تافاريز ميرابال ،مينيرفا جوزيفينا( ،الجمهورية الدومينيكية)
]األصل :اإلسبانية[
السيرة الذاتية

معلومات شخصية
أم لولدين
المسار السياسي
حزب أليانزا بئيس )(Alianza Pais
نائبة الرئيس (منذ )2019
التحالف من أجل الديمقراطية والخيار الديمقراطي والديمقراطية الجديدة
مرشحة لرئاسة الجمهورية الدومينيكية (االنتخابات الوطنية )2016
حزب الخيار الديمقراطي
مؤسسة ورئيسة ()2019-2015
حزب التحرير الدومينيكي ()PLD
عضو اللجنة المركزية ()2014-1997
المسار الحكومي
وزيرة الخارجية ،الجمهورية الدومينيكية
نائبة مستشار ،مكلفة بالشؤون الخارجية ()2000-1998
وكيلة وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ()1998-1996
المنسقة العامة للقمة الثانية لرؤساء دول وحكومات بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ()1999
المنسقة الوطنية للجنة الثنائية المختلطة الدومينيكية  -الهايتية ()2000-1996
المنسقة الوطنية لقمة رؤساء دول وحكومات بلدان الجماعة الكاريبية األولى ()1998
المنسقة الوطنية لقمة رؤساء دول وحكومات أمريكا الوسطى وبنما وبليز والجمهورية الدومينيكية االستثنائية
()1997
منسقة ومقررة لجنة السياسة الخارجية للحوار الوطني ()1998-1997
المسار البرلماني
مجلس نواب جمهورية الدومينيكان،
نائبة في المجلس الوطني ،المنطقة المركزية)2016-2010( )2010-2006( )2006-2002( ،
اللجان
رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب ()2014-2006
عضو اللجنة المعنية بالشؤون الجنسانية ()2016-2002
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عضو اللجنة الخاصة إلصالح قانون العقوبات الجديد وإلصالح قانون اإلجراءات الجنائية ()2016-2010
عضو لجنة البيئة والموارد الطبيعية ()2016-2002
عضو لجنة المراجعة والتدقيق في مجلس مراجعة دستور الجمهورية الجديد ()2010
نائب رئيس لجنة الطاقة والمناجم ()2006-2004
المبادرات التشريعية في مجال حقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية واألطفال (مختارات)
 شاركت في صياغة القانون  18-32المعني بتعاون جمهورية الدومينيكان مع المحكمة الجنائية وقد تم
اقراره عام 2018
 شاركت في تعديل قانون عقوبات جمهورية الدومينيكان فتضمن جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ومسؤولية كبار الموظفين وعدم جواز التقادم (المواد  ،)95-89وقد
تم اقراره في 2014
المؤسس للنظام الشامل للوقاية والرعاية والمعاقبة
 شاركت في صياغة مشروع القانون األساسي
ِّ
والقضاء على العنف ضد المرأة (قدم في عام  ،2012لما يتم اقراره)
 شاركت في تعديل قانون العقوبات في جمهورية الدومينيكان حتى يتضمن الجرائم التي نص عليها
نظام روما األساسي ،بما في ذلك جريمة العدوان وتعديل المادة  8المعتمدة في كمباال (قُدم في عام
 ،2011لما يتم إقراره)
 شاركت في تعديل دستور جمهورية الدومينيكان حتى يشمل المبادئ العامة للحقوق الواردة في نظام
روما األساسي والتي تعنى بجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية والعدوان ،وقد تم اقراره
في عام 2010
 صاغت قانون الحملة الوطنية رقم  16" 10-36يوما ضد العنف الجنساني" والذي تم إقراره عام
2010
 شاركت في صياغة الوثيقة التي صادقت على بروتوكول امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية
الدولية المعتمد في عام 2009
 شاركت في صياغة القانون رقم  07-220حول حماية واستخدام شارة الصليب أو الهالل األحمر،
المعتمد في عام 2007
 شاركت في صياغة القانون الذي يصادق على نظام روما األساسي وقد تم اقراره عام 2005
 شاركت في صياغة القانون  03-88الذي ينشئ في جميع األراضي بيوت ضيافة أو دور رعاية
للنساء واألطفال من الجنسين والمراهقين والمراهقات الذين يعانون من العنف المنزلي والجنساني،
