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 سامبا، مياتا ماريا )سيراليون(

 ]األصل: باإلنكليزية[

 بيان المؤهالت

م   من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 36)أ( من المادة  4هذا البيان عمال بالفقرة ُيقدَّ

سيراليون، ترشيح لجنة الخدمة القضائية والقانونية المستقلة في اتخذته قرار على  ، بناءقررت حكومة سيراليونقد ل

االنتخابات جرى . وستُ 2030إلى  2021 في المحكمة الجنائية الدولية للفترة ا  قاضي هامياتا ماريا سامبا النتخاب ةالقاضي

 . 2020ديسمبر كانون األول/في التي سُتعقد في نيويورك خالل الدورة التاسعة عشرة لجمعية الدول األطراف 

من نظام  36)ج( من المادة  )ب( وو)أ(  3في الفقرة  المنصوص عليهامياتا سامبا الشروط  ةستوفي القاضيوت - 1

 روما األساسي من حيث:

والحكم السليم. حافل بالنزاهة سجل وستقامة االتتَّسم بو أخالق رفيعة المستوىذات ة متميز فقيهة قانونية إنها ( أ)

ا من الخبرة  20سامبا أكثر من  ةلقاضيويتوفَّر ل  يةوقاضكاختصاصية الدولي والمحلي على الصعيدين عام 

ا في محكمة االستئناف في  ابصفتهوالقانون الجنائي. مجال في  متلك فهي تسيراليون، السلك القضائي بقاضي 

ا كم 15لمدة  في المحاكم سنوات وخبرة قضائية 5خبرة قضائية لمدة  . وهي القضائية محاكم العلياللحام عام 

 ألعلى منصب قضائي في سيراليون.مؤهلة بشكل بارز 

القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية، حيث عالجت  مجال  أظهرت القاضية سامبا كفاءة فائقة فيلقد   ( ب)

في  سيراليونبفي لجنة مكافحة الفساد أقدم  ا  عام ا  مدعيبصفتها الوطني  الصعيدقضايا جنائية معقدة على 

ابتدائية أعلى محكمة وهي في المحكمة العليا ) ا  قبل تعيينها قاضي ،2015و  2010بين عامي  الفترة ما

ا في المحكمة العليا ومحكمة االستئناف منذ  ابصفتهوقضايا الجنائية(. بالعنية م ، 2019فبراير شباط/قاضي 

والعنف  بالفساد والسرقةمنها القضايا الجنائية المعقدة، ال سيما ما يتعلق تنظر وتبّت في سامبا  ةالقاضيفإن 

 الجنسي، من بين الجرائم الجنائية األخرى.

سامبا كمدٍع عام مساعد في المحكمة الخاصة  ةعمل القاضيبوضوح أظهر فقد وبنفس القدر من األهمية،  ( ج)

والقانون  ،القانون الجنائيمجال فضال  عن الكفاءة الراسخة في لمهنية من ا للغايةسيراليون مستويات عالية ل

الذي وقواعد اإلثبات. وفي ذلك المنصب، اءات وقواعد اإلجر ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،اإلنساني

اضطلعت القاضية ، 2006إلى تشرين األول/أكتوبر  2002تشرين األول/أكتوبر من ، في الفترة شغلته
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 ،لقانون الدوليبالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لسامبا 

ستناد إلى هذه الابإدارتها ومالحقة مرتكبيها. و فضال عنسيراليون ل الخاصة محكمةالالخاضعة لوالية 

لمحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية لقاضيا في اآلونة األخيرة سامبا  ةالقاضي الخبرة، تم تعيين

بين حكومة سيراليون واألمم  ُعقد موجب اتفاقلسيراليون، خلفا للمحكمة الخاصة لسيراليون، التي أنشئت ب

 المتحدة.

الميثاق األفريقي لحقوق أي سامبا خبرة قّيمة في التعامل مع الصك اإلقليمي األفريقي،  ةالقاضيوتمتلك  )د(

وحملة  ،نيابة عن معهد حقوق اإلنسان والتنمية في أفريقيا ،اإليداعإجراءات اإلنسان والشعوب، بما في ذلك 

اللذان على التوالي،  ،ن مقرهما في غامبيا وسيراليونيالحكم الرشيد ، وهما منظمتان دوليتان غير حكوميت

 اتصال مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن معاملة الالجئين والتمييز.يشكالن سبيلْي 

في المحاكم المحلية وذلك ضد األطفال  سامبا أحكاما  رائدة تتعلق بالعنف الجنسي ةالقاضي تأصدرو )هـ(

العنف الجنسي والجنساني في ارتكاب كبير في ضمان المساءلة عن إلى حدِّ ساهم األمر الذي سيراليون، ب

قامت العليا، سيراليون في محكمة  ا  قبل تعيينها قاضي ،2015و  1999بين عامي في الفترة ما وسيراليون. 

