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 بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة  36)أ( من املادة  4هذا البيان وفقاً ألحكام الفقرة  يتم تقدمي
، املتعلق بإجراءات ترشيح وانتخاب قضاة ICC-ASP/3/Res.6القرار من  6اجلنائية الدولية، والفقرة 

 .اجلنائية الدوليةاحملكمة 
ن أزالتا دوردوفيتش ملنصب قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية. إذ  الربوفسورّشح مجهورية كرواتيا ر وت  

 يف احملكمة اجلنائية الدولية، كما تنّص عليه النتخاهبا كقاضدوردوفيتش تلّّب مجيع الشروط  الربوفسور
 من نظام روما األساسي، على النحو التايل: 36املادة  من 3الفقرة 

ف هلا  الربوفسورتتسم  )أ(  دوردوفيتش بأهنا شخصية تتمتع باخللق الرفيع، واحلياد والنزاهة. وقد اعُت 
 بسمعة عالية يف احلياة املهنية والعامة يف مجهورية كرواتيا ويف اخلارج.

ؤهالت املطلوبة اليت تؤهلها لتبّوؤ أعلى املناصب القضائية على امل جبميعدوردوفيتش  الربوفسورتتمّتع )ب( 
وحاصلة على ماجستري القانون اجلنائي رة يف احلقوق، أستاذة حماض  وهي أيضًا  ،الصعيد الوطين

وجنحت  ،والدكتوراه من جامعة زغرب، وعلى درجة املاجستري يف علم اجلرمية من جامعة كامربيدج
، ومارست مهنة احملاماة يف احملاكم الكرواتية ملدة عامني. 1994يف امتحان الدولة القضائي عام 

وكانت عضوا يف اهليئات العامة جلمهورية كرواتيا، فقامت بإجراءات اللجوء، وإجراءات حتديد 
 24ولديها أكثر من املسؤولية التأديبية ألعضاء النيابة العامة وتضارب مصاحل املوظفني العموميني. 

 . ياجلامع اجملال عاما من اخلدمة يف السلك القضائي ويف
من نظام روما األساسي. فهي  36)أ( من املادة  3في مبتطلبات الفقرة دوردوفيتش ت الربوفسور)ج(  إن 

أستاذة بارزة يف اإلجراءات اجلنائية وحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي األورويب يف جامعة زغرب، 
للقانون اجلنائي الدويل يف جامعة لوكسمبورغ،  ةزائر  ةأستاذ وهي ،1995ث ت دّرس منذ عام حي

حتظى باعُتاف كباحثة إهنا  وكانت من كبار الباحثني يف كلية احلقوق يف جامعة ييل ملدة عامني.
والقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي رائدة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل، 

ليست خبرية كربى يف إهنا األكادميية واملهنية بشكل واضح. كما ت بنّي ذلك مسريهتا واإلجرائي،  
ظى حت بل أهناحسب، و  على الصعيد الوطين القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية

. وقد ن شر هلا الدويلوعلى صعيد  ية يف املنطقة، ويف أوروباوالعلمأيضًا يف األوساط املهنية  باعُتاف
على نطاق واسع يف جماالت حقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل واألورويب، وقانون اإلجراءات 

 اجلنائية والقانون اجلنائي. 
عضو بارز يف العديد من اجلمعيات العلمية والقانونية الدولية دوردوفيتش  الربوفسورإن  

والوطنية. وهي عضو يف اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لقانون العقوبات، وهي أقدم مجعية 



يف األنشطة العلمية والتنظيمية  بشكل ناشطهنا تشارك أللمتخصصني يف قانون العقوبات، كما 
للقانون االحتاد الكروايت  ةورئيس لكروايت للعلوم اجلنائية واملمارسةوهي رئيسة االحتاد ا ،للجمعية

 اجلنائي األورويب.
 الحتاد األورويبلوري يوقد حصلت على عّدة جوائز دولية، من بينها مشروع ماري ك 

(FP7)  التبادل النمساوية،  وهيئة، األملانية لتبادل األكادمييا وهيئةمنحة تشيفنينج الدراسية، و
 فولربايت. ومنحة 

يف عام كرواتيا   مجهورية وتقديرا لتخصصها يف القانون اجلنائي الدويل، فقد عيّنها رئيس 
كشف كمبعوث شخصي له للعمل على النظام األساسي للجنة اإلقليمية املعنية ب 2013

جرائم احلرب وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف إقليم احلقائق حول 
 وسالفيا السابقة. يوغ

 بصفة مستشارة لدى عديدة لعمل مراتلقد أتيحت للربوفيسور دوردوفيتش الفرصة ل 
املنظمات احلكومية والقضائية والعامة وغري احلكومية يف جماالت تُتاوح من حقوق اإلنسان إىل 

واستشهدت هبا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وعملت   االمتثال للقانون الدويل واألورويب.
املركز الدويل لتسوية " و "جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل"كشاهد خبري يف حتكيم 

ة والُتبوية يف كرواتيا ويبنّي عملها يف اجملاالت املتنوعة، األكادميية والبحثي . "منازعات االستثمار
ا جمموعة منشورات تثري اإلعجاب وأعماهلا جّد وهللتنظيمية والقيادية وكفاءاهتا. ومهاراهتا ا مبادرهتا

 مدروسة، وثاقبة، ونقدها نقداً مناسباً.
 األملانية. للغةمعرفة جيدة جدا  ابطالقة، ولديه ليزيةاإلجندوردوفيتش اللغة  الربوفسورتتكلم    )د( 

وفيما يتعلق باملسائل املنصوص عليها يف إلدراج امسها يف القائمة باء.  دوردوفيتش الربوفسور )ه(  ت رشَّح 
 (، من نظام روما األساسي، فهي كالتايل:3( اىل )1( )أ( )8) 36املادة 

دوردوفيتش  الربوفسور تلقتتنتمي مجهورية كرواتيا إىل نظام القانون املدين. ومع ذلك، فقد  (1)
 معرفة واسعة هبذا النظام.  اديهيف نظام القانون العام، ولالتعليم 

 مجهورية كرواتيا عضو يف جمموعة دول أوروبا الشرقية.  (2)
 دوردوفيتش أنثى. الربوفسور (3)

خبربة قانونية واسعة، وخبربة يف قضايا حمددة ذات صلة بعمل احملكمة،  دوردوفيتش الربوفسور)و(    تتمّتع 
مبا يف ذلك العنف ضد املرأة، ومحاية الضحايا والشهود، وحقوق الضحايا اإلجرائية، واحلّق يف 

 التعويض، وحقوق الدفاع، واحلق يف حماكمة عادلة. 
 أي دولة أخرى.  مواطنة كرواتية وال حتمل جنسية دوردوفيتش الربوفسور)ز(    

، ألهنا واثقة من أن صفاهتا دوردوفيتش الربوفسورُتشيح بلألسباب املذكورة آنفا، توصي مجهورية كرواتيا 
 ستزيد من فعالية أداء احملكمة اجلنائية الدولية اليت تتوّقف على نوعية قضاهتا.
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