
  )إيطاليا(تارفوسر، كونو 

  ]باإلنكليزية: األصل[

  بيان املؤهالت

 من ٦ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والفقرة ٣٦ من املادة ٤للفقرة بيان مقدم وفقاً   
  .(ICC-ASP/3/Res.6)قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

قررت احلكومة اإليطالية ترشيح السيد كونو تارفوسر، وهو من كبار رجال النيابة العامة يف إيطاليا ويشغل   
 أثناءحملكمة اجلنائية الدولية يف االنتخابات اليت ستعقد يف ا، النتخابه قاضياً  حالياًيف بولزانورئيس النيابة العامة منصب 

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٣ إىل ١٨من يف الفترة   نيويوركل األطراف يفالدورة السابعة املستأنفة جلمعية الدو

  .إلنكليزيةللغة اطيه السرية الذاتية للسيد تارفوسر بامرفق و  

ذوي الكفاءة الثابتة يف جمال القانون "ويرشح السيد تارفوسر إلدراجه يف القائمة ألف املتعلقة باملرشحني   
 واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، أو بصفة مماثلة أخرى، يف اجلنائي واإلجراءات اجلنائية،

  .) من نظام روما األساسي٣٦ من املادة ٥والفقرة ‘ ١’)ب (٣لفقرة ا ("جمال الدعاوى القضائية
 يف أعلى  الالزمة للتعينياملناسبةاخلربة بالكفاءة وويستويف السيد كونو تارفوسر مجيع الشروط املتعلقة   

  . من نظام روما األساسي٣٦من املادة ) أ(٣املناصب القضائية، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

  .وكرس السيد تارفوسر حياته الوظيفية للقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية  

نشطة القضائية وعمل وكيال للنيابة العامة مث زيد على عشرين عاما األما يومارس السيد تارفوسر طوال   
باشر السيد و. ولديه خربة واسعة يف التحقيق يف األنواع املختلفة من اجلرائم.  بولزانوا يف رئيساً هل٢٠٠١اعتباراً من 

 األطفال، واجلرائم اجلنسية املركبة ضد النساء استغالليف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال، وتارفوسر التحقيق 
جتار باملخدرات، وحيازة األسلحة بوجه خمالف للقانون، واملفرقعات الجرائم ايف  أيضاًباشر التحقيق و. واألطفال

على إدارة اهلياكل  ،لدى عمله يف بولزانوأيضاً، ركز السيد تارفوسر و. واألسلحة الصغرية، واألنشطة اإلرهابية
واكتسب السيد تارفوسر أثناء عمله كوكيل للنيابة العامة مث . ائيةًلألنشطة القضاملختلفة القضائية واجلوانب التنظيمية 

عدة اتصاالت مع السلطات القضائية يف إطار عمله وأجرى . كرئيس هلا خربة واسعة يف التعاون القضائي الدويل
  .للدول األخرى

املتعلقة املسائل  يف ذلك يف ويتمتع السيد تارفوسر خبربة قضائية يف املسائل املتعلقة بالفوارق بني اجلنسني، مبا  
  .لعنف ضد املرأةرتكاب ابا

غة لفة جيدة بالرقة، ولديه معالوجييد السيد تارفوسر اللغتني اإليطالية واألملانية، ويتحدث اإلنكليزية بط  
  .الفرنسية

  .جنسية أي دولة أخرىميلك  وال ،إيطايل اجلنسيةمن الذكور، ووالسيد تارفوسر   

 * * *  


