
  البيانات الشخصية

  لدكتور روزولو جون بنكول طومسونا  :االسم

  املؤهالت التعليمية

 القانون �موضوع الرسالة). كلية كرست(دكتوراه يف القانون من جامعة كمربدج   1976

  ).1973-1961(ونظام احلكم يف سرياليون 

  .ماجستري يف القانون من جامعة كمربدج  1971

  . مع مرتبة الشرف الثانية من جامعة كمربدجبكالوريوس يف القانون  1969

  ).كلية فوره باي، سرياليون( يف الفلسفة من جامعة دورهام ماجستري  1965

  ).كلية فوره باي، سرياليون(بكالوريوس يف اآلداب من جامعة دورهام   1961

  

  التعليم املهين

ململكة املتحدة، حلقها بالقبول دبلوم العلوم القانونية من جملس العلوم القانونية، لندن، ا  1970

  .يف نقابة احملامني الربيطانية

  ).كلية فوره باي، سرياليون(التربية من جامعة دورهام دبلوم   1962

   الفخريةاجلوائز واألومسة

 يف جائزة الشرف يف التعليم من ألفا يف سيغما، وهي مجعية مرموقة للعدالة اجلنائية  1993

  .يواأوهجامعة كنت بوالية كنت يف 

جائزة االمتياز يف التعليم من المبدا ألفا إبسيلون، وهي مجعية مرموقة للعدالة اجلنائية يف   1991

  .يواجامعة كنت بوالية كنت يف أوه

، مدرسة برينان وتعيينه أستاذ كرسي للقانون يف جامعة أكرون. جائزة دافيد ل  1988

  .القانون، أكرون، أوهايو



  .لس النواب يف أوهايو مبناسبة حصوله على جائزة برينانشهادة تقدير من جم  1988

 لريادته البارزة وتفانيه يف العمل القانوين غانميشياإلجناز االستثنائي من والية شهادة   1986

  .جودة املعيشة لإلنسانوالعدالة لتحسني 

 .Operation Crossroads Africa Inc كةة من شرممنحة سفر تعليمية مقد  1986

  .ورك للقيام جبولة دراسية للمؤسسات القانونية يف الواليات املتحدة األمريكيةبنيوي

  .كومنولث اململكة املتحدة ملتابعة دراسة القانون يف إجنلتراجائزة الزمالة من   1966

  الورقات املقدمة يف اللقاءات األكادميية واملهنية

“The Role of International Law in Promoting Social Justice”, Fourth 
Annual Carolyn Freeze Baynes Memorial Lecture delivered to the 
College of Human Ecology, East Carolina, North Carolina. 

2007  

“Human Rights Violations in Africa : Challenges to International 
Criminal Justice”, guest lecture delivered to the Ohio State Student Bar 
Association, College of Law, Ohio State University, Columbus, Ohio. 

2000  

“Criminal Law Systems in Africa : Modernization Efforts and 
Prospects”, at a joint meeting of the Center for African Studies and the 
College of Law, Ohio State University, Columbus, Ohio 

2000  

“Britain’s Constitutional and Juridical Legacies in Commonwealth 
Africa”, Meeting of the Center for African Studies, Central State 
University, Wilberforce, Ohio. 

2000  

“ Judicial Independence and Protection of Human Rights in Africa”, 
guest lecture delivered to an International Law class, Ohio State 
University, Columbus, Ohio. 

2000  

“Jury Nullification : Its Uses and Perils in American and English 
Criminal Laws: A Socio-Legal Historical Perspective”, annual meeting 
of the Academy of Criminal Justice Sciences, Orlando, Florida. 

1999  

“Community Policing : Conceptual Problems and Implications for the 
Institution of Legality” (co-authored with Vic Bumphus), annual 
meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences, Louisville, 
Kentucky.  

1997  

“Press Freedom and Right to Fair Trail : A Study of Two 
Jurisdictions”, annual meeting of the Midwestern Criminal Justice 
Association, Indianapolis, Indiana. 

1996  

 



“Juvenile Justice in Sierra Leone”, annual meeting of the Midwestern 
Criminal Justice Association, Chicago, Illonis. 

1993  

“Crime and Justice in Sierra Leone : An Agenda for Research”, annual 
meeting of the Academy of Criminal Justice Sciences, Pittsburgh, 
Pennsylvania. 

1992  

“Social Justice in the United States : Problems and Challenges, keynote 
address to the Association of Sierra Leoneans Abroad and the Howard 
University African Students Asspciation, Washington, D.C. 

1991  

“Trafficking and Disposal of Hazardous Wastes : International Law 
Implications”, presentation made to the International Law Society, 
Unversity of Akron, School of Law, Akron, Ohio. 

