الترشيح لالنتخاب قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية  -استمارة السيرة الذاتية
اللقب:

كام

االسم:

غبريداو

االسم الثاني:

غوستاف

الجنس:

ذكر

تاريخ الميالد:

1958/5/19

الجنسية:

بوركينا فاسو

الجنسية الثانية( :إن وجدت)
اإلقليم:

أفريقيا

الحالة االجتماعية:

متزوج

القائمة ألف/القائمة باء:

القائمة باء

اللغات

اللغة األم :الديان ،اللويب ،الديوال

 -االنكليزية

(كتابيا) متوسط

(شفويا) متوسط

 -الفرنسية

(كتابيا )إجادة تامة

(شفويا) إجادة تامة

 -اللغات األخرى

االسبانية( :كتابيا) مبتدئ

(شفويا) مبتدئ

المؤهالت العلمية :التاريخ ،املؤسسة ،الشهادة (الشهادات) اليت مت احلصول عليها (بدءا باألحدث)
 يرجى إدراج/إرفاق البيانات عند االقتضاءكانون الثاني/يناير  -1984تموز/يوليه 1985

 -املؤسسة:

املعهد الوطين للقضاء يف باريس (القسم الدويل)

 الشهادة (الشهادات) اليت متاحلصول عليها

دبلوم القضاء

تشرين األول/اكتوبر  -1982تموز/يوليه 1983

 -املؤسسة:

جامعة واغادوغو :املعهد العايل للقانون يف واغادوغو

 الشهادة (الشهادات) اليت متاحلصول عليها

املاجستري يف القانون

تشرين األول/اكتوبر  -1979تموز/يوليه 1982

 -املؤسسة:

املعهد العايل للقانون يف واغادوغو

 الشهادة (الشهادات) اليت متاحلصول عليها

ليسانس احلقوق

تشرين األول/اكتوبر  -1971تموز/يوليه 1978

 -املؤسسة:

مدرسة وزين غوليبايل الثانوية

 الشهادة (الشهادات) اليت متاحلصول عليها

شهادة الثانوية العامة

الخبرة المهنية :التاريخ ،جهة العمل ،الوظيفة ،معلومات أخرى (بدءا باألحدث)  -يرجى إدراج/إرفاق
البيانات عند االقتضاء
 يرجى اإلشارة إىل عالقة الرتشيح بالقائمة ألف أو باء حسب االقتضاءنيسان/أبريل - 2016/الوقت الحاضر

جهة العمل:

وزارة العدل

الوظيفة:

مكلف مبهام

معلومات أخرى:

مكتب وزير العدل :دراسة وحتليل ملفات معينة على الفور نيابة عن
الوزير

كانون األول/ديسمبر -2011تموز/يوليه 2020

جهة العمل:

األمم املتحدة :اآللية الدولية املعنية حبل املسائل املتبقية للمحكمتني
املخصصتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا

الوظيفة:

قاض

معلومات أخرى:

البحث عن اهلاربني الباقني وتقدميهم للمحاكمة ،وإجراء حماكمات
جديدة؛ إجراءات االستئناف يف القضايا املرفوعة أمام احملكمة اجلنائية
الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،واحملاكمات
املتعلقة باالزدراء ،واإلجراءات املتعلقة بإعادة النظر ،واالستجابة لطلبات
املساعدة اليت ترسلها احملاكم الوطنية؛ مراقبة تنفيذ األحكام الصادرة عن
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا
السابقة ،واآللية؛ ضمان احلماية آلالف الشهود والضحايا يف القضايا
اليت فصلت فيها احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة واآللية.
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نيسان/أبريل  -2015تموز/يوليه 2016

جهة العمل:

(االحتاد األفريقي)؛ الدوائر األفريقية االستثنائية يف داكار

الوظيفة:

رئيس حمكمة (قاض) بالدوائر األفريقية االستثنائية يف داكار

معلومات أخرى:

انشئت الدوائر األفريقية االستثنائية مبوجب االتفاق املعقود بني حكومة
السنغال واالحتاد األفريقي يف  22آب/أغسطس  .2012وختتص هذه
الدوائر "مبحاكمة املسؤول أو املسؤولني الرئيسيني عن اجلرائم
واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل واألعراف الدولية واالتفاقيات اليت
وقعت عليها تشاد املرتكبة يف إقليم تشاد يف الفرتة من  7حزيران/يونيه
 1982إىل  1كانون األول/ديسمرب  .1990ويف  30أيار/مايو
 ،2016حكمت هذه احملكمة بتشكيل خمتلط على السيد حسني
حربي بالسجن املؤبد نظري ارتكابه جرائم دولية يف تشاد.

