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 بننية  : الجنسية
 أفريقيا : المعايير اإلقليمية
 متزوجة : الحالة االجتماعية

 ‘باء’   :القائمة
 : الفرنسيةاللغة الرسمية: ناغو )اللغة احمللية يف بنن(؛ اللغة األم  : اللغات

 مستوى متقدم )الشفوية(مستوى متقدم  اإلنكليزية : )المكتوبة(    
 مستوى متقدم )الشفوية(مستوى متقدم  الفرنسية : )المكتوبة(    

 المؤهالت التعليمية:
: شهادة جامعية يف القانون المؤهل المحصل عليه: جامعة ليون، فرنسا؛ المؤسسة  : 2007

 (.4انظر الوثيقة رقم التجاري العام ، )    
: شهادة المحصل عليهالمؤهل جامعة توغو، -: جامعة ماسرتخيتالمؤسسة : 1998-1999

 (.5انظر الوثيقة رقم : قانون وسياسات البيئة )التخصصالدروس املعمقة؛     
: ماجيستري المؤهل المحصل عليه ؛: كلية القانون، جامعة بنن الوطنيةالمؤسسة : 1979-1983

 (.6انظر الوثيقة رقم العلوم القانونية يف القانون التجاري واملهن القضائية )    
: اإلجازة يف المؤهل المحصل عليه ؛: كلية القانون، جامعة بنن الوطنيةالمؤسسة : 1981-1982

 (.7انظر الوثيقة رقم القانون التجاري واملهن القضائية )    
: شهادة المؤهل المحصل عليه ؛: كلية القانون، جامعة بنن الوطنيةالمؤسسة : 1979-1981

 (.9و  8ثيقتني الدراسات اجلامعية العامة )انظر الو     
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 :المهنيةالخبرة 
: حمامية مداومة؛ اللقب الوظيفي؛ احملكمة اجلنائية الدوليةحمامية لدى  جهة العمل:  : 2015

انظر الوثيقة ايا األفريقية )ـــاة يف القضـــت احملامـــ: سبق هلا أن مارسومات أخرىمعل    
 (. 10رقم     

 : قاضية.اللقب الوظيفي ؛احملكمة الدائمة للتحكيم جهة العمل: : 2012-2014
اللقب املركز الوطين لتدريب احملامني الناطقني بالفرنسية يف كوتونو؛  جهة العمل: : 2012منذ عام 

: مادة التدريس: إجراءات الدفاع أمام احملكمة معلومات أخرى: مدرِّبة؛ الوظيفي    
 (.11 انظر الوثيقة رقماجلنائية الدولية )    

كااليف -حكومة بنن/جامعة بنن الوطنية، كلية القانون يف أبومي جهة العمل: : 2002منذ عام 
: أستاذة باحثة يف القانون اجلنائي اللقب الوظيفي(؛ 12انظر الوثيقة رقم وباراكو، )    
: يف هذا الصدد، ُعينُت خبرية استشارية معلومات أخرىواإلجراءات اجلنائية؛     
لصياغة املدونة اجلديدة لإلجراءات اجلنائية يف بنن. وقد ألقيت حماضرات حول     
انظر الوثيقة و يف بنن )ـــرسي اليونسكـــاضرات وكـــات احملـــاعـــان يف قـــوق اإلنســـحق    
 (.13رقم     

: ب الوظيفياللق(؛ 15و  14نقابة احملامني يف بنن )انظر الوثيقتني  جهة العمل: : 1986منذ عام 
، 1986كانون األول/ديسمرب   4حمامية لدى حمكمة االستئناف يف بنن منذ     

لة  . وقد عاجلت يف هذا الصدد عدة ملفات 23يف قائمة احملامني حتت رقم     مسجَّ
: متدربة سابقة يف املؤمتر الدويل لرابطات احملامني، باريس معلومات أخرى    جنائية؛ 
(. مارسُت احملاماة عن رابطة "حمامون بال حدود" 16قة رقم انظر الوثي)     1988

 .2001يف إطار مشروع "العدالة للجميع يف رواندا" يف عام     )بلجيكا( 
لدى غرفة التجارة والصناعة يف  2005ُعينُت هبذه الصفة حكما مؤهال يف عام و 

