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Curriculum vitae

ميندوا:العائلةاسم

أنطوان األول:االسم

ميب  -كيسيااألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع

١٩٥٦كانون األول/ديسمرب ٣١الميالد:تاريخ

)الدميقراطيةالكونغومجهورية(كونغويل:الجنسية
أفريقيا:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
ال ينطبق

متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

اللينغاال/الفرنسيةاللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم): (املكتوبةالفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدمكيكونغو: أخرىلغات-

مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: السواحلية
مستوى متوسطشفوية)ال(مستوى متقدم:(املكتوبة)الالتينية:
مستوى أساسيالشفوية)(مستوى أساسي(املكتوبة):اهلولندية

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

١٢/١٩٩٥–١٠/١٩٩٢
)سويسراجنيف،(جنيفجامعةاملؤسسة:-
والتدخالتالدوليةاملنظمات: "األطروحةعنوانالعام؛الدويلالقانونيفالدكتوراهدرجة املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

وراهدكتأطروحةألفضلجنيفجامعةمن قبل جائزةحصلت على؛"اإلنسانوحقوقاملسلحة
.١٩٩٦للعام

٠٧/١٩٩٢–١٠/١٩٩٠
)سويسراجنيف،(جنيفجامعةاملؤسسة:-
، يف القانون الدويل العام. املاجستريدرجةبعدعليهااحلصولمتمتقدمةجامعيةدرجةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
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٠٨/١٩٩٠–٠٧/١٩٨٩
)فرنساسرتاسبورغ،(ناإلنساحلقوقالدويلاملعهدسرتاسبورغ،جامعةاملؤسسة:-
املقارناإلنسانحقوقوقانونالدويلالقانونيفودبلومشهادةاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
.اجلامعاتيفاإلنسانحقوققانونلتدريسمؤهلإنين معلومات إضافية:-

١٠/١٩٩٠–١٠/١٩٨٨
)فرنسانانسي،(الثانيةنانسيجامعةاملؤسسة:-
تمعقانونيفاملاجستريدرجةبعدعليهااحلصولمتمتقدمةجامعيةدرجةالت) احلاصل عليها:املؤهل (املؤه- درجةاألورويب؛ا

.والقانوناألوروبيةاتالسياسيفاملاجستريدرجةبعدعليهااحلصولمتمتقدمةجامعية
٠٧/١٩٨٢–١٠/١٩٧٦
)يةالدميقراطالكونغومجهورية(كينشاساجامعةاملؤسسة:-
.واجلنائياخلاصالقانونالقانون،يفاملاجستريو بكالوريوسدرجيت الاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

)باألحدث(مع البدء معلومات أخرى، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ:العمليةالخبرة
احلالة، حسب ‘باء’القائمة يف أو‘ ألف’إما يف القائمة بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلاُ    ي رجى 
الحاضرحتى الوقت ٠٤/٢٠٠٦
هولنداالهاي،السابقة،ليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةالعمل:جهة-
قاضاللقب الوظيفي:-
القانونيف درايةعلىإنين. ٢٠٠٦ابريل/نيسانمنذالتمهيديةاإلجراءاتقاضينتكلقد:معلومات أخرى-

طويلةوالخطورةاألكثراحلاالتيفشاركتلقد. الدوليةالقانونيةواإلجراءاتالدويلاجلنائي
تنطوياليتاجلرائميفواسعةوقانونيةقضائيةخربةلدي. الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفعقدةاملو 

.النزاعمناطقيفخاصةاجلنسيالعنفعلى
٠٤/٢٠٠٦–٠٥/٢٠٠١
يفاألخرىالدوليةواملنظماتاملتحدةاألمملدىالدميقراطيةالكونغويةجلمهور الدائمةالبعثةالعمل:جهة-

سويسرا؛برن،يفالسويسرياالحتادلدىالدميقراطيةالكونغومجهوريةوسفريسويسرا،جنيف،
.الدميقراطيةالكونغومجهوريةيفاخلارجيةالشؤونوزيرو 

الدائمثلاملممفوض،مندوب و العادةفوقسفرياللقب الوظيفي:-
منو . واألطفالالنساءضدالعنفمسألةذلكيفمبااإلنسان،حقوقبقضايادرايةعلىإنين:معلومات أخرى-

الساميةاملتحدةاألممملفوضيةالتنفيذيةاللجنةرئيسنائبكنت٢٠٠٦إىل٢٠٠٥عام 
إىلالدميقراطيةالكونغومهوريةجلاحلكوميرئيس الوفدأيضاكنتو . جنيفيفالالجئنيلشؤون

