
 سايمان ،بوال  -بوال 

 جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم التابع للمحكمة اجلنائية الدولية لالنتخاب عضواً يفمجهورية الكونغو الدميقراطية مرشح 

 بيان الخبرة والمؤهِّالت

 بوال  -بوال سايمان 

 )الوقت احلاضرحىت  ١٩٨٧من عام مهورية الكونغو الدميقراطية (جب نشاساأستاذ حماضر يف جامعة ك

 )٢٠٠٢-٢٠٠٠( ص سابق لدى حمكمة العدل الدوليةو صقاض خم

 )١٩٢٠-٢٠٠١كمة الدائمة للتحكيم (حملعضو ا

 )٢٠١٥-٢٠١٢(التابع للمحكمة اجلنائية الدولية للمجين عليهم لس إدارة الصندوق االستئماين جمضو ع

 )الوقت احلاضرحىت  ٢٠٠٣( للقانون الدويل احلولية األفريقيةحترير  هيئةعضو 

 الشخصية البيانات - أوالً 

 بوال -بوال  :سم العائلياال

 ساميان :االسم الشخصي

 ١٩٥٠آب/أغسطس  ٣١الكونغو،  يف نداإبُ  مكان وتاريخ الوالدة :

 )٢متزوج وله من الولد اثنان ( العائلي: الوضع

 كونغويل   الجنسية: 

 أستاذ جامعي :المهنة

 شىتحكومية وغري حكومية ودولية  هيئاتبري استشاري لدى خ األخرى:مهنية النشطة األ

 التعليم الجامعي -ثانياً 

 من جامعة لوفان احلقوق يفدكتوراه نال ال ١٩٨٦

 من جامعة كنشاسا احلقوق يفجازة نال اإل ١٩٧٦

 ؛نشاسامن جامعة ك احلقوق يف خترج ١٩٧٣
 شىتعلى شهادات  حاصالً 

 الخبرة المهنية على الصعيد الوطني -ثالثاً 

 الخبرة االدارية -ألف 

 )٢٠٠٤-٢٠٠٢رئيس اللحنة الوطنية ملكافحة الفساد ( ٢٠٠٢
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 األكاديميةالخبرة  - باء

 اساجامعة كنش يف) ١٩٩٦-١٩٩٥دارية (األمني العام للشؤون اإل ١٩٩٥

وآذار/مارس  ١٩٩٥األكادميية باإلنابة ووكيل العميد (تشرين األول/أكتوبر األمني العام للشؤون عضو جملس اإلدارة، 
١٩٩٦( 

 )١٩٩٤-١٩٩٥نشاسا (جامعة كيف احلقوق  كليةعميد   نائب ١٩٩٤

  العميد املسؤول عن تنظيم التعليم العملي والنظري، عضو جملس الكلية، ونائب

 امعة كنشاسايف جلية احلقوق لكني الشؤون األكادميية أم ١٩٨٨

 املسؤول عن منهاج التعليم

 التدريس – جيم

 )الوقت احلاضر حىت ١٩٩٨منذ عام ( حماضرأستاذ  ١٩٩٨

 ستاذأ ١٩٩٧-١٩٩٢

 أستاذ معاون ١٩٩٢-١٩٨٨

 اذ مساعدتسأ ١٩٨٠-١٩٧٦

 االستشاريةة الخبر  - دال

 احلدود اخلارجية للجرف القاري لرسم اهلدروكربونياتلدى وزارة  اً استشاري اً خبري عمل  ٢٠٠٩

 لدى وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل  اً استشاري اً خبري عمل  ٢٠٠٨

وبني ونغو الدميقراطية بني مجهورية الك يالتعاون العلم بشأناالتفاق  لَـَحق لصوغلدى وزارة الطاقة  اً استشاري اً خبيرعمل  ٢٠٠١-١٩٩٨
ألبري  وحبريةإدوار  ةشروع علوم األرض يف حبري ميف إطار ، وذلك ز يف الواليات املتحدة األمريكيةسرياكيو و ميامي  َيت جامع
شرق  تلبحريابرنامج العقد الدويل  الذي ميثل واحدًا من عناصر، )٢٠٠١ -١٩٩٨، GEOLAT(نغانيكا ط وحبرية

 )١٩٩٨ آب/أغسطس - وولي/يمتوز( ٢٠٠٣-١٩٩٣ للفرتة أفريقيا،

و غاحلدود البحرية جلمهورية الكون رسم ملفبدراسة  اً فمكلَّ  اً استشاري اً لدى وزارة تنمية الصناعة النفطية خبري عمل  ١٩٩٨
 )١٩٩٨ وولي/يمتوز( الدميقراطية

 )،ZR ،1939قرض ال( البنك الدويل - لدى البنك الدويل من أجل مشروع املياه الثالث لزائري اً معتمد اً خبري عمل  ١٩٨٩
 )١٩٩٤-١٩٨٩للمياه يف زائري ( مدوَّنة إعدادل جرض من أع
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 الخبرة المهنية على الصعيد الدولي -بعاً ار 

