
 

 

  )غامبيا(، رميوند كالوديوس سوك

  

 ]إنكليزي: األصل[                            
  بيان الوفاء باملتطلبات

تلقَّى  قاضي احملكمة العليا فيها، ،حائز وسام استحقاق مجهورية غامبيااحب الوقار القاضي رميوند كالوديوس سوك، إن ص  
بدرجة الشرف تعليمه االبتدائي واإلعدادي يف غامبيا وواصلتعليمه يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث حصل على بكلوريوساآلداب 

بأوريغن، وعلى ماجستري اآلداب من جامعة والية بنسلفانيا؛ ويف لندن حيث تابع الدراسة يف  يف بورتلندمن معهد لويس وكالرك
وفيواحدة من هذه الدور، هي مجعية ميدل متبل، وقُبِل يف ) الذي غدا جامعة سييت يف لندن(معهد القانون التابع لدور إعداد احملامني 

يا حيث حصل من معهد إعداد التشريعات األسترايل على شهادة يف إعداد التشريعات نقابة احملامني قبوالً مشفوعاًبالتقدير؛ ويف أسترال
  .مشفوعة بالثناء

يف الوقت احلاضر يعمل القاضي سوك قاضياً يف احملكمة العليا يف غامبيا، اليت تعترب أرفع حمكمة يف البلد، واملختصة باالستئناف و  
؛ 2011أكتوبر /ة؛ وهو املدير العام ملعهد القانون يف غامبيا، الذي أُنشئ يف تشرين األولاألمور املدنية واألمور اجلنائي النهائي يف

  .ونائب رئيس جلنة إصالح القوانني

السنني من   مكتب النائب العام ووزارة العدل، حيث ترقَّى يف املناصب على مرمعظم حياته املهنية يفلقد أمضى القاضي سوك   
وقد شارك خالل هذه الفترة مشاركة . 2005 إىل منصب النائب العام ووزير العدل يف عام 1980منصب احملامي العام يف عام 

  .يف إعداد التشريعات فحسب بل أيضاً يف اإلشراف على القضايا املدنية واجلنائية واملقاضاة فيها بالنيابة عن الدولة نشطة ال

 العام املساعد واألمني القانوين، للعمل إلنشاء املركز ، إذ كان يشغل منصب النائب أُعري القاضي سوك1989ويف عام   
اإلفريقي لدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، حيث عمل رئيساً تنفيذياً أولَ له، مسؤوالً عن إنشاء وإعمال براجمه الرئيسية، 

كومية العاملي الشهري الذي ينعقد مرة ذلك العمل بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيني اليت غدت منتدى املنظمات غري احل يف مبا
ويف الفترة املمتدة . كلسنتني ويعنى مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف عمل اللجنة األفريقية بشأن حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

م الكثري من  ألَّف القاضي سوك العديد من املقاالت يف مسائل حقوق اإلنسان يف أفريقيا ونظ1995َّ  إىل عام1989 من عام
  .االجتماعات وحلقات العمل املعنية حبقوق اإلنسان وشارك فيها

اصة، تهاخل اخنرط القاضي سوك شريكاً رئيسياً يف املمارسة القانونية بصف2000 إىل عام 1995ويف الفترة املمتدة من عام   
اصة مل تدم طويالً ألنه اخلصفة اله املهنة القانونية بلكنممارست.حيث تناول قضايا مدنية وقضايا جنائية، منها قضايا قتل وقضايا خيانة

وقد عمل لفترة قصرية .  إىل مساعدة مكتب النائب العام بصفة نائب عام مساعد وأمني قانوين2000دعي من جديد يف عام 
  . بصفة نائب عام ووزير للعدل2005 عام يف

 ،اريلوزارة العدل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي عمل القاضي سوك بصفة خبري استش2011 إىل عام 2005ومن عام   
 العدل بصفة خبري استشاري يف إعداد التقارير الوطنية وزارةفريقيا، وظلَّ يعمل مع أواجلهاز القضائي للجماعة االقتصادية لدول غرب 

خراً مبساعدة منه اموعة اليت تضم وثيقتها الرئيسية الدورية اليت ترفَع إىل اهليئات املعنية مبعاهدات األمم املتحدة؛ وقد قدمت غامبيا مؤ
) من أجل مكتب النائب العام(مايو من هذه السنة ورقة تباحث /وأعد يف أيار. وتقريرها األويل بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية

يا، برعاية من وحدة حقوق اإلنسان حنو نشط يف ندوة دامت يومني بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف غامب وشارك على
  .التابعة ألمانة الكومنولث،يؤمها مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم منظمات اتمع األهلي

 القاضي رميوند كالوديوس سوك إلتاحة االستزادة من التفاصيل ولتسهيل الرجوع إىل ةويرفَق ذه املذكرة بيان مؤهالت وخرب  
  .ذات الصلةاملعلومات 

      * * *  