حزيران/يونيه  -2003تموز/يوليه 2012

جهة العمل:

األمم املتحدة -احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

الوظيفة:

قاض

معلومات أخرى:

أنشأ جملس األمن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا "حملاكمة األشخاص
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات
اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف أراضي رواندا وأراضي الدول
اجملاورة يف الفرتة من  ١كانون الثاين/يناير  ١٩٩٤إىل  ٣١كانون
األول/ديسمرب ."١٩٩٤

تموز/يوليه  -1996حزيران يونيه 1999

جهة العمل:

وزارة العدل

الوظيفة:

مدعي عام مبحكمة االستئناف يف واغادوغو ومندوب احلكومة باحملكمة
العسكرية يف واغادوغو

معلومات أخرى:

• القيام بأعمال النيابة العامة أمام حمكمة االستئناف؛
• ضمان تطبيق القانون اجلنائي على األراضي الوطنية؛
• القيام أو التكليف بالقيام بأعمال التحقيق الالزمة واملالحقة القضائية
لالنتهاكات املرتكبة للقانون اجلنائي؛
• مراقبة نشاط املدعني العامني أمام احملاكم االبتدائية؛
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• تنظيم أعمال حمكمة االستئناف وضمان حسن سري العمل هبذه
احملكمة.
األنشطة المهنية األخرى ذات الصلة

