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  )بوتسوانا (نو، صنجي ماسينوموناغنغ

  ] باإلنكليزية:األصل[
  البيانات الشخصية

  

           صنجي ماسينونو موناغنغ   :اإلسم
          من رعايا بوتسوانا، مولودة يف سريووي  :اجلنسية

  ١٩٥٠أغسطس /آب٩:     تاريخ امليالد
  أنثى:       نوع اجلنس

  .        اإلنكليزية، ساتسوانا وإيكالنغا:    اللّغات
  مستشارة/قاضية باحملكمة العليا:               املهنة

  

  التعليم العايل

  

  درجة باكلريوس يف احلقوق، جامعة بوتسوانا ١٩٨٧-١٩٨٢
  

  دورات تدريبية هلا عالقة باملوضوع

  

مركز غروتيوس للدراسات -يليف جمال القانون اجلنائي الدودورة تدريبية    ٢٠٠٧يوليا / متوز-يونيا/حزيران
  .القانونية الدولية، جامعة ليدن، الهاي، هوالندا

  
إدارة احملاكم، املؤسسة الدولية التابعة للمعهد امللكي دورة دراسية يف جمال   ١٩٩٦يونيا /حزيران

  .لإلدارة العامة، لندن، اململكة املتحدة
  

    اإلقامات واإلعارة

  
  امعة برندايز، بوسنت، الواليات املتحدة األمريكيةاإلقامة يف ج  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

  .معارة للجمعية الدولية إلنقلترا ومنطقة ويلز، لندن، اململكة املتحدة  ٢٠٠٥مارس /آذار-يناير/كانون الثاين
  

  .معارة جلمعية القانون يف زمبابوي  ١٩٩٨مارس /آذار-فرباير/شباط
  

ب إفريقيا املراقبة لدى األمم املتحدة،جوهنسبورغ، معارة لبعثة جنو  ١٩٩٤مايو /آيار-مارس/آذار
  .مجهورية جنوب إفريقيا، نائبة موظّف التحكيم األقدم
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  ملخص للخربات املهنية ذات العالقة باملوضوع 

  

ما انفكّت القاضية صنجي موناغنغ تأدي عملها كقاٍض باحملكمة العليا يف   حتى اآلن-٢٠٠٨ابريل /نيسان
منتدبة من قبل أمانة الكومنولث وذلك يف إطار صندوق مملكة سوازيلند 

وهي بصفتها قاضية باحملكمة العليا مسؤولة عن . الكمنويلث للتعاون التقين
  . الفصل يف القضايا اجلنائية واملدنية فضال عن املسائل الدستورية

  
ن مبيا، منتدبة ماجبمهورية غعملت القاضية صنجي قاضية للمحكمة العليا   ٢٠٠٨-٢٠٠٦

قبل أمانة الكومنولث، يف إطار صندوق الكومنولث للتعاون التقين وهي، 
بصفتها قاضية، مسؤولة عن الفصل يف القضايا اجلنائية يف معظم األحيان 

وقامت بالنظر يف القضايا املستأنفة احملالة .  القضايا املدنية أحيانا أخرىويف
  . من حماكم الصلح

  
  .يذية جلمعية القانون يف بوتسواناعملت القاضية موناغنغ أمينة تنف ٢٠٠٦-١٩٩٧

  
 اإلنسان                       عملت القاضية موناغنغ عضوا يف اللجنة اإلفريقية حلقوق حىت اآلن-٢٠٠٣

  .والشعوب
  

  .                         تولّت منصب قاضي الصلح يف مجهورية بوتسوانا١٩٩٧-١٩٨٧
  

  ضوعوصف للخربة املهنية ذات العالقة باملو

  
  .اخلربة يف جمال حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل

  
، عضوا يف اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من ٢٠٠٣يوليا /عينت القاضية موناغنغ ، يف متوز  

