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مؤمتر الدول األطـراف يف اتفاقيـة حقـوق         
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 تـشرين  ٣أكتـوبر و  / تـشرين األول  ٣١نيويورك،
  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
        *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٦البند 

ثين عشر عضوا للجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        اانتخاب      
  ص ذوي اإلعاقة من اتفاقية حقوق األشخا٣٤عمال باملادة 

  
  مذكرة من األمني العام    

  
  إضافة    

  
 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، دعا األمـني العـام الـدول           ٣٤عمال باملادة     - ١

وتـرد يف   . ٢٠٠٨ سـبتمرب / أيلـول  ٣األطراف يف االتفاقية إىل أن تقدم أمسـاء مرشـحيها حبلـول             
ووردت مخــــسة .  املعلومــــات املتعلقــــة بتــــسعة عــــشر مرشــــحاCPRD/CSP/2008/1الوثيقــــة 

  :ترشيحات إضافية على حنو ما يلي
  )األرجنتني(السيد لويس غيريمو بوليت غونيي   
  )باراغواي(السيد خوليو سيزار فريتس بورتيو   
  )مايل(السيد إمساعيال كونايت   
  )كينيا(السيدة إيداه وانغيشي ماينا   
  )الربازيل(يس دا فونسيكا السيد ريكاردو تادو مارك  

 
  

  *  CRPD/CSP/2008/2.  
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وتــرد يف مرفــق هــذه الوثيقــة الــسري الذاتيــة للمرشــحني املــذكورين علــى النحــو الــذي     - ٢
  .قدمتها هبا حكوماهتم

، أبلغــــت البعثــــة الدائمــــة ٢٠٠٨أكتــــوبر /  تــــشرين األول٩ويف مــــذكرة مؤرخــــة   - ٣
يح الـسيدة أنـا ماريـا       للسلفادور لدى األمم املتحدة األمانة العامة بقرار حكومتها سـحب ترشـ           

  .فانو دي سول لعضوية اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةيلي
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  ملرفقا
  السري الذاتية للمرشحني     

  ]باإلسبانية: األصل[
  )األرجنتني( غيريمو بوليت غونيي لويس    

  ١٩٥٥يوليه /متوز ١بوينس آيرس،   :مكان وتاريخ امليالد
  )وكتابةقراءة جييدها (بانية والربتغالية ليزية واإلساإلنك    :لغات العمل
  :احلاليةالوظائف /املناصب
  .مدير الشؤون القانونية لإلدارة الوطنية للضمان االجتماعي  
اإلدارة ممـثال عـن    عضو اللجنة الفنية للجنة الوطنية إلدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة،               

  .اعيللضمان االجتم الوطنية
  .  املعنية مبتالزمة داون يف مجهورية األرجنتنيرئيس اجمللس االستشاري للرابطة  
 الكـائن مقرهـا     ٢١يـبريو أمريكيـة املعنيـة مبتالزمـة داون          إلاملؤسسة ا  عضو جملس إدارة    

  . يف إسبانيا
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
مــدير عــام ســابق لــإلدارة الوطنيــة للــضمان االجتمــاعي ومراجــع حلــساباهتا الداخليــة ورئــيس     

هليئــة الرقابــة علــى إدارة صــناديق املعاشــات  مــدير ســابق للــشؤون القانونيــة. اريــةلــشؤوهنا اإلد
. التقاعدية، وأمني عام سابق للرابطة الدولية هليئـات الرقابـة علـى صـناديق املعاشـات التقاعديـة                 

جامعة بوينس آيرس، واجلامعـة الكاثوليكيـة األرجنتينيـة بـوينس آيـرس،       (دراسات عليا   وأستاذ  
ــو واجلامعــة الك ــة، روزاري ــر  ) اثولوكي ــويجامعــة بو(وأســتاذ زائ وأســتاذ حماضــر يف  ). ريكــو رت

ومــدير مــشارك للمــشروع . ومؤلــف لــه إصــدارات. موضــوعي اإلعاقــة والــضمان االجتمــاعي
 املتعلـق بالـسياسات     - مـة داون  ز شـبكة الرابطـات املعنيـة مبتال       - البحثي جلامعة سـان أنـدريس     

  ). املشروع قيد التنفيذ. (رف البلدان األمريكية للتنميةالعامة لشؤون اإلعاقة املمول من مص
  

  :املؤهالت التعليمية
  ). ٢٠٠١(ندريس أ جامعة سان ،ماجستري إدارة األعمال والسياسة العامة  
  .)١٩٨٤جامعة بوينس آيرس (الدراسات العليا يف القانون اإلداري   
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  .)١٩٧٨(كلية احلقوق، جامعة بوينس آيرس : حمام  
  .)١٩٧٨( كلية احلقوق، جامعة بوينس آيرس :مدع عام  

  
  : اهليئة املعنيةوالية األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الصلة ب    

  . والد شخص من ذوي اإلعاقة الذهنية 
منظمــة (املؤســس والــرئيس احلــايل للمجلــس االستــشاري لرابطــة داون يف مجهوريــة األرجنــتني 

