
بيان المؤهالت
يف احملكمة اجلنائية الدولية.يةمن قبل حكومة مجهورية بنن ملنصب قاضاملقرتحة ، غانسو-أالبيينترشيح السيدة رين 

غانسو-السيدة رين أالبينياتتحلى بهالتي نزاهةالحياد و الخالق و األمعايير -أوال
من ٣٦مواطنة بننية، ويقدم طلب ترشيحها من جانب حكومة مجهورية بنن مبوجب املادة غانسو-أالبيينرين إن السيدة 

-ICCو ICC-ASP/5/Res.5، املعدل بالقرارين ICC-ASP/3/Res.6نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والقرار

ASP/12/Res.8 ا مجعية الدول األطراف يف ، و ٢٠٠٧شباط/فرباير١، و ٢٠٠٤ول/سبتمربأيل١٠، وهي القرارات اليت اعتمد
على التوايل.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٧

. وهي حاصلة على ١٩٥٦آب/أغسطس ١١يف أبيدجان، كوت ديفوار، يف غانسو- أالبيينرين وقد ولدت السيدة 
ا حاصلة على دبلوم الدراسات العليا املشرتك من جامعات ماسرتخيت يف هولندا، وبوتان، ولومي يف توغو. واىل جانب ذلك، فإ

املاجستري يف القانون التجاري واملهن القضائية من جامعة بنن الوطنية. 
دراستها يف نظام القانون املدين لكنها حصلت على شهادة يف القانون العام من غانسو-أالبيينرين وقد تابعت السيدة 

يف فرنسا. ٣جامعة ليون 
ا املهني - أالبيينرين ة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، فقد حصلت السيدة وبالنظر إىل سري

وحقوق املرأة. ،على عدة شهادات يف جمال التنمية، وقانون البيئةغانسو
واعرتافا هلا مبسامهتها الكبرية يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان، فازت بالعديد من اجلوائز منها ما يلي:

جائزة حقوق اإلنسان يف الذكرى اخلمسني الستقالل الدول األفريقية، اليت متنحها اكادميية علوم ما وراء البحار، -١
؛ ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧السوربون، فرنسا، 

ا حقوق جائزة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ملسامهتها يف خدمة قضاي-٢
، ياموسوكرو، كوت ديفوار؛ ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٢٥اإلنسان يف أفريقيا، 

جائزة ملسامهتها يف مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي ضد املثليني، جنيف، برنامج األمم املتحدة املعين -٣
.٢٠١٤أيار/مايو١٦بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، 

في الوظائف القضائية على المستوى الوطنيمهاراتها -ثانيا
في المجال الجامعي:

ستاذة حماضرة باحثة ومرشح لنيل الدكتوراه يف كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة أغانسو-أالبيينرين إن السيدة 
ذه الصفة، ألفت ورقة بعنوان "التفسري الصارم للقانون اجلنائي: دور ميفكااليف،-أبومي نظمة التجارة العاملية يف محاية بنن. و

، يف املؤمتر العلمي يف لومي، قدمت ورقة بعنوان "األبعاد اجلديدة للذنب يف اإلجراءات العقابية". وهي ٢٠٠٢البيئة". ويف عام 
بنن. وهي أيضا أستاذة حماضرة مساعدة يف القانون والتشريعات يف معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية ويف كلية العلوم الصحية يف

تشارك حاليا يف إعداد منهاج للتدريب املمرضات يف بنن.
وقد ألفت أو شاركت يف تأليف العديد من املنشورات منها ما يلي:

من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف الطريق"، وقد صدر يف حولية املساعدة يف ١-١٢٢إىل املادة ٦٤"من املادة -
؛ ١٩٩٩" عام Réalités Africaines" جمال الصحة العقلية يف أفريقيا

" اجلوانب املَرضية النفسية لالغتصاب يف أفريقيا: حالتا بنن والكونغو"؛ -
"، العدد Bénin Médical" العنف ضد املرأة: أمهية إنشاء خلية للرعاية الطبية والنفسية والقانونية"، وقد صدر يف جملة "-

؛٢٠٠٨، ٣٩/٤٠
) (يصدر قريبا)؛٢٠١٢واألسرة يف بنن يف حمك التطبيق" ("مدونة األشخاص -

في مجال المحاماة:
(حاليا بصفتها العضو الرابع والعشرين ١٩٨٦بنن منذ عام يحمامنقابة يف لة حمامية مسجَّ غانسو -رين أالبيينالسيدة -

