
                                                                                                                                                                                                                                                                  
           

   
 

 ال، أيسي غاساما )السنغال(ط

األصل: بالفرنسية[       ]          
    

 بيان المؤهالت

 الدول مجعية قرار من 6 والفقرة الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 36 املادة من 4 للفقرة وفقا مقدم بيان
 .(ICC ASP / 3 / Res.6) الدولية اجلنائية للمحكمة القضاة وانتخاب ترشيح إجراءات بشأن األطراف

 املرشحني تقدمي فرتة لتحديد 2019 ديسمربكانون األول/ 18 يف اجلمعية مكتب اختذه الذي القرار إىل الوثيقة هذه تشريو 
 ،ICC-ASP / 3 / Res.6 والقرار األساسي روما نظام من 36 للمادة وفًقا الدولية، اجلنائية احملكمة يف قضاة ستة النتخاب

 على ICC-ASP / 14 / Res.4 الثاين، املرفق ،ICC-ASP / 5 / Res.5 ، ICC-ASP / 12 / Res.8 بالقرارات املعدلة بصيغته
 .التوايل

 وثيقة كون مبثابةي وأن ألف، القائمة على الدولية، اجلنائية لمحكمةل قضاة النتخاب ترشحي مرافقة هو البيان من والغرض
 .األساسي روما نظام من 36 املادة من 3 الفقرة يف عليها املنصوص الصفات ي  د  ل   أن تبني تفصيلية

 ترشيحي أقدم من دواعي الشرف وااللتزام أن األساسي، روما نظام على قتصد   دولة أول السنغال، دولة من ةمواطنوبصفيت 
 .الدولية اجلنائية حملكمةيف ا قضاةتعيني ل ةالقادم اتلالنتخاب

 وأنا بلدي، يف العمل ولغة الرمسية اللغة وهي ،بطالقة الفرنسية اللغة أكتبو  حتدثأو  لدي تكوين يف جمال القانون واحلقوقو 
 داكار ديوب أنتا الشيخ جبامعة احلقوق كليةمن   (اخلاص القانونشعبة ) القانونية العلوم يف املاجستري درجة على ةحاصل

 تابعت حيث السنغال يف (ENAM) والقضاء لإلدارة الوطنية املدرسة يف القبول اختبار اجتزت مث(. 1992 أغسطسآب/)
 يةةبااللتحاق هب يل تسمح اليت الشهادة على للحصول( 1995 أغسطسآب/ - 1994 ينايركانون الثاين/) األويل التدريب
 .القضاء

 وقوانني الدستور مع يتفق مبا حياد بكل وممارستها وبإخالص، صحيح بشكل كقاضية واجبايتب بأن أقوم» أداء القسم بعدو 
 ملدة تدرييب هناية ويف «األحوال مجيع يف الوظائف هذه تفرضها اليت والنزاهة والشرف التحفظ اتواجب ومراعاة...  اجلمهورية

 .البالد يف نيابة عامة أهموهي  ،لدكار اإلقليمية احملكمة يف العامة النيابة يف توُعين العام لمدعيل وكيلة تعييين مت سنتني،

حيث   داكار،ل اإلقليمية احملكمة لدى العام لمدعيل كوكيلة املنصب هذا يف املهنية املمارسة من سنوات سبعوأتاحت يل خربة 
 جماالت يف ةتعمقم عرفةم واكتساب القضائية املسائل يف معينة مهارات تطوير للحكومة، اجلزائية السياسة تنفيذ عن مسؤولةكنت 
تقوم  العام، القانونيف جمال  اختصاص هلا اليت اإلقليمية احملكمةفإن  الواقع، يفو . اجلنائية واإلجراءات اجلنائي القانون من حمددة

 واجبايت إىل باإلضافة املنصب، هذا إطار يفو  (.صرلقُ با القضايا املتعلقة ذلك يف مبا اجلنحيةو  اجلنائية) القضايا مجيع بالبت يف
 .األطفالب املتعلقة ايف القضاي بتال عن ةمسؤول أيًضا كنت التقليدية،



                                                                                                                                                                                                                                                                  
           

   
 

 ندوبةم تعييينإىل  بلدي يف العليا القضائية السلطات دفع إخالصو  ونزاهة وحياد بكفاءة إن قيامي بواجبايت املهنية وأدائها
 لتطوير الفرصة املنصب هذا يف قضيتها سنوات ثالث يل أتاحتو (. داكار ضاحية) غويدياواي - بيكني حمكمة يف العام للمدعي
 إطار عملي ويف الدولة يف العام للنائب مكتب أهم هو هذا العام املدعي مكتب فإن وبالفعل،. احملكمةأعمال  إدارة يف مهارايت
 قمت مث. املنطقة يف والدرك الشرطة وحدات من وحدة عشر من أكثر يف التحقيقات بتنسيق قمت العام، املدعي ملكتب ةكرئيس
 .احلكمإصدار  إىل التحقيق حمضر استالم منبدءا  اجلنائية اإلجراءات مجيع بإدارة