منظمة غـري    (٢١ عضو جملس إدارة مؤسسة داون    . ارهتا، ورئيس سابق جمللس إد    )غري حكومية 
اهليئــات عــضو ســابق يف جلنــة األخالقيــات وجملــس إدارة رابطــة  ). حكوميــة مقرهــا يف إســبانيا

ــة    ــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهني رئــيس املــؤمتر ). منظمــة غــري حكوميــة (األرجنتينيــة املعني
ــيين  ــؤمتر األرجنت ــبريو أمرإلااألول وامل ــة داون كــي األوليي ــشأن متالزم حماضــر جــامعي يف  .  ب

). ريكـو  رتـو يكيـة األرجنتينيـة، جامعـة بو      يجامعة بوينس آيرس، اجلامعة الكاثول    (قضايا اإلعاقة   
  . عضو سابق يف جملس إدارة نظام االستحقاقات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة

  
  :أحدث املنشورات اليت صدرت له يف هذا اجملال

“La discriminación, aunque se vista de justicia, discriminación queda”, Revista de 
Derecho Laboral y Seguridad Social (RDLSS), 2008) حتت الطبع.(  

“El proceso judicial de incapacidad y de inhabilitación y los derechos humanos. Deudas 
pendientes y necesidades urgentes”. Para Revista Jurídica El Derecho (en prensa).)  حتت

  ).الطبع
“El derecho a la salud y la discapacidad. Falta de coherencia …” RDLSS, noviembre de 

2007, Lexis No. 0003/401661. 
Las campanas de madera: Discapacidad, familia y sociedad )كتاب(Ed. Dunken. 

ISBN: 987-0219209. 
“Algunas reflexiones acerca del diagnóstico genético y la responsabilidad civil del 
profesional”, en Revista Jurídica La Ley de 2 de marzo de 1993, págs. 1 a 3, tomo 1993-

A, Sección Doctrina, pág. 925 y sgs. 
Nota firmada “Políticas, responsabilidad empresaria y acciones para un cambio cultural 

sobre Discapacidad”, Diario La Nación (Buenos Aires) del día 15 de octubre de 2005. 
1999/2000: Notas sobre el tema de discapacidad en el semanario Cristo Hoy (periódico 

de distribución nacional, Argentina).  
عمـود دائـم ومقـاالت افتتاحيـة يف نـشرة الرابطـة املعنيـة مبتالزمـة                 :  حـىت اآلن   ١٩٨٨منذ عـام    

  .داون يف مجهورية األرجنتني
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  ): فقط٢٠٠٧بالنسبة لسنة (املؤمترات والورقات اليت قدمها يف مؤمترات     
 الــسياسات املتعلقــة بإدمــاج األشــخاص ذوي”تقــدمي ورقــة معنونــة : أكتــوبر/ تــشرين األول٤

سـان خـوان،    . مؤسـسة بويرتوريكـو املعنيـة مبتالزمـة داون         -  يف جامعـة بويرتوريكـو     “اإلعاقة
  .بويرتوريكو

الــسياسات العامــة واملــسؤولية االجتماعيــة بــشأن     ”تقــدمي ورقــة معنونــة   : ســبتمرب/ أيلــول٨
  . يف حلقة دراسية دولية نظمت بكلية التربية يف جامعة مايور، سانتياغو“اإلعاقة
 يف النــدوة “العمــل واإلعاقــة والــضمان االجتمــاعي ”تقــدمي ورقــة معنونــة : أبريــل/ نيــسان٢٠

ــة واإلعاقــة  رابطــة . مؤســسة أييكويتــاس لكتــاب العــدل اإلســبان . الدوليــة الثانيــة بــشأن العدال
ــة      ــق األرجنتيني ــة دراســات التوثي ــرس، جامع ــوينس آي ــة ب ــوثقني يف مقاطع ــا،  . امل ــل بالت ــار دي م

  .األرجنتني
ــ/ نيــسان١٣  يف نــدوة “املــسؤولية االجتماعيــة والتعلــيم والعمــل ”تقــدمي ورقــة معنونــة  : لأبري

مـن النظريـة    : عملية إدماج التالميذ من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف املدارس         ”بشأن  
ــق ــنفس       . “إىل التطبي ــم ال ــة عل ــنفس، كلي ــم ال ــوي وعل ــنفس الترب ــم ال ــة وعل ــوم التربي ــسم عل ق

  .يكية األرجنتينية، بوينس آيرسوالتربية، اجلامعية الكاثول
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  ) باراغواي(فريتس بورتيو سيزار خوليو     
  ]باإلسبانية: األصل[

  ١٩٥٧أكتوبر / تشرين األول١، يف ونيأسونس  :مكان وتاريخ امليالد
.  حــديثا وقــراءة )لغتــه األم(رانيــة اســبانية والربتغاليــة والغو إليــتقن ا    :لغات العمل 

  . نكليزية قراءةإلويتقن ا
  :الوظائف احلالية/ناصبامل

  . قة بقوانني العمللميارس مهنة احملاماة يف الشؤون املدنية، والتجارية واملتع  -  
ــة   يف خــبري استــشاري ومستــشار    -   شــؤون إدارة املــوارد البــشرية واملــسؤولية االجتماعي

