
 غانسو، رين )بنن(-أالبيني
 ]األصل: الفرنسية[

 بيان المؤهالت
 .2002صدقت بنن على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام 

، يسعى البلد إىل اعتماد قانون إدماج احملكمة اجلنائية الدوليةوبالتعاون مع ائتالف بنن من أجل 
ويسعى البلد أيضا إىل حتسني التعاون بني  يف منظومته القانونية الداخلية. نظام روما األساسي

 .والدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية احملكمة اجلنائية الدولية

 غانسو-معايير األخالق والحياد والنزاهة التي تتحلى بها السيدة رين أالبيني

وتقدم حكومة مجهورية بنن ترشيحها  غانسو مواطنة بننية.-إن السيدة رين أالبيين
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  36مبوجب املادة 

، وهي ICC-ASP/12/Res.8و  ICC-ASP/5/Res.5، املعدل بالقرارين ICC-ASP/3/Res.6والقرار
شباط/فرباير  1، و 2004أيلول/سبتمرب  10الدول األطراف يف القرارات اليت اعتمدهتا مجعية 

 على التوايل. 2013تشرين الثاين/نوفمرب  27، و 2007
آب/أغسطس  11غانسو يف أبيدجان، كوت ديفوار، يف -وقد ولدت السيدة أالبيين

، وهي حاصلة على دبلوم الدراسات املعمقة املشرتك من جامعات ماسرتخيت يف 1956
ىل جانب ذلك، فإهنا حاصلة على املاجستري يف القانون إو  وتان، ولومي يف توغو.هولندا، وب

 التجاري واملهن القضائية من جامعة بنن الوطنية.
غانسو دراستها يف القانون املدين بصيغه الرومانية -وقد تابعت السيدة رين أالبيين

 يف فرنسا. 3ون األملانية، لكنها حصلت على شهادة يف القانون العام من جامعة لي
سريهتا املهنية يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، ب فيما يتعلقو 

غانسو على عدة شهادات يف جماالت التنمية وقانون البيئة -فقد حصلت السيدة رين أالبيين
ت بالعديد من واعرتافا هلا مبسامهتها الكبرية يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان، فاز  وحقوق املرأة.

 اجلوائز منها ما يلي:
ستقالل األفريقية، اليت نمنحها االحلركات )أ( جائزة حقوق اإلنسان يف الذكرى اخلمسني 

 ؛ 2010تشرين الثاين/نوفمرب  27كادميية علوم ما وراء البحار، السوربون، فرنسا، أ
اإلنسان )ب( جائزة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين للجنة األفريقية حلقوق 

تشرين األول/أكتوبر  25والشعوب ملسامهتها يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان يف أفريقيا، 
 ، ياموسوكرو، كوت ديفوار؛2012

)ج( جائزة ملسامهتها يف مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي ضد املثليني، جنيف، 
 ؛2014أيار/مايو  16ز، برنامج األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليد

شخصية عضوة يف غرفة االستجابة االنتخابية وناطقة بامسها يف ك)د( جائزة ملسامهتها  
 يف بنن. 2016جناح االنتخابات الرئاسية اليت جرت عام 



 كفاءاتها في الوظائف القضائية على المستوى الوطني

 في المجال الجامعي:

كااليف وجامعة -ضرة باحثة يف جامعة أبوميغانسو أستاذة حما-إن السيدة رين أالبيين
وقد عرضت يف هذا الصدد  وهي تتوىل منصبا شرفيا يف الوقت احلايل. .2001باراكو منذ عام 

 حبوثها حول نظرية التفسري الصارم للقانون اجلنائي: دور منظمة التجارة العاملية يف محاية البيئة.
اجلديدة لالعرتاف يف اجملال اجلنائي"  ، عرضت ورقة حول موضوع "األبعاد2002ويف عام 

وهي أيضا أستاذة حماضرة مساعدة يف القانون والتشريعات يف  خالل املؤنمر العلمي يف لومي.
 معهد حقوق اإلنسان والدميقراطية ويف كلية العلوم الصحية يف بنن.

