
 

  

  (يةدومينيكالجمهورية ال) جوزيفينا مينيرفا ميرابال، تافيريز

 [نكليزيةاألصل: األ] 

 

 مذكرة شفوية

 

 في األطراف الدول جمعية أمانة إلى تحياتها هولندا مملكة لدى الدومينيكية الجمهورية سفارة تقدم

 ، المؤرخة ICC-ASP/20/SP/38 مذكرةال إلى وباإلشارة الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام

 ترشيح قررت الدومينيكية الجمهورية حكومة بأن األمانة بلغت أن ايشرفه ،2021  يونيو حزيران/3

 الصندوق إدارة مجلس في عضوا انتخابها إلعادة ميرابال تافاريز( مينوا )جوزيفين مينيرفا السيدة

 في األطراف الدول لجمعية العشرين الدورة خالل عقدها المقرر االنتخابات في للضحايا االستئماني

 .2021بر األول/ديسم كانون 11 إلى 6 من الفترة في الهاي

 

 تماما تفي ميرابال تافاريز( مينوا )جوزيفين مينيرفا السيدة أن الدومينيكية الجمهورية حكومة ترى

 مرشحة هي.  وICC-ASP/1/Res.7  القرار من 1 الفقرة من األولى الفقرة في الواردة بالمتطلبات
 الجرائم ضحايا مساعدة في وكفاءة خبرة ولديها نزاهةالو حيادبالوبأرفع مستوى أخالقي، تتحلّى 

 ة.الخطير

 

 اللتزامها ودوليا وطنيا بها معترف دومينيكية، وسياسية فقهيات عالمة ميرابال تافاريز والسيدة 

 25 فيز. التميي وعدم المساواة أجل من والكفاح ،اإلنسان حقوق عن والدفاع والعدالة بالديمقراطية

 ميرابال، تيريزا وماريا باتريا خالتاهاو ميرابال مينيرفا والدتها تلتق   ،1960 الثاني/نوفمبر تشرين

 في الفظائع لهذه العالمية اإلدانة تجسدتون. اإلنسا وحقوق والحرية الديمقراطية أجل من ناالناشطت

 اليوم بوصفه(، 1999م لعا  ةالمتحد األمم قرارخ )التاري ذلك المتحدة لألمم العامة الجمعية تحديد

 .ةالمرأ ضد العنف على للقضاء الدولي
 

 االستئماني الصندوق إدارة مجلس في مؤخرا نجزأ   الذيم يّ العمل الق مراعاة مع الترشيح ويقترح

 أداء وكذلك ،ي(أوروغواني )ميشلي فيليبي الدكتورة وفاة بعد حدث الذي الشاغر شغلب للضحايا

أثبتت ، سياسية كناشطة الطويلة المهنية مسيرتها وخالل ومشرعة، الجمهورية، لرئيس كنائبة وظائفها

 على قدراتها عن فضال والتنوع، باإلدماج وااللتزام االتصال مهاراتوالتمتع بالقيادة القدرة على 

 الفاعلة الجهات مختلف مع والتفاوض الجماعي العمل وتنسيق التحالفات، وتوليد األموال، جمع

ً ولح. المصا مختلفو  روما نظام لصالح عاما 14 لمدة ميرابال تافاريز عمليجدر بالذكر أيضا

منظمة  ةورئيس ةدومينيكي عةمشر ابصفته الدولية، الجنائية للمحكمة االستئماني والصندوق األساسي
  فيها. وعضوا برلمانيون من أجل العمل العالمي

 

 تافاريز (مينوا )جوزيفين مينيرفا السيدة مؤهالت بيان ترفق أن الدومينيكية الجمهورية يشرف

 إدارة مجلس في عضوا انتخابها إلعادةوستكون في غاية االمتنان إذا حظي ترشيحها  ،ميرابال

 .األساسي روما نظام في األطراف الدولبدعم قيّم من جانب  للضحايا االستئماني الصندوق

_________ 


