
ليزية(ج)األصل: اإلن  

 المؤهالتبيان 
 

 م.أ.مبوني ااالسم: لوسي موثوني ك

 1961كانون الثاني/يناير  17 تاريخ الوالدة:

 ةكيني الجنسية:

 

 

 

 .35و 33و 31الـأوالد راشدين وهم في سن  3لديها متزوجة و :الوضع العائلي

 .: اإلنجليزية والسواحيلية والفرنسيةاللغات

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

 الوطنية )الواليات المتحدة األمريكية(

 المؤهالت واإلنجازات الرئيسية 

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

 الشركات والقانون التجاري والقانون الدستوري وكذلك القانون االنتخابي والقانون الجنائي. 

 

بات عملت كمحامية لعدد من العمالء بما في ذلك الهيئة التنظيمية للتأمين، اللجنة المستقلة لالنتخا

والحدود، لجنة تطبيق الدستور، الهيئة االنتقالية، الجمعية الوطنية، شركة كينيا المحدودة للطاقة 

هيئة منافع التقاعد، بنك للتأمين المحدودة المسؤولية،  UAPواإلنارة، لجنة التعليم الجامعي، شركة 

 والنائب العام. ،كينيا التعاوني المحدود

 

 الطعون، كانت محامية للجنة المستقلة لالنتخابات والحدود في 2017و 2013في عامي 

  المحكمة العليا في كينيا والتي طعنت في نتائج االنتخابات الرئاسية.المرفوعة إلى االنتخابية 

 

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

 .تقديًرا لخدمتها المثالية لجمهورية كينيا جماعة الرمح المحترق الكينية

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

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

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

 وهي تحتل منصب نائبة الرئيس. وعالقات العمل التوظيفقاضي محكمة 

 



  ُعيّنت من قبل أمين مجلس الوزراء، الخزانة والتخطيط الوطني، رئيسة  :2019أيار/مايو

  محكمة األسواق الرأسمالية.

 

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

 

 29  في محكمة عضًوا ُعيّنت من قبل فخامة رئيس الجمهورية في كينيا  :2019آذار/مارس

التحقيق في سلوك القاضي البروفسور جاكتون ب. أويوانغ، قاضي المحكمة العليا في كينيا، 

 وكانت نائبة الرئيس. 

 

  معنية بترشيح القضاة الستشارية االلجنة ا في الانتُخبت عضوً  :2018كانون األول/ديسمبر

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

 

  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 )م.أ.(  أقدممحامية رتبة  ُمنحت: 2012كانون األول/ديسمبر

من قوانين كينيا، تقديًرا لعملها  16المحاماة، الفصل  ( من قانون1) 17كينيا بمقتضى القسم 

 المثالي في 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

 

 2012نيروبي.: رئيسة مجلس األمناء، صندوق ألكسندر فوربس 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 

 .، نيروبي، من خالل محطات التلفاز واإلذاعة2012



 

 11  حضرت ُخلوة رؤساء األقسام في المكتب القانوني الحكومي حول : 2012أيار/مايو

"لمحة عامة عن المكتب القانوني االستعراض المؤسسي بصفتها مستشارة وقدّمت عرًضا بعنوان 

 ، نايفاشا."2010في ظل دستور كينيا الحكومي في الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات 

 

 20  التدقيق في  في سياق"نقل صالحيات الخدمات"قدّمت عرًضا بعنوان : 2012نيسان/أبريل

 الحقوق في كينيا، مومباسا. كليةاالمتثال القانوني واإلشراف على المؤسسات العامة، من تنظيم 

 

 13  لجنة األخالقيات ومكافحة لحضرت ورشة عمل عن القيادة والنزاهة  :2012نيسان/أبريل

"نقل السلطات وحكومات المقاطعات وانخراطها بصفتها مستشارة وقدّمت عرًضا بعنوان  الفساد

     نايفاشا. في الحرب على الفساد"،

 

  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 

 وقد ُرفع التقرير إلى النائب العام.

 

  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.

 

 16  حضرت ورشة العمل التوجيهية للجنة المستقلة لالنتخابات  :2011كانون األول/ديسمبر

القانون المعني باللجنة المستقلة لالنتخابات "والحدود بصفتها مستشارة وألقت محاضرة بعنوان 

 ، نايفاشا، كينيا. "والحدود

 

 2 – 5  رشة العمل التوجيهية لمجلس التدقيق بالقضاة وحضرت : 2011تشرين الثاني/نوفمبر

"والية مجلس و"مجلس التدقيق بالقضاة والجهات الفاعلة" بصفتها مستشارة وألقت محاضرتين: 

 اشا، كينيا.، نايفالتدقيق بالقضاة"

 

 25  شاركت بصفتها مستشارة في ُخلوة التخطيط السنوية للحكومة : 2011تشرين األول/أكتوبر

، وقدّمت برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة –الكينية 

  كينيا.، مومباسا، "النوع االجتماعي ونقل السلطات اإلدارية/المالية"عرًضا بعنوان 

 

 25 – 26  شاركت في ورشة العمل الخاصة بهيئة منافع التقاعد بصفتها : 2011حزيران/يونيو

 ، نايفاشا، كينيا."أثر الدستور الجديد على الهيكلية والعمليات"مستشارة وقدّمت عرًضا بعنوان 

 



  كلية الحقوق في جامعة كينياتا محاضرة: 2011حتى نيسان/أبريل  2008شباط/فبراير ،

 )دّرست مادة البحوث واألساليب القانونية من بين مقررات أخرى(. 

