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قضاة املحكمة

ICC-CPI/Max Koot

تنتخبهم  قاضياً  عرش  ثمانية  من  ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  تتألف 
روما  نظام  يف  األطراف  ادلول  مجعية  سنوات  تسع  مدتها  والية  لفرتة 

األسايس، الصك املؤسس للمحكمة. وال جيوز إاعدة انتخابهم. 

الرفيعة  باألخالق  يتحلّون  اذلين  األشخاص  بني  من  القضاة  وخيتار 
منهم  لك  دولة  يف  املطلوبة  املؤهالت  فيهم  وتتوافر  والزناهة  واحلياد 
للتعيني يف أىلع املناصب القضائية. وهم إما من ذوي الكفاءة اثلابتة 
سواء  الالزمة،  املناسبة  واخلربة  اجلنائية  واإلجراءات  اجلنايئ  القانون  يف 
بصفة  أو  اجلنائية  ادلاعوى  يف  حمامني  أو  اعمني  مدعني  أو  كقضاة 
ادلويل  القانون  جماالت  يف  اثلابتة  الكفاءة  ذوي  من  أو  مماثلة؛  أخرى 
ذات الصلة مثل القانون اإلنساين ادلويل وقانون حقوق اإلنسان واخلربة 
للمحكمة.  القضايئ  بالعمل  صلة  ذي  قانوين  عمل  جمال  يف  الواسعة 
كما يتقن مجيعهم لغة واحدة ىلع األقل من لغيت العمل يف املحكمة 

وهما اإلنكلزيية والفرنسية. 

روما  نظام  يف  األطراف  ادلول  راعيا  من  املرشحون  يكون  أن  ويتعني 
الرتشيحات. وللك دولة طرف  اليت تقدم  األسايس. وادلول األطراف يه 
أن تقدم ألي انتخاب معني مرشحاً واحداً ال يلزم بالرضورة أن يكون 
واحدا من راعياها. وال جيوز أن يكون قاضيان من راعيا دولة واحدة. 

األطراف  ادلول  جلمعية  اجتماع  يف  الرسي  باالقرتاع  القضاة  وينتخب 
هم  للمحكمة  املنتخبون  األشخاص  ويكون  الغرض.  هلذا  يُعقد 
وىلع  األصوات  من  عدد  أكرب  ىلع  احلاصلني  عرش  اثلمانية  املرشحني 

أغلبية ثليث ادلول األطراف احلارضة املصوتة. 

ويراىع يف انتخاب القضاة رضورة تمثيل انلظم القانونية الرئيسية يف 

اجلغرايف  واتلوزيع  القضاة  من  واذلكور  لإلناث  العادل  واتلمثيل  العالم 
العادل. فضال عن ذلك، جيب أن يكون دلى تسعة قضاة ىلع األقل 
منهم  اجلنائية ودلى مخسة  واإلجراءات  اجلنايئ  بالقانون  خربة مالئمة 

ىلع األقل خربة واسعة يف املجاالت ذات الصلة بالقانون ادلويل. 

مزاولة  هلم  جيوز  وال  واجباتهم.  تأدية  يف  باالستقالل  القضاة  ويتمتع 
أّي نشاط آخر يكون من املحتمل أن يتعارض مع مهامهم القضائية 
وظائفهم،  مهام  القضاة  يبارش  أن  وقبل  باستقالهلم.  اثلقة  يؤثر يف  أو 
بزناهة  مهامه  بممارسة  علنية  جلسة  يف  رسميا  منهم  لك  يتعهد 
وضمري. وال جيوز لقاض أن يشارك يف قضية يمكن أن يكون حياده 

فيها موضع شّك معقول ألي سبب اكن.  

وجيوز  الرئيس.  ونائيب  املحكمة  رئيس  بينهم  من  القضاة  وينتخب 
إذا  القضاة  عدد  زيادة  تقرتح  أن  املحكمة،  عن  نيابة  الرئاسة،  هليئة 
 ومالئماً. ويف هذه احلالة، يقوم قلم املحكمة بتعميم 

ّ
اكن ذلك رضوريا

هذا االقرتاح ىلع مجيع ادلول األطراف من أجل مناقشته وابلت فيه يف 
مجعية ادلول األطراف. 

والشعبة  اتلمهيدية  الشعبة  يه  شعب  ثالث  إىل  املحكمة  وتنقسم 
أساس  ىلع  الُشَعب  يف  القضاة  وُيعنينَّ  االستئناف.  وشعبة  االبتدائية 
القضاة وخرباتهم حبيث  املهام اليت تؤديها لّك شعبة ومؤهالت  طبيعة 
تضم لك شعبة مزجيا مالئما من اخلربات يف القانون اجلنايئ واإلجراءات 

اجلنائية والقانون ادلويل. 

دائرة  يف  معني  لقاض  جيوز  القضاة،  انتخاب  إاعدة  جيوز  ال  أنه  ومع 
ابتدائية أو يف دائرة استئناف ابلقاء يف منصبه بعد انتهاء فرتة واليته 

إلتمام أية حماكمة أو استئناف بدأ انلظر فيه أمام تلك ادلائرة.



رئيس املحكمة اجلنائية ادلويلة: القايض سانغ ـ هيون سونغ )مجهورية كوريا(
قاض اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات وأعيد انتخابه اعم 2006 لفرتة والية إضافية مدتها تسع 
عيد انتخابه يف 11 آذار/مارس 2012 

ُ
سنوات. رئيس املحكمة اعتباراً من 11 آذار/مارس 2009 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات. وأ

لفرتة والية مدتها ثالث سنوات. منتَخب عن جمموعة ادلول اآلسيوية، من القائمة ”ألف“.

