
 

 

 والهرسك) (البوسنة )Jasmina( ياسمينة ،)Ćosić Dedović( ديدوِفتش اْتشوِسْتش

 ]باإلنكليزية األصل:[ 
 الوفاء بالمتطلبات بيان

 ،ICC-ASP/3/Res.6 والقرار الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من ٣٦ املادة من ٤ للفقرة وفقاً  البيان هذا مدَّ يُق
 يشار حيث ،)الثاين املرفق( ICC-ASP/14/Res.4و )الثاين املرفق( ICC-ASP/12/Res.8و ICC-ASP/5/Res.5 اتبالقرار  الً مكمَّ 
 .الدولية اجلنائية احملكمة قضاة وانتخاب ترشيح إجراءات إىل

 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من (أ)٣ للفقرة وفقاً  لمتطلباتبا ةمرشَّحال وفاء كيفية عن تفصيلية لمحة أ)

 يف واملقاضاة للقضاء األعلى اجمللس أن إىل بالنظر مستوفاة األساسي روما نظام من ٣٦ املادة من (أ)٣ للفقرة وفقاً  تطلباتامل إن
 حمكمة (وهي واهلرسك البوسنة حمكمة يف قاضيةً  ديدوِفتش اْتشوِسْتش ةامسيني ةالقاضي ٢٠١٦ عام يف انتخب واهلرسك لبوسنةا
 زتميُّ ال هاأحدُ  الوفاء مبعايريَ  ،املهنية املؤهالتعالوة على  ،يستلزم املنصب هذا لغْ شَ  أنو  )هاحماكم أعلى من واحدةً  عتربتُ  دولةلل

 .الرفيعة األخالقية واملناقب املهنية بالنزاهة

 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من (ب)٣ للفقرة وفقاً  بالمتطلبات مرشَّحةال وفاء كيفية عن تفصيلية لمحة ب)

 حمكمة يف ةقاضيال منصب لهاغْ وشَ  ،ديدوِفتش اْتشوِسْتش يامسينة ةالقاضي ومؤهالت خربة بيان من يظهر كما ،الواضح نم
 تعمل وهي .غريها دون اجلنائية القضايا متناولةً  تارخيه، حىت ٢٠١٠ عام منذ قضائية مهام تؤّدي مرشَّحة اأ ،واهلرسك البوسنة

 نظرها عند هافي ةٍ عضو  بصفةِ  أو االبتدائية للدائرة رئيسةٍ  بصفةِ  ،واهلرسك البوسنة ةحمكم يف احلرب جرائم قسم يف ٢٠١٦ عام ذمن
 اجلنائي. القانون جماالت أصعب من اً واحد يُعترب ما ،الدويل القانون حيميها اليت لقيموا اإلنسانية ضد اجلرائمب املتعلقة قضاياال يف
 القضايا اتناوهل عند سراييفو) ملقاطعة األساسية الدرجة (حمكمة سراييفو يف البلدية مةاحملك يف قاضيةً  ٢٠١٠ عام منذ عملت وقد

  .امن القضاي غريهدون  )األحداث وجنوح واالغتصاب املنزيل العنف قضايامثًال  فيها مبا( اجلنائية
ا،  بةٌ ومدرِّ  ،(CCJE) األوروبيني للقضاة شارياالست اجمللس يف واهلرسك للبوسنة لةٌ ممثِّ  ،املنتظمة القضائية مهامها أدائها إىل إضافةً  إ

 األحداث وقضاء اجلنائي لقانونا خيص فيما املقاضاة مهامو  ئيالقضا العمل على لتدريبل واهلرسك البوسنة احتاد مركز يف دائمةٌ 
 الدراسية احللقات يف للمواضيع وُمِعّدةٌ  بةٌ مدرِّ  هيو  ؛الصلة ذات واملهارات واإلجرائية اجلوهرية جبوانبه لقانونا جماالت من غريمهاو 

