
  غربدو جوستاف كام               :االسم

  بوركينا فاسو             :اجلنسية

 فاسو بوركينا )بوغوريبا( يف دولو١٩٥٨ أيار/ مايو  ١٩:           تاريخ امليالد

  ، ٤، فئة خاصة، درجة )قاضي(الضابط القضائي :                   املهنة

 )ICTR( يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  حاليا قاضي                          و

 وسام فارس بوركينا فاسو للشجاعة الوطنية     :األومسة و النياشني

  التعليم

  

.  الدويل باريس قسم للقضاء، املدرسة الوطنية) دبلوم مدرسة القانون( القضائية  األعمال        دبلوم١٩٨٥متوز /يوليو
  .فرنسا

  بوركينا فاسو، ماجستري يف القانون-)املدرسة العليا للقانون(   جامعة واجادوجو       ١٩٨٣متوز  /يوليو

 بوبو يف الثانوية كوليبايل وزين مدرسة) إي مستوى أ.سي.جي(    شهادة البكالوريا  تقدير ب ١٩٧٨حزيران  /يونيو

   بوركينا فاسو،ديوالسو

 بناء وصيانة مواقع احلاسوب -الوسائط املتعدد إلعالماتصاالت ا يف جامعي دبلوم) ١(املؤهالت األخرى          
  . مساعدة برنامج النشر-االلكترونية

االشتراك يف برامج الزمالة التدريبية املختلفة وحلقات دراسية وورش عمل املتعلّقة مبهنيت ) ٢(                             
 .كضابط قضائي وقانوين

  اخلربة املهنية
  دولية لرواندال٢٠٠٨آذار /املمارس

إنّ دور .       عينين رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا عضواً بلجنة اللوائح اخلاصة باحملكمة٢٠٠٨آذار  /من مارس
اللجنة املذكورة أن تدرس اللوائح لكي تقترح تعديالت حيث تكون ضرورية، ودراسة كلّ 

الرئيس وإىل اجتماع كامل العدد اقتراحات التعديل لكي تعطي رأيا مربهناً على ذلك إىل 
 .من القضاة



      عينين األمني العام لألمم املتحدة ، للمرة األوىل، كقاضي باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ٢٠٠٤أيلول / سبتمرب١٣
  . من قانون احملكمة٢ ، فقّرة ١٢يف قضية  سريومبا، مبوجب املادة 

    .جلمعية العامة لألمم املتحدة كقاضي خصومة باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا انتخبته ا      ٢٠٠٣حزيران / يونيو٢٥
لتمكني احملكمة من  )]S / RES /1431 (2002[جملس األمن قائمة قضاة  اخلصومة   قدم

 .سرعة اجناز أعماهلا

  القضايا

 املدعي العام ضد ميتشل باغاراجازا           ٢٠٠٩آب /أغسطس

 ١٧ و أصدرت هيئة احملكمة قرارها يف ٢٠٠٩ آب/أغسطس بدأت احملاكمة يف                                 
  .٢٠٠٩تشرين الثّاين /نوفمرب

 املدعي العام ضد  ثريسيس موفوين                                  

أصدرت هيئة احملكمة قرارها يف . ئنافبدأت إعادة حماكمة املتهم بعد قرار حمكمة االست                                  
  .٢٠١٠شباط / فرباير١١

  ي العام ضد  كاليكست كاليمرتيرا و٢٠٠٨          ٢٠٠٨نيسان / أبريل١٣

 أيار/ مايو٥بدأت احملاكمة يف . لقضيةهذه ا                                  أحال يل األمني العام لألمم املتحدة    
  .٢٠٠٩ أنها جيب أن ينتهي خالل النصف األول من  عام و ترجح احملكمة  ٢٠٠٨

  املدعي العام ضد  ج أ أ     ٢٠٠٧تشرين الثّاين / نوفمرب٨

بانتهاك حرمة احملكمة واليت هذه القضية اخلاصة                                      أحال يل األمني العام لألمم املتحدة 
 .فيها شاهد حممي كمتهمميثل 