تدعمأو/وبادرتالصفةذهو . مراتعدةلجنيفيفاإلنسانحلقوقاملتحدةاألممجلنة
ا متثلتعتربواليتاهلامةالقراراتمنً عددا   إنين. اإلنسانحقوققضيةيفحقيقياتقدمابأ
.اخلربةذويمنمدير

٠٥/٢٠٠١–٠٢/١٩٩٧
تنزانياأروشا،لرواندا،ليةالدو اجلنائيةاحملكمةالعمل:جهة-
القضائيةاإلجراءاتدعموحدةورئيسقانوينضابط اللقب الوظيفي:-
ماوكثريا. واالستئنافاتاالستماعوجلساتاحملاكمات،إدارةمنهاأمورمجلةعنمسؤوالكنت:معلومات أخرى-

مذكرات (القضائيةالوثائقغوتبليلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةلتمثيلأجنبيةدولإىلتسافر 
نيالعامواحملامنيالعدلووزراءاخلارجيةوزراء(احلكوميةلسلطاتل) اخلالنقلوأوامراالعتفال

القراراتصياغةيفشاركتقدل،كمحاموبصفيت  ). ذلكإىلوماللشرطةالقيادة العلياضباطو 
.ةوالقضائيالقانونيةالوثائقمنوغريهاواألحكامواألوامر
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١٢/١٩٨٨–١٢/١٩٨٥
الكونغومجهوريةكينشاسا،واحلريات،املواطنحقوقووزارةالوزراءرئيسنائبمكتبالعمل:جهة-

الدميقراطية
واحلرياتاملواطنحقوقوزيرو الوزراءجملسرئيسلنائبقانوينومستشارمساعدممثلاللقب الوظيفي:-
درايةعلىأنينكما. أيضاوالدويلاحمللياملستوىعلىاإلنسانقحقو بقضايادرايةعلىإنين :معلومات أخرى-

.احلكومةعملب
١٢/١٩٨٥–١١/١٩٨٣
.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكينشاسا،اجلمهورية،رئيسمكتباحلرس املدين (الشرطة) العمل:جهة-
.جلمهوريةارئيسمكتبيفساعدمقانوينمستشارو قانوين للشرطةضابطاللقب الوظيفي:-
.واحلكومةاملسلحةوالقواتالشرطةباملتعلقةالقضايابدرايةعلىإنين :معلومات أخرى-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
ُ                                          ي رجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-

حتى الوقت الحاضر٠٧/٢٠٠٩
:فرنساسرتاسبورغ،جلامعةتابعالاإلنسانحلقوقالدويلاملعهديفبدعوةحماضر: تعليمالنشاط.

حتى الوقت الحاضر١٠/٢٠٠٤
عهداملو الدولية،والعالقاتللدبلوماسيةجنيفكليةيفالدويلاجلنائيوالقانونالعامالدويلالقانونأستاذ: تعليمالنشاط:
.سويسراجنيف،ي،امعاجل

١٢/٢٠٠٦–١١/١٩٩٩
:والقانونالعامالدويلللقانون) اجلامعةكلياتعرببرنامج"العمل اإلنساين" (جنيفجامعةيفزائرحماضر: عليمتالنشاط

.سويسراجنيف،اإلنساين،الدويل
١٢/١٩٩٦–٠٧/١٩٩٥
:سويسراجنيف،جامعةاحلقوق،كليةيفباحث:حبوثالنشاط.
  :العامالدويلوالقانوناإلنسانوحقوقالدويلاإلنساينالقانونجماالت البحث.
١١/١٩٨٨–١٠/١٩٨٢
:العايلالتعليم (التجارةكليةغوميب-كينشاساجبامعةاحلقوقكليةيفوالتجارياملدينالقانونأستاذ: تعليمالنشاط

.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكينشاسا،يف) اجلامعيوالتعليم
١١/١٩٨٣–٠٧/١٩٨١

:يفالعسكريةاحملكمةيفالعسكريالعاماملدعيمساعدمتدرب؛قاضي عسكري : والشرطةاملسلحةالقواتالنشاط
الشرطةتدريبمركزيفاألساسيةواحلرياتاإلنسانحقوقلدورات ّ مدر س؛)١٩٨٢-١٩٨١(غوميبكينشاساحامية