  . للشركات
 ، اهليئــة الوطنيــة للتنــسيق مــن أجــل تعزيــز حقــوق      ٢٠٠٧/٢٠٠٩رئــيس يف الفتــرة    -  

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  : األنشطة املهنية الرئيسية    
ــاراغواي       -   ــة ب ــة للــشركات لــدى جلن ممثــل إدارة املــوارد البــشرية واملــسؤولية االجتماعي

لتنسيق أنشطة حقوق اإلنسان، ومقرر التقرير الـسنوي عـن حالـة حقـوق األشـخاص                
  . ذوي اإلعاقة يف باراغواي

 علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق األشـخاص               منسق احلملة الوطنية للتـصديق      -  
  . ذوي اإلعاقة

  . املتحدث باسم شبكة مناهضة مجيع أشكال التمييز  -  
  

  : املؤهالت التعليمية    
  . ١٩٨٠حمام، خريج جامعة أسونسيون الوطنية يف   -  
هوض املعهــد العــايل للتــدريب والنــ(عليــا يف إدارة املــوارد البــشرية هادة الدراســات الشــ  -  

  . أول دفعته -) ١٩٩٣باألعمال التجارية 
  ).١٩٩٤/١٩٩٥ ( مدرسة إدارة األعمال منماجستري إدارة األعمال  -  
  . ٢٠٠١ ،)مدريد(قلعة اخلدمات االجتماعية، جامعة الإدارة وتسيري ماجستري   -  
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املــشاريع االجتماعيــة، جملــس إدارة جامعــة أسونــسيون  إعــداد وإدارة شــهادة عليــا يف   -  
  . ٢٠٠٣/٢٠٠٤طنية، الو

ــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة     -   األمــم . حلقــة عمــل دراســية عــن االتفاقي
  . ٢٠٠٦يناير /ملتحدة، نيويورك، كانون الثاينا

 - حقـــوق اإلنـــسان   -  التـــضامن،دراســـية عـــن حقـــوق اإلنـــسان واإلعاقـــة    دورة   -  
  . وكهومل، ست٢٠٠٦،  التسهيالت لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة- اإلدماج

  
  : املعنيةوالية اهليئة ذي الصلة بامليدان األنشطة الرئيسية األخرى يف     

وضع اتفاقيـة حقـوق     باخلاصة  األمم املتحدة   شارك يف الدورتني السابعة والثامنة للجنة         -  
  ). ٢٠٠٦ ،نيويورك(األشخاص ذوي اإلعاقة 

وزارات وحقـوق اإلنـسان     شارك يف االجتماعني السابع والثامن لكبار املسؤولني عـن            -  
  . خارجية بلدان السوق املشتركة للمخروط اجلنويب

أو التصديق عليهـا اللـتني نظمتـهما يف         /احللقتني الدراسيتني عن تنفيذ االتفاقية و     حضر    -  
، الـــشبكة اإليـــبريو أمريكيـــة للمنظمـــات املعنيـــة  ٢٠٠٨  عـــامغواتيمـــاال وبـــاراغواي

  .  وأفراد أسرهمباألشخاص ذوي اإلعاقة
مركــــز التــــدريب يف مكتــــب النيابــــة العامــــة، . حلقــــات دراســــية بــــشأن االتفاقيــــة  -  

  .٢٠٠٧ ،ونيأسونس
  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ،شرطة املدن، أسونسيون. حلقات دراسية بشأن االتفاقية  -  
  . ٢٠٠٧ ، أسونسيون،مكتب أمني املظامل. حلقات دراسية بشأن االتفاقية  -  
بإدمــاج االلتــزام ، الــذي يــنص علــى   ٢,٤٧٩القــانون رقــم  تعــديل وضــع مــشروع    -  

، والذي اعتمده كـل مـن جملـسي        للدولة يف املؤسسات العامة  األشخاص ذوي اإلعاقة    
  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ،أسونسيون. الكونغرس

. مــــشروع قــــانون إلزالــــة بوابــــات عــــّد الركــــاب يف وســــائل النقــــل العــــاموضــــع   -  
  . ٢٠٠٧ أسونسيون،
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  :  ناهلاشهادات التقدير اليت    
ورا باسـم اهليئـة الوطنيـة للتنـسيق مـن أجـل             أولتيمـا   ا تسلم شهادة تقدير مـن صـحيفة         :٢٠٠٧

يف الكفـاح مـن أجـل       كمنظمـة غـري حكوميـة       حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة لعملـها املتميـز           
  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  تــسلم شــهادة تقــدير مــن منظمــة العفــو الدوليــة، لعملــه املميــز يف الكفــاح مــن أجــل   :٢٠٠٨

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  

  :أحدث املنشورات اليت صدرت له يف هذا اجملال    
  http://discapar.blogspot.com :طالع عليها على العنوان الشبكيميكن اال

