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 تقرير عن انتخاب قاض واحد لممحكمة األفريقية
 لحقوق اإلنسان والشعوب

 
انتخابات قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة األفريقية( ستند ت .2

لى أحكام البروتوكول المتعمق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء إ
وكذلك قواعد  9::2المعتمد في و محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )البروتوكول( 

 نفيذي.إجراءات المجمس الت
( 22حد عشر )من البروتوكول عمى أن المحكمة األفريقية تتألف من أ 22تنص المادة  .3

عممية وخبرة ذوي صفات خمقية عالية وذوي كفاءة حقوقيين أن يكونوا  يقاضيًا ينبغ
 أكاديمية معترف بيا في مجال حقوق اإلنسان والشعوب. وأوقضائية 

أن ألي قاضيين جوز وتوكول عمى أنو ال يمن البر  22باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة  .4
 مواطني نفس الدولة.يكونا من 

أي سنة واحدة ( يعمل لمفترة المتبقية )2تتعمق االنتخابات الحالية بانتخاب قاض واحد ) .5
انتخبتو الدورة جوزيف انيامييانا مولينجا )أوغندا( الذي  الراحل ( لمقاضيوستة أشير

ة لحقوق اإلنسان والشعوب قاضيًا لممحكمة األفريقي نفيذيدية الثالثة عشرة لممجمس التاعال
وتم تعيينو من قبل الدورة العادية الحادية عشرة لممؤتمر المنعقدة  سنوات( 7لمدة ست )

 ( من البروتوكول[4)26]المادة  3119في شرم الشيخ، مصر في يوليو 
 سريالقتراع البا  يتم انتخابيممن البروتوكول عمى أن "قضاة المحكمة  25تنص المادة  .6

( من البروتوكول الحالي". 3)24من قبل المؤتمر من القائمة المشار إلييا في المادة 
بمقتضى سري القتراع القضاة المحكمة با يتولى المجمس التنفيذي انتخابومع ذلك، 

( من القانون التأسيسي لالتحاد 3):من قبل المؤتمر وفقًا لممادة  اتمسمطلتفويض 
 األفريقي.
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لألقاليم الرئيسية ألفريقيا وتقاليدىا القانونية  تمثيلوجود ينبغي لممجمس التنفيذي ضمان  .7
 وجودالرئيسية، في المحكمة ككل. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يضمن المجمس 

 من البروتوكول(. 25)المادة  تمثيل جنساني كاف
 حالياً  إلقميمي والجنسانيعناية الدول األعضاء إلى أن التمثيل ا استرعاءتود المفوضة  .8

 التالي;الترتيب ىو حسب   لحقوق اإلنسان والشعوب ةفي المحكمة األفريقي
 :التمثيل اإلقميمي ( أ

 (2واحد ) ;   الوسط
 (3اثنان ) ;  الشرق
 (2واحد ) ;  الشمال
 (3اثنان ) ;  الجنوب
 (5) ةأربع ;   الغرب

 :التمثيل الجنساني ( ب
 (2) ة; واحد  القاضيات 

 (:; تسعة ) لذكورالقضاة ا
 

لتحدي في ضمان كل من التمثيل اإلقميمي ن امكيمن األرقام الواردة أعاله، ظير كما ي .9
، طمب ىذا األساسوعمى والتمثيل الجنساني الكافي في تشكيل المحكمة األفريقية. 

، إلى المفوضية إعداد طرائق حول تنفيذ شروط 3123، في يوليو المجمس التنفيذي
ذلك مي والتمثيل الجنساني العادل وكذلك التقاليد القانونية الرئيسية ألفريقيا التمثيل اإلقمي
جيزة صنع السياسات لبحثيا أإلى  خابات المستقبمية لممحكمة وتقديم ذلكنتبخصوص اال

 .[EX.CL/DEC.719(XXI). ]3124خالل دورتيا العادية في يناير 
تمثيل إقميمي وجنساني وجود ن ضما عمىاعتمادىا، المجمس  بعدالطرائق،  ساعدسوف ت .:

 في تشكيل المحكمة. كاف
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 المفوضية ىي كما يمي; تمقتياالترشيحات التي  .21
 

 اإلقميم البمد نوع الجنس االسم الرقم

 غربال توجو ذكر السيد كيميالبالو أبا 1

 شرقال أوغندا أنثى السيدة بوسا سولومي بالونجي 2

 الشرق رواندا ذكر يز السيد جان موتسين 4

 الغرب جامبيا ذكر السيد ريموند كموديوس سوك 5

 
- 
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 نياوالجنستمثيل الجغرافي ال معايير تنفيذ طرق مشروع

 لمحكمة األفريقيةا نتخاب قضاةل  التقاليد القانونية الرئيسيةوكذلك 
 لحقوق اإلنسان والشعوب

 
 :المقدمة -أول

من البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق  11المادة من  (1تنص الفقرة )  -1
اإلنسان والشعوب حول إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )البروتوكول( 

( قاضيا. 11من أحد عشر )تتكون عمى أن المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
عمى  14مادة المن ( 3( و )2الفقرتان ) وفي سياق انتخاب قضاة المحكمة، تنص

 االعتبارات التالية:

الرئيسية ألفريقيا لألقاليم  تمثيلأن يكون في المحكمة ككل  يضمن المؤتمر-2"
 وتقاليدىا القانونية الرئيسية

 القضاة" عممية انتخابالجنساني في لتمثيل ا وجود يضمن المؤتمر -3

أثناء Assembly/AU.356 (XVI)المقرر  1مؤتمرالعالوة عمى ذلك، اعتمد  -3
، والذي 3122دورتو العادية السادسة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير 

التمثيل الجغرافي في جميع أجيزة االتحاد مبدإ يطمب من المفوضية "ضمان احترام 
ال يتقدم فييا اقميم من األقاليم  األفريقي ذات األعضاء المنتخبين، إال في الحاالت التي
 بمرشحين بعد أن يكون قد تم إعالمو عمى النحو الواجب"

بخصوص االنتخابات،  الموجية إلى الدول األطراف والدول األعضاءالرسائل في جميع   -4
 والجنساني،استرعت المفوضية انتباه تمك الدول إلى ضرورة مراعاة التمثيل االقميمي 

                     
1
 ٌجري اآلن المجلس التنفٌذي انتخابات القضاة بموجب التفوٌض الصادر عن مؤتمر االتحاد 
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تتبع ىذا المعيار  أن الدول األطراف، الغير  التقاليد القانونية الرئيسية. فضال عن تمثيل
 عند تقديم مرشحييا.

، طمب المجمس التنفيذي من 3123( لممحكمة في يوليو 4أثناء انتخاب القضاة الثالثة ) -5
التمثيل االقميمي العادل معايير المفوضية أن تضطمع بإعداد الطرق المتعمقة بتنفيذ 

فضال عن تمثيل التقاليد األفريقية القانونية الرئيسية لالنتخابات  الجنساني،ثيل والتم
السياسات لبحثيا أثناء الدورة العادية في صنع المقبمة لقضاة المحكمة وتقديميا إلى أجيزة 

 (EX.CL/DEC.719 (XXI). )مقرر المجمس التنفيذي 3124يناير 
أساس مقرر المجمس التنفيذي المذكور. وتجدر اإلشارة  أعدت المفوضية ىذه الطرق عمى -6

إلى أنو ينبغي االضطالع بعمل مماثل لجميع األجيزة األخرى التي ال توجد فييا ىذه 
 الطرق.

 
 التحاليل -ثانيا

 أ( التمثيل االقميمي 
 

مجمس  أعضاء ضية والطرق الخاصة بانتخابالنظام األساسي لممفو المفوضية ان الحظت  -6
عدد أعضاء المفوضية وعدد أعضاء مجمس ىما المذان ينصان فقط عمى واألمن  السمم

 .. كل إقميم حسب السمم واألمن

 ( مفوضية االتحاد األفريقي1 
( أعضاء. ويشمل ىذا العدد رئيس 11العدد اإلجمالي ألعضاء المفوضية عشرة ) -7

يتعمق بالتمثيل االقميمي ( مفوضين. وفيما 8المفوضية، ونائب رئيس المفوضية وثمانية )
 (.2يحق لكل اقميم انتخاب عضوين )

 ( السمم واألمن2 
التوزيع االقميمي يكون ( عضوا. و 15العدد اإلجمالي لمجمس السمم واألمن خمسة عشر ) -8
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 عمى النحو التالي:
 

 3  أ( الوسط 
 3 ب( الشرق 
 2 ج( الشمال 
 3 د( الجنوب 
 4 ىـ( الغرب 

 
الخاص بانتخابات القضاة لممحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في سياق التقرير  -:

، [Doc.EX.CL/741(XXI)] 3123إلى المجمس التنفيذي في يوليو الذي قدم 
استخدام صيغة التمثيل الجغرافي لالتحاد األفريقي بقدر اقترحت المفوضية أنو "يتعين 

رافية ألفريقيا، ما لم يتعذر الحصول المستطاع من أجل كفالة التمثيل لكافة األقاليم الجغ
( والشمال 3( والوسط )3عمى العدد المطموب من أي من االقاليم وىي بالتحديد الشرق )

 ("4( والغرب )3( والجنوب )3)
وفي ىذا الصدد، ربما تود المفوضية االحتفاظ باقتراحيا والتوصية بو من أجل كفالة   -21

 المحكمة عمى النحو التالي:التمثيل الجغرافي، وسيكون تشكيل 
 3  أ( الوسط

 3  ب( الشرق
 3  ج( الشمال
 3  د( الجنوب
 4  ىـ( الغرب

 السياسات بغرض البحث.صنع وتود المفوضية تقديم ىذا االقتراح إلى أجيزة   -11
 الجنسانيب( التمثيل  
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عمى  فقط الذي ينصىو ي لممفوضية النظام األساس أنمرة أخرى، الحظت المفوضية   -12
إلى  . مما أدى في الحقيقةمن كل اقميم إمرأة األقل 2أنو يجب أن يكون عضو واحد عمى

 .3كفالة التمثيل العادل لمرجل والمرأة عمى حد سواء في عضوية المفوضية
لعمل االتحاد الحظت المفوضية أن تعزيز المساواة بين الجنسين يعد أحد المبادئ   -13

  من القانون التأسيسي{ 4ة ادالمالفقرة )ل( من األفريقي }
عدد قميل من  ك، كان ىنا4والحظت المفوضية كذلك أنو أثناء االنتخابات الماضية  -14

لممحكمة ولم تنتخب سوى المرشحات الالئي قدمتين الدول األطراف لالنتخاب كقاضيات 
( واحدة. وىذا بالرغم من أن المفوضية في الواقع تذكر الدول األطراف في كل 1قاضية )

وفقا لإلناث ترشيحات وتقديم  الجنسنوع انتخاب بضرورة كفالة التمثيل الكافي من حيث 
 لذلك.

