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 ىلو الدلقانون لالتحاد األفريقي الجنة فى  انتخاب خمسة أعضاءتقرير عن 

 األساسيمن النظام  2تم تأسيس لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي  بموجب  المادة  -1
نون التأسيسي  لالتحاد ( من القا2)5لمقانون الدولي ووفقا  لممادة االتحاد األفريقي  لمجنة

 األفريقي.
بكفاءتيم  ا( عضًوا معترف11) تتكون لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي من إحدى عشر -2

بصفتيم  لمجنة يعممون الذين في مجال القانون الدولي ومن مواطني الدول األعضاء 
( من نفس الدولة . ويعني 1الشخصية. وال تشمل عضوية  المجنة أكثر من مواطن  واحد )

المجنة يجب أن تعكس  وتحترم  مبادئ التمثيل الجغرافي  العادل والنظم  شكيمةىذا أن ت
 ئيسية المعمول بيا في القارة  والتمثيل العادل لمجنسين.القانونية الر 

لمجنة. كانت السيدة  كعضو في التشكيمة الحالية  واحدةإمرأة وجد تيجدر بالمالحظة أنو ال  -3
 2002العضو الوحيدة التي انتخبت  في  اإلمرأة زاجا من كينيا -لميان بوكييى مييري
 . 2012بريل أوقدمت استقالتيا في 

لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي أن يتم انتخاب  األساسيمن النظام  11ة تنص الماد -4
ىذه  السري ويجب أن تخضع راعتقأعضاء  المجنة  من قبل المجمس التنفيذي من خالل اال

 وقواعد إجراءات المجمس التنفيذي. األساسياالنتخابات لمنظام 
 ( سنوات.5خمس) تيامدلوالية ثانية   ( أعضاء5تتعمق االنتخابات الحالية  فقط  بخمسة) -5
 دورتو العادية السابعة عشرة عن الصادر   EX/CL/DEC.579(XVII)وفقا لمقرره رقم -6

،  قرر المجمس التنفيذي بأن " يؤذن ألعضاء  2010المنعقدة في كمباال، أوغندا في يوليو 
عتباًرا من اليوم اعمى نحٍو فّعاٍل مدة واليتيم لمقانون الدولي إكمال  األفريقيلجنة االتحاد 

أعضاء لجنة االتحاد مدة والية " وبناء عمى ذلك، فإن 2010مايو  يأ فيوا العمل أو الذي بد
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( سنوات  من قبل  الدورة 3) ثالث لفترةاألفريقي لمقانون الدولي  الذين تمت انتخابيم 
  2002يبيا  في يوليو  العادية  الخامسة عشرة  لممجمس التنفيذي  المنعقدة في سرت، ل

  : 2013سوف تنقضي  في يوليو 
  .شور)تونس(افع بن عاالسيد/ ر  -1
 .)كينيا( زاجا–السيدة / لميان بوكييي مييري  -2
 السيد/ خوليساني سولو )بوتسوانا( -3
 السيد/ اتنازيو  كياتا تيمبو )مالوي( -4

 

زاجا من عضوية المجنة  –ا مييريالسيدة / لميان بوكيييلت ااستقآنفا،  إليو كما تمت االشارة -7
 .2012بريل أفي 

والية السيد/ بونافنشور ماكينجا مباسي )من مدة كذلك سوف تنتيي  ،فضال عن ذلك -8
غينيا االستوائية ، جميورية انتخب في يوليو في مالبوالذي  جميورية الكونغو الديمقراطية(

ل من عضوية المجنة، اوالية السيد/ نكورونزيا دوناتين )بوروندي( الذي استق مدةالستكمال 
 .2013في مايو 

 :المفوضيةفيما يمي قائمة المرشحين التي استممتيا  -9
 

 الوضع االقليم البلد نوع الجنس االسم الرقم
 وانتخابعادة إل الشمال تونس ذكر السيد/ رافع بن عاشور 1
 جديد الشمال موريتانيا ذكر السيد/ سميمان ولد ديارا  2
 ةجديد الغرب جامبيا ىأنث السيدة/ أمي جوف 3
 ةجديد الشرق أوغندا أنثى السيدة/ جوليت سيمامبو كميما  4
 وانتخابعادة إل الوسط جميورية الكونغو الديمقراطية ذكر  السيد/ دانيال مكييسي موانازامبي 5
 جديد الغرب نيجيريا ذكر السيد/ بونيفاس أوبينا أوكيري 6
 ةجديد الغرب بياجام أنثى السيدة/ نسيساي سال وادا 7
 وانتخابعادة إل الجنوب بوتسوانا ذكر السيد/ خوليساني سولو  8
 وانتخابعادة إل جنوبال مالوي ذكر ك. تيمبو السيد/ جوستيس أ. 9
 ةجديد الجنوب زامبيا أنثي السيدة/ موانغاال فانسيس زلوميس 10
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طمب من المجمس ي ي،أعضاء جدد لمجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدول انتخابعند  -11
احترام مبادئ التمثيل الجغرافي العادل والنظم القانونية التنفيذي أن يأخذ في الحسبان 

 الرئيسية المعمول بيا في القارة  ويتعين إيالء اىتمام خاص لمتمثيل العادل لنوع الجنس.

- 
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 آمي جوؼ

 
 ,Martin Luther King Street, Paradise Estate 240العنواف: 

Yundum, the Gambia 
 اإللكتروني: ، البريد2793يناير  32امبية، تاريخ الميالد نثى. الجنسية جأنوع الجنس: 

joofa@ymail.com 
 التعميـ والمؤىالت:

 معيد القانوف الدولي، واشنطف العاصمة  3123أغسطس 
دارة الدعاو       المخصصة لمقضاة ىحوؿ المحاكـ القضائية وا 

 
 جامعة فموريدا، غينسفيؿ، فموريدا، الواليات المتحدة األمريكية   3121يونيو 

 لمبرنامج الدولي لمتدريب حوؿ 32 الػ لممشاركة في الدورة 
 لوائح واستراتيجيات المرافؽ

 امبي، دبموـ في قوانيف الشريعة االسالميةاء الجالقض   3121يناير 
 عمى إجازة المحاماة في جامبيا تحصم   2772نوفمبر 

 كمية لندف الجامعية. المممكة المتحدة  7991مف سبتمبر 
 ماجستير في القانوف التجاري وقانوف الشركات  7999إلى سبتمبر

 إجازة المحاماة بإنكمترا، المممكة المتحدة تمنح  7991نوفمبر 
 عضوا في نقابة المحاميف لينشيوف إف( ت)اختير     

 
 جامعة وورويؾ، كوفنتاري، المممكة المتحدة  7993مف سبتمبر 
 بمرتبة الشرؼ في القانوف الدولي ليسانس  7991إلى يوليو 

mailto:joofa@ymail.com
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 كمية سانت بيدز، مانشستر، المممكة المتحدة  7991مف سبتمبر 
 Aشيادة التعميـ العاـ المستوى   7991إلى يوليو 

 مدرسة سانت جوزيؼ العميا، بانجوؿ، جامبيا  7991مف سبتمبر 
  Oشيادة التعميـ العاـ المستوى   7991إلى يوليو 

 
 الخبرة العممية:

 :اآلفإلى  1171مف أبريؿ 
 قاضيا لمحكمة االستئناؼ في جامبيا لإلشراؼ عمى جميع مسائؿ االستئناؼ. تعين 

 :1117مارس  – 7117أبريؿ 
 قاضيا مقيما لممحكمة العميا لجميورية جامبيا وىي محكمة ذات اختصاص غير  تعين

 كذلؾ كقاضي استئناؼ بمحكمة االستئناؼ في جامبيا. توعمم محدود.

