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 بيان المؤهالت

 وااللتزاملدوافع ا

 واحلريات اإلنسان حلقوق العاملي االحرتام ضمان يف املتحدة ألممملنظمة ا الرئيسية األهداف أحد يتمثل
 والعدالة السالم أجل من والكفاح العقاب من اإلفالت مكافحة تكتسي السياق، هذا ويف. األساسية

 عقب دائمة، دولية جنائية حمكمة إنشاء وكان. كبرية أمهية اليوم القائمةنزاع ال حاالت يف اإلنسان وحقوق
 ،1998ه يوليمتوز/ 17 يف إيطاليا، روما، يف عقد الذياألمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني  مؤمتر

 .األمام إىل حامسة خطوة
. العقاب من اإلفالت مكافحة يف ،خمتلفةكثرية، و   طموحات استقالهلا، منذ ،األفريقية لدولل تكانو 
وألفريقيا حضور  . الدولية اجلرائم كافحةاملعنية مب اإلقليمية اهليئات يف مكاهنا ةاملكافحهذه بعض  وجدتو 

 .الدوليةاكم احملكبري يف الدور الذي تقوم به 
 955 قراروجب المب 1994ت يف عام اليت أنشئ لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة -1
 حلل آليةحاليا  توجدولكن  2015 عام يف يارمس. وقد أهنت هذه احملكمة أعماهلا األمن لسجمل

 (.ورواندا السابقة يوغوسالفيا)املخصصتني  باحملكمتني املتعلقة املتبقية املسائل
 واالتفاقاألمن جمللس  1350رار قوجب الاليت أنشئت مب لسرياليون اخلاصة احملكمة -2

 .2002 عام يف سرياليون وحكومة املتحدة األمم بنيعقود امل الالحق
 واالحتاد السنغال حكومة بني املعقود االتفاق عن الناجتةاالستثنائية  فريقيةالدوائر األ -3

يف مالحقة  فريقيةدوائر األلا هذه اختصاصويتمثل . 2012 أغسطسآب/ 22 يف األفريقي
يف الدويل املرتكبة  للقانون األخرى اخلطرية واالنتهاكات اجلرائم عنالرئيسيني  املسؤولني حماكمةو 

 .1990 ديسمربكانون األول/ 1إىل  1982 هيونيحزيران/ 7  الفرتة منيف تشادإقليم 
 مالحقة هوو  وحيد لغرضاليت أنشئت  الوسطى أفريقيا جلمهورية اخلاصة احملكمة -4

 للقانون األخرى االنتهاكات أو اإلنسانية ضد واجلرائم رباحل جرائم عن املسؤولني األشخاص
 ينايركانون الثاين/ 1يف الفرتة من  الوسطى أفريقيا مجهوريةإقليم  يف املرتكبة الدويل اإلنساين
 .2014 ديسمربكانون األول/ 31إىل  2001

 يف ساسياأل رومااملتعلق بنظام  تفاقاالمبوجب اليت انشئت  الدولية اجلنائية احملكمة -5
 والغالبية. 2002 هيوليمتوز/ 1 يفنفاذ ال حيزودخل النظام األساسي . 1998 يوليومتوز/ 31

 .أفريقية قضايا هي اآلن حىت احملكمة على املعروضة القضايا من العظمى
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 حقوق نتهاكاتاإىل اجلنائية الدولية كمة احملقضايا املعروضة على اليف فريقيا ألاملكانة البارزة تعزى و 
 .حملاكم الدوليةاأمام رغم عدم املسائلة عن االنتهاكات املرتكبة يف معظم الدول األفريقية ، اإلنسان

متثيل القضاة وكذلك إىل  للقضاةناسب امل تدريبالوفري إىل ت األفريقية الدولينبغي أن تسعى لذلك، و 
القانون اجلنائي الدويل ملساعدة على من أجل ا ،الدولية اجلنائية احملاكم يف األفارقةاملوظفني القانونيني و 

 .اإلقليميالصعيد ، سواء على الصعيد الداخلي أو على املستوى األفريقي
 ،من الفئة املمتازة قاض الدولية اجلنائية احملكمةاضيا يف ق هالنتخاب املرشح كام، غوستاف داوري غبوالسيد 

املناصب العديدة اليت  خالل من كبري كفاءته  إىل حدوثبتت  ،فاسو بوركينا يف العليا السلطات بثقة يتمتع
 الوطين أو املستوى الدويل. سواء على املستوىشغلها 

من اخلربة املهنية يف اجملال القضائي  عاماأكثر من ثالثني وللسيد كام، كما يتضح من سريته الذاتية، 
فرنسا يف عام  يف ءللقضا وطينلاعهد امليف تفوق بتدريب البعد و الوطين والدويل.  الصعيدينالقانوين على و 

