
 

 

 (المملكة المتحدة) أدريان، فولفورد   

 ]األصل: اإلنكليزية[

 بيان المؤهالت

تتشةف حكومة اململكة املتحد  لربيطانيا و . 070/2015شفوية اململكة املتحد  ال ذرة مبهذا البيان عمال  يتم تقدمي
النتخابه عضوا يف اللجنة االستشارية لرتشيح قضا  احملكمة  رتشيح القاضي اللورد أدريان فولفوردلالعظمى وأيةلندا الشمالية 

 اجلنائية الدولية.

تطلبا  املنوو  علياا يف اتتواصا  اللجنة االستشارية املعتمد  م  قبل امل يستويف بالكاملالقاضي اللورد فولفورد  
يف املؤرد  الكفاء  واخلرب   ولديه الةفيع قإنه يتحلى باخلل. (ICC-ASP/10/Res. 5)لقةار الوارد  يف امجعية الدول األطةاف 
 القانون اجلنائي والدويل.

وحمامي  رقاضاخلرب    ولديهاإلجةاءا  اجلنائية قانون يف القانون اجلنائي و املؤرد  القاضي اللورد فولفورد الكفاء   لدى 
ترب  واسعة يف جمال و نون حقوق اإلنسان، القانون الدويل ال سيما قا يفيف اجملاال  ذا  الولة  الكفاء لديه  دفاع، رما أن

م  القضايا احملدد  ذا  الولة، مبا يف  عدد ربرياللورد القاضي فولفورد ترب  قانونية يف ولدى األتالقيا  املانية القانونية. 
املسائل  يف القتل واإلرهاب؛ ولديه ترب  عملية واسعة جةائم طري  مللاخلعنف الأعمال و ذلك العنف ضد النساء واألطفال؛ 

 بتحةية قامأنه املعلوما  احلساسة، مبا يف ذلك محاية الضحايا واملوادر. رما باألدلة يف القضايا اجلنائية والتعامل باملتعلقة 
 على نطاق واسع. ااملنشورا  القانونية اهلامة ومت نشةه

. وران القاضي اللورد فولفورد احملاما  أعمال القاضي اللورد فولفورد القانون اجلنائي طوال حياته املانية يفلقد مارس  
ران قاضيا يف حمكمة و  ،2013مايو أيار/حىت  2002نوفمرب تشةي  اللاين/ 22قاض يف احملكمة العليا إلجنلرتا وويلز م  

  .2013مايو أيار/ 10االستئناف يف إجنلرتا وويلز منذ 

وتةأس احملارمة األوىل  2012إىل  2003 م  عام ليةللمحكمة اجلنائية الدو  رقاضفولفورد  القاضي اللورد تدم  
إىل  2007 م  عام ةأس الدائة  االبتدائية األوىلتوران القاضي الذي  تعويضا . بشأن ال كم األولاحلللمحكمة، مبا يف ذلك 

إىل  2007 م  عام دائة  االبتدائية األوىللل الةئيسوران القاضي  .2012إىل  2008 م  ، ورئيس الشعبة االبتدائية2012
 .2012إىل  2008م  عام ، ورئيس الشعبة االبتدائية 2012

يشغل إنه . إلجنلرتا وويلز سامي قاض رئيس منوبيف سنتني  فرت بدأ القاضي اللورد فولفورد قةيبا سوف ي 
ميع جلقدر  القضائية لامبعاجلة  اننائب معنيالو  السامي قاضي الةئيسال  املنوبني، . رالالةئيس القاضيحاليا منوب نائب 

هي: و قيادية رئيسية مبناصب ع  تعيني القضا   رئيسيالقضا  يف اململكة املتحد . والقاضي اللورد فولفورد مسؤوال بشكل 
لمحارم لوختويص رل قاض يف البالد  ،كل م  الدوائةل الةؤساء، والقضا  اجلنائية التاج حمارم رل حمكمة م القاضي املقيم يف  



 

 

إجةاء الذي  سيقومون بقضا  بشأن أي م  ال اختاذ القةارا أيضا ع   سيكون مسؤوالا  رما أنه. يرتأسون اجللسا  فياااليت 
تقييم للقيام بتدل على قدر  وترب  القاضي اللورد فولفورد املعرتف هبا  إن هذه املناصبحماولة القتل. و القتل جةائم  حمارما 

م   اا يف تعزيز هذه النقطة، فقد ران القاضي اللورد فولفورد جزءو . الكبري  جداا ية صفا  املةشحني لشغل املناصب القضائ
عدد م   وعلى مدىلرتا وويلز، مبا يف ذلك، إجةاءا  االتتيار نيابة ع  جلنة التعيينا  القضائية لقضا  احملارم اجلنائية يف إجن

 .يف هذا الوددلمقابال  والتقييما  املكتوبة ل االستجوابالسنوا ، وضع أسئلة 

 


