
 )أوروغواي( ياليبيرالتا ديستيفانو، أر 
[سبانيةباإل]األصل:   

 بيان المؤهالت

من  6من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة  36)أ( من املادة  4 يُقّدم هذا البيان وفقا للفقرة
ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة فيما يتعلق بإجراءات  الذي أصدرته مجعية الدول األطراف ، ICC-ASP/3/Res.6القرار 

 اجلنائية الدولية.
 حلقددد   ال طنيدددة املؤسسدددة رئيسدددة ديسدددتيفان ، بريالتدددا أريدددا ةالددددرت ر  ترشددديح األطدددراف الددددول إىل تقدددّدم أورويددد اي

 الدوليدددة اجلنائيدددة احملكمدددة يف رقدددا  العمدددل مدددن نهددداميكّ  فريدددد وضددد  يف تعتدددر الدددي أورويددد اي،يف  املظدددام ةوأمينددد اإلنسددان
 وأهددداف مببدداد  احليدداة مددد  املسددتمر والتزامهددا ال اسددعة جتربتهددا مددنذلدد   يتبددّ   رمددا ، بدداء صددفها مرشددحة للقائمددة  ب

 .األساسي روما نظام
  التحقدد عندددماف. الدميقراطيددة والتنميددة اإلنسددان حقدد   عددن للدددفا  واملهنيددة الشخصددية حياهتددا بريالتددا ررسدد لقددد  

 العسدكرية الديكتات ريدة قبضدة حت  أوروي اي ران  أوروي اي، جبامعة االجتماعية عل موال احلق   بكلية بريالتا ةالدرت ر 
 .1985و 1973 عامي ب  الباد حكم  الي

 املنظمدددات معظددد أورويددد اي،  يف السدددل ة ت لددد  الدددي العسدددكرية، القددد ات رتدّمددد الدميقراطيدددة، عيدتاسدددتُ  وعنددددما
 أصددد ر مدددن واحددددة بريالتدددا الددددرت رة وأصدددبح . هاعفتأضددد أو هاشدددرذمت أو أورويددد اي يف العماليدددة والنقابدددات االجتماعيدددة

 إنشدداء إعددادة علدد وسدداعدت  ،اسدداا ا فيهددو ألورويدد اي  االجتمدداعي النسددي  بندداء بإعددادة التزمدد ا الددذينسددنام مددن  احملددام 
 بد  مدن السدنناء،و  واألطفدال للنسداء اإلنسدان حقد   محايدة إىل هتددف الدي االجتماعية املنظمات أن ا  خمتلف وت طيد
 مباحمهدا متيدزت الدي القضدايا عاجلد  احلد ، ذلد  ومندذ. م ثّقدةور رمحامية املزدوجة بصفتها األخر ، الضعيفة الفئات
 .صعبة شخصية خيارات اختاذ عل  أجرها مما املهنية،

 باألطفددال تعلددقت م اضددي  بشدد ن احلك ميددة يددري املنظمددات مدد  العمددل بريالتددا ةالدددرت ر  تبدددأ الفدد،ة، هددذ  وخددال
 شد ل  سدن ات، عشدر مدد  وعلد . للسدنن بديلدة تددابري لتنفيدذ سدبل إجيداد حيد  مدن اجلندائي، القدان ن انتهكد ا الدذين

 تددد فر الدددي )منظمدددة سدددريبا ( أورويددد اي، يف والعدالدددة السدددام خدمدددة يف والسياسدددية املدنيدددة احلقددد   إدارة مددددير منصددد 
حتظددد  بددد رر قسددد  مدددن  منظمدددة هددديو . البلدددد أحنددداء مجيددد  يف اإلنسدددان حقددد   انتهاردددات حددداالت يف القدددان ي التمثيدددل
 الفدائز إسدكيفل، برييدز أدولفد  قدد شداريف يف ت سيسدهاو  اإلنسدان، حقد   وتعزيدز محايدة إىل هتدفو  أوروي اي يفاالح،ام 
 إعددداد يف ارر وشدد االحتندداز، ألمددارن زياراهتددا خددال مددن ربددرية خددرة بريالتددا الدددرت رة ارتسددب و . للسددام ن بددل جبددائزة
 األمدد  منصدد  شدد ل  رمددا سددريبا ،منظمددة  أعدتدده الددذي أورويدد اي، يف اإلنسددان حقدد   عددن ال حيددد السددن ي التقريددر