القضايا المتعلقة فيما يخص ضحايا الجرائم الجنسية، وال سيما بتمثيل سامبا، على أساس تطوعي،  ةالقاضي

 سيراليون.بفي المحاكم المحلية وذلك بالقاصرين، 

توفير تنظيم عملية المجلس ويتولى هذا رئيس مجلس المساعدة القانونية في سيراليون. هي سامبا  ةلقاضيوا  ( و)

لقانون، بمن فيهم النساء واألطفال في جميع أنحاء الذين يخالفون المعوزين ا ألشاخصالتمثيل القانوني ل

 . سيراليون

كذلك و –اللغة الرسمية في سيراليون ، وهي ليزيةكاللغة اإلنبالقاضية سامبا تعليمها األساسي والعالي ز( وتلقَّت (

اللغة بعملت ؛ وقد على السواء وتحدثا   كتابة، باللغة اإلنكليزية لديها معرفة ممتازةو .عمل في المحكمةاللغة 

ميدانية العمليات مسؤولة عن الوك ،الوطني والدولي في المحكمة الخاصة لسيراليون الصعيدينليزية على كاإلن

مع الشهود والضحايا كانت تتعامل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوغندا، حيث التابعة ل

. وهي 2010أكتوبر تشرين األول/و 2006أكتوبر تشرين األول/بين  ، في الفترةاممكتب المدعي العألغراض 

ا محاضرة في القانون الجنائي في جامعة سيراليون وتدرس باللغة اإلن  ليزية.كأيض 
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من نظام روما األساسي.  36من المادة  5في القائمة ألف، عمال بالفقرة  اإدراجهلغرض سامبا  ةح القاضيرشَّ وتُ  -2

من نظام روما  36من المادة  ‘1‘ )أ( 4الموافقة على ترشيحها وفق ا لإلجراء المنصوص عليه في الفقرة  تمتوقد 

 األساسي.

 راسخالقانون العام. وتعتقد حكومة سيراليون اعتقادا ا خلفيتها هووة، المنطقة األفريقي إلىسامبا  ةالقاضيتنتمي و -3

 ز إلى حدِّ يعزِّ باإلنجازات من شأنه أن  حافل وسجلة وخبر ةمكانبما لها من انتخاب قاضية أفريقية بارزة  أن

 كبير التنوع والتمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في المحكمة.

فريدة من نوعها في التعامل مع ضحايا جرائم مباشرة السيرة الذاتية للقاضية سامبا أن لديها خبرة قانونية  وتبيِّن -4

سبل اعتماد حماية الشهود، ووالحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وال سيما ضحايا الجرائم الجنسية والجنسانية؛ 

من خالل صفتها دارة الشهود وإلكمنسقة  خبرتهااالنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، كما يتضح من 

لمكتب المدعي  التابعة ميدانيةالعمليات عن الواجباتها كمسؤولة  ، ومنة لسيراليونقق في المحكمة الخاصكمح

كمحقق رئيسي في الفظائع التي ارتكبت ضد والعام في أوغندا، باإلضافة إلى حماية حقوق الضحايا والشهود؛ 

 الالجئين السيراليونيين خالل الحرب األهلية في سيراليون.

كفاءة تمتلك ، وإلى حدِّ كبيركرية ومهنية نزاهة فتّتسم بلغاية، وراسخة ا ةأخالقيصفات سامبا ب ةمتع القاضيتتو -5

والقانون اإلنساني  الجنائي الدولي وإجراءاته، والقانون ،القانون الجنائي واإلجراءات الجنائيةمجال عالية في 

ؤمن بإقامة العدل في الوقت المناسب. ت ةمتفاني ةسجلها أنها فقيهويبيِّن حقوق اإلنسان. الدولي لقانون الو ،الدولي

تعزيز هدف المحكمة المتمثل في النزاهة والكفاءة  علىستساعد القاضية سامبا  سيراليون واثقة من أنو

 واالستقاللية.

 