 دولي خبير –ألف 

األطلسي قانون البحار يف دول الساحل  حبال كمة الدولية لقانون البحار يف املؤمتر املعينحملأستاذ مشارك بدعوة من ا ٢٠١٠
 )٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢( مهورية أملانيا االحتاديةجب غهامربُ الذي ُعقد يف ، ألفريقيا

 جامعةالذي نُظِّم يف ، "والتناقضات والقوميةزعات نال :االستعمار والقانون الدويل" بشأنالدراسي  بريمانيوم شارك يف 
 ٢٠١٠ مارس/ارذآ ٢٥ ) يفوربونسال –بانتيون ال(جامعة األوىل  باريس

  ٢٠٠٣ منذ عام، ميكمة الدائمة للتحكاحملم يف املنازعات املتعلقة باملوارد الطبيعية والبيئة لدى يعضو يف فريق التحك ٢٠٠٣

 ٢٠٠١منذ عام  ،م (الهاي)يللتحك كمة الدائمةحملعضو يف ا ٢٠٠١

 ٢٠٠١منذ عام  ،اصة املعنية بالصيد البحريكيم اخلحكمة التحمعضو يف 

(مجهورية  ٢٠٠٠ان/أبريل نيس ١١إلقاء القبض الصادر يف بمر األقضية  :كمة العدل الدوليةحميف  خمصوصقاض  ٢٠٠٠
 )٢٠٠٢-٢٠٠٠الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا، 

برنامج األمم املتحدة للبيئة  لدىا، املعتمدة �وصو  اصة املعنية حبماية البيئة البحريةكمة التحكيم اخلحمعضو يف  ١٩٩٩
 ١٩٩٩يناير كانون الثاين/  ٢٠م اخلاص منذ يألغراض التحك

(عام  ان يف مجهورية هاييتساألمم املتحدة حلقوق اإلن وضيةفمكتب مل "تعزيز سيادة القانون") ملشروع ٤(املرتبة  قمنسِّ  ١٩٩٧
 )١٩٩٨عام و  ١٩٩٧

، يف انساإلنوضية األمم املتحدة حلقوق فمكتب مل الدويل اإلنساينان والقانون سنشروع كرسي حقوق اإلم قمنسِّ  ١٩٩٦
 )١٩٩٦، نديبورا (بورُ بومجيف األكادميية العسكرية 

ها مفوضية األمم املتحدة متظَّ ملوظفي األمم املتحدة، اليت ن املخصَّصةالدويل  اينساإلنر احللقة الدراسية يف القانون ميسِّ 
 )١٩٩٦آب/أغسطس  ٣ - ويولي/متوز ٢٧(جنيف، ان ساإلنحلقوق 

ها ظَّمتنللقيادة العليا للقوات املسلحة التوغولية، اليت  املخصَّصةالقانون اإلنساين الدويل  يف ر احللقة الدراسيةميسِّ 
 )١٩٩٦وبر تل/أكو شرين األت ٢٧ - ٢. (لومي،ان سحلقوق اإلنمفوضية األمم املتحدة 

 ميةالعلالعضوية في الجمعيات  – باء

 لس العلمي الوطين جلمهورية الكونغو الدميقراطيةعضو ال ٢٠٠٧

 ٢٠٠٢منذ عام  ،(الهاي) احلولية األفريقية للقانون الدويلعضو هيئة حترير  ٢٠٠٢

 ٢٠٠٠ حىت عام١٩٩٣عام ن (لندن)، من املقارَ  القانونو عضو اجلمعية األفريقية للقانون الدويل  ١٩٩٣

 أخرى ميةعلالعضوية في جمعيات  – جيم

 حىت الوقت احلاضر ٢٠٠٣عام  من، )لتون بارك الدولية (لندنعضو يف رابطة وِ  ٢٠٠٣
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 ماسية المتعددة األطرافاألنشطة الدبلُ  – دال

ياوندي بغية  إىل )و الدميقراطيةغ(مجهورية الكون) COHYOROالكونغولية للِهدروكربونيات ( شركةالعضو يف وفد  ٢٠٠٩
 )٢٠٠٩اير نكانون الثاين/ي  ١٦ - ١٠ ،ياوندي( رف القاريجاحلدود اخلارجية لل رسم

يف انتخابات قضاة حمكمة العدل الدولية اليت جرت يف إطار اجلمعية العامة لألمم  و الدميقراطيةغمجهورية الكونمرشَّح  ٢٠٠٨
 (تشرين الثاين/نوفمرب) وجملس األمن التابع هلا املتحدة

إىل اجلمعية  الذي قدِّمرئيس حمكمة العدل الدولية  باسم وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أعقاب تقرير تدخلامل ٢٠٠٨
 )٢٠٠٨ تشرين األول/أكتوبر ٣٠نيويورك، ( املتحدة لألممالعامة 