للقايض سونغ )من موايلد اعم 1941( خربة عملية وأكاديمية واسعة يف جماالت إدارة املحاكم، واإلجراءات اجلنائية واملدنية، 
وقوانني اإلثبات. عمل القايض سونغ أستاذاً للقانون يف لكية احلقوق يف جامعة سول الوطنية ملدة أكرث من ثالثني اعما ابتداًء من اعم 1972. كما 
عمل أستاذاً زائراً يف عدد من لكيات احلقوق بما يف ذلك يف جامعات هارفارد ونيويورك وملبورن وونلغتون. وبدأ القايض سونغ مسريته املهنية يف 
مضمار القانون بالعمل قاضياً وحمامياً يف اجليش الكوري والحقا كمحام أجنيب يف مكتب للمحاماة يف نيويورك. وهو عضو يف اللجنة االستشارية 
ذ بصفته هذه زمام املبادرة إلصالح نظام املنازاعت الوطين ونظام العدالة اجلنائية وال 

ّ
اتلابعة للمحكمة الكورية العليا ووزارة العدل الكورية. وات

سيما فيما يتعلق بإصالح قانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية وأصول املحاكمات، ونظام السجن. وللقايض سونغ خربة واسعة يف جماالت 
للنساء  القانونية  املعونة  مركز  أحد مؤسيس  وهو  اإلنسان.  وقانون حقوق  اإلنساين  ادلويل  القانون  يف جمايل  الصلة خصوصاً  ذات  ادلويل  القانون 
ومؤسسة األطفال املصابني برسطان ادلم يف سول فضال عن كونه نائب رئيس مكتب ايلونيسيف يف كوريا. وللقايض سونغ مؤلفات هامة عديدة 

تتناول املسائل القانونية ذات الصلة.  

انلائب األول للرئيس: القاضية سانيج ماسينونو موناجينغ )بوتسوانا( 
قاضية اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها تسع سنوات. نائبة أوىل للرئيس اعتباراً من 11 آذار/مارس 2012 لفرتة 

والية مدتها ثالث سنوات. ُمنتَخبة عن جمموعة ادلول األفريقية، من القائمة ”باء“. 

انضمامها إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة بوصفها  القاضية سانيج ماسينونو موناجينغ )من موايلد اعم1950( قبل  شغلت 
خبرية يف قانون الكومنولث منصب قاضية يف املحكمة العليا يف مملكة سوازيلند حيث تولت انلظر يف قضايا جنائية 
وبدأت  اغمبيا.  جلمهورية  العليا  املحكمة  يف  الصفة  بنفس  قاضية  ذلك  قبل  عملت  كما  دستورية.  ومسائل  ومدنية 
مسريتها القانونية كقاضية يف بوتسوانا. وللقاضية موناجينغ خربة واسعة باملسائل املتعلقة بتشجيع حقوق اإلنسان ومحايتها إذ سبق أن عّينها 
االحتاد األفرييق عضواً يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من اعم 2003 إىل اعم 2009 ورئيسة للجنة يف ترشين اثلاين/نوفمرب 2007. كما 
املعاملة.  رضوب  من  وغريها  بالكرامة  واحلاطة  الالإنسانية  واملعاملة  باتلعذيب  املعنية  املتابعة  جلنة  ويه  باللجنة  اخلاصة  األجهزة  أحد  ترأست 
وألقت القاضية موناجينغ عدداً من املحارضات عن قضايا حقوق اإلنسان والقانون اجلنايئ والقانون اإلنساين وعن جماالت قانونية أخرى. وشغلت 
الرئيس  أفريقيا اعم 1994. كما شغلت منصب  املتحدة يف جنوب  اتلابعة لألمم  املراقبة  بعثة  القضائية يف  نائبة كبري موظيف ادلاعوى  منصب 
س جلمعية القانون يف بوتسوانا لسنوات عديدة. وهلا خربة تصصية يف مسائل احلقوق اإلنسانية للنساء والشعوب واملجتمعات  اتلنفيذي املؤسِّ
ادلويلة  واجلمعية  ادلويلة  املحامني  وجلنة  ادلويلة  القاضيات  رابطة  فيها  بما  دويلة،  منظمات  عدة  يف  عضو  ويه  واألطفال.  واتلعذيب  األصلية 

إلصالح القانون اجلنايئ. 

واكنت القاضية موناجينغ عضواً يف العديد من املجالس الوطنية واإلقليمية وادلويلة.

انلائب اثلاين للرئيس: القايض كونو جاكوب تارفوسري )إيطايلا( 
قاض اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات وأعيد انتخابه اعم 2006 لفرتة والية إضافية مدتها تسع 
سنوات. نائب ثان للرئيس لفرتة والية مدتها ثالث سنوات اعتباراً من 11 آذار/مارس 2012.  منُتخب عن جمموعة دول أوروبا 

الغربية ودول أخرى، من القائمة ”ألف“. 

شغل القايض تارفوسري )من موايلد اعم 1954( منصب نائب املديع العام يف مكتب املديع العام اتلابع للمحكمة املحلية 
عيد تنظيم إجراءات العمل 

ُ
ملدينة بولزانو يف إيطايلا ملدة ست عرشة سنة ثم منصب املديع العام الرئييس ثلماين سنوات إضافية. وحتت إرشافه، أ

القايض  عمل  شمل  ذلك،  عن  فضال  إيطايلا.  أحناء  خمتلف  يف  بأكملها  القضائية  لإلدارة  معيارا  اتلنظييم  انلموذج  هذا  وصار  جذرياً  تنظيماً 
تارفوسري، بصفته مدعياً اعماً، عدداً من اتلحقيقات واملحاكمات املتعلقة باجلرائم ضد األفراد واجلرائم ضد ادلولة، بما فيها اإلرهاب؛ واجلرائم 
ضد اإلدارة العامة اكالبزتاز والفساد؛ واالجتار؛ واتلهريب واالحتيال ىلع صعيد االحتاد األورويب؛ واجلريمة املنظمة مثل غسل األموال. وخالل مسريته 
املهنية، ألىق حمارضات يف العديد من لكيات احلقوق داخل إيطايلا واضطلع بالعديد من أعمال اإلنابة القضائية يف أوروبا وبيالروس واجلمهورية 

ادلومينيكية.



