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بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٣٦(أ) من املادة ٤يُقدَّم هذا البيان وفقاً ألحكام الفقرة 
اإلجراءات املتبعة من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن٦الدولية، والفقرة 

ة اجلنائية الدولية.العام للمحكملرتشيح وانتخاب القضاة، واملدعي العام، ونواب املدعي 

كمة اجلنائية الدولية للفرتة ليكون قاضياً يف احملالذي قّدمته هنغاريااملرشح هو الربوفيسور بيرت كوفاتش
٢٠٢٤- ٢٠١٥.

يشغل منصب قاضي يف احملكمة الدستورية اهلنغارية، ورئيس الدائرة إن الربوفيسور بيرت كوفاتش، الذي 
متتع جبميع املؤهالت املطلوبة يف يوهو كمة، يتمّتع بأخالق رفيعة وباحلياد والنزاهة، األوىل يف هذه احمل

من نظام روما األساسي. ٣٦) من املادة (أ)٣(الفقرة هنغاريا اليت تؤهلها لتبّوؤ أعلى املناصب القضائية.
، كما هو ٣٦من املادة (ب)٣) من الفقرة ‘٢‘الربوفيسور بيرت كوفاتش مبتطلبات الفقرة الفرعية (ويفي 
الذاتية.تهيف سري مبّني 

القانون من وهو حاصل على شهادة يف هنغاريا. يف سيجد،١٩٥٩كوفاتش يف عام ُولد الربوفيسور  
وسرتاسبورغ ٢وشهادات دراسات عليا يف القانون من جامعة نانسي ، جامعة جوزيف أتيال (سيجد)

عام جامعة ميسكولتش منذ نون، قسم القانون الدويل العام، كلية القاويشغل منصب أستاذ يف  (فرنسا).  
قسم القانون الدويل العام بكلية وهو يرتأس .٢٠٠٥و١٩٩٩قسم بني عامي ال، وكان رئيس ١٩٩٨

وزارة الشؤون وعمل يف . ١٩٩٧، حيث يعمل أستاذا منذ بازماينرتبياحلقوق يف اجلامعة الكاثوليكية
)، مث رئيسا لقسم ١٩٩٤-١٩٩٠باريس (اً أوالً بسفارة هنغاريا بسكرتري ١٩٩٠اخلارجية يف الفرتة من 

).١٩٩٩- ١٩٩٨حقوق اإلنسان وقانون األقليات (

اإلقليمية أو لغات األقليات) لغات عداد امليثاق األورويب لإلجملس أوروبا (جلنيت يف وعمل خبريا حكوميا 
أصبح عضوا يف فريق اخلرباء املعين ١٩٩٨يف و جلان.حلماية األقليات القومية)يةاإلطار االتفاقية و(إعداد 

املواطنة الدميقراطية يف جملس أوروبا.ب

،يف قانون األقلياتبكفاءة عالية يف القانون الدويل بشكل عام، وال سيما يف ويتمتع الربوفيسور كوفاتش 
ن على ذلك مؤّلفاته ُتربهكما ، وقانون حقوق اإلنسان،وحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل

واجلمعية (سرتاسبورغ)، حلقوق اإلنسان عهد الدويل امل. وهو عضو يف وغريها من األعمال اجلامعية
.لرابطة القانون الدويلاهنغاريالفرنسية حلقوق اإلنسان، وفرع 

مـــل عيووهـــعرفـــة مهنيـــة ومهـــارات ممتـــازة، فضـــال عـــن املهـــارات التحليليـــة. مبويتمتـــع الربوفيســـور كوفـــاتش 
بدرجــــة عاليــــة مــــن الكفــــاءة واإلخــــالص املهــــين، وأثبــــت قدرتــــه التامــــة علــــى تنظــــيم العمــــل ووضــــع 

أولويات له.
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كتابـــة وحتـــدثا، وهـــو أمـــر بـــالغ األمهيـــة يف أجـــواء احملكمـــة والفرنســـية  االنكليزيـــة تـــنييـــد اللغجيووهـــ
والتحقيقات اليت جتري فيها مجيع القضايا من خالل مرتمجني شفويني.

