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  )أوغندا(، دانييل دافيد نتاندا نسريكو
  ]إنكليزي: األصل[

  ةبيان املؤهالت واخلرب
  

  البيانات الشخصية-أوالً

 Special Tribunal for Lebanon انالعنو ♦
Dokter van der Stamstraat 1 
2265 BC Leidschendam 
The Netherlands 

 أوغندية :اجلنسية ♦

 ذكر :اجلنس ♦

 متزوج :الوضع العائلي ♦

  الدراسة-ثانياً

ويورك،  من معهد القانون التابع جلامعة نيويورك، نيويورك، والية نيدكتوراه يف علم القانون 1973-1975
 الواليات املتحدة األمريكية

 من معهد القانون التابع جلامعة نيويورك، نيويورك، والية نيويورك، ماجستري يف القانون 1971
 الواليات املتحدة األمريكية

  من أكادميية الهايشهادة يف القانون الدويل 1972

عة هوارد، واشنطن العاصمة، الواليات  من معهد القانون التابع جلامماجستري يف الفقه املقارن 1970
 املتحدة األمريكية

  من جامعة أفريقيا الشرقية يف دار السالم بترتانياإجازة يف القانون 1968

 املؤهِالت املهنية

  يف احملكمة العليا يف أوغنداحمام  الوقت احلاضر-1972

ز تعيينهم لتمثيل املتهمني أو اين عليهم  اجلائأُدرِج يف قائمة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية 2007
 أمامها

   اخلربة املكتسبة يف سياق العمل-ثالثاً

 :الوظائف اليت سبق شغلها

 يف الهاي هولنداقاض يف دائرة االستئناف يف احملكمة اخلاصة بلبنان،   الوقت احلاضر-2012مارس /آذار
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 ، فيالهاي ولنداائية الدوليةرئيس شعبة االستئناف يف احملكمة اجلن 2009-2010

  الهاي ولندا 2012مارس / آذار-2008

يناير /يف الشعبة االبتدائية من كانون الثاين(يف الهاي ولندا قاض يف احملكمة اجلنائية الدولية 
مارس /إىل آذار2008أغسطس /، ويف شعبة االستئناف من آب2008يوليو /إىل متوز
2012(  

  :الدائرة يف دعاوىاالستئناف التالية البيانعمل بصفة القاضي رئيس 

احلالة يف دارفور بالسودان، قضية املدعي العام ضد عبداهللا بندا أبكر نورين وصاحل  )1(
  ، دعوى استئناف قرار الدائرة االبتدائية الرابعة ذي العنوان حممد جربو جاموس

لل األمر بترمجة بيانات ع’قرار بشأن طلب االدعاء اإلذن باستئناف القرار ذي العنوان "
  ؛"‘والتعليمات األخرى املتعلقة بالترمجة) ICC-02/05-03/09-199(الشهود 

قرار "، دعوى استئناف حكومة كينيا للقرار ذي العنوان الوضع يف مجهورية كينيا )2(
بشأن طلب املساعدة الذي قُدم بالنيابة عن حكومة مجهورية كينيا عمالً باملادة 

 من القواعد اإلجرائية وقواعد 194 األساسي والقاعدة من النظام) 10(93
  ؛2011يوليو / متوز4، "اإلثبات

، قضية املدعي العام ضد روتو وآخرين و قضية املدعي العام ضد ماثورا وآخرين )3(
دعوى استئناف حكومة كينيا للقرار بشأن الطلب الذي قدمته حكومة كينيا طعناً يف 

يونيو / حزيران20من النظام األساسي، ) ب)(2(19ة مقبولية القضية عمالً باملاد
  ؛2011

دعوى استئناف القرار : قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيونغوجولو شوي )4(
قرار بشأن التماس الدفاع عن جرمان كاتانغاالقضاءبعدم قانونية احتجازه "ذي العنوان 

  ؛2010يوليو / متوز12، "وتعليق اإلجراءات

)5( دعوى استئناف السيد : عي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيونغوجولو شويقضية املد
 12قرار شفوي صادر عن الدائرة االبتدائية الثانية يف "كاتانغا للقرار ذي العنوان 

  ؛2009سبتمرب / أيلول25، " بشأن مقبولية القضية2009يونيو /حزيران

فاع للقرار ذي العنوان دعوى استئناف الد: قضية املدعي العام ضد جوزيف كوين )6(
 16، "من النظام األساسي) 1(19قرار بشأن مقبولية القضية مبوجب املادة "