 الوطنية املالية املعلومات معاجلة وحدة يف الدولية، والعالقات القانونية الشؤون عن ةسؤولم ديرم ةنائب بصفيت ،انتدايب مت ذلك، بعد
(CENTIF)،  املالية االستخبارات وحدةو (CRF)، واملالية االقتصاد وزير إشراف حتت ،وهي وحدة إدارية السنغال، يف 

 هذا يفو . اإلرهاب ومتويل األموال غسل ملكافحة الوطنية التنفيذية الوحدة هي الوطنية املالية املعلومات معاجلة وحدةو . والتخطيط
 إىل القضايا حالةإو  أدلة، على حتتوي اليت التقارير وصياغة والتحقيقات، التحريات على اإلشراف عن لةمسؤو  كنت املنصب،
 .املختصة احملاكم أمام القضايا تابعةم وأخرياً  اإلدعاء سلطات

 داكار يف االستةناف حمكمة يف وكيلة املدعي العام منصب لشغل القضائية الوالية إىل عدت هذه، األوىل االنتداب فرتة هناية ويف
 اجلنائية القضايا ذلك يف مبا االستةناف، خالل مرحلة اجلنائية القضايا بإدارة قمت الصفة، وهبذه(. 08/2010 - 09/2009)

 .ياتاجلنا كمةحم على املعروضة

(. 12/2011 - 08/2010) داكار يف اإلقليمية احملكمة دائرة يف للجمهورية العام املدعي ةنائبمنصب  إىل ترقييت تمت مث
 القضايا تعقيد ومدى القضائية الدعاوى حجم حيث من أمهية األكثر هو اإلقليمية داكار حمكمة يف العام املدعي مكتب ويعترب

 الشرطة وحدات من وحدة أربعني حنو عمل على تُ فأشر  ،ملا توليت مهامي يف هذا املنصبو . هناك هافي فصلال يتم اليت
 .اجلمهورية يف العام للمدعي نائبا  عشر وسبعة القضائية،

 التحقيقات على أشرف وأن اجلنائي، التحقيق سلطاتب منتظمو  مباشر اتصال على أكون بأن أعاله املذكورة املهام يل مسحت وقد
 .احلكم حماكم خمتلف إىل اهتامات لوائح أو تقارير بواسطة وأُبررها االهتامات كدأؤ  وأن القضائية امللفات أعد وأن ،مباشرهتاو 

 متموانض ،(03/2013-05/2012) اجلنائية الشؤون عن لةمسؤو  األوىل الدرجة من ةفني ةمستشار  يينبتعي العدل وزيرقام  مث
اجلهاز  إلصالح مقرتحات تقدميو  للحكومة، اجلنائية السياسة تنفيذ علق بالنظر والتفكري يفيت دوري كان حيث املستشارية إىل

 .النيابات العامة مستوى على املفتوحة اإلجراءات متابعة يف الوزير ومساعدة القضائي

 02/2013) للدولة القضائية للوكالة مديرة ُعينت حيث التخطيطو  واملالية االقتصاد وزارة كما قامت وزارة العدل بانتدايب لدى
 يف طرفا فيها الدولة تكون اليت التقاضي قضايا مجيع تسوية يف اختصاصو  صالحية يل تكان الصفة، وهبذه(. 06/2015 -

 املرتكبة اجلرائم عن املسؤول العام املدعي على املسألة عرض عن لةمسؤو  كنت وهكذا. ودولية وطنية حتكيمية أو قضائية إجراءات
 سبل ممارسة مالءمة مدى وتقييم الدفاع وتوجيه احملاكمات، سري تابعةوم لدولةل املبالغ املسحقة اسرتداد أجل ومن الدولة؛ ضد

 .االنتصاف



                                                                                                                                                                                                                                                                  
           

   
 

 احملكمةتعترب و . لالستفتاء ةكمستشار ( 09/2017 – 10/2015) السنغال يف العليا احملكمة إىل انضممت الحق وقت ويف
 لسلطاتا من قبل لسلطةيف إساءة استعمال ا ،اخري أو  والأ ،لبتبا ،اخلصوص وجه على خمتصة ،قضائية هيةة علىبصفتها أ العليا