الداخلية ملركز  : رئيسة اللجنة التقنية املعنية بصياغة اللوائح واألنظمة2003بنن؛ 
املصاحلة والتحكيم والوساطة التابع لغرفة التجارة والصناعة يف بنن ومشروع املرسوم 

، لدى مجعية القطن املشرتكة بني املهن 2004املتعلق بإنشاء هذا املركز، ويف عام 
انظر الوثيقة يف بنن، وذلك نظرا لكفاءيت يف جمال تسوية املنازعات بالسبل البديلة )

 (.17رقم 
على طلب  ، ترافعت يف قضية أليدو ويدراوغو يف بوركينا فاسو بناء  2002يف عام و 

 اللجنة الدولية للخرباء القانونيني.
وما بعدها من قانون  336، جنحت يف إثبات عدم دستورية املادة 2009يف عام و 

 DCC N° 09/081يف بنن، املتعلقة بقمع زنا املرأة، وذلك يف القرار التارخيي العقوبات 
 .2009متوز/يوليه  30الصادر يف 

 األنشطة المهنية األخرى:
، عينين األمني العام لألمم املتحدة عضوة يف جلنة التحقيق 2016يف أيلول/سبتمرب   : 2016

 يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف بوروندي.    



3 
 

جنة األفريقية حلقوق ، عند هناية مدة والييت يف الل2017إىل عام  2015من عام   : 2015
اإلنسان والشعوب، ترأست الفريق العامل املعين باإلجراءات اخلاصة املشرتك بني     
 واألمم املتحدة. األفريقية اللجنة    

، ُعينُت رئيسة 2014إىل هناية تشرين األول/أكتوبر  2013من نيسان/أبريل  : 2012-2014
ألفريقية للدعم يف مايل وبعثة االحتاد حقوق اإلنسان يف البعثة الدولية ا    عنصر 

 املعنية مبنطقة الساحل.    األفريقي 
عينين األمني العام لألمم املتحدة عضوة يف جلنة التحقيق يف أعمال العنف اليت   : 2011

 يف مجهورية كوت ديفوار. 2011يف عام بعد االنتخابات وقعت    
إىل  2005حلقوق اإلنسان والشعوب من عام بصفيت عضوة يف اللجنة األفريقية  : 2005-2017

)عند هناية مدة والييت(، توليت املهام القضائية يف اللجنة مبوجب  2017متوز/يوليه     
من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. وتدخل هذه املهام يف  45املادة     
شكايات الفردية بشأن إطار والية احلماية اليت تضطلع هبا اللجنة، اليت تتلقى ال    
 (.18انظر الوثيقة رقم انتهاكات حقوق اإلنسان وتنظر فيها )    

 ُعينُت رئيسة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. : 2009-2011
تعزيز لفت هبا يف هذه اللجنة، شاركت بشكل تام يف ومنذ أن توليت املهام اليت كُ 

ة عن يسؤولتوليت املاالجتهاد القضائي هلذه املؤسسة شبه القضائية. وهبذه الصفة، 
تعزيز حقوق اإلنسان يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، وهي حتديدا مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، وتوغو، ومايل، والكامريون، وكابو فريدي، والسنغال. وشاركت 

رات الصادرة عن اللجنة، اليت نظرت يف إطار واليتها بنشاط يف اختاذ أبرز القرا
قضية حيت اآلن، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة باملقبولية  700القضائية فيما يزيد عن 

 واجلوهر.
وُعينُت أيضا عضوة يف العديد من اآلليات الدولية األخرى التابعة للجنة األفريقية 

 حلقوق اإلنسان والشعوب.
مث  2009إىل  2005ة خاصة معنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان )من مقرر  : 2005-2017

(. وهبذه الصفة، تعاونت 2017إىل متوز/يوليه  2011تشرين الثاين/نوفمرب  5من     
مع مجيع النظم اإلقليمية األخرى يف جمال حقوق اإلنسان ومن خالل العديد من     
كت يف عدة حلقات دراسية حول مواضيع ر األنشطة املشرتكة لبناء القدرات. وشا    
متنوعة ترتبط بتعزيز ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وبناء قدراهتم.     
وأداة للتواصل لفائدة املدافعني عن  أعمالوقمت بتحرير كتب دراسية و كراسات     
فعون حقوق اإلنسان. ونظمت عدة ندوات وأنشأت مؤسسة أطلق عليها اسم "املدا    
 األفارقة"، وذلك حرصا على تعزيز ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان.    

