
  معلومات شخصية

  إيبوي أسوجي، تشيلي  :االسم

 1962سبتمرب / أيلول2  :تاريخ االزدياد

  ذكر  :اجلنس

  
 االنتماءات املهنية

  

 1986سبتمرب /أيلول  نيجرييا  :متت دعوته إىل نقابات احملامني التالية

 1993فرباير /شباط  )كندا(أونتاريو   

 1993فمرب نو/تشرين الثاين  )كندا(كولومبيا الربيطانية   

  نقابة احملامني النيجريية  :عضو باجلمعيات التالية

  اجلمعية القانونية بكندا العليا  

  )كندا(مجعية احملامني بأونتاريو   

  الس الكندي للقانون الدويل  

  اجلمعية األمريكية للقانون الدويل  

  املعهد الربيطاين للقانون الدويل  

  اجلمعية القانونية الدولية  

  

 التجربة املهنية

  

  مستشار قانوين لدى املفوض السامي لألمم املتحدة يف حقوق اإلنسان   إىل اآلن2010من 
  مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا

يقدم املشورة القانونية واملتعلقة بالسياسة العامة للمفوض السامي لألمم املتحدة يف حقوق اإلنسان 
  اية وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العاملارتباطا مبهامها يف مح

  رئيس الدوائر 2010 إىل 2008من 
  .األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيا
 حماميا ومتدربا قانونيا خالل مدهم 50مستشار قانوين رئيسي بالغرف، يشرف على ما يزيد عن 

كمة اجلنائية الدولية لرواندا عن طريق البحث يف القانون اجلنائي وإجراءاته املساعدة القانونية لقضاة احمل



يف اختصاصات القانون العام، والقانون اجلنائي الكندي وإجراءاته، والقانون اجلنائي الدويل وإجراءاته، 
 مسئوالته، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل العام وإجراءا

عن صياغة االستشارات القانونية والقرارات واألحكام لقضاة إحدى غرف احملاكمة باحملكمة اجلنائية 
الدولية لرواندا، يشرف على األعوان القانونيني اآلخرين لدى القضاة خالل أحباثهم وكتابام للقضاة، 

  .اخل

  كبري مستشاري االستئناف 2008 إىل 2007من 
  ة بسرياليون، فريتاون، سرياليوناحملكمة اخلاص

مثّل املدعي العام للمحكمة اخلاصة بسرياليون بصفته كبري املستشارين يف استئناف االدعاء لدى غرفة 
االستئناف، وحرر املذكرات واإلفادات وغريها من الوثائق القانونية، ونسق عمل إحدى فرق استئناف 

  .االدعاء

  اصمستشار قانوين خ 2008 إىل 2006من 
  وفد نيجرييا يف الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األعضاء

قدم املشورة القانونية للوفد النيجريي يف الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول 
  .األعضاء

  أستاذ حماضر 2007 إىل 2006من 
  العام اإلجنليزي، جامعة أوتاوا، أنتاريو، كنداكلية القانون، شعبة القانون 

  درس القانون اجلنائي الدويل بكلية القانون

  حمامي 2007 إىل 2005من 
  ، أوتاوا، أنتاريو، كندا)شراكة حمدودة املسؤولية(بوردن الندر جرييف 

ريها من الوثائق ترافع يف القضايا أمام احملاكم االبتدائية واإلدارية، وحرر املرافعات واملذكرات وغ
قدم خدمات . القانونية، وقام باألحباث يف القانون وكتب االستشارات القانونية والدراسات إخل
  .استشارية قانونية مهنية إىل سفارات بعض احلكومات األجنبية يف أوتاوا بكندا

  موظف قانوين رئيسي بالدوائر 2005 إىل 2003من 
  دولية لرواندا، أروشا، ترتانيااألمم املتحدة، احملكمة اجلنائية ال

قدم املساعدة القانونية لقضاة غرفة احملاكمة الثانية عن طريق البحث يف القانون اجلنائي وإجراءاته يف 
اختصاصات القانون العام، والقانون اجلنائي الكندي وإجراءاته، والقانون اجلنائي الدويل وإجراءاته، 

