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 بيان املؤهالت
 

من مجعية الدول  اعُتِمَدتيت رتشيحات والليف اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية اب ددةملتطلبات احملابمتامًا كي كوروال يفي القاضي إير 
 .ICC-ASP/10/Res. 5لقرار ل وفقاً  األطراف

 
وحىت  2003عام وذلك يف الفرتة املمتدة من ئرة االستئناف لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف دا ياً ضاقعِمل  إنه شخص ذو خلق رفيع، وقد

من  125 املادة جلهألشغل منصبًا عامًا تشرتط  حيث، نديةلدى وزارة اخلارجية الفنلموظفًا مدنيًا سابقًا  إىل كونه إضافةً  .2015عام 
 .عليهغبار  ال نزيهاً  ي سلوكاً الدستور الفنلند

 
هو حمامي دويل ابرز يتمتع خببة مميزة ومعرفة عميقة يف و الدويل. و نائي اجل ة يف كل من القانونالكفاءة واخلب  لقد أثبت القاضي كوروال

جامعة ن م يلو دهو حاصل على شهادة الدكتوراه يف القانون الو . قانون حقوق اإلنسانو  ايندويل اإلنسمبا يف ذلك القانون الالقانون الدويل، 
 .ةالدبلوماسيو  ةاألكادميي سريته طوال لقانون الدويلاب تتعلقال يف مسائل قد شارك بشكل فع  فورد، و أكس

 
، 1998وحىت عام  1995من عام  املمتدة يف الفرتة، وذلك فاوضات املعنية بنظام روما األساسيال يف املشارك القاضي كوروال بشكل فع  

واللجنة التحضريية، ابإلضافة إىل املؤمتر الدبلوماسي لألمم اللجنة اخلاصة كل من يف   نلنديةالفوفود عن ال يساملفاوض الرئيذلك بصفته و 
مثل كونه  اليت تتطلب الثقةفقد شغل أيضًا العديد من املناصب الدولية احملكمة اجلنائية الدولية. ويف هذا السياق،  إنشاء بشأناملتحدة 

  ة.يسائل القضائق للمسنم، و عس  عضو يف املكتب املوَ 
 

عميقة يف نظرة و احملكمة  عملخبًة عمليًة يف  دى احملكمة اجلنائية الدولية،بصفته قاضياً ل، اكتسب القاضي كوروالفقد ذلك،  وابإلضافة إىل
، 2006عام حىت و  2003ن عام م كانتيت  ، والواليته األوىل فرتة خالل .ددة للمرشحني ملناصب قضائية لدى احملكمةاملؤهالت احمل

عدة جمموعات عمل عضوًا يف وخالل نفس الفرتة، كان  صياغة.املعين ابلالقضاة  فريقًا لاد الئحة احملكمة بصفته رئيسإعديف  اً ضشارك أي
د ذلك، فق وًة علىوعال .القضائي سلوكسائل، على سبيل املثال، إطار مدونة اليف العديد من امل البشكل فع  أسهمت واليت داخل احملكمة 

واصل القاضي كوروال  ،2006لدى احملكمة يف عام  انتخابه ةوبعد إعاد وص القانونية.عنية ابلنصرية امللجنة االستشائيس الصب ر شغل من
املتعلقة للمحكمة يف العديد من القرارات  رئيسك  دوره السيما، قرار 300 رب منما يقف، وشارك يف تداوالت تئناعمله يف دائرة االس

  ، ومباروشيماان والقذايف.ااتنغا، والبشري، وبيمباوي، وكتش لوودجو غون، انغلواب اي كل منقضاب
 

ة املمتدة خالل الفرت  الفنلندية وذلكوزارة اخلارجية عدة مناصب قانونية يف  ضي كوروالالقا شغلوقبل انتخابه لدى احملكمة اجلنائية الدولية، 
اجملموعة  ووبصفته املدير العام، فقد كان عض. 2002عام ؤون القانونية يف رًا عامًا للشمدي ُعنيِ  ، و 2003وحىت عام  1985عام من 
يف  فقد عمل كممثل دائم لفنلندا لدى جملس أوروابمنصب املدير العام،  توليه احملكمة الدائمة للتحكيم. وقبلنية الفنلندية يف الوط

مستشار للوزير ومستشار قانوين للبعثة و ، (1998 – 1995لقانونية )ن ا(، وانئب املدير العام للشؤو 2002 – 1998غ )سرتاسبور 



، (1991 – 1989شعبة القانون الدويل يف وزارة اخلارجية )، ومدير (1995 – 1991ويورك )املتحدة يف ني فنلندا لدى األممالدائمة ل
 .(1989 – 1986) وزارة اخلارجيةدى ل وحمامي قانوين ومستشار

 
ة فابإلضاو إلسبانية والروسية. قدرة على فهم الديه  فإنطالقة. ومن بني لغات احملكمة األخرى، جنليزية والفرنسية باإل والحدث القاضي كور يت

 يتحدث السويدية واألملانية بطالقة. إنه، فغته األملك  الفنلندية إىل
 

نائي والقانون لقانون اجليف احلالية املسائل ا لحو دميي كايف اخلطاب األ هامةمسامهًة ، سريته املهنية املتميزةطوال ، القاضي كوروال مقد   لقد
 للمحكمة اجلنائية الدولية. تفانيه شك يفلل جمال ، والالدويل

 
____________ 