تاريخ القانون و محاية األقليات، وحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين والفقه الدويل، االت أحباثهوتشمل جم
شنغن، والفقه الدستوري. بني بلدان الدويل، والتعاون 

الربوفيسور بيرت كوفاتش يف القوانني واإلجراءات الوطنية كتسبهاياليت اخلربة القانونية وكان من شأن 
نظام من) ٣الفقرة (٣٦وزارة الشؤون اخلارجية يف هنغاريا أنه يفي مبتطلبات املادة أن أقنعتوالدولية 

ب قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية.نتخَ يُ لكي روما األساسي 

الربوفيســـور بيـــرت كوفـــاتش مـــن نظـــام رومـــا األساســـي، مت ترشـــيح ٣٦مـــن املـــادة ٥وألغـــراض الفقـــرة 
.باءإلدراج امسها يف القائمة 

مــن نظــام رومــا األساســي هــي علــى ٣٦مــن املــادة ’ ٣‘إىل ’ ١‘(أ) ٨علومــات املتعلقــة بــالفقرة وامل
النحو التايل:

زاول عمله يف القانون الدويل.يمؤهل و النظام القانوين األورويب. وهو الربوفيسور بيرت كوفاتش ميّثل (أ)

ولعضو يف جمموعة دول أوروبا الشرقية. وهاجلنسية اهلنغارية، البلد االربوفيسور بيرت كوفاتش مل حي(ب) 
مل جنسية دولة أخرى.حيال 

ذكر.الربوفيسور بيرت كوفاتش) ج(

يف جمال القانون اإلنساين الدويل: الربوفيسور بيرت كوفاتشمشاركة 

:مؤمترات١٠٧املؤمترات وغريها (يف جمال التقييم القطري املوحد. حضر )أ(

يف صوفيا للصليب األمحر ولية اليت نظمتها اللجنة الدة الدراسية للخرباء يف احللقشارك م: ١٩٨٨‘١‘
تطبيق الربوتوكول اإلضايف الثاين جنيف يف احلرب األهلية يف السلفادور"][عنوان التدخل: "

لنينغراديف للصليب األمحر اليت نظمتها اللجنة الدولية يف احللقة الدراسية للخرباء مشارك : ١٩٨٩‘   ٢‘
وسائل اإلعالم بذل املزيد من اجلهد يف تعزيز القانون الدويل اإلنساين"]نبغي لوان التدخل: " ي[عن

شارك  يف املؤمتر  الذي نظمته اجلامعة الكاثوليكية بليون بشأن ١٩٩٨كانون الثاين/يناير ٢٥-٢٤‘٣‘
قضايا الالجئني [عنوان التدخل:  الالجئون يف املمارسة القانونية اهلنغارية]

ساعة تعليم، ساعتني منها ١٦أستاذ زائر يف جامعة مونبلييه األوىل: :٢٠٠٠آذار/مارس، ٢٩-٢‘٤‘
حول أسس التزامات منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل اإلنساين يف محلة  

كوسوفو.
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منها حول ثالثتعليم، ساعة ١٢(سو) : ١١باريس: أستاذ زائر يف جامعة٢٠٠٢آذار/مارس،‘ ٥‘
، أسس التزامات منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) يف جمال القانون الدويل اإلنساين يف محلة كوسوفو

الفقهيةوالتفاعالتالدولية،يف احملاكملإلجراءاتالداخليةوالقواعدللقواننيالقانونيةالطبيعةوثالث عن
.الدولية

يف إطار املتحدةالوالياتيفزائرأستاذ: ٢٠٠٢ول/ديسمربكانون األ٢٣-آب/أغسطس١‘  ٦‘
الدوليةالقانونيةاحلمايةيف موضوع. القانونكليةدنفر،جامعةيفاخلريففصلخاللفولربايتمنحة

. )األسبوعيفساعتني مرتني(اإلنساينالدويلويف القانون) األسبوعيفساعتني مرتني(القوميةلألقليات
الدويل (الفقه يف القانونللقانونالفرنسيةللجمعية٣٦املؤمتريفمقرر: ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب١٣-١١‘  ٧‘

احملاكم الدولية". إمكانات وحدود تطوير القانون يف فقه: "موضوعحول) الدويل
االنتقاليةالعدالة"املستديرةاملائدةيفمشارك: كنداتورنتو،: ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب٠٩-٠٥‘٨‘