.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكينشاسا،،)١٩٨٣-١٩٨٢(مالوكوكينشاسا،يف) املديناحلرس(
:العسكرياالنضباطبدرايةعلىإنين. اجلنائيةواإلجراءاتالعسكرياجلنائيالقانونبدرايةعلىإنين معلومات أخرى

.العسكرينيوحماكمةفهمأجلمنللغايةمفيداألمرهذاإن . املسلحةالقواتأفرادوعقلية
بالموضوعصلةالمنشورةالموادأكثر

لـ ً تكرميا  والسياسةالدويلالقانونيفمقاالتاإلنسانية،محاية،"الدويلئياجلناالقانونيفواحلكوماتالدولرؤساءحصانة"-١
.٧٤٨-٧٢٩.ص،٢٠١٠بوسطن،يدن،الللنشر،نيهوفمارتينوسأوسوجي و-إبويشيليدار قام مبراجعتهابيالي،نافنيثم 

بياروديفيدإريكقام مبراجعتها،١٩٩٧-١٩٩٥واألحكام ،والقراراتاألوامرسلسلةرواندا،لدوليةاجلنائية الكمةاحمل-٢
حتتباركي،فريونيكودينيسرينكاثمبساعدةمندوا-ميبكيسياأنطوانوفوميتبيليهجانمعبالتعاونالروزاماريآنوكالين
.٢٠٠٠،بروكسل،يف جامعة بروكسل احلرةالدويلالقانونمركزرعاية
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٣-“Normes péremptoires du Droit international et État de droit en Afrique”, AJICL, ١٠جملد ،
، لندن.٢٤٣–٢١٦.، ص١٩٩٨، ٢عدد

٤-“Index analytique”سيلفيوالروزاماريآنو كوندوريليلوجييقام مبراجعتها، اإلنساينالدويلوالقانوناملتحدةاألمم
.١٩٩٥جنيف،،احلقوقكليةشرير،

.جنيف١٩٩٥احلقوق،كليةدكتوراه،أطروحة، املسلحوالتدخلاإلنسانوحقوقالدوليةظماتاملن-٥
٦-“Intervention armée de la C.E.D.E.A.O. au Liberia: illégalité ou avancée juridique ?” AJICL

لد،١٩٩٥يونيوحزيران/ .لندن،٢٨٣-٢٥٧. ص،٢عدد،٧ا
٧-“L’ONU face aux coups d’État militaires et aux Gouvernements non-démocratiques”,

AJICL ، .لد ، لندن.٢٣٤-٢٠٩، ٢عدد،٦ا
٨-“De la légalité de la “zone de sécurité française” au Rwanda”, Afrique 2000, Revue

Africaine de politique internationale, quarterly, ،بروكسل.٢٦–١٩، ص.١٩٩٤ ،
٩-“The African Charter of Human and People’s Rights face to the Pluralist Democracy”, La

Voix des Sans Voix, Le Triméstriel des Droits de l’Homme, ، ١، عدد ١٩٩١حزيران/يونيو –نيسان/أبريل ،
، باريس.١١٢–١٠١ص. 
١٠-“Human Rights in the relationship between the European Economic Community (EEC) and

the African, Caribbean and Pacific Countries (ACP)” ،١٩٩٠، نانسي، ة متقدمةيجامعأطروحة درجة.
١١-“The death penalty in Zairian Criminal Law” جامعة كينشاسا،احلقوقورقة درجة البكالوريوس، كلية ،

١٩٧٩.
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
العنفمسائليفالتحكيم"عنوانالبالقضائيةالندوةيفت: شارك٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٠١–تشرين األول/أكتوبر ٢٨

)األمريكيةاملتحدةوالياتال(برانديزجامعةها تظمناليت ،"الدميقراطيةالكونغومجهوريةقضية: واحملليالدويلالقانونمبوجباجلنسي
هولندا؛الهاي،ويفبوتنيفالتارخييةواملصاحلةالعدالةومعهداإلنسانحقوقأجلمنأطباءو 

السوابقحول قانونالسابقةليوغسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةخلوةيفتشارك: ٢٠١١أكتوبرتشرين األول/٢٥-٢١
االحتادية؛أملانيامجهوريةبرلني،يفاحملكمةوتراثصورالقوأوجهواإلجنازاتالقضائية،

والتماسكالدويلاالقتصادياألعمالجدول"حولوالتنميةللتجارةالدويلللمعهداالفتتاحيةالندوةيفتشارك: ٢٠٠١مايوأيار/٣
تايالند؛بانكوك،شواللونغكورن،جامعةيف" والتنميةللتكنولوجيا