 حىت اآلن، و.  أعترف املتهم بتهمة الشهادة الزور و أصدرت هيئة احملكمة حكمها   ٢٠٠٧كانون األول /ديسمرب ٤
  .فهذا هو احلكم الوحيد من نوعه الذي صدر من قبل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

    املدعي العام ضد سيمون  نيشاميجو          ٢٠٠٦أيلول / سبتمرب١٨

 ٢٥بدأت احملاكمة يف . هذه القضية ألمم املتحدةل األمني العام                    أحال يل           
  . ٢٠٠٦أيلول /سبتمرب

  .أصدرت هيئة احملكمة قرارها الذي يدين املتهم، مبا يشمل احلكم            ٢٠٠٨أيلول / سبتمرب٢٤

  كرميرا و ماثيو جنرومباتيسو جوزيف نيزرورااملدعي العام ضد إدوارد              ٢٠٠٥أيلول  /سبتمرب١



وهي مستمر، وكلّ سنة، تقدم . هذه القضيةملتحدة  األمني العام لألمم ا                                       أحال يل
  . قرار١٠٠هيئة احملكمة حوايل 

     املدعي العام ضد أندريه رواماكوبا                 ٢٠٠٥ أيار/ مايو٢٦

ة اليت كانت نتيجة فصلها عن قضية األمني العام لألمم املتحدة هذه القضييل                                       أحال  
  .٢٠٠٦حزيران / يونيو٥بدأت احملاكمة يف . رواماكوبا و آخرين

  . املتهمبرأ أصدرت هيئة احملكمة قرارها الذي             ٢٠٠٦أيلول / سبتمرب٢٠

  سريومبا املدعي العام ضد   أثاناس             ٢٠٠٤آب / أغسطس٢٧

 ٢٠ بدأت احملاكمة يف  وقد.هذه القضية                                        أحال يل األمني العام لألمم املتحدة 
  .٢٠٠٤أيلول /سبتمرب

  .تهم، مبا يشمل احلكمأصدرت هيئة احملكمة قرارها الذي يدين امل     ٢٠٠٦ كانون األول/ ديسمرب١٣

  وزارة العدل، بوركينا فاسو

كان دوري )   PADEG جبانب واجبايت كمنسق لـ (مستشار الفين لوزير العدل متوز                     / يوليو٢٠٠٤
مساعدة  الوزير يف دراسة كلّ األمور اليت تدخل يف حدود اختصاصه ومتثيله عند 

  .الضرورة

٢٠٠٣                                  PADEG ) برنامج لتعزيز العملية الدميقراطية وسيادة القانون و اإلدارة الرشيدة(  
 .  الوطين، جبانب الواجبات األخرى يف وزارة العدلPADEG                                        منسق برنامج 

 كنت مسئوال عن حتضري وتنفيذ الربنامج السنوي للنشاطات    ذه األهلية،                                         
ومشروع امليزانية وتقدمي التقارير التقنية و املالية للجنة الربنامج التنسيقية، فتح 

و كنت أيضا الضابط . وإدارة حساب صندوق تطوير الربنامج احلكومي األورويب
صوص توقيع العقود املختلفة خب)  من اتفاقية لومي الرابعة٣١٣طبقاً للمادة (املخول 

أخريا، كنت مدير نفقات الدفعات . واالتفاقيات) أجهزة/ أعمال، جتهيزات (
يهدف الربنامج بشكل حمدد إيل توفري التدريب يف جماالت خمتلفة من . احمللية

مسجلون، ضباط شرطة، حمامون، (القانون للقضاة والضباط اآلخرين يف احملكمة 
نشرنا بعض املراجع ذلك، يف اية و.  حقوق اإلنسان، وملنظمات. )اخل

اإلجراء اجلنائية و القانون : وملخصات وافية تتعلق باملسائل القانونية املختلفة
  .اجلنائي و القانون اجلنائي الدويل وقانون األسرة، اخل