1990  

“Legal Problems of Economic Integration in the West African Sub-
Region”, Second Annual Conference of the African Society of 
International and Comparative Law, Annaba, Algeria. 

1990  

“Rape in Traditional African Society” (co-authored with Dr. Edna 
Erez), presented in absenta at the American Society of Criminolgy 
Annual Meeting, Chicago, Illinois. 

1988  

“Legal Pluralism in Sierra Leone : Some Anachronisms” Faculty 
Symposium, University of Akron, School of Law, Akron, Ohio. 

1988  

“Law and Development in West Africa” guest lecture delivered to a 
Political Science class, Kent State University, Kent, Ohio. 

1988  

 “The Law of Constitutional Breakdowns: Judicial Innovation: Its Uses 
and Perils-Commonwealth Experience”, Faculty Colloquium, Political 
Science Depatment, Kent State University, Kent, Ohio. 

1988  

“General Defenses to Criminal Liability : Judicial Perspectives”, guest 
lecture delivered to a class on Criminal Law at the University of 
Akron, School of Law, Akron, Ohio. 

1988  

“Drug-testing : Some Fundamental Conceptual and Juristic Problems”, 
guest lecture delivered to a Constitutional Law class, University of 
Akron, School of Law, Akron, Ohio. 

1988  

The Law, the State and the Individual, Keynote speech, Ninth Annual 
Conference of the Sierra Leone Bar Association, Freetown, Sierra 
Leone. 

1986  

“Legal Rights of Women in Sierra Leone”, presented at a meeting of 
the Sierra Leone United Nations Association, Freetown, Sierra Leone. 

1984  

“The Judicial Function in Sierra Leone”, presented at the Sixth Annual 
Conference of the Sierra Leone Bar Association, Freetown, Sierra 
Leone. 

1984  



“Human Values : Legislative and Legal Aspects”, presented at a 
meeting of the Sierra Leone Association of University Women, 
Freetown, Sierra Leone. 

1984  

“Law Reform in a Developing Country : Sierra Leone Reflections”, 
presented at the Fifth Annual Conference of the Sierra Leone Bar 
Association, Freetown, Sierra Leone. 

1983  

“Legal Aspects of Economic Intergration : The Mano River Union 
Experience”, presented at the First Annual Conference of the Sierra 
Leone Bar Association, Freetown, Sierra Leone 

1979 

  )جلنة التحكيم(املقاالت الصادرة 

“Drug-testing : Fundamental Conceptual and Juristic Problems”. Akron Law 
Review, vol. 22, no. 2,.Fall 1988, pp.123-132, Ohio, United States of America. 

“Internal Conflicts in Marriage and Inheritance Laws in Sierra Leone: Some 
Anachronisms”. African Journal of International and comparative Law, vol. 1, Part 
3, June 1991, pp. 346-360, London, England. 

“Legal Problems of Economic Integration in the West African Sub-Region”, 
African Journal of International and comparative Law, vol. 2, Part 2, March 1990, 
pp. 85-102, London, England. 

“Rape in Sierra Leone: Conflict between the Sexes and Conflict of Laws”, (co-
authored with Dr. Edna Erez), International Journal of Comparative and Applied 
Criminal Justice, vol. 2 (winter issue), December 1990, pp. 201-210, Kansas, 
United States of America. 

“Married Women’s Property Rights in Sierra Leone: Legislative and Judicial 
Trends towards Liberalization – A Historical Survey”, African Journal of 
International and comparative Law, vol. 3, Part 1, June 1991, pp. 346-360, London, 
England. 

“Africa’s Charter on Children’s Rights: A Normative Break with Cultural 
Traditionalism”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 41, part 2, 
April 1992, pp. 432-444, London, England. 

“Spatial Diffusion of the Ombudsman Institution: African Adaptations of a 
European Innovation – The Consolidation Problem”. The Ombudsman Journal, no. 
10, 1992, pp. 57-66, Alberta, Canada. 

“Illegitimacy in Sierra Leone Law: A lingering Anachronism – Comparative 
Perspectives”, African Journal of International and Comparative Law, vol. 4, part 
3, October 1992, pp. 728-738, London, England. 

“Economic Integration Efforts in Africa: A Milestone – The Abuja Treaty”, 
African Journal of International and Comparative Law, vol. 5, part 4, December 
1993, pp. 743-767, London, England. 



“Emerging Trends and Influences in African Organized Crime” (co-authored with 
Dr. Gary Potter), Criminal Organization, vol. 11, 1997, pp. 4-9, United States of 
America. 

“Prosecutorial Misconduct in Captal Cases in the Commonwealth of Kentucky: A 
Research Study (1976 – 2000)” (co-authored with Professor Roberta Harding), The 
Advocate, Kentucky, vol. 25, No. 1, January 2003, pp. 14-25. 

