
 بيان املؤهالت
 

 بترشيحها ،٢٠١١ ديسمرب/ شهر كانون األوليفجرى الذي سي اجلنائية الدولية قضاة احملكمة بانتخاب فيما يتعلق
 الشروط املنصوص عليها يفمبقتضى  و،االنتخاب ألف أثناء هذا قائمةضمن ال كربوشيا  هرييرا فينيسيا أولغاالقاضية 

  :ا يلي ية مبمهورية الدومينيكاجلحكومة ديل ت، األساسي رومامن نظام  ٣٦املادة 
  
باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر " قاضية دومينيكية تتحلّى كربوشيا، أولغا فينيسيا هرييراهي القاضية   -١

وما رنظام ذلك  كما يقتضي، "للتعيني يف أعلى املناصب القضائيةمهورية الدومينيكية اجل املؤهالت املطلوبة يف افيه
 يفكمة العدل العليا حاليا حمل مرشحة هرييرا ة كاربوشياالقاضيهو أن  املطلب االمتثال هلذامما يدلّ على و. األساسي

أن اجلمهورية الدومينيكية يف  م بهومن املسلّ .الدستورية لمحكمةة لمرشحكما هي أيضا ، اجلمهورية الدومينيكية
، ٢٠٠٣يف عام  مبا يف ذلك عديدة، جوائز وطنيةحازت ا أ كما .ة كبريةتتمتع باستقاللي هرييرا ة كاربوشياالقاضي

  .مهورية الدومينيكيةاجل رئيس اليت مينحه القانون والعدالة يف جمال "للمرأة االستحقاق وسام"
  
 يةالقضائ يف أرفع املناصباملرشحني ات لتعيني نفس اإلجراء من خالل هرييرا ة كاربوشياالقاضي وقد مت اختيار  -٢

 يف يف الكونغرس من أجل العمل العاملي الربملانيني من جمموعة طرفصادق عليه من قبل و ترشيحها كما أيد .يف البالد
  .اجلمهورية الدومينيكية

  
الذين   األفرادعلى،  الذين يعملون بفعالية وبعجلقضاابني أن تعول، من  اجلنائية الدولية احملكمةتتطلب   -٣

ضمن قضاة النظام األساسي لل متطلباته الضرورة هذ نعكستو. إقامة العدلاجلنائية و يف الدعاوى خربة واسعة لديهم
املهارات و الكفاءاتفرة وتتمتع ب هرييرا ة كاربوشياالقاضيفإن ، األساسيروما  نظام وكما يقتضي ذلك . ألفالقائمة 
  .يف الدعاوى اجلنائيةالعالية 

  
  .سانتو دومينغو اجلامعة املستقلة يف من) بامتياز (١٩٨٠ القانون ،يف  دكتورة  لقبةالقاضي حتمل    -٤
  
القانون اجلنائي  يف جمال من اخلربة يف الوظيفة القضائية  عاما٣٠ ا يزيد علىمب هرييرا ة كاربوشياالقاضي تتمتع  -٥

التحقيق  يضقاعلى مدى مخس سنوات، شغلت منصب و ١٩٨٦من عام . املدعي العامتتوىل منصب ، وبوصفها قاضية
 يف حمكمة الغرفة اجلنائية عضوا يف عاما، كانت ١١طوال  و١٩٩١عام  من يف وقت الحقو .للمحكمة االبتدائية

حمكمة  الدائرة اجلنائية يف رئيسة و، وقاضي حىت اآلن٢٠٠٣عام  من .سانتو دومينغوللمقاطعة الوطنية ل االستئناف
ت القاضية هرييرا تشارك يف كان املدعي العام،تها بوصفها وظيفويف  .ودومينغ سانتولملقاطعة الوطنية ا االستئناف يف

  .ملقاطعة الوطنية ايف للمدعي العام ساعدامل احملاميتتوىل منصب كذلك كانت ، وأعمال حماكم الصلح



  
ا دت أ. نشرمهنية طويلة يف التدريس وال  بسريةال األكادميياهرييرا يف كاربوشيا  ةالقاضيبرعت أيضا وقد   -٦