القاضية أكوا كوينيهيا )اغنا(  
قاضية اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات وأعيد انتخابها اعم 2006 لفرتة والية إضافية مدتها 

تسع سنوات. ُمنتَخبة عن جمموعة ادلول األفريقية، من القائمة ”باء“. 

 شغلت القاضية كوينيهيا )من موايلد اعم 1947( قبل انتخابها قاضية منصب عميدة لكية احلقوق يف جامعة اغنا. ودرّست 
خالل عملها يف تلك اجلامعة القانون اجلنايئ، واجلنسانية والقانون، والقانون ادلويل حلقوق اإلنسان، والقانون ادلويل العام. 
أفريقيا انلاطقة باإلنكلزيية“ شمل اغنا ونيجرييا وسريايلون واغمبيا.  كما عملت منسقًة ملرشوع حبيث بعنوان ”املرأة والقانون يف بدلان غرب 
وألفت ثالثة كتب ومنشورات أكاديمية عديدة عن اجلنسانية والقانون، وقانون األرسة، وحقوق اإلنسان ادلويلة. والقاضية كوينيهيا حمامية دلى 
املحكمة العليا يف اغنا. وهلا خربة بوصفها حمامية وحمامية مرافعة وخبرية يف حقوق اإلنسان والقانون اجلنايئ واإلجراءات اجلنائية. كما أن هلا خربة 
بشؤون اإلدارة ويه خبرية يف اجلنسانية والقانون، والقانون ادلويل حلقوق اإلنسان، فضاًل عن أنها اكنت عضواً يف اللجنة املعنية بالقضاء ىلع مجيع 

أشاكل اتلميزي ضد املرأة. كما اكنت القاضية كوينيهيا نائبة أوىل لرئيس املحكمة من 11 آذار/مارس 2003 إىل 11 آذار/مارس 2009

القايض هانس ـ بيرت كول )أملانيا(  
قاض اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات وأعيد انتخابه اعم 2006 لفرتة والية إضافية مدتها 

تسع سنوات. منُتخب عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، من القائمة ”باء“.  

القايض كول ) من موايلد اعم 1943( حمام عضو يف نقابة املحامني يف أملانيا. وُعنيِّ اعم 2002 سفريا ومفوضا معنيا باملحكمة 
اجلنائية ادلويلة يف وزارة اخلارجية االحتادية. كما شارك، من اعم 1996 إىل اعم 2003، بوصفه رئيساً للوفد األملاين يف املناقشات 
وعملية اتلفاوض بشأن نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة. فضال عن ذلك، وبوصفه رئيسا لشعبة القانون ادلويل العام اتلابعة لوزارة 
اخلارجية االحتادية )من اعم 1996إىل اعم 2002(، اكن مسؤوال، من بني مجلة أمور، عن عدة قضايا تتعلق بأملانيا يُنَظر فيها أمام حمكمة العدل ادلويلة. 

وهل كتابات عديدة تتناول املحكمة اجلنائية ادلويلة وغريها من جماالت القانون ادلويل العام.

القايض إريك كوروال )فنلندا(  
قاض اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات وأعيد انتخابه اعم 2006 لفرتة والية إضافية مدتها تسع 

سنوات. منتَخب عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، من القائمة ”باء“.   

من  العديد  وشغل  أوكسفورد.  جامعة  من  ادلويل  القانون  يف  ادلكتوراه  درجة   )1948 اعم  موايلد  )من  كوروال  القايض  نال 
املناصب ابلحثية يف القانون ادلويل بما يف ذلك القانون اإلنساين ادلويل وحقوق اإلنسان، كما عمل أستاذاً للقانون ادلويل. 
القانونية املختلفة يف  الوظائف  القضايا اجلنائية يف إحدى حماكم املقاطعات يف فنلندا. وشغل عددا من من  العمل قاضيا يف  وتشمل خربته 
وزارة اخلارجية الفنلندية يف الفرتة بني اعيم 1985 و2003 وتدرج يف املناصب إىل أن ُعني مديرا اعما للشؤون القانونية. كما عمل ممثاًل لفنلندا دلى 
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل للجمااعت األوروبية. وُعني اعم 1991 مستشاراً قانونياً للبعثة ادلائمة لفنلندا دلى األمم املتحدة 
ادلويلة يلوغوسالفيا  اجلنائية  املحكمة  إنشاء  إىل  أدت  اليت  اتلطورات  تابع عن كثب  1995. كما  اذلي شغله حىت اعم  املنصب  وهو  نيويورك  يف 
السابقة واملحكمة اجلنائية ادلويلة لرواندا وشارك بنشاط يف املفاوضات اليت أجريت بشأن نظام روما األسايس )1995-1998( بوصفه رئيسا للوفد 
الفنلندي املشارك يف اللجنة اتلحضريية ورئيسا للوفد الفنلندي املشارك يف مؤتمر روما املعين بإنشاء حمكمة جنائية دويلة. ومن اعم 1998 إىل 
املعنية حبقوق  املقررين  أفرقة  رئيس  منها منصب  مناصب  لفنلندا )سفرياً(، وشغل  دائًما  ممثاًل  القايض كوروال يف سرتاسبورغ  2002، عمل  اعم 
اإلنسان واألقليات الوطنية اتلابعة ملجلس أوروبا )من اعم 2000 إىل اعم 2002(. وشارك يف العديد من املؤتمرات ادلويلة وأسهم يف منشورات وألّف 

مقاالت يف جمال القانون ادلويل بما يف ذلك املسائل اليت تتعلق باملجين عليهم.