أريد أن يكون ىناك المذكورة، تقترح المفوضية أنو إذا ما الحقائق مع األخذ في االعتبار   -51
( قاضيات عمى األقل من 1مغزى لشرط التمثيل المتكافئ لمجنسين، ينبغي وجود خمس )

 (.55مجموع القضاة األحد عشر )

 السياسات بغرض البحث.صنع تود المفوضية أن تقدم ىذا المقترح إلى أجيزة   -27
 

 ج( التقاليد القانونية الرئيسية لمقارة 
 

 ( تقاليد قانونية رئيسية في القارة وىي بالتحديد:4) 5ىناك ثالثأن الحظت المفوضية   -28
 أ( القانون المدني 
 6ب( القانون العام 

                     
2
إمرأتٌن، فإن التقلٌد الذي درجت علٌه المنظمة هو أنه لكل اقلٌم  قلٌم إ من المفوضانٌجوز أن ٌكون انه بالرغم من أن هذا االصطالح ٌفترض مسبقا  

 واحدة. الحق فً رجل واحد وإمرأة
3
 .لتكون رئٌسة المفوضٌة 2102ٌولٌو فً  ألول مرة، ٌقوم المؤتمر بانتخاب إمرأة 
4
 2116منذ ٌناٌر  
5
 ار القانون العرفً تقلٌدا قانونٌا آخر فً القارةربما ٌجادل البعض بأنه ٌنبغً اعتب 
6
 ولهذا تنوعاته مثل القانون الهولندي الرومانً 
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 ج( القانون اإلسالمي 
 

يرتبط بالتقاليد القانونية الرئيسية والحظت المفوضية كذلك أن مبدأ التمثيل االقميمي   -29
اح المقدم من المفوضية حول التمثيل لمقارة. وفي ىذا الصدد، إذا ما تم اعتماد االقتر 

 .لألقاليمالتقاليد القانونية الرئيسية  7تمثيلإنو سيتم حينئذ فاالقميمي، 
 

 وعميو، لم تقدم المفوضية أي اقتراح حول ىذا البند الفرعي.  -:2
 

 تاريخ النفاذ -ثالثا
ببساطة أن والحظت المفوضية كذلك، أن المقرر الصادر عن المجمس التنفيذي يبين  -31

 الطرق تخص انتخاب أعضاء المحكمة األفريقية في المستقبل.

                     
7
 من البروتوكول على وجوب تمثٌل االقالٌم الرئٌسٌة وتقالٌدها القانونٌة الرئٌسٌة 00( من المادة 2فً الواقع تنص الفقرة ) 
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 يحتاج المجمس التنفيذي إلى اتخاذ قرار حول تاريخ النفاذ فيما يتعمق بتنفيذ الطرق.  -32

 
توصي المفوضية بأنو يتعين سريان مفعول الطرق عند اعتمادىا من قبل المجمس  -33

الة عدم التوازن في تشكيل المحكمة أي أن المجمس التنفيذي لتبدا فورا في معالجة حالتنفيذي 
 .3124سوف يضمن تنفيذ الطرق ابتداءا باالنتخابات في يناير 

 
 التوصيات -رابعا

 
 السياسات لمبحث:وضع وعميو تقدم المفوضية التوصيات التالية إلى أجيزة   -34

 
االقميمي في المحكمة، ينبغي اعتماد التمثيل لمبدإ أ( وسعيا إلى كفالة االحترام التام 

 الصيغة التالية:
 (.4( والغرب )3( والجنوب )3( والشمال )3( والوسط )3الشرق )

الجنس في نوع التمثيل الكافي من حيث لمبدإ ب( وسعيا إلى كفالة االحترام التام 
 ( قاضيات عمى األقل.6يجب أن يكون ىناك خمس ) المحكمة

 فور اعتمادىا من قبل المجمس التنفيذي. المفعولسارية  الطرقتصبح ج( يجب أن 
 

 :الخاتمة -خامسا
 

التقاليد بتود المفوضية تقديم المقترحات أعاله حول تنفيذ المعايير الخاصة  -35
مقبمة نتخابات الاالالجنس أثناء  نوع القانونية االقميمية والرئيسية، والتمثيل من حيث

 السياسات.صنع تدرسيا أجيزة كي لمقضاة ل
 



LC 8856 

 استبيان
 طمب وظيفة من االتحاد األفريقي

 
 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبالمنصب: مقعد قاض بالمحكمة 

 
 معمومات شخصية  .1

 االسم: أبا كيمالبالو  . 1.1
 توجو –فوغان  08العنوان: رئيس محكمة فوغان : ص.ب :  2.1

 + 22823331097/ 90013110الياتف:
 14475محكمة فوغان: ص. ب:  العنوان الدائم : رئيس  1.3

 +  22822331018/  90013110ىاتف: 
 aba2kim@yahoo.frالعنوان اإللكتروني:   4.1
 الجنس : ذكر  5.1
 الجنسية: توجولي  6.1
  1972مايو  5تاريخ الميالد :  7.1

 
 الشهادات الدراسية .2

 القضاء.لومي، توجو، الطور الثالث، الشعبة:  دبموم المدرسة الوطنية لإلدارة، -
 ، جامعة نانت، فرنسا.الحقوق األساسية" في  "الدبموم الجامعي لمطور الثالث  -
 ، جامعة بنين لمحقوق، لومي، توجو. "قانون األعمال"شيادة االستاذية في  -
ليسانس في قانون القطاع الخاص، كمية الحقوق، جامعة بنين لمحقوق، لومي،  -

  توجو.
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 خالصة عن المؤهالت والخبرات المهنية .3
 معرفة ممتازة لالتحاد األفريقي، ومبادئو، وميامو وأىدافو.  -
 معرفة ممتازة لنصوص االتحاد األفريقي والوثائق الدولية حول حقوق اإلنسان.  -
 معرفة جيدة لسير العمل بالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.  -
 القضائية.دراية ممتازة باإلجراءات  -
 ضائية. قمقدرة ممتازة عمى صياغة األحكام ال -

 
 خالصة الكفاءة المهنية .4

 وغان.ف: رئيس المحكمة االبتدائية في  2012سبتمبر  21منذ 
نائب العام لمجميورية لدى وكيل ال:  2012سبتمبر  21 – 2006أغسطس  31

 محكمة لومي االبتدائية، توجو.
 ض بمحكمة لومي االبتدائية، توجو.: قا2006أغسطس  31 – 2000يناير  6

 
 قائمة النشريات: .5

 يءش ال
 )العربية، اإلنجميزية، الفرنسية، البرتغالية(لغات االتحاد األفريقي  .6
 

 كتابة قراءة ا  قنط المغات
 جيد جدا جيد جدا جيد جدا الفرنسية

 حسن حسن حسن اإلنجميزية 
 
 معمومات أخرى .7

 يل، بور بوينت، بحوث بواسطة اإلنترنت. ، اكسدمعرفة في استعمال الحاسوب: ور 
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 استعمال أوقات الفراغ .8
 المطالعة، الموسيقى، الرياضة وال سيما كرة القدم

 
 الضامنون .9
 السيد تشاليم تشيتثاو، وزير العدل، توجو .1

 + 22890056747ىاتف : 
 

 ائب العام لدى محكمة االستئناف، لومي، توجووكيل الن السيد دودزرو كومالن ، .2
 +  22890251010ىاتف: 

 dodzrokomlan@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد أدجولي أوي، قاضى التحقيق بمحكمة لومي االبتدائية. .3
 22890016810ىاتف : 

  @yahoo.frhyacinthadjoliالبريد اإللكتروني: 
 

mailto:dodzrokomlan@yahoo.fr
mailto:hyacinthadjoli@yahoo.fr
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 السيرة الذاتية

 
 معمومات شخصية .1

 أبا كيمالبالو 
 رئيس محكمة فوغان : 

 توجو –فوغان  08ص.ب : 
 + 22823331097/ 90013110الياتف:

 aba2kim@yahoo.frاإللكتروني:  البريد 
 

 الحالة المدنية .2
 ابا     المقب :
 بالوكيمال     االسم:

 في كيتاو)ب/بيناه( 1972مايو  5   تاريخ ومكان الميالد:
 داكار    الجنس:
 توجولي    الجنسية:

 أطفال 3متزوج وأب لـ    الحالة االجتماعية:
 مسيحى كاثوليكي     الديانة:
 لومي   : السكن عنوان

 
 الدراسة والتدريب  .3

 التدريب ما بعد الجامعة 1.3
، جامعة نانت، الحقوق األساسية"في " طور الثالث الدبموم الجامعي لم : 2002 -

 فرنسا.

mailto:aba2kim@yahoo.fr


Page 5 
 

دبموم المدرسة الوطنية لإلدارة، لومي، توجو، الطور الثالث، الشعبة:  : 1999 -
 القضاء.

 
 الدراسات الجامعية2.3. 

، جامعة بنين لمحقوق، لومي، "قانون األعمال"شيادة االستاذية في :  1995- -
 توجو. 

لقطاع الخاص، كمية الحقوق، جامعة بنين لمحقوق، ليسانس في قانون ا: 1994 -
 لومي، توجو. 