“The Role of International Law in Promoting Social Justice”, Social Justice in 
Context, vol. 3, 2007-2008 pp.1-7 

  الكتب الصادرة

“The Constitutional History and Law of Sierra Leone (1961 – 1995)”. The 
University Press of America Inc., Lanham, Maryland, 1997. 

“The Criminal Law of Sierra Leone”, The University Press of America Inc., 
Lanham, Maryland, 1999. 

“American Criminal Procedures”, Carolina Academic Press, Durham, North 
Carolina, 2007. (Co-authored with Dr. James Anderson). 

  دليل منشور

“Gentium Lex Lux”, A Ministry of Educational publication on the radio broadcast 
series by the same author entiteled “Law for From Six Students”, Freetown, Sierra 
Leone, 1977. 

  يف كتب فصول

“The Criminal Justice System in Sierra Leone”, in : Obi Ebbe (ed,), Comparative 
and International Criminal Justice Systems, published by Butterworth-Heinemann, 
Boston, Massachusetts, 1996, pp. 83-102. 

“Due Process and Legal Pluralism in Sierra Leone: The Challenge of Reconciling 
Contradictions in the Laws and Cutures of a Developing Nation”, in: Fields, C. and 
Richter Moore Jr. (eds.), Comparative International Criminal Justice Systems, 
Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 1996, pp.344-361. 

“Victimization of Women in African Society: Conflict between the Sexes and 
Conflict of Laws”, in: Fields, C. and Richter Moore Jr.(eds.), Comparative and 
International Criminal Justice System, (2nd ed.) Waveland Press Inc., Prospect 
Heights, Illinois, 2005, pp. 33-54. 



  )املهنية واألكادميية(اخلربة العملية 

ية العدالة والسالمة،  كلالشرطة،و مفرغ بقسم العدالة اجلنائية أستاذ  حالياً

  . كنتاكي الشرقية، الواليات املتحدة األمريكيةجامعة

  .مدير بالنيابة ملدرسة القانون يف سرياليون، سرياليون  2009 - 2007

حمكمة (عضو بالدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون   2009 - 2003

  ). حرب تابعة لألمم املتحدةجرائم

  .رئيس الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون  2007 - 2006

  .رئيس الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اخلاصة لسرياليون  2004 - 2003

ممتحن خارجي مبدرسة القانون يف سرياليون للحصول على درجة   2009 - 2004

  ).مع مرتبة الشرف(ن البكالوريوس يف القانو

  .ممتحن خارجي مبدرسة القانون يف سرياليون، سرياليون  2009 - 2005

عميد كلية الدراسات العليا جبامعة كنتاكي الشرقية، الواليات املتحدة   2003 - 2001

  .األمريكية

أستاذ مفرغ بقسم العدالة اجلنائية والشرطة، كلية العدالة والسالمة،   2003 - 1995

  . كنتاكي الشرقية، الواليات املتحدة األمريكيةجامعة

 مسؤول عن تدريس القضايا احلساسة يف العدالة ��1 �املهام

 املقارنة، والقانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية اجلنائية، والعدالة اجلنائية