 .2009سبتمرب /أيلول

  يف جامعة بتسوانا يف غابورونأستاذ للقانون 1996-2007

 يف جامعة بتسواناأستاذ مشارك للقانون  1992-1996

 وانايف جامعة بتسحماضر رئيسي يف القانون  1984-1992
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يف كلية القانون جبامعة أستاذ يف القانون ضمن جمموعة ولتر ستوارت أوين للمحاضرين،  1993-1994
 كوملبيا الربيطانية يف فنكوفر بكندا

يف مركز الواليات املتحدة للتنمية والشؤون موظف مسؤول عن الشؤون االجتماعية  1983
  املتحدة األمريكيةاإلنسانية يف نيويورك بوالية نيويورك يف الواليات

يف شعبة الوقاية من اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة ملركز األمم املتحدة للتنمية خبري استشاري  1983-1984
 االجتماعية والشؤون اإلنسانية يف نيويورك بوالية نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية

  كمباال بأوغندايفالتفرغ ملمارسةاحملاماةبالصفة اخلاصة 1978-1982

 يف كمباال بأوغنداحماضر رئيسي يف القانون يف جامعة ماكرييري 1975-1978

 يف جامعة ماكرييريحماضر يف القانون  1971-1975

 يف مكتب احملامني كيوانوكا وشركاه يف كمباال بأوغنداحمام متدرب  1968

 األنشطة املهنية-رابعاً

 ممارسة احملاماة

مث )1976 –1972(ممارسةً غريتفرغيةيف مرحلة أوىل ( احملاماةبصفته اخلاصة مارس 1972-2007
؛ مثَّل موكِّليه يف قضايا جنائية وقضايا مدنية أمام حماكم )1982 –1976(ممارسةًتفرغية

وقد خلص فيبعض القضايا اليت ترافع فيها إىل . الصلح، واحملكمة العليا، وحمكمة االستئناف
كان 2007 إىل عام 2003 سوابق قضائية؛ويف الفترة املمتدة من عام قرارات أُرسيت ا

 .،يف كمباال بأوغنداسنديغوسنيندو وشركامهاملحقاًبصفة خبري استشاريبمكتباحملاماة ٍٍ

 مراقب حماكمات

يف أثيوبيا؛ فاضطلع مبهام منها مراقبة احملاكمة مراقبمحاكماتعملبامسمنظمة العفو الدولية 1996
ية ألكثر من مخسينشخصاًمدعى عليهم من بينمسؤويل حكومة أثيوبيا السابقة متهمني اجلنائ

باإلبادة اجلماعية وجبرائم ضد اإلنسانية، وأعد تقريراً سرياً شامالً عن هذه احملاكمة يف 
 .ضوءمعايري حقوق اإلنسان الدولية

فاضطلع مبهام منها مراقبة  يف سوازيلند؛ مراقب حماكماتعمل باسم منظمة العفو الدولية  1990
احملاكمة اجلنائيةلزهاء عشرةأشخاص مدعى عليهممتهمني جبرائم ذات طابع سياسي، وأعد 

 . تقريراً سرياً شامالً عن هذه احملاكمة يف ضوء معايري حقوق اإلنسان الدولية

 املهمات اخلاصة

لتحقيق يف ادعاءات بانتهاك  إىل ليسوتو من أجل ائيساً لوفد ملنظمة العفو الدوليةعمل ر 1998
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ومعاينةظروف السجن يف أعقاب تدخل جنوب أفريقيا 

 .وبوتسواناالعسكريفي هذا البلد
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أُوفدت إىل سوازيلند للتحقيق يف ادعاءات بعثة من شخصني ملنظمة العفو الدوليةعمل يف 1991
 .وتولّىإعداد تقرير هذه البعثة. السجنبتجاوزات متس حقوق اإلنسان ومعاينة ظروف 

 استشاري/خبري

 يف قضية فتوى قانونية ختصصيةقام بناء على طلب من الفريق الدويل حلقوق األقليات بكتابة 2007
 . كانت عالقةأمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

 األطراف يف نظام روما األساسي  يف الدورة اخلامسة املستأنفة جلمعية الدول خبريشاركبصفة 2007
فرباير / شباط2يناير إىل/ كانون الثاين29للمحكمة اجلنائية الدولية، يف نيويورك من 

،حيث عين جبرمية العدوان ممثِّالً للتحالف الدويل للمنظمات غري احلكومية من أجل 2007
 . احملكمة اجلنائية الدولية

اعات ما بني الدورتينعقده الفريق العامل اخلاص املعين  يف اجتماع من اجتمخبريشارك بصفة  2006
جبرمية العدوان والتابع جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

