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 السيرة الذاتية
 

 بن عاشور : االسم
 رافع: اللقب

 06/09/1952:تاريخ الميالد
 ى، تونسسالمر 2070شارع زين بن عاشور،  13:العنوان الشخصي

، )216+(  71 729 614 ، الفاآس)216+( 71 741 863المنزل   ::الهاتف
 )216+(98 364 404الهاتف المنقول  

لكتروني إلاالبريد 
:.rafaa.benachour@fsips/mu.tn,rafaabenachour@yahoo.fr 

 /http//rafaabenachour.blogspol.com:نيةومدونة إلكتر

 القانون العام والعلوم السياسية في آليةأستاذ : الدرجة
بتونس؛مدير وحدة  االجتماعيةوالسياسية والعلوم القانونية في آلية أستاذ :وظائف

 الدولية االختصاصدوائر والبحث في القانون الدولي 
 .أب لثالثة أطفالومتزوج : الوضع العائلي

 )فائز()1987مارس (العلوم السياسية تونس وفي القانون العام  شهادة التبريز •
تقدير مشرف )(1984نوفمبر 2(دولة في القانون العام، تونسال هشهادة دآتورا •

  )جي .أفجدا و
 ).1979بر ديسم 3(العلوم السياسية، تونس في شهادة الدراسات العليا  •
 ).1978نوفمبر  18(لقانون العام، تونس، في اشهادة الدراسات العليا  •
 ).1977ويوني( ، تونس،)عامالقانون الفرع (شهادة الليسانس في الحقوق  •
تطوير الكفاءات والتكنولوجيا ووزارة البحث العلمي بمستشار قانوني  •

 ).2005أغسطس 31ينايرـ1(
 5 -2001يناير23(البيداغوجي  االبتكاربمكلف  التربيةدولة بوزارة  آاتب •

 )2002سبتمبر 
 16 -1997أغسطس  14(الطب بتونس والتقنيات و رئيس جامعة العلوم •

 ).2000ديسمبر 
 ).1997ـ أغسطس  1995ديسمبر ( مستشار بوزارة التعليم العالي •
 ).1979نوفمبر  -1977سبتمبر ( لوطني بتونسللبنك امحرر رئيسي  •
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قسم  آلية العلوم اإلدارية،.لعاهل السعودي بالرياضبجامعة اعار أستاذ م •
 )2007سبتمبر  - 2005سبتمبر (الحقوق

منذ شهر (بتونس  االجتماعيةوالسياسية وبكلية العلوم القانونية  مبرزأستاذ  •
 ).2005ـ 1991مارس 

 واالجتماعيةبكلية العلوم القانونية والسياسية  محاضر مبرزأستاذ  •
 ).1991 مارس 8 – 8فبراير.(بتونس

 ).1998ـ فبراير 1987مارس (أستاذ محاضر مبرز بكلية الحقوق بسوسة  •
 -85يونيو(بتونس  واالقتصاديةبكلية الحقوق والعلوم السياسية مساعد أستاذ  •

 ).87مارس
 -1979نوفمبر (بتونس  واالقتصاديةالعلوم السياسية ومساعد بكلية الحقوق  •

 ).1985ويولي
العلوم ووالبحث والمنشورات بكلية الحقوق مساعد منتدب بمرآز الدراسات  •

 ).1979ـ نوفمبر 1979يناير (بتونس االقتصاديةوالسياسية 
ديسمبر  16ـ  1997أغسطس 14(رئيس جامعة العلوم والتقنيات والطب بتونس •

2000(. 
لقانون العام والمالي بجامعة العلوم في ابلوم الدراسات التطبيقية مسؤول عن د •

 ).2005 -1988(بتونس االجتماعيةو السياسيةوالقانونية 
بكلية العلوم  القضائي الدولي االختصاصومدير وحدة البحث في القانون الدولي  •

 )E/11/05 )(1994(بتونس  االجتماعيةوالقانونية 
/http/www/urdiii.fsipsi/mu/tn 
السياسية وبكلية العلوم القانونية  البحث في القانون العام المغاربي مدير فريق •

 ).E/14 C 05) .(1998- 2000.(بتونس  الجتماعيةاو
السياسية والعلوم  السياسية بكلية العلوم القانونية ومدير قسم القانون العام  •

 ).1990ـ مارس 1988وماي(بتونس  االجتماعيةو
 ).1998ـ أغسطس1995يونيو(ى سأول نائب رئيس للمجلس البلدي لمدينة المر •
 ).1995 -1990(ى سالمرنائب رئيس المجلس البلدي لمدينة  •
 ) 1996(لجمعية التونسية لألمم المتحدة انائب رئيس  •
 ).1995منذ (الفرنسية للقانون الدولي  جمعيةفي ال وعض •
 ) 2003(في ستراسبورغ هد الدولي لحقوق اإلنسان عفي الم وعض •
 ).2000 -1983(نائب رئيس جمعية الدراسات الدولية •
 ).2000 -1981(الدستوري نالتونسية للقانونائب رئيس الجمعية  •
 ).1985(دولية للقانون الدستوريلمية ايمؤسس لألآاد وعض •
 ).1998-1988(مية الدولية للقانون الدستوري يأمين عام لألآاد •



3 

 

" النادي اإلفريقي لتونس"ات يالرياض المتعددةجمعية الأمين عام ثم نائب رئيس  •
 ).2002-2000؛ 1997-1996؛ 1990 - 1984(

الحكم السلم ورئيس لجنة ولس جامعة األمم المتحدة نائب رئيس مج •
 ).2007وماي -2005ديسمبر(

 ).2003وزارة الدفاع الوطني، مارس (رااللجنة الوطنية لقانون البح وعض •

 ).2007-2001) ( طوآيو(بالمجلس اإلداري لجامعة األمم المتحدة  وعض •

األبيض ر وض البححلجنة القانونية للجنة التنظيم أللعاب ال رئيسو وعض •
 .2001بتونس في  XIVéالمتوسط 

أآتوبر  24التشريعية المنعقدة في والرئاسية  لالنتخاباتالمرصد الوطني  وعض •
1999. 

 ).2000ـ 1997(وتنظيمها  رئيس لجنة التفكير حول دور المدرسة المستقبلية  •

ة ــالمنظمة العربية للتربي/منظمة اليونسكو/ة الوطنية لتونسـباللجن وعض •
 ).2000-1997(م وافة والعلوالثق

 ).2005ـ 1997( وزارة الرياضة. في لجنة الطعن الرياضي وعض •

للدراسات  بالمعهد الدبلوماسيوالمجلس العلمي  االستشاريفي المجلس  وعض •
 ).وزارة الخارجية(البحث و

  في المجلس العلمي بمرآز وعض •
 )1994آتوبر أ 11( )وزارة العدل(الدراسات والبحث القانوني  •

 ).1990-1987( خبير قانوني لدى جامعة الدول العربية •

جامعة العاهل السعودي بالرياض  ؛)بالعربية( القانون الدولي العامدروس في  .1
)2005-2007.( 

دبلوم الدراسات  منولى األسنة ال.القانون الدستوري الخاصدروس في  .2
ة ــــياسيجامعة العلوم القانونية والس.العام والمالي في القانونالتطبيقية 
 ).إلى يومنا هذاو 1990منذ (بتونس  واالجتماعية

 ).2003( مية العسكريةياألآاد العام الدوليالقانون دروس في  .3

المدرسة المتعددة التقنيات بتونس . السياسي االجتماععلم في دروس  .4
)1997.( 

في العلوم  من الماجستيرالرابعة السنة . األنظمة السياسية المقارنةدروس في  .5
 ؛1997-1993(بتونس  االجتماعيةوالسياسية وآلية العلوم القانونية .قانونيةال

2004(. 
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 من الماجستيرالسنة األولى . بالمؤسسات السياسية التونسيةدروس خاصة  .6
 بتونس واالجتماعيةة ياسيالعلوم القانونية والسآلية القانونية ،  في العلوم

)1987-1996- 1999.( 

في العلوم  الماجستير، السنة الثانية من  وليةبالمؤسسات الددروس خاصة  .7
 -1997-1998( بتونس واالجتماعيةالعلوم القانونية والسياسية  آلية القانونية
2004(. 

في دبلوم الدراسات التطبيقية ، السنة األولى من  القانون العامدروس في  .8
بتونس  ماعيةاالجتوالسياسية والقانونية آلية العلوم . لعلوم القانونية األساسيةا
)1995-1996.( 

السنة الثانية من  "المسؤولية الدولية."دولي الخاصلالقانون ادروس في  .9
السياسية وآلية العلوم القانونية .الماليودآتورا الدولة، القانون العام 

 ).1989 -1988( تونس.  االجتماعيةو

في العلوم  الماجستيرمن  ، السنة الثالثة،العامة الحرياتدروس في  .10
 ).1993-1989(بتونس  االجتماعيةوالسياسية و آلية العلوم القانونية.لقانونيةا

 ،في العلوم الدينية من الماجستيرالسنة الثالثة  ،ةالمدني التربيةدروس في  .11
 ).1996-1995(ة يالمعهد العالي للعلوم الدين ،امعة الزيتونةج

السياسية  العلوموآلية الحقوق  ،أعمال نظرية خاصة بالقانون الدستوري .12
 .)1986-1979( بتونس االقتصاديةو

في القانون دبلوم الدراسات التطبيقية . القانون الدستوريمديرية البحث في  .13
 ).1987-1985( بتونس االقتصاديةوالعلوم السياسية وآلية الحقوق  ،العام

في القانون  دبلوم الدراسات التطبيقية ،الدولي فقه القضاء مديرية البحث في  .14
 ).1987-1985( بتونس واالقتصادية السياسية العلوموآلية الحقوق .العام

 في العلوم السياسية،دبلوم الدراسات التطبيقية  القرار ذاختامة ظأندروس في  .15
 ).1987-1985(بتونس  االقتصاديةوالعلوم السياسية وجامعة الحقوق 

، ، السنة األولى من الليسانس في الحقوقبالمؤسسات الدوليةدروس خاصة  .16
 ).1988ـ1985(ية الحقوق بسوسا لآ

، السنة الثالثة من الليسانس في القانون العام،آلية العامةالحريات دروس في  .17
 ).1987ـ1986(بتونس  االقتصاديةو وم السياسيةلالعوالحقوق 

آلية . السنة الثالثة من القانون الدولي . القانون الدولي العامدروس في  .18
 ).1988-1987(الحقوق بسوسة 

المستشارين في  دورة تدريب، السنة األولى من الحريات العامةروس في د .19
 ).1994ـ1991(الخدمات العامة، المدرسة الوطنية لإلدارة 
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، السنة األولى من   في العلوم السياسية، النظام السياسي التونسيدروس في  .20
 ).1988(بتونس  االجتماعيةوالسياسية وآلية العلوم القانونية 

 ).2009مارس ( IIIجامعة جان مولين، ليون ضيف بأستاذ  •

التنمية والسلم وـ صوفياـ أنتيبوليس، معهد القانون نيس أستاذ ضيف بجامعة  •
 ).2006يناير (

جامعة أرسطو . العالقات الدوليةوقانون الدولي العام لستاذ بمعهد اأ •
 ).2005سبتمبر)(اليونان(بتيسالوآوني 

 ).2005ويما(أستاذ ضيف بجامعة سبينوزا بروما  •

 ).2005 سمار(أستاذ ضيف بجامعة آا فوسكاري بالبندقية  •

 )2003أبريل(، )1996مارس( )IVوبورد(أستاذ ضيف بجامعة مونتيسكيو •
 ).2005مارس(

 ).2004مارس (،  IIIلياسيأستلذ ضيف بجامعة أآس ـ مار •

البحث  بالهاي، دروس حول الحماية الدولية ومعهد األمم المتحدة للتدريب  •
أغسطس ( التعصب الدينيوالنساء و األهاليوالسكان : اإلنسانلحقوق 
1997.( 

 ).1997وماي(أستاذ ضيف بجامعة بيروز •

 ).1997مارس(أستاذ ضيف بجامعة رامون لوول ببرشلونة  •

 ).1997أبريل (بتولوز  االجتماعيةضيف بجامعة العلوم  أستاذ •

 ).1997مارس (وس.آلية جان مولين.ضيف بجامعة جنوب باريس أستاذ •

 ).1995فبراير (أستاذ ضيف بجامعة مونبوليي  •

 ).1993وماي( بتولوز االجتماعيةأستاذ ضيف بجامعة العلوم  •

 ).2000؛مارس 1992يناير (أستاذ ضيف بجامعة باريس  •

 ).1988مارس ـ أبريل ( بتولوز االجتماعيةأستاذ ضيف بجامعة العلوم  •
 

 :المؤلفات ) أ
أبريل  19و 18و 17لي، منتدى تنسيق جديد للقانون الدو: حقوق اإلنسان •

بيدون .باريس.سليم لغمانيوالسيد رافع بن عاشور  تحت إشراف.(2006
 .بتونس االجتماعيةوالسياسية والقانونية لقاءات آلية العلوم  مجموعة.2007
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 8و7و 6 ملتقى.القانون الدوليو العناصر الفاعلة غير األخالقية •
م سليوافع بن عاشور إشراف رتحت .(2006ابريل

السياسية ومجموعة لقاءات آلية العلوم القانونية  .2007.بيدون.اريسب.غمانيل
 .ص 444 .بتونس االجتماعيةو

رافع بن  إشراف تتح( المؤسسات الدوليةولقانون الدولي موجز مصطلحات ا •
 .2006 تونس،مرآز النشر الجامعي). ـ آرايمي منى دريدوعاشور 

السيد رافع بن  تحت إشراف(اريخي الديمقراطية الممثلة أمام التحدي الت •
 .2006، يالنتبروآسل، برو). سلوبودان ميالسيكوجان غيكل وعاشور 

بالتعاون مع .(الحوار اإليطالي العربي. الميثاق العربي الجديد لحقوق اإلنسان  •
 18ـ17المائدة المستديرة اإليطالية العربية ل وثائق، )زانغيوآالودي
 . 2005ي، ناشر، ، طورينو، جابيكلل2004ديسمبر

باسم وزانغي وبالتعاون مع آالودي). بالعربية(الحماية الدولية لحقوق اإلنسان  •
 . 2005باراآي، بيروت، مكتبة لبنان ، ناشرين، 

) سليم لغمانيوبالتعاون مع دالي جازي (حقوق اإلنسان من خالل النصوص  •
 .ص 536، 2004 النشر الجامعي مرآزتونس 

 15و14 لتقىم.قانون القوةوقوة القانون . الطرق  رقمفتالقانون الدولي في  •
، باريس. سليم لغماني ورافع بن عاشور  تحت إشراف. (2004ابريل  16و

السياسية والقانونية لكلية العلوم مجموعة لقاءات .  2004بيدون ، 
 . ص 444.بتونس االجتماعيةو

 . 2004.الثةالنشرة الث مرآز النشر الجامعي،.تونس.مؤسسات المجتمع الدولي •

الفرنسي بمناسبة الذآرى األربعين  وحول الدستورين التونسي  متقاطعة ؤىر •
تحت إشراف رافع بن (1999ديسمبر  4إلى  2ملتقى تونس من .إلصدارهما

 .2003.منشورات الصربون.باريس) جان جريكالو عاشور
) النظام الحاليواإلطار التاريخي (النظام السياسي التونسيوالمؤسسات  •

 .ص294،)بالعربية(ص  2000.294 مرآز النشر الجامعي.نستو

 بريلأ 13و12و11، ملتقى القانون الدولي أمام التكنولوجيات الجديدة •
 سليم لغماني، باريس،و شراف رافع بن عاشورإتحت ...(2002
 ،واالجتماعيةالسياسية و مجموعة اللقاءات لكلية العلوم القانونية.2000بيدون،
 .ص286.تونس

. 2000 بريلأ 15و14و13ملتقى .القضائي الدوليين االختصاصوة العدال •
مجموعة .2000بيدون.باريس.سليم لغمانيو تحت إشراف رافع بن عاشور(

 .ص 336.لتونس واالجتماعيةوالسياسية  العلوم القانونية لكلية لقاءات
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 18و 17و 16ملتقى ، تطورات حديثة .القوانين الداخليةوالقانون الدولي  •
 بيدون ،باريس )سليم لغمانيوعاشور  بن إشراف رافعتحت ( 1998 بريلأ

 واالجتماعيةلسياسية اوالقانونية  لكلية العلوم  مجموعة لقاءات ،1998
 .ص318 بتونس،

 1996 أبريل  14و13و12ملتقى. الدوليفي القانون  التناقضو االنسجام •
 مجموعة.بيدون باريس،)..سليم لغمانيو بن عاشور إشراف رافعتحت (

 .1996بتونس االجتماعيةوالسياسية والعلوم القانونية  لقاءات لكلية

إشراف تحت .(1994مايو16و15و14ملتقى .الجوانب الجديدة للقانون الدولي •
العلوم  لقاءات لكليةمجموعة .بيدون.باريس )سليم لغمانيو بن عاشور رافع

 .1994.بتونس واالجتماعيةالسياسية و القانونية
. األمانة العامة.جامعة الدول العربية.تونس.ل العربيةجامعة الدو مؤسسة •

 )بالعربية(ص 1994،41مرآز تونس،

 .ص 1994.228.المدرسة الوطنية لإلدارة. تونس.دولية مؤسسات •
، المنشوراتوالبحث و، مرآز الدراسات مؤسسات المجتمع الدولي، تونس •

 ص  1992.228سيرس،  تإنتاجا

تونس .المؤتمرات الدوليةوات في المنظم القرار ذاختاتطوير طرق  •
C.N.U.D.S.T   1986 ،332 أطروحة دولة(ص( 

فضيلة و بالتعاون مع ميشال آامو.(بتونس انتخابيةتنظيمات ومراقبة سياسية  •
      C.R.E.S.M /البحثومرآز الدراسات  بروفانس،أآس أن /تونس.عمراني

 .ص 1981.550
البحث وآز الدراسات مر.تونس.وظائفودور :الخزينة العمومية التونسية •

 .ص1981.166 المنشوراتو
 
 :مقاالت بالفرنسية) ب
الى  835، من صRGDIP   2008"اإلسالميالميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر "-1

مجموعة ". من قبل تونس حصرية اقتصاديةاإلعالن عن منطقة ." 848
 .ليأنزامقاالت ، 

 .جان غليكالمقاالت ،  مجموعة، "القوانين لدستورية االستشاريةالمراقبة "-2
 28 إلى 22من  2415رقم ن أفريك،وج"زال يؤمن بمنظمة األمم المتحدة؟ي من ال -3

 .ص 2007،96ابريل
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ديسمبر  24من 2399-2398ريك رقم فجون أ" معيار مزدوج:لبنان وفلسطين" -4
 .157، ص 2007يناير  6إلى 2006

