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  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣أكتوبر و / تشرين األول٣١ ،نيويورك

      *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦البند 
انتخاب أعـضاء اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة مبوجـب                

  األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق فاقية  من ات٣٤املادة 
  

  مذكرة من األمني العام    
 مـن اتفاقيــة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة علــى إنـشاء جلنـة معنيــة       ٣٤تـنص املـادة     - ١

وتنص أيضا على أن ُينتخب أعضاء اللجنة بـاالقتراع الـسري      . حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
اياهـا يف اجتماعـات مـؤمتر الـدول     من قائمـة أشـخاص ترشـحهم الـدول األطـراف مـن بـني رع          

ــدء       ــاريخ بـ ــن تـ ــهر مـ ــتة أشـ ــاوز سـ ــد ال يتجـ ــات يف موعـ ــرى أول انتخابـ ــراف، وأن جتـ األطـ
  .االتفاقية نفاذ
 من االتفاقيـة، دعـا األمـني العـام الـدول األطـراف، يف               ٣٤ من املادة    ٦وعمال بالفقرة     - ٢

 عـضوا يف  ١٢هتا النتخـاب  ، إىل أن ُتقـّدم ترشـيحا  ٢٠٠٨يوليه / متوز٣مذكرة شفوية مؤرخة  
وقـد أعـد األمـني العـام القائمـة التاليـة،        . ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٣اللجنة يف موعـد ال يتجـاوز        

سـبتمرب  / أيلـول  ٣حـىت   مجيـع األشـخاص الـذين مت ترشـيحهم          بأمسـاء   الترتيب اهلجـائي،     بحس
ذلـك  الترشـيحات الـواردة بعـد       وستنـشر   . هملدول األطـراف الـيت رشـحت      ، مشريا إىل ا   ٢٠٠٨

  .التاريخ يف إضافات هلذه الوثيقة
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  الدولة اليت تقدمت بالترشيح  املرشح

  قطر  السيدة آمنة علي السويدي
  األردن  السيد حممد الطراونة 

  سلوفينيا  أورسيتشالسيد سفيتو 
  تونس  السيد لطفي بن لالهم

  بريو   ا غويريسالسيد خيسوس خوان يورتاالن
  لندتاي  السيد مونثيان بونتان

  إكوادور  كوريا خافيري توريس جريمانالسيد 
  غينيا  السيد ألفا بوبكر ديوب 
  جامايكا   رزدن-السيدة كوليت روبريتس 

  شيلي  السيدة ماريا سوليداد سيستريناس رييس
  بنغالديش  السيد منصور أمحد شودوري

  بنما  السيد مانويل دي خيسوس كامبوس البرادور
  رياهنغا  كونزيورجي يالسيد ج

  الفلبني  يل، اإلبن. السيد ماتيو أ
  السلفادور   دي سوللييبانوالسيدة آنا ماريا 
  الوم، احلاصل على وسام كالسيد رونالد ماك

  أستراليا  أستراليا بدرجة ضابط
  جنوب أفريقيا  نغوم موديليالسيد سيفال
  إسبانيا  بيالييث نارفاييثالسيدة آنا 

  الصني  السيدة جيا يانغ 
    
وتــرد يف مرفــق هــذه الوثيقــة الــسّير الشخــصية للمرشــحني الــسابقني كمــا قدمتــها            - ٣

  .حكوماهتم
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    املرفق  
  السري الذاتية للمرشحني     
  )قطر(آمنة علي السويدي     

  ]باالنكليزية: األصل[
  

  ، الدوحة١٩٦٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ :امليالدومكان تاريخ 
  العربية واالنكليزية  :لغات العمل

  
  الوظيفة احلالية /نصب احلايلامل    

  .خبرية استشارية لدى إدارة األشخاص ذوي اإلعاقة  - ١
  .حماضرة جبامعة قطر يف برنامج الدراسات العليا يف التربية اخلاصة  - ٢
  .ج الطالب ذوي اإلعاقة يف املدارس العامةادمإنائبة رئيس جلنة   - ٣
اإلنــسان الــدويل املتعلــق حبقــوق   رئيــسة الوفــد القطــري لدراســة ومناقــشة االتفــاق        - ٤

  .ألشخاص ذوي اإلعاقةل
 حـىت  ٢٠٠٤عضو اللجنة التنظيمية لإلعاقة، التابعة جمللس التعاون اخلليجـي، مـن عـام        - ٥

  . ٢٠٠٨عام 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملــشرفة علــى املتعلقــة بعــضو فريــق الدراســة االستقــصائية   - ٦

  . استمارة الدراسة االستقصائية
طـــــالب ذوي االحتياجـــــات اخلاصـــــة ة استـــــشارية لـــــدى عـــــدة مـــــدارس للخـــــبري  - ٧

  . اإلعاقة وذوي
  .عضو اللجنة الوطنية القطرية لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة  - ٨
  . ذوي االحتياجات اخلاصةأولياء أمور عضو رابطة   - ٩
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
وطنيـة املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة     دراسة االتفاقات الدولية ومشاريع القوانني ال   - ١

  . قطر ألشخاص ذوي اإلعاقة يفالعليا لصلحة لتحقيق املوتقدمي توصيات 
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اقتــراح وختطــيط مناســبات عامــة وخاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتنــسيق مــع           - ٢
  . اإلدارات واألطراف املعنية األخرى

ــادرات املتعلقــة باألشــخاص ذوي ا  رصــد   - ٣ ــة علــى املــستوى احمللــي   املــشاريع واملب إلعاق
  . والعريب والدويل وتقدمي توصيات

املــشاركة يف وضــع الربنــامج العلمــي، وحــضور املــؤمترات واالجتماعــات اإلقليميــة          - ٤
والدولية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقدمي تقارير مفصلة إىل األمني العـام عـن            

  . نتائج تلك االجتماعات وفوائدها احملتملة
والتعاون التقين مع املؤسسات اإلقليمية والدولية اليت تعمل مـع       إقامة خطوط لالتصال      - ٥

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
بيـان  رؤيتـها و حتديد إطار الدراسات االستشارية املطلوبة من اخلرباء والباحثني و  وضع    - ٦

  .ضروراهتا
ــراح   - ٧ ــيم مــــستخدمي اإلدارة واقتــ ــراءااملــــشاركة يف تقيــ ــاليب وإجــ ت لتحــــسني  أســ

  . التقنية قدراهتم
  

  : اخللفية التعليمية
ــة     •   ــسفة التربي ــوراه يف فل ــع ا-دكت ــة اخلاصــة   م ــة هــول   ،لتخــصص يف التربي ــن جامع  م

. ٢٠٠٢فربايـــر /باململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، يف شـــباط
  . وكانت أول قطرية حتصل على درجة الدكتوراه يف هذا التخصص

ات دراسية وبرامج عن إدارة مدارس التربيـة اخلاصـة وثقافـة الـصم ولغـة اإلشـارة                حلق  •  
  . الواليات املتحدة األمريكيةيف  بوالية فرجينيامن جامعة غالو ديت، 

جامعــة اخللــيج مــن التــأخر العقلــي وصــعوبات الــتعلم،  -ماجــستري يف التربيــة اخلاصــة   •  
  . ١٩٩٣العريب بالبحرين يف عام 

  .١٩٩١ من جامعة اخلليج العريب بالبحرين يف عام ،يف التربية اخلاصةماجستري   •  
عملت كمنسقة لشؤون التربية اخلاصة يف وزارة التعلـيم والتعلـيم العـايل القطريـة منـذ                   •  

  . ٢٠٠٢عام 
يف مدرسـة التربيـة الفكريـة لألطفـال ذوي اإلعاقـة يف دولـة قطـر مـن          قامت بالتدريس     •  

  . ١٩٩٨ حىت عام ١٩٨٧عام 
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  :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدة
يوليــه / متــوز٥ و ٤يف بــريوت يـومي  نظمـت  شـاركت يف محلــة عـن احلــرب واإلعاقــة     •  

٢٠٠٨ .  
شاركت يف االحتفال باليوم العاملي للتوعيـة مبـرض التوحـد الـذي ُنظـم يف مقـر األمـم                      •  

  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ إىل ١بنيويورك يف الفترة من املتحدة 
: شاركت يف احللقة الدراسية اإلقليمية لتطوير الدعم املقدم إىل األطفـال ذوي اإلعاقـة               •  

ــة وفهــم وإدراك   ــة معرف ــة األمــم املتحــدة حلقــوق األشــخاص ذوي    كيفي ــق اتفاقي تطبي
فـال ذوي اإلعاقـة، الـيت       علومـات بطريقـة سـهلة وعمليـة لـدعم األط          املاإلعاقة، وتـوفري    

  . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ إىل ٢٦ُعقدت يف عمان يف الفترة من 
املتعلـق  قـسم   ال(شاركت يف املناقشات الوطنية بشأن السياسة الـسكانية يف دولـة قطـر                •  

  . بالدوحة٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١يف ُنظمت  اليت ،)األشخاص ذوي اإلعاقةب
 ،ملعلومات واإلحصاءات والدراسـات املتعلقـة باإلعاقـة      شاركت يف حلقة دراسية عن ا       •  

  . بعّمان٢٠٠٧أكتوبر /ُعقدت يف تشرين األول
ــة يف العمــل       •   ــة عــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق شــاركت يف حلقــة دراســية إقليمي

  . بالقاهرة٢٠٠٧ديسمرب / ُعقدت يف كانون األول،والتدريب املهين
االتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان شـــاركت يف اجتمـــاع خـــاص ملناقـــشة مـــشروع   •  

 إىل عـــام ٢٠٠٤ يف مقـــر األمـــم املتحـــدة مـــن عـــام ، ُعقـــدلألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
٢٠٠٧ .  

ــة        •   ــق باالتفاقي ــة تتعل شــاركت يف عــدة حلقــات دراســية واجتماعــات ومــؤمترات ثقافي
 ٢٠٠٣مـن عـام     عقـدت يف الفتـرة       ،الدولية حلقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقـة      

  . ٢٠٠٦إىل عام 
 الـذي نظمتـه اجلمعيـة       ،شاركت يف اجتماع الرابطات واملؤسـسات احملليـة واحلكوميـة           •  

  . ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠اخلليجية لإلعاقة يف 
ــة عــن اإلحــصاءات املت     •   ــة عمــل إقليمي ــبىن اإل  حلق ــة، ُعقــدت يف م ــة باإلعاق ســكوا علق

  . ٢٠٠٥مارس / آذار٢٣ إىل ٢١ببريوت يف الفترة من 
رة إىل مركز التربية اخلاصة لدمج األطفـال ذوي اإلعاقـة يف املـدارس العامـة          قامت بزيا   •  

  . ٢٠٠٥أبريل / نيسان٩ إىل ٢يف السويد يف الفترة من 
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شاركت يف حلقة العمل اإلقليمية لرابطات القطاع املـدين يف منطقـة الـشرق األوسـط                  •  
  .  يف تونس٢٠٠٥مايو / أيار١٠ إىل ٧ يف الفترة من ، اليت عقدتومشال أفريقيا

 - وضــع أنفــسنا يف الواجهــة -املعوقــة للمــرأة اإلقليمــي األول للملتقــى العــريب ؤمتر املــ  •  
 ٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز١٠ إىل ٨الـــذي نظمتـــه جامعـــة الـــدول العربيـــة يف الفتـــرة مـــن 

  .بالقاهرة
خلـدمات املقدمـة إىل األشـخاص ذوي        يف جمـال ا   اخلليجيـة   لرصـد اخلـربة     رحلة ميدانيـة      •  

فربايـر  / شـباط  ٧إىل   ١ قة يف بلدان جملس التعاون اخلليجي والـيمن يف الفتـرة مـن            اإلعا
  . ٢٠٠٦مارس / آذار١٧ إىل ١٠ومن 

االجتماع الثالث للخرباء العرب ملناقشة االتفـاق الـدويل حلقـوق اإلنـسان لألشـخاص                 •  
  . بالقاهرة٢٠٠٦مارس / آذار٢٦ و ٢٥ذوي اإلعاقة، الذي ُعقد يومي 

دة حلقــات دراســية ومــؤمترات وحلقــات عمــل تتعلــق بالتربيــة اخلاصــة شــاركت يف عــ  •  
ــتعلم  ( يف قطــر والبحــرين ) التــأخر العقلــي، والــصمم، والــبكم، والتوحــد، وصــعوبة ال

  .والكويت والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وبلجيكا
  

  : أحدث املنشورات يف اجملالبقائمة 
  : التالية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةاإلشراف على الدراسات والبحوث 

  اخلبرية الرئيسية لالستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف دولة قطر؛   )أ(  
اخلبرية الرئيسية للدراسـة الوصـفية والتحليليـة املتعلقـة باخلـدمات الـيت تقـدمها              )ب(  

  املؤسسات إىل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
تمارة الدراسة االستقصائية املتعلقة باألشـخاص ذوي       اإلشراف على إعداد اس     )ج(  

  .قطردولة اإلعاقة يف 
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  )األردن(حممد الطراونة     
  ]باالنكليزية: األصل[

  
   يف الكرك باألردن١٩٦٠مارس / آذار١٧ :امليالدومكان تاريخ 

  االنكليزية والعربية :لغات العمل
  

  : الوظيفة احلالية/املنصب احلايل    
، الـيت تنفـذ مـشروع    .ARD Incشركة بـ دير املـ /كـبري املستـشارين التقنـيني   منـصب  حاليا يشغل 

 Millennium (شالنج كوربوريـشن تـ تنمية احلكم احمللي يف األردن، الذي متوله شركة ميلنيـوم  