Compilación legislativa paraguaya sobre discapacidad, CONAPRODIS, 2006. 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los cambios 
de.paradigmas. Revista digital Esperanzaciegos, México, 2007. 
Informe anual sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el 
Paraguay, CODEHUPY, 2004 al 2007. 
.La accesibilidad como un derecho. Revista digital Esperanzaciegos, México, 2007. 
La Convención y las obligaciones que asumen los Estados. Revista digi-
tal.Esperanzaciegos, México, 2007. 
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  )مايل) (معاق بصريا(إمساعيال كونايت     
  

ــايل يف  ١٩٣٧أبريــــــل / نيــــــسان٢٤ :تاريخ ومكان امليالد ــة مــــ ــافواليب جبمهوريــــ  يف بــــ
  أفريقيا غرب

  )إجادة متوسطة(نكليزية واإل) إجادة تامة(الفرنسية   :لغات العمل
  :الوظائف احلالية/املناصب
جتماعية والتضامن واألشـخاص    مكلف مبهمة يف ديوان الوزارة املعنية بالتنمية اال         -  

  .املسنني
  .ؤسس لالحتاد األفريقي للمكفوفنيالرئيس الشريف امل  -  
 .رسول خري للعقد األفريقي للمعوقني واملعهد األفريقي للتأهيل  -  

  
  :األنشطة املهنية الرئيسية

  ؛للرابطاتإدارة املسائل احملددة   -  
  ؛تنسيق أعمال التضامن لصاحل املعوقني  -  
  ؛اسة ملفات التعاون يف جمال النهوض االجتماعي باملعوقنيدر  -  
  ؛باملدارس وتوظيفهماملعوقني التحاق   -  
  ؛الوقاية من اإلعاقة  -  
  ؛التمويل البالغ الصغر لفائدة املعوقني  -  
اخلـدمات االجتماعيـة   إمكانيـة احلـصول علـى      : مكافحة الفقر يف أوساط املعوقني      -  

  ؛األساسية
  ؛أنشطة مدرة للدخل لفائدة املعوقنيتصميم مشاريع و  -  
 .تنفيذ برنامج التأهيل اجملتمعي ملايل  -  

  
  :املؤهالت التعليمية

  دراسة القانون العام،  -  
  ،)املدرسة الوطنية لإلدارة يف مايل خريج(دين ممدير   -  



CRPD/CSP/2008/1/Add.1
 

10 08-55339 
 

 .التخصص يف اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمعوقني  -  
  
  :اليت ترشح لعضويتهاذي الصلة بوالية اهليئة املعنية دان امليخرى يف األرئيسية النشطة األ

  جلنة متابعة االتفاقية املربمة بني حكومة مايل واحتاد مايل لرابطات املعوقني،  -  
  جلنة متابعة اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  -  
  مرصد حقوق املعوقني،  -  
  ة بأنشطة الدعوة لصاحل املعوقني،املهتم“ Solidarité”ة جملمدير نشر   -  
املـــشاركة علـــى مـــستوى األمـــم املتحـــدة يف صـــياغة االتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــوق    -  

  األشخاص ذوي اإلعاقة،
 .حلقات العمل عرب العامل/املشاركة يف خمتلف احللقات الدراسية  -  

  
  :أحدث املنشورات اليت صدرت له يف هذا اجملال

  -  ”Vie associative au Mali“  
  -  ”Mémorandum sur la situation des personnes handicapées au Mali depuis 30 ans“ 

ــوان     -   ــد اإلعــداد بعن ــة قي ــاب ســرية ذاتي  le petit mendiant“ ”Itinéraire ou”: كت

parcours d’un homme”) على قرص مدمج.(  
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  )كينيا(إيداه وانغيشي ماينا     
  

  ، نريويب١٩٧٢أكتوبر /األول تشرين ١٨ :تاريخ ومكان امليالد
  

  نكليزية والسواحليةاإل   :لغات العمل
  

  :الوظائف احلالية/املناصب
  .والنمائية والنفسية االجتماعيةالذهنية  اإلعاقات ل يف جماةمستشار  •  
 املوظفني التنفيذيني يف اجلمعية الكينية للمعوقني ذهنيا، وهي منظمة وطنيـة            ةكبري  •  

ــاء، و٧٠٠ ٠٠٠ عــضويتها تــضم يف أعــضاؤها مــن املؤســسات  يــشمل  مــن اآلب
 مــن املــآوي الــيت تعمــل يف جمــال  ٤٨ مــن املــدارس والوحــدات اخلاصــة و  ٧٣٤

  .تقدمي اخلدمات وتغيري السياسات
ــوطين ةعــضو  •   ــة،   يف اجمللــس ال ــصياغة    لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة تعــىن ب وهــو هيئ

  .٢٠٠٣السياسات وتنفيذها تشكلت يف إطار قانون اإلعاقة لعام 
لألشـخاص ذوي    جلنة العالقات العامـة والـدعوة التابعـة للمجلـس الـوطين              ةرئيس  •  