قي تتخذ أمانته واللجنة اإلفريقية جهاز تابع لإلحتاد اإلفري. قبل مجعية رؤساء الدول واحلكومات يف اإلحتاد اإلفريقي
وهذه اللجنة متثل إحدى اهليئات القارية الرئيسية املكالفة بتعزيز ومحاية حقوق . مبيا مقرا هلاامن بنجول يف غ
  .اإلنسان والشعوب

  
وتتمثل وظائف اللجنة، يف إطار الدور التشجيعي الذي تقوم به، يف صياغة املبادئ والقواعد اهلادفة لتسوية   

املقدمة من الدول ة ذات الصلة حبقوق اإلنسان والشعوب يف إفريقيا، والنظر يف التقارير الدورية املشاكل القانوني
األطراف بشأن التدابيري التشريعية وغريها من التدابري اليت تعتمدها يف سبيل إعمال احلقوق واحلريات اليت يعترف ا 
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كما تتعاون اللجنة مع املؤسسات اإلفريقية والدولية األخرى  .  امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبهاويكفل
  .  والشعوباإلنساناملعنية حبماية وتعزيز حقوق 

  
ويف إطار الدور احلمائي الذي تضطلع به اللجنة فهي مكلّفة بتفسري امليثاق وضمان محاية حقوق اإلنسان   

ويتم إجناز هذا الدور أيضا من خالل أعضاء اللجنة . لشروط املنصوص عليها يف امليثاق اإلفريقيوالشعوب يف ظلّ ا
الذين يتولون النظر يف القضايا املتعلّقة بإنتهاكات حقوق اإلنسان والشعوب اليت يرفعها ضد الدول األطراف يف 

  .طرافامليثاق اإلفريقي األفراد واملنظمات غري احلكومية وسائر الدول األ
  

 بلدا إفريقيا ٥٣ويقوم أعضاء اللجنة، بصفتهم هذه، بإستعراض القرارات اليت تتخذها احملاكم العليا يف   
وجيدر بالذكر أن اللجنة تطبق، عند .  حبقوق اإلنسان من مساستلك القراراتل بقدر ماأطرافا يف امليثاق اإلفريقي، 

  . نسان ومعايري القانون اإلنسايناملعاييري الدولية حلقوق اإلنظرها يف البالغات، 
  

  ل درجة وتنظر يف القضايا اليت تالدول األطراف وتتحول اللجنة، يف بعض احلاالت، إىل حمكمة أو رفع ضد
واللجنة منوطة أيضا . ولومل يكن صاحب الدعوى قد إستنفذ سبل اإلنتصاف احمللية على حنو ما يقتضيه امليثاق

 أو رؤساء الدول واحلكومات األطرافعلى طلب دولة من الدول  الراهن بناءبتفسري كافة أحكام امليثاق 
األجهزة التابعة لإلحتاد اإلفريقي أو ملنظمة من املنظمات اإلفريقية أو سائر املنظمات احلكومية الدولية اليت /واملنظمات

  . يعترف ا اإلحتاد اإلفريقي
  

جنة، منصب رئيس جهاز من األجهزة اخلاصة التابعة  عضوا يف اللبصفتهاوقد تولت القاضية موناغنغ،   
وقد بادرت بإرساء اللجنة . هينةللجنة وهو جلنة املتابعة املعنية بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة الإلنسانية أو املُ

ل إىل هذه ويرجع الفض. املكلّفة بإجراء البحوث وبذل سائر اجلهود الرامية ملنع وحضر مثل هذه املعاملة يف إفريقيا
اللجنة يف وضع املبادئ التوجيهية جلزيرة روبن املتعلّقة حبضر ومنع التعذيب بالنسبة للدول األطراف ومنظمات 

 أُنتخبت، ٢٠٠٧ نوفمرب /ويف تشرين الثاين. اتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان واللجنة اإلفريقية نفسها
وقامت، بصفتها هذه، بإدارة شؤون األمانة .  اإلنسان والشعوبالقاضية موناغنغ رئيسة للجنة اإلفريقية حلقوق