Challenge Corporation(    وتديره وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة بالتعـاون مـع ،
إدارتـه هـو املـشاركة يف       الـسيد الطراونـة     العنـصر الـذي يتـوىل       و . األردن تسع بلديات رائدة يف   

هـذا العنـصر الـذي يركـز بوجـه خـاص            هي حمـور    ومشاركة السكان   . االنتخابات ودمج املرأة  
  .على الشباب والنساء

  
  :األنشطة املهنية الرئيسية    

، )شـخاص ذوي اإلعاقـة    اخلاصـة باأل  املعماريـة   التسهيالت  ( املباين اخلاصة    عمل مديرا ملدونات  
 باإلعاقــة؛ ة املعنيــة األمــم املتحــدة اخلاصــةبلديــة عمــان الكــربى؛ واملستــشار الرئيــسي ملقــرر يف 

ــامج التثقيــف االنتخــايب للعــراقيني ذوي       ــة لربن ــرئيس املعــين باإلعاق واملــدير القطــري واخلــبري ال
األردن؛ وكـبري املستـشارين   للمعهد الـدويل للدميقراطيـة واملـساعدة االنتخابيـة يف        التابع  اإلعاقة  
املعماريـة  التسهيالت يف مهندسا مدنيا متخصصا  لكما عم؛ .ARD Incشركة بدير امل/التقنيني

واكتــسب خــربة ضــخمة يف إعــداد وإدارة تنفيــذ مــشاريع  . اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة
ــات املتحــدة، واألمــم املتحــدة، واال       ــة الوالي ــها حكوم ــة مــن جهــات ماحنــة كــان من حتــاد ممول

وميلـك معرفـة ممتـازة بقـضايا حقـوق اإلنـسان وخـربة ميدانيـة يف                 . األورويب، ووكاالت أخرى  
الدعوة لقضايا اإلعاقة والتوعية هبـا وكـسب التأييـد هلـا وإقامـة شـبكات بـشأهنا والتـرويج هلـا،                      

 واملـشاركة الـسياسية     ،اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقـة    املعمارية  مراعاة التسهيالت   وال سيما   
يف جمـال   كمـا ميلـك خـربة       . )أي النساء واألطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة       (لفئات املهمشة   ل

واملنظمــات اجملتمعيــة،  واملــسؤولني عــن اخلــدمات ،التنــسيق واالتــصال مــع اجلهــات احلكوميــة 
  .احلكومية غري
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  :اخللفية التعليمية
كان مـوطن   (السودان  با  بجامعة جو من  ،  ٢٠٠١يف دبلوماسية السالم والتنمية، عام      ماجستري  

  .)التنمية الدولية وعلى العالقات الدوليةالتركيز الرئيسي هو 
التركيـز  كان مـوطن    (هام  غلباما، برمن أجامعة  من  ،  ١٩٨٤بكالوريوس يف اهلندسة املدنية، عام      

التـسهيالت اخلاصـة   /التخـصص يف إزالـة احلـواجز املعماريـة    مـع   هو التصميم اإلنشائي  الرئيسي
  .)اإلعاقةباألشخاص ذوي 

  
ــة         ــة اهليئــ ــصلة بواليــ ــال ذي الــ ــرى يف اجملــ ــسية األخــ ــشطة الرئيــ ــة ناملعاألنــ ــشأة يــ املنــ

  :املعاهدة  مبوجب
االجتماعات املخصصة الـيت عقـدت يف مقـر األمـم املتحـدة       شارك مشاركة نشيطة يف ستة من       

، عمل مستـشارا خاصـا للمقـررة اخلاصـة لألمـم املتحـدة، الـشيخة حـصة آل ثـاين                   و .بنيويورك
وميلـك معرفـة متعمقـة بالقواعـد املعياريـة بـاألمم املتحـدة، والعقـد                . نـها يملدة عام عند بداية تعي    

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة الـيت اعتمـدهتا األمـم             ،العريب لألشخاص ذوي اإلعاقة   
وأنــشأ وأدار اإلدارة . املتحــدة مــؤخرا ووقعتــها وصــادقت عليهــا عــدة بلــدان مــن بينــها األردن

ــدة ا ــة    لوحي ــة احلــواجز املعماري ــة بإزال ــسهيالت (املعني ــة الت اخلاصــة باألشــخاص ذوي  املعماري
  .يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياعلى مستوى البلديات ) اإلعاقة

  
  :يف اجملالاملنشورات أحدث بقائمة     

مي وتقــد موبنــاء قــدراهتاألشــخاص ذوي اإلعاقــة أدار عــدة حلقــات عمــل تدريبيــة عــن توعيــة  
 وتــوفري ،، وتعمــيم مراعــاة اإلعاقــة ودمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة هلــم ةاالجتماعيــاخلــدمات 

عدة حلقات دراسـية تدريبيـة عـن        باإلضافة إىل   لألشخاص ذوي اإلعاقة؛    املعمارية  التسهيالت  
وهـو عـضو يف   . لحقوق املدنية والـسياسية إعماال لاملشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة     

  .الستراتيجية الوطنية األردنية لإلعاقةاملعنية بالكية اللجنة امل
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  )تونس(لطفي بن لالهم     
  ]باإلسبانية والفرنسية: األصل[

   يف تونس١٩٥٣يناير / كانون الثاين٢٢ :تاريخ وحمل امليالد
  العربية والفرنسية واالنكليزية :لغات العمل

  
  :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

  ة طب تونس بكليمساعدة أستاذ   -  
  باملعاقني املدير العام ملعهد النهوض   -  

  
  : األنشطة املهنية الرئيسية

  .الوقاية من اإلعاقة والكشف عنها والبحوث العلمية بشأهنا  - ١
  . التدريب األساسي للمشتغلني بالتربية اخلاصة  - ٢
  .التدريب املستمر للقائمني برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة  - ٣
  .ري املراكز املتخصصة يف جمال اإلعاقةتدريب مدي  - ٤
  .تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة وتوفري التربية اخلاصة هلم  - ٥
  .اإلدماج املدرسي لألطفال ذوي اإلعاقة  - ٦
  .اإلشراف على املراكز املتخصصة وتقدمي املساعدة التربوية هلا  - ٧
  .اإلعالم والتعليم واالتصال يف جمال اإلعاقة  - ٨
  .اإلعاقة لتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت لصاحل األشخاص ذويتسخري ا  - ٩

  .اإلسهام يف إعداد النصوص التشريعية والنظامية التونسية املتعلقة باإلعاقة  - ١٠
  

  :اخللفية التعليمية
  دكتوراه الدولة يف الطب  -  
  طب العملمساعد يف أستاذ   -  
  نومية غواألريف بكالوريوس   -  
  البيئيةصحة اليف شهادة   -  
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  األضرار الشخصية اختصاص يف التعويض القانوين عن   -  
  املخاطر املهنيةيف ماجستري   -  

  
  :املعاهدة املنشأة مبوجباملعنية األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة 

  اللجنة الوطنية للبحوث العلمية املتعلقة باإلعاقة يف تونسعضو يف   -  
االكتشاف املبكر للصمم لدى حـديثي الـوالدة        املتعلقة ب رئيس وحدة البحوث العلمية       -  

  تونس يف
  رئيس فريق البحوث العلمية املتعلقة باضطرابات التعلم لدى األطفال  -  
  املتعلقة باإلعاقات املتعددة يف تونس رئيس فريق البحوث العلمية  -  
  اإلعاقةعضو جلنة إعداد التشريع التونسي املتعلق ب  -  

  
  : اجملالهذا أحدث املنشورات يف بقائمة 
االت حلـ املرجـع العـاملي    (Référentiel Mondial sur les Déficiencesشـارك يف إعـداد     -  

  ٢٠٠٧، الذي نشرته منظمة الصحة العاملية يف عام )النقص
  -  L’accessibilité pour les personnes handicapées facteur d’intégration 

socioprofessionnelle)            التسهيالت املعمارية اخلاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة عامـل
العــدد رقــم  ،Handicap et Prevention، )يف اإلدمــاج االجتمــاعي واملهــين هلــمهــام 
  ٢٠٠٦مايو /أيار ٢١

  -  Sport chez les personnes handicapées en Tunisie)     الرياضـة لـدى األشـخاص ذوي
  ٢٠٠٦ديسمرب /، كانون األول٢٢رقم لعدد ا، Handicap et Prevention، )اإلعاقة

  -  L’Accessibilité Numérique en bref)  إجيـاز يف  ةالرقميباملوارد االنتفاع (Handicap 

et Prevention، ٢٠٠٧ مايو/، أيار٢٣ العدد رقم  
  -  20 ans d'éminentes réalisations au bénéfice des personnes handicapées)  رون عـش

 Handicap et جملــة ،)عامــا مــن اإلجنــازات البــارزة لــصاحل األشــخاص ذوي اإلعاقــة

Prevention ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٤  
  -  Projet du lexique tunisien du langage des signes)   القـاموس اإلرشـادي   مـشروع

  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٢٥، Handicap et Prevention جملة ،)التونسي
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  )تايلند(مونثيان بونتان     
  ]باالنكليزية: األصل[

  
  راي، تايلندب يف مقاطعة ١٩٦٥مايو / أيار٢ :امليالدتاريخ ومكان 

  
  :التعليم
ف ماجستري آداب يف نظرية املوسـيقى والتـألي       درجة        ١٩٩٣يونيه /حزيران

بواليـة  من جامعـة مينيـسوتا، مينيـابوليس،         املوسيقي
  دة األمريكيةمينيسوتا، الواليات املتح

بكـــــالوريوس آداب يف املوســـــيقى مبرتبـــــة درجـــــة       ١٩٩٠مايو /أيار
ــد،   نت أوالف، يالشرف من كلية س نورثفيلـــــــــــــ

  مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية
نكليزيـــــة البكـــــالوريوس آداب يف اللغـــــة ادرجـــــة     ١٩٨٨أكتوبر /تشرين األول

  شيانغماي، تايلند والفلسفة من جامعة شيانغماي،
  :ربة املهنيةاخل

  عضو جملس الشيوخ يف تايلند    اآلنحىت  ٢٠٠٨فرباير /شباط
 مـــــشاريع ديـــــزي للجميـــــع -مـــــساعد ــــــــــر مدي    اآلنحىت  ٢٠٠٣يوليه /متوز

)DAISY for All Projects(  
أســـتاذ جـــامعي، نائـــب مـــدير، كليـــة راتـــشاسودا،      ٢٠٠٢أبريل / نيسان-١٩٩٣

  جامعة ماهيدول
  

  :مناصب أخرى
  ئيس رابطة تايلند للمكفوفني    آلن حىت ا ٢٠٠٤ أبريل/نيسان
مؤســـس وأمـــني عـــام املؤســـسة الـــشعبية التايلنديـــة         اآلنحىت  ١٩٩٩

  للمكفوفني
مؤســـس ونائـــب رئـــيس املعهـــد الـــوطين التايلنـــدي        اآلنحىت  ١٩٩٩

  للمكفوفني
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عــضو اللجنــة التنفيذيــة، االحتــاد العــاملي للمكفــوفني           
  )٢٠٠٤ أعيد انتخابه يف عام(

  عضو جلنة البحث التابعة هليئة اإلذاعة الوطنية       ٢٠٠٢-٢٠٠٠
عضو اللجنة االستشارية لرئيس وزراء تايلنـد املعنيـة             ٢٠٠٥-٢٠٠١

  بشؤون اإلعاقة
ــدة          ٢٠٠١-١٩٩٩ ــيم لفائــ ــة بإصــــالح التعلــ ــة املعنيــ عــــضو اللجنــ

اإلعاقــــة وغريهــــم مــــن الفئــــات  األشــــخاص ذوي
  وزارة التعليماحملرومة واألطفال املوهوبني، 

مؤســس ومنــسق اللجنــة الوطنيــة التايلنديــة املعنيــة            اآلنحىت  ١٩٩٩
  ‘‘ديزي’’بإنتاج وخدمات مشاريع 

  عضو جلنة تكنولوجيا املعلومات، وزارة التعليم       ٢٠٠٥-٢٠٠١
 احملـيط اهلـادئ     - عضو اللجنة التنفيذية، مركز آسيا          اآلنحىت  ٢٠٠٢

  اإلمنائي املعين باإلعاقة
ــدة           ٢٠٠٦-٢٠٠٣ ــم املتحـ ــة األمـ ــدى جلنـ ــد لـ ــة تايلنـ ــل حكومـ ممثـ

املخصـــصة لوضـــع اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق  
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  :اجلوائز

   إلسهامه يف حتسني حياة املكفوفني٢٠٠٤حائز على جائزة تاكيو إيواهاشي لعام 
متميـزا قـدم    بوصـفه شخـصا   ٢٠٠١حائز علـى لوحـة الـشرف مـن رئـيس وزراء تايلنـد يف عـام          

  إسهامات حققت حتسينات كبرية يف حياة األشخاص ذوي اإلعاقة يف تايلند
 جملــس الرعايــة االجتماعيــة يف حــائز علــى لقــب أبــرز األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تايلنــد مــن  

  ١٩٩٥ عام
مـن رابطـة خرجيـي مدرسـة شـيانغماي للمكفـوفني يف             ‘‘ أبـرز أعـضاء العـام     ’’حائز على لقـب     

  ١٩٨٨ عام
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  )بنما(يل دي خيسوس كامبوس البرادور مانو    
  ]باإلسبانية: األصل[

