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االسم: سولومي بالونغي بوسا 

أنثىنوع اجلنس: 

اجلنسية: أوغندية

١٩٥٦نيسان/أبريل ١٤: والدةتاريخ ال

التعليميةالمؤهالت

.١٩٨٠ملمارسة القانونية مركز تطوير القانون، أوغندا: دبلوم الدراسات العليا يف ا

.١٩٧٩آب/أغسطس ، جامعة مكريري، كمباال، أوغنداليسانس احلقوق (مبرتبة الشرف) من 

.١٩٨٦لوساكا، يفشهادة يف إعداد التقارير القانونية، مركز شباب الكمنولث، جامعة زامبيا، 

/التجربةالخبرةالمهنية/المؤهالتموجز

إضافيةوخربةوالوطنية واإلقليميةقضائية على املستويات الدولية الة رب من اخلعشرين عاما بتتمتع ةقاضي
ا .اإلنسانيف جمال حقوق ةوناشطكمحاميةسنوات١٠مد

:ّ   ناصب اليت تول تهافيما يلي ملخص للم

؛حىت اآلن٢٠١٢عام ذيف آلية األمم املتحدة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني منية(أ) قاض

حىت اآلن؛-٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٨كمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب: يف احملقاضية (ب) 

حىت اآلن؛-٢٠١٣ومتوز/يولي٧يف حمكمة االستئناف/احملكمة الدستورية يف أوغندا: قاضية (ج) 

؛٢٠١٣-٢٠٠٣يف حمكمة األمم املتحدة اجلنائية الدولية لرواندا للفرتة قاضية (د) 

؛٢٠٠٦-٢٠٠١دل لشرق أفريقيا: يف حمكمة العقاضية (ه) 

؛٢٠١٣-١٩٩٧يف احملكمة العليا يف أوغندا: قاضية (و) 

؛١٩٩٧-١٩٨٨: حمامية ممارسة (ز) 

؛١٩٩٧-١٩٨٠، مركز تطوير القانون، أوغندا: ة(ح) حماضر 

غندا؛فقه مشروع املساواة مع الرابطة الدولية للقاضيات والرابطة الوطنية للقاضيات يف أو ة يف جمالمدرب

، وجلنة التعليم القضائي لشرق واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندابرنامج التدريب القضائي، ّ            تلق ت تدريبا من 
االت التاليةأفريقيا، والرابطة الدولية للقاضيات، وجلنة التعليم القضائي األوغندية، مبا يف ذلك  : فقه يف ا



ّ          الذين يتعر ضون ملشاكل ، واألطفال “ نساء على شفا اهلاوية”والقضائية، جراءات املساواة، واملرأة يف اإل
، وحقوق اإلنسان، وفريوس نقص املناعة البشرية، واإليدز، واألخالقيات والقانون، واحلكم قضائية

؛يرينالدستوري، ومبادئ احملاكمة العادلة، والقضاة كقادة ومد

مجعية القانون األوغندية مبا يف و ن يف شرق أفريقيا، مجعية القانو و رابطة احملامني الدولية، ّ            وتلق ت تدريبا من 
؛قيادةذلك: حتسني الوصول إىل العدالة واحلكم الدستوري والدميقراطي، ومهارات ال

، وأسست/ترأست منظمات غري حكومية يف جمال حقوق ١٩٩٠شطة يف جمال حقوق اإلنسان منذ عام ن
حملامني حلقوق اإلنسان، ومجعية القانون يف شرق أفريقيا، ارابطاتاإلنسان واحلوكمة، منها: املعهد الدويل ل

فريوس نقص املناعة ومركز شرق أفريقيا للتنمية الدستورية (كيتو تشا كاتيبا)، وشبكة أوغندا بشأن 
القانون األوغندي ومركز رابطةلاملساعدات القانونية مشاريع ، و البشرية، واإليدز، واألخالقيات والقانون

، واملنظمة الوطنية للرتبية املدنية ورصد االنتخابات؛تطوير القانون

من خالل عضوية املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية، مبا وكمة مواكبة قضايا حقوق اإلنسان واحل
يف ذلك جلنة احلقوقيني الدولية، والرابطة الدولية للقاضيات، واملركز األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