كما . ذات الصلة بالسياسات العامة بإسم اللجنة وهي املتحدثة الرئيسة بإسم هذه اللجنة القرارات تتخذ وكانت 
ريق العامل أا عملت بوصفها رئيسة للفريق العامل التابع للجنة اإلفريقية واملعين حبضر ومنع التعذيب وكذلك الف

  . املعين باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
  

  وبصفتها رئيسة للجنة، كانت القاضية موناغنغ تطارئة وخطرية حاالتل يف دعى من حني آلخر للتدخ 
هلا مساس حبقوق اإلنسان حيث تكون حياة األشخاص عرضة للخطر وقد قامت بذلك عن طريق توجيه نداءات 

 رؤساء الدول واضطلعت ببعثات من أجل اإلجتماع باملسؤولني احلكوميني إىل مؤقتة ابريتدعاجلة وطلبات بإختاذ 
 جاهدةوكعضو يف اللجنة، عملت القاضية موناغنغ . واجلهات الفاعلة ذات الشأن حبقوق اإلنسان يف البلدان املعنية
عين حبقوق املرأة يف إفريقيا واملقرر اخلاص قرر اخلاص امليف سبيل تعزيز اآلليات اخلاصة األخرى التابعة للجنة مثل املُ
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قرر اخلاص املعين بالسجون املعين بالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا واملهاجرين يف إفريقيا فضال عن املُ
  . وأوضاع اإلحتجاز يف إفريقيا

  
ن والشعوب من خالل وقامت القاضية موناغنغ بزيارة بلدان إفريقية عديدة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا  

مما أكسبها القدرة على تعيني اجلرائم اليت (بعثات التحقيق / البعثات التروجيية حلقوق اإلنسان وبعثات تقصي احلقائق
 -يونية/ويف حزيران. رات وما إىل ذلك دراسية ومؤمتحلقات، واملشاركة يف )حيضرها نظام روما األساسي

تعىن بالقانون اجلنائي الدويل مبركز غروتيوس للدراسات القانونية الدولية ، حضرت دورة تدريبية ٢٠٠٧يوليا /متزز
  .وقد دعتها منظمات يف أوروبا واألمريكتني إللقاء كلمات حول نظام حقوق اإلنسان اإلفريقي. يف الهاي، ولندا

  
ق اإلنسان وبوصف القاضية موناغنغ داعية من دعاة حقوق اإلنسان على إطالع كبري بتطبيق معايري حقو  

كبريومبادئها من قبل احملاكم اجلنائية فإن هذا اجلانب يف شخصيتها سي وأخذا بعني اإلعتبار . فيد احملكمة إىل حد
 حقوق اإلنسان فإا قدمت مسامهة كبرية جدا يف إرساء السوابق القضائية املتعلّقة جمالخلفيتها الغنية والقانونية ويف 
  . البالغات اليت تقدم إىل اللجنة يف مجلة أمور-ذلك من خالل النظر يف الشكاويحبقوق اإلنسان اإلفريقي و

  
مقرر اخلاص للجنة  يتعلّق بالقانون اإلنساين الدويل، عملت القاضية موناغنغ عن كثب مع الُوفيما  

 شبكة املنظمات غري اإلفريقية املعين بالالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخليا واملهاجرين يف إفريقيا وكذلك مع
وقد قامت بتقدمي ورقات أساسية عديدة يف الكثري من احملافل . احلكومية ذات املركز املراقب لدى اللجنة اإلفريقية

  . ت جمموعة عريضة من املسائل منها حقوق اإلنسان والقانون اإلنسايناملختلفة اليت غطّ
  

 حثيثة يف شىت املبادرات الوطنية مشاركةنفكت تشارك والقاضية موناغنغ داعية ملتزمة حبقوق املرأة وما إ  
وذلك بصفتها عضوا يف / واإلقليمية اهلادفة إىل إعمال متكني املرأة و إدماجها يف صلب اتمع يف القارة اإلفريقية

التنمية يف منظمة إميانغ باسادي وهي منظمة نسائية غري حكومية قائمة يف بوتسوانا وعضو أيضا يف املرأة يف القانون و
  . إفريقيا وهي منظمة نسائية إفريقية قارية تعمل يف جمال القانون

