إبراهيم سوري يال (سيراليون)
[األصل :باإلنكليزية]

السيرة الذاتية
محامي بالمحكمة العليا لسيراليون
البيانات الشخصية
تاريخ الميالد 11 :كانون الثاني/يناير
مكان الميالد :فريتاون
بلد الميالد :سيراليون
الجنسية :سيراليوني

1974

المسار التعليمي
التعليم الثانوي :مدرسة سانت إدواردز الثانوية ،كينج توم ،فريتاون ،سيراليون
سنوات الدراسة :من  1985إلى 1992
كلية الحقوق فوره باي ،جامعة سيراليون ،ماونت أوريول ،فريتاون ،سيراليون
سنوات الدراسة :من  1992إلى 1996
المؤهل :بكالوريوس الحقوق (بدرجة الشرف) .مدرسة سيراليون للقانون 11 ،شارع المينا سانكوه،
فريتاون ،سيراليون
سنوات الدراسة :من  1996إلى 1997
المؤهل :محامي مقبول لدى محاكم سيراليون
القبول :قُبلت في النقابة العليا للمحامين في سيراليون في كانون الثاني/ديسمبر

1998

االمتياز :حصلت على جائزة رئيس القضاة التي تُمنح للطالب صاحب أفضل أداء عام
حصلت على جائزة النائب العام ألفضل أداء في اإلجراءات واألدلة الجنائية
حصلت على جائزة األفضل في السلوكيات واألخالقيات المهنية
مركز حقوق اإلنسان ،كلية الحقوق ،جامعة بريتوريا ،جنوب أفريقيا
سنوات الدراسة :من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسمبر 2001
متدرب في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وكذلك في مكاتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئين في أكرا ،غانا كجزء من متطلبات البرنامج األكاديمي
المؤهل :ماجستير (حقوق اإلنسان في أفريقيا)
عنوان األطروحة :من أجل نهج قائم على حقوق اإلنسان لحماية الالجئين في أفريقيا
المسار المهني
من حزيران/يونيو  1997إلى نوفمبر  - 1997محامي متدرب في شركة المحاماة ( Wright & Coالمحامون
المقبولون لدى المحكمة العليا لسيراليون ،فريتاون ،سيراليون)
محامي في شركة المحاماة  ،Wright & Coسيراليون

من شباط/فبراير  1998إلى كانون األول/ديسمبر  - 2000محامي في شركة المحاماة Wright & Coحيث
كنت أعمل حصريًا في الدعاوى التجارية والمدنية والجنائية داخل أسوار محكمة الصلح والمحكمة العليا
ومحكمة االستئناف في سيراليون .وعملت على نطاق واسع على القضايا المدنية والتجارية والجنائية
وحضر العديد من الندوات والدورات التدريبية بشأن اإلجراءات المدنية والجنائية في سيراليون ،بما في
ذلك تلك التي نظمتها نقابة المحامين في سيراليون والمحكمة الخاصة لسيراليون.
من نيسان/أبريل  2001إلى أيار/مايو  - 2001متدرب في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كجزء من
متطلبات ماجستير القانون ،حيث درس الجوانب العملية للمحاكمات والدفاع في قضايا جرائم الحرب
واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.
ضا لفترة وجيزة كمسؤول حماية في مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في أكرا
وعملت أي ً
كجزء من متطلبات ماجستير القانون في الفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الثاني/نوفمبر  2001في إطار
إعداد أطروحته حول حماية الالجئين في أفريقيا.
عنوان أطروحة ماجستير القانون :من أجل نهج قائم على حقوق اإلنسان لحماية الالجئين في أفريقيا.
شريك في مكتب روبرتس وشركاؤه للمحاماة ،سيراليون
من كانون الثاني/يناير  2002إلى كانون األول/ديسمبر  - 2002محامي (مكتب روبرتس وشركاؤه
للمحاماة ،عملت فيه كشريك باعتباره أحد مكاتب المحاماة الرائدة في سيراليون في ذلك الوقت) عملت
على نطاق واسع في قانون الشركات ،والقانون المصرفي ،والقوانين واإلجراءات الجنائية وكذلك المسائل
اإلجرائية المدنية وجذب االهتمام بالقانون البيئي وإجراء البحوث في هذا المجال .وأثناء الفترة التي
قضيتها في مكتب روبرتس وشركاؤه للمحاماة ،عملت بشكل مكثف على البحث في القضايا القانونية
المعقدة وتقديم اآلراء القانونية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية والبعثات الدبلوماسية.
مسؤول قانوني مساعد ،مكتب محامي الدفاع الرئيسي ،المحكمة الخاصة لسيراليون
ديسمبر/كانون األول  2002إلى أغسطس/آب  - 2005ترك الممارسة الجنائية في القطاع الخاص للعمل في
مكتب الدفاع بالمحكمة الخاصة لسيراليون ،وهي محكمة جنائية دولية أُنشئت بموجب معاهدة بين حكومة
سيراليون واألمم المتحدة كمسؤول قانوني مساعد .وبهذه الصفة ،كان لي دور فعال في إنشاء أول مكتب
محامي رئيسي في المحكمة الخاصة لسيراليون.
محامي مشارك ،الفريق القانوني لقوات الدفاع المدني الذي يمثل سام هينغا نورمان
عينتني الحقًا الدائرة االبتدائية األولى بالمحكمة الخاصة لسيراليون كمحامي مشارك لسام هينغا نورمان،
وزير الدفاع السابق لسيراليون أثناء محاكمته (المدعي العام ضد سام هينغا نورمان ،وموينينا فوفانا
وآخرون) .وخالل المحاكمة قدمت أدلة دامغة ،وطعنت في أدلة االدعاء ،وأجريت بحثًا قانونيًا في المسائل
المعقدة ،وصغت االلتماسات ،ووقفت أمام دائرة المحاكمة واالستئناف بالمحكمة الخاصة لسيراليون إلى
جانب محامين آخرين يمثلون سام هينغا نورمان .وباإلضافة إلى ذلك ،أجريت وأدرت تحقيقات من أجل
الدفاع في تلك القضية .وقد اضطلعت بهذه المهام اإلضافية أثناء عملي في نفس الوقت بصفتي المحامي
المناوب في مكتب الدفاع بالمحكمة الخاصة لسيراليون .وخالل فترة واليتي في المحكمة الخاصة
لسيراليون ،تابعت قضايا مدنية وتجارية وجنائية محدودة في المحاكم الوطنية.
محامي في مكتب المدعي العام ،المحكمة الجنائية الدولية ،الهاي ،هولندا

