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  الدميقراطية الكونغو مجهورية موشي، ،1956 ديسمرب/األول كانون 31

  الدميقراطية الكونغو مجهورية من كونغولية،
  متزوج

  

  واملؤهالت اجلامعي التعليم

  ).سويسرا ،جنيف( العام الدويل القانون يف دكتوراه  1995 - 1992
  ".اإلنسان وحقوق املسلحة توالتداخال الدولية املنظمات" :الدكتوراه أطروحة عنوان
  .1996 لعام جنيف جامعة من أطروحة أفضل جائزة
  

 يف )املاجستري درجة بعد عليها احلصول مت متقدمة جامعية درجة( العليا الدراسات دبلوم  1992 - 1990
 .سويسرا جنيف، ،العام الدويل قانونال
  

 .فرنسا ،ستراسبورغ ،اإلنسان حلقوق املقارن القانونو الدويل القانون يف دبلوم  1990 - 1989
  

 يف )املاجستري درجة بعد عليها احلصول مت متقدمة جامعية درجة( العليا الدراسات دبلوم  1990 - 1988
  .فرنسا ،نانسي ،األورويب االحتاد قانون
  

 يف )املاجستري درجة بعد عليها احلصول مت متقدمة جامعية درجة( العليا الدراسات دبلوم  1990 - 1988
  .فرنسا ،نانسي ،األورويب االحتاد وسياسة قانون
  

 اخلاص القانونو القانون، يف )واملاجستري البكالوريوس( املاجستري درجةو العليا الدراسات  1982 - 1976
 .الكونغو مجهورية ينشاسا،ك ،اجلنائي والقانون

  

  املهنية اخلربة

  والقانونية القضائية اخلربة
 .هولندا الهاي، السابقة، ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة يف قاض  اآلن إىل – 2006
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 اخلاصة الدولية اجلنائية لمحكمةل القضائية اإلجراءات دعم وحدة ورئيس قانوين ضابط  2001 - 1997
  .ترتانيا أروشا، ،املتحدة األمم يف دويل مدين وظفمو روانداب

  
 يف وحريام املواطنني حقوق زيروو الوزراء رئيس لنائب القانوين املستشارو مساعد ممثل  1988 - 1985

 .الكونغو مجهورية كينشاسا،
  

 رئيس بمكت يف مساعد قانوين ومستشار )املدنية الشرطة( الشرطة ملقر القانوين الضابط  1985 - 1983
  .الدميقراطية الكونغو مجهورية كينشاسا، اجلمهورية،

  
 حلامية العسكرية احملكمة يف العسكري العام املدعي مساعد ،متدرب عسكري صلح قاضي  1982 - 1981

 .الدميقراطية الكونغو مجهورية غوميب، -كينشاسا
  

  )2006-2001( مفوض مندوبو العادة فوق كسفري الدبلوماسية اخلربة
  
  .سويسرا ،برن يف السويسري االحتاد لدى الدميقراطية الكونغو مهوريةجل مفوض مندوبو العادة فوق سفري   •
 املتحدة األمم مكتب لدى الدميقراطية الكونغو مهوريةجل دائم وممثل مفوض مندوبو العادة فوق سفري   •

 .النمسا ،فيينا يفو  سويسرا ،جنيف يف األخرى الدولية واملنظمات  
 .هولندا أمستردام، ،الدميقراطية الكونغو جلمهورية األساسية سلعلل املشترك الصندوق اكمح   •
  

  العلمي والبحث التدريس يف اخلربة
  

 .فرنسا ،ستراسبورغ جامعة يف اإلنسان حلقوق الدويل املعهد يف ضيف حماضر  اآلن إىل – 2009
  

 للدبلوماسية جنيف مدرسة" يف الدويل اجلنائي والقانون العام الدويل القانون أستاذ  اآلن إىل – 2004
 .سويسرا جنيف، ،"اجلامعي املعهد الدولية، والعالقات

  
 الدويل للقانون )متعددة كليات عرب اإلنساين العمل برنامج( جنيف جامعة يف زائر حماضر  2006 - 1999

  سويسرا جنيف، الدويل، اإلنساين والقانون العام،
  

 .سويسرا جنيف، جامعة ،احلقوق كلية يف باحث  1996 - 1995
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 كينشاسا، ،غوميب كينشاسا جبامعة التجارة كلية يف التجاريو املدين القانون أستاذ  1988 - 1982

