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 ليبي )أوروغواي(يميشيليني، ف

 بيان المؤهالت
 ]النص األصلي: باإلسبانية[

من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء ترشيح وانتخاب أعضاء جملس  6م هذا البيان عماًل بالفقرة يقد   
 (.ICC-ASP/1/Res.7إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم )

-ICCمن القرار املذكور ) 1الوفاء باملعايري املنصوص عليها يف الفقرة  لييب ميشيليين يفي كل  يإن السيد ف 

ASP/1/Res.7 ضحايا اجلرائم  ]مساعدة[(: "يتحلى املرشحون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال
 اخلطرية".

أدت هذه  وقدلرفيعة واحلياد والنزاهة. الت املطلوبة املتمثلة يف األخالق الييب ميشيليين يتمتع باملؤه  يالسيد فف 
، إياه "عضوًا يف الفريق ويزاخلصال دورًا حامسًا يف تعيني الرئيس احلايل جلمهورية أوروغواي الشرقية، الدكتور تباري فازك

بالذهنية  سريهتم املهنية حتليهم تبني  ". وتضم هذه اهليئة سبعة مواطنني "إقامة العدلاحلقيقة و استجالء العامل املعين ب
الرئيسية املتمثلة يف القدرة على أداء واجباهتم على حنو مستقل متامًا ..."، بغية اضطالعهم مبهامهم والرزانة و املستقلة 

الصادر يف  CM/118جرائم حبق اإلنسانية )املرسوم التحقيق فيما ارُتكب يف أوروغواي خالل املاضي القريب من 
 (.2015أيار/مايو  19

عمل على املستويني الوطين والدويل للدفاع عن قد شيليين جدير بالسمعة اليت يتمتع هبا. فهو إن السيد مي 
خاص بالدور الذي أداه ضمن الفريق على حنو . وينبغي التنويه منذ بدء سريته املهنية ضحايا احلكومات التسلطية

سالم اليت مت التفاوض بشأهنا يف سياق جلنة التقين التابع لألمم املتحدة الذي يساند عمل املنظمة دعمًا التفاقات ال
اللجنة اخلاصة املكل فة بتطهري  لدىلجنة هلذه ال(. كما إنه سبق أن كان مندوبًا 1993-1992) احلقيقة استجالء

 السلفادور. الوئام يفقوى األمن يف إطار سريورة إعادة 

عترب يف الصميم من نظام ن العقاب، ما يُ أما التزام السيد ميشيليين بقضية العدل وبالكفاح ضد اإلفالت م 
روما األساسي الذي أنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية، فيتجلى يف منشوراته األكادميية، وتدخالته الربملانية، 

طيلة عمله الربملاين  ديدنهونضاله املستمر. فقد ظل النهوض بالطابع العاملي لنظام روما األساسي وبتنفيذه الكامل 
أدى دورًا جوهريًا يف تصميم وإنشاء وإعمال اجلمعية االستشارية للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة  إنهوالتدريسي. 

. وقد شارك يف هذه اجلمعية بصفته "برملانيون من أجل العمل العاملي"غري احلكومية نظمة املالقانون، اليت رو جت هلا 
ماً، عاماًل يف الوقت نفسه بصفته عضوًا يف جلنتها التنفيذية ومرتئسًا برناجمها اخلاص رًا ومتكل  ومقر   فاً ر  ش  مًا ومُ منظ  
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الثابت بإقامة العدل فيما خيص أشنع اجلرائم، خبربة واسعة التنوع إضافًة إىل التزامه  ،السيد ميشيليينويتمتع  
رئيس جملسها التنفيذي، مم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. فقد شغل منصب نائب يف منظمة األاكتسبها 

لشؤون التعليم والثقافة، وكان عضواً  ووزيراً املعين بالعدل بصفته نائب وزير البلدان اإليبريية واألمريكية مؤمتر وشارك يف 
 ة املسماةاجلنوبيأمريكا  لبدانماعة السوق املشرتكة جلاهليئة التشريعية ) PARLASURبرملان أوروغواي ويف  يف

MERCOSUR) . .ويضاف إىل ذلك وعمل هبذه الصفة لتعزيز التعاون بني هذه اجلماعة واحملكمة اجلنائية الدولية
 يف شىت جامعات أمريكا الالتينية وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية. األكادمييأنه اخنرط يف العمل 

الت الالزمة للوفاء بالغرض السيد فيلييب ميشيليين يتمتع جبميع املؤه  أن  املزاياهذه كل بالنظر إىل  ي  فمن اجلل 
وفقًا للمعايري عن األموال له البحث  صعيدمن الصندوق االستئماين للمجين عليهم وبأهداف هذا الصندوق على 

 .الستخدامهامنصفة الراسخة ووضع معايري 
*** 


