رودريغيز فيلتسي ،إنريكي إدواردو (بوليفيا)
[األصل :باإلسبانية]

بيان بالمؤهالت
تم تقدبم البيان وفقًا للمادة  ،36الفقرة  4ج) من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقرار ICC-
 ،ASP / 10 / Res5الذي أقرته جمعية الدول األطراف ،بشأن إجراءات انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية
والمرتبطة بترشيحات قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
الدكتور إدواردو رودريغيز فيلتزي ،الذي أُرفقت سيرته الذاتية باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ،رجل قانون
ذائع الصيت ويتمتع بخلفية مهنية قوية في القانون الدولي.
وهو حاليا ً عضو في اللجنة االستشارية لترشيحات القضاة التي عيّنتها جمعية الدول األطراف في المحكمة
عضوا في محكمة التحكيم الدائمة
الجنائية الدولية (أي ما بين األعوام  2018و .)2021وكان في عام 2017
ً
وميسرا في مجموعات عمل مختلفة في المحكمة الجنائية الدولية ( .)ICCوشغل عدة مناصب
في الهاي
ً
أخرى أظهر فيها كفاءة كبيرة ومن بينها سفير مفوض لبوليفيا لدى مملكة نيذرلندا ووكيل الدولة البوليفية
المتعددة القوميات لدى محكمة العدل الدولية ومقرها الهاي وذلك ما بين األعوام  2013و.2019
أما على الصعيد الوطني ،فقد جمع خبرة قانونية مهمة ،إذ عمل في الشأن العام واحتل منصب مستشار قانوني
ي  1992و ،1993ثم أصبح ممثالً مقيما ً في بوليفيا لمعهد األمم المتحدة لمنع
في وزارة الخارجية في عام ّ
الجريمة ومعاملة الجناة في منطقة أميركا الالتينية ما بين األعوام  1989و ،1992ونائب مراقب الخدمات
القانونية لدى مكتب المراقب العام في الجمهورية من عام  1993إلى  1999ومن ثم مشغل منصبي وزير
وقاض من عام  1999و ،2006وبعدئذ رئيسا ً لمحكمة العدل العليا في بوليفيا من عام  2004إلى .2006
وكلف الكونغرس الوطني الدكتور رودريغيز فيلتزي بملء منصب رئيس جمهورية البالد بالتعاقب الدستوري
من حزيران/يونيو  2005حتى  22كانون الثاني/يناير  2006وهي فترة أظهر فيها رباطة جأش وحيادية
ونزاهة أخالقية عالية.
ونال الدكتور رودريغيز فيلتزي شهادات أكاديمية عالية بدأها في عام  1981ببكالوريوس في القانون من
جامعة مايور دي سان سيمون ،كوتشابامبا ،بوليفيا ،ثم نال في  1988درجة الماجستير في اإلدارة العامة ،من
كلية ا.ف كينيدي الحكومية ،جامعة هارفارد ،في ماساتشوستس ،الواليات المتحدة األمريكية.
وشارك في عام  1986في الدورة الثالثة والثالثين لألكاديمية األمريكية والقانون الدولي ،في تكساس،
ً
زميال في برنامج شافنينغ البريطاني حول التدقيق
الواليات المتحدة األمريكية ،وكان في عام 1995
واالحتيال.

وبناء على كل ما سبق ،وما ورد بالتفصيل في سيرته الذاتية ،يكون الدكتور رودريغيز فيلتزي مستوفيا ً
المتطلبات المذكورة في الشروط المرجعية التي وضعتها اللجنة االستشارية للترشيح.