دان ميالسيك، بروآسل، سلوبومقاالت مجموعة ".الحكم الرشيدوالديمقراطية "-5
 .2007نت،البروي

مداخلة في ملتقى ". اإلرهاب الديمقراطية لمكافحةالمبادئ  ضرورة احترام" -6
 .حول الجوانب القانونية لإلرهاب)اسبانيا( جامعة هويلفا

أحداث الساعة ".غير آاف ومتأخر : لمجلس األمن) 2006( 1701القرار - 7
 jtp/www/ridi/org/adht؛2006القانون الدولي ، نوفمبرو

. 2006أبريل 8و7و6ملتقى ".العدالة الدوليةوعناصر فاعلة غير تابعة للدولة " -8
مجموعة .2007، بيدون باريس سليم لغمانيوعاشور  رافع بن تحت إشراف(

 .لتونس االجتماعيةووالسياسية  القانونية لكلية العلوم لقاءات 
" تعزيز السلطةو القانونيد دولة بين تأآ 2002المراجعة الدستورية لسنة  -9

 ).سيصدر( وأحمد محيمقاالت، مجموعة 
الدولية للقانون  األآاديميةمجلد دراسات "المؤسساتوالدستور "-10

 .2004يوليو.تونس.  XXIéالدورة.الدستوري
تحوالت األمن .sfdi في ".من عمليات حفظ السالم إلى عمليات بناء السالم"-11

 .2005، باريس، بيدون الجماعي،
في المسؤولية ".المسؤولية السياسية للهيئة التنفيذية في بلدان المغرب العربي " -12

آلية الحقوق .جامعة سان جوزيف.الجوانب المعاصرة:في القانون العام
غلى 127من ص.2005.برويانت بروآسل،.CEDROMAالعلوم السياسيةو

142. 
العالقات والقانون الدولي العام معهد ".ما بعد الحرب في العراقومجلس األمن " -13

 2اتجاهات جديدة من :فرض القانون الدولي.33الدورة ال.الدولية لتيسالونيك
 .2005سبتمبر 5إلى 

مذآرة )".2004وماي 23الى 22تونس من.(لجامعة الدول العربية16القمة ال" -14
 .2004، استعراض عام للقوانين الدولية العامة.األحداث

أمام  ة التمثيليةالديمقراطي في".لرئاسة على األنظمة البرلمانيةإضفاء طابع ا" -15
 .2005ابريل تحد تاريخي،

لآلداب  التونسية مية ياألآاد".ة القانونلعلى دو الدوليةالصبغة إضفاء " -16
: ننوالمواطوالدولة . األيام الدولية التاسعة لقرطاج"بيت الحكمة"الفنونو

 .2005مارس  5 إلى 1من .ديدةالمسؤوليات الجو األدوار الجديدة
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مداخلة خالل المائدة ".أداة دولية:الميثاق العربي الجديد لحقوق اإلنسان" -17
 19ـ 17من ".الميثاق العربي الجديد لحقوق اإلنسان."المستديرة 

الدراسة الجنائية والمتعلقة والمرآز الدولي للبحث . ميسين .2004ديسمبر
 .بالسجون

قانون وقوة القانون . ق القانون الدولي في مفترق الطر في" تقرير تمهيدي" -18
سليم و رافع بن عاشور تحت إشراف..(2004أبريل 16و15و 14ملتقى  القوة

 مجموعة لقاءات لكلية العلوم القانونية. 2004 بيدون، باريس.لغماني
 .57غلى ص 13لتونس من ص  االجتماعيةو السياسيةو

 ".2004كية لسنة الرئاسية األمري االنتخابات" - 19
 والقانون,الساعة أحداث". ل يحنقمة فن ال ولمجلس األمن أ 1546 لقرارا - 20

  http/www.rid.org/adj.2004، يوليودوليال
 :، ميثاق األمم المتحدة)أ(بولي و )بي .جي(في آوت "عمليات حفظ السالم" -21

 .2005برويالنت، النشرة الثالثة، .مقال، بروآسل وتلمقال على تعليق 
في أحداث القانون ".  IIالعراقومنظمة األمم المتحدة " -22

 .2003، أبريلhttp//www.ridi.org/adjالدولي
قانون الساعة وال في أحداث". العراقومنظمة األمم المتحدة " -23

 .2003أبريل ، http//www/ridi.org/adj.دوليال
فاق القانون آفي ".اإلدارة التونسيةوالعالقات بين المواطنين  تجديد" -24

 .2004جان آلود هيلين، باريس، ليتاك،مقاالت، مجموعة ."العام
صور إيضاحية انطالقا من الدساتير وجرد مقال (القانون الدستوري لألزمات" -25

 .2005.     تونس.ساسيبن حليمة  مقاالت ، مجموعة . " المغاربية
 النشر الجامعي مرآز .تونس .بلعيد دقاصت جموعة مقاالم" حماية الدستور" - 26

2005. 
جريمة الخيانة :القانون الدستوريوتعايش صعب بين القانون الجنائي " - 27

 .63 -49ص.2003.دالوز .باريس.بيير باآتي".   عظمىال
متوسطية، للقانون وفي دراسات أور" الديمقراطيةوالقانون الدولي "-28

 .359إلى  327، من صIV.2000المجلد.الدولي
جولند وشازورنوفي بواسون د". استحالة إصالح جامعة الدول العربية -29

ليبر أميكوروم .العالميةولى اإلنصاف إالنظام القانوني ، نظام يسعى .ديباس
 807من ص 2001للناشرين، مارتنس نيجيهوف  جورج ابي ساب، ال هاي،

 .821إلى 
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القضائية الدولية، ملتقى  الختصاصاتاوفي العدالة " ما دور العدالة الدولية؟" -30
، سليم لغمانيوعاشور  رافع بن تحت إشراف( 2000ابريل 15و14و13

السياسية والعلوم القانونية  لكلية مجموعة لقاءات.2000بيدون، باريس،
 .32إلى ص 17من ص.بتونس االجتماعيةو

ثامنة ألآس أن اللقاءات الدولية ال" ما الفعالية؟:العقوبات الدولية ضد العراق"- 31
ديسمبر  11و 10ما الفعالية؟ ملتقى  :العقوباتو األمم المتحدة. بروفانس
 . 104ـ  91ص ،2009

نظرة متبادلة حول الدستورين  التونسي ".وري التونسيتالمجلس الدس"- 32
، 1999ملتقى تونس،ديسمبر. بالذآرى األربعين االحتفالالفرنسي بمناسبة و

 .2003 ربون،سباريس،منشورات ال
 -16، ص 2000المتحدة، يناير  الجمعية التونسية لألممفي نشرة ".لتدخلاحق "-33

26. 
المؤتمر .للقانون الدستوري جمعية دولية"خاصية؟ وعالمية أ:حقوق اإلنسان" -34

 .17/07/1999لى إ 13من .العالمي الخامس، روتردام
ة، ملتقى تطورات حديث.في القانون الدولي الداخلي".تقرير تجميعي" -35

 عاشور وسليم ت إشراف رافع بنحت. (1998أبريل 18و17و16
 مجموعة لقاءات آلية العلوم القانونية. 1998بيدون  باريس،)..لغماني

 .316ـ  307:ص.بتونس  االجتماعيةوالسياسية و
، في "النزيهةوالدورية و الحرة االنتخاباتمقاييس دولية في مجال من أجل " - 36

 . 1999اريلفاساك، برويالن،آ  مجموعة مقاالت
مداخلة خالل " تان في ضوء مبادئ آمال أتاتوركيعصرالترآيا وتونس " - 37

 23إلى  22أنقرة من ". ترآيا المعاصرةوأتاتورآ"المؤتمر الدولي ألنقرة  
 .1998أآتوبر 

" مساهمة بطرس بطرس غالي في ظهور قانون دولي إيجابي  للديموقراطية"-38
 .1998.بروآسل،برويالنت.يإعداد  بطرس غال

 1998أ إي جي سي " حريات األجانب في وضع غير قانونيوحقوق " - 39
)XIV( 366ـ  361،ص. 

جي .دي.إعداد جاك روبر، باريس، أل جي" المجلس الدستوري التونسي" - 40
1998. 

. جات الجينيةلالمعاو ، في حقوق اإلنسان"الحق في الحياةو معالجة جينية - 41
 .88ـ  81ص.1997فمبر ون.المملكة المغربية ميةيأآاد
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في قانون العالقات ".يلتشكيالت ناجمة عن المجتمع الدو:المنظمات الدولية" - 42
الكيانات منظمة الدراسات   نشرتها).ناشر( )آونيهيلو(تاتسوزوا  الدولية،
 .210 - 157،ص1998 ،جامعة شووغاآوين. المحلية

   ATNUنظمته  ي، مداخلة خالل النقاش الذ"إصالح منظمة األمم المتحدة" - 43
 ب "هل يمكن إصالح منظمة األمم المتحدة؟"بموضوع 1996أآتوبر  23في

  .بتونس
آونتاردآشن في وفي هارموني ". التناقض في مبدأ سيادة الدولو االنسجام" -44

 بتونس، االقتصاديةو السياسيةون الدولي، لقاءات آلية العلوم القانونية والقان
 .1996يدون،ب

 13ص ،58،1996دراسات دولية رقم " تزال منظمة األمم المتحدة نافعة؟هل  – 45
- 22. 

، AIJC1995 XI".لدستورية بالمغرب العربياتطوير أجهزة المراقبة واتساع  - 46
 .918-901ص 

حرية خيار وتقرير مصيرها حق الشعوب في  المساواة في سيادة الدول،" - 47
، "االجتماعيوالثقافي و القتصادياو اسييالنظام الس

المدير لإلشادة بآتاب  الحرية،ومايورأميكوروم ليبر، التضامن وفريديريك
له ،  60بمناسبة الذآرى ال أصدقائهمن قبل  والعام لمنظمة اليونسك

 .799 - 786ص ، 1995برويالنت، ببروآسل،
اسات دولية رقم در"األمن الدوليينوعمل األمم المتحدة في مجال حفظ السالم "-48

 .13-5،ص1995. 54
دولة القانون في ) . تحت إشرافه(، )أ(وفي محي". دولة القانون في تونس" - 49

 .256ـ  245،صCNRS  ،1997دار النشر  العالم العربي،
" التعاون بين الدولوأحداث مبادئ القانون الدولي الخاص بعالقات  الصداقة " - 50

 .1994ولدولي، مايفي المظاهر الجديدة للقانون ا
اللجنة  مجلة" مقاييس ليجي فيراندا:المراقبة الدوليةو االنتخاباتحرية " -51

 .21-12ص)III،1- 2( 1993الشعوب،و لحقوق اإلنسان فريقيةإلا
الدولي  مجلة عامة للقانون"1993برتسبم13اإلسرائيلي الفلسطيني ل االتفاق -52

 .1994العام،
السلطات عن  سلطات موروثة .إفريقيااسية في في وجوه سي"خالفة بورقيبة"-53

بدآار،  ديوب،ومامادوتحت إشراف معمر آومبا . المنتخبة
 .244 - 217،ص1999آوديسرياـكارتاال،.باريس

 .1994مارس " خصوصيات؟عالمية؟:حقوق اإلنسان" - 54
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". األمن في الحوض المتوسطوشكاليات السلم إو عربيةوالعالقات األور" - 55
ظام العالمي نالتحديات في ظل الوالعالم العربي "الل الملتقى خمداخلة 
. 27/1/93ـ 25باريس  .الدراسات األور مغاربية بتنظيم مرآز" الجديد

 .22ـ  14،ص50،رقم1994دراسات دولية،
 اإلتراع روسيون،.أشواردنت  بي، .عمور.في أ" العالمي االقتراعتعميم "- 56

 .41ـ 29،ص1994وم اإلجتماعية، تولوز،صحافة جامعة العلالعالمي
للقانون الدستوري،  التونسيةفي الجمعية " ما اإلجراءات؟:العدالة الدستورية" - 57

 ،تونسالعدالة الدستورية). 1993 أآتوبر 16ـ13(مائدة مستديرة بتونس

C.E.R.P،1995 . 
جريمة الخيانة :القانون الجنائيوحول تعايش صعب بين القانون الدستوري " - 58

 .1993أآتوبر ،"عظمىال
 ،1993 ، الثورة الفرنسية للقانون الدستوري،"مراجعة الدستور المغربي"-59

 . 655ـ649، ص15رقم
، حوليات دولية "المسألة وضع:مراقبة دستورية القوانين بالمغرب العربي " - 60

 .660ـ 637،ص )VIII( 1991لعدالة الدستورية،
، الثورة العامة "ة في جامعة الدول العربيةإعادة إدماج جمهورية مصر العربي" - 61

 .376ـ338،ص 1990.للقانون الدولي العام
 الحرب، باريس،والديانات ).تحت إشرافه) (VIAUD)pفي "رهابواإلالم الس - 62

 .1989سارف،
لغرب الحوض  في مجلة العلوم القانونية"25/7/88 مراجعة الدستور التونسي" - 63

 .27ـ 26،رقم1989المتوسط،
 ،1989واليونسك/ C.E.R.P.تونس.عدم التمييز إزاء النساء" الدستوروالمرأة "-64
 ،6رقم ،1983 في بود انترناسيونال،"؟هل نال منه التعب االنحيازعدم " -65

 .42ـ1ص
في تكوين المقاييس في القانون الدولي "مؤسسة القانون الدولي للتنمية؟:الحوار" - 66

ديوان المطبوعات  عهد الوطني للبحث العلمي،المللتنمية، باريس، الجزائر، 
 .1985 الجامعية

،في الثورة "مراقبة دستورية القوانين من قبل القاضي العادي في  تونس - 67
 .68ـ 51،ص1983التونسية للقانون،

 ،1988 ترناسيونال،نفي بود ا" الشعوبوالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان " -68
 .28رقم
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، حوليات دولية للعدل "تورية القوانين في تونسمراقبة دس مشاآل" -69
 .545ـ  536ص  ،)IV( 1988 الدستوري،

 21ـ19لرئيس األول ،من ا ،تحت حكم المحكمة اإلدارية، مذآرة علم القانون" - 70
 .578ـ256ص في الثورة التونسية للقانون، ،"1979ديسمبر!! وأبريل 

 .16و15،رقم 1985سات دوليةدرا"برشلونة حول الحوض المتوسط اتفاقية" - 71
 .16،رقم1985بود انترناسيونال،" رمز :مؤتمر باندونغ" - 72
، دراسات "األمن الدوليينو فظ السالمحو منظمة األمم المتحدة" - 73

 .20،رقم1986دولية،
 ، تقرير بالتعاون"جنوب في الحوض المتوسطال/جنوببين الالتعاون البحري " - 74

 برنامج األمم المتحدة للبيئة د الحفيظ لحسابرضا عبومع سليم لغماني 
 .25بود انترناسيونال،رقم) 86سبتمبر(

، "ثورة تونس للقانون" 26/4/82ل حكم المحكمة اإلدارية المراقبة تحت  - 75
أآس أن بروفانس، ,باريس(المؤتمر الثاني للقانون الدستوري /تقرير وطني

 ).1984أغسطس سبتمبر 
، تقرير وطني، المؤتمر العالمي "ة لحقوق الحرية في تونسالحمايات الدستوري" -76

باريس،أآس أن بروفانس، أغسطس سبتمبر (الثاني للقانون الدستوري 
 .1990.الثورة التونسية للقانون)1987

للقانون  األيام الدراسية التونسية الفرنسية". إستفتاء تونس" -77
 .1988. 11/14/3الدستوري،تونس،

 .70ـ  47، صII,1979في الثورة التونسية للقانون ، " اليوم االنحيازعدم "- 78
 
 :مقاالت باللغة اإلنجليزية )ج
أنتونيك وفي بابل" لمكافحة اإلرهاب احترام مبادئ الديمقراطية ضرورة"  -1

، ليدن بوستون،ماتينوس "فرنانديزـسانشيز، البعد الدولي القانوني لإلرهاب
 .26إلى 15،من ص2009نيجهوف، 

 االنتخاباتحرية .جامعة الغونا  ،االنتخاباتالمعايير المرغوب فيها بخصوص    -2
 .202-189ص. 1994برويالنت، بروآسل، .لالنتخاباتالمراقبة الدولية و

؛تعديل دستوري أم دستور 1988يوليو 25ل الدستوري التعديل:تونس" -3
 1990.مجلة المغرب العربي".السياسي أم تغيير النظام؟ اإلستمرارجديد؟

 .132ـ119ص).4ـ15،3 المجلد(
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الملتقى في العالم المعاصر، المرأةواإلسالمية  الشريعةفي  "وضع المرأة" - 4
 .455ـ427ص.1996.سالمابادإ، جاينت

 
 مقاالت باللغة العربية)د
عياض مجموعة مقاالت ". حقوق اإلنسان في مكافحة اإلرهاب ضرورة احترام"ـ 1

 .عاشور بن
في  بجامعة الزيتونة ألقيتمحاضرة ".اإلرهاب منموقف اإلسالم "ـ  2

 .202 - 185ص ؛)2( 2004.مجلة الميقات .2003أبريل23
 ضرورة قانونية:المراقبة الدستورية للقوانين من قبل القاضي العادي"ـ  3

 .78-65ص.1981.للقانون المجلة التونسية".منطقيةو
للقانون  معية التونسيةالج في" ة المؤسسةيتشكيلة الجمعية الوطنوـ انتخاب  4

 31و 30و29ملتقى.الجمعية الوطنية المؤسسة.الدستوري
 .82ـ33ص.CERP:.1986.تونس.1984مايو

المجلة التونسية "في القانون الدستوري المقارن عظمىريمة الخيانة الجـ  5
 .36ـ17ص.1985.للقانون

المجلة ،"1987في نهاية سنة تطوراتهاو القوانين مراقبة دستوريةمسألة "ـ  6
 .28ـ 9ص.1988.التونسية للقانون

دستورية القوانين على ضوء القرار القضائي لمحكمة اإلستئناف لسوسة  مراقبة"ـ  7
 . 78ـ59،ص1989.للقانون  ، المجلة التونسية"1988ابريل11ب

المجلة التونسية " اإلنتخابات التشريعية المنازعات حول"ـ  8
 .78ـ59ص.1990.للقانون

على ضوء القرار  القوانين من قبل قاضي الشؤون القانونية دستوريةمراقبة "ـ  9
المجلة التونسية " 1988يونيو1القضائي للمحكمة العليا ل

 .400ـ375ص.1993.للقانون
 FSJPS.1997ت1996المؤتمر اإلفتتاحي للسنة الدراسية". مبدأ سيادة الدول"ـ 10
حول  الدستوري نسية للقانونالتوملتقى الجمعية "في مجال اإلستفتاءلجديد ا"ـ 11

 .1997نوفمبر 27المراجعة الدستورية ل
 الذآرىبمناسبة  ملتقى الجمعية التونسية للقانون الدستوري"حماية الدستور"ـ 12

 ).1999يونيو 2(األربعين للدستور 
 وقائع) هـ
 في المجلة التونسية للقانون" داريإلالقضاء ا وقائع فقه"
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 1980ـ
 1981ـ
 1982ـ
 1984ـ
 1987ـ
 الدروس المصورة) و
 ).2006ـ2005.(جامعة العاهل السعودي).بالعربية(القانون الدولي العام  •

 ).1987ـ1986ـ1985(آلية القانون بسوسة .المؤسسات الدولية •

 .االجتماعيةوالسياسية ونونية قاآلية العلوم ال.المؤسسات الدولية •
 ).1990ـII)1988تونس

أطروحة السيد آوساي .يللنقل الجوي الدول ال جوي مفتوحجم •
 .28/06/2005.واالجتماعيةالسياسية والقانونية العلوم  آلية.تونس.مرابط

جامعة العلوم .تونس.آرايم منى دريدي أطروحة السيدة:رئيس الدولة مسؤولية •
 .28/10/2005.واالجتماعية السياسيةو القانونية

، تونس، محفوظأطروحة السيد هيكل بن .حماية البيئة في فترة النزاع المسلح •
 .10/11/2005.اإلجتماعيةووالسياسية  جامعة العلوم القانونية

أطروحة السيدة سلوى ، القانون الدولي على محك أخالقيات علم اإلحياء •
 .االجتماعيةو السياسيةوآلية العلوم القانونية ، تونس حمروني،

13/06/2008. 
أآتوبر "ن الدوليالقانووالعمل غير المشروع لألطفال :"سارة معاوية قاسم •

2003. 
". مطلب الشفافيةوروبي مسألة الحكم األو" :اهللا أولفة من •

 ).جولي.سي.(2003أآتوبر

تكييف منظمة األمم المتحدة مع ظرف ما بعد :"انتصار محجوبي •
 .1988،أآتوبر "الحرب

مفهوم المؤهالت المعيارية  في المنظمات الدولية؛دراسة :"فاطمة رعش •
 .2003آتوبر أ".المؤهالت الخارجية

أبريل ". التكنولوجيات الجديدة لإلعالموالحريات العامة :"أسماء السماري •
2004. 

