
 

  استمارة بيان المؤهالت والخبرات - الدولية الجنائية لمحكمةا لشغل منصب قاٍض في الترشيح

)Ćosić Dedović( شديدوِفتْ  شِستْ اْتشو   :العائلي االسم
  )Jasmina( يامسينة  :الشخصي االسم
  -  :المتوسط االسم
أنثى  :الجنس
١٩٨٠ نوفمرب/الثاينتشرين  ١١  :الوالدة تاريخ

من رعايا البوسنة واهلرسك  :الجنسية
أوروبا الشرقية  :اإلقليمية المجموعة
غ/م إن ُوجدت): (األخرى الجنسيات

ةمتزوج  :العائلي الوضع
ألف القائمة  القائمة ألف/القائمة باء

 البوسنية اللغة األم:  اللغات

 املستوى مَ متقدِّ ) تكلماً (املستوى مةَ متقدِّ ) كتابةً (  اإلنكليزية -

 املستوى طَ متوسِّ ) تكلماً (املستوى طةَ متوسِّ ) كتابةً (  الفرنسية -

 املستوىمتوسَِّط ) تكلماً ( املستوىمتوسِّطَة ) كتابةً : (األلمانية  اللغات األخرى  -

 أويلَّ املستوى) تكلماً ( املستوى أوليةَ ) كتابةً : (اإلسبانية 

) تكلماً () كتابةً : (   
  ) تكلماً (  ) كتابةً : (   

  
  ) املؤهالت أحدثمن  اً (بدء احملوز، املؤهل ، املؤسسة: التاريخالدراسيةاملؤهالت 

  الـُمْدَخالتمزيد من  إدراجلزم اللصق إذا و  يرجى النسخ -
٢٠١٧ - ٢٠١٤    

  سراييفو معهد القانون التابع جلامعة   :املؤسسة -
ا  دكتوراه أطروحة - القانونية العلوم يف ةدكتور  -  احلقوق يف دكتوراه  :احملوز املؤهِّل -  الشهود استجواب"عنوا

  "اجلنائية اإلجراءات يف
    ٤/٢٠١٢ – الشهر/السنة

  سراييفو معهد القانون التابع جلامعة   :املؤسسة -
ا ماجستري أطروحة - القانونية العلوم يف ماجستريحائزة  -  احلقوق يف ماجستري  :احملوز املؤهل -  عنوا

 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام - ينيالقياد مسؤولية"
  "واجتهادها القضائي
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             - ٢٠٠٧    
  واهلرسك البوسنة يف العدل وزارة  ة:املؤسس -
  احملامني رابطة امتحان جاح يفنلاشهادة   :احملوز املؤهل -

         - ٢٠٠٧    
  واهلرسك البوسنة الحتاد احملامني نقابة  املؤسسة: -
  محاميةكالقبول   امتحان جاح يفنلاشهادة   :احملوز املؤهل -
١٠/٢٠٠٢ - ١٠/١٩٩٨    

  سراييفو بع جلامعةمعهد القانون التا  :املؤسسة -
  قانونال ّرجية يفخ – احلقوقيف  إجازة  :احملوز املؤهل -
  وظيفة) أحدث من بدءاً ( خرىاأل علوماتامل ، الوظيفة تسمية ، العمل رب ، التاريخ: املهنية اخلربة

  الـُمْدَخالتمزيد من  لزم إدراجاللصق إذا و  يرجى النسخ -
  االقتضاء سبحب باء، القائمة يف إطار أو ألف القائمة يف إطار بالرتشح اخلربة املعنية صلة بيان يرجى -

   تاريخه حتى ٠٥/٢٠١٦
على  احلرب جرائم تشمل واليتها الدولة حمكمة درجةهلا  حمكمة( واهلرسك البوسنة حمكمة :العمل رب -

 )اخلصوص
احلرب رائماملعين جب األول القسم - اجلنائي الفرع يف ةقاضي :الوظيفة تسمية -
 تعمل يوميًا بصفة قاضية ٢٠١٦ عام منذ - ألف القائمة إطار يف بالرتشح صلة ذات خربة  :أخرى معلومات -

 يفعند نظرها فيها  العضو أو االبتدائية الدائرة رئيس مهمة مؤديةً  احلرب، جرائم قسم يف
ما يُعترب  - الدويل القانون حيميها اليت القيمضد و  اإلنسانية ضد رائمجب تتعلق اليت القضايا
 .اجلنائي القانون جماالت أصعب من اً واحد