 منها ما يلي: ،وقد ألفت أو شاركت يف تأليف العديد من املنشورات
من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف  1-122إىل املادة  64دة )أ( "من املا

 Réalitésالطريق"، وقد صدر يف حولية املساعدة يف جمال الصحة العقلية يف أفريقيا "

Africaines ؛1999" عام 
 )ب( "اجلوانب املَرضية النفسية لالغتصاب يف أفريقيا: حالتا بنن والكونغو"؛

إنشاء خلية للرعاية الطبية والنفسية والقانونية"، وقد صدر  )ج( "العنف ضد املرأة: أمهية
 ؛2008، 39/40"، العدد Bénin Médicalيف جملة "

 (؛2012)د( "مدونة األشخاص واألسرة يف بنن يف حمك التطبيق" )
 ؛2016)ه( "مسؤولية الدول إزاء العنف اجلنسي يف أفريقيا"، 

والثقافة"، مؤنمر الصحة العقلية، تشرين الثاين/نوفمرب )و( "التبين يف بنن: بني القانون 
 ؛2016

يف مهامها"،  احملكمة اجلنائية الدوليةع والقاضي األفريقي يف جناح )ز( "دور املشر  
2017. 

 في مجال المحاماة:

سنة  31، وبذلك هلا خربة مدهتا 1986غانسو حمامية منذ عام -تعمل السيدة أالبيين
لة يف نقابة حمامي بنن بصفتها العضو  القانون. من املمارسة يف جمال ويف هذا الصدد، فهي مسجَّ

 الثالث والعشرين.
 مدرج امسها يف قائمة احملامني املداومني. احملكمة اجلنائية الدوليةوهي حمامية لدى 

 (.1988متدربة سابقة يف املؤنمر الدويل لنقابات احملامني يف باريس )
إىل  2000لدولية لقانون التنمية يف روما، إيطاليا، من عام متدربة سابقة يف املنظمة ا

 .2002عام
اإلبادة اجلماعية اليت وقعت أعمال شاركت يف مشروع "العدالة للجميع يف رواندا" بعد 

 .2001عن مجعية حمامون بال حدود، فرع بلجيكا، يف عام  1994يف عام 
 طة الدولية حملامي الدفاع.عضوة يف رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل والراب

بة يف مركز التدريب الدويل للمحامني مدر   2012وبصفتها حمامية، ُعينت منذ عام 
 الناطقني بالفرنسية يف جمال اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

وبصفتها حمامية، ترافعت يف قضية أليدو ويدراوغو ضد حكومة بوركينا فاسو يف عام 
من قانون العقوبات  336، جنحت يف إثبات عدم دستورية املادة 2009م ويف عا .2002

 يف بنن، املتعلقة بقمع الزنا، واليت اعُتربت نمييزا ضد املرأة.



والتشريع، وعملت مستشارة لتدوين القانون يف بنن، كانت عضوة يف اللجنة الوطنية و 
 ل إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية.خللية التحليل والتخطيط يف اجلمعية الوطنية البننية يف جما

، واإلجهههراءات اجلنائيهههة، واحملاكمهههات اجلنائيهههة، ويف اجلنهههائيقهههانون اليف جمهههاالت  اكفاءاهتههه 
 الدويل جمال القانون 

 واإلجراءات الجنائيةالجنائي قانون الالكفاءات المعترف بها في مجال 

كانون   4احملامني يف بنن منذ غانسو حمامية عضوة يف نقابة -إن السيدة رين أالبيين
وهلا خربة ثابتة يف جمال احملاكمات اجلنائية أمام احملاكم واهليئات  ،1986األول/ديسمرب 

 جلساهتا.يف القضائية يف بنن و 
كااليف يف بنن -وهي تدّرس القانون اجلنائي العام واإلجراءات اجلنائية يف جامعة أبومي

 .2001منذ عام 
التدريب الدويل للمحامني الناطقني بالفرنسية يف جمال اإلجراءات بة يف مركز وهي مدر  

 .2012أمام احملكمة اجلنائية الدولية منذ عام 

 في مجال القانون الدولي اتهاكفاء

عضوة يف اللجنة  2011عادة انتخاهبا يف عام إ، و 2005منذ انتخاهبا يف عام 
غانسو عدة مناصب عليا يف -أالبييناألفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، تقلدت السيدة رين 

سنة من ممارسة القانون  12وهي تغادر اللجنة األفريقية بعد  هذه املؤسسة شبه القضائية.
 اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.