 .الاتينية أمريكا يف نظمة سريبا مل التنفيذي
 هددذ  أدائهددا وأثندداء. جنيددف يف مقرهدداالددي ي جددد  التعددذي  مندد  لراب ددة برنددام  رمددديرة ترشدديحها يف جنحدد  وقددد

 للنامعددة التابعددة للقددان ن واشددن ن رليددة يف أرادمييددة دراسددات إلجددراء املرم قددة افددريه. هدد بريت زمالددة نحدد مُ  فددة،ال ظي
 القان نيدة الدراسدات يف املاجسدتري برندام  وخدال. املتحددة ال اليدات إىل االنتقدال إىل اضد رت لدذل  ونتيندة األمريكية،
 واالحتداد اإلنسدان حلقد   السدامية املتحدة األم  مف ضة م  اتفا  مب ج  ،اإلمنائي املتحدة األم  برنام  هانعيّ  الدولية،



 ،عددن بُعددد البدايددةوهدد  دور قامدد  بدده يف  التشددريعية، والسياسددة اإلنسددان حقدد   جمددال يف وطنيددا مستشددارا الدددو ، الرملداي
 .أوروي اي يف الدور ذايف القيام هب واستمرت املاجستري درجة نال  حىت ميدانية، بزياراتوقام  

 إىل باإلضدافة ذلد ، وبعدد ،رردز(امل) الددو  والقدان ن العددل مرردز مدير نائ  منص  بريالتا ةالدرت ر  عل   ر  وعُ 
املقدّر  يف الصدفة، وهبدذ . الكداريي البحدر ومن قدة الشدمالية وأمريكا األنديز ملن قة برنام  مدير منص  املسؤوليات، هذ 
 الصدلة ذات االسدتما  جلسدات مدن ربدري عددد يف التنفيدذي، املدير ن اج إىل رائد، بدورقام   العاصمة، واشن نيف 

 البلددان حمكمدة أمدام بارزة قضايا  يف بتّ  رما اإلنسان، حلق   األمريكية البلدان جلنة عل  املعروضة وامل اضي  بالقضايا
 إىل باإلضددافة املررددز، أن إىل اإلشددارة روجتدد. اتينياالسدد،  التقاضددي إطددار يفعليهدا  وأشددرف  اإلنسددان، حلقدد   األمريكيدة
 220 مدددن أرثدددر يف للحمايدددة، اخلاضدددع  واألشدددخا  الضدددحايا مدددنألدددف  13  مدددن أرثدددر ميثدددل شدددريكة، منظمدددة 400
 األمريكيدة البلددان وحمكمدة اإلنسدان حلق   األمريكية البلدان جلنة أمام واالح،ازية املؤقتة بالتدابري تتعلق وإجراءات حالة
: املرردز يف عملهدا سديا  يف بريالتدا، الدرت رة هاترفع الي القضايا أبرز من اثنتان ترز املثال، سبيل وعل . ساناإلن ق  حل

 يف 2011 فرايدددر/شددبا  يف ادرالصددد احلكدد  ويف. أورويددد اي ضددد جيلمدددان وقضددية ر ل مبيدددا ضددد روشددديا مذحبددة قضددية
 - عدامّ  إعدان بإصددار أمد ر، مجلدة يف أورويد اي، دولدة نساناإل حلق   األمريكية البلدان حمكمة أمرت األخرية، القضية

 ومارارينددا خدد ان الضددحايا جتددا  مسددؤوليتهعددن  – م جيكددا خ سدديه آنددذايف اجلمه ريددة رئددي  حبضدد ر أورويدد اي، مددؤمتر يف
 اريدامل 1976 عدام يف القسدري االختفداء عدن املسدؤول  ومعاقبدة اجلنائيدة املاحقدة ضدمان يف ب اجبده واالع،اف جيلمان،
 إهنددداء قدددان ن يف النظدددر إعدددادة احلكددد  يف األخدددري اسدددتلزم هدددذا و . ر نددددور عمليدددة سددديا  يف جيلمدددان دي يارسددديا رل ديدددا