 .2000أآتوبر ". السلطة التشريعية في تونس:"أميرة شاوش •
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، "ممارسة المجموعة الدولية: التدخالت اإلنسانيةوحق التدخل :"هاجر قلديش •
 .2000أآتوبر 

 أآتوبر، "ة حول طبيعة الدستورإنعكاس المراجعات الدستوري:"سناء قوال •
 ).دآتور روسو(، 2002

، "القوانين الداخلية العربيةو القانون الدولي لحقوق اإلنسان:"نظال مكي •
 .2004 بروأآت

 
 :األوسمة

 .1998 يوليو، )العلومو قطاع التربية( لالستحقاقحامل الوسام الوطني  •

 .2000 مايو، )المغرب( قائد النظام العالوي •
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                            Publications en arabe 

 

ouvragesa) 
‐Les  institutions  et  le  régime  politique  tunisiens  (le  cadre 

historique  et le régime actuel).Tunis. CPU. 2000. 294 pages 

‐«La fondation de  la  Ligue des  Etats    arabes.  Tunis.  Ligue des 
Etats  arabes. Secrétariat général. C.P.U, 1994. 42 pages. 

 

b) Articles et Conférences 

1‐« ONU et lutte contre le terrorisme », études internationales, 
2008. 

2‐« La  nécessité  de  respecter  les  droits  de  l’homme  dans  la 
lutte contre le terrorisme ». Mélanges Yadh Ben Achour. 

3‐« Le  contrôle  de  la  constitutionnalité  des  lois  par  le  juge 
ordinaire :  une  nécessité  juridique  et  logique »,  revue 

tunisienne de droit. 1981. p : 65‐78. 

4‐« l’accord  relatif  au  siège  de  la  Ligue  des  Etats  Arabes », 
études internationales, n°2, février‐mars 1982, p26‐32. 

5 –«Campagne électorale   en Tunisie sur  la  loi électorale et  la 
réalité politique » .revue tunisienne .de droit 1984 pp82‐101. 

6‐« Le  crime  de  haute  trahison  en  droit  constitutionnel 
comparé », revue tunisienne de droit.1985, pp17‐36. 

7‐« La  coopération  maritime  sud‐sud  en 
méditerranée ».Rapport  établi  en  collaboration    avec  Slim 

LAGHMANI et Ridha  
ABDELHAFIDH. Etudes internationales, n°25.1987.pp 33‐43.  

8‐« La question du contrôle de  la constitutionnalité des  lois et 
ses évolutions à la fin de l’année 1987 », revue tunisienne de  

Droit, 1988.p9‐ 23. 
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9‐« Le contrôle de la constitutionnalité des  lois à la  lumière de 
l’arrêt de la cour de cassation. 11avril1988 », revue  

Tunisienne de droit, 1989, pp11‐27.  

10‐« La  réintégration de  l’Egypte au  sein de  la Ligue des Etats 
Arabes », études internationales, 1990.P40‐53. 

11‐« La  ligue  Arabe  et  les  changements  internationaux », 
conférence  tenue  au  centre  de  la  ligue  des  Etats  Arabes,  à 

Tunis, 
mars 1993. 

12‐« droits  de  l’homme  entre  universalisme    et 
particularisme », Djeddah,   lois islamiques.1995. 

13‐« Le  principe  de  la  souveraineté  des  Etats ».conférence 
inaugurale de l’année universitaire 1996‐1997, FSJPS 

 14‐« Rapport  final  du  colloque  sur  la  république ».Tunis. 
Association Tunisienne sur la loi constitutionnelle –république, 

 OPU ?1997, pp43‐54. 
15‐« La  protection    de  la  constitution »,  Tunis,    colloque  de 
l’Association tunisienne de droit  constitutionnel à l’occasion du 
quarantenaire  de  la  constitution,  centre  d’études  et  de 

recherches économiques et sociale, 2000, PP187‐206. 

16‐« les  innovations  en  matière  de    referendum »,  Tunis, 
colloque  de  l’Association  tunisienne  de  droit  constitutionnel, 
études  en  droit    constitutionnel,  centre  d’études  et  de 

recherches économiques  et sociales, 1999, pp61‐72. 

17‐« Le  rôle de  l’institution éducative et de  l’extension     de  la 
culture  et  du  privilège »,  conférence  tenue  au  siège  du 
groupement  constitutionnel  démocratique  le  13  décembre 

1997. 
18‐« Islam  et  terrorisme »,  conférence  tenue  à  l’université de 

Zeitouna le 23 avril 2003. 
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19‐« Dimensions  politiques  et  administratives  pour  la  gestion 
des organisations internationales. N°37.1990.pp34‐43. 

20‐L’élection  et  la  composition  de  l’assemblée    nationale  
constituante »,  Tunis,  Association  tunisienne  de  droit 

constitutionnel.    
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 :في الوقت الحالي

 .بروفيسور في القانون الدولي العام، آلية القانون، جامعة القاهرة •
محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا والمحكمة اإلدارية : محامي أمام •

 .العليا
 . قوق اإلنسانعضو المجلس المصري الوطني لح •

 
 :المؤهالت األآاديمية

 . ، جامعة القاهرة1974دآتوراه في الفلسفة،  •
• D.E.S.  ،جامعة القاهرة1969في القانون العام ،. 
• D.E.S.  ،جامعة القاهرة1968في القانون الخاص ،. 
 .، آلية القانون، جامعة القاهرة1964) رخصة(بكالوريوس في الحقوق  •
 
 

 :التاريخ المهني
 1984ور في القانون الدولي العام، آلية القانون، جامعة القاهرة، بروفيس •

 . وحتى اآلن
-1970[بروفيسور مساعد ومحاضر ومنتسب، آلية القانون، جامعة القاهرة  •

1984.[ 
 ].1970-1965[مدعي مقاطعة  •
 

 :أنشطة أخرى
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وسيط ومستشار في العديد من التحكيمات االقتصادية والتجارية وعمليات  •
باريس، مرآز القاهرة اإلقليمي للتحكيم  (.I.C.C)الرئيسية أمام التشييد 

 . التجاري الدولي، القاهرة
العمل آمحامي أو مستشار نيابة عن العديد من الشرآات والكيانات األجنبية  •

 ). أمريكية وأوروبية(
 .أمين عام للجمعية المصرية للقانون الدولي •
 . عضو في اتحاد المحامين المصري •
 . عضو في الجمعية الفرنسية للقانون الدولي •
 . عضو في الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع •
فيما بين مصر وإسرائيل " طابا"عضو في الفريق المصري في وساطة  •

 ).1988-1986جنيف (
 ).1991مدريد (عضو في الوفد المصري إلى مؤتمر السالم  •
وعة العمل متعددة األطراف للشرق عضو في الوفد المصري إلى مجم •

 .األوسط بشأن الموارد المائية
 .ةمستشار قانوني لوزارة الموارد المائية والري المصري •
عضو في الوفد المصري إلى آافة االجتماعات مع بلدان حوض النيل التي  •

 . وحتى اآلن 1997تعالج المسائل القانونية، 
 . لحقوق اإلنسان يعضو في المجلس المصر •
ضو في فريق الخبراء القانونيين لمساعدة الهيئة رفيعة المستوى التابعة ع •

 . لالتحاد األفريقي بشأن دارفور
 

 :المنشورات
 .قام بتأليف عدد من الكتب القانونية حول المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي •
قام بنشر العديد من المواضيع في المجاالت المصرية وبعض األجنبية  •

 .ل القانونالرئيسية حو
 

 :الجوائز
، )1979(دراستان فازتا بجائزة الدولة، واحدة في المشروعات الدولية العامة  •

 ).1985(واألخرى حول قانون البحار الدولي 
 ).2003(ُمنح جائزة الدولة التقديرية  •

 ـ
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 السيرة الذاتية

 
 عضوية لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي: المنصب

 
 :معطيات خصوصية

 
 السيد أيبينيز أبريكو   :االسم

 البعثة الدائمة لغانا  :العنوان المهني
   19 E 47th street, New York, NY, 10017, USA 

 M 53. ب. صوزارة الشؤون الخارجية والتكامل اإلقليمي،  :العنوان الدائم
 .أآرا، غانا   

 ekoa40@hotmail.com  :العنوان اإللكتروني
 ذآر  :الجنس
 غاني  :الجنسية

  1961مايو  17  :تاريخ الميالد
 

 :التدريب
 .دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية والتنمية، برلين  : 1994
 .اذية في الشؤون الدولية، جامعة ليغون، غاناشهادة األست  : 1991
 .الشهادة المهنية للطور الثالث في القانون، غانا  : 1987
 ). غانا(التسجيل في جدول نقابة المحامين   : 1987
 .شهادة الليسانس في القانون، ليغون، غانا  : 1985

 :مجاالت االختصاص والخبرة المهنية
. وماسية والتحليل والتفاوض، ومعرفة بالمعلوماتيةمؤهالت عليا في القانون والدبل

لدى اللجنة القانونية السادسة ) مستشار قانوني (، عينت مندوبًا لغانا 2007منذ 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، وخبيرًا لغانا في نيويورك حول المحكمة الجنائية 

حث، وتجربة تطبيقية في ولدى خبرة وقدرة على الب. الدولية والعدالة الجنائية الدولية
ممارسات الدولة في غانا في مجال القانون الدولي والدبلوماسية بما في ذلك التطبيق 

القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومبدأ : االهتمامات الحالية. وقانون المعاهدات
مسؤولية منح الحماية في حاالت اإلبادة وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، 

ق اإلنسان، وقانون البيئة، وتنفيذ بروتوآوالت المجموعة االقتصادية لدول وحقو
في األعراف الدولية غرب أفريقيا للتعجيل بالتكامل اإلقليمي، والمساهمة األفريقية 
 ....لمحكمة العدل الدولية حول التسوية السلمية للنزاعات الترابية، الخ

 
 :الكفاءة المهنية
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انا لدى اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة لألمم ، بصفتي مندوب غ2007منذ 
المتحدة، شارآت بفعالية في صياغة المواقف الوطنية واإلقليمية حول مسائل القانون 
الدولي خالل بحث بنود جدول األعمال مثل تقارير لجنة القانون الدولي حول تقاسم 

في القطاع العام، وتحديد آثار الموارد الطبيعية، وحصانة الكوادر األجانب العاملين 
النزاعات المسلحة على المعاهدات، والمسؤولية الجنائية للعاملين والخبراء لألمم 

، )القانون التجاري(المتحدة الموجودين في مهمة، وصياغة تقارير مؤتمر األنكتاد 
واتخاذ إجراءات مكافحة اإلرهاب، وقانون البحار، وقواعد القانون على المستويين 

وشارآت آذلك في العمل التحضيري للدول األطراف في مؤتمر . لوطني والدوليا
، الذي سيعقد في آمباال، وفي المفاوضات الحكومية 2010مراجعة قانون روما لعام 

 . حول إصالح مجلس األمن ودعم السالم بعد النزاعات
 

االستشارية للجنة  25الذي عقده األعضاء الـ) 2008نوفمبر ( 29تنسيق االجتماع الـ
لبرنامج المساعدة لألمم المتحدة من أجل تعليم ودراسة ونشر وفهم أوسع للقانون 

 .الدولي وتتولى غانا حاليًا رئاسة هذا االجتماع
 

آممثل لغانا في مجلس األمن، عالجت عدة قضايا مثل الصحراء الغربية والصومال 
وفي . نائية الدولية الخاصةوالنزاع بين إرتريا وإثيوبيا حول الحدود، والمحاآم الج

، قمت بتسهيل اجتماعات خبراء مجلس األمن للتفاوض حول نص 2007أآتوبر 
 ). والسلم واألمنء النسا( 1325اإلعالن الرئاسي المتعلق بالقرار 

 
آنت عضوًا في األجهزة الوطنية فيما بين الوآاالت ومن بينها لجنة الالجئين واللجنة 

صغيرة، والسلطة الوطنية المؤقتة من أجل المعاهدة حول حول األسلحة الخفيفة وال
األسلحة الكيماوية، واللجنة حول جوازات السفر، وآنت أيضًا عضوًا ومستشارًا 

مع ألمانيا  قانونيًا في الفريق الغاني للتفاوض حول مراجعة المعاهدات الثنائية المبرمة
الشرقية سابقًا بعد توحيدها، ثم أمينًا للفريق الوطني لتعيين المرشحين لالنتخاب في 

 ....محكمة العدل الدولية، الخ 
شارآت في مختلف اللقاءات الرفيعة المستوى للمجموعة االقتصادية لدول غرب 

 ...متحدة، الخاالتحاد األفريقي، ومنظمة األمم ال/أفريقيا ومنظمة الوحدة األفريقية
 

، شغلت منصب مساعد إداري ورئيس القسم  2006إلى  1989خالل الفترة من 
ألفريقيا ومنظمة الوحدة األفريقية والمكاتب ) مدير مناوب(القانوني والقنصلي 

األوروبية وتم تسجيلي على قائمة المستشارين القانونيين للوزارات األجنبية التي 
 ...، الخ 2003أعدتها األمم المتحدة عام 

 
 

 :قائمة النشرات



3 

 

الشؤون الخارجية اعترافًا ) وزير(رسالة تزآية من سكرتير  1991تسلمت عام 
تقرير مرحلي حول : بته في إعداد وإنجاز مجلدين بعنوانعبالدور األساسي الذي ل

اللذان نشرتهما وزارة الخارجية ) 2و 1المجلدان (. معاهدات مشروع البحث لغانا
 .ة غانابمساندة جامع

اقترحها البروفيسور أفوسو أماه ) 1990-1985(إن معاهدات مشروع البحث لغانا 
وتوليت مختلف مراحل عملية النشر عام . الباحث الرئيسي لهذا المشروع. أ. ك. غ

لفائدة المكتبة السمعية البصرية للقانون الدولي لألمم المتحدة في إطار برنامج  2009
هداف التعليم والدراسة والنشر والفهم األوسع للقانون المساعدة لألمم المتحدة أل

 . الدولي
 

 :اللغات األجنبية
 .إلمام باللغة اإلنجليزية ومعرفة جيدة للفرنسية  والبرتغالية

 
 :معلومات أخرى

حصلت على منحة البحث من معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث للمشارآة في 
، المدعوين من جانب )2008(وق اإلنسانية برنامج أساتذة القانون الدولي والحق

 .جامعة الحقوق في آولومبيا
 

حظيت باعتراف لجنة المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب المعاهدات 
لألمم المتحدة تقديرًا للدور الذي لعبته في تنسيق وتسهيل ورشة العمل اإلقليمية 

الخبراء القانونيين لهذه المجموعة في لتطوير القدرات من أجل تنفيذ التزامات معاهدة 
 . 2008أآرا في يونيو 

 
لمساعدة  2000يوليو  –يو نفي يو) هنسارد(حظيت أيضًا باعتراف الجريدة الرسمية 

 . غانا على أن تصبح طرفًا في ست مبادرات لألمم المتحدة حول حقوق اإلنسان
 

يم أطروحة لم تنشر ، تقد)1991(في إطار شهادة األستاذية في الشؤون الدولية 
، "جنوب –دراسة بعض الحاالت من المفاوضات شمال : لومي الرابعة"بعنوان 

وهي عبارة عن نقد متعدد الجوانب لالتفاق الرابع حول المبادالت التفضيلية المبرم 
في لومي بين الجماعة االقتصادية األوروبية وبلدان أفريقيا والبحر الكاريبي، والذي 

وتوجد نسخ . عد اتفاقات آوتونو وتبعتها اتفاقات الشراآة االقتصاديةحلت محله فيما ب
 . من هذه األطروحة في مكتبة بالمي، جامعة غانا، ليغون

 
آثار : "نشرت مقالين في الرسالة اإلعالمية لوزارة خارجية غانا يحمل األول عنوان

ويحمل الثاني . )1991" (التوحيد على العالقات الثنائية بين غانا وألمانيا الموحدة
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الحالة الخاصة بجواز السفر الغاني في : جواز السفر آأداة سياسية أجنبية: "عنوان
 . 1989" جنوب أفريقيا

 :الترفيه
 ... الموسيقي، آرة القدم، تنس الطاولة، الخ

 
 :األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم

 .سعادة الدآتور محمد بن شمباس، رئيس لجنة اإليكواس، أبوجا -
دة السفير ليسلي آوجو آريستيان، الممثل الدائم لغانا في األمم المتحدة، سعا -

 . ، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية47نهج 
، 116البروفيسور لوري فيسلر دمروش، جامعة آولومبيا للحقوق، نهج  -

