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المؤهالت التعليمية :تاريخ احلصول على املؤهل ،املؤسسة ،املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)
 -يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى

0666/60 – 1991/11
-

املركز الثقايف األمريكي ،أنتاناناريفو ،مدغشقر
املؤسسة:
املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:شهادة املستوى املتقدم الثاين
1916 60 – 1991/60
جامعة أنتاناناريفو ،مدغشقر ،كلية القانون
املؤسسة:
املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:شهادة معهد الدراسات القانونية
1999 60 – 1991/69
جامعة أنتاناناريفو ،مدغشقر ،كلية القانون
املؤسسة:
املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:شهادة الليسانس ،قسم القانون اخلاص

الخبرة العملية :التاريخ ،جهة العمل ،اللقب الوظيفي ،معلومات أخرى (مع البدء باألحدث)
يُرجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا إما يف القائمة ’ألف‘ أو يف القائمة ’باء‘ ،حسب احلالة
  - 0669/60اآلن جهة العمل: اللقب الوظيفي: -معلومات أخرى :

الدولة امللغاشية – وزارة العدل
مستشارة لدى حمكمة النقض التابعة حملكمة مدغشقر العليا
 مكلفة جبميع األعمال ،مبا يف ذلك الشؤون اجلنائية ،وصياغة التقارير عن القضايا املعروضةعلى احملكمة ،واملداوالت يف لجلس املستشارين ،والنرر يف القضايا يف اجللسات العامة ،ويف
الدوائر املشرتكة ،ويف جلسات تضارب الواليات القضائية.
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 عضوة اللجنة اخلاصة التابعة للمحكمة العليا املعنية بالعفو من أجل املصاحلة الوطنية :اختاذالقرارات بشأن طلبات العفو املتعلقة باألزمات السياسية اليت شهدها البلد بني عام 0220
وعام .0225
 صياغة التقارير األولية والدورية حول حقوق اإلنسان يف مدغشقر لعرضها على هيئاتاالتفاقيات (االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ،اتفاقية القضاء على التمييز ضد
املرأة ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،اتفاقية مناهضة التعذيب)
 صياغة التقرير الوطين يف إطار االستعراض الدوري الشامل إنشاء منرومة وطنية ملتابعة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان عضوة املكتب الوطين ملتابعة حاالت العنف القائم على نوع اجلنس وفرص احلصول علىالعدالة

 0669/60 – 0660/61الدولة امللغاشية – وزارة العدل
 جهة العمل:رئيسة احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو ،مدغشقر
 اللقب الوظيفي:مكلفة بوجه خاص مبا يلي:
 معلومات أخرى : التسيري اإلداري واملايل وإدارة املوارد البشرية هبذه اهليئة املتابعة واحلكم يف امللفات احلساسة الناشئة عن األحداث السياسية يف البلد ،اليت أثرتبشكل خطري على النرام العام (أعمال الشغب) ،واليت هلا انعكاسات دبلوماسية ،واملتعلقة
بطلبات تسليم أشخاص ،وبالتعاون الدويل ،واإلنابات القضائية الدولية
 إدارة لجلس مراقبة املؤسسات السجنية التابعة لواليتها القضائية ،والوقوف على سري عملها،ومعاملة احملتجزين هبا ،وحفظ سجالت االحتجاز ،وإعداد التقارير واحملاضر املتعلقة بذلك
 دراسة ومتابعة الطلبات الدولية لتبين األطفال 0660/61 – 1991/60الدولة امللغاشية – وزارة العدل
 جهة العمل:نائبة رئيس احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو
 اللقب الوظيفي:مكلفة بالقضايا املدنية واجلنائية
 معلومات أخرى : 1991/60 – 1919/60الدولة امللغاشية – وزارة العدل
 جهة العمل:قاضية لدى احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو
 اللقب الوظيفي:مكلفة بالقضايا اجلنائية
 معلومات أخرى : 1919/60 – 1916/61الدولة امللغاشية – وزارة العدل
 جهة العمل:نائبة املدعي العام للجمهورية لدى احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو
 اللقب الوظيفي:مكلفة مبا يلي:
 معلومات أخرى : معاجلة ملفات اعتقال اجلناة البالغني و األحداث اجلاحنني القيام بزيارات دورية ملراقبة السجون ،ومراكز إعادة تأهيل األحداث املخالفني للقانون،ومنازل إيواء األطفال املتخلى عنهم وضحايا سوء املعاملة ،وذلك برعاية مشرتكة من وزارة
العدل ووزارة السكان
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األنشطة المهنية األخرى:

 متثيل مكتب املدعي العام يف اجللسات اجلنائية املتعلقة بالبالغني ويف جلسات احملاكم املعنيةباألطفال
 -عقد اجتماعات عمل دورية مع ضباط الشرطة القضائية

 -يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى

  – 1990اآلنمدربة باملدرسة الوطنية للقضاء
 النشاطّ :
 حقوق اإلنسان :النرام الدويل حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،إمكانية قيام القاضي الوطين بتطبيق االتفاقياتالدولية
 القانون اجلنائي اخلاص :العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ،حاالت املس بسالمة األشخاص،خمتلف اجلرائم اليت يعاقب عليها بعقوبات صارمة تنطوي على احلرمان من احلرية (املس حبقوق امللكية مع ظروف
التشديد ،الصراعات العرقية ،إتالف املمتلكات العامة)...
 اإلجراءات اجلنائية يف القانون العام واإلجراءات اجلنائية اخلاصة (أعمال اللصوصية الكربى ،سرقة األبقار،السطو املسلح)
 0660/1991 النشاط :مكلفة بالتدريب يف القانون اجلنائي ويف اإلجراءات اجلنائية يف املدرسة الوطنية للدرك
 1999/1990 النشاطُ :مدرسة مؤقتة يف اإلجراءات املدنية واجلنائية باملدرسة الوطنية لإلدارة يف مدغشقر ملفتشي األمالك العامة املتدربني
 1990/1996 النشاط :مكلفة بالدروس التطبيقية املوجهة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية لطلبة القانون يف السنتني الثانية والثالثة
بكلية القانون جبامعة أنتاناناريفو
 0610/0661 النشاط :عضوة جلنة اإلصالح التشريعي :صياغة مشروع قانون قمع اجلرمية عرب الوطنية املنرمة ،ومشروع قانون إنشاء
اجمللس األعلى للقضاء ،ومشروع قانون تبين األطفال على الصعيدين الوطين والدويل ،واملرسوم املتعلق باملساعدة القانونية،
ومشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان
 نائبة رئيس رابطة قضاة حمكمة أنتاناناريفو :املشاركة يف تصميم وإنشاء وإدارة األكشاك القانونية ،وهتيئة مكتب االستقبال
التوجيهي واملساعدة يف إعداد ملفات طلب املساعدة القضائية لدى احملكمة االبتدائية بأنتاناناريفو
 مسؤولة عن األعمال القضائية اليت قامت هبا وزارة العدل لتصميم وإنشاء وسري عمل عيادة قضائية يف حي مكتظ بالسكان
يف أنتاناناريفو ،من أجل تدريب مساعدين قانونيني مكلفني بفض منازعات اجلوار ذات الطابع املدين واجلنائي (املصاحلة
والوساطة)
 /0660اآلن النشاط :تعميم النصوص القانونية املتعلقة حبماية حقوق املرأة والطفل ،وحقوق األفراد ،والوقاية من أعمال العنف وقمعها،
واملساواة بني اجلنسني
أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع
 نشرات عن إجراءات العفو من أجل املصاحلة الوطنية (قانون  3أيار/مايو )0240
 دليل مناهضة التعذيب وسوء املعاملة يف مدغشقر
 دليل اإلجراءات اجلنائية امللغاشية
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 نشرات عن مكافحة أعمال العنف ضد املرأة
 نشرة عن املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان
 دليل محاية حقوق الطفل وسري أعمال حمكمة الطفل
 دليل حقوق األسرة
 نشرات عن إجراءات تبين األطفال على الصعيدين الوطين والدويل
أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع

حمليا:
 القانون الدويل اإلنساين القاضي الوطين وتطبيق الصكوك الدولية اليت صدقت عليها مدغشقر اآلليات املستقلة للتفتيش ومكافحة الغش والفساد يف أعمال التنمية :هنج املصرف األفريقي للتنمية سياسات النقض يف اجملال اجلنائي تدريب رؤساء احملاكم والواليات القضائية على القيادة تكلفة العدالة اجلنائية واستخالص الغرامات اجلنائية والرسوم القضائية قواعد األخالق والسلوك :السلوك املهين للقضاة وجودة العدالة اجلنائية يف مكافحة الفساد تطبيق عقوبات احلرمان من احلرية :اإلشكاليات والرهانات اجلنايات االقتصادية واملالية املخالفات السياسية :مراهرها وإجراءات التحقيق فيها القانون اجلنائي اإلجيايب وأسلوب فض املنازعات ذات الطابع اجلنائي يف الوس االجتماعي واجملتمعي ُهنج فض الصراعات العرقية جرمية اللصوصية الكربى :مكافحتها وقمعها محاية األطفال من خمتلف أشكال العنف :الغلمانية ،السياحة اجلنسية ،عمل األطفال ،وغري ذلك من أشكال سوء املعاملة املرأة يف مراكز القيادة :اخلصائص واملهارات حقوق املرأة يف أفريقيا :القانون املقارن الصكوك الدولية والقانون الوطين حلماية الطفل إشكالية جرائم الفضاء اإللكرتوين :اإلطار القانوين ،خمتلف اجلنايات املرتكبة على شبكة املعلومات ،تدابري محاية األحداث مناألفعال املخلة باحلياء ،التدابري الوقائية
 -الواليات القضائية القمعية وحقوق اإلنسان

يف اخلارج:
 متثيل احملكمة العليا ملدغشقر يف اللقاء التشريعي الثالث عشر ويف الدورة السادسة لتدريب القضاة أعضاء الرابطة األفريقية للمحاكمالعليا الناطقة بالفرنسية حول موضوع "العدالة األفريقية يف مواجهة تصاعد اإلجرام العابر للحدود" (كوتونو ،بنن)
 احللقة الدراسية التنفيذية عن مكافحة التزوير يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (بريتوريا ،جنوب أفريقيا) برنامج بناء القدرات بشأن القضايا املتعلقة باملنرمة العاملية للتجارة ملسؤويل البلدان األفريقية (دهلي ،اهلند)4/5

 قانون امللكية الفكرية يف بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية :اجلوانب اجلنائية (ياوندي ،الكامريون) التحكيم الدويل (حمكمة باريس للتحكيم) تدريب املدربني باملدرسة الوطنية للقضاء (باريس وبوردو) حلقة دراسية حول موضوع "العدالة والتنمية" (املدرسة الوطنية للقضاء ،باريس) تدريب عملي مبحكمة االستئناف يف دووي (فرنسا) حول معاجلة اإلجراءات اجلنائية األساليب البديلة لفض املنازعات :التفاوض ،والوساطة ،والتحكيم ،واملصاحلة (لوتوكي ،فرنسا) تدريب عملي عن سري األعمال بالوالية القضائية اجلنائية يف سان بيار (ريونيون) قانون التنمية :تقنيات التخطي والتفاوض والوساطة والتحكيم الدويل (املعهد الدويل لقانون التنمية)العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
 عضوة رابطة إنقاذ ومحاية الطفولة ،اليت تعمل يف لجال محاية األحداث احملتجزين يف املراكز اإلصالحية ،واليت تتألف من قضاةومساعدين اجتماعيني ومتطوعني
 نائبة رئيس رابطة قضاة حمكمة أنتاناناريفو متعاونة مع املنرب الوطين ملنرمات اجملتمع املدين يف مدغشقر عضوة احلركة من أجل قواعد األخالق والسلوك املهين يف مدغشقرالجوائز واألوسمة
 وسام االستحقاق الوطين من درجة ضاب ()0222 وسام االستحقاق الوطين من درجة فارس ()0220االهتمامات الشخصية
املطالعة ،األسفار ،املوسيقى
الحقائق األخرى ذات الصلة
 عضوة املنرمة غري احلكومية "املرأة والفضيلة" ،اليت تعمل يف لجال توعية النساء املعرضات للمخاطر بشأن التدابري املتعلقة بالقضاءعلى العنف ضد املرأة ،وبشأن حقوق املرأة ،واملساواة بني اجلنسني ،والوقاية من اجلرمية ،والقانون اجلنائي
 رعاية اجلمعية احمللية "آينا" للطفولة واملستقبل ،اليت تعمل من أجل محاية األطفال احملرومني واألمهات العازبات رئيسة جلنة أدارة عيادة خاصة تابعة للكنيسة -رئيسة مجعية العلمانيني املنتمني للكنيسة
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