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املؤهالت احلاصل (؛ King's College University of Londonكينغ يف لندن )جامعة     املؤسسة: :  1996-1997
 ماجيستري يف القانون :عليها

 شهادة الليسانس يف القانوناملؤهالت احلاصل عليها:اجلامعة الوطنية يف ليسوتو؛  املؤسسة::  1992  – 1998
 : مهنيةال الخبرة

؛ معلومات ة السلطة القضائية: رئيساللقب الوظيفيو؛ ليسوت حكومة جهة العمل:    إىل اآلن 2014منذ أيلول/سبتمرب  -
 كحكمة االستننا. ة حبكم املنصب مبأخرى:  قاضي

احملكمة العليا؛  ة يفقاضيحكومة ليسوتو؛ اللقب الوظيفي:  جهة العمل:: 2014 أيلول/سبتمرب  - 2004يونيو حزيران/ -
 قاضية حبكم املنصب مبكحكمة االستننا. معلومات أخرى: 

الشؤون  ةرئيساللقب الوظيفي: ليسوتو؛ هينة اإليرادات يف  جهة العمل:: 2004يونيو حزيران/ – 2003مارس آذار/ -
 الداخلية 

 ةباحثاللقب الوظيفي:  والتعليم؛ للبكحوث األفريقي الصندوق يف والقانون املرأة جهة العمل:: 2003 مارس/آذار - 2000 -
  ةمشارك

  ةحماضر اللقب الوظيفي:  ليسوتو؛ يف الوطنية اجلامعة جهة العمل:: 2000 - 1995 ينايركانون الثاين/ -



 :األخرى المهنية األنشطة

  الدولة جملسيف  عضو: 2014

  ناميبيا يف العليا احملكمة يف بالنيابة يةقاض: 2010

  ت استننافات الضرائبترأس: 2005-2014

  ليسوتو يف األطفال بتبين املعنية التكحقيق جلنة تترأس: 2008 - 2007

  والطفل املرأة حقوق عن تعليمية ومواد برامج توضع: 2003 - 2000

  الوطنية اجلامعة احلقوق، كلية يف الدراسية احللقات وتيسريقامت بتنسيق : 2000 - 1998

 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر
 ليسوتو؟ يف تلتجئ النساء إىل أين: العدالة عن حبثا -
  ةللمرأ العدالة واقع: ليسوتو يف اجلنسي العنف -

 بالموضوع صلة الدراسية الحلقات أكثر
  2017 ملبورن - القانون بسيادة التمسك -
  2016 اهلند - العاملية احلوكمة وإعمال للتنفيذ القابل العاملي القانون خالل من األطفال أجل من العامل توحيد -
  2016 غيانا - القانون لسيادة كضامن القضاء -

 المهنية عياتوالجم الرابطات في العضوية
 رئيسة معهد ليسوتو للمعلومات القانونية  -
  لقضاة احملاكم اجلزئية والكليةرابطة الكومنولث  -
 رابطة الضباط القضائيني يف ليسوتو  -
 (LesothoRSABiodiversity Trust ) البيولوجي للتنوع ليسوتو لصندوق ناو الوصي امل -

 واألوسمة الجوائز
  1992 - التجاري القانون طاّليب يف ألفضل أداء التذكارية كايب موخيلي ئزةجا -
  2000 - احملامني فنة يف أداء أفضل جائزة -

 الشخصية االهتمامات
  واألفالم واملوسيقىكرة املضر  و  القراءة

 الصلة ذات األخرى الحقائق
  اإلنسان حقوق وقانون واجلنائي املدين قانونال يف العليا احملاكم يف كقاضية اخلربة من عاما عشر أربعة
  حمرتفة كقاضية خربة سنوات عشر



 الذاتية سيرةبال شامل بيان

 عامة نظرة
 يف يةوقاض ية،كقاض األحكام وإصدار األدلة، ومساع ،إجرائهاو  اجلنائية احملاكمات رئاسة يف العملية واخلربة االختصاص