 يرجى إدراج/إرفاق البيانات عند االقتضاءتموز/يوليه 2001
النشاط :مدير الدراسات والتخطيط واملنسق الوطين ملشروع برنامج الدعم لتوطيد العملية الدميقراطية
وسيادة القانون واحلكم الرشيد .وبصفيت مديرا للدراسات ،كان من الواجب أن أقوم مبا يلي
• جتمي البيانات املتعلقة بأنشطة الوزارة واملشاري اجلارية أو اليت سيتم تنفيذها؛
• متابعة ومراقبة املشاري املدرجة أو غري املدرجة يف خطط وبرامج التنمية؛
• إجراء أو التكليف بإجراء الدراسات الالزمة لتنشيط الوزارة ،وبوجه خاص دراسة وتصميم مشاري
الوزارة؛
• اإلشراف على عقود املشرتيات العامة التابعة للوزارة ،مبا يف ذلك إعداد امللفات الفنية للعطاءات
وخطابات الطلب؛
• متابعة العالقات م املؤسسات الدولية؛
• متابعة أعمال جلان التعاون املشرتكة؛
• تطوير وتنفيذ ومتابعة الشبكة االلكرتونية للوزارة؛
• تطوير ومراقبة ختطيط أنشطة الوزارة،
• تطوير وضمان تنفيذ الربامج السنوية والثالثية السنوات لالستثمار العام بالوزارة؛
• برنامج الدعم لتوطيد العملية الدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الرشيد التاب لالحتاد األورويب
والذي تبلغ ميزانيته  16مليون يورو .ويغطي الربنامج التدريب األويل للموظفني القضائيني ،والتدريب
املستمر للعاملني القضائيني واملساعدين للعدالة ،وتسجيل الوثائق القانونية ،وتعزيز إمكانية الوصول
إىل العدالة واالتصاالت ،والبنية التحتية ،ومعدات احملاكم ،وسياسة السجون ،وتوفري األموال الالزمة
لدعم سيادة القانون .وكنت مسؤوال عن تنسيق التنفيذ املناسب للمشروع.
تموز/يوليه 1999
النشاط :مدير الشؤون املدنية واجلنائية وشؤون العدل بوزارة العدل.
• متابعة أنشطة اهليئات املدنية والتجارية واجلنائية واالجتماعية واإلدارية؛
• اإلشراف على أداء احملاكم اإلقليمية واحمللية؛
• كفالة التطبيق الفعلي لالتفاقيات الدولية املتعلقة بالقانون اخلاص وتطبيق النصوص القانونية،
وإدراج احلواشي يف السجالت املدنية الرمسية ،والنظر يف طلبات التجنس.
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تموز/يوليه 1992
النشاط :رئيس احملكمة الكلية يف بوبو ديوالسو :وكان للمحكمة االبتدائية يف عام 1992
اختصاص عام يف مجي القضايا املدنية (األحوال الشخصية ،وال سيما الزواج والطالق) ،والقضايا
اجلنائية (اجلنح) ،والقضايا التجارية (املنازعات التجارية املتعلقة بكل من األشخاص الطبيعيني
واالعتباريني) .وكان الرئيس مسؤوالً عن األعمال اإلدرية (ضمان حسن سري العمل يف احملكمة)
واألعمال القضائية :احلكم االبتدائي يف القضايا املدنية والتجارية واجلنائية اليت تدخل يف اختصاص
احملكمة واملعروضة عليها ،فضال عن اختاذ التدابري الوقائية أو اإلصالحية ،حسب االقتضاء.
تموز/يوليه 1988
النشاط :حمام باملكتب الشعيب للمساعدة القضائية :وكان خمتصا بتمثيل ومساعدة األطراف املعنية
وخاصة الشركات التابعة للدولة ،وشركات االقتصاد املختلط أمام القضاء ،كما كان خمتصا برف
الدعاوي القضائية أمام احملاكم املختصة واملرافعة فيها للدفاع عن مصاحل هذه األطراف.
تموز/يوليه 1987
النشاط :رئيس احملكمة االبتدائية يف تنكودوغو ،ورئيس احملكمة الكلية يف بوبو ديوالسو :وكان
للمحكمة االبتدائية يف عام  1992اختصاص عام يف مجي القضايا املدنية (األحوال الشخصية ،وال
سيما الزواج والطالق) ،والقضايا اجلنائية (اجلنح) ،والقضايا التجارية (املنازعات التجارية املتعلقة بكل
من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني) .وكان الرئيس مسؤوالً عن األعمال اإلدرية (ضمان حسن
سري العمل يف احملكمة) واألعمال القضائية :احلكم االبتدائي يف القضايا املدنية والتجارية واجلنائية
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملعروضة عليها ،فضال عن اختاذ التدابري الوقائية أو اإلصالحية،
حسب االقتضاء.
تموز/يوليه 1985
النشاط :قاضي حتقيق باحملكمة االبتدائية يف بوبو ديوالسو :وكان خمتصا بإجراء التحقيقات الالزمة
(استجواب املتهمني والشهود ،واالنتقال إىل مكان اجلرمية ،اخل) لكشف احلقيقة ومتكني احملكمة من
حماكمة املتهمني.
أهم المنشورات ذات الصلة
القيام ،في إطار المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،باصدار األحكام التالية:
• املدعي العام ضد ميشيل باغاراغازا :اعرتف املتهم بأنه مذنب وحكمت احملكمة على املتهم بالسجن مدة
مثاين سنوات نظري االتفاق على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية.
• املدعي العام ضد غ .غ .أ : .اعرتف املتهم بأنه مذنب وحكمت احملكمة على املتهم بالسجن مدة تسعة
أشهر نظري الشهادة الزور وازدراء احملكمة.
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• املدعي العام ضد كاليكست كاليمانزيرا :حكم احملكمة على املتهم بالسجن مدة ثالثني عاما نظري ارتكابه
جرمية اإلبادة اجلماعية والتحريض املباشر والعلين على ارتكاب اإلبادة اجلماعية.
• املدعي العام ضد إدوارد كارميريا ،وماثيو جنريومباتسي ،وجوزيف نزيروريرا :حكمت احملكمة على املتهمني
األول والثاين بالسجن املؤبد نظري ارتكاهبما جرائم دولية خمتلفة ،وتويف املتهم الثالث قبل انتهاء احملاكمة.
• املدعي العام ضد سيميون نشاميهيغو :حكمت احملكمة على املتهم بالسجن املؤبد نظري ارتكابه جرمية
اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية (اإلبادة والقتل والعمل الالإنساين).
• املدعي العام ضد أندريه رواماكوبا :حكمت احملكمة برباءة املتهم من مجي التهم املنسوبة إليه ومل يستأنف
املدعي العام احلكم.
• املدعي العام ضد أثاناسي سريومبا :حكمت احملكمة على املتهم ،وهو كاهن ،يف املرحلة االبتدائية بالسجن
مدة مخس عشرة سنة ،ويف االستئناف بالسجن املؤبد ،نظري ارتكابه جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد
اإلنسانية.
وفي إطار الدوائر األفريقية االستثنائية في داكار ،حكم على حسين حبري بالسجن المؤبد
وفي إطار اآللية الدولية المعنية بحل المسائل المتبقية للمحكمتين المخصصتين ليوغوسالفيا السابقة
ورواندا  ،أتخذت القرارات المناسبة التالية:
• احلكم بإعادة النظر يف قضية املدعي العام ضد أوغستني نغرياباتواري
• احلكم باستئناف قضية املدعي العام ضد راتكو مالديتش
• إعداد دراسة مقارنة لإلجراءات الوطنية واإلجراءات الدولية ،وكتاب بشأن حماكمة حسني حربي.
أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات
 5تشرين الثاني/نوفمبر  :2019ورشة العمل الوطنية للتدريب على التعاون اجلنائي الدويل يف حالة
اإلرهاب املعقودة يف واغادوغو .وكان اهلدف من ورشة العمل هو تبادل املبادئ واألسس القانونية واإلجراءات
الواجبة التطبيق يف مسائل التعاون القضائي وتسليم اجملرمني بشكل عام ويف قضايا اإلرهاب بشكل خاص،
والتعرف على أدوات التعاون القضائي؛
تشرين الثاني/نوفمبر  :2018املنتدى السنوي لرابطة الربملانيني من أجل العمل العاملي .وعقد هذا املنتدى
السنوي يف شكل مجعية استشارية للربملانيني حول احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون يف كييف ،يف الفرتة
من  16إىل  17تشرين الثاين/نوفمرب .2018
 :2017املؤمترات املعقودة يف املعهد الوطين للقضاء يف باريس بشأن فعالية العدالة اجلنائية الدولية.
تموز/يوليه  :2017الندوة واحللقة الدراسية املعقودتان يف داكار يف الفرتة من  6إىل  11متوز/يوليه .2017
وقد نظمت اجملموعة األفريقية للعدالة ووض حد لإلفالت من العقاب ومؤسسة وايامو ،على التوايل ،هذين
احلدثني .ودعي للحضور يف هذين النشاطني بصفته خبريا منتسبا لتبادل اخلربات املكتسبة من عمله يف
القانون اجلنائي الدويل سواء على مستوى الدوائر االستثنائية األفريقية أو مستوى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
م املشاركني الذين كان معظمهم من األعضاء اجلدد يف احملكمة اجلنائية اخلاصة جلمهورية أفريقيا الوسطى.
من  2إلى  5أيار/مايو  :2017اجتماع العمل الرفي املستوى للخرباء يف العدالة اجلنائية الدولية والقانون
الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان املعين بتنفيذ االتفاق بني االحتاد األفريقي وحكومة مجهورية جنوب السودان
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ألنشاء حمكمة خمتلطة تتمت بصالحية التحقيق م املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل أو قوانني
جنوب السودان املرتكبة يف إقليم جنوب السودان منذ  15كانون األول/ديسمرب  2013ومالحقتهم قضائياً.