القاضية أنيتا أوشااك )التفيا(
عيد انتخابها اعم 2006 لفرتة والية إضافية 

ُ
انُتخبت قاضية اعتباراً من 11 آذار/مارس 2003 لفرتة والية مدتها ثالث سنوات وأ

مدتها تسع سنوات. ُمنتَخبة عن جمموعة دول أوروبا الرشقية، من القائمة ”باء“. 

 القاضية أوشاساك ) من موايلد اعم 1952( قاضية يف شعبة االستئناف يف املحكمة اجلنائية ادلويلة. ومنذ انتخابها يف املحكمة 
حلقت مؤقتا 

ُ
أ اجلنائية ادلويلة اعم 2003 حىت اعم 2009، شغلت منصب القاضية يف الشعبة االبتدائية. وخالل تلك الفرتة، 

بادلائرة اتلمهيدية األوىل بني اعيم 2007 و2009. وقبل انتخابها قاضية يف املحكمة اجلنائية ادلويلة، انتُِخبت قاضية يف املحكمة 
ادلويلة  الرابطة  يف  عضو  ويه  ادلويلة.  اجلنائية  املحكمة  إىل  انضمامها  اعم   2003 اعم  حىت  فيها  عملت  حيث  إنشائها  إبان  التفيا  يف  ادلستورية 
للقاضيات منذ اعم 1997. كما تولت منصب املديرة اتلنفيذية لفرع ايلونيسيف يف التفيا من اعم 1994 إىل اعم 1996. وُعيِّنت اعم 2002 أستاذة 
متفرغة يف قسم القانون ادلستوري جبامعة التفيا اليت اكنت تعمل فيها منذ سنة 1975. كما أدارت وأسهمت يف العديد من الربامج األساسية املتعلقة 
باالنتقال إىل ادليمقراطية يف أوروبا الوسطى والرشقية. وكتبت تقارير وحبوثاً تريم إىل تشجيع إقامة حكم القانون يف التفيا ومحاية حقوق اإلنسان 
وإصالح القانون اإلداري والقانون ادلستوري وتوفري ضمانات املحاكمة العادلة وإصالح جهاز القضاء وتدريب أفراده. واكتسبت بوصفها قاضية 
وأستاذة جامعية خربة يف القانون ادلويل اإلنساين والقانون العام مع الرتكزي بصورة خاصة ىلع حقوق النساء واألطفال. وحصلت القاضية أوشاساك ىلع 
إجازة القانون من جامعة التفيا ودرجة ادلكتوراه من لكية احلقوق يف جامعة موسكو احلكومية. ومنذ اعم 1990، شملت خربتها اتلدريبية وابلحثية 
يف اخلارج العمل ملدة سنة يف جامعة نوتردام يف الواليات املتحدة وادلراسة يف أملانيا يف إطار زمالة دراسية يف معهد ماكس بالنك ويف املعهد ادلويل 

حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ.

القاضية إاكترينا تريندافيلوفا )بلغاريا(  
من  الرشقية،  أوروبا  بدلان  ُمنتَخبة عن جمموعة  تسع سنوات.  مدتها  لفرتة والية   2006 آذار/مارس   11 من  اعتباراً  قاضية 

القائمة ”ألف“. 

 تمتاز القاضية تريندافيلوفا )من موايلد اعم 1953( خبربة واسعة يف القانون اجلنايئ وقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنايئ 
ادلويل. وعملت أستاذة للعدالة اجلنائية يف جامعة صوفيا منذ حصوهلا ىلع درجة ادلكتوراه اعم 1984. واكنت نائبة قايض حتقيق 
يف حمكمة صوفيا املحلية )1985-1989( وكذلك حمامية فيها )1995-2006(. ويه أيضا خبرية يف جمال حقوق اإلنسان ىلع نطاق واسع. وترأست القاضية 
تريندافيلوفا الفريق العامل اذلي اضطلع باإلعداد إلصالح اإلجراءات اجلنائية يف بلغاريا بما يتماىش مع املعايري األوروبية وادلويلة لإلدارة الفعالة 
للقضاء ومحاية حقوق اإلنسان )1998-1999(. ومّثلت بلغاريا يف جلنة األمم املتحدة املعنية بمنع اجلريمة وبالعدالة اجلنائية )من اعم 1992إىل اعم 
1994(. وعملت مستشارة لوزارة الشؤون اخلارجية فيما يتعلق بإنشاء املحكمة اجلنائية ادلويلة وخبرية يف وزاريت العدل وادلاخلية واملحكمة ادلستورية 
وحمكمة انلقض العليا والربملان ابللغاري حيث ترأست الشعبة اجلنائية للمجلس االستشاري والترشييع. ويه عضو يف احتاد املحامني ابللغاريني 
حيث ترأست القسم القانوين. كما حصلت ىلع منحة همبولت )1993-1994( ومنحة فولربايت )1997(. وللقاضية تريندافيلوفا مؤلفات كثرية 

داخل بلغاريا وخارجها يف جماالت قانون حقوق اإلنسان والقانون ادلويل لإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات والقانون ادلستوري.

القاضية جويس ألووش
قاضية اعتباراً من 11 آذار/مارس 2009 لفرتة والية مدتها تسع سنوات. منتَخبة عن جمموعة ادلول األفريقية، من القائمة 

”ألف“.  