 :1177مارس  -1171سبتمبر 
 مف والعمؿ  قاض محكمة عميا بجميورية جامبيا في إطار إدارة التنمية الدولية تعين

الرئيسية في  ايمسؤوليات . وتمثمتخالؿ المرحمة الثانية لمشروع بناء القدرات القانونية
 المتأخرة في جامبيا. ىالبت في جميع الدعاو 

 :1171سبتمبر  -1111فبراير 
 ت عددا مف القضايا التي تتراوح مكتب المستشار القانوني الخاص بي حيث أدر  تسيير

لمعقارات السكنية.  المالية والمصرفية والتجارية وتحويؿ الممكيةالدعاوى المدنية و  بيف
 ووأشرفت عمى العمميات اليومية لسير مكتب المستشار القانوني وقدمت الدعـ والتوجي

 والتدريب أثناء العمؿ.

  المشورة الفنية القانونية لمعديد مف المؤسسات المصرفية، والفنادؽ والمنظمات غير تقديـ
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وشممت خدماتي اإلضافية ليذه الشركات 

والمنظمات، تمثيميا في االجتماعات وصياغة سمسمة مف اآلراء القانونية واستعادة الديوف 
عالوة التفاوض حوؿ مختمؼ الوثائؽ القانونية نيابة عنيـ. ييز الدعاوى فضال عف وتج
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 عمى ذلؾ، فقد عممت مستشارا قانونيا لدى المفوضية السامية البريطانية في جامبيا.

  إدارة أعداد متنوعة مف القضايا التي تشمؿ كافة الجوانب المتعمقة بالمسائؿ القانونية
 العنؼ العائمي.و لألطفاؿ والطالؽ والمسائؿ المالية والعقارية 

 ات يات الشراء والعقود والتفاوض حوليا وتوحيد اتفاقيالكفاءة والقدرة عمى صياغة اتفاق
تمشيا مع التشريعات البريطانية والجامبية . والقدرة عمى توخي الحرص الواجب القروض

سداء المشورة  المقتضبة والدولية. تأكيد الوقائع اليامة والمسائؿ القانونية ذات الصمة وا 
  والدقيقة.

  العمؿ  القواعد واإلجراءات والتطبيقات المتعمقة بقوانيف وتشريعاتتقديـ خدمات تفسير
دارة القضايا المعقدة واستنباطيا، وتنفيذ عقود العمؿ. والعمؿ وأفضؿ التجارب،  وا 

 تسوية المنازعات.ل في األساليب البديمةكاختصاصي 

 

 :1111فبراير  -7999يوليو  ؤىايدا درامي وشركاأ
 ستشارة القانونية الرائدة واألكبر حجما في جامبيا ويعمؿ عمى الىذا واحد مف مكاتب ا

العمـو في مجاؿ الشركات وينشط بشكؿ خاص في مجاؿ المصارؼ والتأمينات 
 في مجاؿ الدعاوى وخاصة القانوف التجاري. ةواألعماؿ البحرية. وكنت نشط

 :7999يوليو   -7999أكتوبر  ،هؤ وشركاالمكتب القانوني لساماه أ جورج 
  غير ةوالدولي ةوالوطني ةالمحمي األصعدةيتعامؿ المكتب مع طائفة مف األعماؿ عمى ،

أنو يتعامؿ في أغمب األحياف في مجاالت القانوف التجاري والدعاوى وتسجيؿ الماركات 
 التجارية لمشركات األجنبية.

 :7999أغسطس  -7991ه )المممكة المتحدة( نوفمبر ؤ طاغور وشركا
  يتعامؿ ىذا المكتب القانوني في مسائؿ اليجرة والمجوء السياسي ومطالبات اإلصابة

صية والقانوف الجنائي وقضايا الطالؽ. إسداء المشورة الفنية حوؿ قانوف األسرة الشخ
 ومسائؿ اليجرة والعمؿ في بعض األحياف ككاتب لممساعدات القانونية.

 :7991)وكالء دعاوى( )المممكة المتحدة( فبراير  ىـؤ وىادلي وشركا ماندر
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 وتشمؿ مجاالت يركز ىذا المكتب بشكؿ أساسي عمى مطالبات اإلصابات الشخصية ،
عداد إفادات الشيود  والدخوؿ في إجراءات مستندية عمى قدر المسؤولية إجراء البحوث وا 

ا مف الوثائؽ كبير تشمؿ خميطا مف أنواع الصياغة واالعترافات واإلقرارات وغيرى
 المتعمقة بالمحاكـ.

 االستشارات:
لجامبيا فيما يتعمؽ بالدراسة الخاصة  ةتعينت مستشار   :1119أكتوبر 

بالمنتدى األفريقي لسياسات الطفؿ حوؿ مؤاءمة القوانيف 
، التي أجراىا في المتصمة باألطفاؿ في وسط وغرب أفريقيا

 أديس أبابا، المنتدى األفريقي لسياسات الطفؿ.
مج األمـ المتحدة اإلنمائي االستشارة التي يموليا برنا :1112سبتمبر  -أغسطس

لتوفير خبير لبرنامج التدريب الخاص بالحكومة المحمية، 
سداء المشورة لوزارة  وىذا يشمؿ إجراء التحميالت الكاممة وا 

فيما يتعمؽ  الدولة لشؤوف الحكـ المحمي واألراضي
منتخبيف، وموظفي جات التدريب لممسؤوليف الباحتيا

المجالس فضال عف المسؤوليف في القطاع الحكومي الذيف 
تعد أعماليـ بالغة األىمية فيما يتعمؽ بفعالية التدخالت 
صالح الحكومة المحمية،  المحمية في مجاؿ الالمركزية وا 

حوؿ  ثـ تصميـ وتقديـ حـز التدريب المالئـ والشامؿ
الضوء عمى مع تسميط  المحمية الالمركزية والحوكمة

 الجوانب القانونية والسياسات الحالية.
 نجميزية والولوؼ ومعرفة أساسية بالمغة الفرنسية.إلا  المغات:

 رئيس معيد التعميـ القانوني. رابطة القاضيات الدولية. العضوية في المنظمات المينية:
 المعيد الوطني لإلبالغ القانوني.  
 القانونية.الوكالة الوطنية لممساعدة   
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 الحموؿ البديمة لممنازعات.  
 السمطة التنظيمية لممرافؽ العامة.  