 :2016دورة القانون اجلنائي الدويل واإلجراءات اجلنائية املعقودة يف املعهد اجلامعي للتعليم األويل واملستمر،
واغادوغو ،بوركينا فاسو.
 :2010عرض لإلجراءات يف القانون اجلنائي الدويل يف الدورة التدريبية للمحامني املعقودة يف نقابة احملامني يف
رواندا.
 :2000عرض يف املؤمتر املعقود بشأن نظام روما األساسي وتنفيذه يف الدورة اليت نظمتها رابطة احلقوقيات يف
بوركينا فاسو لصاحل اجملتم املدين.
 1تموز/يوليه  :1998عضو يف وفد بوركينا فاسو الذي شارك يف مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني
الذي أدى إىل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية.
وهبذه الصفة  ،شاركت يف روما ويف مقر األمم املتحدة (نيويورك) يف إعداد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ( ،)1998والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،وأركان اجلرائم ،والنظام املايل والقواعد املالية ،اتفاقية
االمتيازات واحلصانات ،واالتفاق بشأن العالقات بني احملكمة واألمم املتحدة.
 :1996دورة يف اإلجراءات اجلنائية بأكادميية الشرطة وحرس السجون.
العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
عضو يف رابطة بوركينا فاسو ملكافحة العنصرية والفصل العنصري والصداقة بني الشعوب ،وهي رابطة ذات
طاب إنساين ودويل يف بوركينا فاسو.
عضو مؤسس يف رابطة الدفاع عن الدميقراطية واحلرية وأمني عام هلا ،وهي رابطة معنية بالدفاع عن الدميقراطية
واحلرية.
عضو مؤسس يف رابطة بوركينا فاسو للمستهلكني ،وهي رابطة معنية بالدفاع عن املستهلكني .وأصبح استهالك
املنتجات غري املشروعة ،واملنتهية صالحيتها ،والرديئة من املسائل املتعلقة بالصحة العامة.
عضو يف مجعية بوركينا فاسو للقانون اجلنائي.
الجوائز واألوسمة

وسام االستحقاق الوطين (برتبة فارس)
وسام االستحقاق الوطين (برتبة ضابط)
االهتمامات الشخصية
عضو يف نادي األعمال اخلريية واإلحسان وإنكار الذات
الرياضة
التوجيه واإلرشاد
القراءة
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المعلومات األخرى ذات الصلة
 :2000احلصول على دبلوم جامعي يف االتصال بالوسائل االلكرتونية (ضبط وإنشاء وصيانة املواق
االلكرتونية ،والنشر مبساعدة احلاسبات االلكرتونية).
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