ICC-ASP/3/Res.6
لقد قررت حكومة املكسيك ترشيح احملامية سوكورو فلوريس ليريا لشغل أحد املناصب الشاغرة الستة من مناصب قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية اليت سيجري انتخاب من سيشغلوهنا يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي اليت ستُعقد يف نيويورك يف الفرتة املمتدة من  7إىل  17كانون األول /ديسمرب .2020
مؤهالت وخرب ِ
ِ
ات السفرية سوكورو فلوريس ليريا بالنسق الذي طلبته أمانة مجعية الدول األطراف.
ويرد يف املرفق بيان

(أ) فيما يلزم من التفاصيل لتبيان وفاء َّ
المرشحة بكل من المتطلبات الواردة في الفقرات (3أ) و(3ب) و(3ج)
من المادة  36من نظام روما األساسي ،وفقاً للفقرة (4أ) من المادة  36منه
إن السيدة فلوريس ليريا تفي جبميع شروط التعيني يف أعلى املناصب القضائية يف املكسيك املتمللة يف التحلي باملناقب
األخالقية الرفيعة واحلياد والنزاهة ويف التمتع باخلربة واألقدمية وفقاً للفقرة (3أ) من املادة  36من نظام روما األساسي.
وتتمتع السيدة فلوريس ليريا خبربة راسخة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة ملل القانون اإلنساين الدويل والقانون
الدويل حلقو اإلنسان وخبربة مهنية واسعة يف اجملال القانوين ذي الصلة بالعمل القضائي الذي تضطلع به احملكمة .وعليه
فإن املرشَّحة تفي وفاءً كامالً جبميع املتطلبات املبيَّنة يف نظام روما األساسي فيما خيص الرتشيح بالنظر إىل كفاءهتا
الراسخة وخربهتا الواسعة املكينة وعملها الناجح فيما يتعلق باملسائل القانونية الدولية .إهنا موظَّفة بارزة يف وزارة اخلارجية
املكسيكية وقد حظي عملها فيها باعرتاف واسع النطا  .لقد منت السفرية فلوريس مراسها املهين باهتمامها بفروع
للقانون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعمل احملكمة .ومن ذلك أهنا كانت عضواً يف الوفد املكسيكي املسؤول عن التفاوض بشأن
نظام روما األساسي مضطلعةً بعمل متميِّز خالل اجللسات التحضريية ويف مؤمتر روما؛ وممللةً لدولة املكسيك يف
اإلجراءات أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية "أفينا" (املكسيك ضد الواليات املتحدة)؛ ورئيسةً ملكتب االتصال التابع
للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك .كما شاركت يف التفاوض بشأن صكوك دولية شىت يف
جمال القانون العام الدويل وتولَّت رئاسةَ جلنة الصياغة يف الدورة اللاللة واللالثني للمؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل
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األمحر تلبيةً لدعوة اللجنة الدولية للصليب األمحر .وتشغل مرشَّحة املكسيك حالياً منصب مملل املكسيك الدائم لدى
املنظمات الدولية يف جنيف بسويسرا برتبة سفري.
إن السيدة ليريا تتقن اللغة اإلنكليزية وهي ملمة إملاماً متوس َط املستوى باللغة الفرنسية وباللغة اليونانية احملكية.

(ب) فيما إذا كان الترشيح يقدَّم إلدراج َّ
المرشحة في القائمة ألف أم في القائمة باء لألغراض المبيَّنة في الفقرة 5
من المادة  36من نظام روما األساسي
يقدَّم الرتشيح إلدراج املرشَّحة يف القائمة باء لألغراض املبيَّنة يف الفقرة  5من املادة  36من نظام روما األساسي.

(ج) معلومات متعلقة بالفقرات (8أ)’ ‘1و(8أ)’ ‘2و(8أ)’ ‘3من المادة  36من نظام روما األساسي
أهل النتخاهبا قاضيةً يف احملكمة يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
إن املرشَّحة ٌ
بالنظر إىل أن متطلبات التصويت الدنيا فيما خيص االنتخابات املعنية تقضي بوجوب أن تُنتخب قاضية واحدة على
األقل ومرشَّح واحد على األقل من القائمة باء ومرشَّحان على األقل من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب.

(د) فيما إذا كانت لل َّ
مرشحة خبرة من الخبرات المنصوص عليها في الفقرة (8ب) من المادة  36من نظام روما
األساسي
منت املرشَّحة مراسها املهين باهتمامها بفروع للقانون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعمل احملكمة ملل القانون اإلنساين الدويل
والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقو اإلنسان.

(ه) في تبيان جنسية َّ
المرشح لألغراض المذكورة في الفقرة  7من المادة  36من نظام روما األساسي ،إذا كان
من رعايا دولتين أو أكثر
إن املرشَّحة مواطنة مكسيكية وليست من رعايا أية دولة أخرى.

(و) فيما إذا كان هذا الترشيح يقُدِّم بموجب الفقرة (4أ)’ ‘1من المادة  36من نظام روما األساسي أم بموجب

الفقرة (4أ)’ ‘2منها ،وفيما يلزم من التفاصيل بشأن عناصر اإلجراء المعني

تُرشَّح السيدة فلوريس مبوجب الفقرة (4أ)’ ‘1من املادة  36من نظام روما األساسي وفقاً للمتطلبات اليت ينبغي أن
يفي هبا كل شخص مرشَّح للتعيني يف أعلى منصب قضائي يف املكسيك وهو منصب قاضي حمكمة العدل العليا
املكسيكية .فاملرشَّحة تفي وفاءً كامالً هبذه املتطلبات كما تُبَ َّني يف املادة  95من الدستور السياسي للواليات املكسيكية

املتحدة.
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(ز) فيما يخص تعهد َّ
المرشحة بالتفرغ للعمل بدوام كامل عندما يستلزم ذلك عبءُ العمل الواقع على عاتق
المحكمة
إن املرشَّحة مستعدة للتفرغ للعمل بدوام كامل عندما يستلزم ذلك عبءُ العمل الواقع على عاتق احملكمة.
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