املتحدة لقانون  األممللدول األطراف يف اتفاقية  وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل االجتماع الثامن عشر رئيس ٢٠٠٨
 )٢٠٠٨ وحزيران/يوني ٢٠ - ١٣ نيويورك،( البحار

 حىت ٢٥صر، من مبيف شرم الشيخ الذي ُعقد عضو وفد مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي 
 ٢٠٠٨ وران/يونييحز  ٣٠

 ٢٠٠٨مارس /ارذآ ٢٠ حىت ١٦من  نيويوركالذي ُعقد يف يف مؤمتر األمم املتحدة للصيد يف أعايل البحار،  شارك ٢٠٠٨

ما الرمسية للدول األطراف يف اتفاق تنفيذ  غريالسابعة من املشاورات  ةالموعمندوب مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل 
حفظ وإدارة  بشأنأحكام من  ١٩٨٢سمرب يدل/كانون األو   ١٠املربمة يف  املتحدة لقانون البحار مماتفاقية األتتضمنه 

(داخل وخارج املناطق االقتصادية اخلالصة) واألرصدة السمكية الكثرية  أماكن الوجوداألرصدة السمكية املتداخلة 
 ٢٠٠٨ مارس/ارذآ ١٢و  ١١ يوَمي نيويوركاليت جرت يف االرحتال، 

(فييتنام)،  Le Luang Minh الدائمني لدى جملس األمن التابع لألمم املتحدة التايل بيا�م:التقى بالسفراء واملمثلني 
Frances Mary Lisson  ،(أسرتاليا)Johan C. Verbeeke )(بلجيكا ،Liu Zhenmin (الصني)، 

Marcello Spatafora  ،(إيطاليا)Yukio Takasu  ،(اليابان)Jorge Urbina ،(كوستاريكا) Maria Viotti 
نائب املمثل الدائم لفرنسا، بصدد انتخابات قضاة حمكمة  Jean-Pierre Lacroix(الربازيل)، كما التقى بالسيد 

 ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٧و ١٤العدل الدولية، بني 

 طرابلس بشأنيف  ٢٠٠٧ وينران/يو يحز  ٢١و  ٢٠يوَمي الذي ُعقدإىل اجتماع االحتاد األفريقي  اً خبري ُدعي بصفته  ٢٠٠٧
 نشاء الواليات املتحدة األفريقيةمشروع إ

 ١٠إىل  ٢من  الذي ُعقد، ةألفريقيالوحدة ا ملنظمةوالثالثني  مؤمتر القمة الرابع إىلمندوب مجهورية الكونغو الدميقراطية  ١٩٩٨
نسان االاإلضايف للميثاق األفريقي حلقوق الَلَحق  اعتمد الذيو  بوركينا فاسو،ب واغادوغو يف ١٩٩٨ وينران/يو يحز 

 كمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبوالشعوب املتعلق بإنشاء احمل

وجلنة الصليب األمحر الدولية واألمم املتحدة  ريقيةفرئيسي للحلقة الدراسية املشرتكة بني منظمة الوحدة األالر يسِّ امل ١٩٩٨
لألمم  بعاملمثلني الدائمني لدى جملس األمن التا نُظِّمت من أجلاليت  "اعات الفوضويةنز ال"واالحتاد األورويب بشأن 

 ١٩٩٨مارس /ارذآ ٣١و  ٣٠ يوَمي إثيوبياب أديس أبابايف املتحدة ولدى منظمة الوحدة األفريقية، 
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 على الصعيد الدولي ميةالعلاألنشطة  – اءه

 ُعقدت يف إلنشاء قصر السالم، املئةالسنوية الذكرى  بشأنكمة الدائمة للتحكيم يف حلقة دراسية بدعوة من احمل شارك ٢٠١٣
 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١

 )٢٠١٣كمة اجلنائية الدولية، آذار/مارس (احمل للمجين عليهمماين ئدارة الصندوق االستإلس شارك يف الدورة العاشرة ل

الذي  االجتماع احلادي عشر للدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، إىلعضو الوفد الكونغويل  ٢٠١٢
  ٢٠١٢وفمرب نتشرين الثاين/ ُعقد يف

 La gestion des forêts dans la perspective du«ذات العنوان ة حعضو جلنة مناقشة األطرو  ٢٠٠٩

développement durable «  جامعة لوفانيف كلية احلقوق   )،التنمية املستدامة منظور من( إدارة الغابات - 
 ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٧النوف، 

 La« العنوان  يذف لَّ ؤ  املمييف حفل تقد )السوربون –بانتيون الجامعة ( األوىلجامعة باريس بدعوة من  شارك ٢٠٠٩

France dans le monde : puissance ou influence « )شباط/فرباير  ١٠ )،نفوذ: قوة أم فرنسا يف العامل
٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٧مايو /أيار ١١و  ١٠يف  هااليت نظمت "ددةتعم مشكالتددة، تعأطراف م" ذات العنوانشارك يف الندوة  ٢٠٠٧
 )للتحكيم (الهاي كمة الدائمةورنيا يف احملفجامعتا تكساس وكالي

