
  معلومات شخصية

   نوهو هاماين   :االسم

  مونكلّا  :النسب

  

  ، نيامي، النيجر١٩٦٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠              : تاريخ ومكان االزدياد

  الفرنسية        : لغة العمل

  متزوج، أب لثالثة أطفال        : احلالة العائلية

  
  .٢٠١٠أبريل /بة، نيسانرئيس الدائرة األوىل يف ديوان احملاس  :الوظيفة احلالية/املنصب

منسق شعبة القضاء باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء بنيامي،  

 ٢٠١٠فرباير /شباط

  

   :أهم النشاطات املهنية املؤداة

أبريل / نيسان- ٢٠٠٣يونيو /حزيران

٢٠١٠ 

مستشار باحملكمة العليا ملحق خاصة بالشعبة اجلنائية للغرفة 

  .واالنضباط يف تنفيذ امليزانياتالقضائية وبغرفة احلسابات   

 - ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

 ٢٠٠٣يونيو /حزيران

  .مستشار مبحكمة االستئناف بنيامي

سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٠مارس /آذار

٢٠٠٠ 

  .مدعي عام اجلمهورية لدى حمكمة نيامي

مارس / إىل آذار١٩٩٩أغسطس /آب

٢٠٠٠ 

  .ارنائب أول للمدعي العام لدى حمكمة االستئناف بزند

  .مدعي عام اجلمهورية لدى حمكمة زندار   ١٩٩٩ -١٩٩٦

  .رئيس احملكمة اإلقليمية بتيلّابريي ١٩٩٦ -١٩٩٤

  .قاضي التحقيق مبحكمة نيامي ١٩٩٤ -١٩٨٩

  .١٩٩٢قاضي التحقيق مبحكمة أمن الدولة 

  قاضي التحقيق بالس األعلى للقضاء ٢٠٠٧، ٢٠٠٣،  ١٩٩٠

  



   التعليم والتدريب

دبلوم القضاء مبيزة : املدرسة الوطنية للقضاء، باريس، فرنسا ١٩٨٩ - ١٩٨٨

  .ممتاز

شهادة : جامعة نيامي، كلية العلوم االقتصادية والقانونية ١٩٨٦ - ١٩٨٢

  .املاجستري يف القانون اخلاص

اإلدارة : ، املعهد الدويل لإلدارة العمومية)فرنسا(باريس  ١٩٩٨

 ..ومحاية حقوق اإلنسان

الوقاية القانونية : ، املعهد الدويل لقانون التنمية)إيطاليا(روما  ١٩٩٩

 .واملعاجلة القضائية للفساد

  .دولة القانون والقضاء املستقل: الواليات املتحدة األمريكية ٢٠٠٠

، املدرسة )البينني(بورتو نوفو : ٢٠٠٩، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢ 

 املنظم من تدريب املدربني يف القانون: اإلقليمية العليا للقضاء

  .طرف منظمة تنسيق قانون األعمال بإفريقيا

خلية التمرس وإعادة : املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء بنيامي ٢٠٠٦

التدريب املتقدم للمدربني بشعبة القضاء وشعبة : التدرييب

  .الكتاب القضائيني

مراقبة وتقييم ومراجعة : املدرسة الوطنية لإلدارة، باريس ٢٠٠٨

  .ت العموميةالنفقا

:  املعهد الدويل ريين كاسان حلقوق اإلنسان بستراسبورغ ٢٠٠٩أبريل /نيسان

  .االعتقال والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

نشاطات أخرى يف جمال حقوق 

  :اإلنسان

  :نشاطات تدريبية قام ا لفائدة

  اجلمعية النيجريية حلقوق اإلنسان، �

  جلنة اجليش والدميقراطية، �

منسق دليل : رك حلقوق اإلنسانمعهد الدامن �

  تدريب القضاة يف حقوق اإلنسان

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات  �

 .األساسية

ممثل مجهورية النيجر يف املؤمترات السنوية للمفوضني حلماية  ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧ 

  .احلياة اخلاصة والبيانات الشخصية



لطات القضائية العليا للنقض اليت تشترك يف منسق مجعية الس ٢٠١٠أبريل /إىل حدود نيسان

  .اللغة الفرنسية
  

***  


