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بيان المؤهالت

أ) من نظام روما األساسي للمحكمة (٣٦من املادة ٤وفقا للفقرة فصلاملبيان هذا التم تقدميي
ICC-ASP/12/Res.8من القرار ٢٧وللفقرة ICC-ASP/3/Res.6من القرار٦الفقرة و اجلنائية الدولية، 

ائية الدولية.إجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنحوا جلمعية الدول األطراف 

الذي مندوا، سيا ميبك- أنطواند.فضيلةقررت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية ترشيح 
يوغوسالفيا السابقة يف الهاي، ملنصب اخلاصة بقاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةمنصب حاليا يشغل 

لثة عشرة جلمعية الدورة الثاخاللسيتم إجرائهااليت قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية، يف االنتخابات 
)١(أ) (٤(الفقرة ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/١٧إىل ٠٨يف نيويورك يف الفرتة من الدول األطراف

).٣٦من املادة 
ميتلك املؤهالت كما أنهياده ونزاهته  حبومعروف يتمتع القاضي ميندوا باخللق الرفيع واحلياد والنزاهة

). ٣٦(أ) من املادة ٣الفقرة (، الدميقراطية لتعيينه يف أرفع املناصب القضائيةاملطلوبة يف مجهورية الكونغو
لتسميةإلجراء املنصوص عليه لترشيحه نتيجة تميو عن سيادة القانون وحقوق اإلنسانقويدافع ُ م  إنه

)١أ) ((٤الفقرة قضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (االختصاصات اليف أعلى همتعييناملرشحني ل
).٣٦من املادة 

ترشيح القاضي مندوا فقد متيف كال القائمتني ألف وباء، هإلدراجً مؤهال  من أنه على الرغم 
القانون يف جمالراسخة"كفاءة الذين لديهمأمساء املرشحني علىحتتوياليت باءلقائمة يف اإلدراجه
ل اعماألاإلنسان، وخربة واسعة يف جمال الصلة مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوقذوالدويل 

).٣٦من املادة ٥والفقرة ) ٢(ب) (٣(الفقرة "ةالقضائيحملكمةالاعمأالصلة بهلااملهنية اليت ةقانونيال

ا دوليا، و القانون جمال ومؤهالته األكادميية يف تدريبه املهينباإلضافة إىل القاضي يتحلى املعرتف 
القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وكذلك يف و يف جمال القانون الدويلثروة من اخلربةبمندوا 

).٣٦املادة من ٥) والفقرة ٢) و (١(ب) (٣اإلجراءات اجلنائية على الصعيدين الوطين والدويل (الفقرة 

وحمام مؤهل البارزين يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةالقاضي ميندوا هو من بني اخلرباء القانونيني
حاصل على كما أنهحيمل العديد من األلقاب واألومسة األكادمييةإنهالنظام القانوين القانون املدين. يف

االت املذكورة أعاله.  قام لدكتوراه، ته ليف أطروحو درجة الدكتوراه يف القانون الدويل العام ومتخصص يف ا
حاصل أيضا إنهسان واستخدام القوات املسلحة. مسألة حقوق اإلن،أخرىبدراسة، من مجلة مواضيع 

يف سرتاسبورغ، فرنسا، املعهد الدويل حلقوق اإلنسانعلى شهادة ودبلوم يف قانون حقوق اإلنسان من 
كما أنه لتدريس قانون حقوق اإلنسان يف اجلامعات.  ً إنه مؤهال  كمحاضر زائر. يقوم بالتدريسحيث 
عهد املجنيف للدبلوماسية والعالقات الدولية، كليةون اجلنائي الدويل يف القانون الدويل العام والقانأستاذ
االت.الإجراء البحوث و يواصل انه ، و ياجلامع نشر يف هذه ا
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مستشارا عملحيث ةقانونيالل اعماأليف جمالاملهنيةبصفتهمندوا خربة واسعة د.استجمحلقد 
واحلريات يف مجهورية الكونغو نيير حلقوق املواطنوز و قانونيا يف مكتب نائب رئيس جملس الوزراء 

للشرطة قانوين يف مكتب رئيس اجلمهورية ومدرباليعمل بصفة الضابطيف تلك الفرتةكانو الدميقراطية. 
بصفة أخريا، كان يعمل و حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. يف شؤون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

يف أروشا، ً تقريبا  سنواتة مخسملدةائر وقلم احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و لدي دقانوين الضابطال
تنزانيا.