مكتبنيويورك،املتحدة،ألممالتابع ليدار القسم اإلهانظماليتالعملورشةيفتشارك: ١٩٩٨أكتوبرتشرين األول/٢٢-١٩
تنزانيا؛أروشا،يفلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةيف" الوظيفيالتصنيف"حولالبشرية،املواردإدارة
املواردإدارةمكتبنيويورك،املتحدة،األممي التابع دار اإلالقسم هانظماليتالعملورشةيفتشارك: ١٩٨٨سبتمربأيلول/٢٥-٢١

تنزانيا؛أروشا،يفلرواندايفالدوليةاجلنائيةاحملكمةيف " الوظيفيالوصف"حولالبشرية،
متت ةالعاماجللسةهذهخالل. لروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةلقضاةاخلامسةالعامةالدورةتحضر :١٩٩٨يونيوحزيران/٩-١

.احملكمةوأداءوإجراءبتنظيميتعلقفيماالرئيسيةالقانونيةالنصوصعلىهامةتعديالتمناقشة واعتماد 
للقضاةاألمحرللصليبالدوليةاللجنةنظمتهااإلنساينالدويلالقانونحولندوةيفتشارك:١٩٩٧أكتوبرتشرين األول/٢٢-٢٠

.تنزانياأروشا،،لروانداالدوليةاجلنائيةةلمحكمالتابعني لالقانونينيواملوظفني
يفلرونداالدوليةاجلنائيةاحملكمةالتابعني إىل واالستئنافحملاكمةاقضاةلالرابعة العامةالدورةتحضر : ١٩٩٧يونيوحزيران/٠٥-٠١

حول تنظيم وإجراء األعمال وكذلك يةالرئيسالقانونيةالنصوصعلىتعديالتواعتماد ت مناقشة متالعامة،اجللسةهذهخالل. أروشا
احملكمة؛ات إجراء
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. سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألمممركزيفمتدرب: ١٩٩٦أغسطسآب/–١٩٩٥ديسمربكانون األول/
مبناسبة" الدويلاإلنساينوالقانوناملتحدةاألمم"حولجنيفجامعةنظمتهااليتالندوةيفتشارك: ١٩٩٥أكتوبرتشرين األول/

سويسرا؛جنيف،املتحدة،لألمماخلمسنيالذكرى
مركزيفالدولية،العملمنظمةيفاإلنسانحقوقجماليفمتدرب: ١٩٨٩أكتوبرتشرين األول/و سبتمربأيلول/وأغسطسآب/

.راسويسجنيف،الالجئني،لشؤونالعليااملتحدةاألمممفوضيةيف و املتحدةلألممالتابعاإلنسانحقوق
.سويسراجنيف،،اإلنسانحقوقيف و اإلنساينالدويلالقانونجماليفاألمحرللصليبالدوليةاللجنةلدىمتدرب: ١٩٨٩أغسطسآب/

المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية
اجلنسي؛العنفملكافحةوالدوليةالوطنيةالقضاةشبكةيفعضو: الوقت احلاضرحىت-٢٠١٣
لفيهاريسر.ويتينعهدملالتابعة" اإلنسانيةضداملرتكبةاجلرائممبادرة "لـالتوجيهيةاللجنةعضو: احلاضرالوقتحىت –٢٠١١
للقانون؛واشنطنجامعةيف الدويلللقانون
سرتاسبورغ؛يفاإلنسانحلقوقالدويلللمعهدالعامةاجلمعيةيفعضو: احلاضرالوقتحىت-٢٠١٠
تنزانيا؛أروشا،يفالكونغوليةرابطةاليفبارزومواطنعضو: حلاضراالوقتحىت-١٩٩٧
؛)Société Académique de Genève(جنيفاألكادمييةاجلمعيةيفاحلياةملدىعضو: احلاضرالوقتحىت-١٩٩٥
لندن؛والقانون املقارن،الدويلللقانوناألفريقيةاجلمعيةيفعضو: ١٩٩٨- ١٩٩٤
؛وجنيفباريس، والشعوباإلنسانحلقوقاألفريقيامليثاقتطبيقو الحرتامالدوليةاللجنةيفعضو: ٢٠٠٢- ١٩٩٠
. جنيفجوستني،سانتالتابعة ل.) اخلوالبوذيني،واليهودواملسلموناملسيحيون(األديانبنيرابطةالرئيس: ١٩٩٣- ١٩٩٠
.كينشاسااجلمعية،أعضاءمن٩٠٠٠بنيمنتخبُ انت  كينشاسا؛جامعةيفالطلبةالحتاد) مفوض(ممثل: ١٩٨٢- ١٩٨١
واألوسمةالجوائز