وبصفيت مقررة خاصة، ترأست فريقا عامال معنيا حبرية تكوين اجلمعيات حتت 
إشراف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. وُعينُت أيضا منسقة معنية 

 ن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.باألعمال االنتقامية املرتكبة ضد املدافعني ع
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(، ويف اآلونة 2014وأجريت دراسة حول حرية تكوين اجلمعيات يف أفريقيا )
األخرية، قدمت إىل اللجنة األفريقية مشروع املبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين 

 اجلمعيات يف أفريقيا.
وأجريت دراسة عن حالة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا 

(2014.) 
وعملت على اعتماد املبادئ والتعليمات املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلرهاب يف أفريقيا 

( من جهة، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالشرطة وحقوق اإلنسان يف أفريقيا 2015)
 .من جهة أخرى (2017)

 أهم المنشورات
صدر يف حولية  –من قانون العقوبات: إصالح يف منتصف الطريق  1-122إىل املادة  64املادة  من -

 .1999املساعدة يف جمال الصحة العقلية يف أفريقيا، 
 الكونغو.حالة بنن و  ةالرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف اجلنسي: حال -
 (.2012حمك التطبيق ) علىمدونة األشخاص واألسرة يف بنن  -
 .Focus ،2014"السياسات العامة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا"، جملة  -
 .2016"التبين يف بنن: بني القانون والثقافة"،  -
 .2016يف مهامها"،  احملكمة اجلنائية الدوليةع والقاضي األفريقي يف جناح "دور املشرِّ  -
 .2017أفريقيا"، "مسؤولية الدول إزاء العنف اجلنسي يف  -

 أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات
حالة  بشأن "18 + جوهانسربغ"، قمت بتنظيم الندوة الدولية الثانية 2017آذار/مارس  31إىل  27من  -

 املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، كوتونو، بنن.
ر الدورة التاسعة واخلمسني للجنة ، يف إطا2016تشرين الثاين/نوفمرب  4تشرين األول/أكتوبر إىل  24من  -

يف سياق السنة الدولية حلقوق  2016األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، شاركت يف احتفاالت عام 
عليها  تت اآللية اليت أشرفرض  اإلنسان يف أفريقيا، مع الرتكيز على حقوق املرأة يف أفريقيا. ويف هذا الصدد، ع  

 ة النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.ال حالجمأعماال منها ما أجنز يف 
احملكمة اجلنائية ، بصفيت أمينة تنفيذية وعضوة سابقة يف ائتالف بنن من أجل 2016متوز/يوليه  17يف  -

 16، نظمت حلقة عمل لصياغة وحترير مشروع قانون لتكييف وتنفيذ نظام روما األساسي يف بنن. ويف الدولية
احملكمة اجلنائية كوتونو، شاركت يف ندوة حول "مسؤولية الدول األفريقية األطراف يف   يف 2016متوز/يوليه 

 إزاء العنف ضد املرأة يف أفريقيا" مبناسبة اليوم الدويل للعدالة اجلنائية الدولية. الدولية
ية، اليت ، شاركت يف حلقة النقاش الرفيعة املستوى بشأن نوع اجلنس والتنم2016متوز/يوليه  9إىل  8من  -

 نظمها االحتاد األفريقي حتضريا ملؤمتر القمة السادس والعشرين لرؤساء الدول واحلكومات يف كيغايل، رواندا.
، ألقيت الكلمة الرئيسية يف املؤمتر الدويل للقيادات النسائية 2016آب/أغسطس  3متوز/يوليه إىل  31من  -

س املرصد األفريقي للقيادات يد، ُعينُت نائبة ثانية لرئأفريقيا الناطقة بالفرنسية. ويف هذا الصدبلدان يف 
 النسائية.
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يف  احملكمة اجلنائية الدولية، شاركت يف دورة تدريبية للمحامني العاملني لدى 2016يف حزيران/يونيه  -
 (.19انظر الوثيقة رقم الهاي، هولندا )

مة الرئيسية يف املؤمتر الدويل الثاين حلقوق ، يف أكرا، غانا، تلقيت دعوة إللقاء الكل2015يف شباط/فرباير  -
 الطفل والصحة اإلجنابية.