  
  ١٩٥٥يوليه / متوز١١بنما يف  :امليالدتاريخ ومكان 

  )قراءة(نكليزية الاإلسبانية وا :لغتا العمل
  :املنصب أو الوظيفة

  مدير عام األمانة الوطنية لشؤون اإلعاقة
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
لــشؤون اإلعاقــة، وهــي مؤســسة بنميــة مــستقلة مكلفــة بــإدارة    مــدير األمانــة الوطنيــة    - ١

  .ي اإلعاقة وأفراد أسرهمووتنفيذ سياسات اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذ
  .أستاذ جامعي يف كلية علم النفس جبامعة بنما  - ٢
للمنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال           مستشار خـاص يف جمـال حقـوق اإلنـسان             - ٣

  .واإلعاقةاألسرة 
  .مستشار رئيس مجهورية بنما لشؤون اإلعاقة  - ٤
  .األزماتحالة والتدخل يف لألفراد لكفالة حقوقهم الرعاية النفسية   - ٥
  

  :الشهادات األكادميية
  .دراسات املاجستري يف جمال البحث الصحي  - ١
  .دراسات عليا يف جمال التعليم  - ٢
  .دراسات عليا يف علم اجلرمية  - ٣
  . علم النفس بكالوريوس يف  - ٤
  .علم النفسيف جمال توى املتوسط شهادة تدريس يف املس  - ٥
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  :أنشطة أخرى
رئيس جلنـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة، التابعـة ملنظمـة                        

  الدول األمريكية
  العامة حماضر وطين ودويل يف جمال اإلعاقة، مع التركيز على حقوق اإلنسان والسياسات

  البحث يف جمال اإلعاقة
  

  :املنشورات
شــارك يف تــأليف أربعــة أدلــة للتعلــيم الــذايت يف إطــار مــشروع تأهيــل وتــدريب القــادة الــذي     

  تضطلع به األمانة الوطنية لشؤون اإلعاقة
للتــسهيالت املعماريــة اخلاصــة   ســاعد يف إعــداد الــدليل العملــي لوضــع التــشريعات الوطنيــة       

  ختطيط املدن واهلندسة املعماريةال جمباألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
  ٢٠٠٦ - ذوي اإلعاقةلألشخاص مستشار فين ألول دراسة استقصائية وطنية 
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  )بنغالديش(منصور أمحد شودوري     
  ]باالنكليزية: األصل[

  ، سيلهت، بنغالديش١٩٤٩نوفمرب /ين تشرين الثا١٥ :امليالدتاريخ ومكان 
  نديةنكليزية واهلالالبنغالية وا :لغات العمل

  
  :الوظائف احلالية/املنصب احلايل

ضمن حكومة بنغالديش ويعمل من أجل إجيـاد        باإلدارة الذاتية   مدير عام لكيان يتمتع       - ١
ــة يف       ــدة األشــخاص ذوي اإلعاق ــائم علــى احلقــوق لفائ جمتمــع جــامع وخــال مــن احلــواجز وق

ــة لت   . بــنغالديش نميــة األشــخاص مــسؤول بــصفته كــبري املــوظفني التنفيــذيني للمؤســسة الوطني
 من النظام األساسي للمؤسسة، منصب عضو أمـني سـر           ٣ويشغل، وفقا للمادة    . اإلعاقة ذوي

  .٢٠٠٨مارس / آذار١٥هيئة إدارة املؤسسة الوطنية وهيئتها العامة منذ 
ــام          - ٢ ــوقني لع ــة املع ــانون رعاي ــشأة مبوجــب ق ــة املن ــسيق الوطني ــة التن ــضو جلن ، ٢٠٠١ع

  .٢٠٠١بنغالديش، منذ عام 
ــذ        - ٣ ــنغالديش، من ــة، ب ــة االجتماعي ــوطين للرعاي ــذي للمجلــس ال عــضو يف اجمللــس التنفي
  .٢٠٠٨مارس /آذار ١٥
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
، وهـي منظمـة تـسعى       ‘‘IMPACT’’مؤسس وأمني ومدير املؤسسة البنغالديـشية         •  

ــها عــن طريــق تــوفري خــدمات مبتكــرة     لــدرء  ــاول اإلعاقــة الــيت ميكــن جتنب يف متن
‘‘ جيبـون تـوري  ’’واملهندس الرئيسي للمستشفى احلديث العـائم املـدعو      جلميع؛  ا

ــاه يف       ــة الــيت تعــيش علــى ضــفاف املي ــة للمجتمعــات احمللي ــوفري اخلــدمات الطبي لت
ــن   ــرة مــ ــنغالديش، يف الفتــ ــانون األول١بــ ــسمرب / كــ  / آذار١٤ إىل ١٩٩٣ديــ

  .٢٠٠٨ مارس
وهـي مبـادرة   بإعاقـة بـصرية،      مؤسس اجلمعيـة البنغالديـشية لألشـخاص املـصابني          •  

ــذايت   ــة ألشــخاص املــصابني  لللعــون ال ــصريبإعاق ــائم علــى   ةب  مــن أجــل جمتمــع ق
  .احلقوق وخال من احلواجز

شــارك بــصورة شــاملة يف : رئــيس مركــز اخلــدمات واملعلومــات املتعلقــة باإلعاقــة  •  
ارة وتيـسري إد للجميـع  التعلـيم  تـوفري  وضع وإدارة برامج تأهيل جمتمعية ترمـي إىل     
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سبل العيش من خالل تشجيع جمموعات العون الـذايت لألشـخاص ذوي اإلعاقـة              
 / آذار٩وإىل  ١٩٩٨يف مقاطعــــات باريــــسال ودهاكــــا وســــيلهت مــــن عــــام  

  .٢٠٠٨ مارس
قدم التوجيـه يف وضـع بـرامج تأهيـل جمتمعيـة علـى              : رئيس مركز اإلعاقة والتنمية     •  

، يف الفتـرة    ‘‘إزاء اإلعاقـة يف التنميـة     ُنُهج جمتمعية   ’’نطاق البلد باتباع هنج مبتكر،    
  .٢٠٠٨مارس / آذار٩ إىل ١٩٩٦من 

املــشورة يف حــشد احلركــة االجتماعيــة  إســداء اضــطلع مبهــام القيــادة والتوجيــه و   •  
واجلماعيــــة إلقــــرار تكــــافؤ الفــــرص واملــــشاركة الكاملــــة يف حيــــاة املــــواطنني  

  .اإلعاقة يف بنغالديش عن طريق سن القانون الالزم ذوي
قدم الدعم والتعاون بشكل فعال يف تشجيع شبكة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة               •  

ــوطين       ــشاء احملفــل ال ــنغالديش عــن طريــق إن ــة يف ب ــة والتنمي ــة مبــسائل اإلعاق املعني
  .للمنظمات العاملة مع الشخص املعاق بوصفه هيئة التنسيق الوطنية العليا

ــة لتنميــة األشــخا    •   بــدءا مــن وضــع  املعــاقني ص ســاهم بنــشاط يف املؤســسة الوطني
إطارها املفاهيمي األويل، مث يف إدارهتا على مر السنني، وأخريا يف إعادة هيكلتـها           

  . بصفته مديرا عاما،وتنقيح توجيهاهتا االستراتيجية
شارك بنشاط يف حلقات دراسـية ومـؤمترات وطنيـة وإقليميـة ودوليـة خمتلفـة عـن                    •  

  .شروعة لألشخاص ذوي اإلعاقةاإلعاقة، ودافع عن احلقوق والفرص امل
ــاالت           •   ــة املق ــق كتاب ــن طري ــة ع ــسألة اإلعاق ــايب إزاء م ــف إجي ــاء موق ــاهم يف بن س

  .والورقات يف مؤمترات وطنية ودولية شىت
اضطلع بدور القيـادة والتوجيـه واإلرشـاد واإلدارة بـروح مهنيـة يف تنظـيم ثـالث                    •  

رئـيس جلاهنـا التنظيميـة      اجتماعات دولية عـن اإلعاقـة يف دهاكـا، وذلـك بوصـفه              
مـن  (املؤمتر اإلقليمـي الثـاين لـشبكة جنـوب آسـيا للتأهيـل اجملتمعـي                : األربع وهي 

مـن  (، والندوة اإلقليميـة املعنيـة باإلعاقـة         )١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٦إىل   ٤
ــانون األول١١ إىل ٩ ــسمرب / كـ ــصم   )٢٠٠٣ديـ ــاين للـ ــيوي الثـ ــؤمتر اآلسـ ، واملـ

، )٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١ إىل   ٢٩مـن   (ويل  املكفوفني علـى الـصعيد الـد      
ــادئ         ــيا واحملــيط اهل ــل آس ــؤمتر حملف ــة وم ــة عمومي ــث مجعي ــة لثال ــة التنظيمي واللجن

، بتنظـيم حمفـل   ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٢٩ إىل ٢٧لإلعاقة، املعقـود يف الفتـرة مـن         
آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ لإلعاقـــة واملنتـــدى الـــوطين للمنظمـــات العاملـــة يف جمـــال  
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شــخاص ذوي اإلعاقــة، باالشــتراك مــع وزارة الرعايــة االجتماعيــة حلكومـــة       األ
  .بنغالديش

  
  :اخللفية التعليمية

، )ةبــصريبإعاقــة بوصــفه أول طالــب مــصاب (ماجــستري آداب يف اإلدارة العامــة   •  
  ١٩٧٤جامعة دهاكا، 

  .، جامعة دهاكا١٩٧٢يف العلوم السياسية، ) مبرتبة الشرف(بكالوريوس آداب   •  
  
  :املنشأة مبوجب املعاهدةوالية اهليئة املعنية ذي الصلة بيف اجملال الرئيسية األخرى نشطة األ

 ةشــارك بــصفته خــبريا فنيــا لوفــد حكومــة بــنغالديش يف الــدورة الثامنــة واألخــري    •  
للجنة املخصصة لصياغة اتفاقية األمم املتحـدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥ إىل ١٥األمم املتحدة، من 
ــام       •   ــة لع ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــانون رعاي ــشاط يف صــياغة ق  ٢٠٠١ســاهم بن

بــصفته الــرئيس الــسابق للجنــة الــسياسات والتــشريعات التابعــة للمنتــدى الــوطين  
  .للمنظمات العاملة يف جمال األشخاص ذوي اإلعاقة

نغالديش ورقات مواقف مرفقة مبقترحات من حكومة بـ       صياغة  ساهم بنشاط يف      •  
ــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق     ــة املخصـــصة لـــصياغة اتفاقيـ ــا اللجنـ لكـــي تنظـــر فيهـ

  .٢٠٠٦يوليه /األشخاص ذوي اإلعاقة، يف متوز
ساهم بنشاط يف صياغة االقتراح الرامي إىل إعادة هيكلة املؤسسة الوطنية لتنميـة               •  

هي مؤســـسة جـــاتيو بروتيبونـــد’’وامسهـــا باللغـــة البنغاليـــة املعـــاقني، األشـــخاص 
  .٢٠٠٧أكتوبر /يونيه إىل تشرين األول/من حزيران‘‘ أونايان

  
  :الاجملقائمة بأحدث املنشورات يف 

ــة آلســيا واحملــيط      ك  •   ــة ومــؤمتر ملنتــدى اإلعاق ــة عمومي ــسية يف ثالــث مجعي لمــة رئي
  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩ إىل ٢٧ من ،اهلادئ، يف دهاكا

برنامج موّسع تضطلع بـه حكومـة        التذكارية، رؤية من أجل      يلحماضرة لويس بر    •  
بنغالديش من أجل التنمية التعليمية الشاملة لألشـخاص ذوي العجـز البـصري يف           

  .، دهاكا٢٠٠٧مارس / آذار٢٠بنغالديش، 
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 أعمــال الــدعوة وتنظــيم احلمــالت لفائــدة الــصم املكفــوفني،  -التــأثري يف احلكــم   •  
ني علــى الــصعيد الــدويل، وي الثــاين للــصم املكفــوفيورقــة مقدمــة يف املــؤمتر اآلســ

  .، دهاكا٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
حتليل وتقييم حالـة التعلـيم املقـدم لألطفـال ذوي اإلعاقـة يف بـنغالديش وجنـوب                    •  

آسيا وشرق آسيا وجنوب أفريقيا، أُعد بنـاء علـى تكليـف مـن اجملموعـة اإلمنائيـة                  
طانيـا العظمـى وأيرلنـدا       لربي ملا وراء البحار، جامعة إيست أنغليا، اململكة املتحدة       

  .٢٠٠٥يف عام الشمالية 
دراسـة عـن حالـة وآفـاق اسـتخدام احلاسـوب والربجميـات املناسـبة                : العني البديلـة    •  

لألشــــخاص ذوي العجــــز البــــصري، أُعــــّدت بنــــاء علــــى تكليــــف مــــن هيئــــة 
، النـرويج،  )Peace Corps - Fredskorpset(فريدسكوربـست   - الـسالم  كتائـب 
  .٢٠٠٣ يف عام
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  )شيلي(ماريا سوليداد سيستريناس رييس     
  ]باإلسبانية: األصل[

  
  ، سانتياغو، شيلي١٩٥٩نوفمرب /الثاين تشرين ٤: امليالدتاريخ ومكان 

  نكليزيةالاإلسبانية وا:  العملاتلغ
  

  :الوظيفة احلالية
لربنـامج  اتـدير  . مديرة الربنامج القانوين املتعلق باإلعاقة، كلية احلقوق، جامعة دييغو بورتـاليس  