 جمال يف سراييفو جامعة يف احلقوق يةكل يف زائرة رةٌ حماضِ و  اجلنائية، اإلجراءات وقانون اجلنائي القانون جماالت يف التدريبية والدورات
 حمكمة يف املنطَلق اجلنساين والتحرش اجلنسي التحرش نأبش استشارية خبريةٌ هي و  ؛األحداث جنوحجمال و  اجلنائية اإلجراءات
 يف لتدريبا القضائي اجلهاز إطار يف املندرجة غري لمؤسساتل توفِّر االحتادية العدل وزارة يف بةٌ مدرِّ  اً أيض وهي ؛واهلرسك البوسنة
 من عدد تأليف يف وشاركت ألَّفت قدهي و  ؛اجلنائية اإلجراءات سياق يف ومعاملتهم رصَّ والقُ  األطفال مايةحب اخلاص قانونال جمال

 ،القوة من موقع نسياجل اللستغاالو  االغتصاب، وجرمية األحداث، وجنوح القياديني، ومسؤولية املنزيل، العنف بشأن راتاملنشو 
  .املخدرات وتعاطي

 ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة يف ٢٠٠٨ متوز/يوليو حىت ٢٠٠٤ شباط/فرباير ٢٥ نم عملت ،قاضية تصبح أن قبلو 
 واحملاكمة يقالتحق ذلك يف مبا ،اإلجراءات مراحل مجيع يف IT-03-68 قضيةال يف الدفاع فريق يف قانونيةٍ  عدةمسا بصفةِ  السابقة

  .تربئةالب ائي حكم إىل أفضت اليت ،االستئناف وإجراءات
ا ٢٠١٢ أبريلنيسان/ ٢٧ يف أكملت ،الذكر اآلنفة املهنية اخلربة جانب إىلو   سراييفو جامعة يف احلقوق كلية يف العليا دراسا
 ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام -  القياديني "مسؤولية عنوانب اليت قدَّمتها املاجستري ةأطروح عن هادفاعب

 درجة حازت ،٢٠١٧ مايوأيار/ ٢٥ يفو  .القانون يف ماجستري :األكادميية درجةال فحازت ،القضائي" واجتهادها السابقة
 اليت قدَّمتها بعنوان الدكتوراهأطروحة  عن هادفاعب سراييفو جامعة يف احلقوق كلية يف اجلنائي القانون قسم من الدكتوراه

 ةحمامي بصفة قبولال امتحان يفو  ٢٠٠٧ عام يف احملامني رابطة امتحان يف جنحت قدو  اجلنائية". اإلجراءات يف الشهود "استجواب
  نفسه. العام من أكتوبراألول/ تشرين يف

 .األساسي النظام من ٣٦ املادة من (ب)٣ الفقرة يف عليها املنصوص باملتطلبات تفي رشَّحةامل أن إىل ُخيلص ،تقدَّم ما على وبناءً 



 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من (ج)٣ للفقرة وفقاً  لمتطلباتبا مرشَّحةال وفاء كيفية عن تفصيلية لمحة ج)

 من نسخة تـُْرَفق ،احملكمة يف العمل لَُغيت إحدى باعتبارها ،هافي القةوط ليزيةكاإلن اللغةب ممتازة عرفةمب تتمتع رشَّحةملا أن على كدليل
 اللغة يف دورة متامإ يف النجاح شهادة من نسخة تـُْرَفق كما ليزية.نكاإل اللغة بإتقان املتعلق تطلباملب هاوفاء تؤكد اليت الشهادة
 .الفرنسية

 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من (أ)٤ للفقرة وفقاً  لمتطلباتاب مرشَّحةال وفاء كيفية عن تفصيلية لمحة د)

 يتعلق فيما ختصةامل يئةاهل باعتباره واهلرسك لبوسنةا يف واملقاضاة لقضاءل األعلى لسُ اجمل املعنية الوظيفة لشغل رشَّحةَ امل اختار
   ،اجمللس ذا اخلاص قانونال يف عليه املنصوص النحو على واهلرسك البوسنة يف الدرجات مجيع من احملاكم قضاة باختيار