، شاركت يف حلقة دراسية رفيعة املستوى يف كوتونو يف بنن بشأن التعاون 2014يف تشرين األول/أكتوبر  -
وزراء العدل ، وهي حلقة مجعت عددا من احملكمة اجلنائية الدوليةبني الدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية و 

و، ومايل، وتوغو، والسنغال، وتونس، واملغرب، سواملدعني العامني واملشاركني من البلدان التالية: بوركينا فا
والنيجر، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وممثلني عن مكتب املدعي العام ومكتب قلم احملكمة اجلنائية 

 الدولية.
ت يف حلقة عمل هامة حول موضوع "أثر النزاع الدائر يف مايل مايل، شارك ،، يف باماكو2014يف عام  -

تشرين  30-28على حقوق النساء والفتيات: أي شراكة مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؟": 
 ، باماكو، مايل.2014األول/أكتوبر 

 15باماكو، مايل، ، شاركت يف مؤمتر إقليمي حول حقوق املرأة يف أفريقيا، يف 2010يف متوز/يوليه  -
 .2010متوز/يوليه 

درات املدافعني عن حقوق اإلنسان يف قظمت حلقة عمل لتعزيز ، ن  2008متوز/يوليه وآب/أغسطس  يف -
أفريقيا، مت يف هنايتها إعداد جمموعة من أدوات العمل للمدافعني عن حقوق اإلنسان، تتضمن دليال توجيهيا 

 وكراسة أعمال.
، شاركت يف دورة تدريبية للقضاة الدوليني نظمها معهد برانديس للقضاة الدوليني، 2006يف حزيران/يونيه  -

 (.20انظر الوثيقة رقم مبور يف السنغال )يف ايف داكار و  2006دورة عام 
م آذار/مارس: تقدمي وتنفيذ مشروع حلقة عمل عن صياغة وحترير قانون لتكييف وتنفيذ نظا 6إىل  4من  -

 روما األساسي.

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
 .1990عضوة يف رابطة النساء احلقوقيات يف بنن منذ عام  -
. وهبذه الصفة، 1999املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا،  فرع بنن، ،WILDAFعضوة مؤسِّسة يف شبكة  -

 ،WILDAFكز املرأة يف القانون والتنمية التابع لشبكة أتوىل مهام خبرية استشارية للنساء ضحايا العنف يف مر 
 قضية. 250حيث عاجلت أكثر من   فرع بنن،

 عضوة االحتاد الدويل للنساء احلقوقيات. -
 .2014عضوة رابطة بنن للنساء احملاميات،  -
 عضوة النقابة الدولية للمحامني اجلنائيني. -
 .لدوليةاحملكمة اجلنائية اعضوة ائتالف بنن من أجل  -

 الجوائز واألوسمة
يف السوربون، باريس، فزت جبائزة حقوق اإلنسان للذكرى السنوية اخلمسني حلركات االستقالل األفريقية يف  -

 عن مسامهيت الكبرية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا. 2010تشرين الثاين/نوفمرب  27
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نة األفريقية، يف ياموسوكرو يف كوت ديفوار، فزت جبائزة ، خالل الدورة الثانية واخلمسني للج2012يف عام  -
 عن مسامهيت يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.

، حصلت يف مقر برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على 2012يف  -
 لقائمة على امليل اجلنسي يف أفريقيا.االعرتاف مبسامهيت يف مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان اشهادة 

، حصلت على شهادة امتياز بصفيت عضوة يف غرفة االستجابة االنتخابية وناطقة بامسها 2016يف  -
 يف بنن. 2016ملسامهيت يف جناح االنتخابات الرئاسية اليت جرت عام 

 االهتمامات الشخصية
 تغطي اهتمامايت الشخصية عدة جماالت. -
مواصلة العمل يف جمال محاية حقوق اإلنسان على مستوى املؤسسة القضائية الدائمة املرموقة، أوال، أريد ف -

 املتمثلة يف احملكمة اجلنائية الدولية، وذلك بفضل سرييت املهنية وخربيت الثابتة.
 املمارسة القضائية وأنشطة البحث.من خالل خدمة العدالة الدولية  -
هي املالذ األخري للفئات الضعيفة والضحايا األبرياء الذين ال يطالبون إال باستعادة   احملكمة اجلنائية الدولية -