(؛ وهبذه 2011-2009وقد تولت رئاسة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب )
 من بلدان أفريقيا والعامل. 45نسان يف أكثر من الصفة، قادت عدة بعثات لتعزيز حقوق اإل

 وشاركت أيضا يف عدد من بعثات تقصي احلقائق يف العديد من البلدان األفريقية.
احملاكمات الصورية بشأن حقوق  هيئاتوكانت مرات عديدة رئيسة أو عضوة يف 

مجهورية جنوب  اإلنسان اليت ينظمها املركز اإلفريقي حلقوق اإلنسان يف جامعة بريتوريا يف
 أفريقيا.

وقد عملت على إحالة االنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف ليبيا 
 إىل احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. 2010يف عام 

وإىل جانب ذلك، ترأست اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املصابني 
 2009البشرية واملعرضني ملخاطره، املنشأة ضمن اللجنة األفريقية من عام بفريوس نقص املناعة 

ويف هذا الصدد، فهي خبرية استشارية لدى برنامج  ، وال تزال عضوة فيها.2011إىل عام 
األمم املتحدة املشرتك املعين حبقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واملعرضني ملخاطره 

 واملثليني.
ضوة يف الفريق العامل املعين حبقوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة التابعة وبصفتها ع

، شاركت يف صياغة بروتوكول أحلق بامليثاق األفريقي حلقوق 2007األفريقية منذ عام للجنة 
اإلنسان والشعوب بشأن تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة يف أفريقيا، ويف 

ق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن األشخاص ذوي صياغة بروتوكول أحل
  اإلعاقة يف أفريقيا.



وقد اضطلعت مبهام املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا 
إىل حني مغادرهتا اللجنة األفريقية )نموز/يوليه  2011، مث من عام 2009-2005يف الفرتة 

2017:) 
الساعة قضايا شاركت هبذه الصفة يف العديد من اللقاءات واحللقات الدراسية حول )أ( 

املرتبطة بتعزيز ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وبناء قدراهتم. وقد سامهت يف حترير  
بشأن حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، وقامت بتنظيم عدة  تطبيقيةسية وكراسات اكتب در 

 حول حقوق اإلنسان يف أفريقيا؛حلقات دراسية 
)ب( بصفتها املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، أدارت 

عن  دراسةغانسو دراسة عن حالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان و -السيدة رين أالبيين
لعديد من البلدان ويف هذا الصدد، شاركت يف بعثات يف ا حرية تكوين اجلمعيات يف أفريقيا.

 األفريقية؛
)ج( تولت أيضا قيادة عملية اعتماد ثالثة خطوط توجيهية بشأن حرية تكوين 
اجلمعيات وعقد االجتماعات، وحقوق اإلنسان واإلرهاب يف أفريقيا، واحلق يف التظاهر السلمي 

 يف أفريقيا؛
اد قانون غانسو خبرية استشارية يف صياغة واعتم-)د( عملت السيدة رين أالبيين

 على طلب اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان؛  منوذجي عن حرية تكوين اجلمعيات بناء  
 )ه( أطلقت مبادرة اعتماد قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار.

 وقد كانت عضوة يف حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي.
مم املتحدة املعنية بالعنف االنتخاي وُعينت عضوة يف بعثة التحقيق الدولية التابعة لأل

 .2011يف كوت ديفوار يف أيار/مايو وحزيران/يونيه
وتولت أيضا رئاسة عنصر حقوق اإلنسان يف البعثة الدولية األفريقية للدعم يف مايل من 

 .2014إىل تشرين األول/أكتوبر  2013نيسان/أبريل 
اللجنة األفريقية، ترأست السيدة ، عند هناية مدة واليتها يف 2017-2015يف الفرتة و 

غانسو الفريق العامل املشرتك املعين باإلجراءات اخلاصة التابع للجنة األفريقية واألمم -رين أالبيين
 املتحدة.

وهي خبرية استشارية عضوة يف فريق االتصال املعين حبقوق اإلنسان وفريوس نقص 
 املناعة البشرية يف غرب ووسط أفريقيا.

