
 

 

  )غامبيا(، رميوند كالوديوس سوك

  ]إنكليزي: األصل[                            

 
  ةبيان املؤهالت واخلرب

 البيانات الشخصية

 سوكيوسرميوند كالود االسم

 1946يونيو / حزيران5 تارخيالوالدة

 غامبية اجلنسية

 الوظيفة احلالية

 املدير العام ملعهد القانون يف غامبيا /قاض يف احملكمة العليا

 عضوية اهليئات املهنية وغريها من اهليئات

  2005 إىل عام 1985عضو جلنة اخلدمة القضائية يف فترات شتى من عام  �

  2005 إىل عام 2000 معهدحقوق اإلنسان والتنمية يف أفريقيا من عام رئيس جملس إدارة �

  مستشار املركز األفريقيلدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان �

 عضو رابطة احملامني الغامبية �

 الدراسة والتدريب املهين

شهادة يف إعداد :تراليااملعهد األسترايل إلعداد التشريعات يف كنبريا بأس 1980 ديسمرب/ كانون األول–مارس /آذار
 )مشفوعة بالثناء(التشريعات 

معهد القانون التابع لدور إعداد احملامني ودار ميدل متبلإلعداد احملامني  1975-1978
شهادة بكلوريوس يف القانون مشفوعة (حمام : يف لندن باململكة املتحدة

 )بالتقدير

اليات املتحدة جامعة والية بنسلفانيا يف بنسلفانيا بالو 1968-1970
 ماجستري آداب يف اللغة اإلنكليزية:األمريكية

معهد لويس وكالرك يف بورتلند يف أوريغن بالواليات املتحدة  1965-1968
 )بدرجة الشرف(بكلوريوس يف آداب اللغة اإلجنليزية :األمريكية

جامعة فوردهام يف برونكس يف نيويورك بالواليات املتحدة  1966صيف عام 
 )حترير الـمحاضر والبث اإلذاعي(شهادة يف التواصل :كيةاألمري



 

2 

 اخلربة املهنية

 قاض يف احملكمة العليا للقضاء الغاميب 2012الوقت احلاضرمن عام -أبريل /نيسان

 محاضر/مهام إدارية وتدريسية: املدير العام ملعهد القانون يف غامبيا 2012 الوقت احلاضر من عام - 2011سبتمرب /أيلول

إصالح القوانني وفقاً للقانون اخلاص : نائب رئيس جلنة إصالح القوانني 2012 الوقت احلاضر من عام - 2011فرباير /شباط
 بإصالحها

برنامج األمم املتحدة /خبري استشاري لدى اجلهاز القضائي 2011
إعداد كتيب العمليات اخلاص برؤساء أقالم احملاكم وكتبتها، :اإلمنائي

 على استخدامه وتدريبهم 

برنامج األمم املتحدة /خبري استشاري لدى اجلهاز القضائي 2010-2011
إعداد كتيب العمليات اخلاص بشعبة إنفاذ القانون :اإلمنائي

 التابعةللمحكمة العليا

األمانة املعنية باحللول /خبري استشاري لدى وزارة العدل 2010
التوعية يف مجيع أحناء : منائيبرنامج األمم املتحدة اإل/البديلةللمنازعات

البلد بشأن احللول البديلة للمنازعات وتدريب العاملني يف املراكز 
 اإلقليمية التجريبية

األمانة املعنية باحللول البديلة /خبري استشاري لدى وزارة العدل 2010
متييز وتقييم الثغرات فياألمانة :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/للمنازعات

 ية باحللول البديلة للمنازعاتويف املراكز اإلقليمية التجريبيةاملعن

مراجعة قوانني غامبيا ـ طبعة : مفوض مراجعة القوانني يف وزارة العدل 2009-2010
ترقى آخر مراجعة ( جملداًً 16 املنقَّحة ـ املؤلَّفة من 2009عام 

 )1990للقوانني إىل عام 

إعداد تعديالت قواعد : ضائي يف غامبياخبري استشاري لدى اجلهاز الق 2009
 احملكمة العليا تسريعاً ملباشرة إجراءاا

 إعداد وثيقة سياساتيةلوزارة العدل: خبري استشاري لدى وزارة العدل 2008

اإلسهام يف :خبري استشاري لدى اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 2007
د جمموعة قوانني األعمال تقدمي املشورة التخصصية يف مجع وحتضري موا

 )OHADA (ايقيرفأيفلامعألانيناوقةمءاومةمظنمللدول غري األعضاء يف

إدارة القضاء ـ اإلشراف : النائب العام ووزير العدل، وزارة العدل 2005سبتمرب/أيلول-مارس /آذار
 على املؤسسات املنتسبة
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اإلشراف على : دلالنائبالعام املساعد واألمني القانوين يف وزارة الع 2000-2005
 مجيع أقسام مكتب النائب العام

شريك رئيسي يف مكتب سوك وبيتاي ملمارسي املهن القانونية،  1995-2000
 املمارسة القانونية بالصفة اخلاصة يف القضايا املدنية والقضايا اجلنائية

: املدير التنفيذي للمركز األفريقيلدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان 1989-1995
 أول مدير تنفيذي له مسؤول عن وضع وتنفيذ براجمه الرئيسية

اإلشراف على : النائب العام املساعد واألمني القانوين يف وزارة العدل، 1985-1989
 مجيع شعب مكتب النائب العام

رئيس القلمالعام والويل املعين بالتركاتغري املشمولة بوصايا يف وزارة  1984-1985
لصكوك، واملنشآت، والشركات، وتسيري شؤون تسجيل ا: العدل