، ممثِّالًللتحالف الدويل للمنظمات 2005يونيه /الدولية، يف برينستونبنيوجريزي يف حزيران
 . لدوليةغري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية ا

 إىل ثاين اجتماع من اجتماعات ما بني وفد حكومة أوغندا لدى مستشاراً قانونياًعمل  2005
الدورتينالذي عقده الفريقالعامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف يف 

 13 إىل 11 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جامعة برينستونبنيوجريزي من
 .2005يونيه /حزيران

فتوى قانونية قامبناًء على طلب املدعي العام الرئيسي للمحكمة اجلنائية الدولية بكتابة  2004
 . تتعلق بتفسري ونطاق بعض أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةختصصية

ماع من اجتماعات ما بني الدورتني  إىل اجتوفد حكومة أوغندا لدى مستشاراً قانونياًعمل  2004
عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف يف نظام روما 

 23إىل 21األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،يف جامعة برينستونبنيوجريزي من 
 .2004يونيه /حزيران

األفارقة املعنية باملدونات االنتقالية اخلاصة مبشروع شارك يف ندوة املائدة املستديرة للخرباء  2004
العدالة اجلنائية ملا بعد الرتاعات، اليت نظمها معهد الواليات املتحدة للسالم واملركز اآليرلندي 

 8 و7حلقوق اإلنسان التابع جلامعة غالوايالوطنية اآليرلندية، يف أبوجا بنيجرييا يومي 
 . 2004يونيه /حزيران

 إىل الدورة األوىل جلمعية الدول األطراف يف النظام عضواً يف الوفد احلكومي األوغنديعمل 2002
سبتمرب / أيلول11إىل 3األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت عقدت يف نيويورك من 

2002 . 
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عقدت  يف الدورة التاسعة للجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت  خبريشاركبصفة 2002
،ممثِّالًلتحالف املنظمات غري احلكومية من 2002أبريل / نيسان19 إىل 8يف نيويورك من 

 . أجل احملكمة اجلنائية الدولية ورئيساً مشاركاً لفريق هذاالتحالف املعين جبرمية العدوان

 عقدت يف  يف الدورة الثامنة للجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت خبريشاركبصفة 2001
، ممثِّالً لتحالف املنظمات 2001أكتوبر / تشرين األول5سبتمرب إىل / أيلول24نيويورك من 

غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ورئيساً مشاركاً لفريق هذا التحالف املعين 
 . جبرمية العدوان

يوليو /يونيو ومتوز/يرانحز( يف اجللسات اخلامسة والسادسة والسابعة خبريشاركبصفة  2000
للجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، عضواً يف حتالف ) 2000ديسمرب /وكانون األول

 .املنظمات غري احلكومية من أجل احملكمة اجلنائية الدولية

 لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،فكتبللمحكمة فتوى قانونية خبرياً استشارياًعمل  1999
 . ل قانونية معقَّدة يف قضية معروضة على احملكمةفيمسائ

، بناًء على دعوة من حتالف املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة خبريشارك بصفة  1998
جنائية دولية، يف املؤمتر الدبلُماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، الذي عقد يف 

 .1998يوليه /يه إىل متوزيون/ حزيران15روما بإيطاليا من 

ديسمربللجنة التحضريية /أغسطس واجتماع كانون األول/ يف اجتماع آبخبريشارك بصفة  1997
لألمم املتحدة املعنية بإنشاء حمكمة جنائية دولية، اللذين عقدا يف نيويورك، عضواً يف حتالف 

 . املنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء حمكمة جنائية دولية

اين عليهم يف اجلرائموحاالت إساءة استعمال "معين بـ يف اجتماع لفريق خرباءشارك  1995
عقدته شعبةاألمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف فيينا "السلطة يف السياق الدويل

وقد أعد هذا الفريق خطة عمل شاملة ملنع . وانتخب مقرراً هلذا االجتماعبالنمسا، 
ين عليهم يف اجلرائم وحاالت إساءة استعمال السلطة وحلمايتهم وتقدمي املساعدة إيذاءا

 . إليهم، وذلك عمالً بإعالن األمم املتحدة املتعلق بضحايا اإلجرام

املعهود إليها باستعراضمشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية عضواً يف جلنة اخلرباءعمل  1995
وقد أنشأت هذه اللجنةَ الرابطةُ الدولية للقانون اجلنائي ومعهد . الدوليةواقتراح تعديالت له