تـوفر  و ،القانوين؛ وتنظم أنشطة الترويج للحقوق، وحلقـات دراسـية وأنـشطة أكادمييـة أخـرى              
بأعمــال وتقــوم القانونيــة؛ مراكــز تقــدمي املــساعدة   مــع التاالتــصاتقــيم املــشورة القانونيــة؛ و

البحــوث واملنــشورات تعــد احملاضــرات؛ ووتلقــي الــدفاع القــانوين املباشــر؛ وتــصمم املــشاريع؛ 
  .والوزارات واهليئات الوطنية والدوليةالربملان قارير املتخصصة لفائدة والت
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
  .إدارة الربنامج القانوين املتعلق باإلعاقة، كلية احلقوق، جامعة دييغو بورتاليس  •  
وترمـــي هـــذه . البحـــوث القانونيـــة واملـــشتركة بـــني االختـــصاصاتأفرقـــة إدارة   •  

    .تأثري يف التشريعات والسياسات العامةالبحوث إىل ال
  .ختطيط وتنظيم أنشطة أكادميية من أجل الترويج للحقوق  •  
ــدادها     •   ــن إع ــادتني م ــدريس م ــضعيفة ’’: ت ــات ال ــوق   : الفئ املوضــوع الناشــئ حلق

وتتضمن املادتـان فـصوال عـن       . ‘‘النقاش املعاصر : احلق البيولوجي ’’و  ‘‘ اإلنسان
  .تويني اجلامعي والعايلاألشخاص ذوي اإلعاقة للمس

النظــام الدســتوري املطبــق علــى القطاعــات الــيت ال تتمتــع حبمايــة ’’تــدريس مــادة   •  
  .لطلبة املاجستري يف القانون الدستوري جبامعة شيلي الكاثوليكية‘‘ كافية

يـدركها  صيغ  يف  احلقوق  من حيث موضوعها لوضع     إدارة مشاريع مسعية بصرية       •  
احلـق يف التـصويت     (قطـات تلفزيونيـة ومـواد تعليميـة         وإعـداد ل  . األشخاصمجيع  

  ).واحلصول على العمل
  .املشاركة كعضو يف جلنة األخالقيات البيولوجية التابعة جلامعة دييغو بورتاليس  •  
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  :التعليم اجلامعي
ــة  يف بكــالوريوس   •   ــاز، جامعــة شــيلي الكاثوليكي موضــوع . احلقــوق، بدرجــة امتي

املعاملـــة والقواعـــد التنظيميـــة علـــى :  اجلنـــسياتاملؤســـسة املتعـــددة: األطروحـــة
  .حائزة للقب حمامية يف احملكمة العليا. املستوى الدويل

ــات   •   ــة   دراسـ ــيلي الكاثوليكيـ ــة شـ ــسياسية، جامعـ ــوم الـ ــستري يف العلـ ــرع . ماجـ فـ
الدميقراطيــة : موضــوع الرســالة . املؤســسات والعمليــات الــسياسية  : التخــصص

  .واألشخاص ذوي اإلعاقة
  

  :خرى يف ميدان تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأنشطة أ
كانت عضوا يف وفد شيلي بـصفتها املتحدثـة باسـم الوفـد يف أعمـال جلنـة األمـم                   •  

الـــيت قامـــت بإعـــداد مـــشروع اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص   املخصـــصة املتحـــدة 
  .اإلعاقة ذوي

ــد        •   ــع امل ــوميني واجملتم ــوظفني احلك ــديني وامل ــضاة البل ــدريب الق ــت يف ت ين يف عمل
خمتلف مناطق البلـد بـشأن خمتلـف جوانـب حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، يف              

  .ضوء االتفاقية املتعلقة هبذا املوضوع
الذي تـشارك فيـه     ‘‘ مرصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ’’تتوىل تنظيم     •  

ــى     ــة علـ ــة باألشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــات املعنيـ ــدين واملنظمـ ــع املـ ــات اجملتمـ منظمـ
  .ينالوط املستوى

ــائقي      •   ــيلم الوث ــاج الف ــأليف وإنت ــساء يف أمريكــا ’’شــاركت يف ت ــذي ‘‘ ســت ن ال
يوضح عملية تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مـن املنظـور اجلنـساين           

  ).النساء ذوات اإلعاقة(
قامــت بتنظــيم مخــس حلقــات دراســية شــاملة بــشأن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص      •  

 احللقات مشاركة مكثفة من حماورين وطنـيني        وشهدت مجيع هذه  . اإلعاقة ذوي
  .ودوليني ومن اجملتمع املدين

تلقي دروسا بـشأن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف كليـات احلقـوق                    •  
والتربية النفسية واإلدارة العامـة    التربية اخلاصة   ويف مدارس   ة،  وعلم النفس والتربي  

ــدم    ــد؛ وتلقــي حماضــرات وتق ــاطق البل ــة يف  يف خمتلــف من ــشأن االتفاقي  عروضــا ب
  .حلقات دراسية وطنية ودولية
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تعـــّد املقـــاالت لوســـائط اإلعـــالم واجملـــالت املتخصـــصة بـــشأن اتفاقيـــة حقـــوق    •  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التعريف باالتفاقية وإبراز أمهيتها

  .اكماملرافعات أمام احملاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف تشري إىل   •  
وتقـــارير متخصـــصة بـــشأن اتفاقيـــة حقـــوق آراء عـــرض علـــى الربملـــان الـــوطين ت  •  

  .األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك يف إطار إعداد مشروع قانون
تقــدم املــشورة إىل أمانــة حقــوق اإلنــسان يف احتــاد أمريكــا الالتينيــة للمكفــوفني      •  

احلكوميـة  وأعضاء الفريق االستشاري للشبكة اإليبريية األمريكية للمنظمات غري         
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم

  
  :أحدث املنشورات يف هذا اجملال

مــن منــشورات ‘‘ اإلعاقــة وضــرورة تعميــق الدميقراطيــة يف العمليــات االنتخابيــة  ’’  •  
  .مركز البحوث القانونية التابع لكلية احلقوق، جامعة دييغو بورتاليس

  . منشورات جملة رابطة احملامنيمن ‘‘ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة’’  •  
مـــن ‘‘ األخالقيـــات البيولوجيـــة وآثارهـــا يف تأهيـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ”  •  

  .منشورات منظمة الصحة للبلدان األمريكية
ــز  ’’  •   ، جملــة احلقــوق، جامعــة  ‘‘النظــام القــانوين الــشيلي يف مواجهــة ظــاهرة التميي

  .شيلي الكاثوليكية
مـة والتـشريعات الـشيلية يف جمـال إدمـاج األشـخاص             السياسات العا ’’دراسة عن     •  

ووضــع  ذوي اإلعاقــة يف حقــل العمــل، حتليــل مقــارن بتجــارب كنــدا وإســبانيا،  
، مــصرف التنميــة ‘‘مبــادئ توجيهيــة للقــوانني والــسياسات العامــة يف هــذا اجملــال 

  .للبلدان األمريكية
ــل مقــارن بامل   ’’  •   ــة؛ حتلي ــشيلي يف جمــال الــصحة العقلي ــشريع ال ــة الت ، ‘‘عــايري الدولي

  .منظمة الصحة للبلدان األمريكية ووزارة الصحة
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  )غينيا(ألفا بوبكر ديوب     
  ]بالفرنسية: األصل[

  )مجهورية غينيا( يف توغ ١٩٥٩يناير / كانون الثاين١٦ :تاريخ ومكان امليالد
  )كتابة(الفرنسية ومعرفة جيدة باالنكليزية : اللغات

  
  :ية احلالالوظيفة/املنصب احلايل

 ة بـصف  ،الشؤون االجتماعية والنهوض بـاملرأة والطفـل      وزارة   ع املستوى يف  فيرموظف    •  
  .  األشخاص ذوي اإلعاقةلشؤونفين مستشار 

ــا لرابطــات      •   ــيس احتــاد غــرب أفريقي ــة رئ ــول األشــخاص ذوي اإلعاق ــذ أيل ســبتمرب / من
ن غـرب  بلـدا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف    االحتادات الوطنية   هو احتاد يضم  و (١٩٩٥

  ). أفريقيا اخلمسة عشر
يونيــه / حزيــران٢٠ منــذ لألشــخاص ذوي اإلعاقــة رئــيس رابطــة البلــدان األفريقيــة      •  

ــشمل هــذه الرابطــة االحتــادات   (٢٠٠٨ ــة وت لألشــخاص ذوي اخلمــسة  دون اإلقليمي
ــة يف  ــا اإلعاق ــا لرابطــات   (أفريقي ــة احتــاد غــرب أفريقي ، واحتــاد األشــخاص ذوي اإلعاق

 أفريقيــا لرابطــات  الواحتــاد مشــ  ،األشــخاص ذوي اإلعاقــة بطــات وســط أفريقيــا لرا 
، األشــخاص ذوي اإلعاقــةواحتــاد شــرق أفريقيــا لرابطــات  األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

واملنظمـــات اإلقليميـــة )  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــةواحتـــاد جنـــوب أفريقيـــا لرابطـــات 
فريقـــي االحتـــاد األ: لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وهـــي كالتـــايل تخصـــصةاألفريقيـــة امل

واحتــاد البلــدان األفريقيــة لألشــخاص ذوي    للمكفــوفني، واالحتــاد األفريقــي للــصم،    
، والشبكة األفريقيـة للنـساء ذوات اإلعاقـة، والـشبكة     )الفرع األفريقي(اإلعاقة العقلية   

األفريقية للخاضعني للعالج النفسي واملشفيني بـه، واحتـاد البلـدان األفريقيـة للمعـوقني               
  ). خلإ، اد البلدان األفريقية للصم املكفوفنيبسبب اجلذام، واحت

  واملشفيني بهلعالج النفسي للخاضعني لعضو املكتب التنفيذي للشبكة العاملية   •  
  عضو اللجنة املؤقتة لالحتاد األفريقي للصم  •  
  لألشخاص ذوي اإلعاقةعضو اجمللس العاملي للمنظمة الدولية   •  
ــشبكة     •   ــذي لـ ــب التنفيـ ــضو املكتـ ــدعـ ــة ان البلـ ــعني لاألفريقيـ ــسي  للخاضـ ــالج النفـ لعـ

  به واملشفيني
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 لألمـم   ة اخلاصـ  ةعمـل مـع املقـرر     ي الذي   األشخاص ذوي اإلعاقة  فريق اخلرباء   يف  عضو    •  
ــة    ب ةاملتحــدة املعنيــ  ــشبكة العاملي ــثال لل ــصفته مم ــة، ب ــسي  للخاضــعني لاإلعاق لعــالج النف
  واملشفيني به

  قةلألشخاص ذوي اإلعاسفري العقد األفريقي   •  
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
األشـخاص ذوي    إىل محايـة     هتـدف وضـع وتنفيـذ سياسـات وبـرامج عمـل           عمليـة   دفع    •  

 لـدى حكومـات البلـدان       ، وذلـك  والتأثري عليها واملشاركة فيها   ،  والنهوض هبم اإلعاقة  
   .األفريقية

قيــة مبــا يف ذلــك تنفيــذ اتفا (وحقــوقهم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــدفاع عــن مــصاحل    •  
ــة   ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــشطة      ) حق ــق األن ــن طري ــة ع ــسلطات احلكومي ــدى ال ل

  .الدعوية، واإلعالم والتعليم واالتصال، والتدريب
كفالة تنسيق أنشطة أعضاء اللجان التنفيذية ومديري املكاتب اإلقليميـة الحتـاد غـرب                •  

ألشـخاص ذوي   لورابطـة البلـدان األفريقيـة        األشـخاص ذوي اإلعاقـة       أفريقيا لرابطات 
  .املنظمتنيهاتني يف تنفيذ خطط عمل اإلعاقة 

ورابطـة البلـدان األفريقيـة    األشـخاص ذوي اإلعاقـة      متثيل احتاد غرب أفريقيـا لرابطـات          •  
 واملـشفيني بـه،   لعـالج النفـسي     للخاضـعني ل   والشبكة العاملية    لألشخاص ذوي اإلعاقة،  
  . والدوليةواألفريقية  خالل اللقاءات اإلقليمية ،واالحتاد األفريقي للصم

ــز القــدرات       •   ــة الالزمــة لتعزي ــة واملالي ــة واملادي املــشاركة يف البحــث عــن الوســائل التقني
علـى الـصعيد الـوطين      باألشخاص ذوي اإلعاقـة     التشغيلية والتنظيمية للمنظمات املعنية     

  .  األشخاص ذوي اإلعاقةتحسني مستوى رعايةل، وكذلك واألفريقيواإلقليمي 
 باألشـخاص    يف جمال تعزيـز التـسهيالت اخلاصـة        ا املشورة والتوجيه حلكومة غيني    تقدمي  •  

  . ذوي اإلعاقة
عـن طريـق   املعنيـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة ودعمهـا       املنظمات الغينيـة    اإلشراف على     •  

  .املساعدة التقنية والتدريب
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  :تحصيل العلميال
، ختـــصص )كونـــاكري(اتوتو املعهـــد العـــايل لتـــدريب مدرســـي التعلـــيم الـــتقين يف مـــ   •  

  . ميكانيكا السيارات
تدريب متخصص يف تعليم الصم باملركز املسيحي لتدريب املدرسـني الـصم يف إبـادان            •  

  . نيجريياب
 يف  صم يف جمال التعليم وتعزيز اخلدمات التعليميـة للـ         ريادةدورات تدريب متنوعة يف ال      •  