يف  احملكمة االبتدائيةيف  1987إىل عام  1985للتحقيق من عام كقاض  ، بدأ حياته املهنية1984
عام  منيف تنكودوغو  لمحكمةل ارئيس ليصبح. وصعد بعد ذلك السلم الوظيفي بسرعة ديوالسو بوبو

 1995وكودوغو من عام  ،1995عام  إىل 1992عام  منبوبو ديوالسو و  ،1988عام  إىل 1987
 .واغادوغو يف االستئناف حملكمة ماعا عيامد عنّي  ،1996 عام ويف. 1996عام  ىلإ

 ،بوزارة العدل العدلشؤون و  واجلنائية املدنية الشؤونإدارة  يف إداريةأعمال ب تكليفه مت ،1998 عام ويف
يامه يف نفس الوقت مبهام املنسق مع ق، والتخطيط لدراساتل امدير تعيينه  2001 فربايرشباط/ يفومت 

 .2003اعتبارا من عام  الرشيد واحلكم القانون وسيادة الدميقراطية العملية توطيدل لدعما نامجبر  شروعمل
 الدولية اجلنائية احملكمة يفصصا خم قاضيا املتحدة لألمم العامة اجلمعية انتخبته، 2003 يونيه/حزيرانويف 

 إىل باإلضافةو . عدلال وزارةيف  ديدةج هاملف مبك   ،2012 هيوليمتوز/ يف اليتهاء و انتهوعند . لرواندا
املعنية  الدولية اآللية يف ياقاض انتخابه مت ،2011 عام يف لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة إغالق مع ذلك،

 .2018 هيوليمتوز/ من عامني ملدةاملخصصتني  لمحكمتنيل املتبقية املسائل لحب
يف بوركينا املستويات القضائية كقاض يف معظم السيد كام من عمله  تسبها كاليت ا املهنية  ةرب اخلوستكون 

 مفيدة قطعا للمحكمة.  واتقانه الكبري للقانون واملمارسةضائيتني على الصعيد الدويل قواليتني يف فاسو و 
اسم ب املعروف رمايناجل الروماين نظاملإىل ا الذي حصل عليه السيد كام تأهيلانتماء العلى الرغم من و 

 املعروف سوينسكلو األجنالنظام  أو املكتوب غريالنظام القانوين  أيضايتقن  نهفإ ،civil law املدين القانون
 يف( نيويورك) املتحدة األمم مقر ويف روما يفالسيد كام  شاركو .  commom law م العا القانوناسم ب

 صياغة يفمث  (1998) الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام اعتماد إىل أدت اليت املفاوضات
ئية وقواعد اإلثبات، اإلجرا قواعداليف صياغة ، مبا يف ذلك احملكمةأعمال  حتكم اليت النصوصخمتلف 
بيئة عمله يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا من تعميق ثقافته القانونية مبا يتجاوز مكنته و . اجلرائموأركان 

تعدد ثقافات اجلهات الفاعلة القانونية يف اإلجراءات املعروضة على نتيجة لين لبوركينا فاسو النظام القانو 
آخر مع االنغماس يف القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية بعدا  ختصصهبلغ و  .هذه احملكمة

جمالسته شارك فيها و لقضايا اليت املختلفة لالنظم القانونية ناهيك عن مقارنته بشكل أفضل بني الدولية، 
 .للقضاة اآلخرين
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دائرة ال لرئاسة األفريقي االحتاد مفوضيةمت اختياره من قبل  ،2015 أبريلنيسان/ يف ذلك، وعالوة على
 إىلاملوجهة االهتامات  االهتام غرفةأيدت  ،السياق هذا ويف. داكار يفللجنايات  االستثنائية األفريقية
 30 يفالسيد كام برئاسة  دائرةال حكمتو . تهحملاكم اجلناياتئرة دا إىلمرت بإحالته وأ حربي حسني

ند است الذي ،كماحل هذا الدويل اجملتمع وصفقد و . املؤبد بالسجن حربي حسني على 2016 مايوأيار/
 ريتطو فيما يتعلق ب وثوري تارخيي بأنه الدولية، اجلنائية للمحاكم ةالقضائيالسوابق إىل  كبري حد إىل

 .افريقيا يف العقاب من اإلفالت كافحةفيما يتعلق مبه اخلصوص ، وعلى وجاألفريقي ائياجلن القانون
 األهداف حتقيق على الدولية اجلنائية احملكمةملساعدة  ةالالزم واملهاراتاألصول بالتايل  كام السيدميتلك و 