 .نيويورك، الواليات المتحدة 10027
 ـ
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 طلب وظيفة في االتحاد األفريقي
 

 .عضو في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي :المنصب  -1
 فرانسيس أتوآي، :االسم -1.1
، 7183ب . ص ،وزارة العدل والشؤون الدستورية: عنوان المراسلة -2.1

 .أوغندا –آمباال 
 .وغنداأ، آمباال، 3816ب . ص: العنوان الدائم -3.1
 atoke6@yahoo.com  :نيالبريد اإللكترو -4.1
 ذآر :الجنس -5.1
 أوغندية :الجنسية -6.1
 19/10/1961 :تاريخ ومكان الوالدة -7.1

 
 مستوى الدراسة  -2

 جامعة أبريدين، شهادة األستاذية في القانون الدولي،: 2007 – 2006 -
منح بعد شهادة الليسانس مرآز تعزيز القانون، دبلوم ي: 1986 – 1985 -

 في الممارسة القانونية، 
 ،)هونس(جامعة مكيريري، شهادة الليسانس : 1985 – 1982 -
أوغندا، شهادة التعليم المتقدم في  –جامعة آلتيك : 1982 – 1980 -

 أوغندا،
 .معهد مدينة ليرا، شهادة التعليم شرق أفريقيا: 1978 – 1975 -

 
 :موجز الخبرة والكفاءة المهنية  -3

وطنية ودولية واسعة في القانون الدولي بخاصة في تدوين  خبرة يدل
القانون الدولي وتطويره التدريجي، استنادا إلى قوانين االتحاد ومقررات 

وإلى القانون الدولي العرفي األفريقي الناتج عن ممارسة . السياسية األجهزة
ل وخالل السنتين الماضيتين، اشتغلت بالخصوص حو. الدول األعضاء

مواضيع مرتبطة بتطوير وتدوين وثائق القانون الدولي الذي يحكم العالقات 
بين الدول األطراف من ناحية ومسؤوليات الدول بموجب القانون الدولي 

 .بصفة أهم وأثره على قوانين ومعاهدات االتحاد األفريقي
 

أعتبر نفسي مؤهال لشغل المنصب المذآور أعاله نظرا لمعرفتي 
سنة قضيتها في العمل بوزارة  22انون الوطني والدولي خالل وممارستي للق

ولدي خبرة آافية في إعداد االتفاقات اإلطارية . العدل والشؤون الدستورية
ووضع النظم النموذجية وصياغة التحاليل والتوجهات البارزة في ممارسات 

اهدات الدول لتسهيل تدوين القانون الدولي وتعزيزه المالئم وتحديد حاجة المع
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الموجودة إلى المراجعة والمساعدة على ذلك من خالل دراسات حول 
 .مواضيع قانونية

 
لدي خبرة آافية في دائرة وآيل الجمهورية في مجال التسوية السلمية 
لما بعد النزاع وفي مرحلة انتقالية ناشئة عن وضع داخلي من النزاع أو 

مرتبطة بالوراثة في وعالجت بنجاح آبير آثيرا من النزاعات ال. الحرب
 .شمال وشمال شرق أوغندا خالل العشرين سنة الماضية

 
 21ولدي من الشجاعة والكفاءة ما يسمح لي باتخاذ القرارات بفضل 

أجناس مختلفة في وواشتغلت مع أشخاص من مناطق . سنة من الخبرة المهنية
نزاعات العالم، حيث اآتسبت خبرة ومعرفة للقانون الدولي في مجال تسوية ال

وخالصة القول لدي من الكفاءة . مما يسمح لي بتحقيق النتائج المنتظرة مني
 .القانونية والتعليمية والمهنية ما يدّعم نشاطي

 :عن الخبرة المهنية المالئمة موجز  -4
في اجتماعات االتحاد  وزارة العدل والشؤون الدستورية/ مثلت أوغندا
وشارآت أيضا في الحلقة . نتدياتاتفاقيات مختلف الم/األفريقي وبروتوآول

الدراسية اإلقليمية السنوية السابعة حول القانون اإلنساني الدولي في بريتوريا، 
وآان موضوع هذه الحلقة التصديق على وثائق القانون . 2007يونيو 

اإلنساني الدولي وتنفيذها من أجل تحسين اإلستراتيجية اإلقليمية للتنفيذ الكامل 
وقدمت ورقة حول حالة التصديق على وثائق القانون . ئمةللمعاهدات المال

وساعدت نائب الوآيل العام على التصديق . اإلنساني الدولي من جانب أوغندا
ومثلت أوغندا، وعملت بالتعاون مع االتحاد األفريقي . على الوثائق الدولية

ومنظمات أخرى على توسيع إستراتيجية منع النزاعات من خالل تعزيز 
 .من النزاع الخارجة مقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان في البلدانالدي

في بوجمبورا حول الوضع في أوغندا وآيف  2008وقدمت ورقة في مارس 
تجرى معالجة النزاع والحكم الرشيد ومسائل الحقوق اإلنسانية حسب المعايير 

 .الدولية
 

، ترشحت وشارآت في 2008وحتى نوفمبر  2007ابتداًء من ديسمبر 
االتفاقية المقترحة من جانب االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص 

ونشطت آثيرا على رأس لجنة صياغة نص المشروع . المشردين في أفريقيا
الختامي باللغة اإلنجليزية، الذي من المنتظر أن يعرض على رؤساء الدول 

وأعمل حاليا بشكل وثيق مع حكومة أوغندا لحماية . عضاء للمصادقة عليهاأل
األشخاص المشردين داخليا وإعادة السلم وتنفيذ البرنامج اإلنمائي شمال 

 .سنة 20أوغندا لترشيد إرسال المعطيات وتسوية النزاعات التي دامت 
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ا منذ أشغل حاليا آذلك وظيفة الرئيس باإلنابة والمتصرف العام ألوغند
وتشمل مهامي مسؤولية إدارة . 2008مارس  13تعييني في هذا المنصب في 

النزاعات ومراقبة العاملين المهنيين وغير المهنيين، وإدارة العقارات في 
وأقدم . اءعدالداخل والخارج بما في ذلك ممتلكات الدولة في البلدان األ

والبت في األمالك . ارةالمشورة للوآيل العام حول شتى المسائل التي تهم اإلد
وأتولى . العقارية وغير العقارية لصالح األطفال القاصرين والمختلفين عقليا

آذلك صياغة االتفاقات القانونية وتحليل التوجهات المتعقلة بإدارة العقارات 
وآنت محاميا لدى المحكمة العليا ومحكمة االستئناف . وفق القوانين الدولية

 .سنة 20انوية في أوغندا خالل وغيرها من المحاآم الث
 

لم يتم (المفهوم الواقع والتحديات منذ نورمبيرغ : الجنائية الفردية المسؤولية  -5
 ).نشره

 
 .لي إلمام آامل باللغة اإلنجليزية :لغات االتحاد األفريقي  -6

 
 :معلومات مرجعية مالئمة أخرى  -7

وآيل النيابة بدرجة رفيعة : 2008مارس  – 2004أبريل   -
 .متصرف مفوض الدولة/ىالمستو

رئيس مشترك وعضو لجنة العقود بوزارة : 2005ديسمبر  – 2003مايو  -
 .العدل ومسؤول عن تعزيز القانون في أوغندا

 /وآيل النيابة بدرجة رفيعة المستوى: 2004أبريل  – 1997مارس   -
شارآت في تعزيز نظام القانون بالتعاون مع . متصرف مفوض الدولة

والتنفيذ والمراقبة وتقييم النظم  ين من خالل التخطيطالمسؤولين المحلي
القانونية في أوغندا فيما يتعلق بحقوق الشعوب آما هو الحال في دستور 

وشارآت . أوغندا والمواثيق الدولية حول حقوق اإلنسان وحق الملكية
 .أيضا في تعديل ومراجعة قوانين الوراثة في أوغندا

لى شهادة في مجال سية وحصلت عشارآت في حلقة درا: 1997أغسطس  -
 .ة القضائية من معهد القانون ا لدولي، آمباالالنزاع والمرافع

شارآت في حلقة دراسية وحصلت على شهادة حول االتفاق : 1997مايو  -
 .التجاري الدولي من معهد القانون الدولي، آمباال

شارآت في حلقة دراسية حول مشروع التموينات الدولية : 1994سبتمبر  -
والتفاوض حول العقود، وحصلت على شهادة من معهد القانون الدولي، 

 ،نيويورك
شارآت في حلقة دراسية دولية حول القانون والتنمية، : 1994يونيو /مايو -

وحصلت على شهادة من المعهد السويدي للتنمية القانونية، استكهولم، 
 .السويد
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 :الهوية -8
نونية، والبحث عن المعلومات القدم بالدرجة األولى، والمطالعة القا ةرآ

 .الدولية وقيادة البحوث حول تنمية القانون الدولي
 

 :الضمناء -9
بيلي آينامورا مساعد المدعى العام، وزارة العدل والشؤون السيد  )1

 ،00256772484613: الهاتف. ، آمباال، أوغندا7183ب .الدستورية، ص
ب .ندا، صالدي جوستيس آيغوندوجان، المحكمة العليا ألوغ السيدة )2

 ،00256772602646: الهاتف. ، آمباال، أوغندا7085
، 71550ب .ص. نغولوبي المدير المساعد للمالحقات العامة أموس )3

 .00256772467553: الهاتف. آمباال، أوغندا
 ـ
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 في االتحاد اإلفريقي شغل وظيفةستمارة طلب ا
 عضو في لجنة االتحاد اإلفريقي للقانون الدولي:منصب

 
 ذاتيةالسيرة ال

 
 :الهوية الكاملة -1

 
 نكورونزيزا دوناسيين :سم واللقبالا )1
 نديوبور - بوجمبورا KINANIRA III: العنوان )2

 بوجمبورا 6600ب .ص
 نفسه: العنوان الدائم )3
 donkuru@hotmail.com:البريد اإللكتروني )4
 ذآر :الجنس )5
 بوروندي :نوع الجنسية )6
 10/10/1966: تاريخ الميالد )7

 
 :مؤهالتالشهادات وال -2

 
شهادة الدراسات المتخصصة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  )1

 .اإلنساني بالجامعة الكاثوليكية بلوفين في بلجيكا
 .ورونديجامعة بشهادة الليسانس في الحقوق من  )2
 .شهادة المساهمة في المعهد الدولي لحقوق اإلنسان بستراسبورغ في فرنسا )3

 
 :خبرةال/ المهنية والمؤهالتملخص  -3

القانون الدولي اإلنساني بالمعهد الدولي للقانون الدولي اإلنساني  أقوم بتدريس -
 بسان ريمو في إيطاليا؛

في  حمر بصفتي خبيرلحساب اللجنة الدولية للصليب األ استشاريةأقوم بأعمال  -
وسبق لي أن قمت ببعثات في هذا الشأن في عدة بلدان . القانون الدولي اإلنساني

 ؛)غينيا وجيبوتي والنيجر(
 للكوادرالقانون الدولي اإلنساني بالمعهد العالي  أقوم بتدريس -

 ؛)مية العسكرية لبورونديياألآاد(العسكرية
نهر تانجانيكا وبجامعة لوميير القانون الدولي العام بجامعة  أقوم بتدريس -

 ببوجمبورا؛
 .نفسها الجامعةبالقانون الدولي اإلنساني  أقوم بتدريس -
بانتظام مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية آخبير ومستشار  أتعاون -

حول ) الشرطة والقضاة والسياسيين(في حملة توعية لمختلف العناصر الفاعلة 
 .حمايتهاوتعزيزها و عن حقوق اإلنسانالمواثيق الدولية للدفاع 
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ندي حول آليات القانون ولألمم المتحدة ببور المتكاملمستشار لدى المكتب  -
 .الجنائي الدولي

 
 :ملخص التجربة المهنية -4
فيما يتعلق بالمعاهدات  وال سيمامستشار قانوني بوزارة الدفاع الوطني أعمل إنني  ) أ

 الخاصة  باستعمال القوة أو األمن؛
 في بعض الجامعات آما هو مذآور أعاله؛ محاضرنني آما أ ) ب
وأمارس أيضا مهنة قاض حيث بدأت أوال بالقضاء المدني آوآيل للمدعي العام ثم  ) ج

 :على النحو التاليفي القضاء العسكري 
جرامية التي يرتكبها العسكريين أقوم بتنظيم التحقيق في جميع األعمال اإل: مدع عام ) د

وزارة ( العام هما اإلدعاء العسكري بإدارتينتي هذه أتكفل في مهمو. عليهاالمحاآمة و
 .لدى المحكمة العسكرية) وزارة عمومية(لدى مجالس الحرب واإلدعاء العام ) عمومية

وفي هذا الصدد، آنت أعمل آضابط . نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية )هـ
محاآمة بها في التحقيق والوتتمثل المهام التي قمت . إدعاء لدى المحكمة العسكرية

 .اختصاصات المحكمة العسكرية ائي ضمنعلى انتهاآات القانون الجن
مدع عام عسكري لدى مجالس الحرب آنت مسؤوال عن اإلدارة المعنية بالتحقيق  ) و

 .والمحاآمة على انتهاآات القانون الجنائي ضمن اختصاصات مجالس الحرب
 

 :منشوراتال -5
الصعوبات في تطبيق القانون الدولي : معية بعنوانمذآرة نهاية الدراسات الجا •

 اإلنساني؛
 دراسة تحليلية حول العنصرية؛ •
 ستعباد؛القتصادية لالالمبررات ا: تحت االختبارفلسفة حقوق اإلنسان  •
 ؟ ما واقعه في إفريقيا :العصيان المدني •

 
 :المهارات اللغوية -6
 ممتاز: الفرنسية •
 جيد جدا :اإلنجليزية  •

 
 :ذات الصلةمعلومات أخرى  -7

 :التجمعيإنني عضو نشيط في اإلطار 
 نهر تانجانيكاعضو بنادي روتاري  •
 عضو بالرابطة من أجل الطفولة والشباب •
من أجل الديمقراطية والتنمية غير الزنجية جيجوآا منظمة إنني عضو في  •

 .اإليدز/مكافحة فيروس نقص المناعة البشريةو
 

 .ي حزب سياسيال أنتمي إلى أ
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 :الهوايات -8

 السباحة وآرة السلة والرآض:الرياضة •
 القراءة  •
 .مشاهدة األفالم •

 
 :الذين يمكن الرجوع إليهماألشخاص  -9

 ،الشعوبونيونجيكو جيرار، رئيس المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان  •
niyug@yahoo.fr 

مدير /مارآس جان لوك، ممثل المفوض السامي لحقوق اإلنسان ببوروندي •
 +marxj@un.org  ،82 48 21 22 257وندي، قسم حقوق اإلنسان في بور

ياميوجو لوتر، رئيس بعثة المحامين بدون حدود في بوروندي،  •
luther.yameogo@yahoo.fr 

77 16 24 22 257+ 
 

 .أقسم بشرفي أن المعلومات التي قدمتها صادقة
 

 دوناسيين نكورونزيزا



 
 سيرة ذاتية

 
 :المعطيات الشخصية -1

 نمينيليك أليمو جيتاهو :اإلسم .  1ـ1
، 393.ب.وزارة الخارجية إلثيوبيا، ص :العنوان الدائمو المراسلة .2ـ1

 0115ـ  516402 :بالمكتب فرقم الهات ،إثيوبيا أديس أبابا،
  inelika@yahoo.comm:البريد اإللكتروني  . 3ـ1
 ذآر: الجنس  .4ـ1
 إثيوبي: الجنسية  .5ـ1
 1966ـ01ـ  27:تاريخ الميالد .6ـ1

 
 الدراسات -2

شهادة الليسانس في الحقوق بجامعة أديس أبابا، آلية الحقوق، أديس  •
 .1990يوليو  ،إثيوبيا أبابا،

عة الدولي العام، آلية لندن،جامالقانون في  )بتقدير(شهادة الماجستير  •
 .2005 لندن،

 
 :المحصل عليهاالشهادات  - 3

مدرسي القانون، جامعة لندن، شهادة المشارآة، خاص برنامج ب •
2005. 