  .على الصعيد الوطينإبراز قضايا هؤالء األشخاص وهي تتوىل اإلعاقة، 
الـشبكة األفريقيـة ملـستخدمي العـالج النفـسي يف احلاضـر             لدى  ،  ة استشاري ةخبري  •  

 ملـستخدمي العـالج النفـسي يف        واملاضي، وهي هيئة ذات عالقة بالـشبكة العامليـة        
  .احلاضر واملاضي

 يف اللجنة الوطنية خلدمات الصحة النفسية، وهي اللجنـة الـيت تـربز قـضايا           ةعضو  •  
ماعيـــــة وتــــــنظم اليـــــوم العــــــاملي    النفــــــسية االجتةاألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــ  

  .النفسية للصحة
 الربنـــامج الـــوطين ملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة     لـــدى ، ة استـــشاريةخـــبري  •  

ــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــات   /البــشرية ــدز لفائ ــة اإلي ــة والنفــسية  الذهني والنمائي
  .االجتماعية يف كينيا

 ٧٣٤ لــ  يف جمال االحتياجات التعليمية للمـدارس والوحـدات اخلاصـة ا           ةمستشار  •  
والنمائية علـى الـصعيدين     الذهنية   باألشخاص ذوي اإلعاقات     فيما يتعلق يف البلد   

  .الوطين واملؤسسي
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 يف اإلعاقــة وحقــوق اإلنــسان لــدى الــسلطة القــضائية الكينيــة يف جمــال   ةأخــصائي  •  
ــة جلـــوء األشـــخاص ذوي اإلعاقـــات   ــة إمكانيـ ــة إىل الذهنيـ والنفـــسية االجتماعيـ

  .القضائي النظام
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة يف األمانة الكينية للعقد األفريقي ةعضو  •  
شأن إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـات         لدى اللجنة االنتخابية لكينيا ب     ةمستشار  •  

 .والنفسية االجتماعية يف العملية االنتخابيةالذهنية 
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
  :كالتايلموزعة  جتربة مهنية مدهتا ستة عشر عاما، ةللمرشح  
  .سبعة أعوام من التجربة املهنية يف اإلدارة العليا وتكنولوجيا املعلومات  )أ(  
ع ـــــمـصن عبـارة عـن   ، وهـي  “Mount Kenya Bottlers” شـركة  - أقـدم  ةحماسـب   •  

-١٩٩٢الـــسنوات ( .كوال يف نـــريويبركة كوكـــاــــــع لـــشـــــــــي تابـــــــــإقليم
١٩٩٦(. 

 املدرســة الكينيــة للدراســات املهنيــة، وهــي عبــارة عــن مركــز        - أقــدم ةمــدير  •  
ليــا كــل مــن دوبــشهاداته لتعلــيم العــايل، يعتــرف علــى مــستوى اللتــدريب املهــين 

 اململكـــة املتحـــدةيف املعلومـــات، نظـــم جامعـــة جنـــوب أفريقيـــا، ومعهـــد إدارة  
ــشمالية   ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــا    لربيطاني ــو كينيات ــة جوم ــدن، وجامع ــة لن ، وجامع

 .)١٩٩٨-١٩٩٦( للعلوم والتكنولوجيا

ــال      )ب(   ــة يف جمـ ــة املهنيـ ــن التجربـ ــنوات مـ ــسع سـ ــسان   تـ ــوق اإلنـ ــة وحقـ  اإلعاقـ
 .االعلي واإلدارة

ومعهـم يف اجلمعيـة   األشخاص ذوي اإلعاقـة  عمل لفائدة الاآلن،  حىت   ١٩٩٩من سنة     
نظمــات املوغريمهــا مــن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، الكينيــة للمعــوقني عقليــا، واجمللــس الــوطين  

  : إسهاما كبريا يف اجملاالت التاليةت، حيث قدم لألشخاص ذوي اإلعاقةاحمللية والدولية
لة يف التنفيذ احمللي للقواعد املوحدة لتحقيق تكـافؤ الفـرص           مشاركة فعا شاركت    •  

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة
 يف صـياغة األنظمـة األساسـية احملليـة والدوليـة، وال سـيما               ا كـبري  اإسهامأسهمت    •  

األمــــم املتحــــدة حلقــــوق األشــــخاص   واتفاقيــــة ٢٠٠٣قــــانون اإلعاقــــة لعــــام 
  .اإلعاقة ذوي
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بالكشف يف وقـت مبكـر   الربنامج املبتكر املتعلق  بدور ريادي يف تنفيذ     اضطلعت    •  
وهـي مبـادرة منوذجيـة      وفحصها وعالجهـا،    يف كينيا   الذهنية  حاالت اإلعاقة   عن  

الـذين  ذوي اإلعاقـة    ألطفال  من ا األعداد الكبرية   على الكشف املبكر عن     تشجع  
  .العامةيولدون يف أوساط فقرية ويتعذر عليهم احلصول على اخلدمات الصحية 

بدور ريادي يف تنفيـذ الربنـامج الـوطين ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                 ضطلعت  ا  •  
والنفــسية االجتماعيــة، الذهنيــة اإليــدز لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة /البــشرية