 االلماـ باستخداـ الكومبيوتر في مجاؿ تطبيقات المايكروسوفت
كسيؿ، وباور بوينت.   مثؿ برامج أوفيس، وورد، ووندوز، وا 
 

 :األشخاص الذيف يمكف الرجوع إلييـ
Pa Harry JAMMEH    Ida D Drameh 

 إيدا دي دراميو        ىاري جاميوبا 
 اختصاصي قانوني     وكيؿ عاـ ومستشار قانوني

 مانا باريد      ديواف النائب العاـ
 بانجوؿ، جامبيا      بانجوؿ، جامبيا

 4228882-220ياتؼ: ال    .4229231-220ياتؼ: ال

 لكتروني:اإلبريد ال     220-9864744 
 hemard@ganet.gm      لكتروني:اإل بريدال

 phjammeh@gmail.com 
 

Donald C. kay 

PKF 

Bertil Harding Highway 
 جامبيا

 1119971111ياتؼ:ال
  لكتروني: اإلبريد ال

Donald.kayeapkf.gm 

mailto:phjammeh@gmail.com
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كاليما جولييت سيمامبو ةالسفير  

وغنداأوزارة الشؤون الخارجية،   

P.O Box 7048, Kampala, Uganda 

Tel : 256 – 414 – 258782 /256 – 712689992 

Semambo2010@hotmail.com 

 

 

العلمية المؤهالت  

 دبموم الدراسات العميا في الدبموماسية وتكنولوجيا المعمومات )جامعة مالطة( 2003
 

في الدبموماسية الوقائية وتسوية النزاعات في األمم المتحدة  فى فصل الربيع دورة 2001
 الشؤون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا(كمية )
 

 العقارية )جامعة نيويورك( الشؤونماجيستير في  1999
 

 الفرنسية )معهد اإلدارة العامة(المغة شهادة متقدمة في  1983
 

 الفرنسية )معهد اإلدارة العامة( غةالم شهادة في 1982
 دبموم في  المحاماة )مركز تطوير القانون( 1979

 
 ليسانس في القانون )جامعة ماكيريري، كمباال( 1974-1978
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 يةممالخبرة الع
 حتى اآلن: 2011مارس 

عن جميع المسائل المتعمقة  ةإدارة االتحاد األفريقي، والمسؤول ةورئيس ةسفير  
مم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛ القانونية؛ السالمسائل األفريقي، بما فيها باالتحاد 

ل، اطفالشباب، األ التى تشملن؛ الديمقراطية والحكم؛ القضايا االجتماعية و الالجئ
ميزانية االتحاد األفريقي، وجميع المسائل المتعمقة ب؛ الشراكات؛ إلخالعمل 

 حاد األفريقي.المسائل ذات الصمة باألجهزة المختمفة في االت
 

 2011مارس  – 2006أكتوبر 
مكاتب السفارة والمسؤولة عن رئيسة  لرئيس البعثة/ ةالثاني ةوالنائب ةسفير ال 

 .سفارة أوغندا، أديس أبابا -ةالمحاسبي الجوانب
 

المسائل االجتماعية لالتحاد األفريقي  حول  تناوللمسفارة. ت ةالقانوني ةالمستشار  :المهام
 مسائلوالالجئين، وكذلك ال ملل، الشباب، العاطفائل الجنسين، األالمرأة، مس

القانونية )المعاهدات، االتفاقيات، حقوق اإلنسان، السمم واألمن(. إلى جانب 
 .ون اإلدارية والمالية في السفارةعن الشؤ  ةمسؤول هاكون
 

 :2006أكتوبر  – 2004نوفمبر 
ت الثنائية مع البمدان األوروبية، وكذلك عن العالقا ةإدارة أوروبا والمسؤول ةرئيس 

التعاون بين االتحاد األوروبي ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط 
 الهادي.
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 :2004نوفمبر  – 2001يوليو 
 .إدارة المنظمات والمعاهدات المتعددة األطراف في وزارة الخارجية، كمباال ةرئيس 

 
  
لوزير الخارجية في مجال القانون الدولي، حقوق اإلنسان،  ةيالقانون ةالمستشار  المهام:

 .االمتيازات والحصانات، وغيرها من المسائل القانونية
 
المعاهدات واالتفاقيات المتعددة األطراف  وصياغةعن التفاوض  ةالمسؤول 

أيضا، صياغة ومراجعة الوثائق و والثنائية، والتحضير لدخولها حيز التنفيذ. 
ومشاريع القوانين الصادرة عن مجمس الوزراء  قاور األ ا، بما فيهاألخرى القانونية

تنسيق المسائل المتعمقة بمنظمة التجارة العالمية وكذلك البرلمان. لعرضها عمى 
وغيرها من المسائل االقتصادية، نزع السالح، المنظمة الدولية لمممكية الفكرية، 

بصفتي عضوا ات السياس ي صنعوالقضايا االجتماعية ذات الصمة. المشاركة ف
 في اإلدارة العميا في الوزارة.

 
فيما يتعمق باألوغنديين وخاصة إدارة الحاالت الشخصية والعممية القانونية، تناول  

 .والدبموماسيين
 

 2001يوليو  – 2000ديسمبر 
 ./ البعثة الدائمة لجمهورية أوغندا لدى األمم المتحدةةمستشار  ةوزير  

 
 التي تشملمجنة السادسة )القانونية( لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة، ال لاعمأ تناولت المهام:

القانون التجاري الدولي، قانون البحار، لجنة المواثيق، المجنة القانونية الدولية 
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أوغندا لدى المجنة التحضيرية إلنشاء  ةوالتفاوض بشأن مختمف االتفاقيات. ممثم
ل مجمس األمن وعمميات اعممتابعة أ عن أيضا ةلمحكمة جنائية دولية. المسؤو 

داخل  المناصب الشاغرةحفظ السالم، مسائل حقوق اإلنسان، وكذلك الترشيحات و 
 منظومة األمم المتحدة.

 
شمل التى ت، بعثةممتمكات العقارية الخاصة بالبال المتعمقة مسائلال كافة عن ةالمسؤول

دارة ، والتفاو سماسرةوالالتنسيق مع المستأجرين  ض بشأن عقود اإليجار وصياغتها، وا 
 .إلخاألصول،

 
ة، بما في ذلك التعامل مع عقود البائعين والموردين لمبعث ةالقانوني ةالمستشار  

 ؛والموظفين
 

1992-
1995 

 

 .اإلدارة القانونية باإلنابة، وزارة  الخارجية ةمدير  

  
مهام تحديد ال ط العمل،خط عداداإلشراف عمى العاممين في اإلدارة، إ المهام: 

 .والمواعيد النهائية. عضو في هيئة اإلدارة العميا لموزارة
  
مع تركيز خاص عمى عمل المجنة  ىالقانون الدولب مسائل المتعمقةعن ال ةالمسؤول 

 األخرى السادسة )المجنة القانونية( لمجمعية العامة. التواصل مع اإلدارات الحكومية
 .والمنظمات الدولية في مجال القانون الدولي والعالقات الدولية
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، وكذلك عن صياغة المعاهدات واالتفاقيات المتعددة األطراف والثنائية ةالمسؤول 
 .التفاوض بشأنها والتصديق عميها

 
 االتفاقيات والمعاهداتاالتفاقات و صياغة وثائق قانونية أخرى. وضع سجل لجميع 

 األخرى. لحكومة طرفا فيها، بما في ذلك الوثائق القانونية الهامةالتي تكون ا
 
. ومسائل الجنسين المتعمقة بحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيالمسائل  تتناول :

ساهمت في إعداد وتقديم تقارير عن حقوق اإلنسان في إطار مختمف الوثائق 
 ق.هذه الحقو لانتهاكات بدعاءات االعمى  ردفى الالدولية، و 

 
 قاور أ 1995عن المسائل القنصمية والحصانات واالمتيازات. قدمت في  ة: المسؤول

دبموماسى الجدد لصالح موظفي السمك ال استهاللية دورة خالل حول هذا الموضوع
 .مهامهمفهم بلتعري
 

: مسائل تعميمية ذات صمة بالمنح الدراسية والزماالت المقدمة ألوغندا، بما في ذلك 
 .ية لمطمبة في الخارججتماعالرعاية اال

 
 : مستشار قانونى عام لوزارة الخارجية.