يورك.اليت نظمتها جامعة" اإلنسانوحقوق
اإلنساينالدويلالصيفية للقانونللجامعة٢٣حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٥متوز/يوليو١٢‘   ٩‘
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرةعنوان(
اإلنساينالدويليفية للقانونالصللجامعة٢٥حماضرة يف الدورة ) وارسو(٢٠٠٧متوز/يوليو٥‘ ١٠‘
).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرةعنوان(
عنوان(اإلنساينالدويلالصيفية للقانونحماضرة يف اجلامعة) موسكو(٢٠٠٧آب/أغسطس ٢٢‘ ١١‘

).املسلحةالنزاعاتيفالالجئون: احملاضرة

، اليت نظمتها قوق اإلنسانية املتعلقة حباحللقة الدراسشارك يف : ٢٠٠٩متوز/يوليو١٦/١٧‘ ١٢‘
لس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدةية مبشاركة كومة املغرباحل يف مراكش. ،اللجنة االستشارية 

.(عنوان التدخل: التزامات الدول يف جمال تعليم حقوق اإلنسان)

(ب)  االستشارة واخلربة القانونيتني وما إىل ذلك:

الشؤون اخلارجية، يف وزارةعدّ أصدقاء احملكمة، أُ إلحدى وثائق مؤلف : ١٩٩٩ام فصل الربيع ع‘ ١‘
. (ملحوظة: ألغت احملكمة العليا العلياطأ قانوين يف تفسري القانون الدويل اإلنساين يف فقه احملكمةتتعّلق خب

تفسريه.)يف تغيريا كبريا أدخلت يف قراره وقت الحق و 

TMCحولية القانون اإلنساين الدويل، معهد يت إم سي، أسرياملراسل الوطين: ٢٠٠٣- ١٩٩٨‘ ٢‘

Asser.للنشر

رومانظامعلىالتصديقأجلمنالوزاراتبنياملشرتكاخلرباءفريقيف: عضو أكادميي ٢٠٠١‘  ٣‘
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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بالقانون الدويل اإلنساين صياغة اجلنح واجلرائم املرتبطةلمقرتح تصويبات : ٢٠١٢-٢٠١١‘  ٤‘
من ءزمالمبشاركةرائم ضد االنسانية يف مشروع قانون العقوبات اجلديد. (وقد صيغت املقرتحات اجلو 

قرتحات.)هذه املجزء من وقد ّمت قبول الكاثوليكية. بازماينجامعة بيرت يفقسم القانون الدويل 

اإلشراف على الرسائل اجلامعية وما على ذلك:(ج) 

كانت تتعّلق حتت إشرايف، ستٌّ اليت نوقشتالدكتوراه من أطروحاتةأطروح١٣أصل من‘٤‘
واحملكمة اجلنائية الدولية، ومسؤولية احلماية أو العدالة اإلنساين الدويللقانونمن جوانب اوانب خمتلفةجب

االنتقالية.

شابا الدكتورلربوفيسور انوس بروهاكس، و ياالدكتورلربوفيسور او الدكتور الم فاندا،لربوفيسور توصية من ا
:لتحكيملكمة الدائمةاحملأعضاء باكوزدي، 

موعة الوطنية اهلبوصفنا  بيرت  الربوفيسور ترشيح بنوصي ، للمحكمة الدائمة للتحكيمنغارية أعضاء يف ا
. ٢٠٢٤-٢٠١٥للفرتة قاضياً للمحكمة اجلنائية الدوليةكوفاتش

االت املتعلقة القانون ، ولهالقانون الدويليف ارس ممتازكوفاتش هو ممالربوفيسور كفاءة مشهودة يف ا
حاليا، الدائرة يرتأس وهو هنية.املقانونية صفاته الختلف مبقضائية واسعة اكتسب خربات قد لالدويل. 
، والنزاهةاحليادصفات ق رفيع، وتتوافر فيهلُ يتمتع خبُ أنه وإضافة إىل احملكمة الدستورية اهلنغارية. األوىل يف

٣الفقرة ، ٣٦نة يف املادة تطلبات املبيّ فهو يفي متامًا بامل، بطالقةالعمل يف احملكمةأنه يتحّدث لغيت و 
يف االنتخابات املقبلة. رشَّح من نظام روما األساسي، وي‘٢‘(ب) 

_____________


