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*1031940* 

اجتماع الدول األطراف يف اتفاقيـة القـضاء       
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  االجتماع السادس عشر
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

      * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
حمل األعضاء الـذين تنتـهي   للحلول للجنة لعضوية اشخصا   ١٢انتخاب      

 ٤ وفقـاً للفقـرتني      ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٣١عضويتهم يف   فترة  
   من االتفاقية١٧ من املادة ٥و 
    

  مذكرة من األمني العام    
    
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،             ١٧ من املادة    ٤وفقاً للفقرة     - ١

تحــدة يــوم ســيعقد األمــني العــام االجتمــاع الــسادس عــشر للــدول األطــراف يف مقــر األمــم امل   
للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز          شخصا لعـضوية ا    ١٢ النتخاب   ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢٨

حمـل األعـضاء الـذين     للحلـول   ضد املرأة من قائمة األشخاص الذين رشحتهم الدول األطـراف           
وتظهـر يف املرفـق   ). انظر املرفـق األول  (٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي عضويتهم يف   

/  كــانون األول٣١للجنــة حــىت األعــضاء اآلخــرين الــذين سيواصــلون العمــل يف ا أمســاء الثــاين 
  .٢٠١٠ ديسمرب

 
  

  *  CEDAW/SP/2010/1.  
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 كـانون   ٩ مـن االتفاقيـة، ويف مـذكرة شـفوية مؤرخـة             ١٧ من املادة    ٣وامتثاالً للفقرة     - ٢
ــسمرب /األول ــدول األطــراف إىل تقــدمي ترشــيحاهتا النتخــاب     ٢٠٠٩دي ــام ال ، دعــا األمــني الع
وأعـد األمـني العـام القائمـة التاليـة،          . ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٩جنـة يف موعـد غايتـه        عضواً لل  ١٢

، مبّينــاً الــدول ٢٠٠٩مــارس / آذار٩مرتبــة هجائيــاً بأمســاء مجيــع األشــخاص املرشــحني حبلــول 
  .األطراف اليت قامت بترشيحهم

  الدول املرشحة  املرشح

  تركيا  آيس فريد آسار
  البحرين  حمروس -فضيلة آل 

  عمان   املغيينأمحد
  باراغواي   بوباديال-أوليندا باريرو 

  الكامريون  جويس باياندا امبونغو إنديلي
  اجلزائر  مرمي بلميهوب زرداين

  مولدوفامجهورية    لونغو- بودروغ افالنتين
  غانا   أبياه-دوركاس آما فرميا كوكر 

  ماليزيا  ماري شانزي ديريام
  شيلي  جوليا لورينا فرايز مونليون

  مصر  نايلة حممد جرب
  إسرائيل   كاداري-روث هالربين 
  اليابان  يوكو هاياشي
  كمبوديا  ساميث هو

  بوركينا فاسو  راسولغويسيدا كليمنس إلبودو ساوادوغو
  أوغندا   بانتيبيا-جراس كيوموهندو 

  سلوفينيا  فيوليتا نيوبوير
  موريشيوس  براميال باتن

   ليشيت-يمور ت  ماريا هيلينا لوبيز دي جيسس برييز
  نيبال   ماال-سابانا برادهان 

  سويسرا  ولزشتريشيا اب
  كرواتيا  دوبرافكا سيمونوفيتش

  الفلبني  أماريللز توريز
  هنغاريا  جوديت ويرث

  
  .وترد يف املرفق الثالث السّير الذاتية للمرشحني أعاله، كما قدمتها حكوماهتم  - ٣
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  املرفق األول
 كــانون ٣١ الــذين انتــهت فتــرة عــضويتهم يف    ١٢قائمــة أعــضاء اللجنــة الـــ        

  )أ(٢٠١٠ديسمرب /األول
  بلد اجلنسية  العضو

  بنغالديش  فردوس آرا بيغوم
  اجلزائر  مرمي بلميهوب زرداين
  تايلند  سيسوري شوتيكول

  غانا   أبياه-دوركاس آما فرميا كوكر 
  هولندا  لنترمانكورنيليس ف

  مصر  نايلة حممد جرب
  إسرائيل   كاداري-روث هالربين 
  اليابان  يوكو هاياشي
  سلوفينيا  فيوليتا نيوبوير
  موريشيوس  براميال باتن

  كرواتيا  دوبرافكا سيمونوفيتش

  
  

 
  

ــسيدة هاز   )أ(  ــت ال ــلتون   انُتخب ــد ش ــل غومي ــا (ي ــوب أفريقي ــدول األطــراف يف    ) جن ــشر لل ــع ع ــاع الراب يف االجتم
واسـتقالت الـسيدة شـلتون      . ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ للعمـل يف اللجنـة حـىت         ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

 مـن  ٧ومل تعّين جنوب أفريقيا بعد عضو آخر ليحل حملها حىت هناية فترة عضويتها، وفقاً للفقرة        . ٢٠٠٧ عام
 . من االتفاقية١٧املادة 
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  املرفق الثاين
ــة حــىت         /  كــانون األول٣١قائمــة األعــضاء الــذين سيواصــلون العمــل يف اللجن

