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شرق أفريقيا، نقابة المحامين  القانون فيجمعية كينيا،  القانون فيجمعية العضوية في مؤسسات مهنية: 

 الوطنية )الواليات المتحدة األمريكية(

كل من مجموعة واسعة من الخبرات في ممارسة القانون من خالل العمل في اكتساب  األهداف المهنية:

 والخاص والدولي.السياق العام 

 والمؤهالت األكاديمية التعليم

ماجستير في الحقوق في القانون الدولي العام )القانون الجنائي الدولي، وقانون التحكيم   2005

. ، والقانون الدولي لحقوق اإلنسانالقانون الجوي الدولي والقانون الدولي للفضاءالدولي وحل النزاعات، 

وقد تضّمنت الدراسات اإلضافية القانون الدستوري المقارن، القانون الدولي للملكية الفكرية، الحقوق 

 .نيروبيوعلم االقتصاد، القانون البيئي الدولي والقانون اإلنساني الدولي(، جامعة 

 محامية في المحكمة العليا في كينيا 16/9/85

 كينيادبلوم من كلية الحقوق في شهادة   1985

 نيروبيكابالن وستراتون للمحاماة،   1985 – 1984

 في كينيا كلية الحقوقبرنامج تدّرب ممتثل جزئيا مع تلقي دبلوم من   

 ؛نيروبي، المرتبة الثانية العليا مع شرف، جامعة قكلية الحقو  1984 – 1980

 16)فرعي التعليم المتقدّم )مستوى ألف( )ثالث مقررات دراسية رئيسية ومقرر   1979 – 1978

 نقطة((، مدرسة أاليينس العليا للفتيات، كينيا



 نقطة(؛ مدرسة أاليينس العليا للفتيات، كينيا. 13) 1التعليم الثانوي، )المستوى أ(، القسم  1977 – 1974

 

 المهنية المؤهالت

سة،  الحاضر – 5/5/06   نيروبيكامبوني وشركاها للمحاماة، ل.م. مؤّسِّ

 نيروبيمحاضرة، كلية الحقوق في كينيا،   2012إلى  2007

 نيروبيمحاضرة، كلية الحقوق في جامعة كينياتا،   2011- 2008

 نيروبيشريكة، كامبوني وجيثاي للمحاماة،  4/5/06 – 1/8/91

 نيروبيمحامية )في قسم الدعاوى القضائية(، كابالن للمحاماة،  31/7/91 – 17/9/85

 

 المؤهالت واإلنجازات الرئيسية ذات الصلة

 12  السن في كبيرة وسام ، ةالثاني المرتبةحازت تنويها من الدولة؛ : 2019كانون األول/ديسمبر

 .تقديًرا لخدمتها المثالية لجمهورية كينيا جماعة الرمح المحترق الكينية

 4  جمهورية كينيا كعضو في المحكمة تم تعيينها من قبل فخامة رئيس : 2019حزيران/يونيو

القاضي الموقّر مارتن ماتي مويا، قاضي المحكمة العليا في كينيا، التي تحقق في سلوك 

نيوكي وايثاكا، قاضي محكمة البيئة واألراضي في كينيا، ونجاغي ماريت، والقاضي لوسي 

 وهي تحتل منصب نائبة الرئيس. وعالقات العمل التوظيفقاضي محكمة 

 30  كينيا القانون فية يجمعقائمة الشرف في التحقت ب: 2019آذار/مارس. 

  معنية بترشيح القضاة الستشارية االلجنة انتُخبت عضوا في ال :2018كانون األول/ديسمبر

 سنوات خالل الدورة السابعة عشرة لجمعية الدول األطراف. 3لمدة  للمحكمة الجنائية الدولية

  قانون  سنة وقد تمّرست في مختلف أوجه القانون بما في ذلك 35مارست القانون ألكثر من

  الجنائي.القانون االنتخابي والقانون الشركات والقانون التجاري والقانون الدستوري وكذلك 

  الحكومية كمستشارة في القانون الدستوريالوكاالت  متواصل مععملت بشكل. 