 
عن التصديق  ةمسؤول ةقانوني  ةمستشار كالخارجية والتعاون اإلقميمي التحقت بوزارة  1980

 .المعاهدات والمسائل القنصمية مىع
 

 .لمحامي البمدية )مجمس بمدية كمباال( ةالقانوني ةالمساعد 1979
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في  ومقاضاتها الصغيرة المحدودة دة محامي المدينة عمى إعداد القضاياع  مسا المهام:

محكمة مجمس المدينة، والتعامل مع مختمف القضايا القانونية، فضال عن أدائها 
 .مهام سكرتيرة المجمس

  
 أدوار أخرى كخبيرة ومستشارة

   لمحكمة العميا في أوغندالدى امحامية. 
 2011 – 2000 اع البحارعضو المجنة المالية لهيئة ق. 
  2000نائبة رئيس المجنة الخاصة لمميثاق خالل دورتها المنعقدة في أبريل. 
   2005 – 2003ل الالجئين عضو المجنة األوغندية لتأه. 
  2008رئيسة اجتماع الخبراء المسؤولين عن النزوح في أفريقيا، نوفمبر. 
 االتحاد األفريقي ن فىعاممياللوائح و  نظمعضو فريق العمل حول مراجعة،  

2009. 
  ترأست لجنة الخبراء الحكوميين لتحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة

 .2010االتحاد األفريقي، 
  ،عضو مجمس اإلدارة الوطني لآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران

2012. 
 

 المؤتمرات والحمقات الدراسية التي حضرتها
ل، عمى سبيل تشم 2152حتى  5891ولية عديدة من حضرت مؤتمرات د 

؛ االتحاد األفريقي  حكوماترؤساء دول و  ةقممؤتمرات المثال ال الحصر، 
المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ اجتماع قانون البحار في 
جمايكا؛ مؤتمر الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية؛ دورات الجمعية 
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 األسمحة انتشارلمراجعة اتفاقية عدم  1985ؤتمر المتحدة؛ م العامة لؤلمم
 في جنيف؛ اجتماع وزراء القانون لمكومنولث. ة،النووي

 
 .إلنجميزية، كتابة وتحدثاا لمغة :      إتقان تامالمغات

 
 .: وورد، إكسيل، باوور بوينتالكمبيوترمعرفة 

 
 العضوية

 .: عضو في الجمعية األوغندية لمقانون 
 .لمنساء المحاميات ى: عضو في االتحاد األوغند 
 .المقارنالقانون لمقانون الدولي و  ة: الجمعية األفريقي 
 .: االتحاد النسائي لمسالم العالمي 
 .االستثمارالمواتي المحدودة لشركة  مؤسسالعضو ال: المديرة و  
  

 األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم:
 االستئناف لممحكمة الخاصة بمبنان(دائرة )إنتانداإنسيريكوالقاضي دانيال دويد  .1

Dokter Van Der Stamstraat 1K 
P.O. box 115 

2260 AC Leidschendam, The Netherlands 
 31618503193+ / الجوال: 31708003550هاتف المكتب: 

 nserekod@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  
 موانجا )محاضر في جامعة ماكيريري(نى الدكتور نانزو   .2

mailto:nserekod@un.org
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 قسم العموم السياسية واإلدارة العامة
P.O. Box 7062; 

 كمباال، أوغندا
 772443166 – 256، الجوال: 312281527– 256 :الهاتف

 snansozi@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  
 القاضية جوليا سيبوتيندي  .3

 محكمة العدل الدولية
Peace Palace, CARNEGIEPLEIN 2 

2517 KJ THE HAGUE, THE Netherlands 
 31646333701/ الجوال:  31703022497+هاتف المكتب: 

/  cij.org-j.sebutinde@icjالبريد اإللكتروني: 
juliasebutinde@gmail.com 

 

mailto:snansozi@hotmail.com
mailto:j.sebutinde@icj-cij.org


 طمب وظيفة في االتحاد األفريقياستمارة 
 

 مقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي لب: عضو المنص
 
 البيانات الشخصية -1

 دانيل ميكيسي مواناوانزانبي )انمباسي ماكينغا بونافانتور سابقا( -1-1 
ساحة    1األكاديمية الديبموماسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، رقم  -1-2

 االستقالل، غومبي، كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
باي باس، حي سميمباو، كينشاسا، جمهورية الكونغو شارع  11رقم  -1-3

 الديمقراطية.
1-4- mmpasi@yahoo.fr 
 ذكر -1-5
 جمهورية الكونغو الديمقراطية -1-6
1-7- 12/13/1969 

 الدرجات 3
 

 القانون الدولي العام  فيدكتور  -

 (2115) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
 (النزاعات الدولية مات منظمة الوحدة األفريقية في تسويةسهاإ ) 

 
 مؤهل من قبل لجنة األمم المتحدة لمقانون الدولي -

 (2115مكتب األمم المتحدة في جنيف )
 درجة الماجستير في القانون الدولي -

 (1997) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك

mailto:mmpasi@yahoo.fr
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 )ترسيم الحدود البحرية في مجال القانون الدولي لمبحار(
 بكالريوس القانون -

 (1995) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
 دبموم في المغة اليونانية الحديثة  -

 (1991) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
 المهنيةموجز المؤهالت والخبرات  -4

 3122انتخب مفوضا في يوليو  -

 مقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي لعضو 
 2112انتخب مقررا عاما في أبريل  -

 مقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي لعضو 
 استاذ القانون الدولي -

 جامعة كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
 عميد، كمية القانون نائب  -

 2111يناير جامعة وليام بوث، 
 عميد كمية العموم االجتماعية واإلدارية والسياسية، -

 2119جامعة التربية الوطنية يناير 
 األكاديميات الدبموماسية، كينشاسارئيس المؤتمر األفريقي لعمداء ومديري  -

3112 

رئيس الفريق األفريقي لممؤتمر العالمي لعمداء ومديري األكاديميات الدبموماسية،  -
 3112فيينا 

 3114بالسمك الدبموماسي منذ عام  التحق -

 3112مدير األكاديمية الدبموماسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ  -

 الرشيد والدفاع واألمن العام رئيس إدارة الحكم  -

 يناير رئيس كرسي اليونيسكو الجامعي )لمماجستير والدكتوراة( / جامعة كينشاسا، 
2113 
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 موجز الخبرات المهنية -4
والمفاوض والموقع عمى المعاهدات الدولية حول التعاون العممي بين  المبادر -

 3121جمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا، موسكو 
 

والمفاوض والموقع عمى المعاهدات الدولية حول التعاون العممي بين  المبادر  -
 3112جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا في كينشاسا 