 

 24  حضرت ورشة العمل التوجيهية للجنة تطبيق الدستور وشاركت  :2011كانون الثاني/يناير

"اإلصالحات الرئيسية بموجب الدستور: اإلصالحات القضائية واالنتخابية كمحاضرة في 

 ، نايفاشا، كينيا.واألمنية والمتعلقة بالقانون والنظام"

 

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

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

. 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

التابع للوزارة، وهو مجموعة اجتماعات عامة ُعقدت في أنحاء البالد استعدادًا لالستفتاء المقترح "

 العام.

 

 وار على الراديو حول الدستور المقترح بالنيابة عن الوزارة، نيروبي.شاركت في برامج ح

 

  نائبة رئيسة فرقة العمل المعنية بالحكومة المطّورة، وكانت عضًوا في  :2010آذار/مارس

الفريق الحكومي برعاية من الحكومتين األلمانية والفرنسية خالل الجولة الدراسية إلى ألمانيا 

 بنقل السلطات. حول موضوعوفرنسا 

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

مسودات  6( )أعدّت فرقة العمل تقريًرا وصاغت وزارة الحكومات المحلية)برعاية  المطّورة

الدولية، قانون تشريعات وهي: قانون المناطق الحضرية والمدن، قانون العالقات الحكومية 

المرحلة االنتقالية إلى الحكومة المطّورة، وقانون حكومة المقاطعة، والتي منذ ذلك الحين قد تم 

كما أن عناصر عدّة من القانون المقترح من قبل فرقة  .اعتمادها كقوانين مع بعض التعديالت(

 . قد تم اعتمادها كقوانين( اتالعمل حول اإلدارة المالية لحكومة المقاطع

 

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

 المقترح، نيروبي.

 

  في ورشة  "تقرير كريغلر: عناصر اإلصالح االنتخابي"ورقة بعنوان  قدّمت :2009تموز/يوليو

العمل التحضيرية للجنة االنتخابية المستقلة المؤقتة ولجنة استعراض الحدود المستقلة المؤقتة، 

 نايفاشا، كينيا.

 

 26-29  كانت الميّسرة في ورشة عمل تدريبية )وشمل ذلك تقديم 2008تشرين األول/أكتوبر :

فريقيا حول إدارة اللجان التشريعية لشرق أعروض عدّة( لرؤساء ورؤساء أقالم لجان الجمعية 

 واالجتماعات في الجمعية، أروشا.

 

 /التي ( يغلررك لجنة)، لجنة االستعراض المستقلة مفّوضة: 2008 أيلول/سبتمبر –مارس آذار

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



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

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

 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 :.عضو مجلس األمناء، صندوق ألكسندر فوربس التقاعدي 

 

 2005 - 2009: .مديرة تحالف كينيا للقطاع الخاص 

 

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

 األوروبي وحكومة كينيا(.

 

 2004 –  التعليم القانونيعضو، مجلس  :2007تشرين األول/أكتوبر. 

 

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

)تمّخض عنها تقرير كان األساس إلصالحات كبيرة ولتنظيم  والتدريب على القانون في كينيا

 .(التعليم القانوني

 

 2005 : التطبيقات المدنية المتعددة تولّت بنجاح وبالنيابة عن لجنة استعراض دستور كينيا قضية

آخرين ضد النائب العام الموّقر، لجنة  12، باتريك أوما أونيانغو و2005لعام  677رقم 

وكانت هذه القضية محورية في تاريخ كينيا استعراض دستور كينيا واللجنة االنتخابية لكينيا. 

 21بما أن قرار المحكمة بدّد المشاكل القانونية التي اعترضت تنفيذ االستفتاء العام في  الدستوري

 .2005تشرين الثاني/نوفمبر 

 

  ترأست وفد الجمعية القانونية في كينيا إلى لندن لتقديم مناقصة أمام جمعية : 2004حزيران/يونيو

. وفازت نقابة 2007الكومنويلث لعام محامي مجلس الكومنويلث بشأن استضافة مؤتمر محامي 

 محامي كينيا بالمناقصة.