 كرامتهم اإلنسانية.
 وبالتايل ينبغي هلم أن حيصلوا على العدالة السليمة والفعالة اليت متتثل ملبدأ احملاكمة العادلة يف مجلة أمور. -
إىل اخلربة املكتسبة خالل  فسنة تضا 31أعمل يف احملاماة والتدريس والبحث، ومتتد خربيت على مدى  وأنا -

سنة من ممارسة القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبالتايل فإين واثقة متاما من النجاح واالمتياز  15أكثر من 
 .احملكمة اجلنائية الدوليةاللذين سأحققهما بصفيت قاضية لدى 

 مثل امليزات الشخصية والكفاءات الثابتة اليت تزيد قدريت على أداء مهميت يف أمور منها يلي:وتت -
الفائدة يف جمال اختصاصي. ولذلك ب يالساعة وكل ما من شأنه أن يعود علقضايا اهتمامي بالبحث يف  -

 أحب املطالعة، اليت استقي منها القدرة على التفاعل مع من أحتاور معهم.
 تتيح يل القدرة على اإلقناع أو االقتناع.واليت لكبرية على االستماع، اليت اربطها باحرتام روح احلوار، قدريت ا -
فيما يتعلق بالعدالة، أفضل االلتزام بالصرامة القانونية مع االهتمام جبعل القانون عامال من عوامل التنمية.  -
ريقية، وهي جهاز شبه قضائي يتخذ قرارات تتجاوز قد مارست مهام القضاء خالل مدة والييت يف اللجنة األفو 

حدود أفريقيا، وعملت يف الوقت ذاته رفقة قضاة دوليني استأنست هبم يف إطار الدورات التدريبية اليت شاركت 
فيها يف مركز بريسون حلفظ السالم، والنقابة الدولية للمحامني اجلنائيني، والرابطة الدولية حملامي الدفاع، ومعهد 

 نديس للقضاة الدوليني.برا
تلف اجلهات الفاعلة، كما إين خموأنا أملك شجاعة الدفاع عن قناعيت وقرارايت وأملك الدراية يف التعامل مع  -

 أحتلى بإحساس قوي بالواجب واملسؤولية.
كما إين أتكيف بسهولة كبرية مع األوضاع املفاجئة وأستطيع االقرتاب من األشخاص الذين يواجهون   -

عشرة سنة من اخلدمة يف اللجنة األفريقية، تدربت يف أول األمر يف جمال القانون العام  12اعب. وخالل املص
باعتباري مواطنة بلد يتبع النهج الروماين األملاين يف القانون املدين. لذا سأكون قادرة متاما على العمل مع 

 زمالئي املنتمني للنظم القانونية األخرى.
احملاكمات الصورية يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء أفريقيا أو جلست قاضية ترأست العديد من  -

فيها. وبالتايل فقد خدمت حقوق اإلنسان أوال بصفيت عضوة يف اللجنة األفريقية باملسامهة بشكل تام وكامل 



7 
 

دة اليت اختذها. وقد هذا اجلهاز الذي يتوىل مهام قضائية، وذلك من خالل القرارات املتعدوتعزيز وهام يف بناء 
توصلت اللجنة األفريقية إىل هذه النتائج بفضل أساليبنا يف تفسري امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، 
وهي أساليب تقوم يف الوقت نفسه على القانون الدويل واالجتهاد القضائي الدويل، وكذلك على خمتلف 

 التوجهات والتطورات يف جمال حقوق اإلنسان.
مع اجلهات الفاعلة  وبصفيت مقررة خاصة معنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا، فتحت حوارا بّناء   -

الساعة يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك من خالل قضايا احلكومية واجملتمع املدين والشركاء اآلخرين حول 
ت. وقمت بصياغة أدوات عمل لتعزيز توجيه نداءات عاجلة وإجراء اتصاالت وإصدار بيانات إعالمية وإعالنا

 القدرات، منها كتب دراسية وأداة لالتصال وبناء القدرات لفائدة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
أنشأت أيضا أوجه التآزر مع اهليئات املماثلة التابعة لألمم املتحدة والنظم األوروبية واملشرتكة بني البلدان  -

وق املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأطلقت مبادرة التعاون بني اهليئات اليت األمريكية واآلسيوية املعنية حبق
لتعاون بني منظومة اإلجراءات اخلاصة لدى اللجنة األفريقية لعن خارطة طريق  2012متخضت يف عام 

ري، واألمم املتحدة. وعلى سبيل املثال، تناولت املسائل احلرجة املرتبطة حبرية تكوين اجلمعيات، وحرية التعب
وتعزيز قدرات املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحقوق النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان، واألعمال 

على امليل  ةاالنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملسائل املرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان القائم
 اجلنسي.