  
وهي . وهي متثل اللجنة يف تعاوا مع سائر هيئات اإلحتاد اإلفريقي وتباشر وتراقب كافة أنشطة اللجنة  

جملس وزراء ولي الدائم   مثل الس التمثياإلفريقي اإلحتاد ها اإلدارية اليت يعقداإلجتماعاتمتثل اللجنة أيضا يف 
وتقوم بتقدمي تقارير عن األنشطة اليت تنجزها . احلكوماتودول الومجعية رؤوساء ) الس التنفيذي(اخلارجية 

  . دي دور ضابط اإلتصال الرئيسي للجنةؤاللجنة اإلفريقية إىل هذه اهليئات وت
  

   أو قاضية صلح/خربا بوصفها قاضية
  

 / نيسان١ة لدى احملكمة العليا مبملكة سوازيلند وتقلّدت هذا املنصب يف القاضية صنجي قاضيعينت   
وهي تقوم بصفتها هذه، . ون التقين بإعتبارها خبريةاولث للتعن يف إطار برنامج يرعاه صندوق الكم٢٠٠٨ابريل 
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 تقوم بالفصل أا كما .بالفصل يف القضايا اجلنائية واملدنية والدستورية والقضايا املتنوعة يف إطار حمكمة أول درجة
دين األحكام ت واإلفراج بكفالةيف القرارات اليت تتخذها حماكم الصلح يف املسائل اجلنائية واملدنية ويف طلبات 

  . الصادرة يف كافة املسائل اآلنفة الذكر
  

فرباير /باطمبيا يف الفترة من شابيل تعيينها عملت القاضية موناغنغ قاضية للمحكمة العليا يف مجهورية غوقُ  
 بصفتها خبرية يف إطار برنامج رعاه صندوق الكمنولث للتعاون التقين وهي ٢٠٠٨يناير / الثاين إىل كانون٢٠٠٦

 عن األشخاص ومجلة بكفالة تقوم، ذه الصفة، بالفصل يف املسائل اجلنائية واملدنية والدستورية وطلبات اإلفراج
ن أبش أوىل كما إا تفصل يف الطعون الواردة من حماكم الصلح  وذلك يف إطار حمكمة درجةالطلباتمتنوعة من 

واشتركت يف تدريب قضاة الصلح وغريهم . املسائل اجلنائية واملدنية وقامت بتدوين األحكام الصادرة يف هذا الشأن
 حمكمة ءناغنغ يف إرسافقت القاضية مووو. من املوظفني اإلداريني التابعيني للسلك القضائي والشرطة واإلدعاء

  .مبياامبيا، وقد أصبحت هذه احملكمة اآلن حمكمة دائمة يف إقليم أعلى النهر بغاالدائرة اجلنائية يف باس، يف غ
  

، كانت القاضية موناغنغ موظفة يف وزارة العمل يوصفها قاضي صلح ١٩٩٧ إىل ١٩٨٧ويف الفترة من 
وقد اكتسبت،خالل سنوات اخلدمة العشر . صلح رئيسيقّيت إىل مستوى قاضي رمن الرتبة الثانية يف بوتسوانا، مث 

اليت قضتها، جترية قيمة وخربة يف امليدان القانوين العملي، وأتاح عملها هذا فرصة الفصل يف القضايا اجلنائية لدى 
  .على حد سواء حماكم الكبار وحماكم األحداث

  
.  أمام رئيس القضاة يف احملكمة العليا قضائية ولتطبيق القوانني، مسؤولةهليئةوكانت، بصفتها رئيسة   

وقامت بتقييم أوضاع . وكانت مسؤولة عن جتميع وعرض التقارير الشهرية عن القضايا املنتهية والقضايا املعلقة
شرف عليها وعاينت وراقبت اإليرادات واملصروفات وأدت زيارات فصلية املوظفني واعداد ميزانية اجلهة اليت ت