 .الكونغو مجهورية
  

 الشرطة( الشرطة تدريب مركز يف اجلامعية احلرياتو اإلنسان حقوق دورات يف مدرب  1983 - 1982
 .الدميقراطية الكونغو مجهورية ،مالوكو - كينشاسا ،)املدنية
  

  شغلها مت اليت األطراف املتعددة املناصب من البعض
  

 العليا املفوضية( الالجئني لشؤون السامية املتحدة األمم ملفوضية التنفيذية اللجنة رئيس نائب  2006 - 2005
 .سويسرا جنيف، ،)لالجئني

  
 – يناير/الثاين كانون 1

 كانون 31
  2005 ديسمرب/األول

 من132 الـ جمموعة احلني ذلك يف ،الصنيو 77 ـال موعة )سفري مستوى على( رئيس
 .سويسرا ،جنيف ،االحنياز عدم حركة يف األعضاء الدول
  

 تشرين 1
 2004 أكتوبر/األول
 كانون 31 –

  2005 يناير/الثاين

 ،ةينامال البلدان من 21 من جمموعة وهي ،21 ـال موعة )سفري مستوى على( منسق
 .سويسرا جنيف، يف السالح لرتع املتحدة األمم مؤمتر يف
  

 

  املهنية واملهارات اخلربات

  والعلمية األكادميية املهارات
  

 اًباحث كنت أنين كما عدة، لسنوات غوميب -كينشاسا جامعة يف التجارة مدرسة يف القانون تدريسب قمت لقد
 زلت ما احلاضر، الوقت يفو .اإلنساين والقانون الدويل نونالقا بتدريس الحق وقت يف قمت حيث جنيف جامعة يف

 للدبلوماسية جنيف مدرسة يف أستاذ وكذلك ستراسبورغ يف اإلنسان حلقوق الدويل املعهد يف ضيفاً حماضرا
 .جنيف يف اجلامعي املعهد الدولية، والعالقات
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 ،اإلنسان وحقوق ،الدويل اإلنساين والقانون ،الدويل اجلنائي والقانون ،العام الدويل القانون :هي يحبوث جماالت
 .اخل اجلنس،و الطفل، وحقوق النامية، أوروبا دول تعاونو املسلحة، القوة واستخدام الدولية، املنظماتو
  

  واإلدارية والقانونية القضائية اخلربات
  

 عام مدعي بصفة عملت لقد كينشاسا، يف العسكرية للمحكمة متدرب عسكري صلح كقاضي وبصفيت
 يف عملت حيث روانداب اخلاصة الدولية اجلنائية لمحكمةل القانوين الضابط أيضا كنتو .منفرد قاضو عسكري
 يف .واالستئنافات واجللسات احملاكمات إدارة عن ،أخرى أمور ضمن مسؤوال، كنت .احملكمة قلمو القانونية الدوائر
 من العديد يف شاركت لقد .السابقة بيوغسالفيا اخلاصة الدولية اجلنائية احملكمة يف احملاكمة قاضي أنا الراهن، الوقت

 الدولية العدالة سريو تنظيم أعمال أتقنت لقد .اخلاصة احملكمة تاريخ يف تعقيدا  احملاكماتأكثر ذلك يف مبا ،احملاكمات
 .جدا جيد بشكل

  
 اإلدارية علومال درست لقد .كينشاسا يف اإلنسان حقوق زيروو الوزراء رئيس نائبل قانوين كمستشار عملتو

 منصب على سبيل املثال، ،بسهولة بشؤوا والبت خمتلفة وإدارية تنظيمية مناصب شغل من متكنت وبالتايل ،والقانون
  .متتاليتني لفترتني وجنيف برن يف الدبلوماسية البعثة رئيس
  

 األمم يفو .الشأن ذا لعملا ورش حضرت لقد .املتحدة األمم نظام داخل املوظفني شؤونب جيدة معرفة لدي
 .واإلدارية التنظيمية باملسائل أيضاً تعاملت لقد ،"احملكمة إدارة قسم" عن املسؤول الضابط بصفيتو املتحدة،

