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 إيبانيز كارانزا، لوز ديل كارمن )بيرو(
  

[Arabic] 
 [األصل: باإلنكليزية]

 بيان المؤهالت
من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات تقدمي  6من نظام روما األساسي والفقرة  36من املادة  4بيان يتم تقدميه عمال بالفقرة 

 .(ICC-ASP/3/Res.6) ترشيحات وانتخاب القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية

حقوق قضايا رفيعة املستوى متخصصة يف عامة مدعية اليت تعمل كقررت حكومة بريو ترشيح السيدة لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، 
يف  سُتجرى ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت وذلك اإلنسان واإلرهاب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،

مرفق طيه السرية . 2017ديسمرب كانون األول/  14إىل  4لدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك، يف الفرتة من ا
 الذاتية للسيدة إيبانيز.

 

  يف القانون اجلنائي  معرتفا  به ا  إىل املرشحني الذين هلم "اختصاص اليت تشريالسيدة إيبانيز يف القائمة ألف، يتم ترشيح
إلجراءات اجلنائية، واخلربة الالزمة ذات الصلة، سواء كقاض أو مدع عام أو مدافع أو بصفات مماثلة أخرى، يف وا

من نظام روما األساسي(. السيدة إيبانيز تفي متاما  5والفقرة  36املادة من  (1))ب(  3اإلجراءات اجلنائية" )الفقرة 
 املتطلبات.هذه جبميع 

  الئمةوامل ،واالستقاللية ،املوضوعيةو  ،والنزاهة ،احليادبأهنا تتحلى ب السيدة إيبانيز برهنتلقد املهنية،  خربهتاخالل، 
 الوظيفي. ئهاوالكفاءة يف أدا ،والفعالية

  ودرجة  ماجستريعلى درجة  حائزة كما أهناعاما من اخلربة كمدعية عامة،   33 مع عاما 35حمامية خترجت منذ إهنا
 .يف القانون الدكتوراه

 قضاياواحمللية ذات اآلثار الدولية، مثل  الكبرية الرئيسيةواحملاكمات املتعلقة باجلرائم  دعاءاال أعمال متخصصة يف إهنا 
اجلرائم  وقضاياوالعنف اجلنسي؛  ،واإلبادة اجلماعية ،واإلعدام خارج القضاء ،والتعذيب ،واالغتصاب ،االختفاء القسري

ات االختطاف واالبتزاز، واهلجمات اإلرهابية اخلطرية )املتعلقة بالنزاع املسلح ، عمليأخرى أمور مجلة ومن ضمناملنظمة، 
 (.2000إىل  1980 عام منيف الفرتة  والعنف الداخلي يف بريو،

  القيادية ة التنظيموكامل جمموع ،أبيمايل غوزمان، "الدرب املضيء" اإلرهابية تنظيمزعيم  علىبنجاح  باالدعاء قامتلقد ،
سياق  يفكبت ات اإلرهابية اليت ارتُ جلرائم واهلجمبشأن ا 2006و  2005 يبني عام خالل الفرتة متتليت يف العملية ا

، مبا يف ذلك العملية ضد فيكتور بوالي كامبوس، الزعيم السابق 1992 إىل 1980 الفرتة من عام يفالعنف السياسي 
 .MRTA"  (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) " للجماعة اإلرهابية

 اإلنسان مثل " عدة قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة حلقوقبشأن باالدعاء قامت  كما أهناCabitos" و "Soras و "
"Chuschis.وغريها من القضايا ذات الصلة " 

 بشأن حقوق اإلنسان واإلرهاب واجلرائم املرتكبة ضد العام لوكاالت االدعاء  القوميلنظام الفرعي لأيضا منسقة  إهنا
 اإلنسانية.
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  وإعادةاجلثث يف املقابر اجلماعية  هوية وحتديد يةرفات البشر الالبحث عن األشخاص املفقودين واستعادة لقد قامت بتعزيز 
 .1992 و 1980 عام بنيضحايا العنف املسلح يف بريو يف الفرتة  لعوائلية رفات البشر ال

 الصحيح للقانون  هاتطبيق باإلضافة إىلات اجلنائية واحمللية، اإلجراءبمبا يف ذلك التعامل  يف عملها التفوق أظهرتقد ل
معاناة ضحايا النزاع جتاه  أظهرت حساسية خاصة لقد ذلك، عالوة على اإلجراءات القانونية الواجبة. الدويل ومعايري

بشأن  دعاءللقيام باال ةاملستمر يف جهودها  ا  واضح ظهري   بالعدالة واحلقيقة البالغالتزامها إن املسلح الداخلي يف بلدنا. 
 .الكبرية قضايا الرئيسيةال

  املنظمة الدولية واجلرائممتويل اإلرهاب،  أمور ، مع ختصصات يفتنيامل دويلالوطين و التدريب من ال بعدد واسعإهنا تتمتع ،
لى أساس نوع واإلرهاب وحقوق اإلنسان، واجلرائم ضد اإلنسانية، ومحاية الضحايا والشهود، والعنف اجلنسي القائم ع

 اجلنس، وغري ذلك.
  يف مسائل اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي وحقوق اإلنسان. 1996أستاذة جامعية منذ عام إهنا 
 ستوى متوس.. باإلضافة إىل ذلك، لديها معرفة أساسية مبالفرنسية  اللغة تتحدثو بطالقة.  اإلجنليزية اللغة اهنا تتحدث

 .األسبانيةية واإليطالية واليابانية. لغتها األم هي الفلمنكية واألملان باللغات
 عدة مرات كمندوبة بريو أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال  مت تعيينهاقد ل

 الدولية. ، وغريها من املؤسسات(CICTE) ، وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب(CEDAW) املرأةالتمييز ضد 
  ألعماهلا جوائزنشرت العديد من املقاالت والكتب األكادميية. وقد تلقت لقد. 
  والقانون اإلنساين الدويل. ،ئي الدويل، وحقوق اإلنسان الدويلاملهنية، لديها خربة يف القانون اجلنا خللفيتهاونظرا 
 ال حتمل أي جنسية أخرى.و بريو ال ةمواطن إهنا 
 لعمل كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية.لالكامل إهنا متوفرة ب 
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