كوروال ،إيركي (فنلندا)
][Original: English

السرية الذاتية
اتريخ امليالد

 12حزيران /يونيو 1948

احلالة االجتماعية

متزوج ،ولديه طفلني.

اللغات

الفنلندية ،واإلجنليزية ،والفرنسية ،والسويدية ،واألملانية .ولديه قدرة على فهم اإلسبانية والروسية.

التعليم واملؤهالت

دكتوراه يف القانون الدويل (جامعة أكسفورد)
شهادة دراسات عليا يف القانون (جامعة هلسنكي)
شهادة املاجستري يف القانون (جامعة هلسنكي)

اخلربة املهنية
انئب الرئيس وحُمَكم لدى ُمكمة التوفيق والتحكيم يف منظمة األمن والتعاون يف أورواب ( – 2019( )OSCEالوقت احلايل)
قاضي لدى احملكمة اجلنائية الدولية (دائرة االستئناف) ()2015 – 2003
مدير عام الشؤون القانونية ،وسفري لدى وزارة اخلارجية ()2003 – 2002
سفري ،وممثل دائم لفنلندا يف جملس أورواب ،سرتاسبورغ ()2002 – 1998
انئب املدير العام للشؤون القانونية ،وسفري لدى وزارة اخلارجية ()1998 – 1995
مستشار الوزير ،ومستشار قانوين للبعثة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة ،نيويورك ()1995 - 1991
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مدير شعبة القانون الدويل يف وزارة اخلارجية ()1991 – 1989
مستشار قانوين وُمامي لدى وزارة اخلارجية ()1989 – 1986
مناصب حبثية متعددة يف كل من القانون الدويل ،والدستوري واإلداري (جامعة هلسنكي ،جامعة أوكسفورد ،أكادميية فنلندا واألمم املتحدة،
جنيف ()1985 – 1984( ،1982-1972
أستاذ يف القانون الدويل لدى جامعة البالند ،روفانييمي ()1983-1982
قاضي احملكمة اجلزئية ()1979

وظائف قانونية أخرى
وكيل حكومة فنلندا أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،سرتاسبورغ ()2003 – 2002
وكيل حكومة فنلندا أمام ُمكمة العدل األوروبية ،لوكسمبورغ ()2003 – 2002

اللجان واملؤمترات
رئيس الوفد الفنلندي يف اللجنة اخلاصة وكذلك اللجنة التحضريية املعنيتني إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
املفاوض الرئيسي عن الوفد الفنلندي يف مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي يف روما بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية (عضو املكتب املوسع
ومنسق للمسائل القضائية) ()1998 – 1994
مشارك يف املشاورات غري الرمسية حول إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية (سرياكوزا  1995و  ،1996وزوتفني )1998
رئيس اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وتعزيز دورها ،نيويورك (.)1994
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مستشار خاص لرئيس الفريق العامل املعين مبسألة التمثيل العادل وزايدة العضوية لدى جملس األمن ،نيويورك ()1995 – 1993
عضو الوفد الفنلندي إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة (اللجنة السادسة) ( ،1990 – 1986و )1997 – 1995
جملس أورواب::
 مقرر العالقات بني جملس أورواب واألمم املتحدة ()2002 – 1999
 رئيس فريق املقررين املعين حبقوق اإلنسان واألقليات القومية ()2002 – 2000
املشاركة على مدار السنوات ،يف املؤمترات الندوات واحللقات الدراسية الدولية املتعلقة ابلقانون الدويل ،وخاصة ابلقانون اإلنساين وقانون حقوق
اإلنسان والقانون اجلنائي ،ابإلضافة إىل قانون املنظمات الدولية ،ومن بينها ُماضرات سنوية وأحباث دورية يف أكادميية الهاي للقانون الدويل
( ،1972و ،1975و )1977
املنشورات
حتديد الرتتيبات اإلقليمية وخصائصها لغرض ميثاق األمم املتحدة (أطروحة الدكتوراه ،جامعة أكسفورد)
مسامهات يف منشورات ومقاالت حول مسائل رئيسية تتعلق بتطبيق نظام روما األساسي ،وتتضمن أيضا حقوق الضحااي ،ابإلضافة إىل أنشطة
األمم املتحدة وهيئاهتا ،وأنظمة األمن اجلماعي ،وحفظ السالم ،وإدارة األزمات املدنية
ُماضرات عديدة حول مواضيع خمتلفة بشأن القانون الدويل يف جامعات ومؤسسات يف عدد من الدول األوروبية واآلسيوية ،والوالايت املتحدة،
واألمم املتحدة
_______
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