  ٢٠١٠ديسمرب 
  بلد اجلنسية  العضو

  فرنسا  نيقول أميالين
  كوبا  ماغاليس أروكا دومينغويز

  كينيا  فيوليت تيسيغا أووري
  جامايكا  باربارا إيفيلني بيلي

  فنلندا  نيكالس برون
  اهلند  إندريا جيسينغ

  اسبانيا  سوليداد موريللو دي ال فيغا
  الربازيل  سيلفيا بيمينتيل

  مانيارو  كتوريا بوبسكوفي
  أفغانستان  زهرة راسخ

  الصني  اكسياوكياو زو
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  املرفق الثالث
  السَير الذاتية للمرشحني    

    
  )تركيا (آيس فريد آسار    

  
  ، بورصا، تركيا١٩٤٨يناير / كانون الثاين١٤: تاريخ ومكان امليالد

  )قراءة(، الفرنسية اإلنكليزية: لغات العمل
  الوظائف احلالية/املناصب

  أستاذ  •  
  قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة  •  
  جامعة الشرق األوسط التقنية  •  
  أنقرة، تركيا  •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
تدريس دورات للخـرجني وطلبـة الدراسـات العليـا وإجـراء حبـوث يف جمـاالت العلـوم                     •  

  السياسية واجلنسانية وشؤون املرأة
لفـــني وناشـــطي اجملتمـــع املـــدين علـــى الـــدعوة والتـــدريب للمـــوظفني احلكـــوميني واحمل  •  

ــا الوســطى والــشرقية،   (الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي   دول الــشرق األوســط، وأوروب
  )وآسيا الوسطى

  تقدمي استشارات للوكاالت الوطنية والدولية يف مشاريع املرأة حلقوق اإلنسان  •  
  التعليم

ــم االجتمــاع    •   ــشرق األوســط  )١٩٧٠(بكــالوريوس يف عل ــة ال ــرة،  ، جامع ــة، أنق التقني
  تركيا

راين مــاور، بنــسلفانيا، ين مــاور، بــا، كليــة بــر)١٩٧٣(ماجــستري يف علــم االجتمــاع   •  
  الواليات املتحدة األمريكية

، بــراين مــاور، بنــسلفانيا، الواليــات  )١٩٧٦(دكتــوراه يف علــم االجتمــاع الــسياسي    •  
  املتحدة األمريكية
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  بوالية هيئة املعاهداتصلة ذي الاألنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 
الوفــد التركــي، اللجنــة املخصــصة املعنيــة مبنــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف       •  

  )٢٠٠٩(املرتيل، جملس أوروبا 
عضو خبري، قوة العمل ملكافحة العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل، جملـس                      •  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٦أوروبا، ستراسبورغ، فرنسا، 
ــرأة       عــضو يف ا  •   ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ، )ســيداو(للجن

٢٠٠٥-١٩٩٧  
-١٩٩٩(، مقــــرر  )٢٠٠٣-٢٠٠١(، نائــــب رئــــيس   )٢٠٠٥-٢٠٠٣(رئــــيس  [  •  

٢٠٠١[(  
َمثَّـل  (لدى مؤمتر دعم املـرأة      ) ١٩٩٩ و   ١٩٩٨(عضو ومتحدث باسم الوفد التركي        •  

ية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       تركيا يف مفاوضات الربوتوكول االختياري التفاق     
  )سيداو(ضد املرأة 

  قائمة بآخر املنشورات يف اجملال
• Acar, F., (2007) “Thoughts on the Committee’s Past, Hopes for Its Future”, The Circle 

of Empowerment, 25 Years of UN Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women, H. B., Schöpp-Schilling and C. Flinterman (eds.), The Feminist Press, 
New York, 340-345 

• Acar, F., (2005) “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women”, The Essentials of Human Rights, R. K. M. Smith and C. van den 
Anker (eds.), Hodder Arnold, London; New York, 58-61 

    
  )البحرين ( حمروس-فضيلة آل     

  
  ، البحرين١٩٥٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠: تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزيةالعربية و: لغات العمل
  الوظائف احلالية/املناصب

   اجمللس األعلى لشؤون املرأة، البحرينةعضو  •  
  أستاذ مساعد لطب األطفال، كلية الطب، جامعة اخلليج العربية، البحرين  •  
  استشاري طب األطفال، جمّمع السلمانية الطيب، وزارة الصحة، البحرين  •  
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  رئيسة وحدة محاية الطفل، وزارة الصحة، البحرين  •  
  رئيسة جملس إدارة مركز البحرين حلماية الطفل  •  
   جلنة الطفولة الوطنية، البحرينةعضو  •  
  رئيسة الشبكة العربية ملنع العنف ضد األطفال  •  
  عية الدولية ملنع اإلساءة إىل الطفل وإمهاله اجلمةعضو  •  
  التعليم