 العملية اخلربة  االستننا. حمكمة يف اجلنائية القضايا يف القانونية النقاط يف لبتا ذلك يف مبا القانونية، ليسوتو حماكم
يف احملاكم الكلية  قاضية بصفتها املناسب، الوقت يف السليمة األحكام وتقدمي وحتليلها اجلنائية األدلة تقييم يف والكفاءة
  اجلنائية القضايا يفواجلزئية 
 دورات تصميم، بالوطنية ليسوتو جامعة يف القانون يف ةكمكحاضر  اجلنائية واإلجراءات ئياجلنا القانون يف واخلربة التجربة

 ض  بصفة قا دنيةامل قضائيةال وىادعبرتّأسها وتسيريها لل احملكمةقاعات  يف العملية اخلربة  اجلرمية وعلم اجلنائي القانون يف
  نا.ستناال وحمكمة علياال كمةيف احمل يةاحملكمة الكلّية، وقاض يف

أداء مجيع الواجبات القضائية مبا يف ذلك تسليم القرارات، بكفاءة ونزاهة وبسرعة معقولة، والتمسك بأعلى ب ثابتسجل 
 ةليسوتو ورئيس يف حملاكم القانونيةة عن اعام ةاملهارات اإلدارية واإلشرافية كمسؤول معايري احلياد واالستقالل والنزاهة 

 ليسوتو ، يف خلحمكمة االستننا. يف مسائل الد
 االنتماءات/عضويةال
لقضاة  الكومنولث رابطة ؛ليسوتو يف القضاء ضباط رابطة؛ (1992 عام يف هبا اعرت.) ليسوتو حماكمة لدى حمامي -

 (ليسوتو) حملامياتا واحتاداحملاكم الكلّية واجلزئية؛ 
 (2005-2004) البيولوجي للتنوع ليسوتو لصندوق املناو  الوصي -
 2000-1998 الطبيعية املوارد حلفظ يسوتول منظمة -

 املؤهالت
 لندن ، كلية كينغ جبامعة ماجيستري يف القانون  :   1996-1997
 الوطنية ليسوتو جامعة ،شهادة الليسانس يف القانون:  1992  – 1998
 الوطنية ليسوتو جامعة ،القانون يف اآلدا  ليسانس: 1984 - 1980

 املهارات الرئيسية
 وبويربوانت ردو   و وإكسيل أسيس ذلك يف مبا أوفيس، ميكروسوفت جماالت مجيع يف الكفاءة -
 (وسيسوتو اإلجنليزية) واللفظية املكتوبة سواء االتصال،ممتازة يف جمال  مهارات -

 التاريخ الوظيفي
 :ليسوتو مملكةة السلطة القضائية يف رئيس  : حىت اآلن 2014

 مع باالتصال عام بشكل وإدارهتا عليها واإلشرا. ليسوتو حماكم مجيع إدارة  رئيسة اجلهاز القضائي
 العليا؛ احملكمة ومدير احملاكم رؤساء
 أعضاء من وغريهم القضائيني املوظفني تعيني ومهامها واجباهتا تشمل اليت القضائية اخلدمة جلنة رئيس

 وانضباطهم؛ وإزالتهم القضائي اجلهاز



 ؛ رئاسة حماكماتالقانون حماكم وإجراءات املمارسة قواعد اروإصد العامة السياسة توجيهات إصدار
 حمكمة يف قاض بدور والقيام العليا احملكمة على املعروضة اجلنائية القضايا ذلك يف مبا القضايا

 نصب؛امل حبكم االستننا.
بوظائف للكحكومة بشأن مسائل إقامة العدل يف ليسوتو  والقيام التابعة االتصال برؤساء الفروع األخرى 

منصبه  رئيس الوزراء توّّل بصفته رئيس الدولة، و  مهاّمهتوّّل امللك الدولة فيما يتعلق بأمور أخرى، و 
 كرئيس للكحكومة، وجملس الوزراء، فضال عن أداء اليمني يف كل من احملكمة العليا وحمكمة االستننا.؛ 