 .ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل

 لدى األمم املتحدة معنياً مبشروع يتعلق بإعداد خطط خبرياً استشارياًعمل يف روما بإيطاليا  1985
 . إلصالح نظام العدالة اجلنائية يف ناميبيا
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ملؤمتري األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، اللذين عقدا يف ميالنو  استشارياًخبرياًعمل  1985
؛ والجتماعات حتضريية إقليمية )1980(و يف كاراكاس بفرتويال ) 1985(بإيطاليا 

، ويف )1978(، ويف أديس أبابا بإثيوبيا )1980(وآقاليميةعقدت يف الهاي ولندا 
 .)1975(لوساكابزامبيا 

لشعبة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية التابعة ملركز األمم املتحدة للتنمية خبرياً استشارياًعمل 1984
االجتماعية والشؤون اإلنسانية، وشارك يف إعدادنص إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق 

 .ضحايا اإلجرام

 حماضر زائر/العمل بصفة اختصاصي

يف إطار محلة قادها مكتب رئيسة قلم احملكمة " حملاميات األفريقياتمناداة ا"ألقى كلمة بشأن  2011
مايو / أيار6، يف أنتييب بأوغندا بتاريخ  Imperial Resort Beachاجلنائية الدولية، يف فندق 

2011.  

" استعراض للسمات األساسية وآلخر املستجدات: احملكمة اجلنائية الدولية"ألقى حماضرة بشأن 
مايو / أيار10جامعة كوازولوناتال يف دربان جبنوب أفريقيا بتاريخ   يفيف كلية القانون

2011. 

اآلفاق اجلديدة بعد مؤمتر كمباال الستعراض النظام األساسي واملسائل "قدم وثيقة بشأن  2010
يف ملتقى سالزبرغ الدراسي القانوين الثاين عشر املعين بالقانون اجلنائي الدويل، " األفريقية

أغسطس / آب20 إىل 12سالزبرغبالنمسا من  نون اإلنساين وحقوق اإلنسان، يفوالقا
2010.  

دول أفريقيا يف فترة ما بعد استعمارها والنجاة من "ترأس نقاشاً يف إطار فريق معين بـ
يف مؤمتر بشأن أفريقيا ومستقبل العدالة اجلنائية الدولية يف معهد وتسواترند للقانون " العقاب

  .2010يوليو / متوز16 إىل 14غ جبنوب أفريقيا، من يف جوهانسرب

يف مؤمتر " اجلرائم ضد اإلنسانية ومسؤولية الدولة عن منعها"شارك يف حلقة نقاش بشأن 
بشأن صوغ اتفاقية خاصة باجلرائم ضد اإلنسانية، دعا إليه معهد القانون التابع جلامعة 

 العاملي للقانون،وذلك يف معهد واشنطن،ضمنإطار مبادرة من معهد ويتين روبسون هاريس
 .2010مارس /  آذار12 و11بروكنغس يف واشنطن العاصمةيومي 
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يف املؤمتر الدويل " األطفال يف الرتاعات املسلحة واحملكمة اجلنائية الدولية"قدم ورقة عنواا  2009
  .2009مرب ديس/ كانون األول14 إىل 11العاشر لكبار قضاة العامل، يف لَكناو باهلند، من 

يف حلقة عمل خاصة بأعضاء الربملان " أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية"قدم ورقة عنواا 
يونيو / حزيران30يف كمباال بأوغندا بتاريخ " برملانيون من أجل العمل العاملي"نظَّمتها شبكة 

2009.  

 دورة تدريب لقضاة يف" السمات األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية"ألقى حماضرة عنواا 
 22ومدعني عامني من األردن، نظَّمها منتدى الهاي للخربة القضائية، يف الهاي بتاريخ 

  .2009أبريل/نيسان

يف املؤمتر بشأن مستقبل " ست سنوات من عمل احملكمة اجلنائية الدولية"قدم ورقة عنواا 
نت املعين بسيادة القانون، يف قسم دعا إليه مركز ويست بوي العدالة اجلنائية الدولية، الذي

القانون يف األكادميية العسكرية للواليات املتحدة األمريكية، يف ويست بويت يف نيويورك، من 
 .2009أبريل / نيسان17 إىل 15

يف املؤمتر الدويل التاسع لكبار " حقوق األطفال واحملكمة اجلنائية الدولية"قدم ورقة عنواا  2008
  .2008ديسمرب / كانون األول15، يف لَكناو باهلند بتاريخ قضاة العامل

