إبراهيم سوري يال (سيراليون)
[األصل :باإلنكليزية]

بيان المؤهالت
بيان مقدم من حكومة سيراليون وفقاً للقرارين  ICC-ASP/1/Res.6و ICC-ASP/1/Res.7الصادرين عن
جمعية الدول األطراف
إنه لشرف كبير لحكومة سيراليون أن ترشح إبراهيم سوري يال ،المحامي بالمحكمة العليا لسيراليون الذي
زاول مهنة المحاماة ،محليًا ودوليًا على مدار الثالثة وعشرين ( )23عا ًما الماضية كعضو مجلس إدارة
محام مؤهل وذو
الصندوق االستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية .وإبراهيم سوري ياله هو
ٍ
خبرة عالية عمل في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كمحامي ،وكمحامي دفاع وهو حاليًا في
وقت ترشيحه محامي دفاع رئيسي في المحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية لسيراليون.
إبراهيم سوري يال هو شخص يتمتع بأخالق عالية ونزاهة ،وقد اتسمت فترات عمله في المحاكم الوطنية
والدولية بالتفاني ونكران الذات .ويمتلك إبراهيم مجموعة المهارات والخبرة اإلدارية الالزمتين للتعامل
مع مؤسسة مثل مجلس الصندوق االستئماني للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية والهياكل األخرى
نظرا لسنوات خبرته في التعامل مع ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية كمحامي عام
التابعة لها ً
وكمحامي دفاع رئيسي في محكمة تصريف األعمال المتبقية لسيراليون .ويحمل إبراهيم تجربة فريدة في
التعامل المباشر مع الشهود والضحايا في الميدان أثناء التحقيقات ،ويفهم التحديات التي يواجهونها من
خالل معرفته اإلضافية بكيفية التعامل مع الشهود والضحايا أثناء الدفاع.
ومن شأن ترشيح إبراهيم لعضوية مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا أن يأتي بالخبرة المباشرة
المطلوبة بشدة باعتباره محاميًا ينحدر من بلد شهد حربًا أهلية وحشية حيث أُقيمت محكمة جنائية دولية
عمل فيها كمستشار إلى جانب وحدة حماية الضحايا والشهود لتقديم اإلرشاد النفسي واالجتماعي للضحايا.
ويفهم إبراهيم ما يعنيه أن يكون الشخص ضحية وعلى دراية باحتياجات الضحايا ،وهذا هو محور عمل
مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا .ويتمتع إبراهيم بالكفاءة والخبرة والمهارات في التعامل مع
ضحايا الجرائم الخطيرة ويواصل حتى اآلن عمله في المحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية
لسيراليون للتواصل والتعامل مع ضحايا الجرائم الخطيرة في سيراليون.
ويجيد إبراهيم اإلنكليزية والفرنسية كتابة وتحدثا وهو مؤهل للجلوس كقاض في المحكمة العليا في
سيراليون.
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