
 املؤهالت بيان
 

 الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من )أ( )6( 36 للمادة وفقاً مقدم بيان
 اجلنائية للمحكمة قضاة وانتخاب ترشيح إجراء حول األطراف الدول مجعية قرار من 6 والفقرة
   ).ICC-ASP/3/Res.6( الدولية

  
 ميب - كيسيا أنطوان .د القاضي يلةفض ترشيح الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة قررت

 يفالسابقة  بيوغسالفيا اخلاصة الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض منصب حاليا يشغل الذي  ميندوا،
 العاشرة الدورة خالل إجرائها سيتم اليت النتخاباتل الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض ملنصب ،الهاي
 )4( 36 املادة( 2011 ديسمرب/األول كانون 21 إىل 12 من نيويورك، يف األطراف الدول جلمعية

   )).1( )أ(
  

 مجهورية يف املطلوبة املؤهالت وميتلك والرتاهة واحلياد الرفيع باخللق ميندوا القاضي يتمتع
  .القضائية املناصب أرفع يف لتعيينه الدميقراطية الكونغو

  
 ترشيح مت فقد وباء، ألف متنيالقائ يف إلدراجه املطلوبة الشروط يليب أنه من الرغم علىو

 راسخة فاءةك" لديهم الذين املرشحني أمساء على تويحت اليت ألف القائمة يف إلدراجه ميندوا القاضي
 سواء ،اجلنائية اإلجراءات يف الالزمة املالئمة واخلربة ،اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون جمال يف

 )ب( )3(  36 املادة( "أخرى مماثلة بصفة أو اممحك أو عام كمدعي أو كقاض هبصفت ذلك كان
   ).األساسي روما نظام من  )5(36  واملادة  )1(
  

 همؤهالتو لقانونل دراسته إىل باإلضافة ،الرسالة ذه املرفقة الذاتية سريته يف ورد كما
 جمال يف دويلوال القومي الصعيدين على ربةباخل ندوايم القاضي متعيت ،دولياً ا املعترف األكادميية

  )).1( )ب( )3( 36 ةاملاد( اجلنائية اإلجراءات
 

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف متيزاً األكثر نيالقانوني اخلرباء بني من هو ميندوا القاضي
 اجلنائي لقانونا جمال يف عديدة لسنوات نفسه كرس قدل .املدين القانون نظام يف مؤهل فقيهو

 .اجلنائية واإلجراءات
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 ينطوي الذي اجلنائي والقانون اخلاص القانون يف املاجستري درجة على حاصل فإنه ،التايلوب
 يواصل زال ما انهف ،ذلك على وعالوة .اجلنائية واإلجراءات اجلنائي لقانونا يف متعمقة دراسة على

 حماضرو أستاذ نهإ ،العام الدويل القانون إىل باإلضافةو .لاا هذا يف إليه يتوصل ما ونشر هحبوث إجراء
 يف اجلامعي املعهد لدى الدولية والعالقات لدبلوماسيةل جنيف مدرسة يف الدويل اجلنائي القانون يف

 .جنيف
  

 اتهإجراءو العسكري للقانون معرفته نطاق توسيعل الوقت من متسع ندوايم لقاضيل كان
 يف غوميب-كينشاسا ةحلامي العسكرية احملكمة يف تدربامل العسكري القاضي كان عندما عمليا

  .الدميقراطية الكونغو مجهورية
  

 .الدويل املستوى على اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون يف اخلربة ميندوا القاضي أثبت قدل
 احملكمة قلم لدىو القانونية الدوائر يف قانوين ضابطك يعمل كان سنوات، مخسة من يقرب ملاو

 اخلاصة الدولية اجلنائية احملكمة يف عمله أن كما .ترتانيا أروشا، يف روانداب اخلاصة الدولية اجلنائية
 القاضي أن بوضوح يبني سنوات مخس من ألكثر الهاي يف معقدة حماكمات يف السابقة بيوغسالفيا

 .اجلرائم من متنوع بعدد املتعلقة الدولية اجلنائية احملاكمات جمال يف كبري ممارس هو ميندوا
 

 )8( 36 املادة( واألطفال النساء ضد العنف مسألة بشأن ةاخلرب أيضا اميندو القاضي لدى
 فلديه ،واسع نطاق على السابقة يوغوسالفياو رواندا يف ارتكبت اليت اجلرائم بشأن وبعمله )).ب(

 يف ، أخرىأمور ضمن ،ا ومعترف خاصة معرفة أيضا لديه أن كما القضايا تلك يف قضائية خربة
 املتحدة األمم ملفوضية التنفيذية اللجنة رئيس نائب بصفته تهوالي إىل نظرا فالعن من النوع هذا

 جلمهورية الدائم املمثل بصفتهو .2006 و 2005 عامي يف جنيف يف الالجئني لشؤون السامية
 ،جنيف يف اإلنسان حلقوق املتحدة األمم جملس/جلنة إىل احلكومي الوفد ورئيس الدميقراطية الكونغو

 األطفال ضد العنف تدين اليت القرارات من كبري عدد بعزم أيد أو/و ندوايم لسفريا بادر لقد
   ).اخل املسلحة، القوات يف تجنيدالو واالغتصاب اجلربي والعمل االختطاف(
 

  .اإلنسان حقوق محايةو القانون سيادةل متحمس داعية هو ميندوا القاضي أن كما
  

 الدويل القانون يف واسعة خربةو جدارة أنشأ قد دوانيم القاضي أن إىل االنتباه أيضا وينبغي
 دكتوراه شهادة على حائز وهو )).5( 36 املادة( اإلنسان حقوق وقانون الدويل اإلنساين والقانون
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 مجهورية يف اجلامعات يف املواضيع هذه يف حاضرو ه،أعال املذكورة ااالت يف خبريو القانون يف
 .فرنساو اسويسر يفو الدميقراطية الكونغو

  
 عديدة مناسبات يف كان الذي زالتميو الكفاءة من عالية درجةب دبلوماسي هو ندوايم القاضي إن

 يف املتحدة األمم لدى لبالده الدائم مثلاملو مفوض ومندوب العادة فوق سفري بصفة واليته خالل
 بادر وبالتايل ،املتحدة األمم لدى اإلنسان حقوق جملس/جلنة إىل احلكومي فدالو رئيس ،جنيف

  .اإلنسان حقوق جمال يف اًحقيقي اًتقدم بأا تعترب اليت هامة قرارات عدة عن الدفاعب
  

 القانون مثل الصلة ذات الدويل القانون جماالت يف راسخة كفاءةب" ندوايم القاضي يتحلى ،وباختصار
 صلة هلا اليت املهين قانوينال عملال جمال يف واسعة خربة لهو اإلنسان، حقوق وقانون الدويل اإلنساين
   )).2( )ب( )3( 36 املادة( "ةالقضائي احملكمة بأعمال

  
 .األكادميية واألومسة األلقاب من العديد ندوايم القاضي حيمل

  
 العمل لغيت ،واإلجنليزية الفرنسية اللغتني بطالقة ندوايم القاضي يتحدث ،أخرى لغات إىل باإلضافةو
  .احملكمة يف
 

 حيمل وال )األفريقية الدول جمموعة( الدميقراطية الكونغو مجهورية رعايا من ذكر، هو اندويم القاضي
 .أخرى دولة أي جنسية

 
* * * 