 مسئوال، والقانون الدويل العام وإجراءاته، اإلنسان الدويل حلقوق والقانون اإلنساين الدويل، والقانون
عن صياغة االستشارات القانونية والقرارات واألحكام لقضاة إحدى غرف احملاكمة باحملكمة اجلنائية 
الدولية لرواندا، يشرف على األعوان القانونيني اآلخرين لدى القضاة خالل أحباثهم وكتابام للقضاة، 

  .اخل



  وكيل أول للمدعي العام/حمامي رئيسي باحملاكمة 2003 إىل 2000ن م
  األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيا

مثّل املدعي العام باحملكمة بصفة رئيس فريق احملاكمة يف متابعة قضايا باغوروسا، انسينغيومفا، كابيليكي 
مللخصات واملذكرات واإلفادات وغريها من الوثائق القانونية، وانتاباكوزي وقضية سيمانزا، وحرر ا
  وأشرف على فريق عمل باحملاكمة

  موظف قانوين رئيسي بشعبة االستناف 2000 إىل 1999من 
  ، الهاي، هولندا)شعبة االستناف(األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
ن طريق البحث يف القانون اجلنائي وإجراءاته يف اختصاصات قدم املساعدة القضائية لقضاة االستئناف ع

 والقانون اإلنساينالقانون العام، والقانون اجلنائي الكندي وإجراءاته، والقانون اجلنائي الدويل وإجراءاته، 
 عن صياغة مسئوال، والقانون الدويل العام وإجراءاته، اإلنسانالدويل، والقانون الدويل حلقوق 

القانونية والقرارات واألحكام لقضاة إحدى غرف احملاكمة باحملكمة اجلنائية الدولية االستشارات 
  .لرواندا، يشرف على األعوان القانونيني اآلخرين لدى القضاة خالل أحباثهم وكتابام للقضاة، اخل

فرباير إىل /من شباط
 1999سبتمرب /أيلول

  حمامي مساعد باحملاكمة/وكيل املدعي العام
  ملتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، أروشا، ترتانيااألمم ا

مثّل األمم املتحدة أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أثناء متابعتها جلرائم احلرب واجلرائم ضد السالم 
 يف واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم الدولية األخرى اليت ارتكبها الروانديون يف رواندا والدول ااورة

  .1994العام 

فرباير / إىل شباط1997من 
1999 

  حمامي مساعد باحملاكمة/وكيل املدعي العام
  األمم املتحدة، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، كيغايل، رواندا

مثّل املدعي العام للمحكمة يف متابعتها أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا جلرائم اإلبادة اجلماعية 
 احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم الدولية األخرى اليت ارتكبها الروانديون يف رواندا وجرائم

  . 1994والدول ااورة يف العام 

  حمامي 1997 إىل 1996من 
  ، تورونتو، كندا)حماميان(إيبوي أسوجي وأدتوجني 

كمة االحتادية لكندا، واحملكمة ترافع يف القضايا أمام مجيع مستويات احملاكم يف أونتاريو بكندا، واحمل
  .العليا لكندا، وحرر املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية

  حمامي 1995 إىل 1994من 
  روبنسون وهيكسون، تورونتو، كندا

ترافع يف القضايا أمام مجيع مستويات احملاكم يف أونتاريو بكندا، وحرر املرافعات واملذكرات وغريها من 
  .ق القانونيةالوثائ



  حمامي 1994 إىل 1993من 
  ، فانكوفر، كندا)حماميان(راسل ودميوالن 

  .ترافع يف القضايا أمام احملاكم وحرر املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية

فرباير إىل تشرين /من شباط
 1993نوفمرب /الثاين

  حمامي/كاتب قانوين
   كندا، فانكوفر،)حماميان(راسل ودميوالن 

ترافع يف القضايا أمام احملكمة االحتادية لكندا، وحماكم املطالبات الصغرى بكولومبيا الربيطانية وحرر 
املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية، وقام باألحباث يف القانون وكتب االستشارات 

  .القانونية والدراسات إخل

  كاتب قانوين 1992 إىل 1991من 
  ، أوتاوا، كندا)حماميان(لن سكوت وآي

ترافع يف القضايا أمام حماكم املطالب الصغرى واحملاكم اإلدارية وحرر املرافعات واملذكرات وغريها من 
  .الوثائق القانونية، وقام باألحباث يف القانون وكتب االستشارات القانونية والدراسات إخل