أيلول/سبتمبر  2005إلى نيسان/أبريل  - 2011عملت في مكتب المدعي العام في البداية كمحامي مساعد
وترقيت في الرتب ألصبح محاميًا في مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ،الهاي ،هولندا.
خالل الفترة التي قضيتها في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،عملت على حالة أوغندا،
وحالتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والقضايا الناشئة عن هذه الحاالت
حيث ساعدت كبار المحامين في إجراء التحقيقات ،والقيام بمهام لها صلة بتحديد الشهود واألدلة مما يمكن
أن يكون له عالقة بالقضايا ،وصياغة المرافعات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلبات أوامر
القبض ،والمذكرات الخطية لجلسات إقرار التوقيف ،وتقديم األدلة في المحكمة ،وتقديم المذكرات في
جلسات التداول التي تسبق المحاكمة ،والشروع في استراتيجيات عرض القضايا واألدلة أمام الدوائر
االبتدائية التابعة لتلك المحكمة.
محامي الدفاع ،المحكمة الجنائية الدولية ،الهاي ،هولندا
بعد استقالتي من مكتب المدعي العام في عام  ،2011عملت كمحامي دفاع في قضايا دارفور أمام المحكمة
الجنائية الدولية في الهاي بهولندا من أواخر عام  2011حتى اآلن .وقد أشرفت على تحقيقات الدفاع،
ووضع استراتيجيات للقضايا ،وعرض األدلة على دوائر المحكمة الجنائية الدولية كمحامي دفاع خاصة
الدوائر االبتدائية.
شريك مسؤول عن إدارة مكتب المحاماة تيجان كول ويال وشركاؤهما 2013 ،حتى اآلن
أنا حاليًا الشريك المسؤول عن إدارة أحد مكاتب المحاماة الرائدة في سيراليون وأحد مؤسسيها (الشريك
األول هو عبد تيجان كول) وهو مكتب متخصص في المصارف ،وقانون الشركات ،وتمويل المشاريع،
واإلجراءات الجنائية والمدنية والدولية والبيئية ،وقانون الملكية الفكرية.
مستشار في قانون البيئة لدى وكالة حماية البيئة ،سيراليون
من عام  2015إلى عام  ،2017عملت كمستشار مكلف من االتحاد األوروبي لدى وكالة حماية البيئة في
األمور المتعلقة بتطوير وتعزيز قدرتها القانونية ،ومراجعة القوانين البيئية الحالية واقتراح التعديالت
عليها لجعلها تتماشى مع القوانين البيئية الدولية الحديثة وتقديم استراتيجيات لمحاكمة مرتكبي الجرائم
البيئية في سيراليون.
من عام  2014حتى اآلن ،يقدم مكتبنا خدمات قانونية بانتظام لوكالة حماية البيئة في سيراليون.
وبهذه الصفة ،أتيحت لي الفرصة لمراجعة قوانين األراضي في سيراليون والسياسات الحالية لتحديد
آثارها على اإلنتاجية وتأثيراتها الشاملة على حماية البيئة .كما ساعدت في مراجعة مشروع قانون البيئة
وكذلك اللوائح المتعلقة باستخراج الرمال وغيرها في سيراليون.
المهام والمسؤوليات – مستشار في قانون البيئة لدى وكالة حماية البيئة ،سيراليون
مراجعة القوانين البيئة الحالية عام  2009واقتراح التعديالت عليها.
وضع مبادئ توجيهية بشأن التحقيق والمالحقة القضائية في الجرائم البيئية في سيراليون.
إتاحة التدريب للشرطة والمدعين العامين والقضاة على القانون البيئي بغرض المساعدة في وضع اللوائح
البيئية المتعلقة بالتعدين واستخراج الرمال والزراعة وصناعة االتصاالت السلكية والالسلكية في
سيراليون.
المساعدة في مالحقة الجرائم البيئية قضائيا في سيراليون.