 
 تدائيةبالدراسات الثانوية واال 3.3

، المدرسة الثانوية شاميناد دي كارا،  4البكالوريا، الجزء الثاني الشعبة أ : 1991
 توجو. 
شيادة الدروس الثانوية، الطور األول، المدرسة الثانوية لمتعميم العام في  :1988
 توجو. كيتاو،

، المدرسة االبتدائية، الدرك الوطني في كيتاو، شيادة الدروس االبتدائية  :1984
 توجو. 

 
 التدريب .4

ورشة عمل لغرب أفريقيا حول السالمة والوقاية من اإلجرام  : 2012سبتمبر  22إلى  18
مو، في شبكة االنترنت، نظمتيا إدارة القضاء لمواليات المتحدة األمريكية، فندق راديسون ب

 داكار ، السنغال. 
 
ورشة عمل لمتدريب حول إدارة أجيزة الحاسوب، تيم "سيرت"، :  2012يوليو  12إلى  9

 لومي، توجو. 
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ورشة تدريب حول سالمة األنظمة اإلعالمية "أمباكت كور فاء  : 2012يوليو  6إلى  03
 "لومي، توجو.  2
 

تقنيات التحقيق الرقمي ورشة عمل لغرب أفريقيا حول  : 2012يونيو  22إلى  17
بخصوص جرائم الممكية الفكرية وغيرىا، نظميا القسم الجنائي إلدارات القضاء لمواليات 

 المتحدة األمريكية، أكرا، غانا.
 
المشاركة كممثل لوزير العدل التوجولي، في اجتماع المجنة الوزارية :  2012مايو  5

في غرب أفريقيا، ابيدجان، كوت ل غسل األموالمجموعة العمل فيما بين الحكومات ضد 
 ديفوار. 

 
لمجنة الفنية المذكورة ،  17المشاركة في االجتماع العام الـ : 2012مايو  4إلى  02

 ابيدجان، كوت ديفوار.
 

حمقة دراسية لتوعية وتدريب اإلدارات الحكومية في مجال :  2012مارس  30إلى  27
ظمتيا الخمية الوطنية لمعالجة البيانات وتمويل اإلرىاب، ناألموال رؤوس غسل مكافحة 

 المالية في توجو، لومى، بمساعدة مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. 
 

حمقة دراسية لتدريب القدرات وأعوان الشرطة القضائية، :  2011سبتمبر  16إلى  12
اإلرىاب،  وتمويلاألموال رؤوس غسل واألعوان القضائيين وغيرىم في مجال مكافحة 

نظمتيا الخمية الوطنية لمعالجة البيانات المالية في توجو، نانغبيتو، توجو، بمساعدة مكتب 
 األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
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غسل لمجنة الفنية لمكافحة  15المشاركة في االجتماع العام ال :  2011مايو  5إلى  2
 لغرب أفريقيا، داكار، السنغال.األموال 

 
المشاركة في ورشة عمل الستكمال مشروع الردود عمى : 2010سبتمبر  17إلى  13

ي في توجو، نظمتيا الخمية الوطنية لمعالجة البيانات المالية في داستبيان التقييم التعاض
 توجو.

 
فترة تدريبية عممية حول تقييم الحمقات الدراسية لمتدريب : 2010سبتمبر  10إلى  06

 ، كوت ديفوار. ماإلقميمي بالمركز اإلقميمي لمتدريب في مكافحة المخدرات، جراند باسا
 

في  يلمتقييم التعاضد تحضيريةعمل ة المشاركة في ورش: 2010أغسطس  6إلى  04
 ، توجو.يغرب أفريقيا، لوم فيغسل األموال لمكافحة توجو، نظمتيا المجنة الوزارية 

 
حمقة دراسية إقميمية فرعية حول الممكية الثقافية تخص القضاة في : 2010يوليو  7إلى  5

 الدول األعضاء في المنظمة األفريقية لمممكية الثقافية، ياوندي، الكاميرون.
 
العمل لمجنة الوزارية لمجموعة  13المشاركة في االجتماع العام ال : 2010مايو  4إلى  2

 في غرب أفريقيا، برايا ، الرأس األخضر.غسل األموال فيما بين الحكومات لمكافحة 
 

فترة تدريبية عممية حول مكافحة اإلجرام عبر االنترنت،  : 2009يناير  30إلى  19
 ، كوت ديفوار.مالمركز اإلقميمي لمتدريب لمكافحة المخدرات، جراند باسا
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سية لتدريب القضاة الناطقين بالفرنسية والبرتغالية لدول حمقة درا:  2008ديسمبر  4إلى  2
وتمويل غسل األموال المجموعة االقتصادية لبمدان غرب أفريقيا، في مجال مكافحة 

 اإلرىاب، لومي ، توجو. 
 
تدريب إضافي لمراجعي الحسابات في مجال القضاء، المدرسة :  2004يونيو  25إلى  7

 و نوفو، بنين. اإلقميمية العميا لمقضاة، بورت
 
 :2004أبريل  15مارس  1

أكاديمية المنظمة العالمية لمممكية شيادة النجاح في التدريب العام حول الممكية الثقافية، 
 الثقافية.

 
 الخبرة المهنية .5

 رئيس محكمة فوغان االبتدائية. :  2012سبتمبر  21منذ 
  المهام الرئيسية:

 لجنائي.عقد الجمسات الجنائية لتطبيق القانون ا -
 عقد الجمسات المدنية والتجارية. -
 صياغة القرارات القضائية.  -

 
العام لمجميورية لدى محكمة نائب نائب ال: 2012سبتمبر  21 -:  2006أغسطس  31
 االبتدائية، توجو. يلوم

 المهام الرئيسية:
 متابعة مخالفات القانون الجنائي.  -
 إدارة أنشطة ضباط الشرطة القضائية. -
 الجمسات الجنائية عمى تطبيق القانون الجنائي.العمل خالل  -
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زيارات ومباحثات دورية مع سجناء السجن المدني في لومي حول حقوقيم وواجباتيم  -
 داخل السجن. 

 محكمة لومي االبتدائية، توجو. يقاض: 2006أغسطس  31إلى  2003فبراير  10
 

 المهام الرئيسية
 الجنائية. غرفرئاسة ال -
 ة لتطبيق القانون الجنائي.عقد الجمسات الجنائي -
 صياغة القرارات القضائية. -

 
 نائب القاضي بمحكمة لومي االبتدائية، توجو.: 2003فبراير  10إلى  2000يناير  6

 الجنائية.غرف رئاسة ال -
 عقد الجمسات الجنائية لتطبيق القانون الجنائي. -
 صياغة القرارات القضائية. -

 
  نصبالمؤهالت والخبرة الضرورية لشغل الم 6

 معرفة ممتازة لالتحاد األفريقي، ومبادئو، وميامو وأىدافو.  -
 معرفة ممتازة لنصوص االتحاد األفريقي والوثائق الدولية حول حقوق اإلنسان.  -
 معرفة جيدة لسير العمل بالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.  -
 دراية ممتازة باإلجراءات القضائية. -
 األحكام الفضائية. مقدرة ممتازة عمى صياغة  -
العام  يمباحثات دورية مع سجناء السجن المدني في لومي بصفتنا نائب المدع -

 لمجميورية لدى محكمة لومي االبتدائية. 
مدرب مراجعي الحسابات القضائية بمركز التدريب الميني القضائي حول موضوع:  -

مارسة مياميما خالل "العالقات بين المحكمة والمنظمة العالمية لمممكية الفكرية في م
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االستدعاء والتحقيق التمييدي "والحبس المؤقت" خالل المؤتمر حول احترام حقوق 
دارة القضاء، الذي نظمو مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق  اإلنسان وا 

 . 2012يوليو  18اإلنسان، توجو، 
اء خالل الحقوقيين المتطوعين من الشباب، في توجو حول حقوق السجنمدرب  -

. "مشروع المجوء إلى التطوع 2012المحاكمات الجنائية وفي السجون، سبتمبر 
لتقديم المساعدة القانونية لممجموعات المستضعفة بداخل السجون"، بتمويل من 

 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.
 

 الصفات الشخصية -7
 صرامة في العمل  -
 في العمل منظم  -
 روح جيدة في مجال التحميل  -
 قدرة ممتازة في صياغة األحكام  -
 مرونة وحركية وتكيف مع األوضاع. -
 لياقة وحسن معاممة. -
 ميما كانت الضغوط وفي بيئة متعددة الثقافة.  الفريقالقدرة عمى العمل ضمن  -

 
 أنشطة وتجارب أخرى . 8

 
عضو في المجنة المختصة المكمفة بصياغة المرسوم المتعمق :  2012يناير إلى فبراير 

 حيات وتنظيم الشرطة البيئية في توجو.بصال
 

منظمة انمائية  ينائب رئيس رابطة التنمية االجتماعية والزراعية وى:  2011منذ يوليو 
 غير حكومية.
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 مكافحة مرض اإليدز بوزارة العدل.  ةعضو في نوا: 2010منذ 
 

تمع عضو في المجنة المختصة المكمفة بصياغة النصوص المتعمقة بالمج : 2009منذ 
اإلعالمي في توجو، وخاصة سالمة شبكة اإلنترنت ومكافحة اإلجرام بواسطة ىذه 

 الشبكة، والعمميات اإللكترونية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. 
 