 التركات غري املشمولة بوصايا

إعداد النصوص والقوانني وحضور : حمرر قانوين يف وزارة العدل 1983-1984
 جلسات الربملان

إعداد نصوص التشريعات : حمام عام يف قسم الصياغة يف وزارة العدل 1980-1981
 وحضور جلسات الربملان

اإلدارة العامة لوزارة : أمني مساعد يف وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية 1973-1975
 الزراعة واملوارد الطبيعية

مدرسة (مدرس للغة اإلنكليزية يف ثانوية أرميتاج التابعة لوزارة التربية  1972-1973
 تدريس اللغة واألدب اإلنكليزيني): داخلية

كز بدويل للثقافة والتدريب يف بِطْبره معلِّم للغة اإلنكليزية يف مر 1970-1972
تعليم اللغة واألدب اإلنكليزيني للكبار يف إطار برنامج : ببنسلفانيا

 خاص بالتشغيل تتواله النقابات

معلِّم للغة اإلنكليزية يف إطار الربنامج االحتادي لألطفال احملرومني يف  1969صيف عام 
التعليم اإلصالحي : ريكيةبرونكس يف نيويورك بالواليات املتحدة األم

 وتشجيع األطفال، مبا يف ذلك تفقُّدهم يف بيوم

تدريس اإلنكليزية : مساعد تدريس يف جامعة والية بنسلفانيا 1968-1970
للمستجدين وطالب الدراسات العليا الذين يتعلمون اإلنكليزية مبثابة 

 لغة ثانية
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 األنشطة األخرى

ئي األول للكومنولث الذي عقد يف بنجول مراقب يف املؤمتر القضا 1986
 بغامبيا

رئيس الوفد الغاميب للتفاوض بشأن اتفاق مقر اللجنة األفريقية املعنية  1988
حبقوق اإلنسان والشعوب مع أمانة منظمة الوحدة األفريقية يف أديس 

 أبابا بإثيوبيا، والتوقيع على هذا االتفاق باألحرف األوىل

وضع االستراتيجيات واآلليات الوطنية "شارك يف دورة التدريب على   1989مايو / أيار2 -سانني/ أبريل24
اليت عقدت يف بنجول " حلماية حقوق اإلنسان يف أفريقيا والنهوض ا
 برعاية من املركز الوطين املوحد حلقوق اإلنسان

التدريب يف جمال "ة بشأن شارك يف حلقة العمل التدريبية التجريبي 1989يونيو / حزيران2 و1
اليت رعتها " حقوق اإلنسان للمديرينالعموميني يف دول الكومنولث

 وحدات حقوق اإلنسان التابعة للكومنولث

برنامج األمم املتحدة للزماالت يف جمال حقوق اإلنسان الذي نفِّذ يف  1989أغسطس / آب4-يوليو/ متوز3
 يف جنيف واملعهد الدويل مكتب األمم املتحدة مركز حقوق اإلنسان يف

 حلقوق اإلنسان يف ستراسربغ بفرنسا

 مراقب يف جلسات اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب 1990-1994

مراقب يف حلقة التدارس اليت نظَّمتها األمم املتحدة بشأن املعايري الدولية  1991يوليو / متوز8-12
، اليت شاركت يف رعايتها اللجنة حلقوق اإلنسان وإدارة شؤون القضاء

 األفريقية، يف القاهرة مبصر

شارك بصفة اختصاصي يف حلقة التدارس العربية األفريقية املعنية  1991ديسمرب / كانون األول2-نوفمرب/ تشرين الثاين29
 بالقضاء اجلنائي وإصالح السجون اليت عقدت يف تونس العاصمة

يف حلقة العمل اخلامسة للجنة الدوليةللحقوقيني بشأن مشاركة شارك  1993نوفمرب /تشرين الثاين
املنظمات غري احلكومية يف اللجنة األفريقية اليت قَدم خالهلا وثيقة عنواا 

 "حجج لصاحل إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب"

ف بإعداد بروتوكول شارِك يف اجتماع فريق اخلرباء األفارقة املكلَّ 1994يناير /كانون الثاين
إلنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، اللجنة الدولية 

 للحقوقيني يف جنيف
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شارك بصفة اختصاصي يف دورة تدريب على محاية حقوق اإلنسان  1995يونيو /حزيران
خاصة بكبار الضباط العسكريني من البلدان األفريقية، اليت نظَّمها 

 لدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بنجول بغامبيااملركز األفريقيلدراسات ا

عضو يف وفد دويل مؤلف من أربعة أشخاص إىل ليبرييا يف إطار بعثة  1998مايو /أيار
اللجنة الدولية للحقوقيني املكلَّفة بتقصي احلقائق بشأن اجلهاز القضائي 

 يف ليبرييا

بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب شارك يف حلقة التدارس املشتركة  2000يناير /كانون الثاين
أفريقيا واللجنة الدوليةللصليب األمحر بشأن احملكمة اجلنائية الدولية 

 ـأبيجان يف كوت ديفوار

اجتماع "ممثل املركز األفريقيلدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف  2007نوفمرب / تشرين الثاين2-3
مية يف جملس حقوق استراتيجي بشأن مشاركة املنظمات غري احلكو

، بسان "2008 والتخطيط لعام2007-2006اإلنسان؛ تقييم عمل 
باولو بالربازيل، نظَّمته منظمة كُنكْتس حلقوق اإلنسان بالتشارك مع 

 الـمرفق الدويل حلقوق اإلنسان

شارك يف ندوة عن إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ  2012مايو / أيار24 و23
 باريس، نظِّمت يف بنجول بغامبيا برعاية أمانة الكومنولث

  