ممارسات و الثامن عشر حول إجراءاتالتدريبي الخاص  الدرس •
نوفمبر  24إلى  21النزاعات لمنظمة التجارة العالمية، من  تسوية
 .المنظمة ، بجنيف، سويسرا  ، بمقر2000

للقرن  االستعداد نامج الدراسات العليا حول إصالح األمم المتحدةبر •
 .سويسرا ، جنيف،1997يوليو  25ـ7من  UNIS، 21ـال

البحث حول مواضيع الساعة في و ملتقيات معهد األمم المتحدة للتدريب •
حول ممارسات ، 1997يونيو 27 - 23 نظام األمم المتحدة،

 ،1995ديسمبر  14-11 ة،هيئات األمم المتحد و وإجراءات أجهزة
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البحث حول المواثيق القانونية و ورشات معهد األمم المتحدة للتدريبو
 .، جنيف، سويسرا1995مايو  24 إلى 22من  الدولية،

القانون الدولي، لجنة القانون الدولي لألمم المتحدة من حول   ملتقى •
 .سويسرا جنيف، ،1992يونيو  19إلى 1

 11 اسية، وزارة الخارجية اإلثيوبية،في الدبلوم تدريبللبرنامج  •
 .إثيوبيا ، أديس أبابا،1992مارس  14إلى  1991 نوفمبر

 
 :خبرةال/ـ ملخص المؤهالت المهنية3

 .الشروع في أبحاث حول التطورات الحالية للقانون الدولي •
 لالتحادالدولية و المواثيق اإلقليميةووطني تحرير مواثيق القانون ال •

 .متحدةاألمم الو اإلفريقي
 .القانون الدولي حول  تدريبيةتحرير برامج  و تنظيم •
  .تقنيات التفاوضو تدريس القانون الدولي •
 .تقديم المشورات بشأن مسائل القانون الدولي •
 المقررات المشترآةو الدوليةو الثنائية االتفاقياتالتفاوض حول  •

 .القراراتو
 .اضرمحو إعالنات مشترآةو بياناتو تحرير مذآرات قانونية •

   

 :ـ ملخص التجارب المهنية ذات الصلة 4
الشؤون القنصلية بوزارة و مدير عام بالمديرية العامة للقانون الدولي •

 .الخارجية بإثيوبيا
ثيوبيا إمستشار بالمديرية العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية ب •

 .2002منذ أآتوبر 
ألمم المتحدة بجنيف في أمين أول بالبعثة الدائمة إلثيوبيا لدى ديوان ا •

الخارجية بالمديرية العامة للشؤون القانونية بوزارة و 2001سبتمبر 
 . 2002سبتمبر  بإثيوبيا إلى غاية

من يونيو  أمين ثان بالبعثة الدائمة إلثيوبيا لدى ديوان األمم المتحدة بجنيف •
بالمديرية العامة للشؤون القانونية بوزارة و 2001إلى فبراير  1993
 .1993إلى غاية مايو  1990بإثيوبيا من أآتوبر   ارجيةالخ
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 اإلفريقي آمستشار قانوني االتحاد اجتماعاتو في بعض مؤتمرات شارك •
المجلس التنفيذي و عضو لجنة تحرير في مؤتمرات رؤساء الدولو
ية تنفيذالالتاسع للجنة  االجتماعآذلك في  آما شارك .تحاد اإلفريقيلال

لية اإلفريقية للتقييم من قبل لآل االفتتاحيةالدورة و لرؤساء دول النيباد
جتماع الحكومي المشترك االفي رواندا و اليجبكي 2004النظراء سنة 

اإلفريقي حول مكافحة  لالتحادفي الدول األعضاء  لكبار المسؤولين
الدورة و بالجزائر العاصمة في الجزائر 2002منعه في و اإلرهاب

 2002الشعوب في مايو و ل حقوق اإلنسانالعادية للجنة اإلفريقية حو
 .فريقياأببريتوريا في جنوب 

اجتماعات األمم المتحدة آممثل و في بعض مؤتمرات شارك أيضا   •
 للجمعية العامة 61ـإثيوبيا في اجتماع اللجنة السادسة للدورة ال

اإلنسان آالمؤتمر العالمي لألمم المتحدة ضد  مؤتمرات حول حقوقو
 أفريقيابدوربان في جنوب  2001أغسطس  شهر يالعنصرية ف

اللجان الفرعية لحقوق و دورات سنوية للجان األمم المتحدة السابقةو
. عات العمل التابعة لهذه  الهيئاتاجتماعات مختلف مجموو اإلنسان

آعضو في الوفد اإلثيوبي خالل بحث التقرير  آما شارك بفعالية 
 9قوق الطفل من حة حول للدولة الطرف بلجنة األمم المتحد األصلي

ثيوبيا في الدورات إممثل و بجنيف في سويسرا 1997يناير 10إلى 
 1993جنيف في ب المنعقداالقتصادي واالجتماعي السنوية للمجلس 

 .1997و 1995و
مستشار قانوني بالوفد اإلثيوبي في المنظمة الدولية و آما عمل آممثل  •

شارك في و سويسرا بجنيف في 2000إلى سنة  1995للعمل من  سنة 
 توصياتهاو اللجان من خالل تحرير اتفاقيات المنظمة الدولية للعمل

إلى  1996للحكومة في المجلس اإلداري للمنظمة من  مناوبآممثل و
إلى  8العالمية للعمل من  ةللندو 84ـممثل الدورة البحرية الو 2001
جتماع الثالثي للمنظمة حول تحسين الخالل ا 1996أآتوبر  22

 1995سبتمبر  27إلى  23المزارعين من  عملوظروف العمالة 
 .بجنيف في سويسرا

وساهم في تطوير القانون الدولي اإلنساني من خالل مشارآته الفعالة   •
آعضو في وفد الحكومة اإلثيوبية في المؤتمر الدبلوماسي حول 

 1949أغسطس  12تفاقيات جنيف في الالبروتوآول اإلضافي 
 6إلى  5من  ) IIIبروتوآول(مميزة إضافية  عالمة  المتعلق باعتماد

للصليب  28و 27و 26و 25ـبالمؤتمرات الدولية الو 2005ديسمبر 
اجتماع و 2003و 1999و 1995الهالل األحمر في ديسمبر و األحمر

 ؛1998أآتوبر  29لى إ 27تفاقية الرابعة لجنيف من الالخبراء حول ا
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األجهزة الوطنية و ول اللجانفي اجتماع الخبراء ح إثيوبياوممثل 
 1997أآتوبر  25إلى  23األخرى لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني من 

المشترآة للخبراء من  لحكوميةفي اجتماع المجموعة ا إثيوبياممثل و
بجنيف في و 1995يناير  27إلى  23أجل حماية ضحايا الحروب من 

بجنيف في ) 1993(دولي لحماية ضحايا الحروب المؤتمر الو سويسرا
 .سويسرا

 
 :ـ قائمة المنشورات 5

من المؤتمرات  النتائج المنتظرةو المنهجيةو عروض حول األهداف •
لدى أجهزة  إثيوبياالتزامات عرض تقارير "الوطنية حول مواضيع 

التزامات "و "المتحدة حول حقوق اإلنسان  لمنظمة األمم االتفاقيات
الدولية حول و أساس المواثيق اإلقليمية على ض تقارير ربعثيوبيا إ

الذي انعقد " طريق المضي قدماو التقدم المحرز -حقوق اإلنسان 
 .2009ريل أبو 2007ثيوبيا على التوالي في أآتوبر إبأديس أبابا ب

ترقية و مكافحة التمييز العنصريو حماية الرعايا اإلثيوبيين بالخارج" •
 ن بالنسبة للمهاجرينتحديات من أجل حقوق اإلنسا :التكامل

حترام الفعلي لحقوق العرض خالل ورشة حول او "الشرآاتو
المنظمة الدولية و مسؤولية مشاطرة :اإلنسان الخاصة بالمهاجرين

 .2006مارس  26و 25للهجرات في 
بموجب القانون الدولي في الدورة  عرض حول الحصانة السيادية  •

 .2006في للجمعية األمريكية للقانون الدولي  102ـال
أطروحة  الماجستير  ، "تحاد اإلفريقياألمن من قبل االو السالمحفظ " •

 )آتاب في المستقبل إعداد بمشروع( 2005 بكلية لندن في جامعة لندن،
أطروحة الماجستير بكلية " ثيوبيإلالقانون ا ة بموجبشفويشهادة " •

 .1991القانون بجامعة أديس أبابا في 
 :ـ لغات اإلتحاد اإلفريقي 6

 اإلنجليزية •

 )آلغة عمل( الفرنسية •
 :ـ معلومات أخرى ذات الصلة 7

فريق و حول النيل االستشاريةاآتسب بصفته عضو في اللجنة الفنية   •
 برنامج العمل لحوض شرق النيل، فهم أوسع للقانون الدولي للمياه

آذلك الجهود الرامية إلى إقامة تعاون حول موارد المياه ما بين الحدود و
. 
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الخاص  االقتراحالمجموعة اإلفريقية عندما أطلقت نشاط ساهم ب •
 2001-2000بالمؤتمر العالمي ضد العنصرية في 

منسق بالنسبة لمجموعة الحكومات اإلفريقية خالل و عمل آناطق رسمي •
 االتفاقيةاعتمدت و المؤتمر الدولي للعمل حول عمل األطفال التي أعدت

. 1999ألطفال  في يونيو ل العمل بالنسبةحول أسوء أشكال  1982رقم 
حول العناصر الفاعلة غير التابعة واد آما آان منسقا حول مشروع الم

مجموعة العمل حول و للدولة في لجنة األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان
حول إشراك  -تفاقية حول حقوق الطفل الختياري لالالبروتوآول ا

 .2000يناير  األطفال في النزاعات المسلحة، في
 
 :الترفيه ـ 8

 .الدورياتو المجالتو قراءة الكتب •
 .السباحة •

 :ـ المراجع 9
سعادة الدآتور تيديكا أليمو، وزير منتدب بوزارة الخارجية لجمهورية  •

 .قراطيةالديمإثيوبيا االتحادية 
 مديرة عامة للشؤون اإلفريقية لي ورك زودي،هسعادة السفير س •

 االقتصاديةاللجنة و يلدى اإلتحاد اإلفريقممثلة دائمة إلثيوبيا و
 .درالية الديمقراطية إلثيوبيايالخارجية للجمهورية الف بوزارةاإلفريقية، 

 .معة لندنااألستاذ فيليب ساندس بكلية لندن بج •
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 :باألهلية حتصري
معرفتي الواسعة باألمم و إن تجربتي آمستشار قانوني بوزارة الخارجية

التجربة التي اآتسبتها في مجال و الشديد ماالهتماآذلك و اإلفريقي االتحادو المتحدة
للجنة القانون الدولي نشر القانون الدولي آلها تجعلني المرشح المثالي و التدريس

منذ أن زاولت مهنتي آرجل قانون بوزارة الخارجية و .التابعة لالتحاد اإلفريقي
 .ليقضايا الساعة في مجال القانون الدوو ساسيةأى قضايا لإلثيوبيا، اطلعت ع

حيث  ة،ستثنائيبصورة اواآتسبت تجربتي آمستشار قانوني في حكومتي  
البعثة الدائمة و وظائف متعددة بوزارة الخارجية فياشتغلت على مستويات مختلفة و

 .منظمة األمم المتحدة بجنيف لدىلبلدي 
فهم واسع في مختلف اآتساب وأتاحت لي المسؤوليات التي اضطلعت بها 

ترسيم و القانون الدولي اإلنسانيو بالقانون الدولي آحقوق اإلنسانالمجاالت الخاصة 
 ثيوبيا في المحاآم بالخارجإالقضايا القانونية الموجهة ضد و تسوية النزاعاتو الحدود

آذلك و االتفاقياتتسيير و المشارآةو التفاوضو حماية الرعايا اإلثيوبيين بالخارجو
 .القانون الدبلوماسي

 االتفاقياتت بفضل مشارآتي الفعالة في تحرير العديد من وبهذا الصدد، تمكن
خدمة أن توضع في المتعددة األطراف، باآتساب المعرفة الالزمة الكفيلة بو الثنائية

 بوجه أخص، فإن المعارف التطبيقية المكتسبة على المدى الطويلو .اإلتحاد اإلفريقي
تنفيذها قد تكون ذات و إلقليميةاو المتعلقة بعملية المصادقة على المواثيق الدوليةو

ذآر مشارآتي في ملتقى القانون يمكن ف ،عليهو .بالنسبة لعمل المفوضية آبيرة فائدة
الدولي للجنة القانون الدولي لألمم المتحدة في بداية ممارستي المهنية التي تكتسي 

بي في بعد ذلك منصو تحاد اإلفريقيأهمية مباشرة بالنسبة للجنة القانون الدولي لال
ة القانون الدولي لألمم نالبعثة الدائمة إلثيوبيا التي مكنتني من متابعة أعمال لج

 .المتحدة عن آثب
أنني شارآت في اللجنة و أنني قمت بإعداد وثائق إلىآما تجدر اإلشارة 

لي المساهمة في أعمال اللجنة من  السادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة مما أتاح
من جهة أخرى و .ذي قدمته حول بنود جدول األعمال أمام اللجنةخالل الخطاب ال

الدولية لألمم المتحدة من خالل  االتفاقياتفإن مشارآتي في المفاوضات حول تحرير 
لجنة المؤتمر الدولي و مجموعة عمل اللجنة السابقة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

دة، ذات أهمية أآيدة لترشيحي على اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم المتحو للعمل
 .المستوى اإلقليمي

في مجال القانون الدولي ال  نشاط بوعملت لمدة تزيد عن ثمانية عشر سنة 
 آلية سان ماريوحقوق اإلنسان بجامعة أديس أبابا و سيما آمدرس في القانون الدولي

عبر آامل  آمستشار بالنسبة للبحوث الجارية في هذا المجال في مختلف الجامعاتو
 .رجاء الوطنأ
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بالنسبة للجنة القانون الدولي  مرشحا مثالياتجعلني آلها فإن هذه التجارب 
اللجنة، أمكن لي العمل بصفة شخصية آعضو في إذا  ،تؤآد أنهو تحاد اإلفريقيلال

لتطور المتواصل ذلك باعتبار اعلى  ةوفعالبتجربتي إفادتها قادرا على  فسأآون
نشرها ا ومن خالل مراجعتهة الموجود االتفاقياتتعزيز و إلفريقيحاد اباالتقانون لل

 . بشكل أوسع
 مينيليك أليمو      
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 السيرة الذاتية

 فياللي : اللقب
 آمال:  اإلسم

 )الجمهورية الجزائرية(، قسنطينة  1952فبراير  06  :تاريخ ومكان الميالد
 جزائرية:  الجنسية

 متزوج:  الوضع العائلي
  3:  عدد األطفال

 ممتازة:  الحالة الصحية
   213 31 64 15 80+:  الفاآس/الهاتف

 213 661 30 07 66+:  الهاتف المنقول
  kamelzim.82@gmail.com: العنوان اإللكتروني

                          Kamel.82@hotmail.fr 
 
 :الخبرة المهنية .1
 .األمم المتحدة -نائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الطفل  .   

 .جامعة قسنطينة، الجزائر-ان أستاذ في القانون الدولي وحقوق اإلنس  .   

 .في المحكمة العليا ومجلس الدولة، الجزائرمعتمد محام   .   

 .، ستراسبورغ، فرنسا)René Cassin(أستاذ سابق في المعهد الدولي لحقوق اإلنسان   .   

ستراسبورغ، ) René Cassin(عضو الجمعية العامة للمعهد الدولي لحقوق اإلنسان  .
 .فرنسا

 تاذ سابق في المدرسة العليا لهيئة القضاء، الجزائر،أس  .   

 .اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان، الجزائرفي عضو   .   

 .اللجنة الدولية لحقوق الطفلفي خبير دولي وعضو   .   

 .فيخبير في منظمة اليونيس  .   

 .خبير في اللجنة الدولية للهالل األحمر  .   

تقديم التقارير من منهجيات مقرر خاص للجان المشترآة لألمم المتحدة حول إصالح   .   
 .تفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانالاألطراف في لجان مراقبة تنفيذ ا قبل الدول
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المتعلقة بتقديم التقارير منهجيات عضو في فريق عمل اللجان المشترآة حول الوخبير   .   
 .تفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانالا األطراف في من قبل الدول

 ).TMC Asser Press(ممثل لدى الدليل الدولي لحقوق اإلنسان   .   
 

 :الدراسات ما بعد الجامعية  .2
   Ph.D  . )1984مايو (، جامعة ميامي، فلوريدا، الواليات المتحدة )دآتوراه دولة(. 

 .1986 أمريكي، Ph.Dمع  )في النظام الجزائري القديم(دآتوراه دولة  ما يعادل  .

ميامي، ، آلية الحقوق، جامعة 1979القانون المقارن، مايو  فيجستير شهادة ما   .
 .فلوريدا، الواليات المتحدة

مدرسة الدراسات الدولية، جامعة . 1982، مايو في العالقات الدوليةجستير شهادة ما  .
 .فلوريدا، الواليات المتحدة ميامي،

 :الدراسات الجامعية  .3
في (الحقوق، آلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجوانب القضائية  ليسانس في - 1976  .

 ،)لغتين

 شهادة بكالوريا، الجزائر، فرع اآلداب في لغتين، – 1972  .

 .بكالوريا فرنسي، فرع اآلداب بعالمة – 1972  .  
 
 :النشرات  .4
تمر األمم المتحدة حول مساهمة مؤ 1984دآتوراه تم نشرها في أآتوبر  أطروحة  .

 .دوينهلتدريجية للقانون الدولي وتالثالث حول قانون البحار في التنمية ا

 .1969فبراير  5، )الوطنية" المجاهد"جريدة (النظام الدستوري القانون و  .

النزاع بين إيران والعراق والقانون الدولي، المجلة الجزائرية للعالقات الدولية، العدد   .
13 ،1989. 

 . 1991 -")الوطن"جريدة (الديمقراطية وإنكارها   .

 .1992يناير  12، ")الوطن"جريدة ( في النظام العالمي أزمة الخليج  .
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 .1992يناير  30 -")الوطن"جريدة ( مطلب ديمقراطي المجلس األعلى للدولة،  .

في مجموعة إصدارات معهد  1994يوليو –لحماية حقوق اإلنسان  النظام الدولي  .
 .ستراسبورغ، فرنسا -حقوق اإلنسان

محاضرة تم إلقاؤها في معهد حقوق  -تعزيز حقوق اإلنسان في البلدان العربية وآسيا  .
 .)1996يوليو (ستراسبورغ، فرنسا، في مجموعة معهد حقوق اإلنسان  -اإلنسان

 Magna"  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  . Carta) "للقرن) يثاق الكبيرالم 
 .1996ديسمبر  10 -"األصيل"العشرين في اليومية اإلقليمية 

 .1997يناير  23") الوطن"جريدة (الديمقراطية وحقوق اإلنسان   .

 .1997مارس  11 ")الوطن"جريدة (حقوق المرأة في القانون الدولي   .

 .1997يونيو  19") الوطن"جريدة (المحامي ضمان أساسي لحماية حقوق اإلنسان   .

 .1998مارس  14") الجمهورية الجديدة"جريدة (مفهوم التدخل في القانون الدولي   .

 .1999سبتمبر  -داآار. الظروف الطارئةالحق في محاآمة منصفة في   .

 .1999أآتوبر  -الديمقراطية وحقوق اإلنسان في حوض المتوسط  .

فاهيته واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورل المقارنة بين الميثاق األفريقي لحقوق الطف  .
 .2005سيون، سويسرا، مايو  -في مجموعة محاضرات المعهد الدولي لحقوق الطفل

العنف في : 2005يونيو  29-27، المشاورات اإلقليمية حول العنف ضد األطفال  .
 .www.atfal.org -المحيطات المؤسسية األخرى والرعاية البديلة

صالح منهجية تقديم التقارير من قبل الدول األطراف في االتفاقيات التقرير حول إ  .
 www.ohchr.org.الدولية في 

في  2005أغسطس  -طارئةالحاالت الالمسلحة وفي النزاعات  حماية حقوق الطفل.  
s.orgwww.childsright. 

 
 :اللغات  .5

 الفرنسية. 
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 اإلنجليزية. 

 العربية. 