 

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

 



 2003 – 2009: .عضو مجلس إدارة مستشفى ماستر 

 

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

 

 2003: وقد تم رفع  رئيسة، لجنة جمعية القانون في كينيا للتحقيق في الفساد في النظام القضائي(

 .تقرير اللجنة إلى رئيس القضاة حينها، الرئيس إيفنز غيشيرو الموقّر(

 

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

 

  المعتمد. دورة خاصة لألعضاء في معهد المحّكمين حضرت: 2000تشرين الثاني/نوفمبر 

 

  أصبحت كاتبة عدل. :1996أيلول/سبتمبر 

 

  برنامج التبادل المنّظم  في شاركت: 1995نيسان/أبريل  30حتى  1995األول من نيسان/أبريل

 4من قبل نقابة المحامين الوطنية )الواليات المتحدة( في واشنطن العاصمة، وقد شمل ممثلين عن 

استشارات وورش عمل دول أفريقية وهي باألخص أوغندا وتنزانيا وغانا. وقد شمل البرنامج 

راتيجيات لجمعيات لتزويد المشاركين بمهارات التخطيط واإلدارة والصياغة، وتطوير االست

 نقابات المحامين المحترفة، والتشبيك إلقامة الصالت بين نقابات المحامين األفريقية واألميركية. 

 

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

 

  ُعيّنت مفّوضة أداء اليمين.: 1990آب/أغسطس 

 

 والتنظيم ما يلي:تتضّمن الخبرة في مجال اإلدارة 

 التخطيط االستراتيجي وتطوير مؤسسات أعمال جديدة. 

 معهم. عامل مع الموكلين/العمالء وصون العالقاتتال 

 بناء عالقات عمل جيّدة مع القضاء ودوائر النيابة العامة وغيرها من األقسام اإلدارية الرئيسية. 

 في ذلك التوظيف وتقييم األداء  إدارة المسائل اليومية لشركة محاماة كثيرة االنشغال بما

 والتخطيط المالي وكذلك مختلف التعامالت مع القطاعين العام والخاص.

 

 المؤهالت العلمية

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

، والقانون الدولي الدولي للفضاءالقانون الجوي الدولي والقانون الدولي وحل النزاعات، 

لحقوق اإلنسان. وقد تضّمنت الدراسات اإلضافية القانون الدستوري المقارن، القانون 

الدولي للملكية الفكرية، الحقوق وعلم االقتصاد، القانون البيئي الدولي والقانون اإلنساني 

 الدولي(.



 تم قبولها كمحامية في المحكمة العليا في كينيا 16/9/85

 شهادة دبلوم من كلية الحقوق في كينيا 1985

 كابالن وستراتون للمحاماة، نيروبي 1984-1985

 في كينيا كلية الحقوقا مع تلقي دبلوم من برنامج تدّرب ممتثل جزئيً 

 جامعة نيروبي، كلية الحقوق، المرتبة الثانية العليا مع شرف 1980-1984

، مستوى التعليم المتقدّم )ثالث مقررات دراسية رئيسية مدرسة أاليينس العليا للفتيات  1979–1978

 نقطة((  16ومقرر فرعي )

 نقطة( 13) 1مدرسة أاليينس العليا للفتيات للتعليم الثانوي، )المستوى أ(، القسم  1977 –1974

 

 المؤهالت المهنية

سة، ل.م.  الحاضر – 5/5/06   كامبوني وشركاها للمحاماة، نيروبيمؤّسِّ

 محاضرة، كلية الحقوق في كينيا، نيروبي 2012إلى  2007

 محاضرة، كلية الحقوق في جامعة كينياتا، نيروبي  2011- 2008

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

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

 

 شهادات التقدير

 جمعية القانون في كينيا: 2006

 : جمعية القانون في شرق أفريقيا11/2005

 ألكسندر فوربس للخدمات المالية في شرق أفريقيا

 

 ات والمؤلفاتمنشورال

  ساهمت كباحثة في نشر التقارير التالية من قبل شبكة العدالة الضريبية  :2012نيسان/أبريل– 

 أفريقيا وهيئة معونة العمل:

o  الضريبية في شرق أفريقيا: سباق إلى القاع؟""المنافسة 

o  المنافسة الضريبية في شرق أفريقيا: سباق إلى القاع؟ المحفزات الضريبية والخسائر في

 العائدات في كينيا

o  المنافسة الضريبية في شرق أفريقيا: سباق إلى القاع؟ المحفزات الضريبية والخسائر في

 العائدات في أوغندا



o في شرق أفريقيا: سباق إلى القاع؟ المحفزات الضريبية والخسائر في  المنافسة الضريبية

 العائدات في تنزانيا

 2005: )دافعت بنجاح عن اقتراح )استكمال جزئي ألطروحة الدكتوراه 

 "2007-2002"التحديات الدستورية للتحالفات السياسية في كينيا، مشروع بحثي: 

 

 2004:  "جمعية القانون في كينيا، تعزيز "في "اإلصالحات القضائية عند مفترق الطرق

 (2004)إحدى منشورات جمعية القانون في كينيا، "المكاسب السياسية في كينيا

 

 األعمال غير المنشورة

 تطبيق القانون الجنائي الدولي في كينيا (1

 إلى دارفوروالنزاع غير المسلّح باإلشارة المحكمة الجنائية الدولية  (2

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

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

 

 ماالحكّ 

 فريد أوجيامبو م.أ.

 كبالن وستاتون للمحاماة

 GPO – 40111صندوق البريد: 

 ، نيروبي2841000هاتف: 

 

 القّس إراستوس ويرو

 وبي المعمدانية، ويستالندزركنيسة ني

 0722273656هاتف: 


