
١٣:٣٠   ٢٠٠٩اوكتوبر / تشرين االول١٨  

)تشيلي(ميدينا كويروكا، سيسيليا   
]اسباين: االصل[  

ةمذكرة شفوي  

 

سفارة مجهورية شيلي حتياا إىل األمانة العامة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة تقدم 

 سيسيليا ميدينا كريوغا ةت تقدمي ترشيح الدكتور بأن مجهورية شيلي قد قرراويشرفها أن تبلغه اجلنائية الدولية

استقالة القاضي حممد شهاب الدين من مجهورية  الذي أصبح شاغرا نتيجة وملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية

 يف ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٦ إىل ١٨عقدها خالل الدورة الثامنة للجمعية ، من ر لالنتخابات املقرا يانوغ

.يالها  

 

 إىل ٢٠٠٨كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان خالل الفترة من حملة ئيسردينا كريوغا ي مةالدكتورلقد كانت 

.٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤احملكمة من لتلك  كقاض ا مهامهت أدقد و٢٠٠٩  

 

، األساسي، من نظام روما ) ٢() أ (٤ ، الفقرة ٣٦النتخاب وفقا للمادة لدينا كريوغا ي مةالدكتوروقد مت ترشيح 

 على القائمة باء مدرجةدينا كريوغا ي من نظام روما األساسي ، فان الدكتورة م٥ ، الفقرة ٣٦وألغراض املادة 

.لالنتخاب  

 

  للتحكيمةي الدائمةكماحملميكن العثور مرفقا مع هذة املذكرة على رسالة الترشيح للفريق الوطين جلمهورية شيلي يف 

اضافة اىل السرية الذاتية للدكتورة من القرار  ٦والفقرة    من نظام روما األساسي)أ (٤ ، الفقرة٣٦بيانا وفقا للمادة 

.دينا كريوغايم  

[...]           

*** 

 

  للتحكيمةيالدائمة كماحملالوطين يف  تشيلي اريقفرسالة من 

 

من ) ٢) (أ (٤ ، الفقرة ٣٦وفقا ألحكام املادة  و تحكيم للةيكمة الدائماحمل يف  الوطينشيليتبصفتنا أعضاء فريق 

 سيسيليا ميدينا كريوغا ملنصب قاض ةقدمي ترشيح الدكتوربتنتشرف  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

.يف احملكمة اجلنائية الدولية  

 

 ا املهنية وسريكما هو مبني يف خرباة ألخالق الرفيعة واحلياد والرتاه سيسيليا ميدينا كريوغا باتتحلى الدكتورة

 شهادة جامعية يف العلوممل حتو.  يف جمال القانون الدويل وحقوق اإلنسانباالخص ويف ميدان القانونتني الواسع

منصبها احلايل هو . ات يف هولندشيلي ، ودكتوراه يف القانون من جامعة اوترخيتجامعة  والقانونية من جتماعيةاال



 ملركز حقوق اإلنسان ة املشاركةشيلي ، واملديرت يف القانون الدويل العام يف كلية احلقوق التابعة جلامعة ةبروفيسور

. يف الس األكادميي لربنامج الدكاترة لكلية القانون يف اجلامعة ذااةوهي أيضا عضو. شيليتالتابع جلامعة   

 

 حىت هذا العام وكانت ٢٠٠٤ حلقوق اإلنسان منذالعام  يف حمكمة البلدان األمريكيةيةكما أا شغلت منصب قاض

.٢٠٠٩  حىت٢٠٠٨رئيسة هلا خالل الفترة من   

 

 أيضا رئيسة ملنظمة األمم املتحدة للجنة حقوق اإلنسان و اديني كانت البوفسورة م٢٠٠٠ حىت عام ١٩٩٩منذ عام 

 عضوة يف اللجنة ٢٠٠٢ عام  حىت١٩٩٥ نائبة لرئيس هذه اللجنة ومنذ عام ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٧منذ عام 

.هانفس  

 

لقد اعطت دورات و حماضرات . نوع اجلنسان الدكتورة سيسيليا ميدينا ايضا خيربة جدا و متخصصة يف موضوع 

يف مركز ،  )سان خوسيه ، كوستاريكا(خمتلفة حول حقوق املرأة يف معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 

، ماسترخت هولندا ويف ة يف مشروع القانون للمجموعة الدولية حلقوق االنسانماسترخيت حلقوق اإلنسان واملرأ

.اجلمعية املريكية للقانون الدويل  

 

.ضحاياالوقد نشرت العديد من الكتب واملقاالت حول موضوع حقوق اإلنسان للنساء واملراهقني و  

 

قائمة املرشحني لالنتخاب ملنصب قاض يف  سيسيليا ميدينا يف ةلذا فإننا نطلب منكم التكرم بإدراج اسم الدكتور

.ءئمة با من نظام روما األساسي ، يف القا٥ ، الفقرة ٣٦احملكمة اجلنائية الدولية ، وفقا للمادة   

 

:موقع  

                                                                   ادموندوفارغاس كارينو ادواردو فيو كروسي

ي اي الدولية                                                     عضو جمموعة يب سي اي الدوليةعضو جمموعة يب س  

 

     توريو  مخينا فوينتس      هيوكو النوس مانساللي                                                        

   عضو جمموعة يب سي اي الدولية                                                   عضو جمموعة يب سي اي الدولية

 

*** 