 اإلسبانية. 
 :المراجع  .6

 Yangee Leeالبروفيسور   .1
 نسانإلمكتب المفوض السامي لحقوق ا/ رئيس لجنة حقوق الطفل  
 Ohchr‐Palais Wilson/8‐14 Avenue de  la paix/ch1211, Genève 10 

Suisse. 
 0041.22.917.9.301: الهاتف

leeyh@skku.edu 
 

2.  Justice Joyce Aluoch 
 المحكمة الجنائية الدولية، الهاي، هولندا

loisaluoch@yahoo.com 
 

 Luigi Citarellaالبروفيسور   .3
 عضو لجنة حقوق الطفلو خبير

Palais Wilson‐ Genève, Suisse 
 0041.22.917.9.301: الهاتف

Luigi.Citarella@tiscali.it 

 
 الدآتور زيدان مريبوط .4

مكتب العمليات، اللجنة الدولية للصليب األحمر،  –مكلف بالشؤون اإلسالمية 
 جنيف، سويسرا

 22.79.244.64.19 .0041: الهاتف
mail.comzmsriboute@hot  

 ـ
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 رسالة تبرير طلب المنصب
 

سنة حيث اآتسبت خبرة واسعة في مجال  18أعمل في الخدمة العامة منذ 
وعالوة على . السياسات القانونية والخدمة العامة مع ترآيز خاص على اإلدارة

خبرتي المهنية أحمل شهادة األستاذية في القانون الدولي والنظام العالمي مع 
. دبلوماسية والعالقات الدولية والقانون المقارنص في القانون الدولي والصتخ

وبالفعل، يستوجب هذا . وتعتبر هذه الكفاءات جد ضرورية للمنصب الذي أترشح له
ات الدولية لفهم هذه المسائل على المستويات الوطنية قالمنصب معرفة واسعة بالعال
 .واإلقليمية والقارية والعالمية

 
المقارن تسمح لي بالفعل بمقارنة األنظمة  إن مؤهالتي في القانون والتحليل

القانونية الجاري العمل بها في مختلف أرجاء العالم، وبحث المواثيق الموجودة 
 .وتحديد النقائص وصياغة التوصيات المفيدة لعمل المفوضية

 
بفضل الوظائف التي مارستها في وزارة العدل وفي مجال الشؤون 

القطاعين العام والخاص، وشارآت في عملية  الدستورية، اآتسبت خبرة من شرآاء
وتعتبر الوزارة الجهة . اتخاذ القرار لمواجهة التحديات المعاصرة المتعلقة بالحكم

 .المسهلة لتنفيذ برنامج إصالح قطاع الحكم والعدل والمحافظة على النظام العام
 

ن على المستوى القاري، اآتسبت آذلك خبرة واسعة وآفاءات في مجال الشؤو
للشؤون القانونية  ةالدولية بفضل مشارآتي في مختلف اللجان الدائمة المشترآة آخبير

ت من خبرة تطبيقية من اآللية األفريقية للمراجعة من جانب دواستف. والقضائية
وآنت . لمسائل الحكم السياسي والديمقراطية ةالنظراء بفضل مبادرة النيباد آخبير
لفة بموضوع الديمقراطية والحكم الرشيد التابعة مسؤولة وطنية عن المجموعة المك

وآنت عضوا في اللجنة الفرعية . للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى
 .القانونية المكلفة بصياغة الميثاق والبروتوآوالت ذات الصلة

 
إن خبرتي في اإلدارة العامة والسياسة القانونية والعالقات الدولية تمنحني من 

وتساهم . لقانون الدوليلالتي تحتاج إليها لجنة االتحاد األفريقي  رى الكفاءةناحية أخ
 إني على يقين من أنني سأآون قادرةو. في بناء أعراف أفريقية حول القانون الدولي
 .على مواجهة التحديات المرتبطة بهذا المنصب

 
 اجازمهيري . ليليان ب
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 زاجا –ليليان بوآيايي ماهيري 
 

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي عضو :المنصب
 

 معلومات عامة  -1
 زاجا –ماهيري . ليليان ب: االسم

ب . وزارة العدل، شؤون الوئام الوطني والشؤون اإلدارية، ص: العنوان
 .، نيروبي، آينيا56057 – 00200

 .، نيروبي، آينيا46633 – 00100ب . ص: عنوان السكن
 mahiril@yahoo.com : العنوان اإللكتروني

 أنثى: الجنس
 آينية: الجنسية

 08:12:1964: تاريخ الميالد
 

 التعليم  -2
): 2002(، جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة شهادة األستاذية في القانون

تخصص في القانون الدولي والنظام العالمي بما في ذلك العالقات الدولية 
 .نسانية الدولية، والدبلوماسية والقانون المقارنوالحقوق اإل

 
دراسة الحالة الخاصة : الحقوق اإلنسانية الدولية وحقوق الطفل :األطروحة

 .بكينيا
 

 1989آلية الحقوق، آينيا،  :دبلوم في التعليم القانوني
 

 ).1988(، جامعة نيروبي، آينيا )تخصص( ليسانس في الحقوق
 

األسس : المريض لتخليصه من أالم مرض عضال التعجيل بوفاة :األطروحة
 .القانونية والطبية واألخالقية للتشريع المتعلق بذلك

 
مواد أساسية وأخرى  3نجحت في ): آينيا( شهادة نهاية الدروس الثانوية
 .1983) آينيا(ثانوية، مدرسة آبسابيت للبنات 

 
اني، المدرسة الجزء الث): آينيا( شهادة الطور األول من التعليم الثانوي

 .1981الثانوية للبنات، برآالند أريا، نيروبي، 
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مدرسة آونغوني االبتدائية،  عالمة مقبول، :بتدائيةالشهادة الدروس ا
 .1977نيروبي 

 
 الخبرات المهنية/موجز الكفاءات  -3

أمارس اآلن وظيفة مساعدة نائب رئيس الشؤون القانونية في وزارة 
. 2004الدستورية وهو منصب أشغله منذ  العدل والوئام الوطني والشؤون

وشغلت قبل ذلك منصب محامية رئيسية للحكومة في ديوان المحامين 
 .وهو تاريخ تعييني في منصبي الحالي بالوزارة 2004للحكومة حتى 

 
القانوني المتصل  اإلصالحي الوظيفي شارآت في جخالل تدر

بالتطور الدستوري والحقوق اإلنسانية وتحليل السياسات العامة والقانونية و 
وأدى عملي المهني في الخدمة العامة إلى . الحكم والمساعدة القانونية

االعتراف بكفاءتي المهنية وتعييني في مختلف اللجان وفرق العمل الرئاسية 
المبادرات الدولية لمنطقة البحيرات  آما عّينت ممثلة لبلدي في. والوطنية

الكبرى حيث عينت مسؤولة وطنية للمجموعة المكلفة بموضوع الديمقراطية 
والحكم الرشيد، وآخبيرة قانونية في اللجنة القطاعية القانونية والقضائية في 

 .مجموعة شرق أفريقيا
 

أمتلك آفاءات ومعارف متخصصة فيها يتعلق بإعداد السياسات 
باإلضافة إلى ذلك لدي . ة واإلصالح القضائي والسياسة العامة والحكمالقانوني

الشؤون القانونية الدولية وبخاصة العالقات  خبرة قانونية وتجربة في مجال
الدولية والدبلوماسية والحقوق اإلنسانية الدولية التي تشكل العنصر األساسي 

يمي على المستوى الذي تتمحور حوله المسائل ذات االهتمام الوطني واإلقل
 .العالمي

 
 موجز الخبرة المهنية ذات الصلة  -4

في مسائل اإلدارة بالمجلس الوطني إلدارة النيباد،  ةقانوني ةعضو وخبير )1
 .2006 – 2004آينيا، 

القانون الدستوري في اللجنة الفرعية للتشاور المنبثقة عن اللجنة  ةخبير )2
 .2005تاء، البرلمانية الخاصة حول مراجعة الدستور واالستف

عضو آوفد آيني لدى المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى،  )3
ومسؤولة المجموعة المكلفة بموضوع الديمقراطية والحكم الرشيد، 

 ةقانوني ةمسائل الحقوق اإلنسانية وشؤون الجنسين، وخبير ةوخبير
-2005لصياغة المواثيق والبروتوآوالت والمشاريع لحساب المؤتمر 

2006. 
وعضو اللجان الوزارية المشترآة ذات العالقة بمختلف  ةقانوني ةبيرخ )4

اللجان الدائمة المشترآة بين آينيا ورواندا وزامبيا، والجماهيرية العظمى 
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في إعداد التقارير القانونية الوطنية الموجهة  ةوجنوب أفريقيا، وخبير
 .وحول المسائل الدولية للجمعية العامة لألمم المتحدة

مجموعات عمل مختلفة وفي لجان رئاسية وطنية، وفي منصب  عينت في )5
ممثل السكرتير الدائم لوزارة العدل والشؤون الدستورية في مختلف 

 .اللجان الوزارية
في مجال الحكم لدى المؤتمر الدولي حول  ةقانوني ةعينت آخبير )6

، أديس أبابا، 2008المؤسسات والثقافة والتعاون في أفريقيا، أآتوبر 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومجلس تنمية البحوث االقتصادية في ( ياإثيوب

 ).أفريقيا
عينت آخبيرة في السياسات القانونية خالل اجتماع االعتماد حول  )7

، أديس أبابا، 2008المراجعة المتبادلة لفعالية التنمية في أفريقيا، أآتوبر 
 ).والتنمية االقتصاديةاللجنة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة التعاون (إثيوبيا 

 
 يءال ش :النشرات -5
 اإلنجليزية: لغات االتحاد األفريقي -6
 معلومات وبيانات أخرى -7

 
شارآت في عدة حلقات تدريبية على المستوى المحلي وفي الخارج حول 

قياس الحكم والديمقراطية والحقوق اإلنسانية في معهد ) 1: المواضيع اآلتية
التخطيط واإلدارة اإلستراتيجية في ) 2، )ياألمان" (إينوانت"ميونيخ الدولي 

صياغة التقارير حول المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق اإلنسانية ) 3نيروبي، 
التكامل بين شؤون الجنس والحقوق ) 4والنمط البديل لتسوية النزاعات، 

المبادرات  وباإلضافة إلى خبرة  واسعة في مجال. اإلنسانية، وغير ذلك
 .ات عملشقليمية شارآت في عدة مؤتمرات وورواإل الوطنية

 
المطالعة، األسفار، البحث عن المعلومات بواسطة  :استعماالت أوقات الفراغ  -8

االنترنت والصحف، المشارآة في األنشطة االجتماعية، الرياضة، التمارين 
 .الرياضية

 :الضمناء -9
شاشا أمين تنفيذ في المجلس  –البروفيسور شاشا نياغوتي   -1

 .عي المشترك لشرق أفريقيا، آمباال، أوغنداالجام
 722513258-254+ 256251/2-41-256+: الهاتف

  cnyaigotti@iucea.org: البريد اإللكتروني
السيد غيشيرا آيبارا، سكرتير قضائي وفي الشؤون الدستورية،   -2

 .وزارة العدل، الوئام الوطني والشؤون الدستورية
 0722724557-254+: الهاتف
 .آينيا نيروبي،
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سونغول مساعدة مدير بوزارة الدولة للخدمة . السيدة سيندي ج  -3
 .العامة
 0722325914-254+: الهاتف

 .نيروبي، آينيا
 ـ
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 نياتنزا –ي، أديالردوس آيالنغ
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 بتنزانيا "سينت أوغستين"جامعة     :لةراسالم عنوان 1.2

 ، موانزا، تنزانيا307.ب.ص
 نزانيات الم،، دار الس55036. ب.ص     :الدائمالعنوان  1.3
 kilangi@hotmail.com    :البريد اإللكتروني 1.4

adekilangi@yahoo.com 
 ذآر     :الجنسنوع  1.5
 تنزاني     : الجنسية 1.6
 1969إبريل  6     :تاريخ الميالد 1.7

 
 :المؤهالت العلمية. 2
 تالـالمؤه 

 ةاألآاديمي
ص   المؤسسة التعليمية رة الدراسة فت ال التخص مج

 سي يالرئ
ل درجة   .1  مرشح لني

  هدآتوراال
الم  مستمرة ة دار الس  ،جامع

 تنزانيا
دولي،    ام ال انون الع الق
ان    وق اإلنس انون حق ق

دولي، ة   ال انون التنمي ق
 الدولي

تير   . 2 ة الماجس درج
 القانون يف

ة دار  2001-2003 جامع
 السالم،تنزانيا

انو دولي  الق ام ال  ،ن الع
ات   انون المنظم ق
ل    انون التكام دولي، ق ال
انون   ي، الق اإلقليم

 التجاري والمالي
ة  . 3 درج

الال  يريوس فوبك
 القانون

الم، 1997-2000 ة دار الس  جامع
 تنزانيا

 القانون

 
 :ملخص الخبرات والمهارات المهنية. 3
 المؤسسة الفترة الزمنيةوالتدريب األآاديمية الخبرات  
اطة. 1 يم  الوس ة (والتحك دورة تدريبي

 )قصيرة
اال،     2009مايو  دولي، آمب انون ال د الق معه

 أوغندا
ات  يقاض. 2 ب جيسوب"منافس " فيلي

ورية، م دل  حالص ة الع اة محكم اآ
 .الدولية

2001 ،2002 ،
2003،2007 ،

2008

دولي،    انون ال الب الق ة ط رابط
نط ي .دي نواش ات  ،.س الوالي

 المتحدة األمريكية
ان  .3 وق اإلنس انون حق راءات ق إج

 )دورة تدريبية قصيرة( الدولي
ة   2001فبراير  ي للديمقراطي ز اإلفريق المرآ

ان، وق اإلنس ات حق  ودراس
 امبياج

ة  .4 ة الفكري ة الملكي ر دورة (محكم ايو  –فبراي لملكية الفكرية لعالمية لمنظمة االم
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2001 )تدريبية قصيرة
ي ا   .5 ي ف دريب المهن االت ن لمحام ة م

 قبل الدولة
وان النا 2000 ة دي ام، الهيئ ب الع ئ

رآة  ائية، وش " اتانجانيق"القض
 القانونية

ا   .6 انوني أم دل    ممستشار ق ة الع محكم
ة  ير  –الدولي الل التحض ن خ م
ول دي   والمث دث ل ات آمتح منافس

وب" ب جيس ورية، " فيلي الص
 .محاآاة محكمة العدل الدولية

انون ا  2000بريل أ الب الق ة ط دولي، رابط ل
نط ي .دي نواش ات  ،.س الوالي

 المتحدة األمريكية

ة    .7 ة الدولي ة الجنائي دورة (المحكم
 )تدريبية قصيرة

 جامعة بوتسوانا 1999أآتوبر 

ة  مستشار قانوني أما .8 م قضاة المحكم
ة  ة الدولي الل  ، الجنائي ن خ م

ير  ولالتحض ام  والمث دث أم آمتح
ة   ة الدولي ة الجنائي ات المحكم منافس

وري ة  الص اة المحكم اة قض ة، محاآ
 .الجنائية الدولية

 اناوتسوجامعة ب 1999أآتوبر 

ة .9 ام المحكم انوني أم ار ق مستش
ن     ان، م وق اإلنس ة لحق اإلفريقي

ولخالل التحضير  دث  والمث آمتح
ام  ة  "أم ة اإلفريقي ات المحكم منافس

اة  ، مح"لحقوق اإلنسان الصورية اآ
 .المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

 1998سبتمبر 
 1999وسبتمبر 

دالني  "إدواردو"جامعة  –، مون
 .موزمبيق

 
بيدجان، أ –" آوآودي"وجامعة 

 .ساحل العاج، على التوالي

 
 :ملخص الخبرات العملية ذات الصلة. 4
م  ة  اس الوظيف

 المهنةو
ات  المؤسسةالمنظمة و الفترة الزمنية ؤولياتالواجب  والمس

 الرئيسية 
ر  .1 محاض

ة   د آلي وعمي
 القانون

بتمبر   ن س م
2008 

ة  ينت "جامع س
 ، تنزانيا"أوغستين

دولي،   محاضر فى القانون ال
 النظرية القانونية، البحث

ة 2008-2005 محاضر زائر .2 ة رواهجامع ا، آلي
ماينيوجامعة تو

دولي،   محاضر فى القانون ال
 النظرية القانونية، البحث

امج مدير  .3  البرن
 القطري

ندوق الجن  2004-2007 وب ص
ياإل اني فريق  االئتم
يدزلإل

ر   ات غي م المنظم إدارة دع
الحكومية فى تنزانيا، البحث  

 والمطبوعات
ئول  .4 مس

 البرامج
د 2001-2004 فارة ال ى اس نمارك ف

 تنزانيا
ان،    وق اإلنس م، حق الحك

 القطاع القانوني والبحث
ئول  .5 مس

 البرامج
2000-2001 ENVIROCARE    ،ان وق اإلنس م حق دع

اعدة ا ة، البحث، المس لقانوني
 المطبوعات والتدريب

ئول  ال .6 مس
 دارياإل

الم 2000 ة دار الس  -جامع
 تنزانيا

 المشورة القانونية والبحث
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 :المنشوراتقائمة . 5
 معلومات عن المنشور طبيعة العمل عنوان العمل  
وق ذوي  .1 ي  حق ة ف ات الخاص  االحتياج

 تنزانيا
 2005دار  السالم،  آتاب

رف ا .2 اء اع ة إنش ة تفاقي رق مجموع ش
 إفريقيا

و  آتاب ة إيك الم، مطبع دار  الس
 2002المحدودة، 

ر    آتاب اعرف حقوقك . 3 ة برنت الم، مطبع دار  الس
 2001المحدودة، 

ا  آتاب دليل المتدرب –اعرف حقوقك  . 4 ة تنزاني الم، مطبع دار  الس
 2001المحدودة، 

وق اإلنسان .5 انوني وعن حق ل ق  لقضاة دلي
  لصلح ومأموري السلطة العامةا

ة دار   آتاب الم، مطبع دار  الس
دودة،  ة المح الم الملون الس

2001 
 
 :لغات اإلتحاد اإلفريقي. 6
 المخاطبة الكتابة القراءة اللغة 
 جيد جدا ممتاز جيد جدا اللغة اإلنجليزية.1
 
 معلومات أخري داعمة وذات صلة. 7

 )لالمراقبة والتمثيفي مجالي خبرة (   
ة  ىالمنتدالفترة الزمنية الخبرة طبيعة  المؤسس

 المنظمةو
ب  .1 ل ومراق ممث

ى   دني ف ع الم المجتم
 تنزانيا

جتماع الجمعية العامة لألمم ا 2006مايو 
دة  اص المتح ول الخ ح

ة   ص المناع روس نق في
رية دز/البش ورك،  – اإلي نيوي

 األمريكيةالواليات المتحدة 

دى ع  منت المجتم
ياالمدني فى تنزان

ب  .2 ل ومراق ممث
ى   دني ف ع الم المجتم

 تنزانيا

عة   2001بريل أ دورة التاس ال
رو ة والعش ن للجن

وق   ة لحق اإلفريقي
عوب ان والش ، اإلنس

رابلس،  ة ط الجماهيري
  .العظمى

دى ع  منت المجتم
المدني فى تنزانيا

 
  :الذين يمكن الرجوع إليهماألشخاص . 8

 "ماتثياس جيكاوي"سعادة  -1
 ئون الدستورية،وزير العدل والش
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 المتحدةجمهورية تنزانيا 
 "عمر مواندي. "السفير د -2

 ون الخارجيةؤوزارة الش
 المتحدةجمهورية تنزانيا 

 " آريس ماينا بيتر"البروفيسور  -3
 آلية القانون، جامعة دار السالم

 35093. ب.ص
 تنزانيا -دار السالم 
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 السيرة الذاتية