  . ويف كندا)  األمريكيةدةالواليات املتح( بواشنطن العاصمة تجامعة غايودي
  

ــة         ــة اهليئ ــصلة بوالي ــة األنــشطة الرئيــسية األخــرى يف اجملــال ذي ال املنــشأة مبوجــب  املعني
  :املعاهدة اليت قدم الترشيح لعضويتها

ــة شــاملة        •   ــة دولي ــة األمــم املتحــدة املخصــصة لوضــع اتفاقي شــارك يف مجيــع أعمــال جلن
  . وكرامتهماإلعاقة األشخاص ذوي حقوق ومحاية تعزيز لمتكاملة 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة   مستشار ومـدير حللقـة العمـل الوطنيـة بـشأن اتفاقيـة حقـوق             •  
ــيين       ــع االحتــاد الغ ــاون م ــة بالتع ــشؤون االجتماعي ــاكري وزارة ال ــها يف كون ــيت نظمت ال

  .٢٠٠٨مارس /يف آذارلألشخاص ذوي اإلعاقة 
أفريقيـا واالتفاقيـة    يف   ص ذوو اإلعاقة  األشخا” املعنونةاحللقة الدراسية األفريقية    منظم    •  

 إىل ١٧ مــن ، الــيت نظمتـها يف كونــاكري ،“األشـخاص ذوي اإلعاقــة الدوليـة حلقــوق  
بــدعم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة رابطــة البلــدان األفريقيــة ، ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٠

  . مايل من حكومة مجهورية غينيا وشركاء آخرين
يف والنــهوض هبــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ة صــاحب املبــادرة يف إعــداد قــانون محايــ   •  

  . ٢٠٠٨أبريل /أقره الربملان يف نيسانوهو قانون  ،مجهورية غينيا
صاحب املبادرة واملسؤول عن إدارة العديد من برامج التدريب واإلدماج االجتمـاعي              •  

  .يف مجهورية غينيااألشخاص ذوي اإلعاقة واملهين لصاحل 
  

  :  يف جمال ختّصصهقائمة بأحدث منشورات املرشح
 ١٩٩١فربايـر  /، يف شـباط )Un si long calvaire(“ حمنـة طويلـة للغايـة   ”إصـدار نـشرة بعنـوان    

  .  أصما شخصة املرشح باعتبارهفرنسا، عن جتربب
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  )هنغاريا(جيورجي كونزي     
  ]باالنكليزية: األصل[

   يف بودابست١٩٥٨مايو / أيار٢٠ :تاريخ ومكان امليالد
  )جيد(الروسية  ،)جيد(، األملانية )بطالقة(، اهلنغارية )بطالقة (كليزيةاالن :لغات العمل

  
  :حلاليةالوظيفة ا/املنصب احلايل

 ، جملس أوروبـا   رئيس اللجنة احلكومية للميثاق االجتماعي األورويب،         -٢٠٠٧
  ستراسبورغ

  مؤسس ورئيس اجلامعة املفتوحة لدراسات اإلعاقة، بودابست    -٢٠٠٥
شـــؤون اإلعاقـــة وامليثـــاق االجتمـــاعي األورويب، وزارة مستـــشار يف     -٢٠٠٤

  االجتماعية والعمل، هنغاريا الشؤون
ــتاذ     -٢٠٠٠ ــة، يف أسـ ــارزي  ) وقبـــل ذلـــك(دراســـات اإلعاقـ ــة بـ ــد كليـ عميـ

   جبامعة إيوتفوس لوراند، بودابست ةاخلاص ربيةللت وستافغ
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
لألشـخاص  تكـافؤ الفـرص     العامة لتحقيق   ؤسسة  املعضو جملس أمناء       ٢٠٠٨-٢٠٠٤

  ، بودابستذوي اإلعاقة
املعين بوضع اتفاقيـة دوليـة       العامل ألمم املتحدة اممثل هنغاريا يف فريق        ٢٠٠٦-٢٠٠٣

ــة   ــاملة ومتكامل ــة  ش ذوي اإلعاقــة  حقــوق األشــخاص لتعزيــز ومحاي
  وكرامتهم

ــا يف موقــف مــدافع عــن    ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ــة هنغاري ــا مجهوري يتعلــق  افيمــجملــس أوروب
  بامليثاق االجتماعي األورويب، ستراسبورغ

أســـتاذ مبركـــز الدراســـات األوروبيـــة جبامعـــة بودابـــست للدراســـات    ٢٠٠٠-١٩٩٨
  االقتصادية

 بشأن احلقـوق والفـرص املتكافئـة        ١٩٩٨ لعام   ٢٦حمرر القانون رقم       ١٩٩٨-١٩٩٧
   يف هنغاريالألشخاص ذوي اإلعاقة
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  نغاريا هب وزير الصحة والشؤون االجتماعيةديوان بمستشار وزاري    ١٩٩٢/١٩٩٤
  ١٩٩٧/١٩٩٨و 

عضو يف فريق األمم املتحدة العامل املفتوح باب العـضوية املخـصص               ١٩٩٣-١٩٩٢
لوضع قواعد موحـدة بـشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص لألشـخاص ذوي               

 http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm :اإلعاقة، فيينا

ومركـز الدراسـات األوروبيـة       أستاذ مساعد بقـسم االقتـصاد املقـارن          ١٩٩٨- ١٩٩٠
  جبامعة بودابست للدراسات االقتصادية

  
  : العلميتحصيلال

ــوم          ١٩٩٨ ــة للعلــ ــة اهلنغاريــ ــن األكادمييــ ــاع مــ ــم االجتمــ ــوراه يف علــ دكتــ
  بودابست  يف

ــوراه مــع مؤ      ١٩٩٧  مــن جامعــة  ،هــل تربــوي لإلشــراف علــى األحبــاث  دكت
  بودابست للعلوم االقتصادية 

مـن األكادمييـة اهلنغاريـة للعلـوم        بامتيـاز،    ،دكتوراه يف علم االجتماع         ١٩٨٩
   يف بودابست

ــصاد           ١٩٨٤ ــاركس لالقتــ ــارل مــ ــة كــ ــن جامعــ ــسفة مــ ــوراه يف الفلــ دكتــ
  دابست بو يف

ل مــــاركس لالقتــــصاد ماجــــستري يف االقتــــصاد مــــن جامعــــة كــــار       ١٩٨٢
  ودابستب يف

  
  :األنشطة الرئيسية األخرى

   حبوث يف علم االجتماع -حبوث بشأن دعم اختاذ القرارات     -٢٠٠٨
خلــرباء اإلعاقــة  حبــوث بــشأن اإلعاقــة يف أوروبــا، الــشبكة األكادمييــة     -٢٠٠٨

  ليدز، اململكة املتحدة األوروبيني،
ــدويل      -٢٠٠٥ ــشبكي الـــــــــــ ــع الـــــــــــ ــرر املوقـــــــــــ  :مؤســـــــــــــس وحمـــــــــــ

http://www.disabilityknowledge.org   
 األمريكيــــــــــــــة  عضو يف مجعية دراسات اإلعاقة، الواليات املتحدة    -٢٠٠٥

   http://www.disstudies.org  

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm
http://www.disabilityknowledge.org/
http://www.disstudies.org/
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ــتعلم اإللكتـــروين يف املنـــهاج الدراســـي اجلديـــ    ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ــة والـ  د للتربيـــة اخلاصـ
التأهيل املهـين، الربنـامج التـشغيلي لتنميـة املـوارد البـشرية، الـصناديق               

   االحتاد األورويب، بروكسيل،اهليكلية
 بكليـة بـروكلني التابعـة       ،فولربايـت مـن برنـامج      مبنحـة    ،أستاذ باحـث     ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  جلامعة مدينة نيويورك، نيويورك 
 لألشـخاص  “مؤسسة هاند إن هاند   ”ضو يف جملس اإلشراف على      ع   ٢٠٠١-١٩٩٧

  ، بودابست)عمل تطوعي(ذوي اإلعاقة العقلية 
   يف ستراسبورغامستشار جمللس أوروب   ١٩٩٩-١٩٩٧
ومركـز الدراسـات األوروبيـة       أستاذ مساعد بقـسم االقتـصاد املقـارن          ١٩٩٨-١٩٩٠

  جبامعة بودابست للعلوم االقتصادية
  

  :ملنشوراتقائمة بأحدث ا    
  •  The Struggle for the Rights of People with Disabilities, in: Kósáné, Kovács 

Magda – Pető, Andrea (eds.): Balance Sheet. Disadvantaged Social Groups in 

Hungary, Napvilág Publishing Co., Budapest, 2007, pp.185-205  
  •   “Successes and Failures: a Study on the Hungarian Act No. XXVI of 1998 on 

the rights of persons with disabilities and their equal opportunities”, Budapest, 

2005  
  •  Employment of persons with disabilities and altered working ability using a 

database of TOP 200 companies, Abridged version, Budapest, 2003  
  •  From Taygetos to Equal Opportunities, with Zsófia Kálmán, Osiris Kiadó, 

Budapest, 2002  
  •  European Social Law, with Tamás Gyulavári, Osiris Kiadó, Budapest, 2000  
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  )الفلبني(االبن يل . ماتيو أ    
  ]باالنكليزية: األصل[

  ، مانيال١٩٥٨مارس / آذار٣٠ :دتاريخ ومكان امليال
   والفلبينية االنكليزية:لغات العمل

  
  واملوظف املسؤول الثالث املدير التنفيذي : الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

ويـساعد يف إعـداد اسـتراتيجية االتـصال          .مسؤول عن تنظيم وإدارة العمليات اليومية للمكتب      
ثـل الوكالـة يف     الـيت مت  االتـصال   جهـة   وهـو   . قـة  األشـخاص ذوي اإلعا    قـوق حل جمال التـرويج  يف  

إعداد خطة عمل الفلبني يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذا للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                 
 وهــو مــسؤول عــن إعــداد التقــارير وتقــارير رصــد تنفيــذ القــوانني الفلبينيــة بــشأن   .والــسياسية

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
إعاقـة  مبـا أنـه مـصاب ب     و. بأعمال تنظيمية وإدارية ويشارك يف األنشطة الدعويـة       السيد يل   قوم  ي

 والتفـاوض مـع الوكـاالت    األشـخاص ذوي اإلعاقـة   احلـديث عـن حقـوق        أنبصرية، فإنه جيـد     
 ه الكتابـة، ذلـك أنـ       وهـو جييـد أيـضا      . أمـر فعـال    احلكومية األخرى لتنفيذ برامج يف هذا الـشأن       

ومـن حيـث املـؤهالت العلميـة،     . لة يـصدرها اجمللـس الـوطين لرعايـة املعـوقني       كان يكتب يف جم   
وتتمثـل مـشاركته يف      .فهو حاصل على شهاديت بكالوريوس يف القانون والدراسـات اآلسـيوية          

حيـث   يف املناطق الريفيـة،      صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة   أساسا يف تنظيم     اخلدمات اجملتمعية 
  . عشر سنوات تقريباملدةجملال  يعمل بصفته خبريا يف هذا اظل
  

  :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدة
 يف إطـار اجمللـس الـوطين        األشـخاص ذوي اإلعاقـة    يقترح حاليا إنشاء فرقة عمـل معنيـة حبقـوق           

العهد الدويل اخلـاص    ب يتعلق   رصد وإعداد خطة عمل فيما    ال توكل إليها مهمة     اإلعاقة،لشؤون  
باحلقوق املدنيـة والـسياسية، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة                       

طــار إل التــرويجويــشارك أيــضا يف  .حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
األشـخاص  عـن   ائية  اإلحـص أللفية اجلديدة، وحتديدا فيما يتـصل بعمليـة مجـع البيانـات             لبيواكو  

 وستـضع حكومـة الفلـبني سـجال        .يفيهـا وزارة الـصحة بـدور ريـاد        تضطلع   اليت   ذوي اإلعاقة 
املكتــب اإلحــصائي الــوطين يف أيــضا ، ســيبدأ ٢٠١٠وحبلــول عــام  .لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

ــادرة جمموعــة واشــنطن يف   ــذ مب ــبني إلدراج   إطــارتنفي ــسكاين للفل ــات ال التعــداد ال اخلاصــة بيان
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، الـدعوة إىل تيـسري      ٢٠٠٩عـام   يف  ومن اجملاالت اليت سريكز عليها      . اص ذوي اإلعاقة  باألشخ
سـيقترح تـوفري متـرمجني متخصـصني يف لغـة        و مسعيـة إىل القـضاء،       قةإمكانية جلوء املصابني بإعا   
  . اإلشارة يف احملاكم الفلبينية

  
  :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال

١ -  International Collaboration (Concern Magazine for Disabled Filipino Persons) 

٢ -  Proposed Magna Carta for Disabled Persons  
٣ -  Access to Education “The Proposed Braille Department in the National Library”  
٤ -  Disability Issues on Information, Communication and Technology Development 

in the Philippines (www.worldenable.net/manila2003)  
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  )السلفادور(آنا ماريا لييبانو دي سول     
  ]باإلسبانية: األصل[

  سان سلفادور، ١٩٦٤فرباير / شباط١١: امليالدمكان وتاريخ     
  .نكليزيةالاإلسبانية وا: لغات العمل    

  
  :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل    

  .ن القانونية والدولية يف األمانة الوطنية لشؤون األسرةمديرة الشؤو
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية    
  .مزاولة املهنة بصورة مستقلة

  
  :الشهادات اجلامعية    

 .إجازة يف القانون ورخصة من احملكمة العليا مبمارسة احملاماة
  

ــة         ــة اهليئ ــصلة بوالي ــة املعاألنــشطة الرئيــسية األخــرى يف اجملــال ذي ال  املنــشأة مبوجــب ني
  :املعاهدة
  .الوطين لتعميم اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على نطاق اجملتمعاملنتدى منسقة 