، عينها األمني العام لألمم املتحدة عضوة يف جلنة التحقيق 2016تمرب ويف أيلول/سب
 يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف بوروندي.

 اللغات

غانسو مبعرفة جيدة -على الرغم من خلفيتها الفرنكوفونية، تتمتع السيدة رين أالبيين
واليتها كعضوة يف اللجنة وعلى امتداد  باللغة اإلجنليزية وهي قادرة على التحدث هبا وكتابتها.

 األفريقية وبصفتها مقررة خاصة، كانت هلا عدة فرص الستخدام هذه املهارات وحتسينها.
 وهي تستخدم أدوات تكنولوجيا املعلومات.

 قائمة الترشيح

-من نظام روما األساسي، ترشَّح السيدة رين أالبيين 36من املادة  5ألغراض الفقرة 
 للرتشيحات.‘ باء’احملكمة اجلنائية الدولية برسم القائمة  غانسو لشغل منصب قاضية يف



 الخبرة القانونية المتخصصة

غانسو خبرية استشارية ملنظمة الصحة العاملية أثناء صياغة -عملت السيدة رين أالبيين
 (.2008ملصابني بأمراض عقلية )اخلاصة بامشروع قانون بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

عملت خبرية استشارية ملكتب العمل الدويل يف جمال حقوق اإلنسان للمصابني و 
 بأمراض عقلية واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف أماكن العمل.

 وهي َحَكم مؤهل يف غرفة التجارة والصناعة يف بنن.
 كما إهنا َحَكم مؤهل يف مجعية القطن املشرتكة بني املهن يف بنن.

يف االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية يف بنن، صممت ونفذت  عضوة صفتهاو 
دف إىل صياغة وحترير مشروع قانون لتكييف وتنفيذ نظام روما األساسي هتمشروع حلقة عمل 

 يف بنن.
وبصفتها عضوة سابقة يف رابطة النساء  وهي عضوة يف العديد من اجلمعيات النسائية.

ضاء املؤسسني لفرع بنن ملؤسسة املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا احملاميات يف بنن، وأحد األع
(WILDAF( والرابطة البننية للقانون والتنمية )، فرع بننABDD كانت وراء سن العديد من ،)

 القوانني اليت حتمي املرأة يف بنن، ومنها ما يلي:
مدونة  املتضمن 2004آب/أغسطس  24الصادر يف  07-2002)أ( القانون رقم 

 األشخاص واألسرة يف مجهورية بنن؛
بشأن قمع تشويه  2003آذار/مارس  3الصادر يف  03-2003)ب( القانون رقم 

 األعضاء التناسلية لإلناث يف مجهورية بنن؛
بشأن قمع  2006أيلول/سبتمرب  5الصادر يف  19-2006)ج( القانون رقم 

 التحرش اجلنسي ومحاية ضحاياه يف مجهورية بنن؛
بشأن الوقاية من  2006نيسان/أبريل  5الصادر يف  31-2005القانون رقم  )د(

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومراقبته ورعاية املصابني به يف مجهورية بنن؛
 )ه( قانون تعزيز ومحاية حقوق املصابني بأمراض عقلية يف بنن.

املساعدة القانونية  وقد شاركت يف إعداد وحدة تدريبية للنساء العامالت يف جمال
، فرع بنن، شاركت WILDAFوبصفتها عضوة يف شبكة  ، فرع بنن.WILDAFالتابعات لشبكة 

، فرع WLRيف تصميم وإعداد دليل لألنشطة القانونية يف إطار مبادرة احلقوق القانونية للمرأة )
 (.بنن

املرأة التابع  وهي اآلن مستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف يف مركز القانون وتنمية
من قضايا العالقة  250، فرع بنن، وقد عاجلت يف هذا اإلطار أكثر من WILDAFلشبكة 

الزوجية، والرتكات، واالعتداء بالضرب واجلرح، واالغتصاب وغريها، وذلك إما من خالل تسوية 
 املنازعات بالسبل البديلة أو بالتقاضي أمام احملاكم واهليئات القضائية.

 ةبيان الجنسي

كما هو مثبت يف شهادة جنسيتها   ،غانسو اجلنسية البننية-حتمل السيدة رين أالبيين
 الواردة طيه.

_____________ 