 
 لقانون الدوليللجنة االتحاد األفريقي : المنصب

 
 :ةالمعلومات الشخصي -1
 وليساني سولوخ   :االسم واللقب 1.1
 ،رونيوجاب،  Private Bag 002، آلية الحقوق،جامعة بوتسوانا   :العنوان 2.1

 بوتسوانا 
 نفس العنوان   :العنوان الدائم 3.1
  solok@mopipi.ub.bw  :كترونيالعنوان اإلل 4.1
 ذآر   :الجنسنوع  5.1
 بوتسواني   :الجنسية 6.1
  1961إبريل  24   :تاريخ الميالد 7.1

 
 :التدريب -2

، مدرسة االقتصاد، برلين، 2006مة، لوسياسة العمل والعو في اآلداب الماجستيرشهادة  )1
 ألمانيا

 2004ا، ، تورينو، إيطاليالتدريبمنظمة العمل الدولية ، مرآز  )2
 2000، )نواندآتور في فلسفة الق(يب تاون جامعة آ )3
 1990، )في الحقوق الماجستيرشهادة (جامعة لندن  )4
 1985، )ليسانس في الحقوق(جامعة بوتسوانا  )5
أآاديمية القانون الدولي في الهاي، تدريب خارجي في ويندهوك، ناميبيا -شهادة حضور )6

 .)1999أآتوبر (
  1995البحوث لألمم المتحدة، لوساآا، زامبيا، ومعهد التدريب  -شهادة دولية إلدارة الديون )7

 :الخبرة/ملخص الكفاءة المهنية -3
 ، بوتسوانايرونوإدارة العدالة، جاب 2، درجة قاض:  1985أغسطس -1985يونيو  )1
 1قاض درجة :  1985أغسطس  )2
وشبه محكمة  المؤسسة القضائيةمساعد منسق :  1988أغسطس  -1986أغسطس  )3

 ، جامعة بوتسوانايرونولدولي، جابالقانون ا
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لية الحقوق، جامعة بوتسوانا، أستاذ محاضر، آ: 2001مايو  -1990نوفمبر  )4
 .يرونوجاب

 ، جامعة بوتسوانا2001أستاذ محاضر، مايو  )5
  2000يوليو -بوتسوانا، مايو -اإلدارة القضائية، باإلنابة غير دائم رئيس قضاة )6
معايير الضمان االجتماعي الدولي، جنيف،  قسم، منظمة العمل الدولية: فترة تدريب     )7

  2006مارس  31 -فبراير 15سويسرا، 
قانون العمل والضمان لالدولية  واالتحاداتخبير استشاري لدى النقابات الوطنية  )8

 االجتماعي
تم تعييني من قبل وزير الحكومة المحلية، . إدارة ماسييال سنائب رئيس وعضو في مجل )9

 2007سبتمبر  حكومة بوتسوانا منذ
 2008(، بوتسوانا، يونروآلية جامعة با إيزاجو، جاب -اريعضو في المجلس االستش )10

 )إلى اليوم
إلى  2009(، بوتسوانا يرونوآلية الحقوق، جاب -جلس االستشاريعضو في الم )11

 ) اليوم
 
 :ذات الصلةملخص التجربة المهنية  -4

اإلدارة، بما في ذلك برامج مسؤول عن إعداد (ا، رئيس إدارة الحقوق، جامعة بوتسوان )1
 )إلى اليوم 2008(، بوتسوانا يرونو، جاب)برامج القانون الدولي

. سويسرا ،المساعدة على إعداد البحوث لفائدة اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف )2
 .1998الدراسة بالقواعد العرفية للقانون الدولي اإلنساني، بوتسوانا،  تتعلق

نسان في الجنوب األفريقي وصياغة تقرير حول مواءمة بحوث حول حقوق اإل: 2002 )3
بمكافحة الفساد في بوتسوانا طبقا لبروتوآول مجموعة تنمية الجنوب  ةالخاص اتالتشريع

 .)سبتمبر(األفريقي حول مكافحة الفساد، 
دراسة حول تقييم . نوب األفريقيصياغة تقرير فني حول حقوق اإلنسان في الج: 2002 )4

 .نشرات دولة بوتسوانالقة بالمتعمتطلبات ال
: تحسين نظم العمل في الجنوب األفريقي -التقييم المسبق لمنظمة العمل الدولية: 2008 )5

 .2008أغسطس  12. 2008-2004: مؤشرات المشروع
 .2007مثال بوتسوانا . والمهاجرينللبنك الدولي حول الضمان االجتماعي  تقديم المشورة )6
-منظمة العمل الدولية-الوحدة النقابية األفريقيةبحوث لصالح منظمة إجراء : 2006 )7

دراسة حول األمن والوضع عن صياغة تقرير ) .SSTفي إطار مشروع (. النرويج
 .ديسمبر 15تم تقديمه في  2006الصحي في بوتسوانا لسنة 



3 

 

 
 
 
 :المنشوراتقائمة  -5

 :المرجعيةكتب ال
قانون الموسوعة الدولية للقوانين، . قانون الضمان االجتماعي: نتسيان .ك، و د .سولو )1

 .76-1ص  )2008سبتمبر ( 64الدولي، هولندا، الملحق آلور 
باي الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية في بوتسوانا، دار:  نتسيان.سولو ك، و د  )2

 .صفحة 140، )2007( ، بوتسوانا،يرونو، جابنشر لل
 
 :المرجعيةكتب غير ال

، )2004(، حاالت ومواضيع في بوتسوانا األخالقيات التشريعية: تسيريكو.ك، و د .سولو )1
 .صفحة 448بوتسوانا،  ،يرونوامبرشين للنشر، جابدار 

دور النشر المتحدة، ) 1994( حاالت ومواضيع ،في بوتسوانا األدلة قانون : ك. سولو  )2
 .فحةص 268، بوتسوانا، يرونوجاب

 
 :المقاالت المنشورة في المجالت العلمية

انون جريدة ق ".مثال بوتسوانااألفريقي،  الفساد في الجنوب مكافحة: "2004 ك. سولو  )1
 .244-237، ص  ديسمبر 2، العدد 2 المجلدالحياة في أوغندا، 

وال الدراسات األفريقية لب في" والمتهم بدون دفاعالمجرم و ،القاضي": 2004 ك. سولو  )2
 .126-122ص  ،31، الموضوع 2، العدد 18 المجلد، )PULA(وتسوانا ب
صحيفة " ة في بوتسواناوآثارها التاريخية والقانوني نقل العمالة": 2001 ك. سولو  )3

Contemporary Dutch Roman Law  307-301، مايو، ص. 
 Lesothoصحيفة " في بوتسوانا الخدمة العامة والقانونيةلجنة دور ": 2000 ك. سولو  )4

Law  ،99-69، ص 2و  1العدد ، 13 المجلد. 
 يالصحيفة األفريقية للقانون الدول" ومتطلباتها العامةالخدمة : "1999 ك. وسول  )5

 .327-316، ص 2، العدد 11 المجلدوالمقارن، 
،  "الحق في االنضمام إلى نقابة في بوتسوانا مقارنة بجنوب أفريقيا" :1997 ك. سولو  )6

 . 154-143، ص 2، العدد 11لدراسات األفريقية، الحجم بوال لمجلة 
 مجلة القانون، "إطار الخدمة العامة في بوتسوانا في العمالةأمن ": 1996 ك. لوسو   )7

 .51-45، ص 13مجلد زيمبابوي، الل
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قانون مجلة ال، "بوتسوانافي  بدون سوابق المتهمين محاآمة" :1995 ك. سولو  )8
 .134-125، ص 12 مجلدزيمبابوي، الل

 
 :المنشورةالمرجعية  الدراسات

 ". في بوتسوانا العامةوالصرف في الخدمة  وباتالعق": 2004 ك. سولو
  .35-1ب تاون، ص ، وحدة قانون العمل، جامعة آي1/2004 دراسة

 
 :الدراسات غير المرجعية

 السياسة الخاصة بالضمانورقة موقف حول  :2007ت . و آاليسوبا ك. سولو  )1
 .ابات في بوتسوانااتحاد النق، دراسة خاصة بة في بوتسوانااالجتماعي االجتماعي والحماية

بالنسبة التحاد  دراسة حول العولمة ورقة موقف: 2007ت . ك و آاليسوبا. سولو   )2
 .النقابات في بوتسوانا، دراسة خاصة باتحاد النقابات في بوتسوانا

 
 .نجليزيةاإل   :اللغات -6
 .المطالعة   :الهواية -7

 
 :المراجع

 Private Bag 0022الحقوق، جامعة بوتسوانا، آلية  P.N Takirambuddeالبروفيسور  -
 .، بوتسوانايرونوجاب

 .المحكمة االبتدائية، الهاي، هولنداالمحكمة الجنائية الدولية،  DDN Nserekoالقاضي  -
   daniel.nsereko@icc.cpi.int: البريد اإللكتروني

- BDD Radipati  ،مكتب تنسيق التنفيذ التابع للحكومة، مكتب الرئيسPrivate Bag 0022 ،
 .، بوتسوانايرونوجاب

 ـ
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 السيرة الذاتية

 عضو في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي: المنصب

 

 :شخصيةمعلومات 

 بليز تشيكايا: االسم

 ، باريس 75006ليتري  نهج، 16: العنوان الحالي

 .بوانت نوار، الكونغو) تشياو(عند نساسي روسالي، لندجيلي : العنوان الدائم

 

  tchikaya@orange.fr-belaise: البريد اإللكتروني

 ذآر: الجنس

 آونغولية: الجنسية

 1961فبراير  3: الميالدتاريخ 

 :الشهادات الدراسية

 ). 2005( 3أهلية اإلشراف على البحوث، جامعة إيكس أنبروفانس، مرسيليا  -

 )2000(شهادة المحاماة، باريس  -

 ). 1992(نانتير  10م، جامعة باريس دآتوراه في القانون العا -

 )1989( 13دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة باريس  -

 )1988( 13شهادة األستاذية في القانون العام، جامعة باريس  -

 )1986(ليسانس في القانون العام، جامعة ماريام نغوابي، برازافيل، الكونغو  -

 ). 1986(شهادة أآاديمية الهاي للقانون الدولي  -

ات الدراسات الجامعية العامة في القانون، جامعة ماريام نغوابي، شهاد -
 )1984(برازافيل، الكونغو 

 ).1982(داب والفلسفة، ثانوية سافورنيان، بارزافيل آلا –شهادة البكالوريا  -
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 :موجز المؤهالت – 1

 ).2009(مراقب، محاآمات سياسية لالتحاد البرلماني، جنيف  –خبير  -

 ). 2002(انون األعمال في إفريقيا حكم، منظمة مواءمة ق -

خبير استشاري للوفد الفرنسي في المنتدى الدولي لألمم المتحدة، مانيال،  -
 . 2007الفلبين، يوآيو 

خبير استشاري للوفد الفرنسي في المنتدى الثاني لألمم المتحدة، مانيال ،  -
 . 2008الفيليبين، أآتوبر 

عالمية األولى لمجتمع االتصال، مستشار وفد الكونغو برازافيل في القمة ال -
 ). 2005(جنيف، سويسرا 

مساعد في البحوث في منازعة شريط أوزو، تشاد، الجماهيرية العظمى  -
)1991 – 1992 .( 

 

 

 :موجز الخبرة المهنية – 2

 2006(مدير الدراسات القانونية في المجلس األعلى للتكامل، باريس، فرنسا  -
– 2009 .( 

 2008(دولي، جامعة ماريام نغوابي، برازافيل الكونغو أستاذ مدعو للقانون ال -
– 2009 .( 

 ). 2003منذ (أستاذ مدعو في القانون الدولي، آلية ميسكول للقانون، المجر  -

 ). 2007(ميدالية القانون العرفي، المجر  -

 . في القانون الدولي العام همدير أطروحات الدآتورا -

 ). 2006 – 2000(محامي لدى مجلس القضاء  -

البحوث الدولية  مرآز(باحث مندوب لدى المرآز الوطني للبحث العلمي،  -
 ). 2004 – 2002( 3س ان بروفانس جامعة مارسيليا إيك)  واالتصاالت

 1998(ي االتصال واإلعالم، جامعة بواتيي أستاذ مدعو، آلية الحقوق، قانون -
– 2001 .( 
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ام، مدرسة القانون، داري العإلأستاذ مساعد ومساعد في البحوث في القانون ا -
 ).1994 – 1992) (نانتير( 10جامعة باريس 

 :النشرات -  3

 :مؤلفات

، مترجم إلى اللغة المجرية، 2007أسس القانون، الطبعة الرابعة، باريس  -
 . بدأت ترجمته إلى اإلنجليزية

م دد رقع" ماذا أعرف؟"القانون الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية  -
 .مترجم إلى اللغة الرومانية) 1998(باريس  3319

 . القانون األفريقي في طور الصياغة، باريس -

 :مقاالت مختارة

) 2009(تحاليل وتعليقات : الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم -
 . صفحة 16

، يتم نشره عام 2008خطاب مؤتمر مانيال لعام  –القانون الدولي والهجرة  -
 . صفحة 21، 2009

ن الدولي ومفهوم األقليات، بعض المالحظات انطالقا من أمثلة في القانو -
 . صفحة 24) 2008(إفريقيا، مجلة القانون الدولي لجامعة ميسكول، المجر 

) 2007(تعليق على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بجميع بنوده  -
، جامعة ياوندي تحت إشراف البروفيسور موريس آمتو(صفحة  20

 ).الكاميرون(

 ). 2006(تقنين تسوية النزاعات في إفريقيا، مجلة القانون العام  -

األمم  –الدروس األخيرة لمحكمة العدل الدولية حول أسلحة الدمار الشامل  -
سور رستان مهدي، يتحت إشراف البروف(المتحدة وأسلحة الدمار الشامل 

 . صفحة 113 )2004(يس ان بروفانس، باريس لكمنتدى إ

القانون الدولي  –الدخول التاريخي للدول األفريقية في القانون العرفي الدولي  -
تحت إشراف البروفيسور بيترآواآس، نشرته جامعة ميسلوك، (والتاريخ 

 .صفحة 227) 2004(المجر 

اإلطار الدولي األساسي لالتصاالت السلكية والالسلكية في االقتصاد الدولي  -
 . صفحة 443) 2003(



4Page  
 

ا وراء البحار، الجماعات غير ات الدولية للمقاطعات الفرنسية لماالختصاص -
 . صفحة 63) 2002(الحكومية في النظام القانوني الدولي 

 .صفحة 593) 2000(للقانون الدولي " والقربات العتيقة"اإلنترنت  -

 -المخالفات الدولية في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية وفي المعلوماتية -
 593، )2000(تحت إشراف اسانسيو، بيليت وديكو (لقانون الدولي الجنائي ا

 . صفحة

النسخ  –المؤتمر الدولي األول لتطوير االتصاالت السلكية والالسلكية  -
القانوني للتنمية داخل االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، المجلة 

 . صفحة 77، 1995العامة للقانون الدولي العام، 

 .صفحات 7، 2514محكمة العدل الدولية، الحياة القضائية، عدد رقم  -

الموافقة الفرنسية لالتفاق الدولي في االتفاقية العامة حول التعريفات الجمرآية  -
 ) . 2(صفحتان ) 1994( 2496الحياة القضائية، عدد رقم والتجارة، 

حت إشراف ت(ه تعليق على جميع بنود –المساهمة في ميثاق األمم المتحدة  -
الطبعة الثانية، دار النشر إيكونوميكا، باريس ) ان بيارآوت واالن بيليتزج

 . صفحة 1571 – 1991

 :ت في طور اإلعدادمقاال

 ).2009(بطريقة مؤسسية  العلياالمجلس األعلى للتكامل، البحث عن المثل  -

 29الجوانب القانونية الدولية الستفتاء تحويل جزيرة مايوت إلى مقاطعة،  -
 . 2009مارس 

 :عمل االتحاد األفريقي لغات

 واإلنجليزية) بطالقة(الفرنسية  -

 :لومات هامة أخرىمع

 ). 2007(عضو في مجتمع االنترنت، الفرع الفرنسي  -

 . 1997عضو في مؤسسة القانون المقارن منذ  -

 . 1994عضو في الشرآة الفرنسية للقانون الدولي منذ  -

جامعة ماريام نغوابي، برازافيل، /رئيس مؤسس وتنفيذي لرابطة اليونسكو -
 .1985 – 1983الكونغو، 
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 :الهواية – 6

 .ة، التنسنآرة القدم، لعبة الضم -

 :الذين يمكن الرجوع إليهم األشخاص

 93100. نهج باريس 165الدآتور سامبابا، محامي لدى مجلس القضاء،  -
: البريد اإللكتروني – 0148702826: مونتروي، الهاتف

 sambagaloba@yahoo.fr 

الدآتور ليزا حوشروت، مدير النشر، المجلس الدولي للمتاحف، دار  -
 hochrath@mac.com.1 اليونسكو، باريس، فرنسا البريد اإللكتروني 

 .0033) 0( 630585299  :هاتف

درب إيكولي  24، للشبيبة، مدير الحماية القضائية ماباندو الدآتور جان لوي -
أو  0033478220791هاتف  –آولونج ماندور  69660

 idvcitadelle@live.fr إ  . ، ب7110033667167

 :المرفقات

 استمارة معلومات شخصية باللغتين الفرنسية واإلنجليزية،  )1

 .الذاتية باللغتين السيرة )2

 .رسالة تتضمن مبررات طلب المنصب )3

 .صورة من قواعد وشروط المسابقة )4

 ـ
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 السيرة الذاتية

 
 أتانازيو آايافا    :سمالا

 تامبو  : اللقب

  1950مايو  15   :ميالدتاريخ ال

 شيسمفير فيليج :  ميالدمكان ال

 آاسونجو  :  مقاطعة

 مالوي  : الجنسية

 محكمة االستئناف العليا لمالوي   :العنوان البريدي الحالي

  30244بريد الصندوق 

  ، مالوي3بيشيري، بالنتير 

     01873873: الفاآس

 highcourt@sdnp.org.mw:  البريد اإللكتروني

 01870255:  الهاتف

 0888571828:  الهاتف المنقول
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 ةالمهنيمؤهالت الشهادات وال

  .، جامعة مالوي1976، ليسانس في األدب -

  .عية، لوساآا، زامبيايمعهد الصياغة التشر ،1977شهادة مشارآة في القانون الدولي،  -

، أآاديمية القانون الدولي، في إطار برنامج منح 1979شهادة مشارآة في القانون الدولي،  -
 .معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث

 .1986شهادة مشارآة في حقوق التأليف، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جنيف،  -

، معهد القانون الدولي، 1991وض وإعادة التفاوض حول القروض، شهادة مشارآة في التفا -
 .جامعة جورج تاون، واشنطن

 .شهادة مشارآة في مجال حقوق اإلنسان ، مالوي -

 

 المناصب

 .محام دولة: مالوي، 3ليلونجوي ، وزارة العدل  -

مارس  4 -1980يناير  29وآيل معاهدات، : مالوي، 3ليلونجوي وزارة الخارجية،   -
1984. 