ــذائي،        ــة، وسياســة األمــن الغ ــسبة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــسقة سياســة تكــافؤ الفــرص بالن من
  .والسياسة الوطنية للمرأة، والسياسة الوطنية لرعاية املسنني

 ، واملـسنني  ،ملوضوعات دور األسرة، وحقوق املـرأة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة          املنسقة الوطنية   
  .واألطفال واملراهقني
التابعـة لألمـم املتحـدة الـيت تولـت          املخصصة   كرئيسة وفد يف اللجنة      ٢٠٠٥شاركت منذ عام    

صياغة نص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويف حفل انـضمام الـسلفادور إىل االتفاقيـة                
  .٢٠٠٧مارس / يف آذاراملذكورة

مستــشارة الــسيدة األوىل بــصفتها رئيــسة ومنــسقة جملــس إدارة كــل مــن املعهــد الــسلفادوري    
  .للنهوض باملرأة واجمللس الوطين لتقدمي الرعاية الكاملة لربامج املسنني

القانونيـة أو املؤسـسية ذات الـصلة بـدور          الـصكوك   تطبيـق   عـن   دولية  والوطنية  التقارير  الإعداد  
  .نة الوطنية لشؤون األسرة وصالحياهتااألما

  .عمل منظومة األمم املتحدةطرائق لديها خربة يف 



CRPD/CSP/2008/1  
 

08-51943 31 
 

  )أستراليا(سترايل ألالوم، حائز وسام االستحقاق ا كرونالد ماك    
  ]باالنكليزية: األصل[

  
  ، ملبورن، أستراليا١٩٤٨أكتوبر / تشرين األول٨ :امليالدمكان وتاريخ 
  .لفرنسيةنكليزية واال ا:لغات العمل

  
  :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 أستاذ قانون العمل، جامعة سيدين، أستراليا  •  

، وهــي أكــرب املنظمــات الــيت متثــل املكفــوفني   Vision Australiaنائــب رئــيس منظمــة    •  
  ومرضى العيون يف أستراليا

 Radio for(لذين تتعذر عليهم قراءة املطبوعـات  ألشخاص ارئيس اإلذاعة املخصصة ل  •  

the Print Handicapped(  التابعــة لــشركة ،Co-operative Ltd. ،نيــو ســاوث ويلــز ،
صـحف وجمـالت موّجهـة لألشـخاص الـذين تتعـذر            اليت تذيع مقتطفات مـن      أستراليا،  

 عليهم قراءة املطبوعات

 النائــب اإلقليمــي عــن منطقــة آســيا لــرئيس اجلمعيــة الدوليــة لقــانون العمــل والــضمان     •  
 االجتماعي

 املراسل اخلارجي لألكادميية الوطنية للمحكّمني، الواليات املتحدة األمريكية وكندا  •  

  سترالية لقانون العملأول رئيس للرابطة األ  •  
 Clinical Excellence Commission(عضو يف جملس إدارة جلنة االمتيـاز يف جمـال العنايـة الـسريرية       •  

Board(أستراليا ، 
  

  :رئيسيةاألنشطة املهنية ال    
 سترالياأاجلمعية امللكية للمكفوفني يف نيو ساوث ويلز، إدارة عضو سابق يف جملس   •  

ــال          •   ــز لألطفـ ــاوث ويلـ ــو سـ ــة نيـ ــة للجنـ ــشارية التابعـ ــة االستـ ــابق يف اللجنـ ــضو سـ عـ
 أستراليا والشبان،

 ١٩٩٤حمام، اختري لعضوية احملكمة العليا لنيو ساوث ويلز، أستراليا، يف عام   •  

 Blake Dawson Waldron متخـــــــصص يف القـــــــانون الـــــــصناعي، مؤســـــــسة حمـــــــام  •  
  )حماماة مكتب(
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  Blake Dawson Waldronأستاذ القانون الصناعي لدى   •  

 عميد سابق لكلية احلقوق، جامعة سيدين، أستراليا  •  

 يف جامعة يورك، كنـدا،  Osgoode Hallحماِضر سابق يف قانون العمل يف كلية احلقوق   •  
 يوك، الواليات املتحدة األمريكيةوجامعة ْد

مـــسؤول تنفيـــذي أعلـــى ســـابق ومستـــشار قـــانوين يف املكتـــب األســـترايل للعالقـــات    •  
 الصناعية

  
  :اخللفية التعليمية    

 ، جامعة موناش، أستراليا١٩٧٠إجازة يف فقه القانون،   •  

 ، جامعة موناش، أستراليا١٩٧٢، )درجة شرف(إجازة يف القانون   •  

 ، جامعة كويرت، كندا١٩٧٤ يف القانون، ماجستري  •  

 ، احملكمة العليا يف فكتوريا، أستراليا١٩٧٠جائزة يف فقه القانون،   •  

 ، كندا١٩٧٢منحة دراسية من الكومنولث،   •  
  

ــة         ــة اهليئ ــصلة بوالي ــة األنــشطة الرئيــسية األخــرى يف اجملــال ذي ال  املنــشأة مبوجــب املعني
  :املعاهدة

مــسائل ورئيــسا لــه، معاجلــة  Vision Australiaمنظمــة لــس إدارة عــضواً يف جمبــصفته   •  
شىت ذات صلة حبقوق األشخاص املصابني بإعاقـة بـصرية، مبـا فيهـا التعلـيم والتـدريب          

 والتنقل وتقدمي املساعدة التكنولوجية ورعاية املسنني وغريها

 Co-operative التابعة لشركة Radio for the Print Handicappedإلذاعة بصفته رئيسا   •  

Ltd. توفري إمكانية اطـالع علـى األنبـاء واملعلومـات أوسـع نطاقـا              ساوث ويلز،     نيو  يف
لألشخاص املصابني بإعاقة بصرية واألشخاص الذين تتعذر علـيهم قـراءة املطبوعـات،             

 عن طريق قراءة مقتطفات من الصحف واجملالت عرب هذه اإلذاعة

وق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف أسـتراليا عـن طريـق           أقر مبسامهته الفعالة يف تعزيـز حقـ         •  
 ووســـام املئويـــة ٢٠٠٢منحـــه وســـام االســـتحقاق األســـترايل مـــن رتبـــة فـــارس عـــام 

)Centenary Medal ( ٢٠٠٦عام 

ــا أســبق حقــق        •   ــا معاق ــاره طالب فــاز جبــائزة الطــالب املتفــوقني مــن جامعــة كــويرت باعتب
  )٢٠٠٧(إجنازات بارزة 
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 ادميية الوطنية للمحكّمني، الواليات املتحدة األمريكية وكندااملراسل اخلارجي لألك  •  

  كفيف منذ الوالدة: اخلربة الشخصية على صعيد اإلعاقة  •  
  

  :قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخصص    
  •  “Discriminating Against Women: Part Time Work, Child Care and the Family” 

(1985) 59 Law Institute Journal, pp. 692-694.  
  •   “Discrimination and the Omega Project; Trade Union Rules and the Self-

Employed; The Demise of Wage Indexation; and Secret Ballot Legislation” 

(1981) 9 Australian Business Law Review, pp. 363-368.  
  •   “The 35 Hour Week Saga; Discrimination on the Grounds of Sex and Marital 

Status; and The Enquiry Into Wage Fixing Principles” (1981) 9 Australian 

Business Law Review, pp. 201-207  
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  )جنوب أفريقيا (سيفالينغوم موديل    
  ]باالنكليزية: األصل[

 زولـــو، -كومب، كـــوا ، ماونـــت إيـــدج١٩٤٩ســـبتمرب /أيلـــول ١١  :مليالدمكان اوتاريخ 
  ناتال، جنوب أفريقيا

  .نكليزيةال ا:لغات العمل
  

  :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل
ــدير  •   ــة     : م ــوارد املخــصص للطــالب ذوي اإلعاق ــدعوة وامل  & Advocacy(مركــز ال

Resource Centre for Students with Disabilities( 

ظيفي؛ إدارة الشؤون املاليـة؛ وضـع       تطوير السياسات؛ تدريب املوظفني وتطويرهم الو       •  
 خطط العمليات االستراتيجية وعرضها

 املشاركة يف بىن اجلامعة  •  

 وضع برامج توعية عن اإلعاقة  •  

ــوارد املخــصص          •   ــدعوة وامل ــز ال ــائف يف مرك ــف الوظ ــوظيفي ملختل ــد الوصــف ال حتدي
 للطالب ذوي اإلعاقة

  
  :األنشطة املهنية الرئيسية    

  بشأن الطالب ذوي اإلعاقة جلامعة جنوب أفريقياوضع سياسة عامة  •  

 العمل كممِتحن خارجي لربنامج ماجستري يف دراسات اإلعاقة يف جامعة كيب تاون  •  

 العمل يف اللجنة التنفيذية لرابطة خدمات التعليم العايل لألشخاص ذوي اإلعاقة  •  

طـة مؤسـسات التعلـيم      متثيل جامعة جنوب أفريقيا يف منتـدى اإلعاقـة الـذي نظمتـه راب               •  
 بعد الثانوي يف نورذرن متروبوليس

عضو يف اللجنة املعنية بتحسني إمكانية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة من أجـل إعـداد                 •  
 أطروحة عن اإلعاقة يف جامعة جنوب أفريقيا

املــسؤول عــن تنفيــذ ورصــد رأس املــال الــسنوي وامليزانيــات التــشغيلية ملركــز الــدعوة     •  
 خصص للطالب ذوي اإلعاقة، وعـن وضـع تـدابري ملراقبـة التكـاليف وإدارة              واملوارد امل 
 األصول
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 منظم اجتماعات اللجنة الفرعية املعنية بتفسري السياسات  •  

 عضو اللجنة املعنية بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جامعة جنوب أفريقيا  •  

 املشاركة يف جلنة اإلنتاج يف جامعة جنوب أفريقيا  •  

للمكفوفني؛ رئيس مركـز أوبتيمـا لتـدريب املـصابني      Arther Blaxllدّرس يف مدرسة م  •  
 بإعاقة بصرية من البالغني

  
  :اخللفية التعليمية    

   ويستفيل-جامعة ديربان : إجازة يف اآلداب: ١٩٧٣-١٩٧٢
 - جامعـة ديربـان  واملسرح، وشهادة جامعية عليا يف التعليم، نال شهادة يف االنكليزية واإللقاء     

  حصل على تنويه يف االنكليزية وممارسة التعليم. ويستفيل
  جامعة جنوب أفريقياشهادة يف التربية اخلاصة بدرجة امتياز، : ١٩٧٩
  جامعة جنوب أفريقياإجازة يف العلوم التربوية، : ١٩٨٢
  ، جامعة ناتال، بييتريماريتسربغالعلوم التربويةماجستري يف : ١٩٩٣
  ، جامعة جنوب أفريقيا التربويةالعلومدكتوراه يف : ٢٠٠٤
  شهادة يف اإلدارة االستراتيجية: ٢٠٠٧

  
ــة         ــة اهليئ ــصلة بوالي ــة األنــشطة الرئيــسية األخــرى يف اجملــال ذي ال ب املنــشأة مبوجــ املعني

  :املعاهدة
مهــــارات وقــــدرات فعليــــة علــــى صــــعيد التنظــــيم واإلدارة والتواصــــل والعالقــــات     •  

 اآلخرين مع

ــد    •   ــى النق ــدرة عل ــة      الق ــة والعام ــارير البحثي ــة والتق ــسياسة العام ــائق ال ــة وث ــى كتاب  وعل
 والنشرات اإلعالمية والرسائل واملذكرات، باستخدام األسلوب واللغة املناسبني

 القدرة على التخطيط للبحوث وإجرائها  •  

 القدرة على التواصل بفعالية، شفويا وخطيا  •  

 ة وغري رمسية على حد سواءالقدرة على التفاعل مع اآلخرين بصورة رمسي  •  

 القدرة على تنظيم اجتماعات ذات مستوى فين  •  
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 القدرة على التحدث يف املناسبات العامة  •  

ــا املخصــصة للمكفــوفني      •   مهــارات حاســوبية، مبــا يف ذلــك معرفــة عميقــة بالتكنولوجي
 واملصابني بإعاقة بصرية

 الـوطين واللجنـة التنفيذيـة الوطنيـة         شارك يف اجمللـس   : املشاركة يف أنشطة اجملتمع احمللي      •  
قـام يف جمـال حقـوق    : لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جنوب أفريقيا بـصفته نائبـا للـرئيس    

 قوق األشخاص ذوي اإلعاقةاإلنسان برصد عملية إعداد اتفاقية األمم املتحدة حل
  

  :قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخصص    
ة يف اللغة االنكليزية لتالمذة الـصفوف مـن        ألَّف أربعة كتب مدرسي   : ١٩٩٦-١٩٩٥  •  

 الثامن إىل الثاين عشر، تركز على إمكانية الوصول إىل املتعلمني من ذوي اإلعاقة

ــوطين      : ٢٠٠٠-١٩٩٧  •   ــة اجمللــس ال ــشر يف جمل ــة للن ــاالت متخصــصة وعام ســاهم مبق
 جلنوب أفريقيا للمكفوفني اليت تصدر مرتني شهريا

ور األكـادميي علـى املوقـع الـشبكي لرابطـة جنـوب أفريقيـا               نشر حبثني عـن كيفيـة التطـ         •  
 للتطور األكادميي