  مفّوضة لدى لجنة التعليم الجامعي :2016كانون األول/أكتوبر. 

  معاونة في لجنة  رئيسةرئيس جمهورية كينيا كمحامية  ُعيّنت من قبل فخامة: 2015آذار/مارس

 المطالبة بتعليق حكومة مقاطعة ماكويني.التحقيق في عريضة 

 لجنة في سياق برنامج تطوير  في لجنة األمناء ُمجازةعضو  :2014 تشرين األول/أكتوبر

  .األمناء، كينيا

   اللجنة المعنيّة ُعيّنت من قبل رئيس القضاة في جمهورية كينيا كعضو في  :2014آب/أغسطس

 بقواعد التوظيف وعالقات العمل وهي حاليًا تحتل منصب نائبة رئيس اللجنة.

 11  من قبل فخامة رئيس جمهورية كينيا  أقدممحامية رتبة  ُمنحت: 2012كانون األول/ديسمبر

من قوانين كينيا، تقديًرا لعملها المثالي في  16( من قانون المحاماة، الفصل 1) 17بمقتضى القسم 

 خدمة القانون والعامة.



  مستشارة لدى هيئة األمم : نيروبي، 2013 نوفمبر/تشرين الثاني – 2012تشرين الثاني/نوفمبر

بالغ الخطة من المنظور الجنساني إلنقل السلطات تحليل عملية في إطار " المتحدة للمرأة

 ."المتوسطة األجل الثانية

 2012 – 2020 ًا : رئيسة مجلس األمناء، صندوق ألكسندر فوربس التقاعدي )المعروف حالي

 بـصندوق زامارا فاناكا التقاعدي(.

  مساعدة في لجنة ُعيّنت من قبل فخامة رئيس جمهورية كينيا محامية رئيسية  :2012تموز/يوليو

 .2012حزيران/يونيو  10في غابة كيبيكو، نونغ، في  5Y-CDTالتحقيق في تحطم مروحية 

  لبرنامج الوطني لخبيرة في الحملة اإلعالمية : 2012 كانون األول/ديسمبر – 2012أيار/مايو

الدستور الكيني، ب المتعلقةللتربية المدنية المتكاملة في كينيا، وهو برنامج مستدام للتربية المدنية 

 ، من خالل محطات التلفاز واإلذاعة.2012

   عضو في لجنة العمل )المعيّنة من قبل النائب العام 2012آذار/مارس  –كانون الثاني/يناير :

 قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلّق بمواطنين كينيّين. فيالموقّر( لتقديم المشورة للحكومة 

  منتدى القطاع العام لتدريب مدّربي كبار "خبيرة في : 2012 فبراير/شباط –كانون الثاني/يناير

الدول  ةو"حوكم نقل السلطات" مفهوم ومبادئ"، وقد قدّمت عرًضا حول "الموظفين العامين

 .، نيروبيوالعالقات الحكومية الدولية"

  المتعلقة بالواجبات المدنية  موادلل أجرت استعراض األقران الشامل: 2012كانون الثاني/يناير

في إطار البرنامج الوطني للتربية المدنية المتكاملة في كينيا بصفتها  "ملّخص الدستور" في

 مستشارة لوزارة العدل، التالحم الوطني والشؤون الدستورية، نيروبي.

  تقديم الدعم الفّني والمشورة الفنيّة حول مستشارة في  :2010تموز/يوليو  – 2010آذار/مارس"

وقد لعدل، التالحم الوطني والشؤون الدستورية"، عملية اإلصالح الدستوري تحت مظلة وزارة ا

. وقدّمت عدّة "الحكومة المطّورة بموجب دستور كينيا المقترح"دراسة وتقريًرا حول  أنجزت

"الحوار الدستوري العام مع الخبراء حول دستور كينيا الموضوع في إطار  هذا محاضرات حول

امة ُعقدت في أنحاء البالد استعدادًا لالستفتاء التابع للوزارة، وهو مجموعة اجتماعات عالمقترح "

 العام.