القانونية  ادلراسات  دبلوم  وىلع  نريويب  جامعة  من  القانون  يف  إجازة  ىلع  حاصلة   )1947 اعم  موايلد  )من  ألووش  القاضية 
تافت  للقانون وادلبلوماسية يف جامعة  العالقات ادلويلة من مدرسة فلترش  للقانون وىلع ماجستري يف  من مدرسة كينيا 
العليا ألكرث من عرشين اعما، ورقيت إىل حمكمة  الكينية  ألووش منصب قاضية يف املحكمة  القاضية  املتحدة. وشغلت  بالواليات  يف مدفورد، 
االستئناف اليت اكنت وقتئذ أىلع املحاكم الكينية درجًة وذلك يف اكنون األول/ديسمرب 2008. ويه أيضا حمامية يف املحكمة الكينية العليا. وللقاضية 
ألووش، بصفتها قاضية أقدم ونائبة رئيس جلنة استعراض املقررات ادلراسية القضائية، خربة واسعة يف تدريب القضاة وقضاة الصلح واملساعدين 
أسهمت  للقاضيات. كما  ادلويلة  الرابطة  باالشرتاك مع  أجرته  برنامج  اإلقليمية وادلويلة، وهو  اإلنسان  الصكوك حلقوق  القانونيني يف جمال وضع 
القاضية ألووش بصفتها رئيسة جلنة خرباء االحتاد األفرييق املعنية حبقوق الطفل يف تعزيز حقوق األطفال من خالل وضع قواعد املمارسة واإلجراءات 
األفريقية.  اللجنة  إىل  األفرييق  االحتاد  األعضاء يف  ادلول  تقدمها  اليت  األويلة  اتلقارير  بإعداد  اخلاصة  اتلوجيهية  املبادئ  باللجنة وكذلك  اخلاصة 
وتشمل املهمات اخلاصة اليت اضطلعت بها القاضية ألووش مفاوضات أجرتها نيابة عن االحتاد األفرييق مع حكومة السودان من أجل اتلصديق 
ىلع امليثاق األفرييق لضمان حقوق األطفال واملشاركة يف بعثة تلقيص احلقائق يف منطقة شمال أوغندا اليت مزقتها احلرب إلعداد تقارير بشأن آثار 
احلرب ىلع األطفال. كما عملت نائباً لرئيس جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل ورفاهه وعضواً فيها ملدة ست سنوات. وتولت رئاسة فريق العمل 
املعين بإنفاذ قانون اجلرائم اجلنسية اجلديد لعام 2006 اذلي يريم إىل وضع إطار سيايس وطين وخطة عمل وطنية للتعامل مع اجلرائم اجلنسية يف كينيا.



القاضية ابلارونة كريستني فان دين وينغايرت )بلجياك(
قاضية اعتباراً من 11 آذار 2009 لفرتة والية مدتها تسع سنوات. ُمنتَخبة عن جمموعة ادلول األوروبية وادلول األخرى، من 

القائمة ”ألف“. 

ترّجت القاضية فان دين وينغايرت )من موايلد اعم 1952( من جامعة بروكسل اعم 1974 ونالت درجة ادلكتوراه يف القانون 
القانون  درّست  2005(، حيث  1985إىل اعم  أنتويرب )من اعم  للقانون يف جامعة  أستاذة  1979. وعملت  ادلويل اعم  اجلنايئ 
اجلنايئ، واإلجراءات اجلنائية، والقانون اجلنايئ املقارن، والقانون اجلنايئ ادلويل. كما أصدرت العديد من املؤلفات يف مجيع 
هذه املجاالت. واكنت زميلة زائرة يف جامعة اكمربدج )مركز ادلراسات القانونية األوروبية )من اعم 1994إىل اعم 1997(( ويف مركز حبوث القانون 
ادلويل )من اعم 1996إىل اعم 1997( وأستاذة زائرة يف لكية احلقوق يف جامعة ستيلنبوش يف جنوب أفريقيا )اعم 2001(. واعرتافاً بإجنازاتها األكاديمية، 
2010، منحتها جامعة بروكسل يف بلجياك درجة ادلكتوراه الرشفية.  2001(. ويف اعم  السويد درجة ادلكتوراه الرشفية )اعم  منحتها جامعة أبسال يف 
كما عملت خبرية دلى املنظمتني العلميتني الرئيستني يف جمال اختصاصها وهما رابطة القانون ادلويل والرابطة ادلويلة لقانون العقوبات. كما 
 
ً
موضواع اإلنسان  حقوق  من  واتذت   1986 اعم  جوهنسربغ  يف  باستورز  هيلني  حماكمة  يف  اإلنسان  حقوق  رابطة  منظمة  من  كمراقبة  شاركت 

اكتسبت  كما   .2006 اعم  اإلنسان  حقوق  رابطة  منظمة  جائزة  ُمنحت  كما  املهنية.  حياتها  مراحل  خمتلف  يف  وكتاباتها  ملحارضاتها  أساسياً 
)جلنة  بلجياك  يف  اجلنائية  اإلجراءات  إصالح  جلنة  يف  عضواً  اكنت  إذ  شىت  حكومية  منظمات  يف  بالعمل  خربة  وينغايرت  دين  فان  القاضية 
فرانشيمون( )من اعم 1991إىل اعم 1998( وخبرية دلى االحتاد األورويب يف مرشواعت خمتلفة يف جمال القانون اجلنايئ. ويه تتمتع خبربة قضائية دويلة 
واسعة. كما عملت قاضية خاصة يف حمكمة العدل ادلويلة يف قضية أمر القبض )من اعم2000 إىل اعم 2002( وانتُخبت قاضية يف املحكمة اجلنائية 

ادلويلة يلوغسالفيا السابقة اليت عملت فيها ألكرث من مخس سنوات )من اعم 2003 إىل اعم 2009(.  

القاضية سيلفيا أيلخاندرا فرناندس دي غورمندي )األرجنتني(  
شاغر(.  قضايئ  منصب  )لشغل  وشهران  سنوات  ثماين  مدتها  والية  لفرتة   2010 اثلاين/يناير  اكنون   20 من  اعتباراً  قاضية 

ُمنتَخبة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والاكرييب، من القائمة ”ألف“.