 ت ريدددد أعددداد الدددذي ،2011 أرتددد بر/األول تشدددرين يف 831-18 القدددان ن تُدّ جددد  بسدددنّ ، فللدولدددة العقابيدددة امل البدددات
 .1985 مارس/آذار 1 حىت الدولة إرهاب إطار يف املرتكبة رائ اجل عن للدولة العقابية للم البات الكاملة املمارسة
 وطنيددة مؤسسددة أول إدارة جملدد  يف للعمددل املدددي اجملتمدد  منظمدداتخمتلددف  قبددل مددن شددح رُ  ،2012 عددام ويف 
 عليدده ين دد ي الددذي اهلائددل االلتددزام مددن الددري  وعلدد . البلددد يف اإنشددا ه جيددري ألورويدد اي، مظددام وأمدد  اإلنسددان حلقدد  

 حقد   حلمايدة األمريكيدة البلددان نظدام أمدام األمريكية القارة يف اإلنسان حلق   اجلسيمة االنتهارات قضايا يف لتقاضيا
 يف تعيينهدا لصداح العامدة اجلمعية وص ت . أجله من انتخب  الذي املنص  يف للعمل بلدها إىل الع دة قررت اإلنسان،

 الثلثددد  أيلبيدددة التصددد ي  جددد الت إحدددد  يف الدددي تلّقددد  اخلمسدددة  املرشدددح بددد  مدددنال حيددددة  رانددد  إذ املنصددد ، هدددذا
 . رئيسا بصفتها املنص ، هذا يف عملها ت اصل حي  أوروي اي، إىل عادت نص ،امل ت ليها وبعد. اخلاصة

القيددددام بدددددور إىل و  والدوليددددة اإلقليميددددة املنتددددديات مددددن حيصدددد  ال يف عدددددد التحددددد  إىل املهنيددددة حياهتددددا اأدهتدددد وقددددد
 اجمللددددد  ويف ،2020-2017 للفددددد،ة اإلنسدددددان حلقددددد   األمريكيدددددة البلددددددان للنندددددة االسددددد،اتينية اخل دددددة يفي ر ستشددددداا

 رعضدد  أيضددا عملدد و  مرير سدد ر  يف اإلنسددان حقدد   بسياسددات املعنيددة الدوليددة العامددة للمدرسددة الفخددري االستشدداري
 واملصددداحلة، للسدددام أوشدددفيتز مبعهدددد اجلماعيدددة والفظدددائ  اجلماعيدددة اإلبدددادة ملنددد  الاتينيدددة أمريكدددا شدددبكة برندددام  يف نشددد 

محلدددددة تكدددددافؤ  يف مستشدددددارة ب صدددددفها عملهدددددا عدددددن فضدددددا بالدددددذاررة، املتعلدددددق بعملهدددددا يتصدددددل فيمدددددا ماندددددديا ومؤسسدددددة
 اإلشدارة جتددر العديددة، منشد راهتا بد  ومدن .الدوليدة واهليئدات احملار  يف اجلنس  ب  املساواة لتعزيز  GQUALاجلنس 
 مدددن 4 للمدددادة امتثددداال أورويددد اي، يف القسدددري االختفددداء حددداالت يف التدددار ي التحقيدددق يف مسدددااتها ىلإ خدددا  بشدددكل
 شدد ف دفعهددا وقددد. 2007 عددام يف ريكدد  ألفددارو  مدد وبتنسدديق اجلمه ريددة، رئاسددةب لدد  مددن  ،848-15 رقدد  القددان ن
 وجنيدددددف ه لندددددا يف متخصصددددة اتدراسدددد إجددددراء إىل حياهتددددا طددددد ال اإلنسددددان حلقدددد   الدددددو  والقددددان ن الدددددو  القددددان ن
 نظددام مددن(  ( )3) 36 املدادة يف عليهددا املنصد   باملت لبددات يتعلدق وفيمددا. أخددر  أمدارن بدد  مدن املتحدددة، وال اليدات

   .الدولية اجلنائية احملكمة يف العمل ل ات بإحد بالت ريد  تل ّ  بريالتا أريا الدرت ر  نف األساسي، روما
________________ 


