بيان المؤهالت
وفقا ألحكام الفقرة  4من املادة  63من نظام روما األساسي ،والفقرة  3من القرار  ،ICC-ASP/3/Res.6تقدم حكومة مجهورية
مدغشقر ترشيح السيدة راتياريسوا هارمياهيفا ،قاضية الدرجة األوىل لدى حمكمة النقض مبحكمة مدغشقر العليا ،لعملية انتخاب
القضاة برسم القائمة "باء" ،املقرر إجراؤها خالل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت ستعقد يف نيويورك يف كانون
األول/ديسمرب .4104
تربير الرتشيح برسم القائمة "باء" (الفقرة  6من املادة  63من نظام روما األساسي)
(أ) متيزت السيدة راتياريسوا هارمياهيفا أثناء اضطالعها مبهامها بأخالقها احلميدة ونزاهتها وحيادها .وبصفتها عضوة يف
رابطة "احلركة من أجل قواعد األخالق والسلوك املهين يف مدغشقر" ،وهي فضاء وطين للتفكري والدراسة ،يهتم بتدريب وتوعية
اجلهات الفاعلة يف أوساط القضاء ،فإن السيدة راتياريسوا تعمل بقيم احلركة وتشرتك فيها (انظر رسالة التأييد رفقته) .كما إن
أعضاء جملس قواعد األخالق والسلوك املهين ،الذي يشمل عددا من كبار القضاة السابقني يف البلد ،يؤيدون أيضا ترشيحها
(انظر رسالة التأييد رفقته).
(ب) منذ عام  ،0111تضطلع املرشحة مبهام مستشارة لدى حمكمة النقض باحملكمة العليا ،وهي أعلى هيئة قضائية يف
مدغشقر منذ عام  .4111وال تزال املرشحة تتمتع بدراية تامة يف معاجلة امللفات اجلنائية.
وخالل مسارها املهين يف جمال القضاء ،شغلت املرشحة مناصب مسؤولية منذ عام  0191إىل هذا احلني (نائبة املدعي
العام ،وقاضية ،وقا ضية حتقيق ،ورئيسة والية قضائية ،ومستشارة سامية) .وقد استفادت دوما من خربهتا القوية يف جمال القانون
اجلنائي واإلجراءات اجلنائية .وقد كانت مكلفة بامللفات اهلامة املتعلقة بالنزاعات الناشئة عن األزمات السياسية اليت شهدها البلد
(إحلاق الضرر باملمتلكات واملس بالسالمة البدنية ،والصراعات العرقية واالجتماعية واجملتمعية).
(ج) إن السيدة راتياريسوا هارمياهيفا عضوة نشيطة يف العديد من اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل من أجل
محاية القانون اإلنساين الدويل يف صلة بنشاطات وزارة العدل ،وهي من بني مؤلفي التقارير الدورية املتعلقة هبذه األنشطة واملوجهة
إىل هيئات االتفاقيات.
وقد سامهت املرشحة يف إنشاء منظومة ملتابعة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان يف خمتلف القطاعات يف مدغشقر (يف
املؤسسات السجنية ،ويف أوقات األزمات السياسية ،ويف حاالت العدالة الشعبية).
وقد شاركت السيدة راتياريسوا هارمياهيفا يف عدة حلقات دراسية ومؤمترات وطنية ودولية حول موضوع حقوق اإلنسان
ونظمت بعضها.
وبصفتها حاليا عضوة يف اللجنة اخلاصة التابعة للمحكمة العليا املعنية بالعفو من أجل املصاحلة الوطنية ،ال تكتفي
املرشحة باملسامهة يف تعزيز السلم االجتماعي يف أعقاب األزمات السياسية املتتالية اليت هزت البالد ،بل تشارك كذلك يف إعادة
إعمال حقوق اإلنسان.
ومبا أن املرشحة متمكنة متاما من املوضوع ،فإن األعمال القضائية اليت تقوم هبا احملكمة ستستفيد بالضرورة من خربهتا.
(د) تتقن املرشحة اللغة الفرنسية متاما ،وهي لغة العمل يف إطار األنشطة القضائية امللغاشية .وهلا أيضا معرفة باللغة
اإلنكليزية ،وهي لغة إلزامية خالل الدراسة الثانوية يف مدغشقر ،وقد قامت املرشحة بتنمية معرفتها يف املركز الثقايف األمريكي يف
إطار أنشطتها املهنية.

تقدمي الرتشيح (الفقرة  4من املادة  63من نظام روما األساسي):

(أ) قامت السيدة أمينة األختام ،وزيرة العدل ،بتقدمي ترشيح السيدة راتياريسوا هارمياهيفا يف جملس احلكومة يوم 9
متوز/يوليه  .4104ومبوجب مذكرة اجمللس املؤرخة  01متوز/يوليه  ،4104وافقت احلكومة على هذا الرتشيح وأيدته.
(ب) حتمل املرشحة اجلنسية امللغاشية.

اجملاالت األخرى اليت تربر الرتشيح (الفقرة  9من املادة  63من نظام روما األساسي)

(أ) متارس السيدة راتياريسوا هارمياهيفا مهامها القضائية يف إطار نظام قضائي ناطق بالفرنسية.
(ب) بصفتها مرشحة مدغشقر ،فهي تقطن يف منطقة اجلنوب األفريقي.

(ج) بصفتها أنثى ،ميكنها تعزيز املساواة بني اجلنسني يف احملكمة اجلنائية الدولية.
مدربة يف مدارس مهنية عُليا ،وهي مكلفة باملواد املرتبطة بالعنف ضد املرأة والطفل (املدرسة الوطنية
(د) إن املرشحة ِّ
للقضاء).
وعالوة على ذلك ،تشارك املر شحة يف أعمال احلماية ،واملساواة بني اجلنسني ،وحقوق الطفل ،وذلك من خالل
انضمامها إىل عدة مجعيات (انظر بيان السرية).
تلك هي مهارات ومؤهالت املرشحة ،اليت تطابق بياناهتا الشخصية أحكام املادة  63من نظام روما األساسي.
***