أشــرف علــى مــشروعي حبــث شــاملني بــشأن اخلــدمات الــيت تقــدمها جامعــة جنــوب      •  
 أفريقيا للطالب املعوقني وقام بنشرمها
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  )إسبانيا (آنا بيالييث نارفاييث    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ، ثافرا ١٩٦٦أكتوبر / األول تشرين٤ :امليالدمكان وتاريخ 
  .نكليزية والفرنسيةالااإلسبانية و :لغات العمل

  
  :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 ).ONCE(مديرة العالقات الدولية يف املنظمة الوطنية للمكفوفني يف إسبانيا   

  مــن أجــل التــضامن مــع املكفــوفني يف أمريكــاONCEنائبــة الــرئيس التنفيــذي ملؤســسة   
 .يةالالتين

 األشـــــخاص ذوي أُســـــندت إليهـــــا شـــــؤون املـــــرأة يف اللجنـــــة اإلســـــبانية ملمثلـــــي   
 ).CERMI( اإلعاقة

 ورئيـسة اللجنـة النـسائية       املنتدى األورويب لإلعاقـة   إدارة  عضو اللجنة التنفيذية وجملس       
 .التابعة له

  
  :األنشطة املهنية الرئيسية    

  :ONCEمؤسسة 
 الرامية إىل حتسني مستوى معيشة املكفـوفني يف         تصميم وإدارة مشاريع التعاون الدويل      

 .خمتلف مناطق العامل

مــسؤولة عــن متابعــة وحتليــل وتقيــيم الــسياسات االجتماعيــة األوروبيــة الــيت ميكــن أن     
تكون هلا تبعات على األشخاص ذوي اإلعاقـة يف إسـبانيا، مـع إيـالء اإلعاقـة البـصرية اهتمامـا                     

قها لتعزيز االهتمام الـذي حيظـى بـه هـذا املوضـوع يف      خاصا، وتصميم إجراءات الدعوة وتنسي 
 .إطار املؤسسات األوروبية

 .تتوىل مهمة مجع األموال اإلضافية  

متثــل منظمتــها يف االحتــاد األورويب للمكفــوفني، واحتــاد أمريكــا الالتينيــة للمكفــوفني،    
ية، مـــن بـــني واالحتـــاد العـــاملي للمكفـــوفني، واجمللـــس الـــدويل لتعلـــيم املـــصابني بإعاقـــة بـــصر  

 .أخرى منظمات
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  :CERMIجلنة     
 تتــوىل شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني ومتابعــة مــسائل اإلعاقــة علــى الــصعيد األورويب،  
 .املنتدى األورويب لإلعاقة منصباً متميزاً يف تتوىل

حتلل وتقيِّم السياسات اإلسبانية يف جمال املساواة بني اجلنـسني مـع الـسهر علـى إدراج                 
 نطاقها والتكلم يف عدة مناسبات أمام جملسي النواب والشيوخ يف إسـبانيا وأمـام       اإلعاقة ضمن 

 .الربملان األورويب

تلقــي حماضــرات وتــنظم نــدوات عديــدة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني واإلعاقــة             
 .والسياسات االجتماعية األوروبية

 .واإلعاقةتنسق الشبكة اإلسبانية للخبريات يف شؤون املساواة بني اجلنسني   

.  أمام اجمللس امللكي املعين باإلعاقة حيث تشغل مقعدا بصفة خـبرية           CERMIمتثل جلنة     
ومتثل اللجنة أيضا أمام مرصد صحة املرأة التابع لـوزارة الـصحة وشـؤون املـستهلك، واملرصـد                  

  .احلكومي ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، وجملس إدارة معهد املرأة يف إسبانيا
  

  :خللفية التعليميةا    
 .إجازة يف العلوم التربوية من جامعة إشبيلية، إسبانيا  -  

 .إجازة يف علم النفس من جامعة إشبيلية، إسبانيا  -  

دبلــوم دراســات عليــا يف االحتياجــات اخلاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ودروس يف    -  
 .الدكتوراه يف جامعة ساالمانكا، إسبانيا

  
ــة   األنــشطة الرئيــسية األ     ــة اهليئ ــصلة بوالي ــة خــرى يف اجملــال ذي ال  املنــشأة مبوجــب املعني

  :املعاهدة
حكومــة إســبانيا يف املرحلــة النهائيــة لألعمــال التحــضريية      شــاركت كمندوبــة عــن     

التفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وشـــهدت علـــى توقيـــع بلـــدها يف حفـــل التوقيـــع  
صديق علــى االتفاقيــة وبروتوكوهلــا ويف اإليــداع الرمســي لــصك التــ ) ٢٠٠٧مــارس /آذار ٣٠(

قلّـدها خـوان   وتقـديرا لعملـها يف هـذا اجملـال،     ). ٢٠٠٧ديـسمرب   /كـانون األول   ٣(االختياري  
  .امللكة إيزابيال الكاثوليكيةمؤخرا وسام ملك إسبانيا، ، كارلوس األول
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  :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال    
   -  Niños invisibles (ONCE, 2004)  
   -  Por la igualdad, unidas en la diversidad (CERMI, 2005) 

   -  Plan integral de acción para las mujeres con discapacidad 2005-2008 (CERMI, 

2005)  
   -  Reconociendo los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad: un valor 

añadido para la sociedad futura (CERMI/EDF, 2008) 

   -  Maternidad y discapacidad (CERMI, 2008)  
   -  Escuchando a los niños (ONCE, 2008).  
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  )بريو (خيسوس خوان بورتاالنسا غويري    
  ]باإلسبانية: األصل[

  
  ، ليما١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين١ :امليالدمكان وتاريخ 

  .اإلسبانية :لغات العمل
  

  :ة احلاليةالوظيف/املنصب احلايل
 Víctor Raúl Haya de la’’رئــيس ومــدير عــام تعاونيــة العــامالت والعــاملني ذوي اإلعاقــة  

Torre‘‘    ــة ووينــدي بــالن  Hoosung Development and املرتبطــة مبؤســسة هوســونغ اإلمنائي

Windy Plan, Inc.. ماليني دوالر١٠، وذات رأس املال االستثماري الذي يفوق .  
  

  :ة الرئيسيةاألنشطة املهني    
خبري استشاري مستقل، يعمل يف جمـال إعـداد املـشاريع وإطـالق املبـادرات وإدارة الـسياسات                  

 .االجتماعية ذات الصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة

منسق برامج التدريب املوجهة لرؤساء منظمات األشخاص ذوي اإلعاقـة يف أمريكـا الالتينيـة،               
 .وباراغواي وبنما وبريو وهندوراساملشتملة على ندوات تدريب يف األرجنتني 

  
  :اخللفية التعليمية    

  إجازة يف العلوم احملاسبية واملالية، جامعة إنكا غراسيال دي ال بيغا؛   -  
يف علــم االجتمــاع مــع التركيــز علــى الدراســات الــسياسية، اجلامعــة  دروس ماجــستري   -  

 .الوطنية الكربى يف سان ماركوس
  

ــة  األنــشطة الرئيــسية األخــرى       ــة اهليئ ــصلة بوالي ــة يف اجملــال ذي ال  املنــشأة مبوجــب املعني
  :املعاهدة

 .٢٠٠١رئيس سابق للمجلس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة،   -  

 .مستشار رئاسة املنظمة العاملية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -  

 .رئيس مركز بريو لإلعاقة والتنمية والدميقراطية  -  

ألخّوة املـسيحية لألشـخاص املرضـى وذوي اإلعاقـة، وهـي           مستشار اللجنة السياسية ل     -  
 .مؤسسة يعترف هبا الكرسي الرسويل كمنظمة كاثوليكية دولية
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  :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال    
  -   “La Razón De La Memoria, Las personas con Discapacidad en la Historia”, 2007.  
  -   “Manual de Participación Política y Ciudadana para Personas con 

Discapacidad”,   الــصادر عــن مــشروع التعزيــز املؤســسي لالحتــاد الــوطين لألشــخاص 
ــريو   ــة يف بـ  Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la(ذوي اإلعاقـ

Confederación Nacional de Discapacitados de Perú (CONFENADIP)(  حتـت ،
 Confederación(د اإلسباين لألشخاص ذوي اإلعاقة اجلـسدية والعـضوية   رعاية االحتا

Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) (
  .٢٠٠٦والوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، 
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  )جامايكا( رزدن - روبرتس كوليت    
  ]باالنكليزية: األصل[

  
   جامايكا كاترين، سانت ،١٩٧١ نوفمرب،/الثاين تشرين ٢٤ :امليالدتاريخ ومكان 
    االنكليزية:لغات العمل

  
  :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

  الضمان االجتماعي، وزارة العمل والضمان االجتماعي، كينغستون، جامايكاشعبة  ةمدير
 صــياغة ةليمــسؤو االجتمــاعي، لــضمانا شــعبة ةمــدير بــصفتها رزدن، روبــرتس الــسيدة تتــوىل

 وهـي مـسؤولة     .لوزارةا يف االجتماعي ضمانال لشعبة الكفؤة واإلدارة ،االجتماعية سياساتال
 التقاعديـة  واملعاشـات  ،االجتماعيـة  املـساعدة  :التاليـة  اجملـاالت ب املتعلقـة  الـسياسات  عنمباشرة  
 الـضمان  شـعبة  ةمـدير  وتتـوىل  .واألشـخاص ذوي اإلعاقـة     الـسن  كبار من املواطنونو الوطنية،
 احلكومـة  سياسـات  لرسـم  األطـراف  املتعـددة  الوكاالت مع التنسيق سؤوليةم أيضا عياالجتما
   .إليه احلاجة دعوت قد اليت الدعم أشكال من وغريه واملايل التقين الدعم وحتديد

  
   :الرئيسية املهنية األنشطة

   .االجتماعي الضمان استحقاقات قدميلت والتشريعي املؤسسي اإلطار وتستعرض تضع
 واملـايل  الـتقين  الـدعم  وحتديـد  احلكومـة  سياسـات  لرسـم  األطراف املتعددة الوكاالت عم تنسق
   .إليه احلاجة تدعو قد اليت الدعم أشكال من وغريه

ــلمت ــا ثـ ــف يف جامايكـ ــؤمترات خمتلـ ــات املـ ــة واالجتماعـ ــال يف الدوليـ ــة جمـ ــة التنميـ  االجتماعيـ
   .التقاعدية واملعاشات
   :التعليمية اخللفية

ــة دراســات يف ماجــستري ــع التنمي ــز م ــى التركي ــة عل ــة التنمي ــسورتيوم االجتماعي  والبحث،كون
   .جامايكا ،كينغستون،ونام ،ويست إنديز جامعة االجتماعية، للعلوم العليا الدراسات اتكلي

ويــــست إنــــديز،  جامعــــة ،يةاالقتــــصاد العلــــوم يف وشــــهادة اجلغرافيــــا يف اآلدابإجــــازة يف 
   .جامايكا كينغستون،مونا،
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   :تابعتها قصرية دراسية اتدور
ــة   - ١ كينغـــستون، ويـــست إنـــديز، مونا،، جامعـــة تقنيـــات حتليـــل الـــسياسات االجتماعيـ

  جامايكا
ــة        - ٢ ــدان األمريكي ــة للبل ــصرف التنمي ــة مل ــشاريع اإلمنائي ــساين يف امل ــل اجلن ــيم التحلي ، تعم

  جامايكا
ــاعي         - ٣ ــان االجتمـ ــبكات األمـ ــرامج شـ ــصميم بـ ــدويل يف تـ ــك الـ ــهادة البنـ ــةشـ ، الفعالـ

  العاصمة واشنطن
 معهــد اإلدارة للتنميــة   مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة،   مــشروع إدارة مــشاريع   - ٤

  الوطنية، كينغستون، جامايكا
تقييم برامج التحويـل النقـدي املـشروط يف منطقـة البحـر الكـارييب وأمريكـا الالتينيـة،                     - ٥

  املكسيك ،يلالبنك الدوحلقة عمل 
  

   :عاهدةامل مبوجب املنشأة املعنية اهليئة بوالية الصلةذي  اجملال يف األخرى ةالرئيسي األنشطة
   .جامايكا حكومة ،اإلعاقة ذوي ألشخاصل الوطين للمجلس االستشاري اجمللس عضو

 خمتلـــف تنفيــذ  علــى  شرفتـــو اإلعاقــة  ذوي األشــخاص ب املتعلقـــة الوطنيــة  الــسياسات  ضعتــ 
   .العامة بالسياسة املتعلقة القرارات
 الـوطين  قانونال مشروع صياغة يفو ،احلكومية غري واملنظمات احلكومية الوكاالت مع تتعاون
  .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق محاية إىل سعىي الذي لإلعاقة
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   )كوادورإ( كوريا توريس خافيري جريمان    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ، كيتو١٩٦٣، بريلأ/نيسان ٢٥: امليالد ومكان تاريخ
    اإلسبانية واالنكليزية:العمل لغات

  
  :احلالية الوظيفة/احلايل املنصب
 الــوطين اجمللــس رئــيس نائــب مهــام يتــوىل الــوطين، الكــونغرس يف املستــشارين جملــس يف عــضو

  البدنيـة؛  اإلعاقـة  ذوي لإلكـوادوريني  الوطنيـة  الرابطـة  رئـيس  نائـب و ؛اإلعاقة ذوي لألشخاص
ــة اخلمــس لألشــخاص ذوي   ــشبكة   ومنــسق الرابطــات الوطني ــة هبــم؛ ورئــيس ال ــة واملعني  اإلعاق

  . األمريكية للمنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية-االيربية 
  

   الرئيسية املهنية األنشطة
 املعـدل  القـانون  اإلعاقة؛ ذوي األشخاص لقانون املعدل القانون : ما يلي  وسن إقرار على عمل

