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  املؤهالت بيان 

 نائيةاجل كمةاحمل يف قاضٍ ملنصب ، غربدو جوستاف كام فاسو، ركيناوب حكومة مرشح ملؤهالت املفصل البيان تقدمي مت
 ASP-ICC/٣/ Res.٦ رقم قرارال من ٦ ةفقّرالو األساسي روما قانون من ،)أ (٤ ةفقّر ،٣٦ املادة مبوجب قدم الدولية،
  .الدولية نائيةاجل محكمةلل القضاة وانتخاب الترشيح اتإجراءب علقاملت األطراف الدول جلمعية

 ستجرى و الدولية، نائيةاجل كمةباحمل قاض نصبمل غربدو جوستاف كام القاضي ترشيح فاسو ركيناوب أي ٣ قررت
 الدول يةجلمع العاشرة اجللسة أثناء نيويورك يف ،٢٠١١ األول كانون/ديسمرب ٢١ إىل ١٢ من الفترة يف االنتخابات
  .األساسي روما قانون نظام يف األطراف

 جمال يف املتوفرة الكفاءة "حيث من الطلبات قدميم  متطلبات متاما يلبي هألن )أ( القائمة على كام القاضي ترشيح مت
 مماثلة ةبصف أو حمامي أو عام مدعي أو كقاضي سواء ، املناسبة الزمةال اخلربةو اجلنائية اتواإلجراء اجلنائي القانون
  .األساسي روما نظام من ٣٦ املادة من ٥ فقّرال) ب. أي  ٣ فقرة( ". أخرى

 على القضائي النظام يف املستوى رفيعة ناصبم تقلد وقد استثنائي ستوىمب متتع قاض هو فاسو ركيناوب مرشح إنّ
 ناصبامل أعلى لتقلد املطلوبة األقدمية و اخلربة شروط كلّ ،ينجز فإنه لذلك كنتيجةو. الدويل و قوميال املستويني

  .))أ(٣ الفقرة ٣٦املادة (آ�� ه� ����ب ���� ���م رو�� ا�����  لقضائيةا

 ٢٠١١ حزيران يف ١٦ يف١١،٢٨٦ PCS/ac/   رقم ةشفهي مذكرة شكل على ا بعث اليت الذاتية سريته يف أكد كما
 ، للقضاء الوطنية املدرسة من عليها حصل ،قاضيال شهادة حيمل غربدو جوستاف كام القاضيف الدائمة، البعثة من

  .أوجادوجو جامعة من القانون يف املاجستري درجة و فرنسا ، باريس يف الدويل، القسم

 جلنة التصنيف الوطنية لتنقيح مدونة اً يفعضو كان أنه تشمل مناصب عدة كام القاضي تقلد ،قوميال املستوى على
 يف حتقيقات قاضو حماميو اإلجراءات اجلنائية والقوانني اليت حتكم اإلجراءات القابلة للتطبيق من قبل الدائرة اجلنائية

 ولاأل العام دعياملو)  حمليات (عليا،التنكودوغو و ديوالسو  بوبوحمكمة رئيس و )حملية (االبتدائية حمكمة رئيسو حمكمة
 .  أوجادوجو استئناف حمكمة يف

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة كقاضي خصومة باحملكمة اجلنائية قبل من كام القاضي انتخب الدويل، املستوى علىو
 هيئة أصدرت احملاكمات، خالل من و .مجاعات أو أفراد فيها ام  قضايا  إىلَ أوكلت حيث )ICTR( ا الدولية لرواندا

  :التالية القضايا على احكمه ترأسها اليت احملكمة
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 ؛ باغاراجازا ميتشل ضد املدعي -

 ؛ موفوين ثريسيس ضد املدعي -

 ؛كاليمرتيرا   ضد املدعي -

 ؛ نيشاميجو سيمون ضد املدعي -

 ؛أ أ ج ضد املدعي -

 ؛ ارواماكوب أندريه ضد املدعي -

  .سريومبا ضد املدعي -

 ،٢٠٠٥ عام يف إليه األشخاص من العديد فيها املتهم القضية هذه ملف إحالة مت: نيوآخر راكرمي ضد املدعي قضية يف
  .٢٠١١ عام اية يف قرار اختاذ جيب

 تعمل مجعيات  يف مؤسس عضو اإلنسان، قوقحل متحمس حمامي هوو إنسان حقوق جمال يف ناشط كام القاضي أساسا،
  .فاسو ركيناوب يف اإلنسان حقوق الجم يف

  .ةجنليزياإلو ةفرنسيال يتكلّم. فاسو ركيناوب من مواطن كام القاضي

  ).فاسو ركيناوب يف االمتياز وسام ( "الوطين النبالة وسام "وسام حيمل وهو 
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