األكادمييّ التمي زألف
جنيف،جنيف،جامعةمندكتوراهأطروحةألفضلنقديةوجائزةوشهادةميدالية: جنيف١٩٩٦لعام Bellotجائزة-١
.سويسرا

.يسراسو جنيف،١٩٩٣جوستني،سانتأصدقاءشهادة-٢
املمنوحةاجلوائز باء

.سويسراجنيف،، ١٩٩٥،مشيديينولوسيإرنستمؤسسةمنةمنح-١
.سويسرايبورغ،افر ،١٩٩٤-١٩٩٠يبورغ،افر يف"Oeuvre Saint-Justin"منالزمالةمنحة -٢
.سويسراجنيف،،١٩٩٢،)رولكسساعات(ويلزدورفهانزمنحة -٣

الشخصيةاالهتمامات
الرياضة والعمل اإلنساين والقراءة (التاريخ والعلوم وغريها)، الفلسفة والدين، والسفر اخل

الصلةذاتاألخرىالحقائق
إقرار:ألف

كانون ٢٨-٢١في Doc.EX.CL/821 (XXIV)القرارخاللمناألفريقياالحتادقبلمنً مؤيدا  مندواالقاضيترشيحإن
.٢٠١٤ينايرالثاين/
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األطرافمتعددةمناصبباء
.سويسراجنيف،الالجئني،لشؤونالساميةاملتحدةاألممملفوضيةالتنفيذيةاللجنةرئيسنائب: ٢٠٠٦- ٢٠٠٥

+ G77(والصني٧٧ـالموعة) الدائماملمثلو السفراءمبستوى (رئيس:٢٠٠٥ديسمربكانون األول/٣١-ينايركانون الثاين/١
.سويسراجنيف،يفاالحنياز،عدمحركةيفاألعضاءدولة١٣٢الـجمموعةاليت كانت،)الصني

وهي،)٢١-G(٢١ـالموعة) الدائماملمثلو السفراءمبستوى (منسق:٢٠٠٥ينايركانون الثاين/٣١-أكتوبرتشرين األول/٠١
.سويسراجنيف،يفالسالحلنزعاملتحدةاألمممؤمتريفالنامية،الدولمن٢١منتتكون جمموعة

البعض من االجتماعات الدوليةجيم
يفاجلنسيالعنفعلىللقضاء ةالعامليقمةالإىلاإلنسانحقوقأجلمنأطباءوفديفعضو: ٢٠١٤عاميونيوحزيران/١٣-١٠

املتحدة؛ملكةامللندن،يفاملتحدةاململكةحكومةنظمتهااليتالنزاعات،
التجارة،وزراءلاألفريقي الحتادامؤمترإىلاحلكوميالكونغوالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس:٢٠٠٦أبريلنيسان/١٦-١٢

.كينيانريويب،
نظمةملالسادسالوزارياملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيسنائب: ٢٠٠٥ديسمربكانون األول/١٨-١٣

.الصنيكونغ،هونغالعاملية،التجارة
وزراءلاألفريقي الحتادامؤمترإىلاحلكوميالكونغوالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس:٢٠٠٥نوفمربتشرين الثاين/٢٣-٢١

.تنزانياأروشا،األساسية،السلعبشأنالتجارة
وحكوماتدوللرؤساءالثايناجلنوبقمةمؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةوالكونغمجهوريةرئيس وفد:٢٠٠٥يونيوحزيران/١٦-١٢

.قطرالدوحة،، )الصني+ G77(والصني٧٧ـالجمموعةيفاألعضاءالدول
للجنةنو الواحدة والستالدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفد رئيس: ٢٠٠٥أبريلنيسان/٢٢-مارسآذار/١٤

.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألمم
الكوارث،منالوقايةحولالعاملياملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٥ينايركانون الثاين/٢٢-١٨

.اليابانكويب،
القمةمؤمترإىل احلكوميدميقراطيةالالكونغومجهوريةوفد رئيسنائب: ٢٠٠٤ديسمربكانون األول/٣-نوفمربتشرين الثاين/٢٩

.كينيانريويب،األلغام،منايلاخلللعاملالعاملي
دولجمموعةومنطقةالكارييبوالبحرأفريقيامؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفد رئيس: ٢٠٠٤يوليومتوز/١٣-٠٩