اسا وبرنامج تنمية اجلامعات شناجلامعي بني جامعة كروع التعاون شمل الرتويجيف مع الربوفسور ستيفان مسيس  تشارك ٢٠٠٦
-١٩٦٠ها الكونغو (تعاهدات اليت أبرمملا  مناألوىل الموعةإعداد  من أجللمندي فلس اجلامعي الجملل بعالتا

 القانون الدويل مواضيعمن  ذلك غريو  )١٩٨٠

ديسمرب ل/كانون األو  ١١–٧ ،اهلندب لكناو( ملاكم العليا يف العاحمللقضاة ا بعمتر الدويل الساؤ ضيف شرف يف امل
٢٠٠٦ 

ديسمرب ل/كانون األو  ١٣-٩ اهلند،بلكناو (اكم العليا يف العامل ضيف شرف يف املؤمتر الدويل السادس لقضاة احمل ٢٠٠٥
٢٠٠٥( 

 والتنمية يف البلدانتعزيز احلكم الرشيد "لتون بارك بشأن ؤمتر وِ مل الرابعة والثمانني بعد السبعمئةيف الدورة  شرفضيف 

 )٢٠٠٥يه نحزيران/يو  هاوس، ستوننو ( "كومةاحلو  دور الربملان اعات :ز نالباملتضررة 

 )٢٠٠٣سبتمرب ل/أيلو ( زاعاتنلتون بارك) بشأن البلدان اخلارجة من الارك يف مؤمتر وزارة اخلارجية والكومنولث (وِ ش ٢٠٠٣

 )٢٠٠١ب/أغسطس آ) بشأن العدالة يف أفريقيا (لتون باركمؤمتر وزارة اخلارجية (وِ  أدى دور امليسِّر يف ٢٠٠١

تشرين  ٢٨مته يف ظ، الذي ن"ال ومجهورية الكونغو الدميقراطيةآفاق السالم يف أنغو "يسي يف يوم التفكر يف ئر الر ضااحمل ٢٠٠٠
يف الفرنسية للجامعة احلرة  بعومركز بروكسل للدراسات األفريقية التا اجلنوب األفريقيجلنة  ٢٠٠٠أكتوبر األول/

 لجلامعة احلرة اهلولندية يف بروكسابروكسل و 
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تمع الدويل الأزمة "فيما يتعلق بـ، لقذايف الواردة يف الكتاب األخضرأفكار معمر ا بشأنالندوة العاملية الرابعة  يفحماضر  ١٩٩٩
 )١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣ -وفمرب نتشرين الثاين/ ٢٩بليبيا،  طرابلس( "القرن احلادي والعشرين على أعتاب

دارة الرشيدة واملستدامة علوم البحار واإل على صعيدالقدرات تعزيز شأن قليمية بحلقة العمل اإل يف أدى دور امليسِّر
شباط/فرباير  ٢٦-٢٣نشاسا، ك( الدميقراطية وكوت ديفوارلكونغو أنغوال ومجهورية ا يفللموارد الساحلية والبحرية، 

١٩٩٩( 

 مؤسسةُ  "نزاعال مناطقيف  األجانبسالم ال وسطاءتدخل مشروعية مدى " اليت نظمتها حتت عنوانشارك يف الندوة  ١٩٩٨
 )١٩٩٨يوليه /متوز ٥ - ٣جنيف،  يف كارتينيي(هريونديل 

األفريقية للقانون الدويل  للجمعية، خالل املؤمتر التاسع القانون يف أفريقيايسي لفريق مناقشة مسألة سيادة ئر الر امليسِّ  ١٩٩٧
كوت ديفوار، يف   أبيجان( "القانونية لتحقيق سيادة القانون يف أفريقيا "الوسائلاملقارن الذي عقد حتت عنوان القانون و 

 )١٩٩٧أغسطس /آب

التكامل اإلقليمي يف "املقارن الذي عقد حتت عنوان القانون للجمعية األفريقية للقانون الدويل و  بعشارك يف املؤمتر السا ١٩٩٥
  )١٩٩٥أغسطس /جنوب أفريقيا، آبيف  غهانسربُ جو ( "ةاالقتصادية اليت تعاين منها القار  للمشكالت حالً أفريقيا 

 ةجامع -الفرنسية كلياً بجزئياً أو  س رابطة اجلامعات اليت تدرِّ  نظَّمته، الذي اجتماع تقييم مشروع قانون البيئةيف شارك 
 )١٩٩٥بلجيكا، أيلول/سبتمرب يف النوف -لوفان( )AUPELF — UREF( الفرنسيةشبكات الناطقة بال

 "أفريقيا طيف وس والنزاعاتاألطفال "عنوان  تحت اليت نُظِّمتحلقة العمل  -يسي للحلقة الدراسية ئر الر سِّ املي ١٩٩٤
 )١٩٩٤اسا، تشرين الثاين/نوفمرب كنش(