  مدير الدراسات والتخطيط                    ٢٠٠٣-٢٠٠١  



                                       ذه األهلية، كنت مسئوال عن : 

)i (اإلجناز؛ تنتظر اليت أو اجلارية واملشاريع بأسواء كانترة املتعلقة البيانات متركز  
)ii ( نة يف خطط التنميةمتابعة ومراقبة املشاريع، سواء  كانت هذه املشاريع متضم 

  والربامج أم ال؛
)iii ( مشاريع  وتصميم دراسة سيما ال الوزارة،إجراء اتنفيذ ومتابعةة لتنشيط 

  الوزارة؛
)iv (هذا مشل حتضري  وتنظيم منح العقود العامة اليت تقع حتت سلطة الوزارة

  مواصفات املناقصة ورسائل إعالن النية؛
)v (متابعة العالقات مع املؤسسات الدولية؛  
)vi (متابعة أعمال جلان التعاون املشتركة؛ 

)vii (  ومتابعة برنامج معاجلة بيانات الوزارة؛و ضع و تنفيذ  

)viii (إعداد و متابعة خطة أنشطة الوزارة؛  
)ix (إعداد برامج استثمار سنوية و ذات ثالث سنوات للوزارة وضمان تطبيقها.  

  الشئون املدنية واجلنائية والتصديقاتمدير                        ٢٠٠١-١٩٩٩
  :مشلت واجبايت                                           

)i (بشأن ارية متابعة نشاطات احملاكم املختلفة خبصوص القضايا املدنية والتجا  
  ألمور و االجتماعية و اإلدارية؛

)ii (مراقبة وظائف احملاكم اإلقليمية و احمللية؛  
)iii  (و خدمة ال لالتفاقيات الدولية املتعلّقة بالقانون اخلاصضمان التطبيق الفع  

العمليات ونسخ األمور اهلامشية املدرجة  يف سجالت األحوال املدنية، دراسة 
  .ت التجنسطلبا

عضو وفد بوركينا فاسو يف االجتماعات التحضريية اليت سبقت تأسيس احملكمة                        ٢٠٠٢-١٩٩٨
 ).ICC(اجلنائية الدولية 

يف صياغة ) نيويورك( ويف مقر األمم املتحدة فبهذه الصالحية، شاركت يف روما              
وقواعد اإلجراءات واألدلة ويف تقرير ) ١٩٩٨(لوائح احملكمة اجلنائية الدولية 

شاركت أيضا يف صياغة اللوائح والقوانني . العناصر التأسيسية ألركان جلرمية
واتفاقية تتناول املالية وقواعد اإلدارة املالية و اتفاقية تتناول االمتيازات واحلصانات 

  .العالقات بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة

 .عضو جلنة خصخصة مشاريع العامة) ١                                (٢٠٠١



 تكليف هذه اللجنة اليت جاء أعضائها من خلفيات مهنية خمتلفة خبصخصة بعض              مت
 . اللجنةوقد مثّلت وزارة العدل يف.  املؤسسات العامة

عضو جلنة التصنيف الوطنية لتنقيح مدونة اإلجراءات اجلنائية والقوانني اليت )٢(             
 .حتكم اإلجراءات القابلة للتطبيق  من قبل الدائرة اجلنائية

 ويف اللجنة، شاركت يف تنقيح، نصوص الوزارة القانونية وأعطيت رأيي بشأن               
  .باشرةامل  حتت سلطة الوزارة تقعاألمور اليت مل

 . ممثل حكومي يف احملكمة العسكرية لوجادوجو                       ٢٠٠٠-١٩٩٨

             ذه الصالحية، عملتعي أمام احملكمة العسكرية واختذت أو كلفت باختاذ وكمد 
  .كلّ اإلجراءات الضرورية للمالحقة انتهاكات القانون اجلنائي

