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بيان السيرة
غانسو-أالبيين:العائلةاسم

ريناألول:االسم

أدياليد صويفاألوسط:االسم

أنثىالجنس:نوع

١٩٥٦آب/أغسطس ١١الميالد:تاريخ

بننية:الجنسية
أفريقيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
ال توجد

متزوجة:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

ناغواللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)الفرنسية-

)باألحدث(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء املؤهلاملؤسسة، املؤهل،على تاريخ احلصول :ميةالتعليالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

٢٠٠٧-
جامعة ليوناملؤسسة:-
٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر ٢٩شهادة جامعية يف القانون التجاري العام، املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

(انظر الشهادة رفقته)
-١٩٩٩/ ٠٦–١١/١٩٩٨
جامعة توغو-جامعة ماسرتخيتاملؤسسة:-
شهادة الدروس املعمقة يف قانون وسياسات البيئة (انظر الشهادة رفقته)املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
-٠٦/١٩٨٣-١٠/١٩٧٩
كلية القانون جبامعة بنن الوطنيةاملؤسسة:-
)القانون التجاري ومهن سلك القضاء (انظر الشهادة رفقته–ماجيستري يف القانوناحلاصل عليها:املؤهل (املؤهالت)-

)باألحدث(مع البدء معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
٢٠١٢منذ عام -
املركز الوطين لتدريب احملامني الناطقني بالفرنسيةالعمل:جهة-
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ِّ  مدر بةاللقب الوظيفي:-
اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية:مادة التدريس:معلومات أخرى-
٢٠٠٢منذ عام -
كااليف، بنن-كلية القانون جبامعة أبوميالعمل:جهة-
أستاذة باحثة (انظر الشهادة رفقته)وظيفي:اللقب ال-
: القانون اجلنائي واإلجرءات اجلنائيةمادة التدريس:معلومات أخرى-
٠٤/١٢/١٩٨٦منذ -
حمامي بنن (انظر الشهادة رفقته) رابطةَّ     حمامية مسج لة يف اللقب الوظيفي:-
:معلومات أخرى-

 العدالة للجميع يف رواندا" بعد جرائم اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف إطار مشروع حمامية عن رابطة "حمامون بال حدود" يف"
؛٢٠٠١آذار/مارس /ديسمرب إىلاألولمن كانون –١٩٩٤

 ؛٢٠٠٢حمامي القانون اجلنائي الدويل منذ عام رابطةعضوة
 ؛٢٠٠٤عضوة الرابطة الدولية حملامي الدفاع منذ عام
للتقنني والتشريع؛البننية عضوة سابقة يف اللجنة الوطنية
 مستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف يف مركز حقوق وتنمية املرأة التابع لشبكةWILDAF-BENIN املرأة يف القانون)

.٢٠٠٢منذ عام فرع بنن)-والتنمية يف أفريقيا
- ٢٠٠٥منذعام -
غرفة التجارة والصناعة يف بننالعمل:جهة-
لدى غرفة التجارة والصناعة يف بننقاضية حتكيم معتمدة اللقب الوظيفي:-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-
٢٠١٣منذ نيسان/أبريل -

:بعثة االحتاد األفريقي املعنية مبايل ويف بعثة الدعم الدولية يف مايل بقيادة أفريقيةرئيسة عنصر حقوق اإلنسان يف النشاط
ذه الصفة، قادت الفريق األول من املراقبني األفارقة املعنيني حبقوق اإلنسان لرصد انتهاكات حقوق ساحلومنطقة ال . و

تقارير عن ذلك إىل االحتاد األفريقي واللجنة األفريقية.مياإلنسان يف مايل وتقد
٠٦/٢٠١١إلى ٠٥-

:نية بأعمال العنف ما بعد االنتخابات يف كوت ديفوار.عضوة جلنة التحقيق الدولية التابعة لألمم املتحدة املعالنشاط
-٠٧/٢٠١١(

:بالهايالتابعة لألمم املتحدةحكمة التحكيم الدائمةُ           ع ينت قاضية مبالنشاط
-٢٠١١-٢٠٠٩

:لجنة حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وغريهم من لرئيسة سابقة النشاط
تشرين ٥–٢٠١٠أيار/مايو٢٥رضني للمخاطر، التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (األشخاص املع

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة ). ويف هذا الصدد، أقامت عالقات عمل مع ٢٠١١الثاين/نوفمرب
تمع املدين، وشاركت يف عدة ندوات ومؤمترات دولية وشركاء آخري،البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز ن من ا

.فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدزحول 
٢٠١١منذ عام -

:تشرين ٥ومنذ ٢٠٠٩إىل عام ٢٠٠٥حقوق اإلنسان من عام مقررة خاصة عن حقوق املدافعني عن النشاط
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،رة"ِّ طبعات من نشرة إخبارية معنونة "رسالة املقر  ٩آلن إىل تارخيه. ويف هذا الصدد، أصدرت حىت ا٢٠١١الثاين/نوفمرب 
تقيم الصلة بني اآللية وخمتلف اجلهات ذات املصلحة. وقد شاركت يف عدة حلقات دراسية حول موضوعات متنوعة ذات 