٢٠١٦ - ٢٠١٠   
 )سراييفو قاطةمل األساسيةالدرجة  حمكمة( سراييفو يف البلدية احملكمة :العمل رب -
اجلنائي الفرع يف قاضية :الوظيفة تسمية -
 منها جنائية، قضايا يف يةً قاض عملتُ  - ألف القائمة إطار يف بالرتشح صلة ذات خربة  :أخرى معلومات -

 جانب إىلو . إخل ،أحداث نوحوجب اغتصاب رائمقضايا تتعلق جبو  منزيل، عنف قضايا
ووكالء  ،قضاة( مهنيني تدريب: يفمشاركًة نشطًة  أيضاً  شاركتُ  املنتظمة، القضائية األنشطة

 اجلديد القانونجمال  يف) اخل امني،حمو  ،شرطةأفراد و  ،اجتماعيني نيوعامل العامة، لنيابةل
 واهلرسك البوسنة الحتاد اجلنائية اإلجراءات يف واألحداث األطفال ومعاملةِ  مايةِ حب املتعلق

 واهلرسك البوسنة احتاد مركزُ و  واهلرسك البوسنة احتاد يف العدل وزارةُ  عيَّنتها ةٍ بمدرِّ  بصفةِ (
 يف املنزيل العنفاملعنية بقضايا  قضاةال هيئةيف  ةعضو  ؛)واملقاضاة ءالقضايف جمال  لتدريبل

مبادرة و ) DCAFمركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة (وع ر مش( واهلرسك البوسنة
 املنزيل؛ العنف تتناول خمتلفة مشاريعوقمُت بإعداِد وتنفيِذ  ؛) األطلسي حلف مشال

والدويل  على املستويني احمللي تُعقد ن الفعاليات اليتم عدداً  يةقاضبصفة  وَحَضْرتُ 
 .)إخل سنوية، اجتماعاتو  ،عمل وحلقات ،مؤمترات(
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٢٠١٠ - ٢٠٠٨   
واهلرسك البوسنة الصحة الحتاد وزارة :العمل رب -
الوزير ديوان رئيسة :الوظيفة تسمية -
 الوزارة عمل تنسيق الوزير يف ديوان لرئيسة الرئيسية ملهمةامتثَّلت  – الصلة ذات اخلربة  :أخرى معلومات -

: يلي ما يفمشاركًة متثَّلت  اً أيض شاركت ،ملنتظمةا األنشطة جانب إىلو . بأكملها
 واهلرسك؛ البوسنة احتاد يف العنف من للوقاية العاملية الصحة منظمة عم ةً قمنسِّ  يِّنتُ عُ 

 مستوى على األحداث جنوحمن  الوقاية اسرتاتيجية تنفيذ تنسيق هيئة يف ةً عضو   ُعيِّنتُ 
؛ قمُت بإعداِد وتنفيِذ الدولة مستوى على املعين باألطفال لساجمل يف عضوةً   ُعيِّنتُ  الدولة؛
 املخدرات تعاطي من والوقاية املنزيل والعنف األحداث جنوح تتناول اليت املشاريع من عدد
 يف ةالصح لعاملي ةبمدرِّ  تُ عمل سراييفو؛ مقاطعةو  واهلرسك البوسنة احتاد مستوى على

 فةمكلَّ  خمتلفة ةملاع أفرقة يف عضوةً   ُعيِّنتُ  واهلرسك؛ البوسنة احتاد يف املنزيل العنف حاالت
 اجلنسية الصحة اسرتاتيجيةو  ،والصحة الشباب اسرتاتيجية: مثل ،شىت اسرتاتيجيات بإعداد

 ر،سَ األُ ضمن  العنف الوقاية من اسرتاتيجيةو  ،الصحة قطاع نميةت اسرتاتيجيةو  واإلجنابية،
 وغريها األطفال، ضد العنف مكافحة اسرتاتيجيةو  األحداث، جنوح الوقاية من اسرتاتيجيةو 

 اجتماعاتو  ،عمل وحلقات ،مؤمتراتعدة ( فعاليات دولية َحَضْرتُ  ؛من االسرتاتيجيات
 .)إخل سنوية،