 مسؤول عن تدريس القضايا القانونية ��2 و؛على املستوى اجلامعي

من الدراسات ) أ (ستويني األول والثاين، املةييف إقامة العدالة اجلنائ

  . تقدمي املشورة للطلبة��4 و؛ إدارة البحوث��3 و؛العليا

بقسم الدراسات اخلاصة بالعدالة اجلنائية جبامعة ) متفرغ(أستاذ مساعد   1995 - 1994

  .والية كنت،الواليات املتحدة األمريكية

نائي، وقانون  مسؤول عن تدريس القانون اجل��1 �املهام



اإلجراءات اجلنائية وقواعد اإلثبات، والقانون املدين، وقانون 

اإلجراءات املدنية، ونظام احملاكم على املستوى اجلامعي ومستوى 

 تقدمي املشورة ��3 و؛ إدارة البحوث��2 و؛الدراسات العليا

  .للطلبة

عدالة اجلنائية بقسم الدراسات اخلاصة بال) شبه متفرغ(أستاذ مساعد   1994 - 1990

  .جبامعة والية كنت، الواليات املتحدة األمريكية

، وقانون  مسؤول عن تدريس القانون اجلنائي��1 �املهام

اإلجراءات اجلنائية وقواعد اإلثبات، والقانون املدين، وقانون 

اإلجراءات املدنية، ونظام احملاكم، والقانون واتمع على املستوى 

ع على مستوى ملقانون والعدالة واتاجلامعي، ودورة بشأن ا

شورة  تقدمي امل��3 و؛ إدارة البحوث��2 و؛الدراسات العليا

  .للطلبة

ة، والعدالة اجلنائية، والعلوم يأستاذ زائر بأقسام الدراسات األفريق  1990 - 1987

  .السياسية جبامعة والية كنت بالواليات املتحدة األمريكية

شاكل القانونية يف أفريقيا، واجلرمية  حماضرات يف امل��1 �املهام

 السياسية يف أفريقيا، والقضايا احلساسة يف موالعقاب يف أفريقيا، والنظ

والقانون الدستوري،  واملدخل للعدالة اجلنائية، العدالة اجلنائية،

والقانون واتمع، والقانون املقارن على املستوى اجلامعي ويف دورات 

  .حوث إدارة الب��2 و؛منفصلة

برينان للقانون الدستوري املقارن، جامعة أكرون، . جائزة دافيد ل  1988

  .مدرسة القانون، أكرون

 حماضرات يف حلقة دراسية للخرجيني بشأن القانون ��1 �املهام

 أستاذ زائر ملواضيع خمتلفة وإدارة إحدى الندوات �الدستوري املقارن

  . إدارة البحوث��2 و؛باجلامعة

  .قاض باحملكمة العليا لسرياليون، غرب أفريقيا  1987 - 1981



النظر يف الطعون .  الفصل يف القضايا املدنية واجلنائية االبتدائية�املهام

  . القرارات الصادرة من قضاة الصلحاملرفوعة ضد

  .ممتحن خارجي، جامعة سرياليون، سرياليون،غرب أفريقيا  1987 - 1985

  .لقانون يف سرياليونعضو يف جلنة إصالح ا  1987 - 1984

مسؤول عن تدريس القانون . حماضر غري متفرغ، جامعة سرياليون  1984 - 1982

على املستوى اجلامعي (الدستوري والسوابق القضائية الدستورية 

  ).ومستوى الدراسات العليا

، وهي منظمة حكومية )غرب  أفريقيا(موظف قانوين، احتاد ر مانو   1981 - 1977

  .وغينيا سرياليون وليبرييا دولية تشمل

 تقدمي املشورة والرأي القانونيني بشأن اجلوانب املختلفة �املهام

لنشاط املنظمة وقام أيضاً بصياغة اتفاقات دولية كانت املنظمة طرفاً 

  . على املستوى الدويلقام برحالت كثرية. فيها

  .ة رئيس النيابةبلغ مرتب. وكيل نيابة، النيابة العامة، سرياليون  1977 - 1971

 التحقيق يف اجلرائم اجلسيمة املعروضة على حمكمة اجلنايات �املهام

ومتثيل الدولة يف املسائل الدستورية واجلنائية املعقدة املعروضة على 

حكم لصاحله يف بعض القضايا اجلنائية . حماكم االستئناف يف سرياليون

  .والدستورية اهلامة

 للقانون، كلية كمربدج شاير لآلداب والتكنولوجيا، حماضر غري متفرغ  1971 - 1970

قانوين مسؤول عن تدريس النظام ال. كمربدج، اململكة املتحدة

  .نكليزي وقانون املسؤولية املدنيةاإل

مسؤول عن . ويلز الثانوية، فريتاون، سرياليونمدرس مبدرسة أمري   1966 - 1962

تينية، واملنطق لطلبة تدريس اللغة اإلنكليزية، واألدب، واللغة الال

  .املسؤول عن مجعيات األدب والنقد والدراما باملدرسة. املرحلة الثانوية



  الدراسية القضائية اليت حضرها مؤخراً احللقات

احملكمة اخلاصة لسرياليون، احللقة الدراسية املعقودة لقضاة احملكمة اخلاصة لسرياليون   2005

املساواة بني اجلنسني يف القانون الدويل '' �ضوعاملو. واملعنية بالفوارق بني اجلنسني

  .، فريتاون، سرياليون''واحملاكم

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الهاي، تبادل القضاة بني احملكمة   2004

زيارة عمل '' �وضوعامل. اخلاصة لسرياليوناجلنائية الدولية ليوغوسالفيا واحملكمة 

، ''صة لسرياليون إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةلقضاة احملكمة اخلا

  .الهاي، هولندا

القضاء الدويل '' �املوضوع. جامعة برنديس، معهد برنديس للقضاة الدوليني  2003

  .، سالزبورغ، النمسا'' بناء الشرعية للمحاكم الدولية�اجلديد

  العضوية يف الرابطات واجلمعيات املهنية

  . املعبد الداخلي املوقرة، لندن، اململكة املتحدةمجعية •

  .لندن، اململكة املتحدة اجلمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن، •

  .اجلمعية الدولية لقانون األسرة، كمربدج، اململكة املتحدة •

  .، سويسرا واألسرةالرابطة الدولية لقضاة األحداث •

 .ريتاون، سرياليونمعهد سرياليون للقانون الدويل، ف •

***  