ادلويل  القانون  جمايل  يف  اعما  عرشين  عن  تزيد  عملية  خربة   )1954 اعم  موايلد  )من  غورمندي  دي  فرناندس  للقاضية 
والقانون اإلنساين ويف جمال حقوق اإلنسان. وسبق للقاضية دي غورمندي، املنتقلة إىل املحكمة من وزارة الشؤون اخلارجية 
اليت اكنت تتوىل فيها منصب املدير العام لشؤون حقوق اإلنسان، أن عملت ممثلة لألرجنتني يف قضايا أمام جلنة ابلدلان 
األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل للبدلان األمريكية. كما مثلت األرجنتني أمام هيئات اعملية وإقليمية معنية حبقوق اإلنسان وأسدت 
املشورة خبصوص مسائل العدالة االنتقايلة املتعلقة بمنع اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم ادلويلة. وأسهمت يف إنشاء املحكمة وإقامتها. كما 
بالقواعد اإلجرائية  املعين  العامل  للفريق  بالصكوك اتلاكملية نلظام روما األسايس بوصفها رئيسة  املتعلقة  املفاوضات  اضطلعت بدور هام يف 
وقواعد اإلثبات والفريق العامل املعين جبريمة العدوان. وتشمل خربتها األكاديمية العمل أستاذة ملادة القانون اجلنايئ ادلويل يف جامعيت بوينس 
آيرس وبالريمو وأستاذة مساعدة ملادة القانون ادلويل يف جامعة بوينس آيرس. كما صدر هلا عدد من املؤلفات الوطنية وادلويلة تتعلق باملحكمة 

اجلنائية ادلويلة شملت، من بني مجلة أمور، دور املديع العام واإلجراءات اجلنائية وحتديد املجين عليهم.

القاضية كونيكو أوزايك )ايلابان( 
شاغر(.  قضايئ  منصب  )لشغل  وشهران  سنوات  ثماين  مدتها  والية  لفرتة   2010 اثلاين/يناير  اكنون   20 من  اعتباراً  قاضية 

ُمنتَخبة عن جمموعة ادلول اآلسيوية، من القائمة ”باء“. 

وزاريت  يف  مناصب  عدة  ايلابانية حيث شغلت  احلكومة  طويلة يف  لفرتة   )1956 موايلد اعم  )من  أوزايك  القاضية  عملت 
اخلارجية والعدل من بينها منصب املساعدة اخلاصة لوزارة الشؤون اخلارجية، والسفرية املعنية باتفاقية اتلنوع ابليولويج، 
املعاهدات يف مكتب  وبوصفها مديرة شؤون  اجلنائية.  الشؤون  اإلنسانية، ومنصب األخصائية يف شعبة  والشؤون  اإلنسان  ومديرة شؤون حقوق 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلريمة، تولت القاضية أوزايك مسؤويلة مساعدة ادلول ىلع اتلصديق ىلع املعاهدات ادلويلة ذات الصلة وتنفيذها 
فضال عن تطوير الترشيعات الوطنية املتعلقة باجلريمة املنظمة والفساد واإلرهاب، وتدريب القضاة واملدعني العامني يف ابلدلان انلامية وتعزيز 
القاضية  تناولت  فيينا،  يف  ادلائمة  ايلابان  بلعثة  وزيرة  وبوصفها  الزناع.  بعد  ما  مناطق  الوطنية يف  اجلنائية  العدالة  نظم  وإنشاء  القانون  سيادة 
أوزايك املسائل املتعلقة بمنع انتشار األسلحة انلووية وتولت مسؤويلة املفاوضات املتعلقة بإاعدة انلظر يف االتفاقية املعنية باحلماية املادية للمواد 
العليا اتلابعة  القاضية أوزايك أيضا أحباثا ودرّست يف لكية احلقوق  انلووية. واستنادا إىل ما هلا من خربة واسعة بوصفها حمامية أكاديمية، أجرت 
القانون اجلنايئ ادلويل والقانون اإلنساين وقانون  العليا اتلابعة جلامعة كويب اليت تّصصت فيها يف تدريس  جلامعة توهوكو ويف لكية ادلراسات 

حقوق اإلنسان بما يف ذلك جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلرهاب، واجلريمة املنظمة والفساد، من بني مجلة أمور.



القاضية مريم دفنسور-سانتياغو )الفلبني(
قاضية اعتباراً من 11 آذار/مارس 2012 لفرتة والية مدتها تسع سنوات. ُمنتَخبة عن جمموعة ادلول اآلسيوية، من القائمة 

”باء“. 

انتُِخبت القاضية مريم دفنسور–سانتياغو )املولودة سنة 1945( عضواً يف جملس الشيوخ الفلبيين ثالث مرات. ويه حتوز 
درجة ادلكتوراه يف العلوم القانونية ودرجة املاجستري يف القانون من جامعة ميشغان. ونالت حلُْسن بالئها األكادييم زمالة 
معهد دي فيت ومنحة باربور ونرُشت رساتلها لدلكتوراه يف كتاب بعنوان اجلرائم السياسية يف القانون ادلويل. وواصلت بعد حصوهلا ىلع درجة 
ادلكتوراه ادلراسة يف جامعات أكسفورد وكمربدج وهارفارد وستانفورد وجامعة اكيلفورنيا يف برييلك واجلامعة امليثودية اجلنوبية يف داالس بتكساس. 
كما درست يف أكاديمية الهاي للقانون ادلويل العام يف الهاي بهونلدا ويف جامعة صوفيا بطوكيو. وعملت موظفة قانونية يف املفوضية العليا لألمم 
املعنية  الفرعية  اللجنة  الشيوخ  املعاهدات واملؤتمرات. وترأست بصفتها عضواً يف جملس  حِلقت بقسم شؤون 