٢٠٠٨ - ٢٠٠٤   
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة :العمل رب -

قانونية مساعدة :الوظيفة تسمية -
 يف ةقانونيال ةساعدبصفة امل تُ عمل - ٢٠٠٨ يوليومتوز/ حىت ٢٠٠٤ فربايرشباط/ ٢٥ من  :أخرى معلومات -

 يف عضوبصفة  تُ ملع". وريكأ ناصر ضد العام املدعي" IT‐03‐68 القضية يف الدفاع فريق
 مرحلةو  التحقيق مرحلة هافي مبا احملكمة، أمام اإلجراءات مراحل مجيع يف الدفاع فريق

   .موكِّلنا تربئة إىل اليت أفضت االستئناف، مرحلةو  احملاكمة بعدما  مرحلةو  احملاكمة
٢٠٠٤ -٢٠٠٣   

السامي املمثل مكتب :العمل رب -
مبتدئة مهنية :الوظيفة تسمية -
    :أخرى معلومات -
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  :األخرى المهنية األنشطة
  الـُمْدَخالتمزيد من  لزم إدراجاللصق إذا و  يرجى النسخ -

    تاريخه حتى ٠٤/٢٠١٩
  )CCJE( األوروبيني للقضاة االستشاري اجمللس يف واهلرسك البوسنة ةلممثِّ  :النشاط• 
    تاريخه حتى ٢٠١٤
  :النشاط• 

 اجلنائي القانون جمال يف واهلرسك البوسنة احتاد يفالعامة  ووكالء النيابة ةالقضا تدريب مركزيف  ةدائم ةبمدرِّ  -
 ؛واإلجرائية الفنية واملهارات القانون جماالت من مهاوغري  األحداث قضاءجمال و 

 اإلجراءاتاجلنائي وقانون  قانونال جمال يف التدريبية والدوراتالدراسية  احللقات يف مواضيع وُمِعدِّة مدرِّبة -
 ؛اجلنائية

 ؛األحداث جنوحجمال و  اجلنائية اإلجراءات جمال يف سراييفو ابع جلامعةمعهد القانون الت يف ةزائر  ةر حماضِ  -
 واهلرسك البوسنة حمكمة يف املنطَلق اجلنساين التحرشو  اجلنسي حرشتلبشان ا ةاستشاريخبرية  -

٢٠١١ -٢٠٠٧    
 العاملية الصحة منظمة لدى واهلرسك البوسنة حتادال ةً لممثِّ  املنزيل املعنية بالعمل فيما يتعلق بالعنف املنسِّقة   :النشاط• 

٢٠١٠ -٢٠٠٨    
  واهلرسك البوسنة يف األحداث جنوح مكافحة اسرتاتيجية تنفيذ لرصد الدولة مستوى على التنسيق هيئة ة يفعضو    :النشاط• 
٢٠١١ -٢٠٠٧    
، وبالرصد ذي واهلرسك البوسنة احتاد يف املنزيل العنف الوقاية من اسرتاتيجية بتنفيذ فاملكلَّ  العامل الفريق عضو   :النشاط• 

  الصلة
٢٠١٠ -٢٠٠٧    
  النشاط:• 

وإعداد  ،نافذة قواننيل تعديالت أو جديدة قوانني بإعداد نصوص فةاملكلَّ  ةملاالع االفرقة من العديد يف ةعضو  -
 على متعددة شاملة لقطاعات عمل وخطط سياساتو  اسرتاتيجياتو  أساسيةداخلية وأنظمة  لوائح نصوص
 اجلنسية الصحة اسرتاتيجيةو  والصحة، الشباب اسرتاتيجية: منها ،اتالكيانعلى مستوى و  الدولة مستوى
 الوقاية سرتاتيجيةاو  ر،سَ األُ ضمن  العنف من الوقاية سرتاتيجيةاو  الصحي، القطاع نميةت سرتاتيجيةاو  ،واإلجنابية

 ؛األطفال ضد العنف مكافحة سرتاتيجيةاو  األحداث، جنوح من
  .واهلرسك البوسنة احتاد يف املنزيل العنف حاالت يف الصحة لعاملي ةبمدرِّ  -