ملت على حتويل اإلجراءات اخلاصة اليت وبصفيت مقررة خاصة معنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، ع -
تتوالها اللجنة األفريقية إىل أدوات لوضع القوانني. وعلى سبيل املثال، فإن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 
والشعوب، وهو الوثيقة األساسية اليت تستند إليها اللجنة األفريقية، ال ينص صراحة على احلق يف التظاهر 

نطالقا من دراسة أجريتها حلاالت فردية ُعرضت على اللجنة األفريقية، متكنت هذه السلمي. ومع ذلك، وا
األخرية من جعل احلق يف التظاهر السلمي حقا ال بد من تعزيزه ومحايته. ويف هذا الصدد، فقد وضعنا املبدأ 

 التوجيهي املتعلق باحلق يف التظاهر السلمي.
، اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وبصفيت رئيسة 2012و  2009يف الفرتة املمتدة بني عامي  -

اضطلعت بوالييت يف إطار بلورة التعاون وحتقيق التكامل بني اللجنة األفريقية واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان 
ظامنا والشعوب. وقد مت ذلك من خالل مواءمة النظامني الداخليني هلذين اجلهازين، علما أن اجلزء الرابع من ن

الداخلي ينص بوضوح على طرائق التكامل بني اهليئتني. وإىل جانب ذلك، أحالت اللجنة إىل احملكمة األفريقية 
، 2011كبت يف ليبيا يف عام حلقوق اإلنسان والشعوب االنتهاكات اخلطرية واجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتُ 

 .2012يف عام وقضية شعب إندورويس يف العام نفسه، وقضية شعب أوغييك 
أخدم أفريقيا واجملتمع الدويل بكل أن وإين إذ أدرك أن الطريق ال يزال طويال، فإين أريد يف هناية املطاف  -

أن أشارك بشكل تام يف بناء عامل أقل عنفا، تتوسط فيه  . وأوداحملكمة اجلنائية الدوليةأبعاده، وذلك من خالل 
حقوق اإلنسان القرارات السياسية وحتتل فيه حقوق الضحايا الصدارة. وأود أن أواصل عملي يف محاية حقوق 

، املتمثلة يف احملكمة اجلنائية الدولية، وذلك بفضل بامتيازاإلنسان على مستوى املؤسسة القضائية الدائمة 
 هنية وخربيت الثابتة.سرييت امل
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 الحقائق األخرى ذات الصلة
إىل جانب الشهادات اجلامعية اليت حصلت عليها، حصلت أيضا على عدة شهادات يف جمال حقوق  -

 اإلنسان والقانون اإلنساين.
 وتشهد على ذلك الوثائق املرفقة طيه. -
وإدارة النزاعات للمدافعني عن  ، شاركت يف حلقة عمل تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان2009يف عام  -

 (.21انظر الوثيقة رقم حقوق اإلنسان يف مركز تسوية النزاعات يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا )
احملكمة اجلنائية : شهادة املشاركة يف الدورة الدراسية املتعلقة مبمارسة القانون أمام 2005يف متوز/يوليه  -

انظر الوثيقة كار، السنغال، بالتعاون مع الرابطة الدولية حملامي الدفاع )، اليت نظمها مركز بريسون يف دا الدولية
 (.22رقم 

اليت نظمها مركز  CS-84 F: شهادة املشاركة يف الدورة الدراسية 2005يف شباط/فرباير وآذار/مارس  -
ه يف بنن ا ويدلفرنسية من أجل توطيد السالم يفللغة ابريسون/برنامج تدريب اإلداريني املدنيني الناطقني با

 (.23انظر الوثيقة رقم )
: توليت رئاسة اللجنة التقنية املعنية بصياغة النظم واللوائح الداخلية ملركز املصاحلة والتحكيم 2003 -