 الدورة العادية لمجنة األمم المتحدة لمقانون الدولي في جنيفشارك في  -

 استاذ القانون الدولي -

 جامعة كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
 استاذ زائر في مجال القانون الدولي -

 جامعة وليام بوث، الجامعة الحرة في كينشاسا
 

 قائمة المنشورات )عند االقتضاء( -5
 النزاعات الدولية تسويةسهامات منظمة الوحدة األفريقية في إ  -

 رسالة الدكتوراة في القانون الدولي العام 

 (2115) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
، دليل الدبموماسيين، األكاديمية الدبموماسية لجمهورية الكونغو القانون الدولي العام -

 2111الديمقراطية الديمقراطية، كينشاسا، جمهورية الكونغو 

 لغات عمل االتحاد األفريقي -6
 ةبرتغاليالو  ةفرنسيالو  ةنجميزيإلا 

 المعمومات األخرى ذات الصمة -7
يف  ة وعالق -  معرفة بالمحمفين والمحامين الدوليين التالية أسماءهم: آالن بيميت، وا 

م كد وسكوريس، وياماندا، وهيغو ، وممتاز، وروزاكيس، وسكينييمي وديت، وا 
 كامينوس.
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  الهوايات المفضمة -8
 القراءة والرياضة والتصوير -

 األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم -9
 

 ليكسيس سامبيوي موامباأ  -

 وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية
 كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 998819351(0)243 +/0612 81999(0)243هاتف: 
بريد إليكتروني: 

atm543@thambwe.com/atm543@hotmail.com  
 القاضي الموقر فستاه أوغرغوز  -

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 أروشا، تنزانيا

 0111 205 27 0255هاتف: 

 ouguergouz@wxs.nlبريد إليكتروني: 
 أبارالبانا الزاي  -

 المدير األكاديمي لجامعة كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
  185 16 51 81(0) 243+هاتف: 

 labanafr@yahoo.frبريد إليكتروني: 
22/11/2112 حرر في كينشاسا في  

 دانيل ميكيسي مواناوانزانبي
)انمباسي ماكينغا بونافانتور سابقا(   

ستاذ القانون الدوليأ   
 

mailto:atm543@thambwe.com/atm543@hotmail.com
mailto:atm543@thambwe.com/atm543@hotmail.com
mailto:ouguergouz@wxs.nl
mailto:labanafr@yahoo.fr
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 سيرة ذاتية

 بونيفاس أوبينا أوكيري   االسم ألف: 

 عاما   68   العمر

 متزوج ولو أربعة أبناء الحالة االجتماعية

 ذكر   الجنس

 نيجيري  الجنسية

 كمية القانون، جامعة نيجيريا عنوان االتصال

 حرم إنوجو   

 28228980088 الهاتف المحمول

 okerebo@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 التعميم الثانوي باء:

 الكمية المتروبولية، أونيتشا، نيجيريا:  .8

 )شيادة مدارس غرب أفريقيا، القسم األول(

 كمية التصور النظيف، إنوجو، نيجيريا: .0

 )شيادة كامبريج لمتعميم الثانوي بدرجة امتياز(

 جيم: التعميم الجامعي

 جامعة الجوس .8
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 جامعة نيجيريا، انسوكا .0

 جامعة باريس، فرنسا .2

 باريس لمدراسات العميا الدوليةمعيد  .4

 دال: المؤهالت األكاديمية

 شرف من الدرجة الثانية(مرتبة ال) ليسانس الحقوق .8

 جامعة باريس )بدرجة جيد جدا ( ،دكتوراة .0

 هاء: المؤهالت المهنية

 محام

 كاتب عدل ومحامي المحكمة العميا لنيجيريا

 واو: المنح الدراسية والجوائز

 لمقانون الدوليجائزة مؤسسة كارنيجي 

 زاي: عضوية رابطات المثقفين والمنظمات المهنية

 الرابطة النيجيرية لمدرسي القانون .8

 الرابطة النيجيرية لمقانون الدولي .0

 رابطة المحامين النيجيريين .2

 حاء: التعيينات في الجامعة

 محاضر في كمية القانون،  .8
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 جامعة نيجيريا، حرم إنوجو

 القضاءفقو و محاضر أقدم في القانون الدولي  .0

 كمية القانون، جامعة نيجيريا

 ، كمية القانونمعاون عميد .2

 القضاءفقو الرئيس باإلنابة، قسم القانون الدولي و  .4

 عميد، كمية القانون، جامعة نيجيريا .5

 القضاءفقو رئيس، قسم القانون الدولي و  .6

 بروفيسور، كمية القانون، جامعة نيجيريا .7

 طاء: التعيين السابق

 مة أفريقيامحرر معاون، مج

 )مجمة دولية تجارية، اقتصادية وسياسية تصدر شيريا في لندن( 

 ياء: الخبرة المهنية

 االستشارة القانونية 

 شركة فرست بنك )النيجيرية( الخاصة المحدودة .8

 المحدودةغير شركة إنتاج اليواتف المحمولة النيجيرية  .0

 المجنة الدولية لمصميب األحمر .2
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 كاف: األنشطة البحثية

االقتصادي واالجتماعي" )دراسة خاصة تم مجالين تنسيق أنشطة األمم المتحدة في ال .8
 8974( العميا القيام بيا بمعيد باريس لمدراسات الدولية

الييكل التنظيمي واألنشطة"  -"المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكوواس( .0
 .8997العممي لجامعة نيجيريا(  )قام برعاية بحث المجمس  

 : تم اإلشراف عمى ورقة البحث والدفاع عنها بنجاحهالم: دكتورا

 (.8995التحميل النظري والوظيفي )أيبيكوي، ج. سي.  -حكم القانون: التجربة النيجيرية .8

 (.8996. إ.بالقانون الدولي وتسوية النزاعات األفريقية )إنيمو،  .0

يجيريا. )لووسن، ك.إ.أو، المدنية والعسكرية في ن والحكومات دراسة مقارنة لمدساتير .2
8999.) 

مذىب القوة الغالبة، إعادة تقييم األساس المعرفي الراىن لمقانون الدستوري )أتشارا،  .4
 (.0228ر.أ.س.إ، 

 (.0228تبرير حقوق اإلنسان في المحاكم النيجيرية، )انويزي، س.س. إمكانية  .5

 (.0226سي. انوسو،-القانون ومشاكل العالمات التجارية في نيجيريا. )آيييمي .6

)أونووىا، ج.أ.  الفرديةمحالة لالدستور في المجتمع النامي: نيجيريا كدراسة صياغة  .7
0226) 

دفع لالستثمارات األجنبية في نيجيريا: الواجية قوة  بوصفيما تحريرالالخصخصة و  .8
 (.0228القانونية واالجتماعية واالقتصادية )أكبوتير، ف.أ. 

االعتبارات القانونية واعتبارات السياسيات لنيجيريا )كالو، ف.إ. االتجار الدولي بالبشر:  .9
0228.) 
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 (.0229حقوق المجتمعات المنتجة لموقود وتسوية النزاعات. )داناجوجا، ر.و.  .82

النفط في نيجيريا: تقييم )انووسو، إ.أو. تنمية في  اتالنظام القانوني لالستثمار  .88
0229.) 

تحمي حقوق المرأة في نيجيريا. )إزيمو، ج.أو.  التنفيذ المحمي لمصكوك الدولية التي .80
0229.) 