إعادة  طلبات وكذلك ،احملاكم مجيع عن الصادرةالنهائية  حكامو األ حكاماأل ضد بالنقض املتعلقة االستةنافاالت وحب اإلدارية
سوء السلوك القضائي وتعارض األحكام القضائية ومالحقات و  القضاة، لوائحو  أخرى، إىل حمكمة من اإلحالة طلباتو  ،احملاكمة
 .املوظفني وبعض القضاة ضد قضائية

املنهجية يف تطوير حس  نظري، يف اإلدارية، والدائرة اجلنائية الدائرة يف تراكمي بشكل العليا، احملكمة يف القضائية جتربيتأسهمت و 
 ،ومشاريع األحكام التقارير، كتابة يف والكفاءة نضبا واال بالدقة الشعور تعميق حيث من األول، املقام ويف بل ،لدي والتنظيم

 .األحكامو 

لكي أتوىل  شهرين بعد ترقييت، قبل الوزير، ديوان ةمدير  سؤولياتمب الضطالعل العدل وزارة يف تعييين مت ،2015 سبتمربأيلول/ يفو 
 .أشغله حىت اليوم زلت ما املنصب الذي ووه العدل، لوزارة ةالعام ةاألمين منصب

 على سري سهرأ اليت ،الوزارة إدارات خمتلف أنشطة تنسيق عن أمور، مجلة يف ،ةمسؤولفإنين  ،ة لوزارة العدلعام ةأمينبصفيت و 
 نسانإلا حقوق مديرية أنشطة من وكجزء الصفة، وهبذه. الوزارية القرارات تنفيذ ورصد وإعداد الصحيح، النحو على عملياهتا
 أحكام إدخال منظور من الطفل مدونة مشروع وضع على مكثف بشكل العمل عكفُت على ،العفوو  اجلنائية الشؤون ومديرية
 يف االطفال إىل اجلنسي يلوامل االغتصاب جيرم تشريع ووضع (1989) السنغايل احمللي القانون يف الطفل حلقوق الدولية االتفاقية
 .السنغال

 حقوق مبعاهدة املعنية املتحدة األمم هيةات إىل وتقدميها للسنغال الدورية التقارير إعداد بتنسيق قمت فقد ذلك عن فضالً و 
 .اإلنسان حقوق جمللس التابعة الشاملة الدورية التقارير عن فضالً  ،(التعذيب مناهضة وجلنة اإلنسان حقوق جلنة) اإلنسان

 .التعذيب ةناهضمل املتحدة األمم جلنة أمام السنغال تقرير عن دافعت ولقد ،2018 أبريلنيسان/ 26 يف

 عن الدفاع يف ادوره يتمثلو  ،نيالقضائي ضرينواحمل والقضاة نياحملام اليت تضم ،اتالسنغالي اتاحلقوقي رابطة يف عضو أنا وأخريا،
 .املرأة ضد العنف ومكافحة املرأة حقوق

 يل يسمح مما اهلرمي، التسلسل خارج يةقاض رتبة إىل نظامية حيث ارتقيتال قيةالرت  من بانتظام استفدت املهنية، حيايت وطوال
مما جيعلين أتوفر على  ةنزاهالو باحلياد  أحتلىكما  والنزاهةيل بالكفاءة العالية  يشهد وهذا. بلدي يف قضائي منصب أعلى بتويل

 .الدولية اجلنائية احملكمة يف ةقاضي لشغل منصب املؤهالت الالزمة

 يتم عندما أنه أي بلدي، يف قضائي منصب أعلى لشغل املرشحني الختيار الوطنية لإلجراءات وفقا طليب يقدم لذلك، ونتيجة
 العدل لوزارة التابعة القضائية اخلدمات إدارة تتلقى مث ،ومضمون ممكن نطاق أوسع على التوزيع فإن ،منصب بشغور إشعار تلقي

 .املواصفات وأفضل املطلوبة الشرو  ستويفي الذي املرشح العدل، وزير مبوافقة وتقرتح، باستعراضها تقوم اليت ،رتشحال ملفات



                                                                                                                                                                                                                                                                  
           

   
 

 بأنين االعتقاد إىل دفعينت اجلنائية، واإلجراءات اجلنائي القانون جمال يف كفاءيتو  واإلداري، القضائييف اجملال  خربيت سنوات إنو 
 .األساسي روما نظام من 36 املادة من 3 الفقرة مبوجب املطلوبة والقدرات املهارات كل أتوفر على

 .احملكمة عملب القيام األمر يتطلب عندما الواجبات هذه ألداء متاما فرغةمت أكون بأن أتعهد وأخريا،

 

_________ 

 

 