يف املؤمتر الدويل املعين " اإلجراءات االبتدائية يف احملكمة اجلنائية الدولية"قدم ورقة عنواا 
باحملكمة اجلنائية الدولية الذي نظَّمته احملكمة العليا لألكادميية القضائية الفلبينية بالتشارك مع 

 .2008سبتمرب / أيلول26 و25 يطالية يف مانيال بالفلبني، يوميالسفارة اإل

عمل بصفة اختصاصي يف حلقة تدارس نظمتها رابطة احملامني املوزمبيقية برعاية مؤسسة  2006
 9يف مابوتو مبوزنبيقبتاريخ " حمكمة للمستقبل: احملكمة اجلنائية الدولية"فرِدرخيإيربتبشأن 

 ".جتربة بوتسوانا: احملكمة اجلنائية الدولية"عنواا ، فقدم ورقة 2006مارس /آذار

العالقات بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن "،فألقى حماضرة عنواا حماضراً زائراًعمل  2005
، يف الدورة السابعة مللتقىسالسبرغالدراسي املعين بالقانون، يف "التابع لألمم املتحدة
 . 2005أغسطس / آب10  إىل8سالسبرغبالنمسا من 

،فألقى حماضرة عن جرمية اإلبادة اجلماعية،فيدورة احملكمة اجلنائية الدولية حماضراً زائراًعمل  2004
لتدريباملسؤولني احلكوميني األفارقة اليت نظمتها جامعة نوتنغهام وجامعة كيب تاون، يف كيب 

 . 2004ه يولي/ متوز3يونيه إىل / حزيران28تاون جبنوب أفريقيا من 

الصالحية التقديريةاملخولةلالدعاء أمام احملاكم الوطنية "،فألقى حماضرة عن حماضراً زائراًعمل  2003
،تندرج ضمن سلسلة من حماضرات زائري مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية "والدولية

انظر . 2003ديسمرب / كانون األول19الدولية، وذلك يف الهايبهولندا بتاريخ 
 .http://www.icc-cpi/otp/lecturers_dn.html: املوقعالشبكي
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أمام طلبة ماجستري القانون يف قسمالقانونفي جامعة تريامو يف إيطاليا، من حماضراً زائراًعمل  2002
يف وضع الفرد مبوجب القانون فألقى حماضرات . 2000مارس / آذار1فرباير إىل / شباط25

 .الدويل، ويف استخدام القوة مبوجب ميثاق األمم املتحدة،وفيجرميتي اإلبادة اجلماعية والعدوان

 أمام طلبة ماجستري القانون يف كلية القانون يف جامعة كيب تاونبجنوب حماضراً زائراًعمل  2001
 . العدوان واإلبادة اجلماعيةفألقى حماضرات يف جرميتي. 2001أغسطس /أفريقيايف آب

 يف حلقة عمل خاصةبالنساء األفريقياتبشأن العدالة بني اجلنسني واحملكمة اختصاصياًعمل  2000
اجلنائية الدولية، نظمتها مجاعة النساءالعامالت من أجل حتقيق العدالة بني اجلنسينبالتعاون مع 

 يف جامعة كيب تاونفي كيب وحدة البحوث يف جمال القانون واألعراق وقضايا اجلنسني
 . 2000أغسطس / آب26 إىل 24تاونبجنوب أفريقيا من 

يف ملتقى سالسبرغ الدراسي املعين بالقانون اجلنائي الدويل، يف حماضراً زائراًعمل  2000
فألقى حماضرات يف جرميتي العدوان واإلبادة . 2002أغسطس /سالسبرغبالنمسا يف آب
 .مة اجلنائية الدولية لرواندااجلماعية ويف شأن احملك

ملعهد غابورون للدراساتاملتعلقة بالواليات القضائيةاجلنائية الدولية، يف مديراً علمياًعمل  1999
 ).1999أكتوبر /تشرين األول(غابورون ببوتسوانا 

يف ملتقى سالسبرغ الدراسي املعين بالقانون الدويل، يف حماضراً زائراًعمل  1999
 .فألقى حماضرات يف جرمية اإلبادة اجلماعية.مساسالسبرغبالن

يف دورة تدريبلمدريب الشرطة ملنظمةالتعاون اختصاصياًعمل  1999
اإلقليميلرؤساءالشرطةفياجلنوباألفريقي،نظمهامفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، يف 

 .غابورونببوتسوانا

 العضوية يف شىت اهليئات

يف اجلامعة األمريكيةبواشنطن مكتب البحوث املعين جبرائم احلربنة االستشاريةيف عضو اللج 2006-2008
 العاصمة