منصب عميد  إىلكفاءا األكادميية كمدرس يف كلية احلقوق والعلوم السياسية يف اجلامعة الوطنية بيدرو هنريكيز أورينيا 
 ةالقاضيتتمتع على وجه التحديد، باإلضافة إىل مهاراا األكادميية و). ٢٠٠٤-١٩٩٥( سنوات ٩من ملدة أزيد كلية ال

غسل  ةومكافح "، "حقوق الطفل"، و"اإلنسانمحاية حقوق "و، "القانون اجلنائي"عملية يف جمال ربة  خبهرييراكاربوشيا 
مع التركيز على اإلدارة القضائية الفعالة لتعزيز فعالية "  القضائيالبطء"ذلك القضاء على ك، و"ومتويل اإلرهاباألموال 

حملكمة اجلنائية الدولية، وال سيما يف تتصل با حمددة مسائلعلى أيضا يسلط الضوء يةُ تعليمتها اليف جتربو. القضاء وكفاءته
   ".ترمجة النصوص القانونية"و" حتديث الوظيفة القضائية"و، "احلُكماملنطق القضائي وبنية " و،"ةاملبكرجراءات اإل"جماالت 

  
اجلمهورية ئية يف يف القوانني اإلجرا كما هو مطبق احملاكمة العادلة الدفاع عن حقوق خربة يف جمال لديها   -٧

واألطفال،  لنساء ضد اشهادة الزور، واجلنسية، وحماكمة مرتكيب اجلرائم اجلمهورية الدومينيكية ودستور الدومينيكية
  .األساسي رومانظام ب العامة ةاملعرفو
  
يف  يم التقينالتعل علىإذ حصلت ، يد اللغة الفرنسيةوهي جت. هي اإلسبانيةاألصلية هرييرا كاربوشيا  ةالقاضي لغة  -٨

يف اجلمهورية  )األليانس فرانسيز(مبؤسسة الرابطة الفرنسية كما درست هذه اللغة ، )باريس األوىل( جامعة السوربون
 اللغةهرييرا كاربوشيا  ةالقاضيتعرف كما  .القانونية لنصوصا ترمجة األليانس فرانسيز يف تدريبهاومشل . الدومينيكية
الوسائط أجهزة الكمبيوتر و يف استخدام تقنية أخرىتكفاءات بهرييرا كاربوشيا  ةالقاضيع وتتمت .جيدة معرفةاإلنكليزية 
  .فياألرشطباعة وعملية ال وكذلك يف، االلكترونية

  
االضطالع بوالة تسع على  وعقليا جسدياقادرة هرييرا كاربوشيا  ةالقاضيإن ، سنة ٥٥إذ تبلغ من العمر   -٩

اقتضت ، وإذا هااختيار يف حالة. واجبها الكامل إىل، وتكريس الوقت نائية الدوليةيف احملكمة اجلسنوات بالكامل يف 
 كما هو موضح يف املوقع القضائية ألداء الوظائف وعقليا جسديا مستعدةهرييرا كاربوشيا  ةالقاضي ، فإن الظروف ذلك

  .األساسيروما من نظام  ٣يف املادة 
  

 لمحكمةالترشيح لهذا أن يشار إىل اجلمهورية الدومينيكية،  دل العليا يفالعكمة السابق حمل ترشيحهاومبوجب    -١٠
اللتزام فهي تعتزم ا، األساسي رومايف نظام طراف مجعية الدول األيف حالة ما انتخبت املرشحة من قبل ، اجلنائية الدولية

  .٢٠١١ ديسمرب/انون األولشهر كقبل  الذي سوف يتم تقريره الوطين، هاترشيح والتخلي عن نصبهذا امل تويلب
  

، عاجلوفعال و مستقلقضاء بتطبيق و اجلنائية الدولية احملكمة بأهداف التزامهاهرييرا كاربوشيا  ةالقاضيتعلن    -١١
  .الوقائيةمنه العدالة وخصوصا 



  
 من قبل ، أو  ،٢٠١١سبتمرب /أيلول من شهر) ١٤ (الرابع عشرة ، يوم اجلمهورية الدومينيكية، سانتو دومينغو تب يفكُ

  : نيابة عن
 

 
 

 
 



 


