
 وزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان

 )رسالة مباشرة(

 

تحاياها ألمانة الدول أصدق نيكان لدى مملكة نيذرلندا ينيكان عن طريق سفارة جمهورية الدوميتقدم وزارة الخارجية في جمهورية الدوم

واستجابة لقرار جدول الجمعية الصادر في اجتماعها الثالث والذي  .المحكمة الجنائية الدوليةألساسي الخاص باألطراف في نظام روما ا

 نيكان للسيدةيترشيح حكومة جمهورية الدوم ،  يسرها أن تقدم إليكم32/د./19م.ج.د/ج.د.أ/من خالل الوثيقة  2020أيار  29تم ابالغه في 

لك لملء المنصب الشاغر ذوالجرائم ضحايا ئماني لصالح صندوق االستمينيرفا جوزفينا )مينو( تافاريز ميرابال عضوا في مجلس إدارة ال

 نيسان، وهي خسارة ال تعوض. 19في الدكتور فيليبي ميشيليني )أروغواي(   بسبب وفاة

ة المطلوبة لتحقيق أهداف الصندوق االستئماني لصالح والقيم والموضوعية والنزاه تافاريز ميرابال باألخالق الرفيعة وتتميز السيدة مينو

 (.7/ق.1م.ج.د/ج.د.أ/بالمعايير المنصوص عليها في القرار )المرشحة وتفي  .األساسي روما نظام بموجبوذلك حايا ومقاصده الض

على الصعيدين الوطني والدولي بسبب التزامها بمبادئ  ذاع صيتها نيكانيسياسية من الدومهي أيضاً السيدة ميرابال مختصة بفقه اللغة و

لعدل والدفاع عن حقوق اإلنسان، والسعي لتحقيق المساواة وعدم التمييز. ويبرز نشاطها السياسي الطويل المدة تحليها االديمقراطية و

وتشكيل تحالفات وتنسيق العمل  مهاراتها في جمع التبرعاتبروح القيادة ومهاراتها التواصلية والتزامها بمبادئ اإلدماج والتنوع زد عليها 

تؤكد على مهنية نيكان يفإن حكومة جمهورية الدوم . وفي هذا السياقالمختلفة والمصالح الفاعلة الجهات معالفريقي والتفاوض مع 

والقيام بواجباتها على أكمل وجه. وهي بال  االستئماني للصندوق اإلدارية الهيئةبالعمل في على التزامها التام وكذلك ونزاهتها المرشحة 

يا االتعويض وتقديم المساعدة وجمع التبرعات للضحفيما يتعلق بتطبيق معايير وتأثيره أدنى شك ستساهم في ترسيخ فعالية الصندوق 

 .بالكامل األساسي روما نظام تطلعات تحقيق فيوكذلك 

نيكان يلترشح.  وتود جمهورية الدومبا خبرتها ذات الصلة الوجيهةة التي تبرز لذاتين بمؤهالت المرشحة وسيرتها امرفق بهذه المذكرة بيا

عبر هذا االقتراح أن تؤكد بقوة على رغبتها في االستمرار في المساهمة في نظام روما لتعزيز العدالة الجنائية الدولية واإللزام بدفع 

 التعويضات

 خطاب موجه إلى

 نظام روما األساسي أمانة سر جمعية الدول العضاء في

 الهاي، نيذرلندا
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