  املدعي العام يف حمكمة استئناف واجادوجو                        ١٩٩٩-١٩٩٦

كمدعي عام أمام هذه احملكمة، مشلت واجبايت ضمان تطبيق القانون  عملت 
اجلنائي يف كافة أحناء أرض الوطن واختاذ أو التكليف باختاذ كلّ اإلجراءات 

 عمل املدعني الضرورية ملالحقة انتهاكات القانون اجلنائي واإلشراف على
  .العاملني يف احملاكم االبتدائية

  )١٩٩٦-١٩٩٥) (إقليمية(رئيس حمكمة كودوجو العليا                          ١٩٩٦-١٩٩٥

 )١٩٩٥-١٩٩٢) (إقليمية( رئيس حمكمة  بوبوديوالسوالعليا                         ١٩٩٥-١٩٩٢

ن اصدر أحكاما، يف احملكمة االبتدائية يف قضايا ذه الصالحية، كان ال بد أ                
مدنية و جتارية و جنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة العليا و املنظورة أمام 

و أمرت أيضا باختاذ إجراءات وقائية أ و تعويضية، عند . احملكمة املذكورة
  .احلاجة إليها

 ممارسة القانون يف ( واجادوجو –عدة القضائية  حمامي، ايف احملكمةي للمسا                 ١٩٩٢-١٩٨٨
 بوركينا فاسو)  واجادوجو

 مشل عملي متثيل ومساعدة املتقاضني يف  احملكمة ، السيما الشركات               و   
  .احلكومية واملشاريع املشتركة

أودراوغو وحماولة  كليمان عمرو عضو اللجنة املستقلة للتحقيق يف جرمية  اغتيال                         ١٩٩٢-١٩٩١
 .اغتيال خمتار تال



أجرت اللجنة كلّ التحقيقات الضرورية يف كافة أحناء أرض الوطن لكي                
 تتعرف على وتعتقل اجلناة  و املتعاونني  معهم يف اجلرمية  اليت ارتكبت ضد

تواطئني أودراوغو عضو سابق من احلكومة، باإلضافة إىل امل كليمان عمرو 
  .معهم

  .االبتدائية تنكودوغو حمكمة  رئيس                          ١٩٨٨-١٩٨٧

ذه الصالحية، أصدرت أحكاما، يف احملكمة االبتدائية يف قضايا مدنية و                
جتارية و جنائية اليت تدخل يف اختصاص احملكمة العليا و املنظورة أمام احملكمة 

 .ت أيضا باختاذ إجراءات وقائية أ و تعويضية، عند احلاجة إليهاو أمر. املذكورة

 .ديوالسو االبتدائية بوبو حمكمة يف حتقيق  قاضي                         ١٩٨٧-١٩٨٥

ذه الصالحية، كان واجيب القيام أو التكليف بالقيام بكلّ التحقيقات القضائية 
  .الضرورية، مبوجب القانون، للكشف عن احلقيقة

  .مناطق اهتمام أخرى

  عضو احلركة البوركنية ملكافحة التمييز العنصري  و التفرقة العنصرية                                      ١٩٨٦ 
  . مجعية إنسانية دولية يف بوركينا فاسو- )Mobrap (وللصداقة بني الناس

  .م مجعية الدفاع عن الدميقراطية واحلريةعضو مؤسس وأمني عا                                     ١٩٨٩

من عضو مؤسس يف مجعية مستهلكي بوركينا فاسو  وهي مجعية لدفاع                                      ١٩٩٢
أن استهالك  املنتجات منتهية الصالحية ورديئة اجلودة .  حقوق املستهلكني

  .أصبح قضية صحة عامة يف بوركينا فاسو

  تمعرفة اللغا

  التخاطب    جيد جدا                                 الفرنسية 

  القراءة       جيد جدا                                          

   الكتابة       جيد جدا                                          

 ا جيد جد   التخاطب                                 اإلجنليزية  

  جيد     قراءة                                              

 جيد   الكتابة                                               

*** 


