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 بيان املؤهالت

 

  من القرار٦، من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ) أ (٤ ، الفقرة ٣٦قدم وفقا للمادة مان بي
.ICC-ASP/3/Res.6 

 

وهي حتمل . نسانالدكتور ميدينا لديها خربة واسعة يف القانون ، ال سيما يف جمال القانون الدويل وحقوق اإل )أ

شهادة جامعية يف العلوم القانونية واالجتماعية من جامعة تشيلي ، ودكتوراه يف القانون من جامعة أوترخيت ، 

وهي أستاذة يف القانون الدويل العام يف كلية احلقوق التابعة جلامعة تشيلي ، واملدير املشارك ملركز حقوق . هولندا

.عضو يف جملس الكلية لدرجة الدكتوراهوهي أيضا . اإلنسان للكلية نفسها  

 

 حىت عام ٢٠٠٤خدمت الدكتورة ميدينا كقاض يف حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان للفترة من ) ب

.٢٠٠٩ حىت ٢٠٠٨ ، وكانت رئيسة للحكمة من ٢٠٠٩  

 

ن يف الفترة من عام الدكتورة سيسيليا ميدينا كانت أيضا رئيسة ملنظمة األمم املتحدة للجنة حقوق اإلنسا) ج

 ، وعضوا يف اللجنة يف الفترة من ١٩٩٨ إىل ١٩٩٧ ، علما اا كانت نائبا للرئيس من ٢٠٠٠ حىت عام ١٩٩٩

.٢٠٠٢ إىل ١٩٩٥  

 

من نظام روما األساسي ، الدكتورة سيسيليا ميدينا لديها خربة وجتربة يف  بني ) ب (٨ ، الفقرة ٣٦وفقا للمادة ) د

لقد اعطت دورات و حماضرات حول حقوق املرأة يف معهد البلدان . يااوقضايا الضحاجلنسني ، واألحداث 

يف مشروع مركز ماسترخيت حلقوق اإلنسان واملرأة لقانون   األمريكية حلقوق اإلنسان ، سان خوسيه ، كوستاريكا

تطور املرأة يف : لدويلالفريق الدويل حلقوق اإلنسان يف ماسترخيت ، هولندا ؛ ويف اجلمعية األمريكية للقانون ا

.لقد اصدرت عددا من املنشورات يف هذه ااالت.  النضال من أجل املساواة يف إطار حقوق اإلنسان  

 

للغات االنكليزية والفرنسية ، حتدثا وكتابتا ، باإلضافة إىل اإلسبانية االدكتورة سيسيليا مدينا هلا معرفة ممتازة يف ) ه

.، من نظام روما األساسي) ج (٣ ، الفقرة ٣٦ تفي باملتطلبات املنصوص عليها يف املادة  فهيواهلولندية ، وبالتايل  

 

ل ا وخربا املعترف ا يف املسائ من نظام روما األساسي ، ونظرا لكفاء٥ ، الفقرة ٣٦ألغراض أحكام املادة ) و

 ، ٣٦وباملثل و وفقا للمادة .  يف القائمة باءاملتعلقة بالقانون الدويل ، والدكتور سيسيليا ميدينا مدرجة لالنتخابات

. فان ترشيح الدكتورة سيسيليا ميدينا يتماشا مع الضرورة لتمثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل٨الفقرة   

 



دوجة و  من نظام روما األساسي فان الدكتورة سيسيليا ميدينا ال متلك جنسية مز٧ ، الفقرة ٣٦ألغراض املادة ) ز

.قدم على اعتبار أا مواطنة من مجهورية تشيليمحها ترشي  

 

، من نظام ) ٢) (أ (٤ ، الفقرة ٣٦لقد مت ترشيح الدكتورة ميدينا وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة ) ح

 ان خطاب الترشيح من قبل الفريق الوطين جلمهورية تشيلي يف احملكمة الدائمية للترشيح، مبا يف . روما األساسي

 من ٦ ، من نظام روما األساسي ، والفقرة ٤ املذكورة أعاله ، الفقرة ٣٦ذلك البيان املطلوب مبوجب أحكام املادة 

.قرار اجلمعية   ICC-ASP/3/Res. 6 الدولية العامة للمحكمة اجلنائية    

 

، تقدم تفاصيل عن النطاق الكامل وأخريا فان السرية الذاتية املرفقة لألستاذة ميدينا باللغتني االسبانية واالنكليزية ) ط

. ألنشطتها يف جمال القانون  

 

*** 