 التي يتحدث بها ميم: المغات

 (كتابة ونطقا  )  -  اإلنجميزية

 (كتابة ونطقا  )  -  الفرنسية

 نون: األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم

 السفير راف أويتشوي .1

 أفريكا ىاوس
 أوكو، والية دلتا-أوجواشي

28222828762 

 أبوويزيالبروفيسور بين  .2

 الرئاسة
 بواسطة المجمس االستشاري الرئاسي

 أبوجا

 الزعيم إزي أوزوبو .3

 سابقا ، والية إنوجو( رئيس القضاة)
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 شاريع أوباه 4رقم 
GRAإنوجو ، 

28227528282 
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LC 8686 

 سيرة ذاتية

 (امبياجعضوة جمهورية )وادا -االسم: السيدة ناسيساي ساال

، إندبيندنس درايف ، مجمع المحكمة العميا،ياجامب الجهاز القضائي فيعنوان االتصال: 
 جامبيابانجول، 

 امبياجبانجول،   ,OXFORD STREET 4العنوان الدائم: 

 sallawadda@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 الجنس: أنثى

 ةامبيجالجنسية: 

 1721أكتوبر  72تاريخ الميالد: 

 ةمييعمتال تالمؤهال

 -1991، العاديالمستوى امبية لمتعميم الثانوي، جالشيادة ال امبيا الثانوية:جمدرسة  -1
 18القسم األول: المجموع: 

 ة. ثالث1992 المتقدمالمستوى امبية لمتعميم الثانوي، جالشيادة ال ة:الثانوي جامبيامدرسة  -2
 1992مستويات 

بمرتبة قانون في الإجازة  -إسكس )المممكة المتحدة( -جامعة أنجميا لمفنون التطبيقية -3
 (1997شرف )يوليو 

 (1999)يوليو  -شرف(بمرتبة )قانون في الإجازة  -مدرسة سيراليون لمقانون -4



2 
 

 1999ديسمبر  22امبيين في جعيت إلى نقابة المحامين الد   -5

ماجستير في القانون )الجدارة( في  -لندن )المممكة المتحدة( -متروبوليةجامعة لندن ال -6
 قانون حقوق اإلنسان

 المهارات المهنية

بارزة في القانون الجنائي ومحاكمة ومقاضاة الحاالت الجنائية ال ةمتخصص ةعام ةمدعي
جرائم ، و الوطنية بشأن جرائم القتل، والجرائم االقتصادية والمالية والجرائم العابرة لمحدود

، والجرائم المنطوية عمى االتجار المتصمة بالمخدرات عقاقير ال منالمخدرات وغير ذلك 
المدعي مكتب جميع المستويات في عمى ذات الصمة غير ذلك من الجرائم و باألطفال 

، ومستشار قدمألالعام، ومستشار الدولة، ومستشار الدولة انائب العام ووزارة العدل من ال
 الدولة الرئيسي ونائب مدير النيابات العامة.

مختمفة  مكاتب قطاعيةفي  جامبيالحكومة  ةقانوني ةباإلضافة إلى ذلك، عممت كمستشار 
 ممرأة.ل يقطاعال مكتبالمثل 

نظام روما األساسي المنشئ عمى تصديق وثائق الإعداد في عممت مع زمالء آخرين 
لمدول األطراف في المحكمة الجنائية المؤتمر األول لممحكمة الجنائية الدولية وحضرت 

في الفترة بمقر األمم المتحدة في نيويورك )الواليات المتحدة األمريكية(  الدولية المنعقد
 .2112سبتمبر  11و  3بين 

في الىاي،  -مؤتمر الدول األطرافالجنائية الدولية/ عن قطاع المحكمة ةمسؤول ةموظف
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ والمحكمة  –ىولندا والمحاكم المتخصصة األخرى مثل 

الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة؛ والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الخاصة 
 لمعراق.
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 خبرة العمل
العام، وزارة نائب الفي مكتب  ةقانوني ة: كاتب1994إلى سبتمبر  1992ديسمبر  .1

 العدل

ة عامة بالقسم الجنائي لنفس : عممت كمدعي1998سبتمبر  إلى 1997نوفمبر  .2
 الوزارة

 ة الدولة مستشار نت عي  : 2111 إلى 1999ديسمبر  .3

 الكبيرةالدولة  ةترقيتيا إلى منصب مستشار  تتم -2113إلى ديسمبر  2112يناير  .4

 لرئيسيةمستشارة الدولة ا منصب ترقيتيا إلى تتم -2115إلى أبريل  2114يناير  .5

النيابات  ة مديرتمت ترقيتيا إلى منصب نائب -2115إلى ديسمبر  2115أبريل  .6
 العامة

 باإلنابة عامة وأمينة قانونية كوكيمة : تم تعيينيا 2116إلى سبتمبر  2115ديسمبر  .7

حصمت عمى منحة تشفنينج الدراسية من  -2117إلى سبتمبر  2116سبتمبر  .8
ماجستير في الالمجمس البريطاني من خالل وزارة التنمية الدولية لمتابعة برنامج 

القانون لعام واحد في قانون حقوق اإلنسان بجامعة لندن المتروبولية في المممكة 
 المتحدة

ضية المحكمة العميا وعممت في أقسام عينت قا -2111إلى يناير  2117أكتوبر  .9
قسم مختمفة لممحكمة العميا مثل القسم الجنائي، وقسم الخدمات المتنوعة واألسرة، و 

 والقسم التجاري بريكاما

 جامبياعينت قاضية محكمة االستئناف بمحكمة  -حتى اآلن 2111يناير  .11
 االستئنافية
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من قبل فخامة  جامبياجميورية  ةعضو منحت ميدالية شرف،  -2111أبريل  .11
، الشيخ البروفيسور الحاج الدكتور يحيى جامع في حفل جامبيارئيس جميورية 

مة المقدمة لمقطاع مخدمة القي  تقديرًا ل جامبياتنصيب لالحتفال بيوم الجميورية في 
 .جامبيا( عامًا في 21عشرين )طوال القانوني 

 

 المغات التي تتحدث بها

 .اإلنجميزية بإتقان المغةب دثتقرأ وتكتب وتتح

 المطبوعات
مع كل من  جامبيافي التمهيدية العمميات الجنائية اشتركت في تأليف كتاب حول 

ود. هينري د. ر. في الماضي القريب(  جامبيا)رئيس قضاة  القاضي إ.أ. أجيم
 .كارول
 الهوايات

 اىتمامات الحياة العممية. ومتابعةىواياتي ىي القراءة، والخروج لمتنزه، والقيادة، 
 األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم:

 أورج إ. أ. أجيم القاضي .1

 سابقاً  جامبيارئيس قضاة 
 مكتب رئيس القضاة

 درايفإندبيندنس 
 بانجول 

 جامبيا

 المين أ.م.س. جوبارتو السيد .2
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 وزير العدلو العام نائب ال
 العام ووزارة العدلنائب المكتب 