حمامي مجهورية بنن).نقابة يف 



)؛١٩٨٨احملامني يف باريس (متدربة سابقة يف املؤمتر الدويل لنقابات -
؛ ٢٠٠٢عامإىل٢٠٠٠عام متدربة سابقة يف املنظمة الدولية لقانون التنمية يف روما، إيطاليا، من -
عن مجعية حمامون بال ١٩٩٤شاركت يف مشروع "العدالة للجميع يف رواندا" بعد اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام -

؛ ٢٠٠١حدود، فرع بلجيكا، يف عام 
عضوة يف رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل والرابطة الدولية حملامي الدفاع؛-
ة يف مركز التدريب الدويل للمحامني الناطقني بالفرنسية يف جمال مدرب٢٠١٢ينت منذ عام بصفتها حمامية، عُ -

اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية؛ 
من قانون العقوبات املتعلقة بالزنا، اليت كانت مادة غري ٣٣٦بصفتها حمامية، شاركت بنشاط يف الدعوة إللغاء املادة -

ا كانت تشكل متييزا ضد املرأة؛ دستورية أل
عملت كمستشارة خللية التحليل والتخطيط يف اجلمعية و يف بنن، كانت عضوة يف اللجنة الوطنية للتقنني والتشريع، -

الوطنية البننية يف جمال إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد يف بنن.
ية في القانون الكفاءات في مجاالت القانون الجنائي، واإلجراءات الجنائية، واإلجراءات الجنائ-ثالثا

الدولي 
الكفاءات في مجال القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية

كااليف يف بنن منذ عام -تدّرس القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف جامعة أبوميغانسو-أالبيينرين إن السيدة -
؛٢٠٠١

اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام مدربة يف مركز التدريب الدويل للمحامني الناطقني بالفرنسية يف جمال-
٢٠١٢ .

الكفاءة يف جمال القانون الدويل
ا يف عام - ا يف عام ٢٠٠٥منذ انتخا عضوة يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ٢٠١١، واعادة انتخا

عدة مناصب عليا يف هذه املؤسسة شبه القضائية؛غانسو-أالبيينرين تقلدت السيدة 
ذه الصفة، ٢٠١١-٢٠٠٩رئيسة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (غانسو-أالبيينكانت السيدة - ). و

قادت عدة بعثات لتعزيز حقوق اإلنسان يف أفريقيا، وبالتحديد يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وموريتانيا، واجلزائر، 
ونس، وليبيا، وتوغو؛ وت
؛كانت مرات عديدة رئيسة أو عضوة احملكمة الصورية اليت ينظمها املركز اإلفريقي حلقوق اإلنسان يف جامعة بريتوريا-
إىل احملكمة ٢٠١٠عملت على إحالة االنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف ليبيا يف عام -

لشعوب؛ األفريقية حلقوق اإلنسان وا
كانت رئيسة جلنة محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني له وملخاطره واملتضررين منه، التابعة -

ة)، وال تزال عضوة فيها. ويف هذا الصدد، فهي خبري ٢٠١١-٢٠٠٩للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (
املعين حبقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني ملخاطره واألقليات لربنامج األمم املتحدة املشرتكةاستشاري
اجلنسية؛

، تشارك يف ٢٠٠٧بصفتها عضوة يف الفريق العامل املعين حبقوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة يف أفريقيا منذ عام -
اإلعاقة يف أفريقيا؛وضع صكني قانونيني بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املسنني وذوي 

يف الفرتة هي املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقياغانسو-أالبيينرين كانت السيدة -
إىل تارخيه. ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ، مث من ٢٠٠٩- ٢٠٠٥

ذه الصفة، شاركت يف العديد من احللقات الدراسية حول خمتلف املوضوعات•  بناء و املتعلقة بتعزيز ومحاية و
وسامهت يف حترير كتب مدرسية وكراسات متارين، وكذلك يف وضع أداة ،قدرات املدافعني عن حقوق اإلنسان

وقامت بتنظيم عدة حلقات دراسية حول حقوق اإلنسان؛،حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسانبشأن تواصل 



دراستني عن حالة غانسو-أالبيينرين بصفتها املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان يف أفريقيا، أدارت السيدة • 
النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان وعن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي على التوايل. وهي تقوم أيضا 