منظمة الوحدة "عنوان  تم حتاملقارن الذي نظِّ القانون حماضر يف املؤمتر السادس للجمعية األفريقية للقانون الدويل و 
 ١٩٩٤ ربمتسبل/أوغندا، أيلو يف  كمباال( نازحني"اعات وتوفري احلماية لللنز ؛ تسوية ا٢٠٠٠األفريقية وأفريقيا يف عام 

 ةجامع -الفرنسية كلياً بجزئياً أو   ة اجلامعات اليت تدرسط، الذي نظمته راباجتماع تقييم مشروع قانون البيئةشارك يف 
 )١٩٩٤بلجيكا، حزيران/يونيه يف النوف -لوفان(، )AUPELF — UREF(الفرنسية الشبكات الناطقة ب

أفريقيا ومنظمة "عنوان  تم حتاملقارن الذي نظِّ القانون الدويل و معية األفريقية للقانون جحماضر يف املؤمتر اخلامس لل ١٩٩٣
 )١٩٩٣ ربول/سبتملغانا، أييف (أكرا  "الوحدة األفريقية والنظام العاملي اجلديد

 ةجامع -س جزئياً أو كلياً بالفرنسية ة اجلامعات اليت تدرِّ طشارك يف اجتماع تقييم مشروع قانون البيئة، الذي نظمته راب
 )١٩٩٣بلجيكا، حزيران/يونيه يف النوف -لوفان(، )AUPELF — UREFالشبكات الناطقة بالفرنسية (

لجنة ال هاانون اإلنساين الدويل، اليت نظمتلقبشأن امسة اقليمية األفريقية اخلاحللقة الدراسية اإليف ر يسِّ أدى دور امل ١٩٩٢
 )١٩٩٢ نوفمرباين/الث تشرين الكامريون،يف  (ياوندياألمحر  لصليبلالدولية 

 ةجامع -تدرس جزئياً أو كلياً بالفرنسية ة اجلامعات اليت بطرا الفرانكوفوين الثاين الذي نظمتهالدراسي  امللتقىشارك يف 
" يئةبلاقانون "وفونية املسماة نكراف، ويف إنشاء الشبكة ال)AUPELF — UREF(الشبكات الناطقة بالفرنسية 

 )١٩٩٢ ربمبتسل/أيلو  –كندا، آب/أغسطس يف   مونرتيال(

لصليب األمحر لية لالدو نة جاحلملة العاملية لل تنسيقبفة شخصيات كونغولية مكلَّ  ١٠ف من سفري وعضو يف فريق مؤلَّ  ١٩٩١
 )١٩٩١ين الثاين/نوفمرب شر ت من أجل محاية ضحايا احلرب (كنشاسا،

لصليب األمحر بشأن لالدولية لجنة الها تاإلقليمية الثانية لوسط أفريقيا اليت نظماحللقة الدراسية يف ر يسِّ أدى دور امل ١٩٨٩
 )١٩٨٩الدويل (كنشاسا، نيسان/أبريل اإلنساين القانون 
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بشأن لصليب األمحر للجنة الدولية الاحللقة الدراسية اإلقليمية األوىل لوسط أفريقيا اليت نظمتها يف ر يسِّ أدى دور امل ١٩٨٨
 )١٩٨٨الدويل (كنشاسا، آذار/مارس اإلنساين القانون 

، "يف السياق األورويب قانون البحار اجلديد والبيئة"شارك يف املؤمتر األورويب الذي نظمته املفوضية األوروبية حتت عنوان  ١٩٨٣
 )١٩٨٣سل، كانون الثاين/يناير كبرو (

 المنشورات والمؤلفات العلمية الرئيسية - اً سخام

 قانون البحار وقانون البيئة - ألف

٢٠١٢ Perspectives de la délimitation du plateau continental sur la côte Atlantique africaine 

 L'observateur des Nations unies ,(آفاق رسم حدود اجلرف القاري على الساحل األطلسي األفريقي)

 vol. 33 ,2-2012 ,(مرصد األمم املتحدة)

١٩٩٩ L'odyssée du droit de la mer dans les abysses ( قانون البحار يف املياه العميقةقصة  ), Liber Amicorum 

Mohammed Bedjaoui, The Hague, Kluwer Law International, 1999, pp. 63-147  

١٩٩٦ Les institutions de gestion des forêts au Zaïre ( زائريمؤسسات إدارة الغابات يف  ), Colloque du 

réseau «Droit de l'environnement » à. Limoges )تشرين  ندوة لشبكة "قانون البيئة" نظمت يف
)ليموج بفرنسا يف ١٩٩٤الثاين/نوفمرب  , Droit Forêt et développement durable ( القانون والغابات

 Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 293-306 , (والتنمية املستدامة

L'infortune du Comité de pêche du golfe de Guinée ( احلظ العاثر للجنة املعنية بالصيد يف خليج
 L'intégration régionale est-elle une solution aux problèmes économiques de » ,(غينيا

l'Afrique ? » ( ميثل التكامل اإلقليمي حًال للمشكالت االقتصادية اليت تواجهها أفريقيا (هل  , Actes du 

huitième Congres de la Société africaine de droit international et compare ( أعمال املؤمتر
 pp. 253-260 ,1996 ,(الثامن للجمعية األفريقية للقانون الدويل والقانون املقارن