 يف جامعة كولونيابأملانياملعهد االمتياز لدراسات الدكتوراهعضو الس االستشاري الدويل  2006

 University of Botswana(جملة القانوناليت تصدرها جامعة بوتسواناعضو هيئة حترير  الوقت احلاضر-2005

Law Journal( 

 لشرقيةااجلمعية القانونية ألفريقياعضو الوقت احلاضر-2004

 اجلمعية القانونية األوغنديةعضو الوقت احلاضر-1972

 اجلمعية الدولية إلصالح القانون اجلنائيعضو جملس  الوقت احلاضر-1988

 )Criminal Law Forum" (منتدى القانون اجلنائي"ة عضو هيئة حترير الة الدولي الوقت احلاضر-1990
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 Violence, Aggression and" (العنف والعدوان واإلرهاب"عضو هيئة حترير الة  1986-1990

Terrorism( 

 )Church and State" (الكنيسة والدولة"عضو جملس حترير الة  الوقت احلاضر-1985

 عية اهلالل األمحر األوغنديةجلمعضو اللجنة التنفيذية  1975-1980

 للجمعية القانونية يف األوغندية) اللجنة التنفيذية(عضو الس القانوين  1975-1980

  األنشطة األكادميية-خامساً

 التدريس

  :، يف بوتسواناجامعة بوتسوانا 1984-2007
نسان، والقانون القانون الدويل العام، والقانون اجلنائي الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإل

اجلنائي، واإلجراءات اجلنائية، واألدلة، والقانون الدستوري، والقانون اإلداري، واألخالقيات 
 فيمجال القانون

  :، يف فنكوفربكنداجامعة كولومبيا الربيطانية 1993-1994
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

  :، يف أوغنداجامعة ماكرييري 1971-1978
لعام، واإلجراءات اجلنائية، واإلجراءات املدنية، واألدلة، وقانون األسرة، القانون الدويل ا

 وقانون رابطات األعمال

 اإلدارة األكادميية

 يف جامعة بوتسوانامديراً لقسم القانونعمل  1985-1993

املعايري على تطبيق " الرقيب"أدى لدى اجلامعات املعنية بصفتهفاحصاً خارجياً دور ( العمل فاحصاً خارجياً
 )العلمية؛فأقر االمتحانات، ودققفي أوراقها، وأشرف على األطروحات

 جامعة سوازيلند، يف كوالوسينيبسوازيلند 2003-2006

 جامعة دار السالم، يف ترتانيا 1998-2002

 جامعة سوازيلند، يف كوالوسينيبسوازيلند 1993

 جامعة ليسوتو الوطنية ، يف رومابليسوتو 1992-1993

 جامعة زامبيا، يف لوساكابزامبيا 1991-1993

 جامعة نريويب، يف نريويب بكينيا 1987-1990
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 العمل مقيماً خارجياً

 مكلَّفة بتقييم مدى جودة أطروحة جامعة أمستردامعمل يف إطار جلنة لشهادة الدكتوراه يف  2010-2011
 مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون

قرأ منشورات املرشحني للترقية إىل مرتبةاألستاذ : جلامعة دار السالماً خارجياً عمل مقيم 2000
 املشاركواملرشحني للترقية إىل مرتبةاألستاذ وكتب تقييماً مفصالً هلا

قرأ منشورات املرشحني للترقية إىل : ، أكوكا،يابا، نيجريياجلامعة الغوسعمل مقيماً خارجياً  1994
 ذ املشارك وكتب تقييماً مفصالً هلامرتبةاألستا

 العمل حمكَّماًيف شأن اجلدارةبالنشر يف جمالت

 South African(الة القانونية جلنوب أفريقياحكِّم يف شأن إمكان نشرمقال قُدم إىل  2004

Law Journal (فأسدى املشورة يف هذا الشأن. 

 Melbourne(جملة ملبورن للقانون الدويل حكِّم يف شأن إمكان نشر مقال قُدم إىل 2000

Journal of International Law (فأسدى املشورةيف هذا الشأن. 