ُ
أ الالجئني حيث  املتحدة لشؤون 

باملحكمة اجلنائية ادلويلة وأرشفت ىلع تصديق املجلس ىلع نظام روما األسايس واضطلعت بدور رئيس يف صياغة ”القانون الفلبيين ملاكفحة 
جرائم انتهاك القانون اإلنساين ادلويل وجريمة اإلبادة اجلماعية وسائر اجلرائم ضد اإلنسانية“ يف الكونغرس الفلبيين؛ ويه إحدى أبرز املدافعات 
عن احلق يف الصحة اإلجنابية يف الفلبني. وأيّدت إبان ترؤسها جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ تصديق املجلس ىلع معاهدات هامة 
منها اتفاقية منظمة العمل ادلويلة إللغاء السخرة أو العمل اإللزايم )اتفاقية إلغاء السخرة( واتفاقية األمم املتحدة ملاكفحة الفساد وميثاق رابطة 
بشؤون  املعنية  املفوضة  الزرايع ومنصب  منها منصب وزيرة اإلصالح  الفلبينية  تولت مناصب أخرى يف احلكومة  آسيا. كما  أمم جنوب رشق 
العرفية، ويف داعوى  انتهااكت حلقوق اإلنسان يف إطار نظام األحاكم  اهلجرة. وفََصلت بصفتها قاضية يف ادلرجة االبتدائية يف قضايا تنطوي ىلع 
تتعلق بأحداث، ويف داعوى أرسية وداعوى جنائية تنطوي ىلع عنف جنيس وعنف جنساين املنطلق. وعملت أيضاًَ أستاذة للقانون ادلويل والقانون 

ادلستوري وقانون جرب الرضر وقانون املرافعات يف جامعة الفلبني ونرُِشت هلا أعمال كثرية.

القايض هوارد موريسون )اململكة املتحدة( 
وادلول  الغربية  أوروبا  دول  جمموعة  عن  ُمنتَخب  سنوات.  تسع  مدتها  والية  لفرتة   2012 آذار/مارس   11 من  اعتباراً  قاٍض 

األخرى، من القائمة ”ألف“.

نال القايض موريسون )املولود اعم 1949( إجازة مزاولة املحاماة يف إنكلرتا وويلز من مجعية غرايز إن القانونية سنة 1977 
ووسطها.  أفريقيا  رشق  يف  ذلك  وبعد  أفريقيا  غرب  يف  اتلنمية  مضمار  يف  الحقاً  عمل  ثم  احلقوق،  لكية  من  ترجه  بعد 
وزاول املحاماة يف ادلاعوى اجلنائية واملدنية واألرسية إىل أن ُعنيِّ سنة 1986 قايض جنح مقيماً يف فييج ثم رُقِّ إىل منصب كبري قضاة اجلنح إبان 
العليا لرشق  االنقالبات العسكرية اليت وقعت سنة 1988. ثم نال إجازة مزاولة املحاماة يف فييج وبعدها إجازة مزاولة املحاماة أمام املحاكم 
ملا  ص يف منطقة الاكرييب سنة 1989. وُمِنح يف نفس السنة وسام اإلمرباطورية الربيطانية تقديراً  الاكرييب إبان تويله منصب انلائب العام املخصنَّ

أسداه إىل انلظام القضايئ الفييج من خدمات إبان االنقالبات العسكرية. 

وزاول القايض موريسون إثر عودته إىل اململكة املتحدة املحاماة سنوات عديدة يف دائرة أكسفورد وميدالند القضائية حيث عمل يف لكتا جهيت 
امللكية  املحاكم  يف  قاضياً  وُعنيِّ  وأملانيا.  املتحدة  اململكة  يف  العسكرية  املحاكم  أمام  قضايا  يف  وترافع  اجلنائية  ادلاعوى  يف  واالتهام  ادلفاع 
واملحاكم اإلقليمية وُمِنح اختصاص انلظر يف ادلاعوى اجلنائية واملدنية واألرسية. وترافع خالل السنوات األخرية أمام املحكمة اجلنائية ادلويلة 

يلوغوسالفيا السابقة يف الهاي واملحكمة اجلنائية ادلويلة لرواندا يف أروشا. 

القانون اجلنايئ ادلويل وقانون حقوق  2004. ويتوىل تدريس ماديت  2001 وقايض حمكمة دورية سنة  سنة  ملكياً  القايض موريسون مستشاراً  وُعنيِّ 
اإلنسان وسبق هل تدريسهما يف خمتلف أحناء العالم، كما حرض مؤتمرات وحلقات دراسية عديدة وحارض فيها. كما ُمِنح سنة 2007 وسام قائد فرسان 
اإلمرباطورية الربيطانية تقديراً خلدماته يف جمال القانون ادلويل. وانتُِخب سنة 2008 رئيساً ملجلس إدارة مجعية غرايز إن القانونية املعتمدة وكبري 
قضاة يف املنطقة السيادية يف قربص. وُعنيِّ سنة 2009 قاضياً يف املحكمة ادلويلة اخلاصة بلبنان لكنه نُِقل إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة يلوغوسالفيا 

السابقة يف السنة نفسها إثر استقالة القايض الربيطاين اذلي اكن يعمل فيها آنذاك.



القاضية أولغا بنيثيا دل يس هريرا اكربوتشيا )اجلمهورية ادلومينيكية(
الالتينية  أمريكا  دول  جمموعة  عن  ُمنتَخبة  سنوات.  تسع  مدتها  والية  لفرتة   2012 آذار/مارس   11 من  اعتباراً  قاضية 

والاكرييب، من القائمة ”ألف“. 

