
  )نيايك(، دجويسألووش

  ]االصل باالنكليزية[         
  

  بيان املؤهالت

  البيانات الشخصية

  كينية    :اجلنسية

 انثى    :نوع اجلنس

  
      التعليم

، مدرسة فالتشر للقانون ماجستر الشؤون الدولية    ٢٠٠٨
تافت، مدفورد، ماساشوستس، جامعة  ،ةوالديبلوماسي

  . املتحدة االمرييكيةتالواليا
  

نيا يالقانونية، مدرسة ك ت الدراسا عليا يف جامعيةشهادة    ١٩٧٤
  .للقانون

  
  .نيايويب، كريحقوق جامعة ن سبكلوريو    ١٩٧٣

  
   .نيايعليا يف كالاحملكمةلدى  حمامية     املؤهالت املهنية 

  
      اخلربة يف اال القضائي 

 اإلختصاص مارست، نياياإلستئناف يف كقاضية مبحكمة      ٢٠٠٨-٢٠٠٧
  . دنية واملةناف اجلنائيئاإلست ىاإلستئنايف يف دعاو

  
، مبا يف ذلك احملاكمات املتعلقة قاضية باحملكمة اجلنائية    ٢٠٠٧-١٩٨٣

 .رية والدستوريةسبالقتل والقضايا املدنية واأل

 
  .ريةسنائية واألضايا اجلالفصل يف الق ,قدما  قاضية مقيمة     ١٩٨٢-١٩٨٠

  
   .اجلنائية  يف القضاياالفصل,  صلح مقيمةقاضية    ١٩٨٠-١٩٧٧

  
لدى حماكم أول درجة، فصلت يف قضايا قاضية صلح     ١٩٧٧-١٩٧٤

 .إجرام األحداث



      األنشطة القضائية

 الدراسية القضائية تإستعراض املقررانائبة رئيس جلنة     ٢٠٠٨
  . حديثاإاملنش راسي ملعهد التدريب القضائيلوضع مقرر د

  
ت ءاعتداال املعنية بتنفيذ القانون املتعلق باقوة العمل،رئيسة    ٢٠٠٨-٢٠٠٧

ظم قانونية تستخدمها تولّت وضع ن. ٢٠٠٦، اجلنسية
احملاكم ويستخدمها احملققون التابعون للشرطة واملدعون 

  .  اجلنسيةتاءاعتدالفون الطّبيون يف جمال االعامون واملوظّ
  

٢٠٠٨-١٩٩٨    للمحكمة العليا واآلن ةتابعت، بصفتها قاضيا أقدم ض 
 يف جمال حبتدريب القضاة وقضاة الصل ،حملكمة اإلستئناف

   .مية والدوليةيقلإلقوق اإلنسان احل صكوكوضع 
  

 بريطانيا ،االطفال، كندااحملكمة الدولية حلقوق قاضية،    ٢٠٠٤-٢٠٠٠
وانطوى الدور الذي ادته . واهلرسك ةبوسنال وىالعظم
 السفر اىل املناطق املتضررة من أجل إجراء مقابالت على

مع األطفال واحلكومات واملنظّمات غري احلكومية وجلمع 
لندا ايرآراء األطفال املتضررين من جراء احلرب يف 

 اىل املكتب الدويل تهقدموأعدت تقريرا .ىوبريطانيا العظم
  .كنداب أوتاوا، حلقوق األطفال يف

  
 ةسهلت تدريب القضا.لقضائيعضو، جلنة التدريب ا    ٢٠٠٥-٢٠٠٠

   . واملالك شبه القانوين الصلحةوقضا
  

رة التابعة للمحكمة العليا يف سرئيسة جلنة إنشاء شعبة األ    ٢٠٠٥-٢٠٠٠
 . هذه الشعبةوضعت القواعد اخلاصة بسري عمل. نيايك

 
مسؤولة عن تقدمي التوصيات .القضائية هاخلدمعضو، جلنة     ٢٠٠٣-١٩٨٥

  .اىل الرئيس الكيين فيما يتعلق بتعيني القضاة
  

بشأن املدعي العام الكيين فرقة العمل اليت أنشأها عضو،    ٢٠٠٠-١٩٩٦
. غرض إصالح هذه القواننيالقوانني ذات الصلة باملرأة ب

ت فرقة العمل نصة مشروع القانون املتعلق باملساواوأعد 



مشروع قانون (رةألس القانون املتعلق حبماية اومشروع
من أجل إستصدارمها بوصفهما )احلماية من العنف املرتيل

  .قانونني
  

      اخلربة العملية ذات العالقة باملوضوع

للواليات املتحدة، ، جلنة حقوق الطفل التابعة عضو نائبة و    ٢٠٠٨-٢٠٠٣
ل  تقارير الدو يف نظرالمسؤولة عن .فينيويورك وجن

األطراف وتقدمي التوصيات املناسبة من أجل أن تتخذ 
   .إجراءات بشأا دول األطرافال
  

لإلحتاد   املعنية حبقوق الطفل والتابعةرئيسة، جلنة اخلرباء    ٢٠٠٥-٢٠٠١
ة والنظام سأعدت القواعد املتعلقة باملمار. األفريقي

 الداخلي للجنة اإلفريقية، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة
أفراد أو بتقدمي الشكاوي اىل اللجنة األفريقية من قبل 

 التوجيهية اخلاصة بإعداد التقارير ئأعدت املباد.منظمات 
 يف اإلحتاد األفريقي اىل  تقدمها الدول األطرافة اليتياألول

 .اللجنة اإلفريقية

      ت والورقا املؤمتراتمن خنبة

 أمام مؤمتر القته، خطاب "األطفالاجلنود  حقوق محاية"    ٢٠٠٢
الف من أجل وقف الئت الكربى الذي نظمه ارياتالبح