 المغات  -9
 ي، ايوايكابيي، كوتوكولالوطنية: 
 األجنبية:

 
 كتابة قراءة ا  قنط المغات

 جيد جدا جيد جدا جيد جدا الفرنسية
 حسن حسن حسن اإلنجميزية 

 
 أخرىمعارف  .10

 ور بوينت، بحوث بواسطة اإلنترنت. اكسيل، بإ، در و معرفة في استعمال الحاسوب: و 
 

 استعمال أوقات الفراغ .11
 القدم المطالعة، الموسيقى، الرياضة وال سيما كرة 

 
 الضامنون .12
 السيد تشاليم تشيتثاو، وزير العدل، توجو .1

 + 22890056747ىاتف : 
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 يد دودزرو كومالن ، نائب المدعى العام لدى محكمة االستئناف، لومي، توجوالس .2

 +  228901010ىاتف: 
 dodzrokomlan@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

 السيد أدجولي أوي، قاضى التحقيق بمحكمة لومي االبتدائية. .3
 22890016810ىاتف : 
  hyacinthadjoli@yahoo.frإللكتروني: البريد ا

mailto:dodzrokomlan@yahoo.fr
mailto:hyacinthadjoli@yahoo.fr
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LC 8857 

 بوسا –ذاتية لمسيدة/ سمومي بالونجي  سيرة

 2012مقدمة في أكتوبر 

 شخصية بيانات .1
 بوسا -جينسمومي بالو    : االسم 1.1
 ، كمباال، أوغندا1645ص.ب.   : المراسمة عنوان 1.2
 ، كمباال، أوغندا1645ص.ب.   : العنوان الدائم 1.3
 sbbossa@gmail.com  عنوان البريد اإللكتروني: 1.4
 امرأة    الجنس: 1.5
 أوغندية   : الجنسية 1.6
 1956أبريل  14   تاريخ الميالد: 1.7

 التعميمية المؤهالت .2
 جامعة لندن، المممكة المتحدة 

 2016-2011درجة الماجستير في القانون الدولي العام، مرشحة 
 مباال أوغندامركز أوغندا لتطوير القانون، ك 

 1980في  حصمت عميو دبموم الدراسات العميا في الممارسة القانونية،
 كريري، كمباال، أوغندااجامعة م 

 1979شرف( حصمت عمييا في  بمالحظة من المرتبة الثانية)في القانون( ) ليسانس
 1986، بالتقارير القضائية بالغإلشيادة الكومنولث في ا  
 برات مهاراتها المهنية/الخ ممخص .3
  ورابطةمدربة في مشروع الفقو القضائي في المساواة الذي نظمتو الرابطة الدولية لمقاضيات 

  القاضيات األوغندية

mailto:sbbossa@gmail.com
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  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لجنة شرق أفريقيا ، التدريب من قبل برنامج التعميم القضائي تمقت
ألوغندية لمتعميم القضائي من جممة أمور أخرى، والمجنة ا لمقاضيات، االتحاد الدولي لمتعميم القضائي

، األطفال في حافةالفي المساواة، المرأة في العممية القضائية، المرأة عمى  حول الفقو القضائي
 األخالقلممرأة، فيروس نقص المناعة البشرية، مرض اإليدز،  اإلنسانمشاكل مع القانون، حقوق 

 ، من جممة أمور أخرى .مديرينقضاة كقادة و ال، كمة العادلةوالقانون، الحكم الدستوري، مبادئ المحا
  التدريب من قبل االتحاد الدولي لرابطة المحامين، جمعية القانون لشرق أفريقيا ، جمعية القانون تمقت

ارات القيادة يلعدالة ، الحكم الدستوري والديمقراطي وما إلىالوصول  فرص األوغندية حول تحسين
 .من جممة أمور أخرى 

  منظمات غير ىادفة لمربح مثل جمعية  وقامت بتأسيس ورئاسة 1990منذ اإلنسان  حقوق ناشطة
تشا كتيبا(، الشبكة األوغندية كيتو القانون لشرق أفريقيا، مركز شرق أفريقيا لمتطوير الدستوري ) 

 نية التابعةالبشرية، االيدز، القانون واألخالق، مشاريع المساعدات القانو  حول فيروس نقص المناعة
 ، من جممة أموًر أخرى. ومركز تطوير القانون لجمعية القانون األوغندية

 اإلقميمية المنظمات الدولية،  من خالل العضوية فياإلنسان  المسائل المتعمقة بحقوق معالجة واصمت
 قيالمجنة الدولية لمحقوقيين ، االتحاد الدولي لمقاضيات ، المركز األفري ثل سوغير الحكومية م
اتحاد محاميات ، اتحاد قضاة شرق أفريقيا، اتحاد المحاميات الدولي  اإلنسان لمديمقراطية وحقوق

 ، من جممة أمور أخرى.أوغندا
 ذات الصمة  يةالعمم خبرةال ممخص .4

وقضائية قانونية  خبرة ا ولياإلنسان ذات الصمة في مجال حقوق والتدريبات المؤىالت والخبرات  لدىتتوفر 
امتدت ألكثر من خمس وعشرين سنة بما في ذلك عشر سنوات في اإلنسان في مجال حقوق  مةطوي عممية

تحقيق لدى المحكمة الجنائية  كقاضيةخدمت و وقد نصف كقاضية.  عشرة سنة و ممارسة المحاماة وخمس
اآلن.  حتى 2003من أغسطس  السنوات التسع والنصف الماضيةطوال  الدولية لرواندا التابعة لألمم المتحدة

، اإلنسان   الدولية في مجال حقوق  في الممارسة القضائية والخبرة البالغ األىمية عرضتولذا، تتوفر لدى ال
 الستة القضاة قاضية بين التعيين، خدمت ىذا وقبل ي الدولي والقانون الجنائي الدولي.اإلنسان   القانون 
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. قمت أنا  2006 نوفمبر 30 إلى 2001فمبر نو  30 من اعتبارافي محكمة العدل لشرق أفريقيا  الرواد
 لدى المحكمة العميا قاضيةأعمل لتمقي قضايا. ما زلت  جاىزة المحكمة التي أصبحتقواعد  وزمالئي بإعداد

,  التحاقي بالييئة القضائية لمدة عشر سنوات في المحاماة قبلاإلنسان  لحقوق في أوغندا. كنت مناضمة
الذي  والمتواصل خالل التعميم القانوني والقضائي الشاق من اإلنسانقوق في مجال ح مياراتي واصمت شحذ
 المسائل المتعمقةمختمف  في نشطة والوطنية كما ظممت اإلقميميةونقابات المحامين الدولية و  توفره المحاكم

 .  ةوالدولياإلقميمية ة و الوطني المستوياتعمى اإلنسان بحقوق 

 المنشورات قائمة 5.1

 مجمة " إيست  محكمة العدل لشرق أفريقيا "ل القضائية واليةال توكول لتوسيعحو وضع برو ن
 . 2006أفريكان لويار" مارس 

  محكمة العدل  ،، "نشرة اإلنسان   ) أوغندا( وآثار حقوق 2002لعام  اإلرىابقانون مكافحة
 2004سبتمبر  15 ، حول مكافخة اإلرىابالدولية" 

 بروتكتوس: لجان  " فياإلنسان   لحقوق  قيا كمحكمةانتقاد ضد محكمة العدل لشرق أفري
 2008والمساءلة في شرق أفريقيا،  اإلنسان   حقوق 

 في أوغندا) مؤلف مشارك( منشورات وزارة العدل ينالقانوني والتدريبالتعميم  تقرير حول 
 . 1995األوغندية . 

 عروضال 5.2

 في القرن الحادي والعشرين ، قدمت  ئيةفي مجال السمطة القضا عن الميارات القيادية لمحة عامة
 . 2012أكتوبر  25في  بدار السالم لورشة عمل قضاة شرق أفريقيا

 جمعية القانون إلى مقدمة ، لرواندا التابعة لألمم المتحدة نجاحات وتحديات المحكمة الجنائية الدولية 
 بيارفارد، جامعة ىارفارد األفريقية

 باليوبيل  االحتفال بمناسبة مقدم العدالة الجنائية الدولية، في مجال اإلقميمية  المحاكم  دور ومساىمة
 ) مومباسا(2009نوفمبر  9لمحقوقيين، فصل خاص بكينيا ،  لمجنة الدولية الذىبي
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 برنامج الوكالة السويدية إلى الجنسين مقدمة جماعة شرق أفريقيا، حماية حقوق المرأة والمساواة بين 
لممرأة ، ) نيروبي( أغسطس  اإلنسان   وحقوق  تكافؤ في المركزالحول  لمتنمية الدولية لشرق افريقيا

2003 

 . اإلنسان   حقوق  في مجال مختمفة حول مواضيع قدمت كذلك عروضا عديدة أخرى

 لغات االتحاد األفريقي .  6

 المغة االنجميزية 

  داعمةالصمة و الذات األخرى  معموماتال. 7

حامين الدولي، مال اتحاد مناإلنسان مجال عممي الذي ىو حقوق  في ةووطني   ة، اقميمي   ةجوائز دولي   تممتاس
مركز ل مكتب المساعدة القانونيةكاتيبا ، جمعية القانون األوغندية ، ، كيتو تشا شرق أفريقيال جمعية القانون
 ور أخرى ممن جممة أ تطوير القانون

 الهوايات. 8

 التدريبالقراءة و 

 أشحاص يمكن الرجوع إليهم .9

 ، ايريك موسيوالقاضي معالي 1.1

  اإلنسان   لحقوق  األوروبية المحكمة لدى قاض

 .erik.mose@echr.coe.intلكتروني: إلالبريد ا

  413539 88 3 33رقم الياتف: 

 كتومبا كرستين السيدة معالي 9.2

mailto:erik.mose@echr.coe.int
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 أوغندافي  اضية لدى المحكمة العمياق

 نداغ، كمباال ، أو  6679ص.ب 

 cnbkitumba@yahoo.co.ukالبريد اإللكتروني :

 بغالليوو، سارة معالي 9.3

 لشرق أفريقيا في الجمعية التشريعية ضو سابقع

 ombagalaaliwos@yahoo.c البريد اإللكتروني

  256772751951رقم الياتف:

 

 2012 أكتوبر 25 في 

  بوسا سمومي بالونجي :مضاءإلا

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bagalaaliwos@yahoo.com
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 اإلنسانلحقوق  األفريقية واالنتخاب كقاضية في المحكمة حلترشفي ا بوسا بيان التعبير عن رغبة سالومي
 متها لذلكءومال

 لمنظر في انتخاب قاٍض يحل 2013 في أوائل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تجتمع من المقرر
 (رحمو اهلل) جوزيف . ن. مولينجا القاضيمحل معالي 

أني  مؤكدة تواضعىذا الطمب بكل  وأقدم أن أعرب عن رغبتي ، أود قاضية سمومي بالونجي بوساال إنني
 مخصصةقاضية بصفتي  خدمت ا،اآلن  حتى 2003أغسطس ،  31منذ و .  ومحم ألحل ةمناسب ةمرشح
لمحاكمة  لألمم المتحدة. لقد جمست عمى منصة القضاء الدولية لرواندا التابعة كمة في المحكمة الجنائيةلممحا