  
  الدولية واخلربات الدبلوماسية املهارات

  
 بآليات تامة معرفة اكتسبت فقد ،املتحدة األمم داخل ا قمت اليت تدرييبال العمل فترات من عدد بفضل
 حقوق مسائل مجيع إنين أتقن ،احلال بطبيعةو .مبكر وقت يف نفسه املتحدة األمم ونظام األطراف املتعددة الدبلوماسية

  بالطبع ولدي ،اإلنسان حلقوق املتحدة األمم جملس / جلنة إىل يتحكوم وفدل رئيسا كنت ،عديدة لسنواتو .اإلنسان
 .الدولية املؤمتراتب املعرفة

  
 القضائية الوالية هذه لتمثيل أجنبية دول إىل كثريا أسافر كنت اخلاصة، أروشا كمةحمل القانوين ملسؤولا بصفيت

 من وغريها النقل وأوامر القضائية، االعتقال أوامر( القضائية املستندات بتبليغ تتعلق مهامي كانت .العالية الدولية
 وضباط ،نيالرئيسي العامني واملدعني ،العامني واحملامني ،العدل ووزراء ،اخلارجية وزراء( للحكومات )القضائية األوامر
 وجلب ،اخلاصة احملكمة قبل من فيهم املشتبه أو املتهمني األشخاص نقلل الدول مع والتفاوض ،)لشرطةل العليا القيادة
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 .ترتانيا ،أروشا يف احملكمة مقر إىل املتحدة األمم قبل من تصريف حتت ضعتو خاصة طائرة منت على شخصيا املعتقلني
 حكومةو اخلاصة احملكمةو املتحدة األمم بني سيما ال ،الرئيسي املقر باتفاقات املتعلقة املسائلب املعرفة بالطبع ولدي
 .األمور هذه ثلمب الصلة ذات املراسالت صياغة يف اخلربة من كبريا قدرا اكتسبت قدل بالطبع، .املضيفة ترتانيا

   
 يف شاركت قدف ،برن يف السويسري االحتاد لدى لبلدي سابق مفوضمندوب و دةالعا فوق سفريك بصفيتو

 لدى الدائم املمثلو الدبلوماسية للبعثة كرئيس ،األخرى السابقة أعمايل أن كما .يومي أساس على الثنائية الدبلوماسية
 املتعددة الدبلوماسية املعرفة من املزيد أعطتين فيينا يفو جنيف يف األخرى الدولية واملنظمات املتحدة األمم مكتب

 موعة منسق ةبصف نتخايبيف ا السفراء زمالئي أدت إىل جناح توافقي ومفاوض كرئيس الثابتة مهارايت إن  .األطراف
 والصني 77 ـال موعة اًرئيسو جنيف يف السالح لرتع املتحدة األمم مؤمتر يف النامية الدول من دولة 21 ـال
 األمم مفوض ربنامجل التنفيذية اللجنة رئيس نائب بصفة وأخريا، ،جنيف يف )132 حنيازاال عدم دول جمموعة(

 أو قليميةاإل لمجموعاتل وكقائد ،الدبلوماسية للبعثة كرئيس والييت فترة خالل .الالجئني لشؤون السامي املتحدة
 لألناس تسمح اليت األطراف، دةاملتعد الدبلوماسيةب التزامي إلثبات الفرصة يل سنحت فقد الدولية، املؤمترات
  .الثقايف التنوع ثراء يف راسخا اعتقادا أعتقد إنين .مثمر بشكل التعاونو باالجتماع

  
  الثابتة النصوص صياغة مهارات

  
 اليت ليزيةواإلجن الفرنسية اللغتني بكال التقارير وكذلك مراساليت،و والسياسية، القانونية حتلياليت بكتابة أقوم إنين
 الدولية اجلنائية احملكمة يف كقاض بصفيت ،الراهن الوقت يف .النصوص صياغة يف هارايتمل جدا عال ستوىم تظهر

 اجلنائية احملكمة يف اآلن، حىتو .األحكامو والقرارات ةختلفامل النظر وجهات بصياغة أقومإنين  السابقة، يوغوسالفيال
 للبعثات رئيسا بصفيتو ،أخريا .واألحكام قراراتال صياغة يف  أيضاًشاركت لقد ،روانداب اخلاصة الدولية