بصياغة مبادئ توجيهية حلقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب.
؛٢٠١١متوز/يوليه٩وهي عضو يف حمكمة التحكيم الدائمة التابعة لألمم املتحدة يف الهاي منذ -
أيار/مايو بشأن العنف االنتخايب يف كوت ديفوار يف احلقائقعضوة يف بعثة تقصيغانسو-أالبيينرين السيدة تينعُ -

؛٢٠١١وحزيران/يونيه
عنصر حقوق اإلنسان يف بعثة الدعم الدويل يف غانسو-أالبيينرين ويف وقت تقدمي طلب ترشيحها، ترتأس السيدة -

.٢٠١٣نيسان/أبريلمايل بقيادة أفريقية وبعثة االحتاد األفريقي املعنية مبايل ومنظقة الساحل منذ 
اللغات -رابعا

مبعرفة جيدة باللغة اإلجنليزية وهي قادرة على غانسو-أالبيينرين ة على الرغم من خلفيتها الفرنكوفونية، تتمتع السيد
ها. وعلى امتداد واليتها كعضوة يف اللجنة األفريقية وبصفتها املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق توكتاباالتحدث

اإلنسان يف أفريقيا، كانت هلا فرصة استخدام هذه املهارات وحتسينها. 
إن هلا معرفة جيدة بأجهزة الكمبيوتر.كما 

قائمة الترشيح-خامسا
غانسو-أالبيينرين من نظام روما األساسي، تقرتح حكومة مجهورية بنن السيدة ٣٦من املادة ٥ألغراض الفقرة 

للرتشيحات. ‘ باء’ملنصب قاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية يف القائمة 
صةالخبرة القانونية المتخص- سادسا

خبرية استشارية ملنظمة الصحة العاملية أثناء صياغة مشروع قانون بشأن تعزيز ومحاية غانسو-أالبيينرين عملت السيدة -
)؛ ٢٠٠٨حقوق اإلنسان للمصابني بأمراض عقلية (

اإلنسان للمصابني بأمراض عقلية واملصابني بفريوس نقص عملت خبرية استشارية ملنظمة العمل الدولية يف جمال حقوق-
املناعة البشرية يف مكان العمل؛

م مؤهل يف غرفة التجارة والصناعة يف بنن.كَ وهي حَ -
ا حَ - م مؤهل يف مجعية القطن املشرتكة بني املهن يف بنن. كَ كما إ
يف بنن، فقد صممت ونفذت مشروعا يهدف إىل بوصفها عضوة يف االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةو -

صياغة مشروع قانون لتكييف وتنفيذ نظام روما األساسي يف بنن؛ 
وهي عضو يف العديد من اجلمعيات النسائية. وبصفتها عضوة سابقة يف رابطة النساء احملاميات يف بنن، وأحد األعضاء -

)، ABDD) والرابطة البننية للقانون والتنمية (WILDAFية يف أفريقيا (املؤسسني لفرع بنن ملؤسسة املرأة يف القانون والتنم
فقد كانت وراء سن العديد من القوانني اليت حتمي املرأة يف بنن. ومن بني هذه القوانني ما يلي:

.٢٠٠٣آذار/مارس٣الصادر يف ٠٣-٢٠٠٣قانون قمع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، رقم • 
.٢٠٠٤آب/أغسطس ٢٤الصادر يف ٠٧-٢٠٠٢سرة رقم مدونة قانون األ• 
.٢٠٠٦نيس٥الصادر يف ٣١-٢٠٠٥قانون محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية رقم • 
. ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب٥الصادر يف ١٩-٢٠٠٦قانون قمع التحرش اجلنسي يف مجهورية بنن رقم • 
قانون رعاية ومحاية املصابني بأمراض عقلية يف بنن. • 

، فرع بنن. WILDAFحىت اآلن مستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف يف مركز القانون وتنمية املرأة التابع لشبكة وهي 
ب، وذلك إما من من قضايا العالقة الزوجية، والرتكات، واالغتصاب، واالعتداء والضر ٢٠٠ويف هذا اإلطار، عاجلت أكثر من 

خالل التسوية الودية أو أمام احملاكم.
بيان الجنسية-سابعا

مواطنة بننية.غانسو-أالبيينرين إن السيدة 