 جدارة لدي  فإن عمى ذلك،  قبل المحاكمة. وبناءً  في مرحمة ما القضايا األخرى وتعاممت مع أحد عشرة متيما
جراءا الممارسة القضائية الدوليةمجال  في بالغتي األىميةوخبرة   حقوقن لقانو  وفيممعرفة  تيا بما في ذلكوا 
 ي الدولي.اإلنسان القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي، اإلنسان

القضاة  خدمت كواحدة من لرواندا التابعة لألمم المتحدة، الدولية الجنائية كقاضية في المحكمة قبل خدمتي
 نوفمبر 30من  مة العدل لشرق أفريقياكفي مح المحاكمة جمست عمى منصة وكأول امرأةٍ  الرواد الستة

مكمفة  يىو  وطنيةالحدود ال فريقيا محكمة تتجاوزأمحكمة العدل لشرق و  .2006 نوفمبر 30 إلى 2001
تطمب التي  لجماعة شرق أفريقيا األساسيةاألىداف بعض  . إن معاىدة جماعة شرق أفريقيا بشرح وتطبيق

الديمقراطية، سيادة القانون، العدالة  ىي: يقيا وتنفيذىاتطب من محكمة العدل لشرق أفريقيا المعاىدة
تتكون جماعة شرق أفريقيا حالًيا و . اإلنسان حقوق حول االجتماعية والمحافظة عمى المعايير الدولية المقبولة

 أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا وبوروندي . دول ىي: ست من

وىو منصب أشغمو  وغنداأفي ضية في المحكمة العميا كقا 1997في أغسطس  بدأت حياتي المينية القضائية
 وىو في مركز تطوير القانون. في الييئة القضائية ، خدمت كمحاضرة اعضو تعييني  قبلو حتى اآلن . 

عدادىم مسؤولة عن مؤسسة  ميمةمع  الدور جمعت ىذالقد  لممحاماة والييئة القضائية. تدريب المحامين وا 
 جنًبا إلى جنب مع القانون بممارسة قمت 1988من و . 1997إلى  1980من  التقارير القضائيةب اإلبالغ
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 مبمغ لمتقارير القضائيةمحاضر رئيسي/ من منصب قدمت استقالتي . اإلبالغ بالتقارير القضائيةمسؤوليات 
 . 1997في  من أجل االلتحاق بالييئة القضائية، المحامين ونقابة في مؤسسة بوسا  وكشريكة

 منف نص وسنة عشرة  الخصوصية وخمس لممارسة القانونيةا من متواصمة عشر سنوات عن يتحدث سجمي
 والوطنية . اإلقميميةالدولية و  عمى المستويات ارسة القضائيةملما

عددا  /ترأستأسست خمس وعشرين سنة. في ىذا الصدد، ألكثر مناإلنسان حقوق ف مجال  كنت مناضمة
لمتطور  مركز شرق أفريقيا ورئيسة مؤسسة ةعضو  إنني ق أفريقيا.إقميم شر  في من المنظمات غير المربحة

 بفيروس نقص المناعة والشبكة األوغندية المعنية تو تشا كاتيبا(، جمعية القانون لشرق أفريقياي)ك الدستوري
 ذلك، ترأست عن ، األخالق والقانون . كنت رئيسة لجمعية القانون لشرق أفريقيا . فضالً يدزإلاالبشرية، 

 حول خدمة المجتمع . مثل مجمس القانون في أوغندا ولجنة التسيير الوطنية ئات حكوميةىي

 ، المركز األفريقي، رابطة القاضيات الدوليةفي المجنة الدولية لمحقوقيين عمى المسرح الدولي، أنا عضو
 لممحاميات ولينا عضو في االتحاد الدأ ،الوطني عمى المستوىو فريقيا. أرابطة قضاة شرق  ، لمديمقراطية

لعدالة، إلى ا بالوصول حول المسائل المتعمقة رابطة القضاة والموظفين القضائيين في أوغندا . وال أزال أعمل
والحكم  الدستورية ، األخالق والقانون، المسائلاإليدزشرية، بمناعة الالعدالة بين الجنسين، فيروس نقص ال

 .غيرىاالذكر و في المنظمات السالفة  عضويتي الرشيد من خالل

 من جممة أمور أخرى. حول مسائل محددة عروضا عديدة قدمتكما  قمت بنشر أوراق

 2012أكتوبر  17في  حرر 

 االمضاء

  سمومي بالونجي بوسا
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LC 8859 

 سيرة ذاتية

 التعريفأواًل: 

 : موتسينزي   االسم
 : جان  االسم األول

 8391أبريل  5في  مو: ولد في كافو  مكان وتاريخ الميالد
 : رواندي  الجنسية

 : متزوج ولو أطفال الحالة االجتماعية
 

 ثانيًا: الدرجات الجامعية )جامعة بروكسل(

 الحقوقفي  هلمدكتوراتمييدًا ليسانس حقوق : 8398

 الحقوقفي  هدكتوراال درجة: 8391

 العميا الدراسات ثالثًا: درجات/دبمومات

 (هار ون الدولي )تخصص ما بعد الدكتو : درجة خاصة في القان8395

 )تخصص بعد الجامعي(األجواء ر و ا: درجة خاصة في قانون البح8395

 الىاي لمقانون الدولي ،الدولي والعالقات الدولية ألكاديمية ن: دبموم مركز البحوث لمقانو 8391

 األمم المتحدة لمقانون الدولي )في جنيف(لجنة بموم د: 8311

 المعيد الدولي لقانون التنمية )روما(: دبموم 8315
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 يةخبرة العممالرابعًا: 

 في الجامعة (أ 

 : مكمف بقسم البحوث في جامعة بروكسل8395-8399

 التالية:في المجاالت س تدريالقام ب: بروفيسور في جامعة زائير الوطنية، 8399-8319
 في كمية القانون .8

 القانون الدولي العام -

 القانون الدولي الخاص -

 ةالمنظمات الدولي -

 راقانون البح -

 قانون الجو -

 أمين كمية القانون

 في كمية العموم االجتماعية والسياسية واالقتصادية .2

 )القانون الدستوري + القانون اإلداري( القانون العام -

 قانون العمل الدولي -

 في نقابة المحامين: (ب 

 : محام بمحكمة لومومباشي االستئنافية والمحكمة العميا8391-8312
 : رئيس رابطة المحامين )بمحكمة لومومباشي االستئنافية(8311-8312

عامًا كموظف رفيع المستوى  81قضي  منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي: (ج 
 قاض لممحكمة األفريقيةكسنوات  9لمنظمة الوحدة األفريقية و

 : رئيس قسم البحوث القانونية8312-8311
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منصب في الشؤون أعمى المستشارين القانونيين )رئيس : مسؤول عن مكتب 8311-8311
 القانونية لمنظمة الوحدة األفريقية(

ما  ،بين جممة أمور أخرى ،مسائل القانونية لممنظمة بما في ذلكيتناول المكتب جميع ال
 يمي:

المشورة القانونية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ومجمس الوزراء  تقديم .8
 وسائر أجيزة منظمة الوحدة األفريقية

صياغة مختمف االتفاقيات الدولية المبرمة تحت رعاية منظمة الوحدة  .2
لمجموعات االقتصادية تي تم بموجبيا إنشاء الاألفريقية )مثل االتفاقيات ا

 اإلقميمية(

 لمدول األعضاء المشورة القانونيةقديم ت .9

معالجة جميع المسائل القانونية لخدمات المنظمة في كل من المقر  .1
 والمكاتب اإلقميمية

 حضور االجتماعات الدولية المختمفة .5

توقيع دورًا ىامًا في  ،و، تحت قيادتيةالمستشار القانوني لمنظمة الوحدة األفريق رئيس لعب مكتب
الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية عمى الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وتصديق 

 والشعوب وكذلك في إنشاء لجنة حقوق اإلنسان والشعوب.

 : مكمف بإدارة الموظفين8311-8313

ان والشعوب )منظمة الوحدة لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسأول : مسؤول تنفيذي 8313-8331
 األفريقية(
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 .بأسرىاأفريقيا تضم المجنة مؤسسة حكومية مشتركة أنشأتيا منظمة الوحدة األفريقية و 

حث عن الدعم المالي لبرامجيا في مجال البىياكميا، و م باستحداث اقمسؤوليا التنفيذي،  وبصفت
شؤونيا اإلدارية والمالية لخمس تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وضمن عمل المفوضية وتسيير 

 سنوات.

 ن أيضًا ممثل منظمة الوحدة األفريقية برتبة رئيس البعثة الدبموماسية.اخالل تمك الفترة، ك

: ممثل منظمة الوحدة األفريقية في بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 8331ديسمبر -يوليو
 الصحراء الغربية.