 برن من كل يف بالغة أمهية ذات كانت أا كما يومي أساس على النصوص صياغة يف مهارايت تثبت لقد الدبلوماسية،
  .األخرى الدولية احملافل من العديد يف وكذلك وجنيف

  

  الدولية االجتماعات بعض

  

 أبريل/نيسان 16 -12
2006:  

 االحتاد وزراءل التجارة مؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي فدالو رئيس 
 .كينيا ،نريويب ،األفريقي

  
 كانون 18 – 13
  :2005 ديسمرب/األول

 السادس الوزاري املؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس نائب
 .الصني ،كونغ هونغ ،العاملية التجارة ملنظمة
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 تشرين 23 -21
  :2005 نوفمرب/الثاين

 التجارة وزراءل الوزاري املؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .ترتانيا ،أروشا األساسية، السلع بشأن األفريقي لالحتاد

  
 22 – مارس/آذار 14

  :2005 أبريل/نيسان
 األمم للجنة 61 الـ الدورة إىل ةالدميقراطي الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .سويسرا جنيف، ،اإلنسان حلقوق املتحدة

  
 كانون 22 -18
  :2005 يناير/الثاين

 من الوقاية حول العاملي املؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
  .اليابان كويب، ،الكوارث

 /الثاين تشرين 29
  :2004 نوفمرب

 عامل أجل من العاملي القمة مؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية ومياحلك الوفد رئيس
 .كينيا نريويب، ،األلغام من خال
  

 يوليو/متوز 13 -9
2004:  

 جمموعةو والكارييب أفريقيا مؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .موريشوس باي، غراند ،90الـ التجارة وزراء جمموعةو الكارييب دول
  

 يونيو/حزيران 13-18
2004:  

 الوزاري املتحدة األمم مؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .الربازيل ،باولو ساو ،والتنمية للتجارة عشر احلادي

  
15 – 23 

  :2004 أبريل/نيسان
 األمم للجنة 60 الـ رةالدو إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .سويسرا جنيف، ،اإلنسان حلقوق املتحدة

  
 /أيلول 14 -10

   :2003 سبتمرب
 اخلامس الوزاري املؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس نائب
  .املكسيك كانكون، العاملية، التجارة ملنظمة
  

 25 – مارس/آذار 17
   :2003 أبريل/نيسان

 للجنة واخلمسني التاسعة الدورة إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي لوفدا رئيس
 .سويسرا جنيف، ،اإلنسان حلقوق املتحدة األمم
  

 تشرين/نوفمرب 5 –4
  :2002 الثاين

 بشأن الوزاري املؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس نائب
  .سويسرا إنترالكن، ،اخلام للماس مربيلكي عملية على التصديق مشروع
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 1 – سبتمرب/أيلول 23
 أكتوبر/لاألو تشرين
2002:  

 والثالثون السابعة السلسلة إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .سويسرا ،جنيف الفكرية، للملكية العاملية املنظمة يف األعضاء الدول جلمعيات

  
16- 20 
  :2002:سبتمرب/أيلول

 األطراف دوللل الرابع االجتماع إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 تلك وتدمري لألفراد املضادة األلغام ونقل وإنتاج ختزينو واستخدام حظر اتفاقية يف

 .سويسرا جنيف، ،األسلحة
  

 أغسطس/آب 7 -5
2002:  

 جنويبو يلشرق املشتركة السوق إىل طيةالدميقرا الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 العاملية التجارة األفريقي اجلنوب تنمية جمموعة فاوضيمل قليميةاإل عملال ورشة / أفريقيا
 .كينيا ،نريويب ،للتنمية الدوحة أجندة بشأن
  

 مايو/أيار 31 -30
2002:  

 الوكالة بني املشتركة الندوة إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 اهلادئ واحمليط والكارييب أفريقيا دول وأمانة ،الكومنولث أمانةو ،للفرنكوفونية الدولية
  .بلجيكا بروكسل، ،"للشراكة كوتونو التفاق األطراف املتعددة اجلوانب" حول
  

 مايو/أيار 29 -28
2002:  

 الدوحة عمل نامجبر حول ندوةال إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 .فرنسا باريس، ،)الفرانكوفونية( بالفرنسية الناطق العامل وأولويات