احلصول على اخلدمات املتصلة مبكافحة فـريوس نقـص املناعـة           لدعم  رنامج  بوهو  
  .بلداإليدز يف املناطق الريفية واحلضرية من ال/البشرية

 االنتخابيــة يــةمنائيــة يف العملذهنيــة أو يف إدمــاج أشــخاص ذوي إعاقــات جنحــت   •  
  .ألول مرة يف كينيا

 يف الدراســة املقارنــة املــشتركة بــني اجلمعيــة الكينيــة للمعــوقني  ةمستــشارعملــت   •  
ــة    ــة كمـــربدج بـــشأن مـــشاركة األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــا وجامعـ ــة عقليـ الذهنيـ

 .نتخابية االاتالنمائية يف العملي وأ
  

  :املؤهالت التعليمية
 علـــى امليداليـــة الذهبيـــة يف احلـــسابات، معهـــد إدارة نظـــم املعلومـــات       ةحـــائز  •  

)١٩٩٧-١٩٩٦(.  
، )معهــد إدارة نظــم املعلومــات  (بكــالوريوس العلــوم يف تكنولوجيــا املعلومــات      •  

  .)١٩٩٨-١٩٩٦(اململكة املتحدة 
ــم احلاســــوب   •   ــوم يف علــ ــالوريوس العلــ ــة جبكــ ــة  ، جامعــ ــا للزراعــ ــو كينياتــ ومــ

  .)١٩٩٩-١٩٩٨ (والتكنولوجيا، كينيا
وم يف إدارة األعمــــال التجاريــــة، املدرســــة الكينيــــة للدراســــات املهنيــــة  ـــــــــدبل  •  

)١٩٩٧-١٩٩٦(. 

  .)٢٠٠٢-٢٠٠٠(دبلوم يف التربية اخلاصة، املعهد الكيين للتربية اخلاصة   •  
ــها  دورات دراســية متخصــصة يف    •   ــشاريع، واالســتدامة،  إدارجمــاالت مــن بين ة امل

اإليــدز، والتربيــة /واملــساءلة، وحقــوق اإلنــسان، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
 ،يف نظـم اإلدارة والتطبيقات احلاسوبية للصور الثالثية األبعـاد  اخلاصة، والتأهيل،  
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 سـنوات  ٩دامـت   األعمال املتعلقة باإلعاقة الـيت      خالل  قدمها الشركاء يف التنمية     
)٢٠٠٨-١٩٩٩(. 

  
  :خرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة املعنيةاألرئيسية النشطة األ

التمتـع حبقـوق اإلنـسان لألشـخاص     يف فـرص   التكـافؤ   حتقيـق    تـأثري علـى      اكان هل   •  
إليــضاح  والنفــسية االجتماعيــة، مــن خــالل مــداخالت     الذهنيــة ذوي اإلعاقــة 

ظـروف الـيت جتـردهم      مـن ال  وإنقاذ األشخاص ذوي اإلعاقة     أسباب الوصم بالعار    
  .من إنسانيتهم، ومتكني اآلباء

يف صــياغة سياســات أكثــر مشــوال تعــاجل االحتياجــات اخلاصــة   املــشاركة بفعاليــة   •  
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة

بنشاط إىل التغيري القانوين والدستوري إللغاء املصطلحات والقـوانني الـيت        الدعوة    •  
  .ةاألشخاص ذوي اإلعاقتنطوي على التمييز ضد 

  .هبذا الشأنمنشورات إصدار أحباث يف خمتلف جماالت اإلعاقة والقيام ب  •  
ــاخبني  إحـــداث   •   ــامج تثقيـــف النـ ــم برنـ ــة  ودعـ حـــصول األشـــخاص ذوي اإلعاقـ

ــة ــرة يف       الذهني ــاخبني ألول م ــسجيل كن ــى احلــق يف الت ــة عل ــسية االجتماعي والنف
ــا ــوذجي     .كيني ــامج من ــا برن ــامج حالي ــق ب والربن ــا يتعل ــةفيم ــام  إمكاني ــذ أحك  تنفي
  . من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة١٩ و ١٢ دتنياملا

ــة  ااســــتحد  •   ــة ث مــــداخالت متكــــن األشــــخاص ذوي اإلعاقــ والنفــــسية الذهنيــ
  .بأهليتهم القانونيةللتمتع االجتماعية من احلصول على الدعم 

ة االجتماعيـة مـن   والنفـسي الذهنيـة  أنشطة متكن األشخاص ذوي اإلعاقـة       إحداث    •  
واإلجــراءات املتعلقــة بإنفــاذ القــانون والقــضائية اللجــوء إىل اإلجــراءات اإلداريــة 

  .كينيا يف
 يف خمتلــف املنتــديات احملليــة والدوليــة الــيت تعــىن باإلعاقــةاإلســهام مــسامهة كــبرية   •  

يـة  الذهن، مبا فيها املـؤمتر العـاملي الثالـث عـشر املعـين باإلعاقـة                وتقدمي ورقات فيها  
ملـستخدمي العـالج النفـسي يف احلاضـر         والـشبكة العامليـة      ؛كيب تـاون  ،  والنمائية
 ؛ الهـاي، هولنـدا  - واملنتدى األورويب للـشركاء يف التنميـة       ؛ الدامنرك -واملاضي  