وتم إقراره في عام 2003
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عرائض (مختارات)
 زعيمة عريضة "موافقة مجلس نواب جمهورية المدومينيكان بأطرافه المتعددة على ترشيح القاضية
أولغا هيريرا كاربوسيا ،رئيسة الدائرة الجنائية في محكمة االستئناف والمحكمة الجنائية في سانتو
دومينغو ،لمنصب في المحكمة الجنائية الدولية2011 ،
 شاركت في صياغة القرار البرلماني الذي يدعو الحكومة ألن تحيل إلى مجلس النواب مشروع
القانون المعني بالتصديق على تعديالت نظام روما األساسي المعتمد في كمبال2010 ،
الدبلوماسية البرلمانية العالمية في مجال حقوق اإلنسان
اتحاد برلمانيي األمريكتين
نائب الرئيس 2012-2008
منظمة برلمانيون من أجل العمل العالمي
رئيسة 2016-2014
رئيسة مجلسها الدولي 2014-2012
عضو لعدة فترات في لجنتها التنفيذية ومجلسها الدولي 2016-2006
حملة برلمانيون من أجل العمل العالمي لصالح المحكمة الجنائية الدولية
عضوا في برلمانيين من أجل العمل العالمي وكعضو في مجالس إدارتها ،أؤيد المجموعات الوطنية
بصفتي
ً
في البلدان التالية فيما يتعلق بمبادراتها لصالح المحكمة الجنائية الدولية:
 أفريقيا :جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا،
 أمريكا الالتينية :األرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا واإلكوادور والسلفادور ونيكاراغوا وبنما
والمكسيك وباراغواي وسورينام وأوروغواي وفنزويال،
 آسيا :أفغانستان واليابان وماليزيا وسريالنكا،
 الشرق األوسط :البحرين و لبنان والمغرب،
 أوروبا ودول أخرى :الواليات المتحدة وأوكرانيا
بعثات المساعدة التقنية والسياسية للمصادقة على نظام روما األساسي وتنفيذه والمصادقة على تعديالت كمباال
 المكسيك 2006-2003
 البرازيل 2010 -2004
 سورينام 2008
 شيلي 2009 -2007
 بنما 2011
 سلفادور 2014 -2011
 كولومبيا 2013
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 هاييتي 2016
اللجنة المنظمة (مختارات)
 حلقة العمل البرلمانية اإلقليمية حول تطبيق نظام روما األساسي وتعديالت كامباال ،سانتو دومينغو،
2015
 مائدة مستديرة العتماد تشريع بشأن نظام روما األساسي ،سانتو دومينغو2011 ،
 وفد برلماني إلى الدورة العاشرة لجمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية ،األمم
المتحدة ،نيويورك 21-12 ،كانون األول 2011
 الدورة الخامسة لجمعية البرلمانيين االستشارية حول المحكمة الجنائية الدولية ودولة القانون ،سانتو
دومينغو2008 ،
مشاركة (مختارات)
 إحاطة  ":القصاص من جرائم داعش :كيف يمكن لسياسة الواليات المتحدة بشأن المحكمة الجنائية
الدولية أن تعزز المساءلة في العراق وسوريا" ،لجنة توم النتوس لحقوق اإلنسان ،مجلس النواب
األمريكي ،واشنطن العاصمة ،شباط 2016
 جلسة رفيعة المستوى بشأن المحكمة الجنائية الدولية ،لجنة الشؤون القانونية والسياسية لمنظمة
الدول األمريكية ،شباط/فبراير 2016
" تمكين المرأة :بناء األمن البشري" .مؤتمر األمة ،األرجنتين ،ندوة حول العدالة واإلنصاف
الجنساني 12-11 ،أيار 2011
حملة برلمانيون من أجل العمل العالمي حول السالم واألمن
 متحدثة" ،أثر العنف المسلح على التنمية" ،كولومبو ،سريالنكا ،تشرين األول 2011
 المبادرات البرلمانية للتصديق على اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية ومعاهدة تجارة األسلحة
 oهايتي2017 ،
 oكازاخستان 2016
 oالسلفادور 2015
حملة منظمة برلمانيون من أجل العمل العالمي حول المساواة والجنسانية
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 متحدثة ،حوار بين األجيال حول المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات والمراهقات ،اليونيسف،
أنتيغوا ،غواتيماال ،تشرين األول/أكتوبر 2018