 والوساطة التابع لغرفة التجارة والصناعة يف بنن، ومشروع املرسوم القاضي بإنشاء املركز والغرفة.
املشاركة يف الدورة الدراسية اإلقليمية احلادية عشرة بشأن اإلجراءات الدولية : شهادة 2003أيار/مايو  -

حلقوق اإلنسان، اليت نظمها املركز األفريقي للدميقراطية ودراسات حقوق اإلنسان والشعوب، مع املشاركة يف 
 (.24ة رقم انظر الوثيقالدورة العادية الثالثة والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب )

: شهادة املشاركة يف احللقة الدراسية/حلقة العمل اليت نظمها املعهد األفريقي 2002تشرين األول/أكتوبر  -
حلقوق اإلنسان حول املنازعات يف جمال حقوق اإلنسان، مع املشاركة يف الدورة العادية الثانية والثالثني للجنة 

 األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.
: شهادة املشاركة يف دورة التدريس احلادية والثالثني للمعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف 2000ليه متوز/يو  -

 (.25انظر الوثيقة رقم سرتاسبورغ )
ملعهد روين كاسان الدويل حلقوق  : شهادتان عن املشاركة يف دورة التدريس الثالثني1999متوز/يوليه  -

ية املكثفة السابعة والعشرين للتدريس اجلامعي اليت نظمها معهد روين  اإلنسان يف سرتاسبورغ، ويف الدورة الدراس
 (.27و  26كاسان يف سرتاسبورغ )انظر الوثيقتني 

: شهادة املشاركة يف حلقة دراسية تدريبية عن إدارة 1996كانون األول/ديسمرب -تشرين الثاين/نوفمرب -
 (.28انظر الوثيقة رقم رة، مصر )املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف القاه

: شهادة املشاركة يف الدورة التدريبية املكثف احلادية والعشرين اليت نظمها 1993آب/أغسطس -متوز/يوليه -
 (.29انظر الوثيقة رقم املعهد الدويل حلقوق اإلنسان يف سرتاسبورغ )

 الخبرات واالستشارات
 املرأة يف املدرسة الوطنية لإلدارة يف باريس. : الرتشيح لدورة تدريبية بشأن العنف ضد2015 -
املناعة البشرية يف غرب ووسط  ص: خبرية عضوة يف فريق االتصال املعين حبقوق اإلنسان وفريوس نق2012-

 أفريقيا )برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز(.
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 للنهو  باخلدمات القانونية لفائدة املصابني بفريوس نقص : اإلشراف على مشروع جترييب2010-2011 -
 املناعة البشرية/اإليدز والفئات املعرضة ملخاطره يف بنن.

 : خبرية استشارية لدى وزارة البيئة يف بنن لصياغة قانون منوذجي يف جمال إدارة املياه.2007-2008 -
أفريقيا التابع ملنظمة الصحة العاملية لصياغة  : خبرية استشارية لدى املكتب اإلقليمي لغرب ووسط2006 -

 مشروع قانون محاية حقوق اإلنسان اخلاصة باملصابني بأمرا  عقلية.
: عر  وتنفيذ مشروع حلقة عمل لصياغة وحترير قانون تكييف وتنفيذ نظام 2004آذار/مارس  4-6 -

 روما األساسي.
 نن لصياغة مشروع عقد منوذجي.: خبرية استشارية لدى وزارة البيئة يف ب2003-2004 -
انظر الوثيقة : خبرية استشارية لدى وزارة البيئة يف بنن يف جمال القانون والتنوع البيولوجي )2001-2002 -

 (.30رقم 
من بلداهنا األربعة واخلمسني يف إطار االضطالع  45أمتتع مبعرفة جيدة بالقارة األفريقية، اليت قمت بزيارة  -

 ة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.مبهامي لدى اللجن
 كما إن لدي معرفة جيدة بأدوات تكنولوجيا املعلومات.  -
على جنسييت وعلى تأييد كل من االحتاد األفريقي واجلماعة  3و  2و  1ملحوظة: تشهد الوثائق املرقمة  -

بعض الشهادات ذات  ، فهي33و  32و  31االقتصادية لدول غرب أفريقيا لرتشيحي. أما الوثائق املرقمة 
الصلة يف جمال القوانني والسياسات العامة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية والتدريب املستمر وتدريب 

 املدربني.

____________ 


