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 ()منغوليا تشاغداخوسبايار 

 

 ]األصل: باإلنكليزية[

 

 بيان المؤهالت

 

م هذاي قدَّ من  6من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفقرة  36)أ( من المادة  4البيان وفقا للفقرة  ُ 
 ICC-ASP/12/Res.8 و ICC-ASP/5/Res.5 ات، بصيغته المعدلة بموجب القرارICC-ASP/3/Res.6 القرار

شباط/فبراير  1و 2004/سبتمبر لأيلو10اعتمدتها جمعية الدول األطراف في  التي، ICC-ASP/14/Res.4 و
، فيما يتعلق بإجراءات ، على التوالي2015تشرين الثاني/ نوفمبر  26و  2013تشرين الثاني/ نوفمبر  27و  2007

 .ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية

 

 من 36)أ( و )ب( و )ج( من المادة  3المنصوص عليها في الفقرة لمتطلبات بايفي  غدااشتوسبايار السيد خ )أ(

 :على النحو التالياألساسي روما نظام 

 

 )أ( 3الفقرة 

 

د باأخالق عالية ويتسم بشخص  تشاغدا السيد خوسبايار نزاهة ويمتلك المؤهالت المطلوبة في منغوليا لتعيينه الولتجرُّ

من دستور منغوليا  51وفقاً للمادة ويعمل كقاض في المحكمة العليا لمنغوليا. حيث إنه القضائية لمناصب في أعلى ا

ال  أخالقيتسم بشخص  سوىفي المحكمة العليا  يااضق أن ي عيَّن، ال يمكن القضاة في منغوليا مقاممن قانون  4والمادة 

دهشائبة وال يمكن التشكيك في  اتشوبه  .زاتوالمي  كل تلك الصفات  تشاغدا يمتلكالسيد وونزاهته.  تجرُّ

  

 `1)ب( ` 3الفقرة 

 

                                                                                                                                  تماما                                                                                    يتمتع بكفاءة راسخة  حيث إنه` 1( )ب( `3) 36المادة تطلبات امتثاالً كامالً لمممتثل  داغتشاالسيد خوسبايار 

ل خبرة متنوعة في كل جانب من جوانب اإلجراءات الجنائية حصَّ قد القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية ومجال في 

ج وكقاض  العامة، في النيابة محق قوكمحام، ختلفة مناصب م همن خالل تولي المحاكم من المحاكم الدنيا إلى أعلى تدرَّ

السيد تشاغدا ، وأصبح ي جرائم األحداث واالتجار بالبشرص فمتخص  حام بدأ مسيرته المهنية كموفي البلد. مستوى 

خالل وعلى القضايا الجنائية.  صب تركيزهحيث ينقاضيًا يحظى باحترام كبير في المحكمة العليا في منغوليا  حاليا

 .، بما في ذلك أخطر أنواع الجرائمأكثر من أربعة آالف قضية جنائيةقام بمعالجة ، المهنية مسيرته

 

لعدالة الجنائية المنغولية تجاه انهج جديد اتباع إطار قانوني و إرساءفي بدور ريادي  داغتشاالسيد خوسبايار واضطلع 

والتكامل في الجرائم التي  ،الوالية القضائية العالميةكذلك و ،ئ عدم قابلية تطبيق قانون التقادموساهم في دمج مباد

 قانونالمعنية بصياغة ال عمل كعضو في اللجنة الحكوميةالمحلي. ونا ضمن قانون ،تدخل في اختصاص المحكمة

ة ، وشارك بحاإلجراءات الجنائية المنق  و الجنائي وقانون إنفاذ القانون  ،لمسؤولية التقصيريةقانون ا وضعفي همَّ

 .وقانون خدمة المارشال

 

المحاضرات في جامعات منغوليا. وهو أستاذ مساعد في  إلقاء بشكل مكثف في داغتشا كما يشارك السيد خوسبايار

دكتوراه في كلية درجة النيل مرشح لهو ، والجنائية المتقدمة وعلم الجريمة واإلجراءات مالمتقد القانون الجنائيمجال 

، واإلجراءات على إقامة العدل ة قانونية حول القضايا التي تؤثربحثي نشر أعماالقد وجامعة منغوليا الوطنية. ب الحقوق

 .وتدوين القوانين ،الجنائية المقارنة

 

 (الفقرة )ج

 

كما أنه يجيد لكتابية على السواء. االمهارات الشفوية و يشمل، بما بامتيازليزية كلغة اإلنيجيد ال داغتشا خوسبايار السيد

 .الفرنسيةاللغة معرفة جيدة بيمتلك وبطالقة اللغة الروسية 
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في  اسمه إدراجبهدف  تشاغدا ح السيد خوسباياررشَّ ، ي  من نظام روما األساسي 36المادة  من 5ألغراض الفقرة )ب( 

جاء ' من نظام روما األساسي كما  1( )ب( `3) 36المنصوص عليها في المادة حيث إنه يفي بالمتطلبات  القائمة ألف

 .أعالهذكره 

 

 على النحو التالي: فهي من نظام روما األساسي  36من المادة  ‘3‘إلى  ‘1‘)أ(  8المعلومات المتعلقة بالفقرة أما  )ج(

 

 

 .منغوليا إلى النظام القانوني القاريتنتمي  ‘1‘

          

   سيكون انتخاب السيدففي المحكمة الجنائية الدولية. منقوصة التمثيل منطقة المنغوليا جزء من  إن‘ 2‘           

 .منغوليا قاضيا في المحكمةمن على اإلطالق يعمل فيها مواطن  أول حالة تشاغدا خوسبايار

 

 .ذكرهو تشاغدا  خوسبايارالسيد  ‘ 3‘          

 

العنف ضد الفئات الضعيفة في ممارسة األمد في مجال قانونية طويلة دراية ب تشاغدا خوسباياريتمتع السيد )د( 

جراءات في عديد من المحاكمات المتعلقة بالجرائم العنيفة ضد القاصرين والنساء والقضايا اإله يوجبتقام المجتمع. و

لعدة سنوات كقاض في الجرائم التي يرتكبها  في أثناء خدمتهوذلك عنف جنسي ضد النساء ممارسة التي تنطوي على 

ع جرائم عمل كمحامي دفاع جنائي تعامل في الغالب مفقد ، قاضياقبل تعيينه وضدهم. التي ت رتكب  وأاألحداث 

 .، التي تشمل النساء واألطفال ألغراض االستغالل الجنسياألحداث واالتجار بالبشر

 

مواطن من منغوليا وال  اغدتشا، فإن السيد خوسبايار من نظام روما األساسي 36المادة  من 7ألغراض الفقرة  )هـ(

 .يحمل جنسية أي دولة أخرى

 

  .المحكمةفي عمل العبء يستوجب ذلك حينما  زاماً كامالً بالخدمة بدوام كاملالتملتزم  تشاغداالسيد خوسبايار  )و(