 ني لمنظمة الوحدة األفريقيةالمكتب القانو سؤول  عن : م8331-8335

 القضاء )رواندا(: (د 

: رئيس المحكمة العميا ورئيس المجمس األعمى 21/1/8333إلى  81/81/8335من 
 لمقضاء

 :ىيالمحكمة الرواندية العميا في ذلك الوقت خمسة أقسام  تضم

 المحكمة الدستورية -

 محكمة النقض -

 مجمس الدولة -

 محكمة حسابات الدولة -

 )اإلدارة( ييئات القضائيةإدارة المحاكم وال -
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المجمس األعمى لمقضاء مكمف بإدارة العمل الميني لمقضاة )التعيين، التحويل، الفصل، الترقية، 
 التقاعد...(

 ه( بروفيسور في جامعة كيجالي المستقمة

: أمين تنفيذي لمجنة الدستورية لصياغة دستور رواندا 98/82/2119إلى  81/1/2111و( من 
 الجديد

: قاضي محكمة العدل لمكوميسا )السوق المشتركة 91/9/2119إلى  29/5/2118ز( من 
 شرق والجنوب األفريقي(مل

 : قاضي المحكمة العميا )رواندا(5/1/2111إلى  1/82/2119ح( من 

 : قاضي المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب2/1/2119ط( من 

 األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب : رئيس المحكمة21/3/2181إلى  85/3/2111ي( من 

إسقاط لمتحقيق في  لخبراء المستقمينا: رئيس لجنة 28/1/2113إلى  8/82/2111ك( من 
 )انظر: تقرير موتسينزي( 8331أبريل  9ىابياريمانا في  الرئيس طائرة

 : جان موتسينزيالعنوان

 2121ص.ب: 

 (251)111911118الياتف: 

 mutsinzij@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

 روانداكيجالي/

mailto:mutsinzij@yahoo.fr
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LC 8860 

 سيرة ذاتية
 مسوكاا:ًمس ااعائل اال -1

 رامونداكالدٌساااالمس ااألول: -2

 1946ٌونٌواا5اا:تئرٌخااعمٌالد -3

 ئمبًجاا:اعجنمسٌة -4

 متزوجا:اعحئعةااالجتمئعٌة -5

 :اعمؤهالتااعا مٌة -6

 الدرجة أو الشهادة العلمٌة التارٌخ –المؤسسة 

The Australia Legislative Drafting Institute  
Canberra, Australia 

(March-December 1980) 

فً صٌاغة ( االقتباسمع شهادة )
 التشرٌعات

The Inns of Court School of law  
And the Honorable Society of 
the Middle Temple, 

London(1975-1978) 

   Of the Inns of Court School of 
Law and of the Middle Temple, 

Barrister-at –Law (B.L. Honors) 

The Pennsylvania State 
University 

Pennsuylvania,USA(1968-1970) 

 ينجلٌزإلألدب ااماجستٌر فً 

Lewis ad Clark college  
Portland , Oregon, U,S.A 

(1965-1968) 

اللغة درجة الشرف( شهادة البكالورٌوس )
 نجلٌزٌةإلا

Fordham University 
Bronx, New Uork, U.S.A 

(Summer of 1966) 

 شهادة فً االتصاالت 
 (ذاعًإلالبث اكتابة الحوار و)

 

 العضوٌة فً الهٌئات المهنٌة وغٌرها -7

 2005إعىا1995عجنةاخدمئتااعجهئزااعقضئلًافًامخت فااعفتراتامنا، 
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 اإعىا2000رلٌسامج ساإدارةاماهداحقوقااالنمسئناواعتنمٌةافًاأفرٌقٌئامنا

2005, 

 رٌقًاع دٌمقراطٌةاودرامسئتاحقوقااالنمسئناممستشئراعدىااعمركزااألف 

 .عضوارابطةااعمحئمٌنافًاجئمبٌئ 

  المهارات الحاسوبٌة: -8

 ولكن فً حالة تحسن( ٌةاساسمعرفة ) المعالجة بواسطة الحاسوب اإللكترونً

 المدٌر العام ، مدرسة جامبٌا للقانون،المنصب الحالً: قاضً المحكمة العلٌا/ -9

 الخبرة المهنٌة -11

 المواصفات المنصب المؤسسة المكان التارٌخ

اعجهئزااقئضامحكمةاجئمبٌئااعا ٌئ جامبٌا 2112ابرٌل إلى اآلن
ااعقضئلً

حتى  2111  سبتمبر

 2112إآلن

اإلدارةاااعمدٌرااعائ اع قئنوناجئمبٌئمدرمسةا جامبٌا
عقئءاإدرٌس/تواع

ااعمحئضرات

إلً 2111فبراٌر

 2112اآلن

نئلبااعجنةاإصالحااعقئنون جامبٌا
اعرلٌس،ا

اإصالحا عجنة
ااعقئنون

إصالحا
اوفقئا اعقوانٌن
اإصالحا عقئنون

ااعقئنون

اعنظئ ا جامبٌا 2111
ااألم اعقضئلً/برنئمجا

ااإلنمئلًااعمتحدة

اوتدرٌبااممستشئر اعداد
ااعمحئك ا كتبة
اتمسجٌلا ع ً

االعالنئتا
وكتٌبا
ااعتشغٌل

اعنظئ ا جامبٌا 2111-2111
ااألم اعقضئلً/برنئمجا

ااإلنمئلًااعمتحدة

عداداإلااممستشئر
واعتدرٌباع ًا
ااعتشغٌلا كتٌب
اقمس ا فً
افًا شرٌف
ااعمحكمةااعا ٌئ



3 
 

ااألمئنةا جامبٌا 2111 ااعادل/ وزارة
اعبدٌ ةاعحلااعنزاعئت/ا

ا ااألم  ااعمتحدةبرنئمج
ااإلنمئلًا

توعٌةااممستشئر
اع ًا اعمقئطاة
اوامسعا نطئق
ااعبدٌ ةا بئعطرق
ااعنزاعئتا عحل

وتدرٌبا
موظفًا
اعمراكزا
اإلق ٌمٌةا

االدةاعر

ااألمئنةا جامبٌا 2111 ااعادل/ وزارة
اعبدٌ ةاعحلااعنزاعئت/ا

ا ااألم  ااعمتحدةبرنئمج
ااإلنمئلًا

اوتقٌٌ ااممستشئر تحدٌد
ا فًااعفجوات

ااعح ولا أمئنة
اعبدٌ ةا

ومراكزهئا
اإلق ٌمٌةا

ااعرالدة

مفوضااوزارةااعادل جامبٌا 2119/2111
عمراجاةا

ااعقئنون

امراجاة
جامبٌا  قوانٌن

اعطباةاا–

ا2009اعمنقحةا

اتتكوناا– اعتً

مج دا.اا16منا

اااعقوانٌن
اأخٌراا اعمنقحة

ا1990فًاعئ ا

افًا جامبٌا 2119 ااعقئنونً اعنظئ 
اجئمبٌئ

صٌئغةااممستشئر
اعتادٌالتاع ًا
ااعنظئ ا ا قواعد

اعداخ ًا
ااعا ٌئا ع محكمة

ا بدءاوتمسرٌع
تنفٌذا

اااإلجراءات
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اورقةاممستشئرااعادلاوزارة جامبٌا 2118 اإعداد
اعمسٌئمسئتا

اعوزارةااعادل

اممسئهمةااممستشئرااإلٌكواساا جامبٌا 2117 تقدٌ 
امستشئرٌةا

عترتٌباوإعدادا
اوافٌةا خالصة

عقوانٌنا
االعمئلا

اعتجئرٌةاع دولا
ااعمنحئزةا غٌر

 OHADAإعًا
 مارس 

 2005مسبتمبرلً ا

ااعائ ااوزارةااعادل جامبٌا اعنئلب
وزٌراو

ااعادل

ا ااعادل ا–إقئمة
ع ًاااإلشراف

اعمؤمسمسئتا
ااعح ٌفة

عئ ااامحئ اوزارةااعادل جامبٌا 2111-2115
ومسكرتٌرا

اقئنونً

اع ًا االشراف
اأقمسئ ا جمٌع
ااعمشورةا غرفة

اع مدعًااعائ 

 Sock and Bittaye جامبٌا 1995-2111
 ممئرمسئناقئنونٌئنا

خئصاممئرساامشئركاكبٌر
ااعقضئٌئا فً

اعمدنٌةا
اواعجنئلٌة

ا جامبٌا 1989-1995 األفرٌقًااعمركز
درامسئتاع دٌمقراطٌةاو
احقوقااالنمسئن

ااعمدٌرااعتنفٌذياتنفٌذيمدٌرا
األولا

اعنا اعممسؤول
اوتشغٌلا إنشئء

اعبرامجا
االمسئمسٌةا

اع مركز

عئ ااامحئ اوزارةااعادل جامبٌا 1985-1989
ومسكرتٌرا

اقئنونً

اع ًا االشراف
اأقمسئ ا جمٌع
ااعمشورةا غرفة
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اع مدعًااعائ 

اعممسجلاااعادلوزارةا جامبٌا 1984-1985
ااعائ 

تمسجٌلا
اعاقئراتا
األعمئلا
اعتجئرٌةا

واعشركئتا
وإداراتا

اغٌرا اعاقئر
ااعموصًابهئ

محررااوزارةااعادل جامبٌا 1983-1984
اقئنونً

اعصٌئغةا
اعقئنونٌةا
وحضورا
دوراتا
ااعبرعمئن

محئمًااوزارةااعادلاجئمبٌئ 1981-1981
ااعدوعة
قمس ا

ااعصٌئغة

اعصٌئغةا
اعقئنونٌةا
وحضورا
دوراتا
ااعبرعمئن

ااعزراعةااجئمبٌئ 1973-1975 وزارة
اواعمواردااعطبٌاٌة

مسكرتٌرا
اممسئعد

ااعائمةا اإلدارة
عوزارةا

اعزراعةا
واعمواردا
ااعطبٌاٌة

ااعائعًاجئمبٌئ 1972-1973 ااعتا ٌ  اوزارة
ا()مدرمسةاداخ ٌة

افًا مئجمستٌر
اع غةا

ااالنج ٌزٌة

ااع غةا تدرٌس
االنج ٌزٌةا

واالدبا
ااإلنج ٌزي

1971-1972 

ا

Pittsburg 
Pennsylvania 

U.S.A 

اع ثقئفةا ابدول مركز
اواعتدرٌب

ااع غةا امستئذ
ااالنج ٌزٌة

ااع غةا تدرٌس
اةنج ٌزٌإلا

دباألوا
اينج ٌزإلا

افًا ع كبئر
برنئمجاا
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امنا اعتوظٌف
انقئبةا ا قبل

ااعامئل

 Newا,Bronx 1969صٌف 
York U.S.A 

ااالتحئديا اعبرنئمج
اعألطفئلااعماوقٌن

ااع غةا امستئذ
ااالنج ٌزٌة

اطرٌقةاع الج
اعتدرٌسا
وتحفٌزا

ابمئا األطفئل
اذعكا فً
اإعىا اعزٌئرات

ااعوطن

اوالٌةا 1968-1971 ك ٌة
ااعوالٌئتا بنمس فئنٌئ
ااعمتحدةااالمرٌكٌةا

ممسئعدااجئماةاوالٌةاابنمس فئنٌئا
اتدرٌس

ااع غةا تدرٌس
االنج ٌزٌةا

ع ط بةا
اعمبتدلٌنا

وط بةا
اعدرامسئتا

اك غةا اعا ٌئ
اثئنٌةا

 