  
 مايو/أيار 17 -13

2002:  
 سياسات بشأن الدويل املؤمتر إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 الربنامج نظمها اليت العظمى، البحريات منطقةو األفريقي والقرن أفريقيا شرق يف اهلجرة
 املتحدة األمم معهدو ،للسكان املتحدة األمم صندوق من مبساعدة اهلجرة لسياسة الدويل

 .كينيا نريويب، ،الدولية العمل ومنظمة للهجرة الدولية املنظمةو ،والبحوث للتدريب
  

 2 -أبريل/نيسان 29
  :2002 مايو/أيار

 عشرة التاسعة االستثنائية الدورة إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد رئيس
 املتحدة األمم مركز يف والتنمية، التجارة جملسو ،والتنمية للتجارة املتحدة األمم ؤمترمل

 ،اهلادئ واحمليط آلسيا االجتماعيةو االقتصادية اللجنة املتحدة األمم جلنة – للمؤمترات
 .تايالند بانكوك،

  
 26 – مارس/آذار 18

  :2002 أبريل/نيسان
 للجنة واخلمسني الثامنة الدورة إىل الدميقراطية الكونغو جلمهورية احلكومي الوفد ئيسر

 .سويسرا جنيف، ،اإلنسان حلقوق املتحدة األمم
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  الدراسية واحللقات العمل وورش الندوات يف املشاركة

  

 األعمال جدول" نبشأ والتنمية للتجارة الدويل معهدلل االفتتاحية الندوة يف شاركت  :2002 مايو/أيار 3
 جامعة يف "والتنمية والتكنولوجيا االستثمارو والتجارة املايل التساقل الدويل االقتصادي

 .تايالند بانكوك، يف تشواللونغكورن
  

 تشرين 22 -19
  :1998 أكتوبر/األول

 املوارد إدارة مكتب نيويورك، ،املتحدة ألممل اإلدارة قسم هانظم عمل ورشة يف شاركت
  .ترتانيا ، أروشا ،"الوظيفي التصنيف" حول ،البشرية

  
21- 25 
  :1998 سبتمرب/أيلول

 املوارد إدارة مكتب نيويورك، ،املتحدة ألممل اإلدارة قسم هانظم عمل ورشة يف شاركت
  .ترتانيا ، أروشا ،"الوظيفي الوصف" حول ،البشرية

  
 يونيو/حزيران 9 -1

1998:  
 ذلك يف مبا ،بروندا اخلاصة الدولية اجلنائية احملكمة قضاةل اخلامسة اإلمتامية اجللسة تحضر
 على التعديالت واعتماد مناقشة اإلمتامية اجللسة هذه خالل متت .االستئناف دائرة

 .اخلاصة احملكمة إجراءاتو وسري بتنظيم املتعلقة الرئيسية القانونية النصوص
  

 تشرين 22 -20
  :1997 أكتوبر/األول

 األمحر للصليب الدولية اللجنة هاتظمن  اليتاإلنساين الدويل ونالقان حول ندوة يف تشارك
 .ترتانيا أروشا، ،بروندا اخلاصة الدولية اجلنائية لمحكمةل القانونية الشؤون موظفيو للقضاة

  
 يونيو/حزيران 5 -1

1997:  
 الدولية اجلنائية لمحكمةل االستئنافو اتاحملاكم قضاةل الرابعة اإلمتامية الدورة تحضر

 التعديالت واعتماد مناقشة اإلمتامية اجللسة هذه خالل متت .ترتانيا ،أروشا ،بروندا خلاصةا
  اخلاصة احملكمة إجراءاتو وسري بتنظيم املتعلقة الرئيسية القانونية النصوص على
  

 .سويسرا جنيف، ،اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مركز يف تدرييب عمل  1996 - 1995
  

 أكتوبر/األول تشرين
1995:  

 القانونو املتحدة األمم" حول جنيف جبامعة القانون كلية نظمتها دراسية ندوة يف تشارك
 .سويسرا جنيف، ،املتحدة األمم لتأسيس اخلمسني الذكرى مبناسبة "اإلنساين الدويل
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 تشرين / أغسطس/آب
  :1989 أكتوبر/األول