 : مالوي، 3ليلونجوي وزارة العدل،  -

 .1988مايو  10 -1984مارس  4مستشار برلماني،  •

 .1992يونيو  -مايو 11مستشار برلماني رئيسي،  •

يونيو  17 - 1992قلم مجلس الوزارات، يونيو :  3مكتب الرئيس والديوان، ليلونجوي  -
1994. 

فبراير  13 – 1994يونيو  18ا، قاض في المحكمة العلي:  3المحكمة العليا لمالوي، بالنتير  -
2003 . 

 .اليومحتى فبراير  14قاض استئناف، : محكمة االستئناف العليا لمالوي -
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 :المشارآة في المؤتمرات

حول مسائل ) يتعذر ذآرها آلها( األطراف ةمتعددالشارآت في عدد آبير من المؤتمرات الثنائية و
ة في ماج خالل فترة عملي في مجال الخدمة العمتنوعة في القانون والحقوق في مالوي وفي الخار

 :مالوي من بينها

حول قانون البحار، الدورات المنعقدة في جنيف ومقر األمم المتحدة : األمم المتحدة - أ
 .جمايكا، وآينغستن

المؤتمر الوزاري الذي اعتمد ميثاق منظمة الوحدة األفريقية : منظمة الوحدة األفريقية - ب
 . امبياجب في بانجول، حول حقوق اإلنسان والشعو

دورة  - اللجنة الخاصة ببحث ميثاق منظمة الوحدة األفريقية: منظمة الوحدة األفريقية  - ج
 ).إثيوبيا(ديس أبابا أو) الصومال(مقديشو 

 . اللجنة السادسة، دورات نيويوركالجمعية العامة لألمم المتحدة،  - د

 ـ
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 اإلفريقي االتحادمنصب لدى شغل إستمارة لطلب 

 
 اإلفريقي للقانون الدولي االتحادة لجنعضو في : منصب ال
 
 شخصيةمعلومات  1

 األستاذ شيخ تيديان ثيام 1.1
  ، 15622، صندوق بريد السنغال، جمهورية داآارفان ريزيدنس ، .شارع د 20رقم   1.2
 آارـ فاناد

: ، صندوق بريد رقمالسنغال، جمهورية داآارفان ريزيدانس ،  .شارع د 20رقم  1.3
 آار ـ فانا، د15622 
1.4 cheikhttiam@hotmail.com 
 ذآر :الجنسنوع  1.5
 سنغالي :الجنسية 1.6
 1951يونيو  23مولود في  1.7
 مؤهالتالشهادات وال 2

بتقدير 5 باريس، جامعة 1977في القانون العام،  (DEA)شهادة الدراسات المعمقة  •
 .فوق المتوسط

، 1978، )السياسة الدولية(في العلوم السياسية  (DEA)شهادة الدراسات المعمقة  •
 .تقدير جيدبوربون، السجامعة باريس بانتيون ـ 

 .1981شهادة القانون الدولي،الهاي  : البحثو شهادة معهد األمم المتحدة للتكوين •
 .1983، )يقي حول القانون الدولي اإلنسانيالمنتدى اإلفر(شهادة معهد هانري دونان  •
حقوق اإلنسان، مبادئ : ج خارجيمية القانون الدولي بالهاي، برناميشهادة أآاد •

 .1988 ،)ات القانون الدوليسممارو
-بانتيون1 الدولة في القانون الدولي قدمها أمام جامعة باريس هأطروحة دآتورا •

الدول في إفريقياـ  تعاقبستعمار ونزع اإل"حول موضوع  1989وربون في يونيو الس
 .، بتقدير مشرف جدا"في النظام القانوني التعاقبمساهمة في دراسة 

 
 خبرةال/ملخص المؤهالت المهنية 3
 
 :دريسالت
والبحث في الجامعة منها سبعة  دريسسنة من التجربة المهنية في الت) 28(ن ـ ثمانية وعشرو 

 .العلمية على رأس المديرية ) 13(وثالثة عشرة من المسؤوليات اإلدارية سنة ) 17(عشرة 
منذ سنة  بداآارالسياسية بجامعة شيخ أنتا ديوب و كلية العلوم القانونيةبالمحاضرات التالية ـ يلقي 
1979: 

 )2001الى  1989من (ـ المؤسسات الدولية      
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-1989: دروس نظرية ،)1989-1980: التطبيقي دريسالت(العام  ـ القانون الدولي     
 2007( 

 ) 1989الى  1979من ) (التطبيقي دريسالت(ـ القانون التأسيسي والمؤسسات السياسية      
 ) 2001إلى  1992من (ـ تاريخ األفكار السياسية      
ـ 2000( تصاالت الدولية قانون اال) 2001لى إ 1980من (التحرير و ـ منهجية البحث     

2001( 
المؤسسات الدولية بالمدرسة الوطنية لإلدارة و ن الدولي العامـ مكلف بدروس القانو     

 ).1980منذ ( الفرع الدبلوماسي ) بداآاروالقضاء  
 

 األبحاث    
 :  ـ القانون  الدولي العام 

القانون الدولي اإلنساني والخاص بالنزاعات المسلحة ـ ـ حقوق اإلنسان تعاقب الحكومات ــ    
 .المعاهدات ـ األمن الدولي ـ الحق في التنميةتسوية النزاعات ـ قانون 

 .العلوم اإلدارية ـ القوانين التأسيسية والعلوم السياسية ـ القانون العام الداخليـ   
 
 :العلميةألنشطة ا

التنمية  الحق في  حولـ  عضو في المجموعة الحكومية السابقة للخبراء التابعة لألمم المتحدة 
 ).1996/15 اإلنسانلجنة حقوق (
المؤتمر الدبلوماسي  خاللر مفوض فوق العادة وخبير قانوني وزيدولة السينغال بصفته  ممثلـ 

 ).1983فيينا (ديون الدولة و والمحفوظاتللتقنين حول تعاقب الدول في مجال الممتلكات 
 ، منبالسنغال إدارية ئيةمثل أعلى سلطة قضايي ذـ مستشار في خدمة إستثنائية بمجلس الدولة ال

 . 2001الى  1999
 .بأآادمية القانون الدولي بالهاي آمراقب عدة مرات خدم ـ 

القانون مجال القانون الدولي والبحث في  دريستحول  لداآارومقرر عام بالملتقى الدولي  ـ منسق
 ).1985ديسمبر(فريقيا إالدولي ب

 
 المشارآة في اللقاءات والمفاوضات الدولية 

 داريةالمسؤوليات  العلمية واإل
 

 الدولية العدل أمام محكمة  السنغالـ وآيل دولة 
، الخاصة ببعض المسائل السنغال ضدفي إطار قضية بلجيكا ) يمثل السنغال أمام المحكمة(

 .2009فبراير  16الدولية منذ العدل الحكم أو التسليم، العالقة أمام محكمة بلتزام االالمتعلقة ب
 .2001منذ شهر نوفمبر  السنغالبوزارة خارجية جمهورية ومستشار  انونيةـ مدير الشؤون الق

، مدير مرآزالبحث والدراسة والتوثيق حول المؤسسات والتشريعات 1998الى  1990ـ من 
 . بداآارجامعة شيخ أنتا ديوب بالسياسية و القانونيةآلية العلوم ، )آريديال(اإلفريقية

لكلية  اإلدارةقتصاد واالوقانون المجلة  ،"قيةالحوليات اإلفري"نشر عن مسؤول العام المين األـ 
 . 1998الى  1985، من ) 1954صدر منذ ت(آار االعلوم القانونية واإلقتصادية لجامعة د
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النظرية "التي دافع عنها السيد سيدو نوروتال حول  الدولة هـ عضو بلجنة أطروحة دآتورا
سة تطبيق حق النزاعات اإلفريقية المساهمة في درا: "والواقع في القانون اإلنساني الدولي

يناير  4آار، في ا، آلية العلوم القانونية والسياسية بد"السوداء المعاصرة اة في إفريقيحالمسل
2001 . 

التي دافع عنها )عامالدولي القانون ال خيار(الدولة في القانون العام  هـ رئيس لجنة أطروحة دآتورا
أمام  "إشكالية تدخل األمم المتحدة في تسوية النزاعات في إفريقيا"السيد آيميكو دياآيتي حول 

 . 2009أبريل  13في  بداآارالسياسية و آلية العلوم القانونية
 .مجتمعات علميةو ـ عضو في عدة منظمات

 الدولي  عضو مؤسس للجمعية اإلفريقية للقانون •
 فريقية للقانون الدولي المقارنإلالجمعية اعضو سابق في  •

 
 :عدة مؤلفات منها: منشورات

 
حول  مؤتمر دبلوماسي/الداخليةحروب التحرير الوطني والنزاعات المسلحة : الدول والعنف  -

لعلوم السياسية، افي الدولة  هالدولي، أطروجة دآتورااإلنساني إعادة تأآيد وتطوير القانون 
 .ص 120، 1978ربون، سيون ، البانت ـ 1جامعة باريس 

تعاقب في الالمساهمة في الدراسة حول : تعاقب الدول في إفريقياو اإلستعمار القضاء على -
 اي دافع عنهتال )القانون الدولي العام(الدولة في القانون  هتوراآأطروحة د. النظام القانوني

ص،  709ربون ، سلـ بانتيون ـ ا 1أمام جامعة بارييس  1989في شهر يونيو   اوقدمه
 ).2(مجلدين 

دار آريديال آار ، ا، د) نصوص ووثائق(، الدولة والمواطن  1، مجلد للسنغالالقانون العام  -
 .ص 309، 1993، للنشر

، لوساآا، أآيال )دمباسيو شيخ تيديان تيام(اإلذاعات في غرب إفريقيا تشريعات وتعددية ال -
 .ص 1996،93، )آريديال ـ بانوس(برينتر، 

 ، دار آريديال داآاروتجربة فرنسية،  سنغاليةمقاربة  :، اإلقليمية)ناشر(يخ تيديان ثيام الش -
 .ص 376، 1998، للنشر

 
 :تدخالت، منهاو عدة مقاالت ودراسات

 
ـ  داآار، الجزء الثاني، الفصل السادس، تعاقب الدول، )1982(قانونية إلفريقيا الموسوعة ال -

 .1982 ،جاندلومي ـ أبي
 1982يوليو  20لوسوالي و 19لوسواليلي " ؟ بالسنغالمين مظالم مكتب أل نشاءإهل يجب " -

. 
بكلية  اإلدارةواالقتصاد و الحوليات اإلفريقية، مجلة القانون" أمين مظالم بالسنغال؟إنشاء هل يجب  -

 )آاراجامعة د(قتصادية الالعلوم القانونية وا
 . 66الى ص  57من ص  ، 1985،  1984،  1983  
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مارس  25ـ  24مؤتمر معاهد البحث اإلفريقية ، الجزائر، " (األمن في إفريقيا مفهوم" -
ما و 32، ص 1991، نيويورك،  90/109، معهد البحوث  ، منظمة األمم المتحدة)1990

 .ما يليهاو 112يليها وص 
خاص،  عدد، فريقيةأوليات ح إفريقيا والقانون الدولي،" البحث في القانون الدولي في إفريقيا -

البحث والقانون الدولي  دريسحول ت لداآاروثائق الملتقى الدولي ( 1988ـ  1987ـ 1986
 . 185، ديسمبر 13إلى  11، من داآاروالقانون الدولي في إفريقيا ، 

حوليات ، "ديون الدولةوإتفاقية فيينا حول تعاقب الدول في مجال الممتلكات والمحفوظات "  -
 . 304إلى  283من ص ،  1985ـ  1984ـ  1983إفريقية ، 

 ديجولمنتدى شارل " (ديجولاسية والمؤسسية للجنرال ياألفكار الس ضوءفي  عن المجتمع -
 . 217إلى  210، من ص 1990، بداآارسفارة فرنسا وبعثة التعاون ) السنغالو

 . 1999، "غينيا بيساوفي زمة القرار بشأن األالتدخل السنغالي في " -
 . 2000، نوفمبر "اإلفريقي ادلالتحالقانون التأسيسي "    

 .1991تفاقية سان لويزيان، يوليو إ، نص لمؤتمر تم إلقاؤه أمام "المواطنون والدولة والتنمية" -
ـ مساهمة دولة السنغال في قمة شايو ـ " نكوفونياللقانون التأسيسي الفرالجوانب القانونية " -

 . 1991، نوفمبر داآارـ )بالتعاون(
الدولية العدل أمام محكمة  2004فبراير  24السنغال الذي ألقاه في قام بتحرير بحث حكومة  -

الرأي طلب في المحكمة  نظرخالل الدراسة،  هامينظتي تم تالمفتوحة ال جلساتفي إطار ال
 .ة المحتلةيفي األراضي الفلسطين إسرائيل جدارًاتشييد دولة ل النتائج القانونيةبخصوص 

خالل المشاورات الفرانكوفونية على هامش الدورة  قدم بيان، "النيباد"الحق في التطور و" -
 .2004بريل أف، لحقوق اإلنسان ، جني 60ـال

خالل المشاورات الفرانكوفونية على هامش الدورة  بيان قدم "اإلنسان واإلستنساخحقوق " -
 .2005أبريل  6 ،ف، جنياإلنسانللجنة حقوق  61ـال

 إفريقيا ومرآزة لغرب زراعالي لمؤتمر وزارء الوالتنظيم اإلداري والم العقد التأسيسي حرر -
)CMA/AOC( 1996، المعتمدين في ياوندي سنة . 

اإلجراءات واتفاق دليل و م الداخلي ،االنظو تفاقية الدولية والوضع القانونيالا صمم وحرر -
بورآينا فاسو ومالي (فريقيا ألدعم سياسات التعليم غير الرسمي في " آارانتا" لتأسيسالمقر 

 .من قبل دولة السنغال 2004التي تمت المصادقة عليها في و) السنغال والنيجرو
تابعة صة صخمتمؤسسة و إعادة الهيكلة القانونية والمؤسسية للمكتب اإلفريقي للعلوم والتعليم أنجز -

 .2001اإلفريقي، في يوليو  االتحاد/لمنظمة الوحدة اإلفريقية
 
 ـ اللغات 6
 ةسبانياإلو ةنجليزياإل :لغات العمل األخرى). بطالقة ديثحوبة اآتو ةءاقر(الفرنسية  -
 المعلومات األخرى ذات الصلة -
 القراءة: المفضلة  الهواية -
 مساعد سابق لألمم المتحدة عاماألستاذ إبراهيما فال، أمين : الضامن -
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 سيرة ذاتية

 
 معاذ احمد محمد احمد تنقو. د:   االسم

 1960:  تاريخ الميالد
 السودان -الجنينة  والية غرب دارفور :  محل الميالد

 يسودان:  الجنسية 
 طفالأب لثالثة أمتزوج و: الحالة االجتماعية 

م  :  العنوان  ع   62منزل رق ـ و شرق ، الواحة     5/4مرب ار الخرطوم بحر    / ه ، يعمر المخت
 الخرطوم 13393ب . ص 

 ينجليزإ/يعرب:    اللغات
 00249912308622:    التلفون
  MTUNGO@GMAIL.COM:  اإللكترونيالبريد 

 
 : الخبرة العملية
 لوزير العدل يعضو المكتب الفن:   الوظيفة الحالية

 لوزير العدل يالمستشار العام، المكتب الفن:  نآلحتى ا 2008
 واالتفاقيات يدارة القانون الدولإرئيس :  2008 – 1988
رغ ف  : 2008 – 2001 ر متف دول يمحاضر غي انون ال وق ا يالق ام وحق ة إلالع ان بجامع نس

 .الخرطوم
 .مستشار قانونى لهيئة تنمية غرب آردفان:  ن آلحتى ا 2004
 .للهيئة القومية لالتصاالت ير قانونمستشا:   2005 – 2003
 ون منظمة الكوميساؤلوحدة ش يمستشار قانون:   2006 – 2000
 .لمفوضية االنضمام لمنظمة التجارة العالمية يمستشار قانون:  ن آلحتى ا 2001
 .لالتحاد العام لطلبة الكويت يسكرتير تنفيذ:   1993 – 1988

 
 : المؤهالت الدراسية 

 .يالقانون الدول يالفلسفة ففي  هدرجة الدآتورا :  1998 – 1993
 .الدراسات الدبلوماسية يدرجة الماجستير ف:   1991 – 1989

 
 :الدراسات الجامعية 

 الحقوق يجازة فإلا:  1986 – 1984
 .دبلوم الدراسات القانونية:   1984 – 1982

 
 :الخبرات العلمية 

 .عضو لجان ترسيم الحدود :  2009 – 2001
ن المحاضرات وا : 2009 – 2005 دد م ة فإ يوراق فألع ة الحال ور وا يحال ختصاص دارف

 .المحكمة الجنائية الدولية
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 .يشراف على عدد من رسائل طلبة الماجستير فى القانون الدولإلا :2008 – 2000
 .يمرآز لوتر باخت للقانون الدول: باحث : 1999 – 1998
انون       ) 5(على عدد   يشراف غير ثانإ : 1998 – 1993 ة الماجستير فى الق ائل طلب من رس

 جامعة مانشستر ، لندن –والدراسات الدبلوماسية 
 .نجليزية الى اللغة العربية وبالعكسإلمترجم من اللغة ا :نآلاى حت 1992

 
 : البحوث والمنشورات

 .بين التاريخ والقانون ةنزاع الحدود السودانية المصري :  1997
 .لنزاع الحدودالحلول السلمية  :  1999
اون القضائ :  2002 ة القضائية والتع ة حول الوالي ة ا يورق ى اتفاقي ة ألف دة للجريم م المتح م

 .غير الوطنية
 .تسليم المجرمين بين القانون الدولي والتشريع الوطني :  2002
 .العامة للحدود ئالمباد :  2002
 .التحفظ فى االتفاقيات الدولية وتطوراته الحديثة :  2003

 
 :الكتب والمطبوعات 

 ميساوترجمة آتيب بروتوآول قواعد المنشأ لدول الك :  2001
وء ودا     :  2005 انون      ينزاع الحدود السودانية المصرية مثلث حاليب ونت ا فى ضوء الق حلف

 .الدولي
 )نجليزيةإلباللغة ا(بين السودان وآينيا النزاع حول مثلث اليمي  :  2008
 دانية المصرية  مثلث حاليبنزاع الحدود السو :  2009
 .العام يالعامة للقانون الدولئ والمباد يمرشد ادارة القانون الدول :  2009
 .الحقائق يتجاوز الصالحيات وتجاف ،بييأتقرير خبراء مفوضية ترسيم حدود  :  2009
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