 الكلمة االفتتاحية في المؤتمر ،الندوة الدولية حول قتل اإلناث ،الجمعية الوطنية الفرنسية ،باريس،
فرنسا 26 ،كانون الثاني/يناير 2017
 متحدثة بمناسبة إطالق "الدليل البرلماني حول حقوق اإلنسان والميول الجنسي والهوية الجنسانية"
في كونغرس جمهورية أوروغواي الشرقية 11-10 ،تموز/يوليه 2016
 مبادرات برلمانية العتماد تشريع بشأن المساواة والجنسانية وعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي
أو الجنسانية أو الهوية
 oترينيداد وتوباغو2016 ،
 oبليز2016 ،
 oالسلفادور2015 ،
 oسانتو دومينغو2013 ،
حملة منظمة برلمانيون من أجل العمل العالمي حول إنهاء زواج األطفال أو الزواج المبكر أو القسري
 هي ُم ْبدِئة القرار البرلماني حول إنهاء زواج األطفال أو الزواج المبكر أو القسري الموقع من قبل
 774برلمانيًا من  76دولة ،لدعم تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  156/69لعام 2014
مبادرات حول األطفال والمساواة والعدل والحقيقة والذاكرة
مؤسسة آفاق المواطن ( )Horizonte ciudadanoالتي أسستها ميشال باشلي ،عضو شبكة القادة من أجل بداية
آمنة لحقوق الطفولة المبكرة ،سانتياغو ،شيلي ،منذ عام 2019
المجلس االستشاري لمنظمة برلمانيون من أجل العمل العالمي ،نيويورك ،الهاي ،منذ عام 2016
مؤلفة كتاب ،غدا ً أكاتبك مرة أخرى( ،رسائل مينيرفا ميرابال ومانولو تافاريز هوستو) ،منشورات أميغو ديل
هوغار ،سانتو دومينغو ،الجمهورية الدومينيكية2013 ،
شاركت في تأسيس متحف األخوات ميرابال ،سالسيدو ،الجمهورية الدومينيكية1981 ،

المؤسسات الدولية
عضو في الصندوق االستئماني لضحايا الجرائم التي تندرج في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
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انتخبتها جمعية الدول األطراف لتمثيل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 2020 ،حتى اآلن
الجمعية البرلمانية المشتركة أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد األوروبي
عضو في بعثة مساعدة هايتي في عملية إعادة إعمار هايتي بعد الزلزال2010-2009 ،
الجمعية البرلمانية المشتركة لمجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ -االتحاد األوروبي
عضو البعثة المساعدة في عملية إعادة إعمار هايتي بعد الزلزال2010-2009 ،
منظمة الدول األمريكية
رئيسة بعثة المراقبة االنتخابية لالستفتاء العام واالنتخابات التكميلية لحكام بيرو ،كانون األول 2018
وسائط اإلعالم
الصحيفة الحرة ()Diario Libre
كاتبة رأي2010-2008 ،
برنامج الساعة األولى ( ،)Primera Horaالقناة الالتينية ()Antena Latina
معلقة سياسية2001 -2000 ،
األوساط األكاديمية
جامعة العمل من أجل التربية والثقافة ( ،)UNIVERSIDAD ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA
سانتو دومينغو
مديرة القسم اإلسباني 2002-2001
أستاذة محاضرة1992-1985 ،
بيت األمريكيتين ( ،)CASA DE LAS AMÉRICASهافانا ،كوبا
مركز الدراسات الكاريبية
باحثة في اآلداب الدومينيكية1980-1979 ،
مركز البحوث األدبية
باحثة في األدب الالتيني1983-1980 ،
منشورات
الطريق الذي أحضرته معي ،منشورات امبرتور ،سانتو دومينغو ،الجمهورية الدومينيكية2011 ،
مبادرة خاصة
سيدة أعمال في مجال المالبس النسيجية 2000-1985

6

التعليم
معهد البحوث الجامعية أورتيغا وغاسيت ( ،)Ortega y Gassetماجستير في اإلدارة العامة العليا ،مدريد
إسبانيا.2008-2006 ،
جامعة هافانا ،دورة دراسات عليا في اللغويات اإلسبانية1984-1983 ،
جامعة هافانا ،بكالوريوس فقه اللغة اإلسبانية ،تخصص في األدب األمريكي الالتيني1984 -1978 ،
اللغات
اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية
__________
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