 اإلنسان حقوق مركز يف ة،الدولي العمل منظمة لدى اإلنسان حقوق جمال يف تدرييب عمل
 .سويسرا جنيف، الالجئني، لشؤون املتحدة لألمم العليا املفوضية يف املتحدة لألمم التابع
  

 حقوقو اإلنساين الدويل القانون جمال يف األمحر للصليب الدولية اللجنة لدى تدرييب عمل  :1989 أغسطس/آب
  .سويسرا جنيف، ،اإلنسان

  

  تلقيته آخر تدريب

  

  .املتحدة اململكة أكسفورد، ،اإلجنليزي العاملي املركز يف ليزيةاإلجن للغة متقدم تعلم   :1996 سبتمرب/أيلول
  

 تشرين – فرباير/شباط
  :1982 أكتوبر/األول

 الكوماندوس تدريب مركز يف )باء سكوماندو الربيفيه شهادة( خاص عسكري تدريب
 .الدميقراطية لكونغوا مجهورية ،كويل-كوتا يف )الكوماندوس تدريب مركز(
  

 أكتوبر/األول تشرين
 يوليو/متوز – 1975
1976  

 ).اليسوعيني اآلباء( الرئيسية اإلقليمية بيالرمني روبرت سانت مدرسة يف كنائسي تدريب
 .الدميقراطية الكونغو مجهورية مايدي، الدين،و الفلسفة يف دراسات

  

  األكادميية الشرفية واجلوائز األومسة

  

  األكادميية لشرفيةا اجلوائز
  

 دكتوراه أطروحة فضلأل نقدية جائزةو وشهادة ،ميدالية :جنيف ،)Bellot( بيلو جائزة  1996
 .سويسرا جنيف، ،1996 عام يف جنيف جامعة من
  

  .سويسرا جنيف، جوستني، سانت أصدقاء شهادة  1993
  

  تلقيتها جوائز  
  

  .سويسرا جنيف، ،مشيديين لوسيو إرنست مؤسسة جائزة .1
 .سويسرا ، فريبورغ ،1994-1990 ،فريبورغ يف "أيوفر جوستني سانت" معهد من زميل درجة .2
 .سويسرا جنيف، ،1992 ،)روليكس ساعات( ويلزدورف هانس منحة .3
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  البحوث

  األكادميي العمل
  

  .1979 كينشاسا، ،البكالوريوس درجة أطروحة ،"الزائريي اجلنائي القانون يف اإلعدام عقوبة" .1
 .1982 كينشاسا، ،ماجستري أطروحة ،"الزائريي والعريف املدين القانون يف ويةاألب السلطة" .2
 أطروحة "،اهلادئ واحمليط والكارييب وأفريقيا األورويب االقتصادي االحتاد بني العالقة يف اإلنسان حقوق" .3

 .1990 ،نانسي ،متقدمة جامعية درجة
 .1992 جنيف، ،عليا جامعية رجةد أطروحة ،"وليربيا والصومال العراق يف املسلح التدخل" .4
 .1995 جنيف، ،دكتوراه أطروحة ،"املسلح التدخلو اإلنسان وحقوق الدولية املنظمات" .5
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  املنظمات يف واالنتماءات العضوية

 أعضاء من 9,000 ضمن من انتخايب مت ؛كينشاسا جامعة يف الطلبة الحتاد )مفوض( ممثل  :1982 – 1981
 .كينشاسا اجلمعية،
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 سانت يف .)اخل البوذيني،و واليهود واملسلمون املسيحيون( األديان بني رابطةال رئيس  :1993 – 1990
  .جنيف ،جوستني

  
 يف الشعوب وحقوق اإلنسان حلقوق األفريقي يثاقامل وتطبيق حترامال الدولية اللجنة عضو  2002 - 1990

 .وجنيف  ،باريس
  

 .لندن ،املقارن الدويل للقانون األفريقية اجلمعية يف عضو  1998 - 1994
  

 .جنيف ،األكادميية جنيف مجعية يف احلياة دىمل عضو  اآلن إىل 1995
  

 .أروشا ،أروشا يف الكونغولية رابطةال يف بارز مواطنو عضو  اآلن إىل 1997
  

 .ستراسبورغ ،ستراسبورغ يف اإلنسان حلقوق الدويل معهدلل العامة اجلمعية يف عضو  اآلن إىل 2010
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