  المنشورات أهم
 األحداث، وجنوح ،يينالقياد ومسؤولية المنزلي، العنف بشأنعديدة  منشورات تأليف في تُ وشارك ألَّفتُ 
 :يلي ما منها المخدرات، وتعاطي ،)االبتزاز الجنسي( ن موقع القوةم جنسيال ستغاللالاو  االغتصاب، وجريمة

‐  J. Ćosić Dedović, S. Idrizović, The evolution of the Law on Command Responsibility, Legal Thought / 
Pravna Misao, jul/aug 2019, Issue 7/8, p64‐92 
‐  H. Halilović, I. Marković, H. Huhtanen, M. Mujagić, M. Halilović, A. Zahiragić, A. Lukač, A. Skrobo‐
Kadrić, B. Radulović, D. Miloica, J. Ćosić Dedović, L. Konjić Dragović, M. Murtezić, M. Popović, N. Živković, S. 
Belegić‐Perčinlić i S. Bajić, Benchbook for consideration of the criminal offence of rape in the caselaw of 
Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2019, Link: https://atlantskainicijativa.org/wp‐content/uploads/PRESS‐
Benchbook‐for‐consideration‐of‐the‐criminal‐offence‐of‐rape‐in‐the‐caselaw‐of‐Bosnia‐and‐Herzegovina1.pdf 
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‐  M. Božović, H. Mašović, J. Ćosić Dedović, M. Hadžić, E. Čorbadžić i J. Ferizović, Processing Corruption 
and Terrorism cases before the Court of Bosnia and Herzegovina, Court of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 
2017  
‐  M. Duranović, S. Suljagić, J. Ćosić, A. Begić i S. Pačariz, Protection and Treatment of Children and 
Juveniles in Criminal Proceedings, Federal Ministry of Justice, Sarajevo, 2016, link: 
https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Zastita‐i‐postupanje‐sa‐
djecom‐i‐maloljetnicima‐u‐krivicnom‐postupku.pdf 
‐  J. Kosović, J. Ćosić, J. Pećanac, D. Uletilović i E. Muratbegović, Training Manual for Judges and 
Prosecutors on Law on Protection and Treatment of Children and Minors in Criminal Proceedings in the 
Federation of Bosnia and Herzegovina, Association of Prosecutors of the Federation of Bosnia and 
Herzegovina and Public Institution Center for judicial and prosecutorial training in the Federation of Bosnia 
and Herzegovina, 2014 
‐  Rada Bjeljac, Jasmina Ćosić, Sanela Kovač‐Grabonjić, Branimir Maletić, Amela Mahić‐Samardžić, 
Darko Samardžić, Dragan Uletilović, Biljana Vučetić, Adisa Zahiragić, Judicial benchbook ‐ Considerations for 
Domestic Violence Case Evaluation in Bosnia and Herzegovina, DCAF 2014 
‐  Jasmina Ćosić, Program of bringing Opioid substitution therapy (OST) into the Institutions for 
Execution of Criminal Sanctions, Federal Ministry of Health, July 2012 
‐  Adisa Zahiragić, Amela Mahić, Mediha Pašić, Jasmina Ćosić, Edin Šaćirović, Adnan Kadribašić i 
Jasminka Susmel, Toolkit: Fighting sextortion, Association of Women Judges in BIH, October 2011 
‐  Emira Tanović Mikulec, Milan Mioković, Jasmina Ćosić, Zlatan Hrnčić, Mirsada Poturković i Suvada 
Kuldija, Manual for training and education of health workers in cases of domestic violence, Federal Ministry 
of Health, 2009 
‐  Zlatko Čardaklija i Jasmina Ćosić, Sexually transmitting diseases and HIV among the high risk 
occupations (police, army and fireworks), Sarajevo, 2008

  أهم الحلقات الدراسية
 وسيادة للعدالة الدولي للمعهد مبادرة"عنوان ب القانون وسيادة للعدالة الدولي المعهدمها نظَّ  عمل حلقة    ‐٢٠١٩  -