 مارينا باريد
 بانجول
 جامبيا

 د. أالن ىاورث .3

 رئيس برنامج حقوق اإلنسان باإلنابة

 جامعة لندن المتروبولية
 قسم القانون والحكم والعالقات الدولية

 الحرم الشمالي، الدبروك ىاوس
 لندن، إنجمترا



 طمب وظيفة في االتحاد األفريقياستمارة 
 

 مقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي لب: عضو المنص
 
 البيانات الشخصية -1

 دانيل ميكيسي مواناوانزانبي )انمباسي ماكينغا بونافانتور سابقا( -1-1 
ساحة    1األكاديمية الديبموماسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، رقم  -1-2

 االستقالل، غومبي، كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
باي باس، حي سميمباو، كينشاسا، جمهورية الكونغو شارع  11رقم  -1-3

 الديمقراطية.
1-4- mmpasi@yahoo.fr 
 ذكر -1-5
 جمهورية الكونغو الديمقراطية -1-6
1-7- 12/13/1969 

 الدرجات 3
 

 القانون الدولي العام  فيدكتور  -

 (2115) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
 (النزاعات الدولية مات منظمة الوحدة األفريقية في تسويةسهاإ ) 

 
 مؤهل من قبل لجنة األمم المتحدة لمقانون الدولي -

 (2115مكتب األمم المتحدة في جنيف )
 درجة الماجستير في القانون الدولي -

 (1997) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك

mailto:mmpasi@yahoo.fr
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 )ترسيم الحدود البحرية في مجال القانون الدولي لمبحار(
 ريوس القانونالو بك -

 (1995) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
 دبموم في المغة اليونانية الحديثة  -

 (1991) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
 المهنيةموجز المؤهالت والخبرات  -4

 3122انتخب مفوضا في يوليو  -

 مقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي لعضو 
 2112انتخب مقررا عاما في أبريل  -

 مقانون الدوليلجنة االتحاد األفريقي لعضو 
 استاذ القانون الدولي -

 جامعة كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
 عميد، كمية القانون نائب  -

 2111يناير جامعة وليام بوث، 
 عميد كمية العموم االجتماعية واإلدارية والسياسية، -

 2119جامعة التربية الوطنية يناير 
 األكاديميات الدبموماسية، كينشاسارئيس المؤتمر األفريقي لعمداء ومديري  -

3112 

رئيس الفريق األفريقي لممؤتمر العالمي لعمداء ومديري األكاديميات الدبموماسية،  -
 3112فيينا 

 3114بالسمك الدبموماسي منذ عام  التحق -

 3112مدير األكاديمية الدبموماسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ  -

 الرشيد والدفاع واألمن العام رئيس إدارة الحكم  -

 يناير رئيس كرسي اليونيسكو الجامعي )لمماجستير والدكتوراة( / جامعة كينشاسا، 
2113 
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 موجز الخبرات المهنية -4
والمفاوض والموقع عمى المعاهدات الدولية حول التعاون العممي بين  المبادر -

 3121جمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا، موسكو 
 

والمفاوض والموقع عمى المعاهدات الدولية حول التعاون العممي بين  المبادر  -
 3112جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا في كينشاسا 

 الدورة العادية لمجنة األمم المتحدة لمقانون الدولي في جنيفشارك في  -

 استاذ القانون الدولي -

 جامعة كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
 استاذ زائر في مجال القانون الدولي -

 جامعة وليام بوث، الجامعة الحرة في كينشاسا
 

 قائمة المنشورات )عند االقتضاء( -5
 النزاعات الدولية تسويةسهامات منظمة الوحدة األفريقية في إ  -

 رسالة الدكتوراة في القانون الدولي العام 

 (2115) ، اليونان جامعة أرسطو، تيسالونيك
، دليل الدبموماسيين، األكاديمية الدبموماسية لجمهورية الكونغو القانون الدولي العام -

 2111الديمقراطية الديمقراطية، كينشاسا، جمهورية الكونغو 

 لغات عمل االتحاد األفريقي -6
 ةبرتغاليالو  ةفرنسيالو  ةنجميزيإلا 

 المعمومات األخرى ذات الصمة -7
يف  ة وعالق -  معرفة بالمحمفين والمحامين الدوليين التالية أسماءهم: آالن بيميت، وا 

م كد وسكوريس، وياماندا، وهيغو ، وممتاز، وروزاكيس، وسكينييمي وديت، وا 
 كامينوس.
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  الهوايات المفضمة -8
 القراءة والرياضة والتصوير -

 األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم -9
 ليكسيس سامبيوي موامباأ  -

 وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية
 كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 998819351(0)243 +/0612 81999(0)243هاتف: 
بريد إليكتروني: 

atm543@thambwe.com/atm543@hotmail.com  
 القاضي الموقر فستاه أوغرغوز  -

 المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 أروشا، تنزانيا

 0111 205 27 0255هاتف: 

 ouguergouz@wxs.nlبريد إليكتروني: 
 أبارالبانا الزاي  -

 المدير األكاديمي لجامعة كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية
  185 16 51 81(0) 243+هاتف: 

 labanafr@yahoo.frبريد إليكتروني: 
22/11/2112 حرر في كينشاسا في  

 دانيل ميكيسي مواناوانزانبي
)انمباسي ماكينغا بونافانتور سابقا(   

ستاذ القانون الدوليأ   
 

 

mailto:atm543@thambwe.com/atm543@hotmail.com
mailto:atm543@thambwe.com/atm543@hotmail.com
mailto:ouguergouz@wxs.nl
mailto:labanafr@yahoo.fr
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 السيرة الذاتية

 

 المنصب: عضو في اللجنة األفريقية للقانون الدولي

  البيانات الشخصية9  .1
 زالوميس فرانسيس إموانجاال 9    االسم .1.1
 1836مايو  12 9  تاريخ الميالد .1.1
 ةمتزوج 9 االجتماعى الوضع .2.1
 الزوج9 السيد س م جي زالوميس 9 األشخاص تحت الرعاية .3.1

فونج زالوميس المعالون9 آالن 9  موكيميباي اوا 
 كيتوا، زامبيا 9 الدمكان وبمد المي .4.1
 P.O. Box 39538k Lusaka, Zambia 9 العنوان الحالي .5.1
 نفس العنوان 9  العنوان الدائم .6.1

 
 المؤهالت التعليمية .1

 
جامعة فموريدا، جينفيل،  –والكيرباء  هايستراتيجيات مرافق الماشيادة في نظم و  (1)

 .أشير( 3فموريدا، الواليات المتحدة األمريكية )
معيد القانون  –المشاريع ب الخاصة مشترياتالشيادة في التفاوض بشأن العقود و  (1)

 .أشير( 5الدولي، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية )
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 .دبموم في اإلدارة الشخصية (2)
 .أشير( 5جامعة زامبيا، لندن، المممكة المتحدة ) -دبموم في العمل االجتماعي    (3)
 .سنوات( 3ا )ليسانس من جامعة زامبي (4)

 
 المؤهالت الشخصية .2

 
 .لدى المحكمة العميا  يةمحام (1)

 
 المهنية مؤهالتال .3

 
الحريات المدنية، العممية الدستورية واالنتخابية، المواثيق مجال في قوية خمفية  (1)

التجارية والقانونية،  عمميات التصفية والحراسة القضائية، التفاوض بشأن العقود، 
 الخاصة مشترياتالفي الشركات، إدارة الموارد البشرية،  تاريةث، ميام السكر ابحاأل
ميكروسوفت وورد، إكسيل، الناشر،  ،الكمبيوترمعرفة ب، وتنفيذىا العقود والمشاريعب

OUTLOOK EXPRESS.واإلنترنت ، 
 

 المهنية خبرةال .4
 
حتى  1887كبير الشركاء والمحامي المدير9 الممارسون القانونيون لدوائر دوف ) (1)

 .اآلن(
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في النظم والتصميمات االنتخابية، التمثيل القانوني في الشؤون المدنية  اتالستشار ا

، التفاوض بشأن العقود إلخعقود اإليجار، االتفاقيات  – تحويل الممكية –والجنائية 
، تنمويةاالتفاقيات الالخاصة ب اتواالستشار  تحضيراتالمشاريع، الب الخاصة مشترياتالو 

ألرامل واأليتام، لصالح ا ينتنمية، إدارة ممتمكات المتوفالنسائية و التمثيل في العدالة ال
 تقديم خدمات لممصمحة العامة فيما يتعمق بمسائل حقوق اإلنسان والعدالة النسائية.