.موريشيوسي،باجراند،G-90لدول الـ التجارةووزراءالكارييبالبحر
والتنميةللتجارةاملتحدةاألمممؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيسنائب: ٢٠٠٤يونيو/حزيران١٨-١٣

.الربازيلباولو،ساوعشر،احلاديالوزاري
حلقوقاملتحدةاألممللجنةالستنيالدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٤أبريلنيسان/٢٣-١٥

.سويسراجنيف،اإلنسان،
التجارةملنظمةاخلامسالوزارياملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيسنائب: ٢٠٠٣سبتمربأيلول/١٤-١٠

.املكسيككانكون،العاملية،
للجنةواخلمسونالتاسعةالدورةإىلاحلكوميلدميقراطيةاالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٣أبريلنيسان/٢٥-مارسآذار/١٧

.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألمم
إجراءاتنظامحولالوزارياالجتماعإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢نوفمربتشرين الثاين/٠٥-٠٤

ا. ويسر سإنرتالكن،اخلام،املاسللمصادقة علىكيمربيل
والثالثونالسابعةسلسلةالإىليكوماحلالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢أكتوبرتشرين األول/١- سبتمربأيلول/٢٣
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.سويسراجنيف،الفكرية،للملكيةالعامليةاملنظمةيفاألعضاءالدولجلمعيات
اتفاقيةيفاألطرافللدولالرابعاالجتماعإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعامسبتمربأيلول/٢٠-١٦

.سويسرا،جنيفاأللغام،تلكوتدمريلألفراداملضادةاأللغامونقلوإنتاجوتكديساستعمالحظر
ورشة/ ريقياأفوجنوبلشرقاملشرتكةالسوقإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعامأغسطسآب/٧-٥

.كينيانريويب،، يةجلنوبموعة التنمية ألفريقيا اإقليميةعمل
الدوليةكالةالو (املشرتكةالدراسيةاحللقةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةرئيس وفد: ٢٠٠٢لعامأيار/مايو٣١-٣٠

كوتونوتفاقالاألطرافاملتعددةاجلوانب"حول) اهلادئواحمليطةيبيوالكار البلدان األفريقيةأمانة) (الكومنولثأمانة(،)لفرنكوفونيةا
.بلجيكابروكسل،،"للشراكة

الدوحةعملبرنامجحولالدراسيةاحللقةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفد رئيس: ٢٠٠٢لعاممايوأيار/٢٩-٢٨
.فرنساباريس،،)يةالفرانكوفون(الفرنسيةباللغة الناطقالعاملوأولويات

أفريقياشرقيفاهلجرةلسياساتالدويلاملؤمترإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعاممايوأيار/١٧-١٣
،سكاناألمم املتحدة للصندوقمناملساعدةمعالدوليةاهلجرةسياسةبرنامجنظمهااليتالكربى،البحرياتومنطقةاألفريقيوالقرن

.كينيانريويب،الدولية،العملومنظمةللهجرةالدوليةاملنظمةو ،والبحوثللتدريباملتحدةاألمممعهدو 
الدورةوالتنمية،لتجارةاجملسإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعاممايوأيار/٢-أبريلنيسان/٢٩

.تايالندبانكوك،عشرة،التاسعةاالستثنائية
للجنةواخلمسونالثامنةالدورةإىلاحلكوميالدميقراطيةالكونغومجهوريةوفدرئيس: ٢٠٠٢لعامأبريلنيسان/٢٦-مارسآذار/١٨

.سويسراجنيف،اإلنسان،حلقوقاملتحدةاألمم
التدريب اآلخر الذي تلقيتهدال

.املتحدةاململكةأوكسفورد،العاملي،أجنلومركزيفليزيةاإلجنلغةلاملتقدممّ التعل  : ١٩٩٦سبتمربأيلول/
يفالكوماندوستدريبمركزيف) الكوماندوزبالربيفيه(خاصعسكريتدريب: ١٩٨٢أكتوبرتشرين األول/–فربايرشباط/

.الدميقراطيةالكونغومجهوريةكويل،-كوتا
يفدراسات). اليسوعينياآلباء(الرئيسياإلقليميالالهويتنيبيالرمروبرتالقديسيف معهد كنائسيتدريب: ١٩٧٦-١٩٧٥
.الدميقراطيةالكونغومجهورية،مايديوالدين،الفلسفة


