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   [Arabic] 

 [الفرنسية]األصل: 

 بيان المؤهالت 
 

 للنظر فيترشيح البروفيسور جوليان فرنانديز النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية بقدم فرنسا تت

 الترشيحات لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

ً للفقرة  البيانم هذا يُقد   من نظام روما األساسي، فيما يتعلق بعملية التحضير  36)ج( من المادة  4وفقا

لمحكمة الجنائية الدولية من قبل ل النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية للنظر في الترشيحات لمنصب القضاة

 جمعية الدول األطراف.

المرفقة المطلوبة ، بجميع الشروط البيانبهذا رفق سيرته الذاتية يفي ترشيح السيد جوليان فرنانديز، الذي تُ 

جمعية الدول  اي اعتمدتهتالترشيحات ال للنظر فينشاء لجنة استشارية إل( ICC-ASP/10/Res.5) بالقرار

 األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 الراغبين المرموقة"يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين الشخصيات : على الشروطمن هذه  2وتنص الفقرة 

، فضالً عن الكفاءة والخبرة أن يتمتعوا بأعلى مكانة أخالقية كما ينبغي. المنصب الشغل هذ ينوالمستعد

بمعايير  بالكامل يفي ترشيح السيد جوليان فرنانديزإن ا في القانون الجنائي أو الدولي. مالمعترف به

 هذه من جميع النواحي.الترشيح 

المحكمة الجنائية بمعرفة وخبرة عميقة خاصة بالقانون الجنائي الدولي وب إنه يتحلىأوالً وقبل كل شيء، 

دافع السيد فرنانديز عن  . لقدالقانون العام المتخصص في العدالة الجنائية الدولية في أستاذإنه الدولية. 

كان للواليات المتحدة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية".  أطروحته حول "السياسة القانونية الخارجية

يشغل  إنه حقوق اإلنسان. شؤون سنوات على ةعشر عن تناهزلمدة  الخارجفي في فرنسا و بالتدريس يقوم

دورة العدالة الجنائية  -منصب مدير مشارك لبرنامج الماجستير في "حقوق اإلنسان والعدالة الدولية اً حالي

 س.أس  -بانتيون 2الدولية" في جامعة باريس 

المبادر والمدير المشارك ألحد أهم األحداث  إنهيتميز البروفيسور جوليان فرنانديز بجودة عمله العلمي. 

، وهو مؤتمر "أيام العدالة الجنائية الدولية"، دولي في العالم الناطق بالفرنسيةالعلمية في القانون الجنائي ال

ً سنوي يجمع أفضل األكاديميين والممارسين المتخصصين في هذا المجال. وهو أيض مؤلف للعديد من ا

، بما في ذلك العمل وشارك في صياغة العديد من الكتب ،حول هذا الموضوعشورات القانونية المن

نظام روما  على كل مادة من موادالفرنسية عن المحكمة الجنائية الدولية، و "التعليق اللغة المرجعي ب

  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

ً كان السيد جوليان فرنانديز أيض ، وهي محكمة 2011للجوء منذ عام  حكمة الوطنيةفي الماً مستشارا

م رفض طلبهم األولي. وبهذه المقدمة من طالبي اللجوء الذين ت االستئنافاتمختصة التخاذ قرارات بشأن 

 بشكل خاص على فهم المؤهالت الالزمة لممارسة وظيفة القاضي.اً ، كان قادرالصفة

، عام، وبشكل الثابتوحياده  البالغة نزاهتهفي جميع وظائفه أظهر البروفيسور جوليان فرنانديز  لقد

 .الرفيعةصفاته األخالقية 

دعم بثقة من أن الخبرة المهنية ومؤهالت السيد جوليان فرنانديز يمكن أن تستمر بشكل مفيد ووفرنسا إن 

 الترشيحات لمنصب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. للنظر فيعمل اللجنة االستشارية 

_________ 