١٩٩٢ Le nouveau droit de la mer dans le contexte économique du Zaïre ( قانون البحار اجلديد يف
 Bruxelles, Bruylant, 110 pp ,(السياق االقتصادي يف زائري

١٩٨٩ Les États sans littoral et le droit de la mer ( غري الساحلية وقانون البحار (|الدول , Conférence-

débat, Bangui, Université de Bangui, République centrafricaine ( مؤمتر نقاش نظم يف جامعة
بنغي جبمهورية أفريقيا الوسطىيف  بنغي ), 26 janvier 1989, 15 pp 

١٩٩٠ L'Europe de 1992 et ses implications sur la coopération euro-africaine en matière 

maritime ( وتبعا ا على التعاون األورويب األفريقي يف الال البحري ١٩٩٢عام  حال أوروبا يف ), 

communication au Séminaire international sur l'Europe de 1992 et l'Afrique, Kinshasa, 

Université de Kinshasa وأفريقيا نظمت يف  ١٩٩٢ورقة قدمت إىل حلقة دراسية دولية معنية بأوروبا يف عام  
ة كنشاساجامع  , 5-8 novembre 1990, 27 pp 
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١٩٨٨ Le nouveau droit de la mer au regard de l'Afrique (قانون البحار اجلديد فيما خيص أفريقيا), 
Conférence-débat (مؤمتر نقاش نظم يف جامعة كنشاسا), Kinshasa, Université de Kinshasa, 17 

mai 1988, 20 pp 

Les normes de la qualité des eaux en droit comparé ( جودة املياه وفق القانون املقارن معايري ), 

communication au Premier Symposium national sur les normes de la qualité des eaux ( ورقة
 Comité national d'action de l'eau et de ,(قدمت إىل الندوة الوطنية األوىل املعنية مبعايري جودة املياه

l'assainissement, Kinshasa, 9-14 mai 1988, 34 pp 

 من الدولي ولحقوق اإلنسانسالم ولألللالقانون الدولي  -باء 

٢٠١٢ La réforme du Conseil de sécurité : une perspective africaine ( إصالح جملس األمن: منظور
 vo1,32, pp,238-273 ,1-2012 ,(مرصد األمم املتحدة) L'observateur des Nations unies ,(أفريقي

٢٠١٠ Droit international humanitaire ( الدويل القانون اإلنساين ) , Louvain-la-Neuve, Academia-

Bruylant, 2010, 404 pp 

٢٠٠٩ Les élections a la Cour internationale de Justice du 6 novembre 2008 la théorie et la 

pratique ( : النظرية والتطبيق٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٦االنتخابات اليت جرت يف حمكمة العدل الدولية بتاريخ  ), 

Revue de droit africain, n° 49, 2009, pp. 3-65 

٢٠٠٧ Le projet des États-Unis d'Afrique : Utopie ou réalité ? ( يوتوبيا مشروع الواليات املتحدة األفريقية: 
مؤمتر اخلرباء الذي عقد يف ) Conférence d'experts de Tripoli de 20 et 21 juin 2007 ,(أم حقيقة؟

٢٠٠٧حزيران/يونيو  ٢١و ٢٠طرابلس يف  )  

٢٠٠٦ Liber Amicorum Marcel Lihau (directeur scientifique), Kinshasa, Presses de 

l'Université de Kinshasa, Bruxelles, Bruylant, 2006, 523 pages 

Senegalese Jurisdiction versus Belgian Universal Jurisdiction, Judgment of November 

25, 2005 of the Court of Appeals of Dakar concerning the lack of Jurisdiction in the 

Extradiction of Mr. Hissène Habré (  :أم االختصاص الشامل البلجيكياالختصاص القضائي السنغايل 
عن حمكمة االستئناف يف داكار فيما يتعلق بعدم االختصاص  ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥احلكم الصادر يف 

 Liber Amicorum Marcel Lihau, Kinshasa, Presses de ,(بشأن تسليم السيد حسني هربي

l'Université de Kinshasa, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 319-334 

Esquisse sur le concept d'« Etat de droit » ("توطئة إىل مفهوم "سيادة القانون), Liber Amicorum 

Marcel Lihau, Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, Bruxelles, Bruylant, 

2006, pp. 335-376 
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٢٠٠٥ L'arrêt du 25 novembre 2005 de la Cour d'appel de Dakar relatif â l'exception 

d'incompétence dans l'extradition de M. Hissène Habré ( تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥القرار الصادر يف 
تعلق بعدم االختصاص يف شأن تسليم السيد حسني هربيفيما يعن حمكمة االستئناف يف داكار  ٢٠٠٥ ), Revue 

de droit africain n°36, octobre 2005, pp, 301-316 

Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par 

l'Union africaine ? ( هل ينبغي لالحتاد األفريقي أن يعترب احلكومات غري الدستورية خارجة عن القانون أم أن يفرض
 African Yearbook of international Law, vol. 11, 2003, pp. 23-78 ,(عليها احلجر؟