، أوغندا.احملاميات الدويليف شرق أفريقيا، واحتاد قضاة احملاكم الكلية واجلزئية ورابطة

الصلةذاتالمهنيةخبرةالموجز

اقضائيةالربة من اخلسنةعشرين تتمتع بةقاضي : القانون اجلنائي الدويل والوطين، الت التالية، عملت يف ا
لدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، والقانون واملمارسة القضائية، وقواعد اإلثبات، والقانون ا

الدستوري؛

يف خمتلف احملاكم الدولية واإلقليمية والوطنية مبا يف ذلك: تسع سنوات ونصف  العملاخلربة املكتسبة من 
لدى أكثر من سنتني ونصف كقاضية و كقاضية يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم املتحدة؛ 

يف آلية األمم املتحدة للمحكمتني ةمخس سنوات قاضيو احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛ 
يف حمكمة االستئناف/احملكمة الدستورية يف يةقاضبصفة اجلنائيتني الدوليتني؛ وثالث سنوات ومثانية أشهر 

أوغندا؛ وست سنوات قاضية يف احملكمة العليا يف أوغندا؛

يف جمال وناشطةكمحامية مبحاكم القضاء يف أوغندا القانون تإىل هيئة احملاماة، مارساهوقبل انضمام
حقوق اإلنسان ملدة عشر سنوات؛

خمتلف املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية غري احلكومية حلقوق تمن خالل النشاط أسست و/أو ترأس
حلكومية يف أوغندا؛أيضا املنظمات ات. وترأسّ إدارة الشأن العام  اإلنسان و 

على ّ إدارة الشأن العام  و عضو يف املنظمات املهنية اليت تتعامل مع حقوق اإلنسان واملوظفني القضائيني 
املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
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من العروضنة ّ عي  

حلقة عمل يف مت ِّ د  ُ ق  ،ادي والعشرينة عن املهارات القيادية يف السلطة القضائية يف القرن احلّ حملة عام  
يف دار السالم؛٢٠١٢تشرين األول / أكتوبر ٢٥تدريب القضاة يف شرق أفريقيا يف 

ّ  ، ق د ماحملكمة اجلنائية الدولية لروانداّ   فيما يتعل ق بتحديات الو تجارب الناجحة ال رابطة أمام هذا العرضُ
ملتحدة األمريكية؛القانون األفريقي يف جامعة هارفارد يف الواليات ا

ّ   ق د مت،دور ومسامهة احملاكم اإلقليمية يف العدالة اجلنائية الدولية احتفال اليوبيل الذهيب للجنة أثناءُ
، مومباسا، كينيا؛٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب ٩احلقوقيني الدولية يف كينيا يف 

برنامج أفريقيا الشرقية بشأن ّ  م إب انُ ّ ق د  مجاعة شرق أفريقيا، ومحاية حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني، 
نريويب، كينيا؛٢٠٠٣املساواة يف املركز وحقوق اإلنسان للمرأة يف آب/أغسطس 

ّ   وق د م  مواضيع متنوعة تتعلق حبقوق اإلنسان والعدالة الدولية.عنالعديد من العروض األخرى ُ

اللغة

نكليزيةاإل

معلومات أخرى داعمة وذات صلة بالموضوع

التقديريةاجلوائز
يف جمال حقوق اإلنسان ةَ ط  ِ ش  َ ن  و ؛ بصفة رائدة رابطة احملامنيعملي بتتعلق تقديرية حصلت على جوائز 

كيتو تشا كاتيبا (مركز شرق أفريقيا و معية القانون يف شرق أفريقيا؛ وجلاحملامني الدولية؛ تابعة لرابطة يةوقاض
؛ وعيادة املساعدة عية القانون يف أوغنداومجغندا؛ )؛ والرابطة الوطنية للقاضيات يف أو تطوير الدستورل

وغريها.يةوغنداألكومة احلالقانونية التابعة ملركز تطوير القانون؛ و 

-----------