 .همهيتها من أجل الوقوف على أحوال السجناء ورفاللسجون اخلاضعة لوال
  

 تعىن، يف  هلا وكانت القضايا اليت تصدت. كما اكتسبت القاضية موناغنغ جتربة مهمة يف القضايا املدنية  
من .كما اا اكتسبت خربة يف جمال مناولة سائر املسائل املدنية. وقضايا املرأة مجلة أمور، بإعالة وكفالة األطفال

  . الصناعية قبل تأسيس احملكمة الصناعية يف بوتسواناواملنازعات املسائل ما يتعلق بالتوظيف هذه
  

لقد احزرت القاضية موناغنغ، على هذا النحو، مهارات كبرية ودراية يف جماالت حتليل القضايا القانونية وغريها 
  . وحاكموتدوين األحكام من خالل جتربتها كقاٍض

  
  طاق الدوائر القانونيةية يف نداخلربة القيا

  
كانت القاضية موناغنغ، قبل تعيينها، موظفة بوصفها األمينة التنفيذية جلمعية القانون يف بوتسوانا، وهي 

   13/96 (01 :61القانون الربملاين وهو القانون املتعلق بأصحاب املهنة القانونية رقمى مجعية أسست مبقتض
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(Cap.نوفمرب / ردها بارساء القواعد ملكتب اجلمعية وتاسيسه يف تشرين الثاينواضطلعت مبف. من قوانني بوتسوانا
 وكانت هي املوظفة املسؤولة التنفيذية وأول من يشرف على اجلمعية، وقد استمرت يف هذا الدور لغاية ١٩٩٧

 وتتمثّلُ.اوعن تدبري شؤو.وكانت مسؤولة ذه الصفة عن اإلدارة اليومية للجمعية. ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين 
ومن بني هذه اللجان جلنة التأديب والتعليم القانوين .  كوا أمينة للجمعية ولسها وجلاا يف ا املسؤوليات املنوطة

وكانت أيضا أمينة جملس األمناء لصندوق . والتلمذة، واصالح القوانني واخالق املهنة، والتعريفات وحقوق اإلنسان
  .ضمان اإلخالص للجمعية

  
 وهي املوظفة الرئيسية املكلفة بالعالقات العامة للجمعية، وكانت نت تشرف على شؤون املوظفنيوكا

وقد كانت تتكفّل  . أخرى حبسب ما يسنده إليها من حني آلخر جملس اجلمعية املراقبة املالية واضطلعت بوظائف
من هذه األهداف على سبيل الذكر تعزيز  اجلمعية على النحو املتوخي يف القانون املتعلق بتأسيسها، و أهدافبتنفيذ

  .ومساعدة حكومة وحاكم بوتسوانا يف مجيع املسائل اليت متس اقامة العدل معايري السلوك املهين،
  

وقد عرضت ونفذت برناجما للتعليم القانوين املتواصل على أساس متني األركان خيص احملامني يف القطاعني 
برؤساء االدارات احلكومية والقطاع  وكانت تقوم بعملية اإلتصال. نامج بالنجاحالعام واخلاص، وقد توج هذا الرب

كما أا مثلت مجعية القانون لدي الس . اخلاص وكانت على هذا النحو هي املفاوض الرئيسي للجمعية
األغراض منها  تلتقي فيه احلكومة والقطاع اخلاص جلملة من مكانااالستشاري الرفيع املستوى وكان هذا احملفل 

  .مناقشة القضايا املتعلقة بالسياسات ذات االهتمام املشترك
  

وهذه .  يف جملس نقابة احملامني الدوليةاوكانت تقوم بدور املناوب لرئيس مجعية القانون بوصفها عضو
ونية واحتادات النقابة هي الصوت العاملي للمهنة القانونية، وهي اكرب منظمة دولية عاملية خاصة باجلمعيات القان

  .احملامني وفرادى احملامني العاملني يف حقل القانون العابر للحدود
  

ومن بني املهام اليت اضطلعت ا القاضية موناغنغ ما متثّل يف البحوث القانونية وتدوين التقارير املتعلّقة   
وقد إكتسبت، على هذا النحو، . انونباملسائل اجلنائية واملدنية وقد منت هذه املهام معارفها بالنواحي العملية للق