  املنشورات-سادساً

 :الكتب

(i) Criminal Law in Botswana/القانون اجلنائي يف بتسوانا (Wolters Kluwer, Deventer, The 

Netherlands, 2011) – ISBN 9789-041-136-213 [369 pages] 

(ii) With K. Solo, Legal Ethics in Botswana: Cases and Materials/ سولو، .  كبالتشارك مع
حاالت ومواد ذات صلة: األخالقيات يف جمال القانون يف بتسوانا  (University of Botswana, 

Department of Law, Private Bag 0022 Gaborone. 2004). ISBN No. 99912-949-5-3) [448 

pages]  

(iii) Constitutional Law in Botswana/القانون الدستوري يف بتسوانا (in the INTERNATIONAL 

ENCYCLOPAEDIA OF LAWS (Kluwer International Publishers, Deventer, The 

Netherlands. 2002. ISBN 90 6544 9442 and ISBN 90K 330 022X).Republished by Pula 

Press, Gaborone, Botswana , 2002. ISBN 999 61 97 4 [323 pages] 

(iv) TwejjukanyeOluganda [Luganda Language Grammer]/[قواعد لغة اللوغندا](University of 

Botswana 2001) ISBN 99912-950-0-3 [150 pages] 

  (v) Criminal Procedure in Botswana: Cases and Materials (3rded.)/ اإلجراءات اجلنائية يف
)الطبعة الثالثة(قضايا ومواد ذات صلة : بتسوانا (Pula Press, Gaborone.2002. ISBN 99912-61-61-

3). [506 pages] 

(vi) Criminal Law and Procedure in Uganda/القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية يف أوغندا(in the 
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INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF LAWS, Prof. Dr. L. Dupont and Prof. Dr. 

C. Fijnaut of Leuven University, (eds.), (Kluwer Law International Publishers, Deventer, 

The Netherlands. 1996. ISBN 900 T 337 0085). [329 pages] 

(vii) EddembeLyaffe [a treatise written in the Luganda language, literally meaning "Our 

Rights"; it discusses various aspects of human rights and has four appendices which are 

translations of key UN human rights instruments]/[ ا يعينرسالة مكتوبة بلغة اللوغندا، عنوا
؛ وتبحث فيها شتى جوانب حقوق اإلنسان وهلا أربعة ذيول تنطوي على ترمجات ألهم "حقوقنا"حرفياً 

قوق اإلنسانصكوك األمم املتحدة اخلاصة حب ], (Nabinene Emporium Ltd., P.O. Box 3675 

Kampala, Uganda. 1995). Published with the assistance of the Danish Agency for 

International Development (DANIDA). [201 pages] 

(viii) English - Luganda Law Dictionary/ غنداقاموس قانوين باإلنكليزية ولغة اللو  (University of 

Botswana. 1993 ISBN 99912-0-082-7). (Indexed in The African Book Publishing Record, 

West Sussex, England, 1994). [149 pages] 

(ix) Antigone: a Greek Play by Sophocles/ مسرحية سوفوكليساإلغريقية : أنتيغونه ترمجة إىل لغة ) 
 Marianum Press, Kampala,Uganda. 1989). [63 pages] .اللوغندا

 األمايل

(i) The International Protection of Refugees/احلماية الدولية لالجئني(Doctoral dissertation 

submitted to New York University School of Law, 1975) /( مت إىل معهدأطروحة دكتوراه قد
1975امعة نيويورك يف عام القانون التابع جل ). [379 pages] 

(ii) Police Powers and the Rights of the Individual in Uganda/ صالحيات الشرطة وحقوق الفرد
 [134 pages] .(Makerere University - Kampala, Uganda 1973) فيأوغندا

 :فصول يف كتب

(i) “The International Criminal Court and Africa,”/ "احملكمة اجلنائية الدولية وأفريقيا"  in 

ManisuliSsenyonjo. (ed.) African regional Human Rights System: Thirty Years after the 

Adoption of the African Charter on Human and Peoples’ Rights/ ي النظام اإلقليمي األفريق
بعد انقضاء ثالثني سنة على اعتماد امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب: حلقوق اإلنسان  

(Koninklijke Brill NV, Leiden, 2011) 
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(ii) “Cooperation with the Court in Matters of Arrest and Surrender of Indicted Fugitives: 

Lessons from the ad hoc Tribunals and National Jurisdictions,”/ التعاون مع احملكمة يف أمور "
"الدروس املستخلَصة من احملاكم املخصوصة واحملاكم الوطنية: توقيف املتهمني الفارين وتقدميهم إىل احملكمة  in 

Jose Doria, Hans-Peter Gasser and M. CherifBassiouni, The Legal Regime of the 

International Criminal Court: Essays in (eds) Honour of Professor Igor 

Blishshenku/ مقاالت يف الكتاب الصادر تكرمياً للربوفيسور : النظام القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية
 ISBN 978 90-041630-89 [at pp.975-999] (MartinusNijhoff Publishers, 2009) ,إيغور بليشنكو

(iii) “Sentencing at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”/ العقوبات اليت "
 ,in Andre Klip and GoranSluiter (eds) يقضى ا يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals: The International 

Criminal Tribunal for Yugoslavia/ : شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية
-Vol. XV (Intersentia, Antwerp, 2008) ISBN 978-90-5095 ,احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 

794-6 [at pp.723-730] 

(iv) “Participation in Crime in Botswana”/ "املشاركة يف اجلرائم يف بتسوانا"  in Ulrich Sieber (ed.) 

