كوالكوفيتش  -بويوفيتش ،ميليتشا (جمهورية صربيا)
[األصل :اإلنجليزية]

بيان المؤهالت
تُر ّ
شح جمهورية صربيا األستاذة الدكتورة ميليتشا كوالكوفيتش  -بويوفيتش النتخاب أعضاء اللجنة االستشارية
المعنيّة بترشيحات القضاة في المحكمة الجنائية الدولية (اللجنة االستشارية).
يُقدّم هذا البيان بمقتضى أحكام المادة  36الفقرة ( 4ج) من نظام روما األساسي والقرار
الذي اعتمدته جمعية الدول األطراف والمتعلّق بإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية.
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ت َفي األستاذة كوالكوفيتش  -بويوفيتش بالمتطلّبات المبيّنة في المعايير المرجعية للّجنة االستشارية .هي شخص
يتحلّى باألخالق الرفيعة والحياد والنزاهة .وهي أيضا ً صاحبة كفاءة ثابتة في مجاالت القانون الدولي ذات الصلة
بالموضوع مثل القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان كما أنها تتمتّع بخبرة مهنيّة واسعة في مجال
عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة.
في حزيران/يونيو  ،2017انتُخبت السيدة كوالكوفيتش  -بويوفيتش عضوا ً في لجنة األمم المتحدة المعنيّة بحاالت
سقة المعنيّة باألعمال االنتقامية
عيّنت في منصب المن ّ
االختفاء القسري ( .)UNCEDوفي أيلول/سبتمبر ُ ،2017
في لجنة األمم المتحدة المعنيّة بحاالت االختفاء القسري .ومنذ عام  2019وهي نائبة رئيس اللجنة .في نطاق
كمقررة في مناسبات عدّة  ،كما عملت على تطوير المبادئ التوجيهية للبحث عن
عملها في اللجنة ،عملت
ّ
األشخاص المخفيّين التي اعتمدتها اللجنة المعنيّة بحاالت االختفاء القسري في عام  .2019ومنذ عام ،2020
وهي عضو في مجموعة العمل المعنيّة باإلجراءات العاجلة .وفي عام  2020كذلك ،عيّنتها اللجنة للعمل على
وضع المبادئ التوجيهية لمنع ومعالجة أعمال الترهيب واالنتقام ضد األفراد والجماعات المتعاونة مع اللجنة
المعنيّة بحاالت االختفاء القسري.
وهي تمتلك معرفة واسعة وخبرة شاملة في المعايير الدولية واإلطار المؤسسي لألمم المتحدة المعني بحماية
حقوق اإلنسان ،واللتان اكتسبتهما من خالل عضويتها في لجنة األمم المتحدة المعنيّة بحاالت االختفاء القسري،
وأيضا ً من عملها كخبيرة مستقلة في مجال حقوق الضحايا والعدالة االنتقالية.
وفي مسيرتها المهنية ،شاركت السيدة كوالكوفيتش  -بويوفيتش كخبيرة في العديد من البحوث العلمية والمشاريع
سقت أو شاركت في تطوير
الممولة من المانحين في مضمار العدالة ،على الصعيدين الوطني والدولي .كما ن ّ
ّ
أكثر من  30وثيقة تحليلية ووثيقة استراتيجية حول السياسات العامة المتعلقة بمقاضاة جرائم الحرب وحقوق
الضحايا وتنفيذ العقوبات الجنائية واإلصالح القضائي.
وقد نشرت حتى اآلن كتابين وأكثر من  80ورقة علميّة وفصالً في كتب مختلفة .هي رئيسة تحرير مجلة علم
الجريمة والقانون الجنائي ( )Journal of Criminology and Criminal Lawوعضو في الرابطة الصربية المعنيّة
بالقانون الجنائي النظري والممارس.
بنا ًء على كل ما ورد أعاله ،فإن جمهورية صربيا واثقة من ّ
أن األستاذة الدكتورة ميليتشا كوالكوفيتش -
بويوفيتش مؤهلة ألن تكون عضوا ً في اللجنة االستشارية المعنيّة بترشيحات القضاة في المحكمة الجنائية الدولية،
إذ إن بوسعها أن تُسهم في عمل اللجنة مساهمة مفيدة وهادفة.

__________