 
عضوا حول صياغة الدستور الزامبي،  14عضو في لجنة الخبراء الفنية المكونة من  (1)

ال تزال العممية  –حتى اآلن  1111 الرئيس من أبريل  تم تعيينيم من قبلين الذو 
 .جارية

 
مكمف بصياغة الوعضو في المؤتمر الوطني حول الدستور،  ةالرسمي ةالمتحدث (2)

 .1111سنة حتى ( أعوام 2المدة9 ثالثة ) –الدستور الزامبي )كامل التفرغ( 
 

 .المجنة الفنية لإلصالحات االنتخابية ةرئيس (3)
 

مينيا مختارين من  16 المؤلفة من يةتخاباالن اتإلصالحلترأسُت المجنة الفنية 
عددا من الييئات األم لمكنائس والحكومة، والتي ضمت المنظمات غير الحكومية، 

خصائيين اإلحكومية، المنظمات غير الجامعيين ، رؤساء المحاضرين كبار ال
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حكوميين من أعمى المستويات، الموظفين البارزين ، المحامين كبار العالميين، اإل
 المجالس البمدية.فى كتبة المتقاعدين، ال المدنيين موظفينال كبار

 
وني المقترح لمعممية عن ضمان صياغة اإلطار القان ة، كنت مسؤولةبصفتي رئيس
كتعديالت دستورية وقوانين  عتمادىاعمى البرلمان ال عرضتقوانين شكل فى االنتخابية 
 برلمانية.

 
العممية االنتخابية، تقييم النظام االنتخابي في تتمثل في استعراض وتحميل  عممية كانت ال

زامبيا وتقديم توصيات بشأن التعديالت المنشودة أو الضرورية لضمان إجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكومات المحمية عمى نحو ديمقراطي، وىي عممية كانت 

عن اإلدارة المالية،  ةذلك، كنت مسؤولوعالوة عمى قبتي ، بأكمميا تحت قيادتي  ومرا
 والتنظيم واإلدارة العامة. 

 
 إضافة إلى ذلك9

 
 11ألمانة الدائمة المكونة من ا ألعمال إدارة وضمان السير السمسقمت ب 

  .ميمتيم تقديم الدعم لمجنة الفنيةباحثين، كانت  4شخصا و 
    السياسية المسجمة، األحزاب كسب التأييد والتنسيق لممشاركة الكاممة لجميع

في بنشاط عضوا برلمانيا شاركوا  62تحقيق عضوية قواميا  أدى إلىاألمر الذي 
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 من خاللشفيية ومكتوبة ، كل إسيامات ق تقديم يعممية اإلصالحات عن طر 
 لجنتو اإلدارية التنفيذية، إلى المجنة الفنية لإلصالحات االنتخابية.

 عمى الدعم المالي واالعتراف بالعممية  كسب التأييد من المجتمع المدني لمحصول
 دعم.الوقبوليا مما أدى إلى حصول الحكومة عمى 

 
 .(1116يوليو  – 1112) قةالتنظيم الط ىالزامب مجمسال ةرئيس (4)
 

في إطار ىذه الميمة، كانت مسؤوليتي الرئيسية تتمثل في ضمان تنظيم قطاع الطاقة 
 مصالح أصحاب المصمحة. مايةحبطريقة تتسم بالشفافية والفعالية والكفاءة ل

 
 الطاقة، عممت عمى تسييل تحرير قطاع  لتنظيم ىالزامب مجمسلم ةبصفتي رئيس

مداد بإ فيةقدرات كاالتى تتوفر لدييا من خالل السماح لشركات تسويق النفط  نفطال
النظام السابق الذي األمر في السوق بالنفط. ويمثل ذلك شكال مختمفا عما كان عميو 

جميع شركات تسويق النفط. وقد تم تبني ىذا ل يقوم بالتوريد جود مصدر واحدتميز بو 
 .النيج الجديد لمتغمب عمى النقص المتكرر لمنفط في زامبيا

 
  تحقيق االستقرار في المنتجات النفطية في البمد بغية ل صندوققمت باستحداث

تعديل قانون لتالى وباالتخفيف من حدة ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية، 
 .وفقا لذلك تنظيم الطاقة
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 قت وافو احتياطيات إستراتيجية لممنتجات النفطية.  استحداثأوصيُت الحكومة ب
 شادة بالغة. ومنذ ذلك الوقت، قامإى المجمس الحكومة عمى ىذه التوصية وتمق

 بتعبئة الموارد لالحتياطيات اإلستراتيجية. مجمسال
 .(1111 – 1111بين األحزاب، زامبيا )لمحوار  ةالمشارك ةالرئيس (5)
 

ألشارك في رئاسة اجتماعات الحوار بين األحزاب  المعارضة أحزابانُتخبت من قبل 
 ركتتشا. و معارضةأحزاب الاالجتماعات بين الحزب الحاكم و  ترأستو السياسية في البمد. 

 رئيس الجميورية الحالي، السيد مايكل سي ساتا في رئاسة االجتماعات. مع
 

 عن التمثيل القانوني لممنظمة الزامبية لمناجم النحاس المحدودة أمام  ةمسؤول
المحكمة وخارج المحكمة. إعداد الوثائق التجارية والقانونية، عقود اإليجار، 

 .التراخيص، سندات نقل الممكية، إعداد اآلراء القانونية لمجمس اإلدارة
 

 األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم .6

 

 ة القضاة باإلنابة السيدة بي. تشيبيساكونداسعادة قاضي .1

 المحكمة العليا

P.O. Box 50067 

LUSAKA 

 rosisya@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 251743 211 260+الهاتف: 

 

 إنجولوبيالقاضي ماثيوس  .2

 الرئيس السابق للسلطة القضائية  

P.O. Box 50031 

LUSAKA 

 mathewngulube@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 787876 977 211 260+الهاتف: 

 

mailto:rosisya@yahoo.com
mailto:mathewngulube@yahoo.com
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 برلمانيالعضو ال، سعادة وينتر كابيمبا .3

 وزير العدل، وزارة العدل

P.O. Box 50106 

LUSAKA 

 wmkawimba@micolink.zmالبريد اإللكتروني: 

 253509 211 260+الهاتف: 

 

mailto:wmkawimba@micolink.zm
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