
  ٢٠١١أبريل / نيسان٣٠تونس 
  عجمي باحلاج محودة ملنصب قاض لدى احملكمة اجلنائية الدوليةالترشيح األستاذ 

  يف االنتخابات اليت ستجرى يف نيويورك أثناء الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف

  يف نظام روما األساسي

  *)٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢من (

وكأستاذ معتمد يف كلية ) ١٩٨٥يعمل منذ عام ( طويلة كمحام خربة: مؤهالت املرشح -
 ).٢٠٠٦ إىل عام ١٩٧٣فيها من عام عمل (احلقوق والعلوم السياسية يف تونس 

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية؛ : هو متخصص على وجه التحديد يف ااالت التالية -
 الدويل يف اال اجلنائي؛ حقوق اإلنسان؛ اهليئات القانون اجلنائي الدويل؛ القانون اإلنساين؛ التعاون

 .الدولية وحقوق املرأة والطفل

بصفته أستاذاً مدعواً فقد اضطلع يف مجلة أمور ببعثات تعليمية يف العديد من جامعات أفريقيا  -
 .ورأس عدة جلان تعيني يف رتب خمتلفة يف التعليم العايل. وأوروبا وأمريكا الشمالية

 باحلاج محودة عدة مسؤوليات جامعية وأكادميية، ومنها خاصة رئاسة شعبة توىل األستاذ -
 . يف كلية احلقوق والعلوم السياسية يف تونسوعلوم اإلجرامالقانون اخلاص 

 العالقات الدولية والعالقات بني الدول، ومجعية التونسية للقانون اجلنائي، اجلمعيةهو عضو مؤسس يف  -
 . الدولية للقانون اجلنائياجلمعيةوهو عضو كذلك يف . ة للعلوم اجلنائية والقانون اجلنائي املقارن التونسيواجلمعية

 أفرع خمتلفة من القانون اجلنائياملؤمترات الدولية يف ووقد نظم املرشح العديد من الندوات  -
 . وشارك فيهاوعلوم اإلجرام

 . يف روماعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاملرئيس حترير جملة القانون التونسية ومراسل تونس لدى  -

احملكمة اجلنائية يف  على احملاماة يف الهاي ٢٠١١مايو / يف أيار دورة تدريبيةحصل على -
انظر السرية ( اليت نظمتها احملكمة احللقة الدراسية التاسعة للمحامنيالدولية، وشارك يف الفترة ذاا يف 

 ).رفقاتالذاتية يف امل

 اجلنائية، ملنصب قاض الدعاوىاذ العجمي باحلاج محودة، وهو متخصص يف يتقدم األست -
 .نائية الدولية ضمن القائمة ألفلدى احملكمة اجل

 .األستاذ العجمي باحلاج محودة تونسي اجلنسية وال حيمل أية جنسية أخرى -

يعمل األستاذ العجمي باحلاج محودة يف تونس يف ظل نظام مرتبط بالنظام الالتيين  -
  ).فرنسيال(

                                                
 من القرار ٦ من نظام روما األساسي والفقرة ٣٦وثيقة الترشيح اليت يتعني تقدميها إىل احملكمة مبوجب املادة   *

ICC-ASP/3/Res. 6.  