فرتة توليه منصب سفري فوق وأثناءمؤهالت عالية ومتميزة. ميتلكدبلوماسي هو مندوا د.إن 
خدم عدة مراتفقددائم لبالده لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، المثل املو فوض مومندوب العادة 
ودعم أبدحيث احلكومي إىل جلنة/جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بالدهرئيسا لوفدبصفة 

ا تشكل تعتربية اليت عيار املقرارات الالعديد من  محاية حقوق اإلنسان.جماليفً ا  كبري ً اخرتاقا  بأ

خاص وله اهتماماجلنسني، ني املسائل املتعلقة باملساواة بقضايا مضطلع بالقاضي مندوا إن 
شامل بشكلتعامل ً        ونظرا  إىل أنه ). ٣٦من املادة (ب)٨شكلة العنف ضد النساء واألطفال (الفقرة مب
ميتلك اخلربة القانونية والقضائية املتعلقة فإنهاجلرائم اليت ارتكبت يف كل من رواندا ويوغوسالفيا السابقة، ب

ذه املسألةمعرفة خاصة اكتسب أيضاكما أنه . ذه املسألة نائبا لرئيس خربته بصفةمن خالل ومؤكدة 
بصفته  و اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف جنيف. باإلضافة إىل ذلك، 

السفري باشرلقد لوفد الوطين إىل جلنة/جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف، لرئيس ك
دين العنف ضد األطفال (اختطاف األطفال وعمالة األطفال تاليت قرارات الخمتلفبعزمدعم و مندوا
ضد العنف ينيوالدولنياحملليالقضاة شبكة "يف ً ا  عضو إنهواالغتصاب وجتنيد األطفال، اخل). ةالقسري

."اجلنسي

جماالت القانون الدويل كفاءة ثابتة يف" لديه ، الذاتيةتهسري ، املرفق طيه مندواالقاضي إن ، لذلك
ةقانونيالل اعماألذات الصلة مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وخربة واسعة يف جمال 

).٣٦من املادة ) ٢(ب) (٣(الفقرة "ةحملكمة القضائيالاعمأالصلة بهلااملهنية اليت 

اجلنائي القانونألعمالسنواتلعدةلقد كرس نفسه مندوا أيضا خربة قضائية واسعة. د.لدى 
، الذي ينطوي ةلادرجة املاجستري يف القانون اخلاص والعدفإنه حاصل على، وبالتايلواإلجراءات اجلنائية. 

لتوسيع متسع من الوقت لديهكانكما أنه  لقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية.  متعمقة يف اعلى دراسة 
تحقيق العندما كان قاضي تهمن خالل ممارسوإجراءاتهعسكري القانون اجلنائي اليف معرفته نطاق

غوميب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. عالوة -تدرب يف احملكمة العسكرية حلامية كينشاسااملعسكري ال
ا خربته يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائيةإنعلى ذلك،  على املستوى الدويل. انه ممارس  قد مت إثبا

قانوين يف احملكمة الضابطالان لقد كأنواع اجلرائم. املتعلقة مبختلفمن احملاكمات اجلنائية الدولية كبري
ليوغوسالفيا السابقة يف احملكمة اجلنائية الدولية قاضبصفة خيدمال يزال و يف أروشا، لرواندا اجلنائية الدولية 

سنوات.أكثر من مثانية أمضىيف الهاي حيث 
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املهنية تهممارس، و طالقة يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسيةيتحدث بعرفة ممتازة و مبندوا القاضي ميتمتع 
).٣٦املادة من (ج)٣الفقرة (ا األمرتعكس هذتني اللغهاتنيومنشوراته يف

موعة ً ا  هي عضو اليت مجهورية الكونغو الدميقراطية، رعايامن،ذكرالقاضي مندوا هو  يف ا
).٣٦من املادة (أ)٨جنسية أي دولة أخرى (الفقرة حيملوال فريقية،األللدول اإلقليمية 

Doc.EX.CL/821القراراالحتاد األفريقي من خالليؤيدهترشيح القاضي مندوا إن (XXIV) في

.٢٠١٤يناير كانون الثاين/٢٨إىل٢١
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