٢٠٠٤ Les immunités pénales et l'inviolabilité du ministre des Affaires étrangères en droit 

international, Principe — Caractère — Portée — Exceptions — Limites —Sanctions 

(  –املدى  –الطابع  –القانون الدويل من حصانات جنائية ومن حرمة: املبدأ  ما يتمتع به وزير الشؤون اخلارجية وفق
العقوبات –احلدود  –االستثناءات  ). (Affaire du mandat du 11 avril 2000, R. D. du Congo e, 

Royaume de Belgique, CLT, arrêt du 14 février 2002), Kinshasa, Presses de 

l'Université de Kinshasa, 2004, 186 pp 

L'accord de Pretoria du 31 juillet 2002 et le protocole de Luanda du 6 août 2002 relatifs au 

règlement du conflit armé contre la République démocratique du Congo ( اتفاق بريتوريا املربم يف
املتعلقان بتسوية النزاع املسلح ضد مجهورية الكونغو  ٢٠٠٢آب/أغسطس  ٦لواندا املربم يف  وحلََق ٢٠٠٢متوز/يوليو  ٣١

 Annales de la Faculté de droit, vol. XI-XXVII, 2004, pp. 53-68 ,(الدميقراطية

٢٠٠٢ Opinion individuelle jointe à l'arrêt du 14 février 2002 relative à l'affaire du Mandat 

d'arrêt du 11 avril 2000, (R.D. du Congo c. Royaume de Belgique) ( رأي فردي مرفق بالقرار
(مجهورية  ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١١املتعلق بقضية األمر بإلقاء القبض الصادر يف  ٢٠٠٢شباط/فرباير  ١٤الصادر يف 

 Cour internationale de Justice, Recueil, 2002, pp 100-136 ,((الكونغو الدميقراطية ضد مملكة بلجيكا

٢٠٠٠ Opinion dissidente jointe à l'ordonnance du 8 décembre 2000 relative à l'affaire du 

Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, (R. D. Congo c. Royaume de Belgique) ( رأي فردي مرفق
نيسان/أبريل  ١١املتعلق بقضية األمر بإلقاء القبض الصادر يف  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب   ٨بالقرار الصادر يف 

(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد مملكة بلجيكا ٢٠٠٠ )), Cour internationale de Justice, Recueil 

2000, pp, 218-228 

La seconde « onusation » du Congo, Perspectives de paix en Angola et en République 

démocratique du Congo ( املرة الثانية اليت يوكل فيها أمر الكونغو إىل األمم املتحدة: آفاق السالم يف أنغوال ويف
 Actes de la Journée de réflexion du 28 octobre 2000 organisée ,(مجهورية الكونغو الدميقراطية

par le Comité Afrique australe, le Brussel Center of African Studies de l'Université 

Libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel (non publié) ( أعمال ملتقى التأمل الذي عقد
ونظمته جلنة اجلنوب األفريقي، مركز بروكسل للدراسات األفريقية التابع جلامعة  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٨يف 

كسل احلرة الفرنسية وجامعة بروكسل احلرة اهلولندية (مقال مل ينشربرو  )) 
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١٩٩٩ 
 

La contribution de l'accord de Syrte du 18 avril 1999 au règlement des différends dans 

la région des Grands Lacs ( يف تسوية  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ١٨مسامهة اتفاق سرت الذي أبرم بتاريخ 
 Actes du quatrième Symposium mondial sur la pensée de ,(اخلالفات يف منطقة البحريات الكربى

Muammar Al Ghadafi «Le livre vert et la crise de la communauté internationale au 

seuil du Xjaème siècle »( "الكتاب األخضر وأزمة أعمال الندوة العاملية الرابعة املعنية بأفكار معمر القذايف: 
  ٣تشرين الثاين/نوفمرب حىت  ٢٩التمع الدويل على أعتاب القرن احلادي والعشرين" اليت نظمت يف طرابلس بليبيا من 

 Tripoli, Libye, 29 novembre au 3 décembre , (كانون األول/ديسمرب

Le droit international humanitaire, cours au Séminaire du Cinquantenaire de la déclaration 

universelle des droits de l'homme organisé par la Faculté de droit de l'Université de 

Kinshasa et le Bureau du Haut Commissariat de Nations Unies aux droits de l'homme au 

Congo ( مت مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني لإلعالن ظِّ رس اليت نُ مت يف حلقة التدادِّ القانون الدويل اإلنساين، دروس قُ 
العاملي حلقوق اإلنسان اليت نظمتها كلية القانون يف جامعة كنشاسا ومكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
) Droits de l'homme et droit international humanitaire ,(يف الكونغو والقانون اإلنساين حقوق اإلنسان 
 Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 1999, pp. 131-173 ,(الدويل