 أخرى:معلومات ذات صلة -11

اقئ ااكتب السٌد / سوك  ادمستورٌة اوممسئلل اأفرٌقٌئ افً ااالنمسئن احقوق امقئالتاحول عدة

اإعًاجئنباذعكامثلا اأغ بهئ ابنشر ااالنمسئن اودرامسئتاحقوق اع دٌمقراطٌة ااألفرٌقً اعمركز

ااعتفئوضابشأنا افًاذعك، ابمئ ااعمشتركة ااتفئقٌةاعحكومةافًااعادٌدامنااعمنتدٌئتااعحكومٌة

ااألف ااع جنة اكخبٌرمقر امسوك ااعمسٌد/ اعمل اوصٌئغتهئ. اواعشاوب ااالنمسئن اعحقوق ارٌقٌة

اومشجع ا اراقبا امخت فا اكمئ ا، ااالنمسئن ابحقوق االنتخئبئتااعرلئمسٌةااعمنئقشئتااعمتا قة

ا) ابئكمستئن افً ا)1990واعائمة اوزامبٌئ اوغئنئ)1991( ا)1992( اوكٌنٌئ (ا1992/1993(

 (.1994)اومالوي

 : موجزة عنلمحة 

اموندامسئك،اقئضًااعمحكمةااعا ٌئافًاجئمبٌئمسائدةااعقئضًارٌ
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واعثئنويافًاجئمبٌئاوتا ٌمهااعائعًافًاااالبتدالًئضًارٌموندامسوكاتا ٌمهات قًامسائدةااعق

 Cum laude from Lewisاعوالٌئتااعمتحدةااألمرٌكٌةا.وبكئعورٌوسافًااعفنوناواآلدابا

and Clark College in Portland , Oregon, M.A from Penn state in 

London)اا اب ام تحق اكئن اهًا)) The Inn of Court School of Law حٌث اآلن

واعمابدااألومسطاوٌط قاع ٌهااعمحئمًابدرجةااعشرف،اوفًاامستراعٌئاجئماةااعمدٌنةا)عندن(ا

اعصٌئغةا اامستراعٌئ اماهد امن ااعتشرٌائت اصٌئغة افً ااالمستشهئد امع اشهئدة اع ً حصل

ااعتشرٌائت.

مسواكاحئعٌئاقئضٌئافًااعمحكمةااعا ٌئافًاجئمبٌئا،ااومحكمةاابٌكسا،ااٌاملامسائدةااعقئضً

ااٌضئا اوهو ا، اواعجنئلٌة ااعمدنٌة ااعقضئٌئ امن اكل افً ااالمستلنئفااعنهئلً ااختصئصافً مع

ا اأكتوبر افً اأنشلت ااعتً اع قئنون اجئمبٌئ اعمدرمسة ااعائ  اعجنةاا2011اعمدٌر ارلٌس ونئلب

ااصالحااعقئنون.

ااعقئضًامسواكام اظ اوظٌفتهااعمهنٌةافًامكتبااعنئلبااعائ اووزٌرااعادلا،اقضًامسائدة

إعىااعنئلبااعائ اووزٌراا1980وتمتاترقٌتهاخاللااعمسنٌنامنادرجئتامحئمًااعدوعةافًا

فًاصٌئغةااعتشرٌائتافقطاابلااٌضئاشئركابنشئطاع اٌا.اخاللاهذهااعفترةا2005اعادلافًا

اٌذهئانٌئبةاعنااعدوعة.فًااالشرافاع ًااعقضئٌئااعمدنٌةاواالجرامٌةاوتنف

ت اانتدابامسائدةااعقئضًامسوكاث ااعمحئمًااعائ اواعمسكرتٌرااعقئنونًاإلنشئءاا1989فًاعئ ا

ااعتنفٌذيا ااعمدٌر ابصفة افٌه اوعمل ااالنمسئن اودرامسئتاحقوق اع دٌمقراطٌة ااألفرٌقً اعمركز

امعا ااعتائون اذعك افً ابمئ اوتشغٌ هئ ااالمسئمسٌة ااعمركز ابرامج ا ااعداد اعن اواعممسؤول األول

اع  ااعدوعٌة ااعتًاحقوقٌٌنااع جنة ااآلنابمنتدىااعمنظمئتاغٌرااعحكومٌة اعئعمٌئ ا ا واعمشهورة

تحدثاكلامسنتٌناحولامشئركةااعمنظمئتااغٌرااعحكومٌةافًاأعمئلااع جنةااألفرٌقٌةاعحقوقا

قئ امسائدةااعقئضًامسوكابتأعٌفاعدةامقئالتاحولاا1995واا1989االنمسئناواعشاوبا.ابٌنا

كمئانظ اااعادٌدامنااالجتمئعئتاوورشااعاملااعمتا قةاقضئٌئاحقوقااالنمسئنافًاأفرٌقٌئا.اا

ا.اتفئصٌ هئاتوجدافًااعم حقااعمرفقاطٌهاهذاااعبٌئن.وشئركافٌهئبحقوقااالنمسئنا

شئركامسائدةااعقئضًامسوكافًاممئرمسةاقئنونٌةاخئصةاكطرفاأولاا2000إعىاا1995منا

ذعكاقضئٌئااعقتلاواعتهدٌدا،اقئ اخالعهئابمائعجةاكلامنااعقضئٌئااعمدنٌةاواعجنئلٌةا،ابمئافًا

انامشئركتهاكممئرساقئنونًاخئصاع اتد اطوٌالانمسبةاالمستدعئلهافًاعئ اواعخٌئنةا.اابٌدا
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ع ممسئعدةافًامكتبااعنئلبااعائ اكمحئ اعئ اومسكرتٌراقئنونًا.اعفترةاوجٌزةافًاعئ اا2000

ا،اعملاكنئلباعئ اواووزٌراع ادل.2005

ا ااعقئضًاا2011إعىا2005من امسائدة اعمل ا،ا، ااعادل اقئنونًافًاوزارة مسوكاكممستشئر

اغربا اعدول ااالقتصئدٌة ااعمجموعة او ااعقضئلً ااعنظئ  ا، ااإلنمئلً ااعمتحدة ااألم  برنئمج

معاوزارةااعادلاكممستشئرافًافترةااعدادااعتقئرٌرااعوطنٌةاإعىااوٌمستمرافًااعاملاأفرٌقٌئ،ا

امائهداتاوكئالتااألم ااعمتحدةا،اوبفضلاممسئعدةا،اقدمتاجئمبٌئا ااالمسئمسٌةاأخٌرا وثٌقتهئ

افًاشهرامئٌوامنا اعائمةاوااعتقرٌرااألولاحولاحقوقااعمج سااالقتصئدياواالجتمئعًا.

ا) ابإعداداورقةاومنئقشتهئ اقئ  ااعائ  اعمدةااعمكتبااعمدعًااعائ (هذا وشئركابنشئطافًاندوة

النمسئناٌومٌنابشأناإنشئءامؤمسمسةاوطنٌةاعحقوقااالنمسئنافًاجئمبٌئ،اترعئهئاوحدةاحقوقاا

ااعكومنوعثا افًاذعكامنظمئتااعمجتمعافًاامئنة ابمئ ا، اجمٌعااصحئبااعمص حة وحضرهئ

ااعمدنًا.

ااترفقااعمسٌرةااعذاتٌةامسائدةااعقئضًارٌمونامسوكاع مزٌدامنااعتفئصٌلاومسهوعةااعرجوعا.

 المالحق

 أنشطة حقوق اإلنسان

 َجٕلبانمضبئً األٔل انًؼمٕد فً ث شانكٕيُٕنيشالت فً يإرًش  1986

 سئٍظ انٕفذ انغبيجً نهزفبٔض ٔانزٕلٍغ  1988

بنهجُخ األفشٌمٍخ نذمٕق اإلَغبٌ ثبألدشف األٔنى ػهى ارفبق انًمش انًزؼهك ث

  ٔانشؼٕة يغ أيبَخ يُظًخ انٕدذح األٔسٔثٍخ، أدٌظ أثبثب. 

 

اعزذذاس “شبسن فً دٔسح رذسٌجٍخ ثشأٌ  1989يبٌٕ /2 ئنىأثشٌم /24

، ”اعزشارٍجٍبد ٔآنٍبد ٔطٍُخ نذًبٌخ دمٕق اإلَغبٌ ٔرؼضٌضْب فً أفشٌمٍب

  ػمذد فً ثبَجٕل ٔلبو ثشػبٌزٓب يشكض األيى انًزذذح نذمٕق اإلَغبٌ. 
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انؼًم انزذسٌجٍخ انًُٕرجٍخ انًزؼهمخ  ٔسشخشبسن فً  1989 /1ٔ2ٌٍَٕٕ

، شانكٕيُٕنٌ دمٕق اإلَغبٌ نهًذساء انؼبيٍٍ ثجهذاٌ ثبنزذسٌت فً يٍذا

  . شانكٕيُٕنرذذ سػبٌخ ٔدذح دمٕق اإلَغبٌ انزبثؼخ أليبَخ 

ثشَبيج األيى انًزذذح نضيبالد دمٕق اإلَغبٌ  1989أغغطظ /4 ئنى ٌٕٕنٍ/3 

ثًشكض دمٕق اإلَغبٌ، يكزت األيى انًزذذح فً جٍُف، ٔانًؼٓذ انذٔنً 

  نذمٕق اإلَغبٌ، عزشاعجٕسؽ، فشَغب. 

انخذيبد انمبٍََٕخ فً “شبسن فً دهمخ دساعٍخ ثشأٌ  1989َٕفًجش  10ئنى  8

جُخ انذٔنٍخ نهذمٕلٍٍٍ ٔانًشكض ٔ شبسكذ فً سػبٌزٓب انه” انًُبطك انشٌفٍخ

 األفشٌمً؛ ثبَجٕل. 

