كوروال ،إيركي (فنلندا)
][Original: English

بيان املؤهالت
يفي القاضي إيركي كوروال متاماً ابملتطلبات احملددة يف اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحات واليت اعتُ ِم َدت من مجعية الدول
األطراف وفقاً للقرار .ICC-ASP/10/Res. 5
إنه شخص ذو خلق رفيع ،وقد ِ
عمل قاضياً يف دائرة االستئناف لدى احملكمة اجلنائية الدولية وذلك يف الفرتة املمتدة من عام  2003وحىت
عام  .2015إضافةً إىل كونه موظفاً مدنياً سابقاً لدى وزارة اخلارجية الفنلندية ،حيث شغل منصباً عاماً تشرتط ألجله املادة  125من
الدستور الفنلندي سلوكاً نزيهاً ال غبار عليه.
لقد أثبت القاضي كوروال الكفاءة واخلبة يف كل من القانون اجلنائي والدويل .وهو حمامي دويل ابرز يتمتع خببة مميزة ومعرفة عميقة يف
القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان .وهو حاصل على شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة
أكسفورد ،وقد شارك بشكل فعال يف مسائل تتعلق ابلقانون الدويل طوال سريته األكادميية والدبلوماسية.
شارك القاضي كوروال بشكل فعال يف املفاوضات املعنية بنظام روما األساسي ،وذلك يف الفرتة املمتدة من عام  1995وحىت عام ،1998
وذلك بصفته املفاوض الرئيسي عن الوفود الفنلندية يف كل من اللجنة اخلاصة واللجنة التحضريية ،ابإلضافة إىل املؤمتر الدبلوماسي لألمم
املتحدة بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية .ويف هذا السياق ،فقد شغل أيضاً العديد من املناصب الدولية اليت تتطلب الثقة مثل كونه
املوسع ،ومنسق للمسائل القضائية.
عضو يف املكتب َ
وابإلضافة إىل ذلك ،فقد اكتسب القاضي كوروال ،بصفته قاضياً لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،خبًة عمليةً يف عمل احملكمة ونظرة عميقة يف
املؤهالت احملددة للمرشحني ملناصب قضائية لدى احملكمة .خالل فرتة واليته األوىل ،واليت كانت من عام  2003وحىت عام ،2006
شارك أيضاً يف إعداد الئحة احملكمة بصفته رئيساً لفريق القضاة املعين ابلصياغة .وخالل نفس الفرتة ،كان عضواً يف عدة جمموعات عمل
داخل احملكمة واليت أسهمت بشكل فعال يف العديد من املسائل ،على سبيل املثال ،إطار مدونة السلوك القضائي .وعالوةً على ذلك ،فقد
شغل منصب رئيس اللجنة االستشارية املعنية ابلنصوص القانونية .وبعد إعادة انتخابه لدى احملكمة يف عام  ،2006واصل القاضي كوروال
عمله يف دائرة االستئناف ،وشارك يف تداوالت ما يقرب من  300قرار ،السيما دوره كرئيس للمحكمة يف العديد من القرارات املتعلقة
بقضااي كل من لوابنغا ،ونغودجولو تشوي ،وكااتنغا ،والبشري ،وبيمبا ،ومباروشيماان والقذايف.
وقبل انتخابه لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،شغل القاضي كوروال عدة مناصب قانونية يف وزارة اخلارجية الفنلندية وذلك خالل الفرتة املمتدة
من عام  1985وحىت عام  ،2003و ُعِني مديراً عاماً للشؤون القانونية يف عام  .2002وبصفته املدير العام ،فقد كان عضو اجملموعة
الوطنية الفنلندية يف احملكمة الدائمة للتحكيم .وقبل توليه منصب املدير العام ،فقد عمل كممثل دائم لفنلندا لدى جملس أورواب يف
سرتاسبورغ ( ،)2002 – 1998وانئب املدير العام للشؤون القانونية ( ،)1998 – 1995ومستشار للوزير ومستشار قانوين للبعثة

الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة يف نيويورك ( ،)1995 – 1991ومدير شعبة القانون الدويل يف وزارة اخلارجية (،)1991 – 1989
ومستشار قانوين وحمامي لدى وزارة اخلارجية (.)1989 – 1986
يتحدث القاضي كوروال اإلجنليزية والفرنسية بطالقة .ومن بني لغات احملكمة األخرى ،فإن لديه قدرة على فهم اإلسبانية والروسية .وابإلضافة
إىل الفنلندية كلغته األم ،فإنه يتحدث السويدية واألملانية بطالقة.
لقد قدم القاضي كوروال ،طوال سريته املهنية املتميزة ،مسامهةً هامة يف اخلطاب األكادميي حول املسائل احلالية يف القانون اجلنائي والقانون
الدويل ،وال جمال للشك يف تفانيه للمحكمة اجلنائية الدولية.
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