عن نيعن حقوق املدافعندوة أفريقيةصلة بتعزيز ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان. ويف هذا الصدد، نظمت 
، نظمت يف كوتونو يف بنن حلقة عمل على صعيد القارة ٢٠٠٨ويف آب/أغسطس أوغندا.حقوق اإلنسان يف كمباال يف 

منهما دليل حلقوق املدافعني ،لصياغة أدوات العمل الالزمة حلقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان. وقد متت صياغة وثيقتني
وسفارة مجهورية أملانيا االحتادية يف بنن. ونظمت يف تشرين النرويجعن حقوق اإلنسان ودليل تدرييب، وذلك بدعم من

تمع املدين مبناسبة الذكرى السنوية الستني ندوة٢٠٠٨األول/أكتوبر  وطنية عن حقوق اإلنسان يف بنن مبشاركة أعضاء ا
، وذلكاملدافعني عن حقوق اإلنسانوالذكرى السنوية العاشرة إلعالن األمم املتحدة بشأن لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

حوارا وطنيا ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ١٠ملنطقة غرب أفريقيا. ونظمت يف "OPEN SOCIETYرابطة "منبدعم
تفاعليا حول مسائل حقوق اإلنسان يف بنن. ونظمت حلقة دراسية تدريبية لفائدة مدرسي التعليم االبتدائي والثانوي حول 

(بدعم من سفارة مجهورية أملانيا االحتادية). ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ١١إىل ٧وق اإلنسان من التثقيف يف جمال حق
تناولت املسائل املرتبطة حبقوق اإلنسان يف ،حلقوق اإلنسانوالستنيوشاركت يف مائدة مستديرة مبناسبة اليوم الدويل احلادي
بنن، وذلك يف مكتب وسيط اجلمهورية يف بورتو نوفو.

٢٠٠٥ذ عام من-
:وهي يف هذا الصدد ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨عضوة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب منذ النشاط .

وإىل تارخيه. ويف هذا اإلطار، تشارك يف ٢٠٠٧الفريق العامل املعين باألشخاص املسنني وذوي اإلعاقة منذ عام عضوة
قوق األشخاص املسنني وذوي اإلعاقة يف أفريقيا (انظر الشهادة رفقته).صياغة صكني قانونيني لتعزيز ومحاية ح

بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر
صدر يف حولية املساعدة يف جمال –: إصالح يف منتصف الطريق العقوباتمن قانون١-١٢٢إىل املادة ٦٤املادة من-

؛١٩٩٩" Réalités Africainesالصحة العقلية يف أفريقيا "
لالغتصاب يف أفريقيا: حالتا بنن والكونغو؛النفسيةَ    املر ضية اجلوانب -
Le Beninصدر يف جملة "–العنف ضد املرأة: أمهية الرعاية الطبية والنفسية والقانونية - Médical ٣٩/٤٠"، العدد–

٢٠٠٨.
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر

عقاب، اليت نظمها اخلبري املستقل التابع لألمم املتحدة بشأن كوت ديفوار، حول اإلفالت من الالندوة الدولية-
؛٢٠٠٣ياموسوكرو، آذار/مارس 

التمييز ضد املرأة، كانون االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني لتصديق فرنسا على اتفاقية القضاء على مؤمتر-
؛٢٠١٣األول/ديسمرب 

بشأن االختفاء القسري، الفريق الرفيع املستوى، جنيف، قية األمم املتحدة التفااالحتفال بالذكرى السنوية العشرين-
؛٢٠١٢

تنظيم وحتضري املؤمتر املعين بالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لتأسيس الللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، -
؛٢٠١٢ياموسوكرو، كوت ديفوار، 

الثالثني للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، باجنول، غامبيا، تنظيم وحتضري املؤمتر املعين بالذكرى السنوية-
؛٢٠١٢

؛٢٠١١الفريق الرفيع املستوى املعين حبقوق األشخاص املسنني، األمم املتحدة، نيويورك، نيسان/أبريل -
١٩٩٨لعام إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسانعنندوة حول حصيلة مؤمتر جوهانسربغ -

؛٢٠٠٩)، كمباال، ١٠(جوهانسربغ+
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؛٢٠٠٦، دكار، آب/أغسطس BRANDEISبرنامج تدريب القضاة الدوليني يف إطار برنامج -
والرابطة الدولية حملامي حلقة دراسية حول اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية، رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل-

؛٢٠٠٥الدفاع، دكار، متوز/يوليه 
.٢٠٠٤حلقة دراسية حول تنفيذ توصيات مؤمتر بيجني، أديس أبابا، -
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