 ذوي األشـخاص  قـوق حل املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  ة؛اإلعاق جمال يف الدولة سياسة العمل؛ قانونل
 لقــانون املعــدل قــانونال ؛تنفيــذي مرســوم مبوجــب قــانون إىل أيــضا هــي حتولــت الــيت اإلعاقــة

 االسـتثنائي  القـانون  إعـالن  ؛االنتخـاب  حـق  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص ي  يعطـ  الذي االنتخابات
 الـشاملة  التنميـة  وآليـات  ومفـاهيم  فأهـدا  نـشر  كـوادور؛ إ يف اإلعاقـة  ذوي األشخاص لفئات

  .املتحدة األمم اتفاقية مضمون ونشر وتعزيز الدويل؛ املستوى على هبا والتعريف
  

  : املنشأة مبوجب املعاهدةاملعنية اهليئةبوالية  الصلة ذي اجملال يف األخرى الرئيسية األنشطة
 املتعلقـة  سـية األسا احلقـوق  وإعمـال  االجتماعيـة  املراقبـة  آليـات  لتـشخيص  وطنية عمل حلقات
 التوظيـف؛  خـدمات  إلدارة ةوالدوليـ  ةالوطنيـ  املـشورة  تقدمي ؛بشأهنا التشاورو ،عاقةاإل حباالت
 البلـديات  مـع  اتفاقـات  وعقـد  “التـضامن  تاكـسي ” مشروع من بدعم “التصويت حق” محلة
 رإكـوادو ’’ األسـبوعي اإلذاعـي    ربنـامج وال احلـواجز؛  وإزالـة  املاديـة  البيئـة  إىل الوصول أجل من

 بإعماهلـا  واملطالبـة  العمـال    حقـوق و الـسياسية  احلقـوق  تعزيز’’ مشاريع إدارة ؛‘‘شامل للجميع 
 ‘‘للجميـــع الـــشاملة لتنميـــةا تعزيـــز’’ ؛‘‘)املتحـــدة للواليـــات التابعـــة الدوليـــة التنميـــة وكالـــة(
 الـداعي  الـشباب ’’و ؛)األمريكيـة  لبلـدان  للتنميـة  ا ملـصرف  التـابع  االجتماعي اإلدماج صندوق(
 الـدويل،  والبنـك  واالجتمـاعي،  االقتـصادي  اإلدمـاج  وزارة( ‘‘اجلميـع  علـى  احلقوق تعميم إىل
 - األمريكيـة  لبلـدان ا مـصرف ( ‘‘والتوظيـف  املهين التدريب’’ و ؛)لتعاونل البلجيكية الوكالةو

   .)األطراف املتعدد االستثماري الصندوق
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  :يف هذا اجملالما نشر له أحدث 
“Mecanismos para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en 
Ecuador”, FENEDIF, 2007; “Manual de funciones y procedimientos para entidades de 
discapacidad”, FENEDIF, 2007; “Construyendo una sociedad incluyente”, FEDEXPOR, 
2008; “Confianza empresarial con la inserción laboral”, Public Advocate, 2008; “La 

inserción laboral: una responsabilidad social”, VIVE, 2008.  
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  )سلوفينيا( سيتش أورسفيتو    
  ]باالنكليزية: األصل[

   سلوفينيا ،كرانيه،١٩٥٦، أغسطس/آب ٩ :امليالدتاريخ ومكان 
 الـسلوفانية و،  )بطالقـة ( والـصربية ،  )بطالقـة ( تيةوالكروا،  )بطالقة(االنكليزية    :لغات العمل

  )جيد( األملانيةو، )بطالقة(
  

  : احلاليةالوظيفة / احلايلاملنصب
 والــشؤون واألســرة العمــل وزارة ،اإلعاقــة ذوي األشــخاص شــؤون إدارة عــام، مــدير  -  

  ٢٠٠٥ االجتماعية،
  ٢٠٠٤ ،اإلعاقة ذوي ألشخاصاحلكومي ل لس اجمليف عضو  -  

  
   :الرئيسية ملهنيةا األنشطة

 ذوي األشـخاص  حقـوق  اتفاقيـة ب املعـين  العامـل  املتحـدة  األمـم  فريـق  يف سـلوفينيا  ممثل  -  
   ٢٠٠٦-٢٠٠٥، اإلعاقة

  ٢٠٠٥ ،ةاألوروبي فوضيةامل يف باإلعاقة املعين املستوى الرفيع الفريق يف سلوفينيا ممثل  -  
 فتـرة  خـالل  اإلعاقـة املتعلـق ب   سـة لرئاا برنامج إعداد عن املسؤولة الوطنية اللجنة رئيس  -  

   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ األورويب، االحتاد لسجمل سلوفينيا رئاسة
  الفــــرص، لتكــــافؤ األوروبيــــة ٢٠٠٧ ســــنة خــــالل الوطنيــــة العمــــل فرقــــة رئــــيس  -  

٢٠٠٧-٢٠٠٦   
املتعلـق باألشـخاص     احلكـومي  العمـل  برنـامج املسؤول عن إعداد     العامل الفريق رئيس  -  

ــة ذوي ــرةاإلعاقـ ــيسو ؛٢٠٠٦ ،٢٠١٣-٢٠٠٧  للفتـ ــة رئـ ــة اللجنـ ــد احلكوميـ  لرصـ
  ٢٠٠٨ العمل، برنامج

  
  : التعليمة اخللفية

   ١٩٨٢ عام يف ليوبليانا يف جامعة يفاحلقوق  يةمن كل خترج  -  
 يف االجتماعيــة العلــوم كليــة يف األوروبيــة االجتماعيــة الــسياسات حتليــل يف ماجــستري  -  

ــة ــا جامعـ ــالة( ١٩٩٤ ،ليوبليانـ ــستري رسـ ــة: املاجـ ــة دراسـ  توظيـــف لـــسياسات مقارنـ
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 وأيرلنـــدا العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة واململكـــة أملانيـــا، يف اإلعاقـــة ذوي ألشـــخاصا
   )وسلوفينيا الشمالية،

  
   :املعاهدة مبوجب املنشأة املعنية اهليئة بوالية الصلة ذي اجملال يف األخرى الرئيسية األنشطة

 باإلعاقـة  املعنيـة  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  نمـ  العديـد  يف عاما ٢٥ من أكثر منذ   يعمل  -  
  الدويل الصعيد وعلى سلوفينيا يف اإلنسانية والشؤون

ــأ  -   ــأليف يف واشــترك فلّ سياســات  جمــال يف مــستقال منــشورا ٣٠ مــن أكثــر وحتريــر ت
   اإلنسان حقوق وإعمال التوظيف على خاص بوجه فيها ركز اإلعاقة

، ٢٠٠٥-١٩٩٨، ســلوفينيا يف اإلعاقــة ذوي العمــال رابطــة يف اخلــرباء جملــس رئــيس  -  
   اخلرباء جملس يف عضو حاليا

  ٢٠٠١ ، سوتشيك- الدماغي بالشلل املصابني رابطة يف اخلرباء جملس يف عضو  -  
  إلعاقةل األورويب املنتدى يف عضو  -  
   ٢٠٠٥-١٩٩٣ التأهيل، إلعادة الدولية اجلمعية يف لسلوفينيا الوطين املنسق  -  

  
   :اجملال هذا يف املنشورات أحدثب قائمة
 لـه  نـشرت  اإلعاقـة؛  ذوي لألشـخاص  اإلنـسان  حقـوق  سلسلة   تأليف يف وشارك فألَّ  -  

  ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٧ من الفترة يف كتب ستة
  -  Uršič, Cveto, et al, Research report: The right to equal opportunities and equal 

treatment - vocational rehabilitation and employment of persons with disabilities 
within the European Union and Slovenia, 2003  

  -  Uršič, Cveto, Stanovnik, Tine. Invalidity pensions: the case of Slovenia. In: 
Prinz, Christopher (ed.). European disability pension policies: 11 country trends 
1970-2002 (Public Policy and Social Welfare, Vol. 26). Aldershot (UK); 

Brookfield (Ver.) [etc.]: Ashgate, cop. 2003  
  -  Uršič, Cveto. Ageing with disability — are we ready for the challenge? In: 

Vaupotič, Mirko (ed.). European Union — chance for the elderly, 2004  
  -  Uršič, Cveto, Tabaj, Aleksandra. Human rights of vulnerable groups — the case 

of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Soc. izziv, 2005  
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  )الصني(جيا يانغ     
  ]باالنكليزية: األصل[

   الصني يف هونان طعةمقا تشانغشا، ،١٩٦٣ أبريل/نيسان ٣ :امليالدتاريخ ومكان 
  االنكليزية  :لغات العمل

  
  : احلاليةالوظيفة / احلايلاملنصب
 االستــشاري للمــؤمتر الــصينية الوطنيــة اللجنــة عــضو .للعلــوم الــصينية األكادمييــة يف ةأســتاذ

ــة أحــزاب      .الــشعيب الــسياسي ــة جيــو ســان، أحــد مثاني ــة للمــرأة يف مجعي ــة املركزي عــضو اللجن
   .دميقراطية يف الصني

  .املديرة املؤسسة للجنة املرأة يف الرابطة الصينية للمكفوفني
  . التابعة لالحتاد العاملي للمكفوفني اهلادئواحمليط آسيا نطقةملعضو جلنة املرأة 

  
   :الرئيسية املهنية األنشطة

 يف اإلعاقــة ذوي األشــخاص حلركــة العــاملي القمــة مــؤمتر توحــضر نظمــت ،٢٠٠٠ عــام يف
 اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  قـوق حل جنييبـ  عـالن إ وإقـرار  ومناقـشة  صياغة يف تشاركو ،يجنيب
   .اجلديد القرن يف
 نعــ توتكلمــ نيويــورك يف اجلديــدة أللفيــةل املتحــدة ألمــما منتــدى تحــضر ،٢٠٠٠ عــام يف

   .اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية تشريعات تعزيز
 -العاملي للمكفوفني، املـؤمتر العـاملي املعـين بـاملرأة      صفتها ممثلة لالحتاد    بحضرت  ،  ٢٠٠٠يف عام   

  .  سنوات، يف مدينة نيويورك٥بيجني بعد 
 األشــخاص حلقــوق الدوليــة االتفاقيــة اتلتــشريع تروجــ اآلن،وحــىت  ١٩٩٧ مــن الفتــرة يف

ــة ذوي ــصديق إىل ودعــت اإلعاق ــى الت ــة عل ــوطين     االتفاقي ــشعيب ال ــؤمتر ال ــل امل ــصيينمــن قب  .ال
   .االتفاقيةب عترافاال على لتشجيعل العامة اخلطب من العديد ألقت ذلك، ىلإ وباإلضافة

  
  :التعليمة اخللفية
   الصني ،جانغجو      جانغجو جامعة   ١٩٨٢-١٩٧٨
   الصني ،يجنيب    األكادميية الصينية للعلوم   ١٩٨٧-١٩٨٥
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ــة   كمربدج ،هارفارد جامعة   ٢٠٠١-٢٠٠٠ ــيتس،واليـ  الواليـــات ماساشوسـ
  كيةاألمري املتحدة

  
   :عاهدة املمبوجب املنشأة املعنية اهليئة بوالية الصلة ذياجملال  يف األخرى الرئيسية األنشطة

 للمكفـوفني  العـاملي    لالحتاد اخلامسة العامة اجلمعية أعمال أستراليا يف حضرت ،٢٠٠٠ عام يف
ــ  ميــةاأل حمــو’’ بــشأن العامــة اجللــسة اســةئر أيــضا وتولــت ؛التنفيذيــة جلنتــه لعــضوية توانتخب
 االحتـاد  لرئاسة مرأة ا أول رشحت اليت باملرأة، املتعلقة القرارات جلنة رئاسة وكذلك ‘‘والثقافة
   .انتخاهبا حتقيق يف وجنحت للمكفوفني العاملي

 يف اإلعاقـة  ذوي لألشـخاص  الدوليـة  لمنظمـة ل اخلامس املؤمتر أعمال تحضر ،١٩٩٨ عام يف
  .واملرأة اإلنسان حقوقوع  املناقشة حول موضفريق يف توحتدث املكسيك

 أعمـال  للمكفـوفني  العـاملي    االحتـاد  يف األميـة  حمـو  جلنة عضو   بصفتها حضرت ،١٩٩٨ عام يف
   .السويد يف انعقد الذي اللجنة أعضاء اجتماع

 العـاملي  االحتـاد  يف اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  نطقـة  مل املـرأة  جلنـة  عـضوا يف     انتخبـت  ،١٩٩٧ عام يف
  .للمكفوفني العاملي لالحتاد الثاين املرأة منتدى يف توحتدث نوبيةاجل كوريا يف للمكفوفني

  
   :اجملال هذا يف املنشورات أحدثب قائمة
 يةالـصين  كادمييـة األ مـسابقة  يف مقـال  أفـضل  جبـائزة  فـاز  ،‘‘أمـارس  ،أتأمل ذا، أنا ها’’  - ١

  ‘‘التعليم جمال يف االبتكار’’ املعنونة ٢٠٠٧  لعامللعلوم
٢ -  “From zero to infinity: legal transplantation and legal globalization in the 

making of the Chinese law on the protection of rights for people with disabilities and the 
United Nations Convention”, paper published for the International Symposium on 

Justice and Social Order during the Globalization Process, 2007  
٣ -  “Participation, Construction, and Sharing” in Blind Citizen Monthly, 2006  
  
  