  . خربة قيمة يف وضع تصورات للقضايا وحتليل الوقائع والقوانني وعرض كلّ ذلك
  

 ةثالثوقد متت إعارة القاضية موناغنغ جلمعية القانون يف انقلترا ومنطقة ويلز، لندن، اململكة املتحدة ملدة   
قفت على املمارسات الفضلى يف جمال تسيري مكتب تابع جتربة كبرية وول ذلك بفض، وإكتسبت ٢٠٠٥أشهر عام 

  . ل املهنة القانونيةيومشل التدريب كذلك قضايا تنظيم ومتث. جلمعية قانونية وشركات احملاماة ونظام احملاكم
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  مهارات وجتارب مهنية أخرى
  

وكانت قد عملت . شاركت القاضية صنجي  موناغنغ يف اإلجتماعات اليت عقدا منظمات حتقيق عديدة  
بوصفها القاضية الرئيسية لفريق من القضاة ضمن خمطّط للخدمات الشبابية الوطنية يف بوتسوانا وهو خمطّط وضعته 

  . حكومة بوتسوانا للتعرف على الشبان الذين يشتركون أو يسامهون يف التنمية الوطنية والشبابية واإلجتماعية
  

نا، بصفتها األمينة التنفيذية جلمعية القانون يف احلوارات اليت نظمها وقد مثلت اتمع املدين يف بوتسوا  
ولقد . اإلحتاد اإلمنائي للجنوب اإلفريقي بشأن مكافحة الفساد ونظّمت هذه احلوارات على املستوى دون اإلقليمي

 اجلنوب اإلفريقي توجت احلوارات بوضع بروتوكول اإلحتاد اإلمنائي للجنوب اإلفريقي ملكافحة الفساد واحملفل
 وعالوة على ذلك ونتيجة إلخنراطها يف املسائل الرامية إىل مكافحة الفساد كانت عضوا مؤسسا ملكافحة الفساد

  . ملكافحة الفساد تقوم بدور الرقيب يف مسائل الفساد لفرع منظمة الشفافية الدولية يف بوتسوانا وهي  منظمة 
  

عىن باحملاكم وإقامة العدل وإدارة الشؤون ت أربعة أسابيع ا، حضرت دورة تدريبية مد١٩٩٦ويف عام   
 املتحدة، ومكّنتها هذه احللقة من الوقوف على الوظائف املنوطة مبسجل احملكمة العليا والكيفية اململكةالقضائية يف 

ا هذه احملكمة ونتيجة هلذا التدريب إكتسبت خربة يف جمال تسيري شؤون احملاكماليت ت ٢٠٠٤يف عام و. دار ،
 يف النمسا وكان رندايزب من القضاة الدوليني الذين حضروا حلقة دراسية مكثفة حضرا مجعية ةأُنتخبت كواحد

  . موضوعها التكامل والتعاون بني احملاكم الوطنية واحملاكم الدولية
  

 للنظم الدولية والوطنية ونتيجة لتعيينها عضوا يف اللجنة اإلفريقية، عززت القاضية صنجي موناغنغ معرفتها  
  . وهي قادرة على متحيص القضايا من املنظورين الوطين و الدويل على حد سواء

  
كما ترأست القاضية موناغنغ القطاع املتعلّق بأخالقيات املهنة والقانون وحقوق اإلنسان حىت كانون   

والقطاع مسؤول، يف مجلة أمور، عن . نونيةوهذا القطاع يرعاه جملس بوتسوانا للمساعدات القا. ٢٠٠٦يناير /الثاين
رض فريوس نقص املناعة  اإلنسان يف اإلستجابة الوطنية ملقية والقانونية واملتعلّقة حبقوقإدماج وتنسيق األبعاد األخال