ية  استعراض القرارات أو أي إجراءات قانونية مدنية أو جنائية أو دستور  يفاالستماع جلسات 
األدىن، أو احملاكم العسكرية، حماكم الدرجة اإلجراءات مبا يف ذلك املسائل اجلنائية، واحملاكم الفرعية أو 

يف نطاق أي أو جملس اإلدارة، أو املوظفني الذين ميارسون وظائف إدارية أو شبه قضائية أو إدارية عامة 
 قانون 

 : نصبامل حبكم االستننا. مةحمك يف يةقاض:  حىت اآلن 2014
 رئيس من احملكمة وتتألف  ليسوتو يف علياال كمةهي احملو  قضائية هينة أعلى هي االستننا. حمكمة
 الطعون مجيع إىل االستماع على االستننا. حمكمة قاضي واجبات وتنطوي  استننا. قضاة وستة

 وتقدمي والكتابة، والبكحث، القانونية، لنقاطوا اجلنائية، الطعون ذلك يف مبا العليا، احملكمة من املقدمة
  األحكام

 : العليا كمةاحمل يف :  قاضية 2014 – 2004
 اختصاص عن فضال واجلنائية، املدنية املسائل بشأن حمدودة غري أصلية قضائية والية العليا للمكحكمة
 قاضي واجبات وتشمل  يةالقضائ واهلينات اإلدارية اهلينات من وغريها الثانوية احملاكم من االستننا.

 حمكمة ويف العليا احملكمة يف وحتديدها واجلنائية واملدنية الدستورية القضايا إىل االستماع العليا احملكمة
 مجلة يف يشمل، الذي القتل العليا احملكمة على املعروضة اجلنائية القضايا وتشمل  ليسوتو يف االستننا.

  القتل وحماولة عمداً، والقتل واالغتصا ، واالحتيال، العاّم؛ والعنف الشرطة وحشية أمور،
 :، يف ليسوتوحمكمة االستننا. يف مسائل الدخل ةرئيس:   2014 – 2008

 وقواعد اإلجرائية القواعد وإصدار القضايا ختصيص ذلك يف مبا للمكحكمة اإلدارية باملهام االضطالع
سائل مب املعنية االستننا. حمكمة ضدّ  قدمةامل الضرييب االعرتاض قضايا ورئاسة  للمكحكمة اإلثبات
  ليسوتو يف الدخل

 :ليسوتوهينة اإليرادات يف   •الشؤون الداخلية  ةرئيس:   2004 – 2003
  الشعبة وأعمال واملمتلكات األموال إدارة
 وضع  واملوظفني القسم ملوظفي األداء إدارة نظام وإدارة الشعبة وموظفي ضبّاط ومراقبة وتنظيم إدارة

 دمجنت اإلدارات اسرتاتيجيات أن من والتأكد لإلدارات السنوية االسرتاتيجية العمل خطط وتنفيذ
  اهلينة عمل اسرتاتيجيات مع كامل بشكل

 إسداءب األخرى  ع  مع الش   اتفاقات مستوى اخلدماتتقدمي الدعم إىل األقسام التشغيلية ووضع 
 إجراءاتيف تغيريات دخال إ إىل احلاجة وحتديد بالشعبة املتعلقة املسائل بشأن العامّ  للمفوض املشورة



 من التأكد وكذلك القسم عمليات يف الكفاءة وكفالة اجلاري العمل رصد  وتنفيذهاوعملياهتا  الشعبة
  الصلة ذات اللوائح جبميع وااللتزام املناسبة السلوك معايري على اهلينة موظفي حمافظة