  نائبة رئيس، فرقة العمل المعنية بالحكومة 2011أيلول/سبتمبر  – 2010تشرين األول/أكتوبر :

 المطّورة.

  صاحبة الدعوة، لجنة جمعية القانون المعنيّة بالتربية المدنية بشأن دستور كينيا  :2010أيار/مايو

 المقترح، نيروبي.

 /التي ( لجنة كريغلر) ، لجنة االستعراض المستقلةمفّوضة: 2008 أيلول/سبتمبر –مارس آذار

، وقد 2007كانون األول/ديسمبر  27نظرت في االنتخابات العامة التي جرت في كينيا بتاريخ 

أنشئت بموجب التسوية التي توّصل إليها كوفي أنان بقيادة مجموعة من الشخصيات األفريقية 

 المرموقة.

  رئيسة بالنيابة، الصندوق االئتماني : 2012، كانون الثاني/يناير 2007كانون األول/ديسمبر

 للسياحة.

 2006 – 2010 :ولوجيا.نعضو في المجلس، جامعة ماسيندي موليرو للعلوم والتك 

 2006 : عضو في لجنة التيسير لالستعراض المتعدد القطاعات، مبادرة مشتركة بين الحكومة

 واألحزاب السياسية وجهات فاعلة غير حكومية، مكلّفة باستعراض دستور كينيا.

 2006 : المعنية باالستعراض الدستوري )وتمّخض عنها  القانونعضو، اللجنة الدائمة في جمعية

 كينيا(. القانون فيمسودة دستور كينيا من قبل جمعية 



 2005 – 2020 : التقاعدي )حاليًا يُعرف عضو مجلس األمناء، صندوق ألكسندر فوربس

 بصندوق زمارا فاناكا التقاعدي(.

 2005 - 2009: .مديرة تحالف كينيا للقطاع الخاص 

 2005 – 2012 عضو مجلس األمناء، الصندوق االئتماني للسياحة )مبادرة من االتحاد :

 األوروبي وحكومة كينيا(.

 2004 –  القانونيالتعليم عضو، مجلس  :2007تشرين األول/أكتوبر. 

  عضو في فرقة العمل المعنية بتطوير سياسات وإطار عمل التعليم  :2005شباط/فبراير

 والتدريب على القانون في كينيا.

 2004 – 2005 : كينيا.القانون في نائبة الرئيس، جمعية 

 2003 – 2009: .عضو مجلس إدارة مستشفى ماستر 

 2003 – 2005:  في جمعية القانون في كينيا. الفريق المخصص للجنة التأديبيةعضو 

 2003: .رئيسة، لجنة جمعية القانون في كينيا للتحقيق في الفساد في النظام القضائي 

 2002 – 2003: .عضو اللجنة التنظيمية في مجلس المنظمات غير الحكومية 

 1995: .في واشنطن العاصمة، عضو مؤسس لجمعية القانون في شرق أفريقيا 

 

 ذات الصلةأعمال غير منشورة 

 تطبيق القانون الجنائي الدولي في كينيا (1

 والنزاع غير المسلّح باإلشارة إلى دارفورالمحكمة الجنائية الدولية  (2

محكمة العدل الدولية وتسوية النزاعات األفريقية: االتجاهات واآلفاق )أطروحة مقدّمة لإلنجاز   (3

 (.2005 - 2003الجزئي لماجيستير في الحقوق، جامعة نيروبي، كلية الحقوق، 

 

 شهادات التقدير

 : جمهورية كينيا2019

 : جمعية القانون في كينيا2006

 أفريقيا: جمعية القانون في شرق 2005

 