Participation in Crime: Criminal Liability of Leaders of Criminal Groups and Networks 

– A Comparative Analysis/ وعات والشبكات املسؤولية اجلنائية لزعماء ام: املشاركة يف اجلرائم
 ,Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law)اإلجرامية ـ حتليل مقارن

Freiberg.,2007). 

  (v) “Expeditious Trial”/ "احملاكمة املستعجلة"  in Andre Klip and GoranSluiter (eds), Annotated 

Leading Cases of International Criminal Tribunals: The Special Court for Sierra 

Leone/ احملكمة اخلاصة بسرياليون: شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية ,Vol 9 

(Intersentia, Antwerp, 2006. ISBN 90-5095.[at pp. 690-697] 

(vi) “Right to Counsel”/ "احلق يف توكيل حمام" in Andre Klip and GoranSluiter (eds), 

AnnotatedLeading Cases of International Criminal Tribunals:The International 

Criminal Tribunal for Yugoslavia/ :  شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية
-Vol. 8 (Intersentia, Antwerp, 2005.ISBN 90-5095-397 , الدولية ليوغوسالفيااحملكمة اجلنائية

2).[at pp. 375-386] 

(vii) “Forcible Transfer of Children”/ "النقل القسري لألطفال"  in Shelton, Dinah (ed.) 

Encyclopaedia of Genocide and Crimes Against Humanity/ ة واجلرائم موسوعة اإلبادة اجلماعي
 .vols. (Detroit, Mich: Macmillan Reference USA, 2005. ISBN 0028658477) 3 ,ضد اإلنسانية

[at pp. 370-376] 
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(viii) “The Indictment”/ "االتهام" , in Andre Klip and GoranSluiter (eds), Annotated Leading 

Cases of International Criminal Tribunals: The International Criminal Tribunal for 

Rwanda/ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا:  شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم اجلنائية الدولية , 

Vol. 6 (Intersentia, Antwerp, 2003. ISBN 90-5095-319-0). [at pp.49 – 58] 

(ix) “Preliminary Matters: the Indictment”/ "االتهام: األمور التمهيدية" , in AdreKlip and 

GoranSluiter (eds), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals: The 

International Criminal Tribunal for Yugoslavia/ شروح بشأن قضايا بارزة نظرت فيها احملاكم 
ة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيااحملكم: اجلنائية الدولية , Vol. IV (Intersentia, Antwerp, 2002. ISBN 

90-5095-213-5). [at pp.58-68] 

(x) “Social Change and Organised Crime in Southern Africa”/ التحول االجتماعي واجلرمية املنظَّمة يف "
"أفريقيا اجلنوبية , in ApolloRwomire (ed.), Social Problems in Africa/ املشكالت االجتماعية يف
  (Praeger Publishers, Westport, CT., U.S.A., 2001. ISBN 0-275-96343-8) أفريقيا

[at pp.209-228] 

(xi) “The African Great Lakes Region and the International Criminal Tribunal for 

Rwanda”/ "قيا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندامنطقة البحريات الكربى يف أفري" , in ELSA (eds.), 

International Law as we Enter the 21st Century/ القانون الدويل إذ نستهلُّ القرن احلادي
 – at pp. 73] .(BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH, 2001. ISBN 3-8305-0249-4) والعشرين

85] 

(xii) “The Implementation of the ICC Statute within the Southern African Community 

(SADC)”/ "تنفيذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ضمن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي" , in 

Claus Kress &FlaviaLattanzi (eds.), The Rome Statute and Domestic Legal Orders 

Volume I: General Aspects and Constitutional Issues/ نظام روما األساسي واألوامر القانونية
اجلوانب العامة واملسائل الدستورية: الوطنية ـ الد األول (NomosVerlagsgesellschaft, Baden-

Baden, Germany, 2000. ISBN 88-8784-00-2). [at pp. 169-182] 

(xiii) "Preliminary Rulings Regarding Admissibility"/ "األحكام التمهيدية املنطوق ا فيما يتعلق باملقبولية"  

in Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal 
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