  مالطاب جليان سانفي  ،"للقضاة قطاعية عمل حلقة: األحداث قضاءالقانون متعلقة ب
  ستراسبورغفي  ،"السجون اكتظاظ على الردود"بعنوان  أوروبا مجلسمه نظَّ  المستوى رفيع مؤتمر    ‐٢٠١٩  -
  MATRA  مشروعنُظِّمت في إطار  -" األخالقية المعايير"بشأن  حلقة دراسية    ‐٢٠١٩  -
  "والتطبيق النظرية: والعدالة قضايا المساواة بين الجنسين بشأن الدولية المنظورات"عنوان ب دولي مؤتمر    ‐٢٠١٩  -
  "األسيقة في شتى والتطبيق النظرية: والعدالة المساواة بين الجنسين "بعنوان  دولي مؤتمر    ‐٢٠١٩  -
 بعنوان ) [التابع لالتحاد األوروبي]TAIEXمها مكتب تبادل المساعدة التقنية والمعلومات (نظَّ  عمل حلقة   ‐ ٢٠١٩  -

  "العدالة نوال في والمساواة الجنساني المنطَلق العنف"
  "بالبشر االتجار"بعنوان   CEST مركزنظَّمها  حلقة دراسية   ‐ ٢٠١٨  -
 ةالمظلم أساسيات الشبكة العنكبوتية") بعنوان OSCE(أوروبا  في والتعاون األمن منظمةمتها نظَّ  تدريبية دورة    ‐٢٠١٨  -

  ألبانياب تيرانافي  ،"االفتراضية والعمالت
نُظِّمت في  ،اإلنسان لحقوق األوروبية للمحكمة قضائيةال السوابق – خاصةال تحقيقال تدابير[فعالية بشأن]     ‐٢٠١٨  -

  سراييفو
 ليوبليانافي  ،حرفة القاضي عن) EJTNمتها الشبكة األوروبية للتدريب في مجال القضاء (نظَّ  حلقة دراسية    ‐٢٠١٨  -

  سلوفينياب
 - ) GIZللوكالة األلمانية للتعاون الدولي ( المفتوحة اإلقليمية للصناديق مشروعٍ  إطارِ  في متظِّ نُ  دراسية زيارة   ‐ ٢٠١٧  -

 غربمنطقة في مجال القضاء ل التدريب مؤسساتبين  اإلقليمي التعاون تعزيز" القانوني عنوانه اإلصالح
  ستراسبورغفي  ،"البلقان

  ستراسبورغ في اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة في تعاونالو  ءقضافي مجال ال تدريب   ‐ ٢٠١٦  -
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  "والهرسك البوسنة في المنزلي العنف قضايا لتقييم اعتبارات: العنف على الردود"بعنوان  حلقة عمل   ‐ ٢٠١٤  -
 والهرسك البوسنة قاضياترابطة  نظمتها حلقة عمل   ‐ ٢٠١٤  - مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة و  

)DCAF( المشاريع وإدارة تخطيطعلى ال القدرات تعزيز" بشأن"  
 من الوقاية بشأن األوروبيةفي البلدان  الصحة اتوزار  في التنسيق مسؤوليل عادية سنوية اجتماعات  ‐ ٢٠١١‐٢٠٠٨   -

  وومكسيك ولشبونة هلسنكيُعقدت في  ،التي يـُْوِقعها اإلصاباتو  العنف
  اإلنساني الدولي القانون بشأن الجنائي الدفاع قسمل دراسية حلقة   ‐ ٢٠٠٦  -
  والهرسك البوسنة لمحكمة األول أمام دوائر الفرع جنائية إجراءات   ‐ ٢٠٠٦  -
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة أمام[في الدعاوى]  اإلنساني الدولي القانون[فعالية بشأن]    ‐ ٢٠٠٢  -

  الوطنية والمحاكم
  اإلنساني الدولي القانون بشأن األحمر للصليب الدولية اللجنة نظمتها دراسية حلقة   ‐ ٢٠٠١ -

  المهنية في الرابطات والجمعيات العضوية
  األوروبيين للقضاة االستشاري المجلس  -
  والهرسك البوسنة اتحاد قضاة رابطة  -
  والهرسك البوسنة في القاضيات رابطة  -
  للقاضيات الدولية الرابطة  -
  والهرسك البوسنة محكمة قضاة رابطة -

  واألوسمة الجوائز
  سراييفو ابع جلامعةمعهد القانون الت  -
  الطبية الثانوية  -
   االبتدائية اميجيك حسن مدرسة  -

  الشخصي مجاالت االهتمام
  والفن ،والتاريخ ،والموسيقى ،الخيولقتناء او  ،يلخالكوب ر 

  صلة غير ذلك من البيانات ذات
  

 