  .إستخدام األطفال كجنود
  

 حقوق ئستخدام مبادباالطفل  تأمني حقوق"     ٢٠٠٤
رة املنعقد يف سورقة قدمت اىل مؤمتر قانون األ."اإلنسان

   .٢٠٠٤كيب تاون، جنوب أفريقيا، 

  

ب اليت مزقت  املتعلقة باحلراحلقائق تقصي بعثةعن تقرير "    ٢٠٠٥
 بيف أعقاعد لإلحتاد األفريقي أ، تقرير "أوغندا الشمالية

  . زارت مشال أوغندابعثة
  

 أعد وقدم اىل نشورم"فريقياإة  يف  والنسوت الطفالحمنة"    ٢٠٠٦
لتأم احمفل السياسات العامة املتعلقة بالطفل األفريقي الذي 

 .يوبياثبابا، بأأيف آديس 



متر ؤورقة قدمت اىل امل." يف أفريقيا التمييز ضد األطفال"    ٢٠٠٦
   .ست، اململكة املتحدةاالدويل يف بلف

  

" اإليدز والقانون،/ نقص املناعة املكتسبةسوفريواألطفال "    ٢٠٠٧
ورقة قدمت يف املؤمتر الدويل لس مجعية الشابات 

   .اينيكاملسيحيات يف نريويب ب
  

تنفيذ " تستجيب للسياسة العامة وللقانون،  اليت ةساراملم"     ٢٠٠٨
 ٢٠٠٦لعام  ٣ات اجلنسية رقم ءعتداالباالقانون املتعلق 

 ، ورقة قدمت اىل املؤمتر نفس السنوي التاسع )"نيايك(
  .بنماة يف مدينة اللقضنصف 

  
 "قاجلنود األطفال يف أوغندا و موزامبيجتنيد واستخدام "    ٢٠٠٨

، مبدرسة املاجستري ة لنيل درجةروحطأ، "مقارنحتليل 
  .جامعة تافت،ةفالتشر للقانون والديبلوماسي

   
نيا وتطبيق هذا ي تفسري دستور كالتحديات اليت يطرحها    ٢٠٠٨

عمال احلقوق واحلريات إالرقابية وة الوالي(الدستور 
 ات واإلجراءاتسالقواعد املتعلقة باملمار) االساسية للفرد
، ورقة أعدت يف ٢٠٠٦ة العليا لعام باحملكمذات الصلة 

 .٢٠٠٨ عام ةالندوة السنوية للقضا

أجنزت ومناصب شغلت ذات أنشطة 

  املوضوعبقة الع

    

وقبل ذلك، .  يف كينيااالناث مجعية األدالء تولت رعاية    ٢٠٠٦-٢٠٠٠
قامت يف عام . ترأست هذه اجلمعية ملدة ست سنوات

ائي للنظراء املتعلق برنامج التعليم الوق"  بتصميم٢٠٠٢
 ياناأليدز لكل من الفت/  نقص املناعة املكتسبة سبفريو
وهو مشروع مت التصويت عليه بأنه األفضل ." نوالشبا

 املعقود يف ٢٠٠٨أثناء املؤمتر العاملي املكرس لأليدز لعام 
 يف العديد من ذجابرشلونا ويستخدم هذا املشروع اآلن منو

 .البلدان

  
 .ية يف كينياائمعية القضجل قامت برعاية    ٢٠٠٨-٢٠٠٥



 العاصمة، طن للقاضيات واشنيةلمديرة اجلمعية الدو    ٢٠٠٨
متر نصف السنوي التاسع ؤ امل يفإنتخبتها املنطقة األفريقية

  .املنعقد يف مدينة بنما
      البعثات اخلاصة

وجهة اىل دارفور، بالسودان بالنيابة  يف البعثة املُتشارك    ٢٠٠٤
 بالنجاح لت اإلحتاد االفريقي وأجرت مفاوضات كلّعن

مع احلكومة السودانية يف سبيل التصديق على امليثاق 
  .االفريقي لضمان حقوق الطفل

  
اجتهت اىل منطقة اوغندا اليت متّزقها شاركت يف بعثة     ٢٠٠٦

احلرب من أجل الوقوف على االوضاع السائدة واآلثار 
 على االطفال ولتقدمي  سنة٢٠دامت اليت خلّفتها حرب 

تقرير بعد ذلك اىل االحتاد االفريقي من أجل ان تتخذ 
  .بشأنه إجراءات

      األومسة

، وهو  Elder of the Burning Spear (EBS)وسام    ٢٠٠٠
 اًعترافا رئيس مجهورية كينيا مينحه وسام شرف وطين

  .العمل اإلنساينيف جمال حقوق اإلنسان و بالعمل املنجز
  

 الذي  Judicial Certificate of Merit وسام لّقتت    ٢٠٠٧

 مبنسابة افتتاح اول يوم من كينيا  يفةمينحه رئيس القضا
  .االيام القضائية

 
بدفاعها عن حقوق )كينيا(اعترف هلا برملان االطفال     ٢٠٠٧

يف إطار الشبكة الطفل يف كينيا وحقوقه دوليا وذلك 
 وإمهاهلم ومحايتهم من معاملة االطفالاالفريقية ملنع إساءة 

 .ذلك

 

 

 

 

 



      اللغة واملهارات

    
   باللغة االنكليزية جتيد النطق والكتابة •

    

  

  

  

 
 
  

***  
  

  يلياح كيسوجتيد النطق والكتابة بلغة•

  )لغتها األم( بلغة دوهولو والكتابة جتيد النطق•

  . أولية يف اللغة الفرنسية ئمباد•

  .متمرسة على إستخدام احلاسوب•

  

  

  

  

  