 ذات القضائية واملالحقات اجلنائية التكحقيقات إدارة يف والشرطة الفساد مكافكحة وكاالت مع التواصل
 وكاالت مع واالتصال املقاضاة لوائح وإعداد واالحتيال الفساد ادعاءات بشأن املعلومات معاجلة  الصلة
  طّوروالت التشغيلية االحتياجات وتلبية واملعلومات اآلراء لتبادل اخلارجية واهلينات األخرى القانون إنفاذ

  للسلطة املؤسسي
للبكحث والتثقيف فيما يتعلق باملرأة والقانون يف  الصندوق االستنماينيف باحثة مشاركة :   2003 – 2000
 :األفريقي اجلنو 

 القانونية احلقوق عن فضال الوطين، الصعيد على والقانون املرأة على تؤثر اليت املسائل يف البكحوث إجراء
 ذلك وغري واملنهجية والبكحوث الدراسة مواد مجيع إعداد  والدوّل واإلقليمي الوطين دع  الص   على للمرأة

 البيانات مجع مثل البكحوث جوانب ومجيع  البكحث أنشطة تيسري أجل من الصلة ذات املواضيع من
 وتوزيع تطوير  اجملتمع فنات ملختلف البكحوث نتائج ونشر والنشر والطباعة التقارير، وكتابة وحتليلها،

 عرب الربامج تقدمي ذلك يف مبا للمرأة القانونية احلقوق وتقدير فهم تعزز اليت واإلعالمية التعليمية املواد
  احملليةوالتلفزيونية  اإلذاعية احملطات

 ذلك يف مبا للعمالء القانونية املشورة إسداء  البكحوث نتائج عن والكتيباتالك رّاسات و  امللصقات إنتاج
 ذلك يف مبا االجتماعات من وغريها اإلقليمية االجتماعات مجيع حضورو  ترتيب  اجلنائية املسائل
 - االجتماعية احلالة حتسني بغية والقانون باملرأة املتعلقة القضايا بشأن الدراسية واحللقات العمل حلقات
  املعلومات وتبادل املقارنة ألغراض للمرأة القانونية

 :الوطنية ليسوتو عةجام يف القانونكّلية – حماضرة:    1995-2000
 وعلم اجلنائية، اإلجراءات ذلك يف وإلقاء احملاضرات خالهلا، مبا يف جمال القانون دورات تصميم
 الطال   أطروحات على واإلشرا. والبينة، والقانون األسرة، وقانون املدنية، واإلجراءات اجلرمية،
 األخرى العملية اخلربات

 ؛(2000 - 1998) كليةمعيدة يف ال -
 ؛(2000 - 1998) ليسوتوجريدة القانون يف  التكحرير، هينة عضو -
 ( 2000 - 1998) االجتماعية العلوم كلية جملس عضو -
 ؛(1999 - 1998) التأديبية اللجنةممثلة الطلبة يف  -
 ؛(1996 - 1995) القانون كلية يف دراسيةال اتلقاحل ةمنسق -
 ؛(1996 - 1995) اخلارجية الدراسات معهد جملس عضو -
 ؛(1995 - 1993) الثانوية احملاكم يف مقيم قاض -
 ؛(1993-1989) مساعهاجلسات و  واملدنية اجلنائية املسائل رئاسة - األوىل الدرجة قاضي -
 ؛(1989-1986) ومساعها واملدنية اجلنائية املسائل رئاسة - الثانية الدرجة قاضي -
 (1986-1984) ومساعها واملدنية ةاجلنائي املسائل رئاسة - الثالثة الدرجة قاضي -

 اخلربات املهنية األخرى



   (2005-2004) ليسوتويف  البيولوجي للتنوع الصندوق االستنماين على  املناو  الوصي
 - 2004 أفريقيا، جنو  - ليسوتو جنو  يف البيولوجي التنوع لصندوق املناو  الوصي -

 على للكحفاظ تدابري اعتماد هبد. اساتوالسي التشريعات يف يشمل النظر وكان دوري  2005
 األنواع من ت عد   اليت املنوة أمساك على خاص بشكل الرتكيز مع املعّرضة للخطر ومحايتها األنواع
  ليسوتو يف املرتفعات مياه يف تعيش اليت النادرة