  . املتحدةترتانيا مجهورية -لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنتدى العقد األفريقي 
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ليــة الرئيــسية بفــضل األعمــال الــيت     القــادة ووســائط اإلعــالم احمل  حتظــى بتقــدمي    •  
 بعنـوان  ها وعملـ اصـدور مقالـة رئيـسية عـن حياهتـ     .  هبا يف جمال اإلعاقة تاضطلع

”Achieving Woman“٢٠٠٨يونيه  /ي ستاندرد يف حزيران نشرهتا صحيفة د.  
ــ  •   ــه يبــث ف ــائقي مدت ــوان  دقيقــة ٤٥لم وث يف جمــال  ايعتــرف بعملــه“ Divas”بعن

أغــسطس / يف آباإلذاعــة والتلفزيــون الكينيــةجانــب هيئــة مــن اإلعاقــة وحياهتــا، 
٢٠٠٨.  

  
  :يف هذا اجملالهلا أحدث املنشورات اليت صدرت 

اجلوانـــب الرئيـــسية لإلعاقـــة يف كينيـــا    مقـــاالت صـــحفية ومنـــشورات بـــشأن      •  
)٢٠٠٨-١٩٩٩.(  

 • “Gaps in laws of Kenya affecting persons with intellectual disabilities in the 
Disability Act 2003” (February 2005). 

  “Justice for Persons with Intellectual and Developmental Disabilities” (November 
2005). 

 • “Medical and Social Interventions for Human Rights and Fundamental Freedoms of 
Children/Adults with Intellectual and Developmental Disabilities in Kenya” 
(August 2008). 

 • “Participation of People with Intellectual and Developmental Disabilities in the 
Electoral Process" (July 2008). 

 • “Persons with Intellectual Disabilities Experience in the Kenyan Judicial Process” 
(May 2006). 

 • “The Future of Children with Intellectual Disabilities” (December 2004). 

 • “The Current State of Persons with Mental Disabilities in Kenya” (July 2005). 
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  )الربازيل( ماركيس دا فونسيكا وريكاردو تاد    
  

  لو، الربازيل، سان باو١٩٥٩مايو / أيار١٤ :تاريخ ومكان امليالد
  

  الربتغالية واإلسبانية  :لغات العمل
  

  :الوظائف احلالية/املناصب
 ويتـوىل مهمـة   .وهـي هيئـة مـستقلة يف الربازيـل    بالعمـل،  عضو يف النيابـة العامـة املعنيـة         

ويعـين فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي     . تنفيذ قانون العمـل   اجملتمع للتأكد من     رئيسية هي مراقبة  
 علــى سياســة العمــل ٩٣نص مادتــه تــالــذي  8.213/91القــانون رقــم فيــذ اإلعاقــة، بــضمان تن

  .فيما يتعلق بتوظيف الشركات لألشخاص ذوي اإلعاقةاإلجيايب 
  

  :األنشطة املهنية الرئيسية
يف حمـاكم العمـل اإلقليميـة رئيـسا للجنـة      وقـضاة الـصلح    لرؤسـاء   هيئة ا يِّن من طرف    ُع  - ١

 اجملمع املـذكور علـى املعيـار الـذي قامـت             ووافق .اكم العمل تطبيق لغة اإلشارة الربازيلية يف حم     
  . يف حمكمة العمل العليا٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧اللجنة بصياغته، يف اجتماع عقد يف 

يف اجمللــس الــوطين املعــين حبقــوق األشــخاص بالعمــل يِّن مراقبــا للنيابــة العامــة املعنيــة ُعــ  - ٢
، املدعيـة   بل الدكتورة ساندرا ليا سـيمون     ، من ق  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ذوي اإلعاقة يف فترة السنتني      

  .العامة املعنية بقضايا العمل
حبقــوق يف اجمللــس الــوطين املعــين   للعمــل النيابــة العامــة   ملنــصب مراقــب عــن   رشــح  - ٣

  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١١يف األشخاص ذوي اإلعاقة، 
  .لنيابة العامة لالحتادالعمل لدى اوكيل يف قضايا   - ٤
  

  :التعليميةاملؤهالت 
رسـالة الـدكتوراه   وتناولـت   .من جامعة بارانا االحتاديةاحلقوق حائز على دكتوراه يف   - ١

عمـل  والاحلـق يف العمـل،   : وحتسني حقوق اإلنـسان األشخاص ذوي اإلعاقة عمل ” :موضوع
ر ، تقـدي  ١٠,٠وافقة جلنة التقييم باإلمجـاع، حيـث حـصل علـى العالمـة              وحظيت مب . “جيايباإل

  .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٦ يفممتاز، 
احلــق يف العمــل واحلــق اإلجرائــي يف العمــل مــن كليــة  جمــال حــائز علــى املاجــستري يف   - ٢

