
 فوكويي، دراغومير )البوسنة والهرسك( 
 ]األصل: اإلنكليزية[

 بيان المؤهالت
دولية ـــــائية الـــــاسي للمحكمة اجلنـــــظام روما األســـــمن ن 36ادة ـــــمن امل 4رة ـــا للفقـــدم وفقـــان مقـــبي 

، واملرفق الثاين من القرار ICC-ASP/5/Res.5، بصيغته املعدلة مبوجب القرار ICC-ASP/3/Res.6قرار ـــــوال
ICC-ASP/12/Res.8 واملرفق الثاين من القرار ،ICC-ASP/14/Res.4  املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب

 قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

  36)أ( من المادة  3تي يستوفي بها المرشح مقتضيات الفقرة نظرة عامة مفصلة عن الكيفية ال
باعتبار أن اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك عني القاضي فوكويي يف  

منصب قاض لدى حمكمة البوسنة واهلرسك، وهو منصب يتطلب، إىل جانب املؤهالت املهنية، أن يتمتع 
  .36)أ( من املادة  3والسمعة األخالقية الرفيعة، فإنه يستويف مقتضيات الفقرة الشخص باحلياد املهين 

  36)ب( من المادة  3نظرة عامة مفصلة عن الكيفية التي يستوفي بها المرشح مقتضيات الفقرة 
تبني السرية الذاتية، شأهنا يف ذلك شأن منصب القاضي لدى حمكمة البوسنة واهلرسك الذي يشغله  

 حىت يومنا هذا، وأنه يبت   1994كويي، أن املرشح املعين باألمر اضطلع مبهام القضاء منذ عام السيد فو 
حصرا يف القضايا اجلنائية، وقد أدى أثناء عمله يف حمكمة البوسنة واهلرسك مهام رئيس الدائرة االبتدائية يف 

الدويل، وهو جمال من أصعب جماالت  قضايا تشمل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والقيم اليت حيميها القانون
القانون اجلنائي، كما عمل قاضيا يف القسم األول املعين جبرائم احلرب يف دائرة االستئناف مبحكمة البوسنة 

 مرة أخرى يف القضايا اجلنائية. واهلرسك، يبت  
جامعة  خر يجأن القاضي فوكويي  جتدر اإلشارة أيضا إىلوإىل جانب اخلربة املهنية املذكورة أعاله،  

، إذ حصل على شهادة الدكتوراه يف 2015، بانيا لوكا، يف عام (APEIRON) أبريون البلدان األوروبية
حماكمات جرائم احلرب من منظور حقوق اإلنسان: انطباق ’’العلوم القانونية، بعد تقدمي أطروحته املعنونة 

كما إنه نشر ‘‘. ة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضايا جرائم احلربمعايري احملاكمة العادلة مبوجب االتفاقي
 عددا من البحوث األكادميية ذات الصلة مبجال القانون اجلنائي الدويل. 

 املتعلقة 36من املادة ‘ 2’)ب(  3ويتبني مما سبق أن املرشح يستويف املعايري الواردة يف الفقرة  
 جال القانون اإلنساين الدويل. مب

 36)ج( من المادة  3المرشح لمعايير الفقرة  عن الكيفية التي يستوفي بهاعامة مفصلة ة نظر 
بطالقة، حيث أهنا إحدى لغات عمل ينطقها إلثبات أن للمرشح معرفة ممتازة باللغة الفرنسية وأنه  

ن طيه أيضا احملكمة، جتدون طيه نسخة من شهادة تؤكد أنه يستويف الشرط املتعلق باللغة الفرنسية. وجتدو 
 نسخة من شهادة تبني أنه أمت دورات تعليم اللغة اإلجنليزية بنجاح. 



من  36)أ( من المادة  4نظرة عامة مفصلة عن الكيفية التي يستوفي بها المرشح مقتضيات الفقرة 
 النظام األساسي 

 املذكوراملرشح للمنصب هذا األعلى للقضاء واالدعاء العام يف البوسنة واهلرسك  خب اجمللس  انت   
بوصفه السلطة املختصة بانتخاب القضاة يف مجيع املستويات يف البوسنة واهلرسك، بالطريقة اليت ينص عليها 

على إجراءات اقرتاح املرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف البوسنة  القانون املتعلق باجمللس وبناء  
من  36من املادة ‘ 1’)أ(  4ري االنتخاب املنصوص عليها يف الفقرة واهلرسك، وبذلك يستويف املرشح معاي

 النظام األساسي. 

  36من المادة  5م برسمها المرشح عمال بالفقرة معلومات عن القائمة التي يقد  
، فإنه 36من املادة ‘ 1’)ب(  3بالنظر إىل أن املرشح يتمتع باملؤهالت املنصوص عليها يف الفقرة  

 . ‘‘ألف’’لقائمة ام برسم يقد  

 من النظام األساسي 36من المادة ‘ 3’إلى ‘ 1’)أ(  8معلومات متعلقة بالفقرة 
‘ 1’)أ(  8عندما انتخب اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء العام هذا املرشح، وضع يف اعتباره أحكام الفقرة 

 من النظام األساسي.  36من املادة ‘ 3’إىل 

من  36)ب( من المادة  8يملك خبرة على النحو المحدد في الفقرة معلومات عما إذا كان المرشح 
 النظام األساسي

يف حمكمة البوسنة واهلرسك،  ياقاضبصفته تبني السرية الذاتية أن القاضي فوكويي، يف عمله اليومي  
د من العديإىل االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت تتطلب الرجوع تتعلق بمسائل  يتناول

مع زمالئه من اآلراء ت ذاته من تبادل قاملنشورات واالجتهادات القانونية ضمن هذا اجملال، كما متكن يف الو 
، مما أتاح له تعميق معارفه 2012القضاة الدوليني العاملني يف حمكمة البوسنة واهلرسك حىت هناية عام 

ديد من احللقات الدراسية اليت تناولت، يف النظم القانونية األخرى. وشارك القاضي فوكويي أيضا يف العب
مجلة أمور، تطبيق االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وميدان القانون الدويل 
اإلنساين، وحصل على تدريب متقدم يف حماكم فرنسا وبريطانيا العظمى والواليات املتحدة األمريكية 

 وغوسالفيا السابقة. واحملكمة اجلنائية الدولية لي

 من النظام األساسي 36من المادة  7معلومات عن الدولة التي تقدم مرشحها وفقا للفقرة 
 إن القاضي دراغومري فوكويي من مواطين البوسنة واهلرسك وهو يرشح بامسها.

_____________ 


