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 بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  63)أ( من املادة  4يُقدَّم هذا البيان وفقًا ألحكام الفقرة 
، املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة ICC-ASP/3/Res.6القرار من  3الدولية، والفقرة 

 .اجلنائية الدولية

إذ إن احملكمة اجلنائية الدولية. يف قاض  دوردوفيتش ملنصب تازال الربوفيسورح مجهورية كرواتيا ش  ر تُ و 
عليه  كما تنص  حملكمة اجلنائية الدولية،  يف اكقاض   ا النتخاهبالشروط مجيع  تلب  دوردوفيتش  الربوفيسور

 ( من نظام روما األساسي، على النحو التايل:6) 63املادة 

وقد اعُُتف هلا والنزاهة.  ادتع باخللق الرفيع، واحليبأهنا شخصية تتمالربوفيسور دوردوفيتش تتسم  )أ( 
 .اخلارجيف سمعة عالية يف احلياة املهنية والعامة يف مجهورية كرواتيا و ب

 لتبو ؤ أعلى املناصب القضائية ااملؤهالت املطلوبة اليت تؤهله جبميعالربوفيسور دوردوفيتش تمت ع ت )ب( 
ماجستري القانون اجلنائي  علىحاصلة و ، اضرة يف احلقوقأستاذة حموهي أيضًا  .على الصعيد الوطين

يف  وجنحتوعلى درجة املاجستري يف علم اجلرمية من جامعة كامربيدج. ، والدكتوراه من جامعة زغرب
مهنة احملاماة يف احملاكم الكرواتية ملدة عامني. وكانت  ت، ومارس4994امتحان الدولة القضائي عام 

إجراءات اللجوء، وإجراءات حتديد املسؤولية التأديبية فقامت بمهورية كرواتيا، عضوا يف اهليئات العامة جل
عاما من اخلدمة يف  02كثر من ولديها أألعضاء النيابة العامة وتضارب مصاحل املوظفني العموميني. 

  السلك القضائي ويف اجلامعة.

هي ف. من نظام روما األساسي 63دة من املا )أ( 6 مبتطلبات الفقرةفي ت الربوفيسور دوردوفيتشإن )ج(  
حيث  ،يف اإلجراءات اجلنائية وحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي األورويب يف جامعة زغرب ةبارز  ةأستاذ

رائدة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل، كباحثة حتظى باعُتاف  و  .4991 عاممنذ ُتدر س 
 ةليست خبري فهي األكادميية واملهنية بشكل واضح. ذلك مسريهتا  تُبني  كما والقانون اجلنائي واإلجرائي،  

أيضاً  ظى باعُتافحت إمنا هي، و فحسب قوق اإلنسان والعدالة اجلنائيةة كربى يف القضايا املتعلقة حبوطني
على نطاق واسع يف  هلاشر سع. وقد نُ على صعيد أو يف أوروبا، و و يف األوساط املهنية والعلمية يف املنطقة، 

 االت حقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل واألورويب، وقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي.جم
حقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل واألورويب، وقانون  على نطاق واسع مقاالت عن اُنشرت هل كما

 .اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي

بارز يف العديد من اجلمعيات العلمية والقانونية الدولية والوطنية. وهي عضو عضو  الربوفيسور دوردوفيتشو 
 ،لمتخصصني يف قانون العقوباتلأقدم مجعية ، وهي يف اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لقانون العقوبات

حتاد الكروا ي للقانون اال ةهي رئيسو تشارك بنشاط يف األنشطة العلمية والتنظيمية للجمعية.  كما إهنا
 رئيس االحتاد الكروا ي للعلوم اجلنائية واملمارسة.  ةاجلنائي األورويب ونائب
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، واخلدمة األملانية للتبادل ةتشيفنينج الدراسيمنحة ة جوائز دولية، من بينها عد   وقد حصلت على
 ، ومنحة فولربايت. النمساويةالتبادل األكادميي، وخدمة 

شخصي له للعمل على  كرواتيا كمبعوثرئيس   هانقد عي  فيف القانون اجلنائي الدويل،  هاتقديرا لتخصصو 
جرائم احلرب وغريها من االنتهاكات كشف احلقائق حول املعنية باإلقليمية جنة النظام األساسي لل

 اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة. 

ملنظمات احلكومية ا بصفة مستشارة لدىعدة مرات عمل لل الفرصة لربوفيسور دوردوفيتشلقد أتيحت ل
والقضائية والعامة وغري احلكومية يف جماالت تُتاوح من حقوق اإلنسان إىل االمتثال للقانون الدويل 

 ااألكادميية والبحثية والُتبوية يف كرواتيا مبادرهتا، ومهاراهتويبني  عملها يف اجملاالت املتنوعة، واألورويب. 
نقدها ، و ةثاقبأعماهلا جد  مدروسة، و إلعجاب و اثري تمنشورات  جمموعةها و ل. االتنظيمية والقيادية وكفاءاهت

 .اً مناسبنقداً 

، وهي تفهم اللغتني الفرنسية واألملانية جي داً اللغة االنكليزية بطالقة لربوفيسور دوردوفيتشاتتكلم  ( د)
 .وتتكلم هاتني اللغتني إىل حد  ما

وفيما يتعلق باملسائل املنصوص عليها يف باء. يف القائمة  ادراج امهإل لربوفيسور دوردوفيتشا رشَّحتُ )ه(  
 ، فهي كالتايل:من نظام روما الساسي (،6( اىل )4( )أ( )8) 63املادة 

لربوفيسور ا  تعليمفقد أكمل مجهورية كرواتيا إىل نظام القانون املدين. ومع ذلك، تنتمي ‘ 4‘
 . هبذا النظام ولديه معرفة واسعة، يف نظام القانون العام شدوردوفيت

 مجهورية كرواتيا عضو يف جمموعة دول أوروبا الشرقية. ‘ 0‘

 أنثى. لربوفيسور دوردوفيتشا‘6‘

ربة يف قضايا حمددة ذات صلة بعمل احملكمة، خبو  ،ربة قانونية واسعةخب لربوفيسور دوردوفيتشاتمت ع ت )و(
التعويض،  ، واحلق  يفالضحايا اإلجرائيةضد املرأة، ومحاية الضحايا والشهود، وحقوق مبا يف ذلك العنف 

 وحقوق الدفاع، واحلق يف حماكمة عادلة. 

 مل جنسية أ  دولة أخرى. حتوال  ةكرواتي  ةمواطن لربوفيسور دوردوفيتشاز( )

 افاهتصهنا واثقة من أن أل، تشلربوفيسور دوردوفياُتشيح بمجهورية كرواتيا وصي تلألسباب املذكورة آنفا، 
 على نوعية قضاهتا. تتوق فزيد من فعالية أداء احملكمة اجلنائية الدولية اليت تس

---------- 