 هترشيح يُراد منختيار اب القاضي ،األساسيروما  نظام من ٣٦ املادة من ‘١’(أ)٤ الفقرة يف عليه املنصوص تطلباملب يفي ما
 البوسنة يف القضائية املناصب أعلى يف للتعيني مرشحني بتسمية املتعلقة اإلجراءات باتّباع الدولية اجلنائية احملكمة يف قاضياً  للتعيني

 .واهلرسك

 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من ٥ للفقرة وفقاً  هافي ةمرشَّحال ْدرَجتُ  أن المراد القائمةب المتعلقة المعلومات هـ)

 الفقرة يف عليها املنصوص تباملؤهال تتمتع اأ إىل اً نظر  ألف، القائمة يف لإلدراج مرشَّحة ديدوِفتش اْتشوِسْتش يامسينة القاضية إن
  .األساسي روما نظام من ٣٦ املادة من ‘١’(ب)٣

 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من ‘٣’(أ)٨ ىحت ‘١’(أ)٨ اتالفقر  مقتضياتب المتعلقة المعلومات و)

 ٣٦ املادة نم ‘٣’(أ)٨ حىت ‘١’(أ)٨ الفقرات أحكام عينيه نصب واملقاضاة للقضاء األعلى اجمللس وضع ،رشَّحةامل اختيار عند
  :األساسيروما  نظام من
  . ]الروماين اجلرماينالقاري [ األورويب النمط من قانوين نظامب فيها املعمول الدول ِعداد يف واهلرسك البوسنة تندرج  ‘١’
  .الشرقية أوروبا بلدان جمموعة يف واهلرسك البوسنة تندرج  ‘٢’
 .اإلناث من املرشَّحني عداد يف ةمرشَّح ديدوِفتش اْتشوِسْتش يامسينة القاضية  ‘٣’

 األساسي النظام من ٣٦ المادة من (ب)٨ الفقرة في دةدَّ المح الخبرةب تتمتع مرشَّحةال تكان إذا امّ ع لوماتالمع ز)

 االستغاللبو  ،واألطفال النساء ضد العنفبو  ،املنزيل العنفب يتعلق مافي واسعة خبربة ديدوِفتش اْتشوِسْتش يامسينة القاضية تتمتع
 تتعلق دعاوى يف قضت ،البلدية احملكمة يف قاضيةً  بصفتهاو  األطفال. حقوق مبسائلو  ،الغتصابا رميةوجب القوة، موقع من اجلنسي

 :املعنية اجملاالت يف التالية الوظائف رشَّحةامل تولَّت ذلك إىل إضافةً و  .راً صَّ قُ و  أطفاالً  تشمل ودعاوى واالغتصاب املنزيل العنفب
 تنفيذ ترصد اليت احلكومية التنسيق هيئة ةعضو و  ؛العاملية الصحة منظمة لدى املنزيل بالعنف ةاملعني واهلرسك البوسنة احتاد ةلممثِّ 

 إعدادِ  يف شاركتو  ؛واهلرسك البوسنة يف طفالباأل املعين لساجمل ةعضو و  ؛واهلرسك البوسنة يف األحداث جنوح مكافحة اسرتاتيجية
 احتاد مستوى علىوذلك  املخدرات تعاطي من يةوالوقا املنزيل والعنف األحداث جنوح تتناول اليت املشاريع من عدد وتنفيذِ 
  .وعلى مستوى مقاطعة سراييفو واهلرسك البوسنة

 قد وكانت .األحداث وجنوح االغتصاب، وجرمية املنزيل، العنف بشأن املنشورات من عدد تأليف يف وشاركت ألَّفت رشَّحةامل إن
ا تدرَّبت  واملؤمترات املستديرة واملوائد لدراسيةا واحللقات يةالتدريب الدورات أنواع شىت إطار ضمن اجملاالت هذه يف هينامل تدرَُّ

 .والدولية منها احمللية الدراسية، والدورات

 األساسي روما نظام من ٣٦ المادة من ٧ للفقرة وفقاً  ةحرشِّ مال الدولة عن المعلومات ح)

 .الدولة هذه باسم ةحرشَّ م وهي واهلرسك البوسنة رعايا من ديدوِفتش اْتشوِسْتش يامسينة القاضية

___________ 