  باحث يف القانون 1991 إىل 1989من 
  قانون اجلو والفضاء، جامعة ماكغيل، مونتريال، كندامركز األحباث يف

  .قام بالبحث يف جمال القانون وكتب الدراسات القانونية وقدم األوراق يف املؤمترات القانونية إخل

   مستقل–باحث يف القانون  1989 إىل 1988من 
  مونتريال، كندا

   اللجوءلطاليبة والدولية قام بالبحث يف جمال القانون وقدم الصكوك القانونية الكندي

  حمامي 1988 إىل 1986من 
  ، بورت هاركورت، نيجرييا)حمامون(أغوشوكو وشركاؤه 

ترافع يف القضايا أمام احملاكم وحرر املرافعات واملذكرات القانونية واالتفاقات واإلجيارات والرهون 
  .العقارية وغريها من الوثائق القانونية

  وينكاتب قان 1986 إىل 1985من 
  ، أويري، نيجرييا)حمامون(أهامبا وشركاؤه 

حرر املرافعات واملذكرات وغريها من الوثائق القانونية وقام باألحباث القانونية وكتب االستشارات 
  .القانونية والدراسات إخل

 
 
 
 
  



  )الشهادات العليا يف القانون(السرية الدراسية 

  

  1شهادة الدكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل
  جامعة أمستردام، هولندا

  
  درجة املاجستري يف القانون

  جامعة ماكغيل، مونتريال، كندا

2011-2007 
  
  
  
  

1991-1989 

  اجلائزة األوىل ملسابقة املقالة  :جائزة
  برنامج خرجيي جامعة ماكغيل يف قانون اجلو والفضاء

  

  
  )الشهادات اجلامعية يف القانون(السرية الدراسية 

  

  بكالوريوس الكندية يف القانونمعادلة شهادة ال
  شهادة األهلية
اللجنة املشتركة لالعتماد التابعة الحتاد اجلمعيات القانونية )/كلية القانون(جامعة ماكغيل 

  الكندية

1991-1989 

  شهادة البكالوريوس يف القانون بالدرجة الشرفية
  جامعة كاالبار، كاالبار، نيجرييا

1985-1981 

  

  )لشهادات الدراسية واملهنية يف القانونا(السرية الدراسية 

  

  )احللقة الدراسية للتكوين املهين القانوين(شهادة األهلية للمحاماة 
  اجلمعية القانونية لكولومبيا الربيطانية، فانكوفر، كندا

 1993أبريل /نيسان-فرباير/شباط

  )احللقة الدراسية للقبول بسلك احملاماة(شهادة األهلية للمحاماة 
  ، أوتاوا، كندا)أونتاريو( القانونية بكندا العليا ةاجلمعي

 1991 حزيران يونيو -مايو /أيار

ديسمرب / كانون األول-سبتمرب /أيلول
1992 

                                                 
.  بسبب أعباء العمل مدعياً عاماً لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا1997 العام توقفت دراسته من أجل نيل شهادة الدكتوراه من جامعة تورونتو بكندا يف  1

وقد قام اآلن بتقدمي رسالة الدكتوراه ومتت املوافقة عليها من طرف اللجنة، وسيستلم . 2007واستأنف دراسته بعد ذلك جبامعة أمستردام ولندا يف العام 
  .2011سبتمرب /شهادته يف أيلول



  )الكلية النيجريية للقانون(شهادة األهلية للمحاماة 
  الس النيجريي للتكوين القانوين

1986-1985 

  
  موجز اإلجنازات املهنية املرموقة

  
  ).2008(ه من طرف احلكومة النيجريية لالنتخاب قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية مت ترشيح

  
  .، احملكمة اخلاصة لسرياليون املدعي العام ضد برميا وآخرينمستشار رئيسي لالستئناف يف قضية

  
  .، احملكمة اخلاصة لسرياليون املدعي العام ضد فوفانا وآخرينمستشار رئيسي لالستئناف يف قضية

  
، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، اليت صدر )ICTR-97-20-Tعدد  (املدعي العام ضد سيمانزاتشار رئيسي للمدعي العام يف قضية مس