 عن اآلخرين ردعو  ةخطري  جرائم بارتكاب املتهمني اكمةحمل ذلك يف مبا الدويل، اجملتمعهلا  حددها اليت
 احملكمة يفوقاض  الوطين الصعيد على كقاض اهلائلة املهنية خربته وتشكل. اجلرائممثل هذه  ارتكاب
وعالوة . لمحكمةلبالقطع مفيدا سيكون رصيدا هائال  االستثنائية األفريقية والدوائر لرواندا الدولية اجلنائية

 الالحقة والنصوص األساسي روما نظام اعتماد إىل أدت اليت املفاوضات يف مشاركته فإنعلى ذلك، 
 .تطبيقها عند للنصوص عمقا أكثر لقراءة إضافية رؤية تعطيه

 ليزيةاإلنك باللغة العملوهو قادر أيضا على . متاما يتقنهاهو و  صلية،األ عمله لغة هي الفرنسية للغةوا
 .أروشا يف لرواندا الدولية اجلنائية احملكمةنتيجة لعمله ب حيث تعززت قدرته على العمل هبذه اللغة 

 رغبته يف هورتشيح النتخابه قاضيا يف احملكمة اجلنائية الدولية الإىل  كام لقاضيالذي يدعو ا والدافع
نفاذ القانون بد إلوال  ،أفراد يرتكبها الدولية فاجلرائم: العقاب من إلفالتوضع حد ل على املساعدة
 يف العقاب من اإلفالت مكافحةوستساعد . رتكبون مثل هذه اجلرائممعاقبة األفراد الذين يمن الدويل 
 النزاعات املسلحة يف سرياليون، ورواندا، خسائرقد سجلت و . وضع حد للمنازعاتعلى  نفسه الوقت
 وساعدت. واألطفال النساء أي ،املستضعفنيبني السكان ، السيما املدنيني السكانبني  للغايةكبرية 

 مجيعاملساواة بني عند نزاعات، لوضع حد ل على الدويل للقانوناملخالفة  اجلماعية اجلرائم هذهمالحقة 
 العدالة لدعموسع نطاقا أ الدولية اجلنائية العدالةاملأمول فيه أن يكون اللجوء إىل ومن . يف املعاملة الدول

من املأمول فيه  املطاف، هناية يفو . األساسي روما نظاميف  توخىامل النحو على تكاملية دينامية يف الوطنية
 بعد الدويل اجملتمع غاضىوينبغي أن ال يت. احملتملني اجملرمني ردعإىل  الدولية اجلنائية احملكمة عمليؤدي  أن

 .يهمعل املناسبة العقوباتتوقيع و مساءلة مرتكبيها  دون الوحشية األعمال هذه مثلعن  اآلن
 املؤسسات هذه داخل واألحكام اإلجراءات بطء الدولية القضائيةاكم احمل إىل املوجهة االنتقاداتومن 

 القضايااختصار الوقت الذي تستغرقه إىل  كام السيدوسيسعى . الناجتة عن ذلك العالية التكلفة وبالتايل
مستوى احملكمة  من عمله علىعديدة السنوات اليت اكتسبها يف الربة اخلسيضع : احملكمةاملعروضة على 

الوقت الختصار يف احلسبان واندا واآللية والدوائر األفريقية االستثنائية واحملاكم الوطنية اجلنائية الدولية لر 
 كام   السيد متكن، االستثنائية فريقيةألا الدوائرفيما يتعلق بو  اإلمكان.احملاكمات بقدر هذه الذي تستغرقه 

عدد قليل من بي قضية حسني حرب  يففصل الالذي كان أمامه وهو كبري ال يتحدالتغلب على المن 
 مع تقدمي األسباب عند النطق باحلكم.يا، املوظفني املؤهلني، يف وقت قصري نسب
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 للمحاكم والتدريب التقنية املساعدة تقدمي يفاإلسهام  هو كام للقاضي آخر هدف هناك اخلتام، يفو 
 اليت اجلنائية القضايايف نظر لإليها ومتكينها من اوكولة امل القضائية املهام أداء على قدرة أكثر تكونل الوطنية

 .الدولية اجلنائية احملكمة إىلللجوء ا إىل احلاجة دونا اختصاصهدخل يف نطاق ت
 خاللمجيع املعارف اليت اكتسبها  بوضع الدولية اجلنائية احملكمة يف ايقاض كام السيد تعينيسيسمح و 

 خدمة يفختلطة املرموقة امل أو وليةالدكذلك على صعيد احملاكم و  الوطينالصعيد  لىخلربة عا من عقود
 .الدولية اجلنائية العدالة
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