خالل دراسته لنيل املاجستري، حـصل علـى منحـة لألحبـاث مـن       .احلقوق يف جامعة سان باولو
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ألطروحـة  وتناولـت ا . بتوصـية مـن كليـة احلقـوق    ة، اجمللس الوطين للتنمية العلميـة والتكنولوجيـ   
، وهـو العمـل الـذي حـصل بفـضله علـى           “ احلق يف التأهيل املهين    -الطفل واملراهق   ”موضوع  

  .١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٠، يف ٩,٥المة درجة الشرف، بع
  
  :خرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة املعنيةاألرئيسية النشطة األ
 “ذوي اإلعاقـة يف سـوق العمـل       األشـخاص    جدمـا إ”املعنـون   الـدليل   شارك يف إعـداد       - ١

  .٢٠٠٧يف عام والتوظيف الصادر عن وزارة العمل 
 األشـخاص ذوي اإلعاقـة    االتفاقيـة الدوليـة حلقـوق       إعداد  ساهم مع الوفد الربازيلي يف        - ٢

ضــمن إطــار فرقــة العمــل املخصــصة التابعــة للجمعيــة العامــة، يف الفتــرة مــن   يف األمــم املتحــدة 
  . يف نيويورك،٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨ إىل ٨
ــياغة التـــدبري املؤقـــت رقـــم  ســـا  - ٣ ، املعـــدِّل ٢٠٠٥يونيـــه /، يف حزيـــران٢٥١هم يف صـ

إلهناء الـتعلم مـن     احملددة   من قوانني العمل املوحدة، والذي يرفع السن         ٤٣٣ و   ٤٢٨للمادتني  
يتـسىن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة تعزيـز قـدراهتم      لكـي   ويرفع الـسن القـصوى       سنة   ٢٤ إىل   ١٨

  .)180/2005 11 القانون رقم(املهنية 
ــر صــياغة يف ســاهم  - ٤ ــون  التقري ــشطة”املعن ــة أن ــة النياب ــةللعمــل  العام ــاج إىل الرامي  إدم

ــة يف عــضوا بــصفته “٢٠٠٠ عــام العمــل ســوق يفاألشــخاص ذوي اإلعاقــة   املــشتركة اللجن
  .بقضايا العمل املعين العام املدعي من حكومي بأمر املنشأة بالدراسات املعنية
بترشــيح مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، عمـل عــضوا بــديال يف اجمللــس الــوطين حلقـوق     - ٥

  .وزير العدل، وزارة العدل
بترشــيح مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، عمـل عــضوا بــديال يف اجمللــس الــوطين حلقـوق     - ٦

  .للعملاملدعي العام للجمهورية بوصفه ممثال بديال عن النيابة العامة 
ــياغة املر   - ٧ ــارك يف صـ ــم   شـ ــادي رقـ ــومي االحتـ ــوم احلكـ ــؤرخ 3.298سـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

  .يف سوق العملاألشخاص ذوي اإلعاقة ، الذي يتناول إدماج ١٩٩٩ديسمرب /األول
  .للمكفوفنيخبريا استشاريا لدى الرابطة الربازيلية عمل   - ٨
  

  :هذا اجملاليف اليت صدرت له املنشورات أحدث 
1. “Trabalho e emprego- comentário ao artigo 27 da convenção sobre os direitos das 
pessoas com deficiência” (Work and employment: comments on article 27 of the Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities): 
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 • In the collective work entitled "A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência Comentada" (Commented Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities), formulated by the Special Secretary on the Rights of Persons with 
Disabilities, National Coordination office for the Integration of People with Dis-
abilities – (CORDE), Brasilia, 2008, pp. 92 to 94. 

2. “A ONU e o seu conceito revolucionário de pessoa com deficiência” (The United 
Nations and its revolutionary concept of persons with disabilities): 

 • In The Associação Amigos Metroviarios dos Excepcionais (AME) news letter, 
year XII, No. 69 May/June 2008, p. 5 

 • In Revista LTr - Legislação do Trabalho (Revista LTr – Labour Legislation), 
year 72, March 2008, pp. 263 to 270. 

3. “Os efeitos da 8ª. convenção internacional da onu e o acesso ao mercado de tra-
balho para as pessoas com deficiência" ("Outcome of the 8th session of the Ad Hoc 
committee on an International United Nations convention on the rights of persons with 
disabilities and access to the labour market by persons with disabilities"): 

 • In the collective work entitled "Pedagogical essays: inclusive education pro-
gramme, right to diversity", formulated by the Special Education Secretary of 
the Ministry of Education, Brasilia 2007, pp. 109 to 116. 

4. "A convenção internacional da onu e o acesso ao mercado de trabalho" (United Na-
tions international convention and access to the labour market): 

 • In the AME news letter, year XI, No. 65, September/October 2007, p. 7. 

5. “A convenção dos direitos da pessoa com deficiência” ("Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities"):  

 • In the AME, year IX, No. 59, September/October 2006. 

6. "Os direitos humanos e a pessoa com deficiência no mercado de trabalho" ("Human 
rights and the person with disabilities in the labour market"). 
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