وعضوة يف رابطة حمامي القانون اجلنائي الدويل؛،الدولية حملامي الدفاعالرابطةيفعضوة-١
نائية الدولية (أمينة تنفيذية)؛عضوة يف فرع بنن للتحالف من أجل تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجل-٢
تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (نائبة أوىل للرئيس)؛عضوة يف اللجنة الوطنية البننية من أجل -٣
عضوة سابقة يف رابطة النساء احلقوقيات يف بنن؛-٤
ينة الصندوق سابقا؛عضوة سابقة يف رابطة النساء العامالت يف جمال التعليم يف بنن، أم-٥
عضوة مؤسسة للشبكة البننية للدفاع عن املدافعني عن حقوق اإلنسان؛-٦
بتقدمي الدعم القانوين للمصابني بفريوس رئيسة جملس إدارة الرابطة البننية لقانون التنمية (يف هذا الصدد، تقود حاليا مشروعا معنيا -٧

ص املعرضني للمخاطر)؛نقص املناعة البشرية/اإليدز وغريهم من األشخا
WILDAFشبكةخبرية استشارية لدى –(أمينة تنفيذية (املرأة يف القانون والتنمية)WILDAF-BENINشبكةيف سة ِّ عضوة مؤس  -٨

؛)معنية بالتنفيذ الفعلي التفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
حلقوق اإلنسان؛عضوة جملس إدارة اخلدمة الدولية-٩

عضوة رابطة بنن للنساء احملاميات؛-١٠
.ألخوات احملبة يف بننDoyenعضوة نادي -١١

واألوسمةالجوائز
ني حلركات االستقالل األفريقية، السوربون، باريس، تشرين الثاين/نوفمرب وق اإلنسان للذكرى السنوية اخلمسفائزة جبائزة حق-١

؛٢٠١٠
للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان ٥٢سامهتها يف تعزيز حقوق اإلنسان يف أفريقيا خالل الدورة ملامتياز حائزة على شهادة -٢

؛٢٠١٢والشعوب، ياموسوكرو، تشرين األول/أكتوبر 
امج برنحائزة على شهادة امتياز عن مسامهتها يف مكافحة التمييز القائم على امليول اجلنسية اليت يتعرض هلا املثليون، جنيف، -٣

.٢٠١٤أيار/مايو ١٦، األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
الشخصيةاالهتمامات

املتمثلة يف احملكمة اجلنائية ،مواصلة العمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان على مستوى املؤسسة القضائية الدولية الدائمة بامتياز-
الدولية؛

القضائية والرتافع وأنشطة البحث.باملمارسةخدمة العدالة الدولية -
الصلةذاتاألخرىالحقائق

اليت نظمها مركز بريسون ،شهادة املشاركة يف احللقة الدراسية عن ممارسة القانون أمام احملكمة اجلنائية الدولية:٢٠٠٥متوز/يوليه -
ة الدولية حملامي الدفاع يف دكار، السنغال؛طبالتعاون مع الراب

) اليت نظمها مركز بريسون يف إطار برنامج CS-84 Fشهادة املشاركة يف احللقة الدراسية (: ٢٠٠٥آذار/مارس –شباط/فرباير -
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) يف ويداه، بنن؛PGCAFالقادة املدنيني الناطقني بالفرنسية من أجل توطيد السالم (تدريب
قانون لتكييف نظام روما األساسي وتنفيذه؛وضع وصياغة: عرض وتنفيذ حلقة عمل ل٢٠٠٤آذار/مارس ٦إىل ٤من -
: رئيسة اللجنة الفنية لصياغة النظم األساسية والتنظيمات الداخلية ملركز املصاحلة والتحكيم والوساطة التابع لغرفة ٢٠٠٣عام -

؛املركزهذاإنشاءمرسوميف بنن ومشروع التجارة والصناعة
دراسية اإلقليمية احلادية عشرة حول اإلجراءات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت القة : شهادة املشاركة يف احلل٢٠٠٣أيار/مايو -

والثالثني للجنة األفريقية حلقوق الثالثةنظمها املركز األفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان والشعوب، مع املشاركة يف الدورة العادية 
؛اإلنسان والشعوب

شهادة املشاركة يف حلقة العمل اخلامسة اليت نظمها املعهد األفريقي حلقوق اإلنسان حول املنازعات :٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر -
مع املشاركة يف الدورة العادية الثانية والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛بشأن حقوق اإلنسان،

؛ملعهد سرتاسبورغ الدويل حلقوق اإلنسانادية والثالثني : شهادة املشاركة يف الدورة التعليمية احل٢٠٠٠متوز/يوليه -
الدويل حلقوق اإلنسان؛سرتاسبورغ: شهادة املشاركة يف الدورة التعليمية الثالثني ملعهد١٩٩٩متوز/يوليه -
نظمات غري احلكومية : شهادة املشاركة يف حلقة دراسية تدريبية يف جمال إدارة امل١٩٩٦كانون األول/ديسمرب -تشرين الثاين/نوفمرب-

العاملة يف جمال حقوق اإلنسان يف القاهرة، مصر؛
الدويل حلقوق سرتاسبورغ: شهادة املشاركة يف دورة التدريب املكثف احلادية والعشرين مبعهد ١٩٩٣آب/أغسطس -متوز/يوليه-

؛اإلنسان