األيدز والقطاع مسؤول أيضا عن تعيني وتعزيز عملية إعادة النظر يف التشريعات الوطنية وخباصة /املكتسبة
  .ت يف جماالت التوظيف والتعليم وتوفري اخلدمات الطبية والبحوث املتعلقة باملواضيع اإلنسانيةالتشريعا

  
قاضي الذي شكّل مؤخرا يف منطقة اجلنوب اإلفريقي و مناء جملس التوكانت القاضية موناغنغ واحدة من أُ  

وبية اإلفريقية يف جمال اإلعداد للفصل يف الغرض من هذا املركز هو رعاية وتوجيه احملامني العاملني يف املنطقة اجلن
ّم العام الفصل فيها يف احملاكم الوطنيةالقضايا املتعلّقة حبقوق اإلنسان اليت ة واليت سيتم.  
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حلقات ودورات دراسية ذات عالقة باملوضوع حضرا وأنشطة أخرى إضطلعت ا يف غضون السنوات 

  اخلمس األخرية
  

  : ناغنغ وشاركت يف العديد من املؤمترات املتعلقة مبواضيع شتى من بينها مايليحضرت القاضية صنجي مو  
  

• Training for magistrates and judges on the use of international human rights instruments 
at domestic level, Mangochi, Malawi (2008). 

• Judge, African Moot Court competition, Dakar, Senegal (2008) 

• Training on international human rights systems, Banjul, the Gambia (2007). 

• Training of prosecutors and investigators, Banjul, the Gambia (2007). 

• Conference on an overview of the Criminal Justice System, Banjul, the Gambia (2006). 

• Conference for Commonwealth Magistrates and Judges, Toronto, Canada (2006). 

• International Bar Association Conference, Prague, Czech Republic (2005). 

• SADC Lawyers Association conference, Windhoek, Namibia (2005). 

• Seminar for International Judges, Salzburg, Austria (2004). 

• Conference organized by the International Bar Association, Auckland, New Zealand 
(2004). 

• World Women Lawyers Conference, London, United Kingdom (2001). 

• Upholding the Rule of Law: A Challenge to the Legal Profession, Amsterdam, 
Netherlands (2000). 

• Conference on Sentencing Policy organized by the International Society for the Reform 
of Criminal law, Vancouver, Canada (1993). 

 
  حماضرات وعروض مهمة 

  

• “The African human rights system”, held at the Brandeis and Boston Universities. 

• “The implications of the envisaged merger of the African Court on Human and Peoples’ 
Rights and the African Court of Justice”, paper delivered in Auckland, New Zealand. 

• “Violence in the home (the offender, the victim and the police)”, delivered in Gaborone, 
Botswana. 

• “Rape and sentencing in rape cases”, Mochudi, Botswana. 

• “Purpose of sentencing from sociological, philosophical and human rights perspectives”, 
Geneva, Switzerland. 

• “Human rights in the wider Commonwealth”, Bermuda. 

• “The African human rights system – 20 years on”, Brazzaville, Republic of Congo. 
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• “Criminal law and procedure – a judge’s expectations from investigators and 

prosecutors”, Banjul, the Gambia. 
  

  وغريها من املنظماتالعضوية يف املنظمات املهنية 
  

 .اجلمعية الدولية إلصالح القانون اجلنائي، فان كوفر، كندا •
 .الدولية، لندن، اململكة املتحدةنقابة احملامني  •
 . اجلمعية الدولية للقاضيات، واشنطن، الواليات النتحدة األمريكية •

 .املنظّمة النسائية إميانغ باسادي، غابورون، بوتسوانا •
 .املرأة يف القانون والتنمية يف إفريقيا •
 .وانا، غابورون، بوتس)فرع بوتسوانا(عضو معهد وسائط اإلعالم للجنوب اإلفريقي  •
 .بورون، بوتسواناغا) فرع بوتسوانا(شاركت يف تأسيس منظمة الشفافية الدولية  •
 . ، غابرون، بوتسوانا)معهد إدارة الشركات(شاركت يف تأسيس معهد املديرين لبوتسوانا  •

 
  

***  
  

 