باملشاركة يف اإلبادة ) عمدة بيكوميب، رواندا(يف اية احملاكمة، متت إدانة لوران سيمانزا . 2003مايو / أيار15احلكم فيها بتاريخ 
بادة كجرمية ضد اإلنسانية، وتهمتين بالقتل كجرمية ضد اإلنسانية، واالغتصاب كجرمية ضد اإلنسانية، والتعذيب كجرمية اجلماعية، واإل
  .ضد اإلنسانية

  
كان من بني ). ICTR-98-48-Tعدد  (املدعي العام ضد باغوسورا و انسينغيومفا و كابيليغي و انتاباكوزيمستشار رئيسي يف قضية 

  :اد القضية وتقدمي البيان االفتتاحي واإلشراف على االستماع إىل أول الشهود من اخلرباءمسؤولياته إعد
http://65.18.216.88/ENGLISH/PRESSREL/2002/312chile&delponte.htm 

  
 OR (3) 1, 136 DLR (4) 330 29 ، عدد )1996 (كامرت ضد بادجت رنتاكار و شركة زيوريخ للتأمنيمستشار رئيسي يف قضية 

، وكانت هذه القضية )OR (3) I 31عدد ) 1997(حمكمة االستئناف بأونتاريو، حيث رفضت احملكمة العليا لكندا الطلب باالستئناف (
مت خالهلا النجاح يف فحص مسألة ما إذا كان واجبا على املؤمن أن يدافع على السائقني : من معامل القانون الكندي لتأمني السيارات

  .، وهم شرحية سبق إقصاؤها، عند استئجار أحدهم سيارة من شركة الستئجار السياراتالشباب املؤهلني
  

، وكانت هذه القضية من معامل احلق "قضية اإلنصاف يف الشغل) "أونتاريو(مستشار رئيسي يف قضية فرييل وآخرين ضد املدعي العام 
مت خالهلا فحص مسألة عدم دستورية إلغاء قوانني اإلنصاف يف الشغل يف أونتاريو وكون اإللغاء ال يشمل : الدستوري الكندي يف املساواة

  .إمكانية دستورية ملراجعة التدخل احلكومي
  

  .الدفاع بنجاح يف نيجرييا عن ثالثة رجال متهمني جبنحة حتمل عقوبة اإلعدام
 
  



  منشورات و خطب وأحباث خمتارة

  

 مقاالت يف القانون الدويل والسياسات على –، محاية اإلنسانية )رئيس حترير(أسوجي تشيلي إيبوي  •  كتب
  ).2010مارتنوس نيجهوف، : اليدن(شرف نافانيثم بيالي 

مارتنوس : اليدن(تشيلي إيبوي أسوجي، القانون الدويل والعنف اجلنسي يف الرتاعات املسلحة  •
  ).نيجهوف، يصدر قريبا

  )يصدر قريبا يف منتدى القانون اجلنائي" (لغيبة يف القانون اجلنائي الدويل عرب منظار القانون العامالدفع با" •  مقاالت خمتارة
 العدالة وإعادة البناء االجتماعي فيما إستراتيجيةمكون ضروري يف : متابعة العنف اجلنسي ضد النساء“ •

  )يصدر قريبا" (بعد الرتاع يف كولومبيا
قيد " (لشكل املوسع للفعل اإلجرامي املشترك يف القانون اجلنائي الدويلإعادة النظر يف عنصر الذنب يف ا •

  )النشر
،  جملة مواد 49عدد ": تغيري توصيف اجلرائم بعد الشروع يف احملاكمات باحملكمة اجلنائية الدولية" •

  .474صفحة ) 2010(قانونية دولية 
-449Xج للشؤون الدولية،جملة كامربد" نظرة أخرى يف عنصر النية يف اإلرهاب كجرمية حرب" •

  .2010يوليو / متوز27، نشر أول مرة يف 1474
  .، محاية اإلنسانية)رئيس حترير(، صدر يف تشيلي إيبوي أسوجي "نايف بيالي يف عصرها" •
" اختصاص نيجرييا يف متابعة جوين بول كوروما جبرائم احلرب املرتكبة أثناء احلرب األهلية يف سرياليون" •

  .، محاية اإلنسانية)رئيس حترير(، صدر يف تشيلي إيبوي أسوجي )انوورغومبشاركة أجنيال (
اإلصدار اخلامس ) 2007" (حصانة الدولة وفظاعاا والعدالة املدنية يف العصر احلديث للقانون الدويل" •
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