L'accord de Syrie du 18 avril 1999 pour le règlement des différends dans les Grands Lacs 

— Note de lecture ( اخلالفات يف منطقة البحريات من أجل تسوية  ١٩٩٩نيسان/أبريل  ١٨اتفاق سرت الذي أبرم يف 
تعليق قرائي –الكربى  ), Revue africaine de droit international et comparé, vol, 11, n° 3, octobre 

1999, pp. 418-436 

La Cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil de sécurité 

des Nations Unies ( جلنائية الدولية متصوَّرًة يف عالقا ا مع جملس األمن التابع لألمم املتحدةاحملكمة ا ), 

L'Afrique et les enjeux de la mondialisation (أفريقيا وقضايا العوملة) , African Society of 

International and Comparative Law, Proceedings 11 (1999), pp. 321-333 

L'ambiguïté de l'humanité en droit international ( غموض القانون الدويل فيما يتعلق بالطابع
 Leçon inaugurale à l'occasion de la rentrée académique 1998-1999 des ,(اإلنساين

universités officielles du Congo( يف  ١٩٩٩-١٩٩٨درس افتتاحي ُقدم مبناسبة بداية السنة اجلامعية 
لرمسية يف الكونغواجلامعات ا ), Académie des Beaux Arts, Kinshasa, 1999, 19 pp 

Universalisme et régionalisme en droits de l'homme et des peuples ( النزعة الشمولية والنزعة
 Actes des IVême Journées philosophiques de ,(اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان والشعوب

Kimwenza, Faculté de philosophie Saint Pierre Canisius, Kinshasa, Edition Loyola, 

2000, pp 73-82 
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١٩٩٨ Ebauche de la notion de «conflit anarchique » (مفهوم "النزاع الفوضوي" خبطوطه العريضة), Mise 

en oeuvre du droit international humanitaire dans le contexte des conflits dits 

anarchiques (إعمال القانون اإلنساين الدويل يف سياق النزاعات املسماة بالفوضوية), Actes du cinquième 

séminaire conjoints OUA-C1CR à l'intention des ambassadeurs accrédités auprès de 

l'OUA élargi aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU et au Conseil de l'Europe 

أعمال احللقة الدراسية اخلامسة املشرتكة بني منظمة الوحدة األفريقية واللجنة الدولية للصليب األمحر واملخصصة )
للسفراء املعتمدين لدى منظمة الوحدة األفريقية واملوسع نطاقها ليشمل أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
 Addis Ababa, New Conference Centre — ECA, Monday 30 Tuesday 31 ,(وجملس أوروبا

Match, 1998, Oman, Vision Africa, 1998, pp. 55-64 

The Uncertain Role of the o Civil Society » in the Resolution of an « Anarchie  

Conflict » ( ان الفوضويةالدور غري األكيد املنوط بـ"التمع املدين" يف حل "النزاع "), ibid, pp. 103-109 
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 في الكونغو وخارجها المهام التدريسية الرئيسية -سادساً 

أملانيا، ة الدولية لقانون البحار (هامُربغ يف يف احملكم ُقدِّمت دروسقانون البحار يف الساحل األطلسي األفريقي،  حالُ  ٢٠١٠
 )٢٠١٠أيلول/سبتمرب 

 )٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ،بروكسل(دروس يف القانون الدويل العام، ُقدِّمت يف اجلامعة احلرة اهلولندية  ٢٠٠٠

 ١٩٩٣حىت عام  ١٩٩٠حقوق اإلنسان يف الكليات الكاثوليكية يف كنشاسا يف الفرتة املمتدة من عام  مادة درَّس ١٩٩٣-١٩٩٠

 الدويل يف كلية احلقوق يف جامعة كنشاسا جبمهورية كونغو الدميقراطيةاإلنساين درَّس مادة القانون  ٢٠١٠-١٩٨٧

 كنشاسا جبمهورية كونغو الدميقراطية؛يف جامعة  كلية احلقوق يف   مادة قانون البحاردرَّس  ١٩٩٠-١٩٨٨

 مهورية أفريقيا الوسطىجب بانغي جامعةيف كلية احلقوق والعلوم االقتصادية يف   مادة قانون البحاردرَّس 

 شهادات التقدير -سابعاً 

مة خالل املؤمتر الدويل الثامن لرؤساء احملاكم العليا يف العامل الذي ُعقد يف شهادة تقدير ملشاركته النشطة ومسامهته القيِّ  ٢٠٠٧
 ٢٠٠٦رب مديسل/كانون األو   ١٢إىل  ٧لوكناو باهلند من 

الذي ُعقد اكم العليا يف العامل خالل املؤمتر الدويل السادس لرؤساء احملمة القيِّ شهادة تقدير ملشاركته النشطة ومسامهته  ٢٠٠٥
 ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٣إىل  ٩من  اهلندبيف لوكناو 

 صني يف الدراسات األفريقية جبامعة كنشاساص يف الدراسات األفريقية من نادي املتخصِّ شهادة أفضل متخصِّ  ١٩٩٩

 