ػًم رذسٌجٍخ إلَشبء ٍْئخ يشكضٌخ  ٔسشخشبسن فً  1989/َٕفًجش 11ٔ12

نذمٕق اإلَغبٌ فً أفشٌمٍب، شبسكذ فً سػبٌزٓب انشاثطخ األفشٌمٍخ نهمبٌَٕ 

 انذٔنً ٔانًشكض األفشٌمً. 

نجٓبص انمضبئً ا“شبسن فً دهمخ دساعٍخ ثشأٌ  1989/َٕفًجش 17ئنى 13

، اشزشكذ فً سػبٌزٓب انشاثطخ األفشٌمٍخ ”ٔدمٕق اإلَغبٌ فً أفشٌمٍب

 نهمبٌَٕ انذٔنً ٔانهجُخ األفشٌمٍخ ٔانًشكض األفشٌمً. 
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شبسن فً يإرًش أفشٌمٍب انًؼًُ ثذمٕق اإلَغبٌ  1990/يبسط 28 ئنى 26

 ٔانذًٌمشاطٍخ، أٔطب، ٍَجٍشٌب. 

انؼًم انزذسٌجٍخ فً  ٔسشخ، شكٕيُٕنانأيبَخ  -خجٍش  1991/يبٌٕ 12ئنى  7

 جبيجٍب،يٍذاٌ دمٕق اإلَغبٌ نصبنخ انًٕظفٍٍ انؼبيٍٍ، ثبَجٕل. 

يشالت فً انذهمخ انذساعٍخ نأليى انًزذذح انًؼٍُخ  1991 ٕ/ٌٕن12ٍ ئنى 8

ثًؼبٌٍش دمٕق اإلَغبٌ انذٔنٍخ ٔئلبيخ انؼذل، انزً شبسكذ فً سػبٌزٓب 

 يصشانهجُخ األفشٌمٍخ، انمبْشح. 

 يشالت فً دٔساد انهجُخ األفشٌمٍخ نذمٕق اإلَغبٌ ٔانشؼٕة.  1990-1994

األفشٌمٍخ  -خجٍش فً انذهمخ انذساعٍخ انؼشثٍخ - 1991دٌغًجش 2 ئنى /َٕفًجش29

 . انؼبصًخ، رَٕظ  ثشأٌ انؼذانخ انجُبئٍخ ٔئصالح انغجٌٕ، رَٕظ

 . انًُغب، شبسن فً انًإرًش انؼبنًً نذمٕق اإلَغبٌ، فٍٍُب 1993 ٌٍَٕٕ

انؼًم انخبيغخ نهجُخ انذٔنٍخ نهذمٕلٍٍٍ انًزؼهمخ  ٔسشخشبسن فً  1993َٕفًجش 

ثًشبسكخ انًُظًبد غٍش انذكٕيٍخ فً أػًبل انهجُخ األفشٌمٍخ، ٔانزً لذيذ 

خ أفشٌمٍخ نذمٕق االَغبٌ ًدبنخ ئَشبء يذك“خالنٓب ٔسلخ ثؼُٕاٌ 

 ”. ٔانشؼٕة.
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نصٍبغخ  األفشٌمٍٍٍك انخجشاء شبسن فً اجزًبع ػمذِ فشٌ 1994ٌُبٌش 

ثشٔرٕكٕل ئَشبء يذكًخ أفشٌمٍخ نذمٕق اإلَغبٌ ٔانشؼٕة، انهجُخ انذٔنٍخ 

 . ، نهذمٕلٍٍٍ، جٍُف

شبسن فً انًإرًش اإللهًًٍ األفشٌمً انخبيظ انًؼًُ ثبنًشأح،  1994َٕفًجش 

 . ، انغُغبلداكبس

بعزؼًبل ئجشاءاد خجٍش فً انذٔسح انزذسٌجٍخ انشاثؼخ انًزؼهمخ ث 1995يبٌٕ 

دمٕق اإلَغبٌ، انزً َظًٓب انًشكض األفشٌمً نهذساعبد انًزؼهمخ 

 . ، جبيجٍب ثبنذًٌمشاطٍخ ٔدمٕق اإلَغبٌ، ثبَجٕل

خجٍش فً انذٔسح انزذسٌجٍخ انًزؼهمخ ثذًبٌخ دمٕق اإلَغبٌ نصبنخ  1995 ٌٍَٕٕ

انًشكض كجبس انًٕظفٍٍ انؼغكشٌٍٍ فً انجهذاٌ األفشٌمٍخ، ٔانزً َظًٓب 

، األفشٌمً نهذساعبد انًزؼهمخ ثبنذًٌمشاطٍخ ٔدمٕق اإلَغبٌ، ثبَجٕل

 . جبيجٍب

شٌب فً ٍػضٕ انٕفذ انذٔنً انًكٌٕ يٍ أسثؼخ أػضبء انًٕفذ ئنى نٍج 1998يبٌٕ 

شٌب انزبثؼخ نهجُخ ٍَطبق ثؼضخ رمصً انذمبئك ثشأٌ انجٓبص انمضبئً فً نٍج

 انذٔنٍخ نهذمٕلٍٍٍ. 
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فً انذهمخ انذساعٍخ انزً ػمذرٓب انًجًٕػخ االلزصبدٌخ نذٔل شبسن  2000ٌُبٌش 

غشة أفشٌمٍب ٔنجُخ انصهٍت األدًش انذٔنٍخ ثشأٌ انًذكًخ انجُبئٍخ 

 . ـ كٕد دٌفٕاس انذٔنٍخ، أثٍذجبٌ

نًشالجخ أَشطخ ،غبَب ئنى أكشا  انجبيجًسئٍظ انٕفذ  2001أثشٌم  7ئنى  1يٍ 

 ٕنخ رذذ سػبٌخ انٍٍَٕغٍف. انهجُخ انٕطٍُخ انغبٍَخ انًؼٍُخ ثبنطف

يًضم انًشكض األفشٌمً نهذساعبد انًزؼهمخ ثبنذًٌمشاطٍخ  2007َٕفًجش 3ٔ 2

ٔدمٕق االَغبٌ " اجزًبع اعزشارٍجً دٕل يشبسكخ انًُظًبد غٍش 

. رخطٍظ ٔرمٍٍى ػبو 2007-2006انذكٕيٍخ فً يجهظ دمٕق االَغبٌ ، 

نذمٕق االَغبٌ  Connectas، انجشاصٌم َظًّ ٔنٕب، عبٔ ث2008

 ثبالشزشان يغ انخذيبد انذٔنٍخ نذمٕق االَغبٌ،

َشبء ثا   شبسن فً ئجشاءاد انمذح ٔانزشٍٓش انًزؼهمخ  2012يبٌٕ  24ٔ 23

ٔفمب نًجبدب ، ثبسٌظ ، لبيذ ثشػبٌزٓب أيبَخ يإعغخ ٔطٍُخ نذمٕق االَغبٌ 

 َجٕل، جبيجٍب.بانكٕيُٕنش ، ث

 :األنشطة األخرى

انزً اعزغشلذ شٓشا ٔادذا فً ” أفشٌمٍب -ػًهٍخ يفزشق انطشق “يُذخ  1985

انًإعغبد “انٕالٌبد انًزذذح األيشٌكٍخ فً َطبق انًششٔع انًؼٌُٕ 

 ”. انمبٍََٕخ األيشٌكٍخ ٔاالجزٓبد انمضبئً
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، انمضبئً األٔل انًؼمٕد فً ثبَجٕل شانكٕيُٕنيشالت فً يإرًش  1986

 . جبيجٍب

شبسن فً انًإرًش انذٔنً انًؼًُ ثبنزؼهٍى ٔاإلػالو ٔانزٕصٍك فً يجبل  1987

 . بدمٕق اإلَغبٌ، انزي َظًزّ انٍَٕغكٕ فً يبنط

سئٍظ يُبٔة نهٕفذ انغبيجً ئنى انذٔسح انشاثؼخ ٔاألسثؼٍٍ نهجُخ دمٕق  1988

 . ـ،، عٌٕغشااإلَغبٌ انزبثؼخ نأليى انًزذذح، جٍُف

رًش نذمٕق اإلَغبٌ فً جُٕة أفشٌمٍب ثؼذ اَزٓبء شبسن فً يإ 1991 ٌٍَٕٕ

 انفصم انؼُصشي، َظى ثبشزشان ثٍٍ انٍَٕغكٕ ٔانهجُخ األفشٌمٍخ، ثبَجٕل. 

شبسن فً دٔسح انؼًم نًُزصف انغُخ نهشجكخ انذٔنٍخ نهزفبٔض،  1992عجزًجش 

ثشَبيج فط انُضاػبد نجشَبيج يشكض كبسرش انزبثغ نجبيؼخ ئًٌٕسي، 

شؤعبء ، جًًٍ كبسرش ٔ اثٕعبَجٕ ٔ انغٍذح ثبنًً ٔانغٍذ دضشِ انداكبس. 

 آدايب ٍَذَج ايَٕج ٔآخشٌٍ.

يشبسن ٔسئٍظ ٔػضٕ انًكزت خالل انًإرًش انذٔنً نزؼهٍى  1993يبسط 

 ٍَٕغكٕ، يَٕزشٌبل. نادمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٌمشاطٍخ، 

فً انشئٍظ األٔل نًجهظ ئداسح يؼٓذ دمٕق االَغبٌ ٔانزًٍُخ  2005ئنى  2000

 . أفشٌمٍب
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شبسن فً انًإرًش انذٔنً انشاثغ نهذًٌمشاطٍبد انجذٌذح  2000دٌغًجش 

 ٔانًغزؼبدح، كٕرَٕٕ. 

انؼًم انٕطٍُخ ثشأٌ رطٌٕش دٔس أيٍٍ انًظبنى فً  ٔسشخشبسن فً  2001ٌُبٌش 

 بيجٍب. ج
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