رصد وتقييم المشاريع بهدف تقييم األثر البيئي والمساعدة في تحديد رسوم الترخيص المناسبة للمشاريع.
وضع اللوائح البيئية لقطاعات مثل السياحة وقطاع التعدين والزراعة في سيراليون.
المساعدة في وضع اللوائح البيئية التالية في سيراليون:
 -1الئحة المواد السامة والخطرة
 -2لوائح مراقبة وإدارة المواد الكيميائية الخطرة ومبيدات اآلفات لعام 2016
 -3لوائح التحكم في انبعاثات المركبات
 -4أنظمة تقييم األثر البيئي للقطاع الزراعي
 -5الئحة تقييم األثر البيئي لقطاع التصنيع2016 ،
 -6الئحة تقييم األثر البيئي ألبراج االتصاالت2016 ،
 -7الئحة استخراج الرمال
- 8الئحة المناجم والمعادن لعام 2013
عضو لجنة صياغة قانون التحكيم الجديد لسيراليون تحت رعاية لجنة إصالح القانون في سيراليون
عضو لجنة صياغة قانون التحكيم الجديد للفترة  2018-2017تحت رعاية لجنة إصالح القانون.
المشاركة كمح ّكم في عدد معقول من إجراءات التحكيم في سيراليون وكنت مهتما أكثر بالتحكيم في مجال
التعدين.
إسهامات أخرى في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في أفريقيا
اتحاد محاكمة يايا جامي ،الرئيس السابق لغامبيا.
( AIDS Free

مستشارا لمنظمة عالم خال من اإليدز
أيلول/سبتمبر إلى كانون األول/ديسمبر  - 2017عملت
ً
 )Worldكجزء من اتحاد تأييد محاكمة يايا جامي ،الرئيس السابق لغامبيا  -قدمت المشورة االستراتيجية
بشأن الحاالت المتعلقة بضحايا اإليدز في غامبيا.
خدمات قانونية أخرى قدمتها كممارس قانوني خاص في سيراليون 2014 ،حتى اآلن

كانت لي عدة عقود كمستشار قانوني مع العديد من البنوك في سيراليون ،أبرزها
و ،Microcredit Finance Eco Bankكما قدمت المشورة القانونية للعديد من مؤسسات اإلقراض المالي
الدولية التي وفرت تمويالت لمشاريع في سيراليون ،وفي هذا الصدد ،ساعدت منظمة تعزيز االستثمار
)(OPICالمسماة اآلن مؤسسة التمويل الدولية للواليات المتحدة ) (DFCوكذلك بنك نيويورك ومجموعة
من المقرضين األجانب اآلخرين لحكومة سيراليون وكذلك الشركات/البنوك في سيراليون.
GT Bank (SL) Ltd

ضا البنوك التجارية المحلية وما زلت أساعد في تنسيق التمويل من المقرضين الدوليين،
وساعدت أي ً
وإعداد اتفاقيات القروض ووثائق الضمان وكذلك استرداد القروض وإنفاذ األوراق المالية في المحكمة.
وأنا ُمدرج في دليل الدوائر القانونية كواحد من المحامين التجاريين الدوليين الرائدين في سيراليون.
محامي الدفاع الرئيسي في المحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية لسيراليون 2015 ،حتى اآلن
أعمل كمحامي دفاع رئيسي في المحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية لسيراليون ،وهي محكمة
دولية لتصريف األعمال المتبقية تؤدي المهام المتبقية للمحكمة الخاصة لسيراليون .وبهذه الصفة ،أساعد