نالت القاضية أولغا بنيثيا دل يس هريرا اكربوتشيا )املولودة سنة 1956( درجة ادلكتورة يف القانون من جامعة سانتو دومنغو 
املستقلة وهلا خربة تنوف ىلع اثلالثني سنة يف السلك القضايئ يف ميادين القانون اجلنايئ واإلجراءات اجلنائية وإقامة العدل 
مقاطعة  يف  العام  املديع  مكتب  يف  مساعدة  اداعء  وحمامية  الصلح  حماكم  يف  اعمة  مّدعية  بصفتها  وعملت  اعمة.  ومّدعية  قاضية  بصفتها 
العاصمة. كما عملت قاضية جنائية يف ادلائرة االبتدائية ثم شغلت منصب القاضية يف ادلائرة اجلنائية ملحكمة االستئناف يف سانتو دومنغو 
ملدة 11 سنة ثم ُعيِّنت رئيسة لدلائرة اجلنائية سنة 2003. وهلا خربة عملية طويلة يف جماالت القانون اجلنايئ ومحاية حقوق اإلنسان وشهادة الزور 
ضد النساء واألطفال واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية الطابع وجرائم املخدرات وغسل األموال فضال عن القضاء ىلع اتلأخر يف الفصل يف القضايا 
والتشديد ىلع اإلدارة القضائية انلاجزة من أجل تعزيز فعايلة القضاء وكفاءته. وبرعت يف املضمار األكادييم بمسريتها الطويلة يف جمال اتلدريس. 
واكن لكفاءتها األكاديمية كأستاذة يف لكية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة بدرو انريكزي أورينيا الوطنية الفضل يف تويلها منصب عميدة 
اللكية ملدة 9 سنوات )من سنة 1995 إىل سنة 2004(. ونالت القاضية هريرا اكربوتشيا املشهود هلا باالستقالل الشديد عدة جوائز وطنية منها ”وسام 

االستحقاق للمرأة“ يف جمايل القانون والعدالة اذلي منحها إياه رئيس اجلمهورية ادلومينيكية سنة 2003. 

القايض روبرت فريمر )اجلمهورية التشيكية(
قاض اعتباراً من 11 آذار/مارس 2012 لفرتة والية مدتها تسع سنوات. ُمنتَخب عن جمموعة دول أوروبا الرشقية، من القائمة 

”ألف“. 

استهل القايض فريمر )املولود سنة 1957( مسريته يف مهنة القضاء سنة 1983 إثر ترجه من لكية احلقوق جبامعة تشارلز 
القايض يف  توىل منصب  أن  إىل  التشييك بمختلف درجاته  القضايئ  انلظام  املناصب يف مجيع هيئات  براغ. وتدرنَّج يف  يف 
املحكمة العليا للجمهورية التشيكية سنة 2004. ثم اتلحق باملحكمة اجلنائية ادلويلة لرواندا سنة 2006 وعمل فيها قاضياً حىت انتهاء ادلعوى 

سنة 2008 وعمل فيها جمدداً يف الفرتة من سنة 2010 إىل سنة 2012.

مة  املنظنَّ اجلريمة  ماكفحة  ىلع  عملها  ز  تركنَّ أوربا  ملجلس  تابعة  خرباء  جلان  عدة  يف  عضواً  بصفته  التشيكية  اجلمهورية  فريمر  القايض  ومثنَّل 
والفساد واملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان. وهو حايلاً عضو يف املجلس االستشاري للقضاة األوروبيني. ويعمل أيضاً أستاذاً غري متفرغ ملادة 

القانون اجلنايئ جبامعة تشارلز يف براغ.

القايض تشييل إيبوى-أوسويج )نيجرييا(
القائمة  ُمنتَخب عن جمموعة ادلول األفريقية، من  آذار/مارس 2012 لفرتة والية مدتها تسع سنوات.   11 اعتباراً من  قاض 

”ألف“. 

انتقل القايض تشييل إيبوى-أوسويج )املولود سنة 1962( إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة من منصبه اذلي اكن جيمع فيه بني 
يف  رئيساً  حمامياً  والعمل  بيالي  نايف  ادلكتورة  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضة  قانونياً  مستشاراً  العمل 
االستئناف دلى جهة االداعء يف قضية تشارلز تيلور اليت تنظر فيها املحكمة اخلاصة لسريايلون. وسبق هل أن توىل عدة مناصب يف حمكمة سريايلون 
ويف املحكمة اجلنائية ادلويلة لرواندا منها منصب كبري حمايّم االستئناف دلى جهة االداعء يف حمكمة سريايلون يف قضية املجلس اثلوري للقوات 
املسلحة وقضية قوة ادلفاع املدين ومنصب رئيس حمايم االداعء يف ادلرجة االبتدائية يف حمكمة رواندا ومنصب رئيس ادلوائر يف املحكمة نفسها 
ومنصب كبري املوظفني القانونيني يف دوائر املحكمة ومنصب رئيس املوظفني القانونيني يف دائرة االستئناف بنفس املحكمة. وأرشف بصفته 
مت باسمها يف تدخالتها بصفة صديقة املحكمة أمام املحكمة  املستشار القانوين للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان ىلع صياغة ادلفوع اليت قُدِّ
األوروبية حلقوق اإلنسان )يف قضية املرصي وقضية حريس( وأمام املحكمة العليا للواليات املتحدة )يف قضية كيوبل(. كما درنَّس القانون اجلنايئ 
ادلويل بصفته أستاذا منتسباً يف لكية احلقوق جبامعة أوتاوا بكندا وهل سجل حافل بادلراسات األكاديمية واألعمال املنشورة يف مضمار القانون. 
وعمل أيضاً خبرياً قانونياً يف وفد نيجرييا يف فريق العمل اخلاص اتلابع جلمعية ادلول األطراف املعين بتعريف جريمة العدوان. كما زاول مهنة 
القانون بصفته حمايم مرافعة وترافع يف العديد من ادلاعوى اجلنائية واملدنية وادلستورية أمام املحاكم الوطنية يف نيجرييا وكندا. ونال إجازة مزاولة 
املحاماة يف نيجرييا سنة 1986 ويف مقاطعيت أونتاريو وكولومبيا الربيطانية الكنديتني سنة 1993. ونال إجازة القانون من جامعة اكبلار بنيجرييا 

ودرجة املاجستري يف القانون من جامعة ماكجيل بكندا ودرجة ادلكتوراه يف القانون اجلنايئ ادلويل من جامعة أمسرتدام. 
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