
  دولية القاضياً باحملكمة اجلنائية  لترشيحه ندوايميب م - سيايأنطوان كالدكتور املقدم من دوافع بيان ال

وال يزال ، من ويالت احلربنذ عهد قريب م، مجهورية الكونغو الدميقراطية، بلدي لقد عاىن  
الدويل وحقوق املقاطعات الشرقية، من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين السيما يف يعاين، 
يف طية اآلن اكان مجهورية الكونغو الدميقرسال يشك و. املرأةضد بوجه خاص اليت ترتكب  ،اإلنسان

مهية القضاء اجلنائي أب لعلمهو. تكرار هذه االنتهاكاتالرئيسية لأن اإلفالت من العقاب من األسباب 
لى نظام روما األساسي التصديق عيف  نيالبلد الستهو بلدي  ألفريقيا، كان  بالنسبةالدويل، السيما

طلبهم رعاياه الذين تسليم ووافق بلدي على . هذا النظامنفاذ ببذلك ، ومسح للمحكمة اجلنائية الدولية
وهم األغلبية العظمى من .  التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهايحدة االحتجازلواملدعي العام 
ويساهم بلدي أيضاً بشكل وثيق مع احملكمة اجلنائية .  اآلندوليةاحملتجزين باحملكمة اجلنائية الاألشخاص 

مل يتشرف بلدي يف أي  لى الرغم من ذلك،عو. الدولية لرواندا يف القبض على املتهمني واملشتبه م
  . قاضياً يف احملكمة اجلنائية الدوليةحد رعاياهوقت من األوقات بتعيني أ

 ثل العلياملمتاما بالتزم مإنين و. لقانونعن سيادة ارارة حبواملدافعني منني من املؤشخصياً إنين   
قوق اإلنسان على الصعيدين الوطين كنت دائماً من الناشطني يف جمال حلذلك . قوق اإلنسانحل

سابقاً  وبصفيت من القانونيني العاملني. على ذلكحيايت العملية يدالن ومؤهاليت الدراسية و. والدويل
صفيت قاضياً يف احملكمة وب. العدالة يف رواندايف حتقيق شاركت بنفسي ولية لرواندا، دباحملكمة اجلنائية ال

 العدالة واملصاحلة يف يوغوسالفيا قيقيف حتأشارك يف الوقت احلايل  ،اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
 إخالصي بسبب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيةكنت دائما موضعاً للتقدير من جانب و. السابقة

 أن القانون، والسيما القانون اإلنساين يهعقيديت الراسخة و. وأنشطيت القضائية الدوليةيف العمل 
وأن تطبيقه من جانب اجلهات القضائية يعترب حامساً لقطع  ،ينبغي أن يوفر احلماية للضعفاءالدويل، 

  .احللقة املفرغة للعنف، عن طريق وضع حد لإلفالت من العقاب

نتيجة من العاملني يف احملاكم اجلنائية الوطنية واحملاكم التابعة ملنظمة األمم املتحدة، ونين ألو  
لكفاحي من نطقية املنتيجة هو الاحملكمة اجلنائية الدولية بقاضياً أعتقد أن تعييين ملعتقدايت الشخصية، 

 اليت أعلم وقرةلقضائية امليف أعمال هذه اهليئة اكثرياً وإذا انتخبت قاضياً، سأساهم . الضعفاءأجل 
، لباهظة، ونفقاا اهذا البطءواآلثار املترتبة على  ،وهي بطء اإلجراءاتفيها واطن الضعف م
 القضائية وتتفق خربيت العملية يف ااالت.  يف بعض األوساطاالنتقاص إىل حد ما من قيمتهاو

  أن يطبقهم يف الواقعومن امل.  ذلك فضال عن معلومايت النظرية متاماً معةوالعسكرية والدبلوماسي
  .ذلكبدون نمية تال سالم و الو. بسرعة وبطريقة مسؤولة) اجلنائي واإلنساين(القانون الدويل 
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