 1992 - 1990( الطال  ةممثل) ليسوتو يف الوطنية للجامعة الطالبية التأديب جلنة عضو -
  احملاميات احتاديف  عضو -
 1999 ،الوطنية ليسوتو جامعة ،املزعومة الطالبية عمليات الغش يف التكحقيق جلنة ةرئيس -
 2000 - 1998 الطبيعية املوارد حلفظ ليسوتو منظمة يف عضو -
 2014 - 2005 ليسوتو يف مبسائل الدخل املعنية االستننا. حمكمة ةرئيس -
 العتماد منهجية وتضع اللجنة، رتأست  ليسوتو يف األطفالبتبيّن  يةاملعن التكحقيق جلنة رئيسة -

 مبا التوصيات معظم ونفذت  الوزراء جملس إىل ريراتقال وتقدمي الكتابة ذلك يف مبا ديد،القوانني اجل
  االجتماعية للرعاية وزارة وإنشاء 2011 لعام ورعايته الطفل محاية قانون سن ذلك يف
ويعّد هذا املعهد فرعًا تابعاً   اآلن حىت - 2011 القانونية للمعلومات ليسوتو معهد ةرئيس -

 املعلومات إىل الوصول حرية توفري يف الرئيسية مهمتها تتمثل اليت األم اهلينة وهي ،للمعهد األفريقي
 من وغريها األكادميية واملنشورات والتشريعات املقررة القضايا ذلك يف مبا للجمهور القانونية

  الصلة ذات ماتاملعلو 
 العدل وزير فيها كان حالة بارزة  ترأست 2010بالنيابة يف احملكمة العليا يف ناميبيا  يةقاض -

 السلطة سلطات بفصل تتعلق مسألة يف أطرافا العليا احملكمة يف قاض يرأسها اليت الصلح وجلنة
  االستننا. عند احلكم تأكيد ومت  التنفيذية والسلطة القضائية

 األخرى املهام وممارسة مهامه أداء يف امللك مساعدة  2014 - ليسوتو يف الدولة لسجم عضو -
  الوطين الدستور مينكحها اليت

 اإلجنازات/اجلوائز
 (مشاركة يف النشرالكتب )

 ليسوتو؟ يف تلتجئ النساء إىل أين: العدالة عن حبثا -
  للمرأة العدالة واقع: ليسوتو يف اجلنسي العنف -

 كتب خمطوطة
 الصكحراء جنو  أفريقيا يف أخرى بلدان مع مقارن وحتليل استكمال) ليسوتو يف للمرأة القانونية احلالة -
- 2001  

 االستشارات تقارير
  1998 - ليسوتو يف انونوانينالق صنع عملية -
  2001 - موهالرييسرفوير و كاتس وتقسيم إلدارة العامة للسياسة التوجيهية واملبادئ التشريعات -

 املؤمتر ورقات



  2015 - اجلنسني بني املساواة وحتقيق باملرأة النهوض قيادة يف القضائيات واملوظفات احملاميات دور -
  القضاء دور حول تأمالت: ليسوتو دستور على عاما 22 مبرور االحتفال -
 هنج: طفالواأل النساء ضد العنف آلفة التصدي يف اآلخرين املصلكحة وأصكحا  القضائية السلطة دور -

  2012 - شامل
  2008 القضائي املؤمتر - القضاء على وآثاره البيني القانون -
 الدولية للرابطة أفريقيا جنو  فرع مؤمتر - اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس مكافكحة يف احملاكم دور -

  2005 - للقاضيات
  اجلوائز

  1992 - التجاري القانون طاّليب يف ألفضل أداء التذكارية كايب موخيلي جائزة -
  2000 -، قّدمتها رابطة نساء ليسوتو يف جمال األعمالاحملامني فنة يف أداء أفضل جائزة -

 املراجع
 املراجع متاحة عند الطلب

____________ 