قلم المحكمة في اإلشراف على األحكام التي أصدرتها المحكمة الخاصة لسيراليون وإنفاذها في المملكة
المتحدة ورواندا وتقديم المذكرات نيابة عن األشخاص المدانين أمام قضاة تلك المحكمة.
التدريبات والدورات األخرى التي حضرتها
أثناء خدمتي في المحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية ،تلقيت تدريبًا مكثفًا من مجلس
نقابة المحامين في إنجلترا وويلز ومن العديد من المجموعات المدافعة عن حقوق اإلنسان حول تعزيز
تقنيات الدعوة إلى المحاكمة ومناقشة الطعون أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وأثناء خدمتي في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،تلقيت تقنيات تدريب مكثفة على الدفاع
(المحاكمات االبتدائية واالستئنافية) ،في كل من المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا سابقا .وكانت هذه الدورات التدريبية بمثابة دورات تنشيطية في الدفاع أثناء المحاكمات
االبتدائية واالستئنافية ،وهي مفيدة في كل من المحاكم الوطنية والدولية.
كما حضرت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عددًا من الدورات والتدريبات حول كيفية
تقديم األدلة أمام القضاة وذلك باالستناد إلى تقاليد القانون المدني.
وأثناء خدمتي في مكتب المدعي العام ،تلقيت تدريبا ً في الصياغة القانونية ،وصياغة مرافعات الدفاع أثناء
المحاكمة ،فضالً عن صياغة تقارير التحقيق.
المنشورات
المحكمة الخاصة لسيراليون :وجهة نظر دفاعية بقلم جونز ،جون رود ،إبراهيم ياله وآخرون ،مجلة
العدالة الجنائية الدولية ،2004 ،العدد  1من المجلد .2
الدورات/المحاضرات والمؤتمرات
حضرت العديد من الدورات والمؤتمرات والندوات حول القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي،
والتحكيم الدولي في الهاي في معهد آسر ( ،)Asserوقدمت محاضرات كمحاضر زائر في المحكمة
الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام ،ومركز غروتيوس ،كما ألقيت محاضرات حول مواضيع القانون
الجنائي الدولي في جامعة أوتريخت ،وكلية فوره باي ،وجامعة سيراليون وغيرها كمحاضر زائر.
وحضرت العديد من الدورات التدريبية حول التحكيم الدولي واالتجاهات الحديثة في التحكيم بما في ذلك
تلك التي نظمها البروفيسور خوار قريشي من ماكنير تشامبرز حول آخر المستجدات في قانون التحكيم
الدولي.
وحضرت حلقات ودورات دراسية نظمها مركز القانون الدولي والسياسة في أفريقيا بشأن اعتماد
سيراليون التفاقية نيويورك وآثارها على التجارة واالستثمار الدوليين وكذلك على إرث المحكمة الخاصة
لسيراليون ،وعلى وجه الخصوص ،مساهماتها في تطوير القانون الدولي.
العضوية –المجلس التنفيذي لنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية
عضو المجلس التنفيذي لنقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية.2021،
الكفاءات
الدفاع في المحاكمات االبتدائية واالستئنافية
التقاضي التجاري الدولي

التحكيم
استرداد القروض وإنفاذ الضمان
القدرة على التواصل بشكل فعال باللغتين اإلنكليزية والفرنسية
مهارات القيادة والتدريب
إدارة شؤون الموظفين والموارد
الصياغة القانونية :صياغة تقارير التحقيق ،وطلبات أوامر القبض ،وغيرها.
لغات أخرى
أجيد اللغة الفرنسية كتابة وتحدثا.
المهارات البحثية
متخصص في البحث ،وعلى دراية باألدوات التكنولوجية المستخدمة في البحث القانوني وما إلى ذلك.
الصياغة
التوفر على مهارات ممتازة في الصياغة
خبرة واسعة في العمل على المسائل المتعلقة بالضحايا وبالشهود
عملت على نطاق واسع وأواصل العمل على المسائل المتعلقة بالضحايا والشهود في عملي مع مكتب
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وبصفتي الحالية كمحامي دفاع رئيسي في المحكمة الخاصة
لتصريف األعمال المتبقية لسيراليون التي أواصل فيها العمل مع قلم المحكمة ووحدة حماية الضحايا
والشهود .ولدي عشرات السنوات من الخبرة في العمل على القضايا المتعلقة بالضحايا على المستويين
الوطني والدولي .ومعلوم أن نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالكثير من العمل بشأن
المسائل المتعلقة بالضحايا في المحكمة الجنائية الدولية ،وقد وسع ارتباطي مع لجنتها التنفيذية أفقي بشأن
التحديات التي يواجهها الضحايا وجمعيات الضحايا ضمن اإلطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.
***