ــة،    : ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول  •   ــيج العربي ــصحية، جامعــة اخلل ــيم املهــن ال ماجــستري يف تعل
  البحرين

 يف إدارة الرعايـــة الـــصحية، كليـــة اجلـــراحني دبلـــوم: ١٩٩٧ديـــسمرب /كـــانون األول  •  
  امللكية، أيرلندا، وزارة الصحة، البحرين

   اجمللس األمريكي لطب األطفالدبلوم: ١٩٨٨يونيه /حزيران  •  
 يف صــحة الطفــل، جامعــة أيرلنــدا الوطنيــة، دبلــن، دبلــوم: ١٩٨٣ينــاير /كــانون الثــاين  •  

  يرلنداأ
  دكتوراه يف الطب، كلية الطب، جامعة حلب، سوريا: ١٩٧٩يوليه /متوز  •  

  هداتبوالية هيئة املعاذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 
ــرأة      •   ــوق املـ ــدعوة حلقـ ــسان والـ ــوق اإلنـ ــشطة حقـ ــددة   : أنـ ــتجابة متعـ ــبرية يف االسـ خـ

كمـا شـاركت كمنِظمـة وميـسِّرة وحماِضـرة يف         . التخصصات ملناهـضة العنـف العـائلي      
ـــ    ــق ب ــسان واإلســالم    ”حلقــات عمــل تتعل ــهاك حلقــوق اإلن ــائلي كانت و “ العنــف الع

 املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال  حقــوق املــرأة العربيــة يف ســياق اتفاقيــة األمــم  ”
  “املساواة االجتماعية واحلقوق: املرأة يف اجملتمع”و “ التمييز ضد املرأة

داعية حلقوق املرأة والطفل، عملت يف صـياغة قـانون البحـرين حلمايـة الطفـل اجلـاري              •  
  مناقشته حالياً يف الربملان

هت االنتبـاه العـام لتلـك املـشكلة يف        ووجَّ. طبيبة خبرية يف مشكلة إيذاء الطفل وإمهاله        •  
ــة       ــيني يف اململكــة العربي ــسعينات وحاضــرت علــى نطــاق واســع خمتلــف املهن ــة الت بداي
ــة املتحــدة      ــسعودية وعمــان واألردن ووارســو واملغــرب والدوحــة واإلمــارات العربي ال

  لتوعية الناس حبجم املشكلة وإدراك جسامتها وإدارهتا ومنعها
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  عينة العروض  •  
رشة عمل عـن االسـتجابة املنـسقة متعـددة التخصـصات ملواجهـة اإلسـاءة                و”  - ١  

ــه  ــل وإمهال ــدة “إىل الطف ــسعودية،    ٥، مل ــة ال ــاض، اململكــة العربي ــام يف الري  أي
ــار٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ومتــت حلقــة مــشاهبة يف  . ٢٠٠٨مــايو / وأي

  ٢٠٠٨أبريل /البحرين يف نيسان
حقـــائق : ان جملـــس التعـــاون اخلليجـــياالســـتجابة لإلســـاءة للطفـــل يف بلـــد”  - ٢  

 يف عمـان ويف اجتمـاع للخـرباء    ٢٠٠٤فربايـر   /، قُـدمت يف شـباط     “وحتديات
  ، اململكة العربية السعودية٢٠٠٤أبريل /يف الرياض يف نيسان

ــسية لألطفــال      ”  - ٣   ــراف بوجــود إســاءة جن ــة عمــل عــن االعت ، عمــان، “ورش
  ٢٠٠٤أبريل /نيسان

  ٢٠٠٣، منتدى ثقايف وطين، البحرين، “استغالل األطفال جنسياً”  - ٤  
ــة الطفــل  ”  - ٥   ــوطين املغــريب التاســع     : إســاءة معامل ــؤمتر ال منظــور البحــرين يف امل

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦-٢٥، كازابالنكا، املغرب، “حلقوق الطفل
تـشخيص إسـاءة معاملـة      ”“ جتربة البحرين فيما يتعلق بإساءة معاملة الطفل      ”  - ٦  

، الريـاض، اململكـة العربيـة    “مؤمتر اململكة العربية السعوديةالطفل وإدارهتا يف  
  ٢٠٠٢مارس /السعودية، آذار

االســـتجابة إلســـاءة معاملـــة ”و “ ، جتربـــة البحـــرينإســـاءة معاملـــة الطفـــل”  - ٧  
ــهما يف  “الطفــل ــصحة    ”، عرضــان قدمت ــع عــشر املعــين ب ــدويل الراب ــؤمتر ال امل
ــل ــصحة،    “الطف ــابوس ووزارة ال ــسلطان ق ــة ال ــان، ، جامع ــباط٧-٥عم /  ش
  ٢٠٠١ فرباير

هــل ميكــن أن : محايــة الطفــل”و “ حالــة إســاءة معاملــة الطفــل يف البحــرين”  - ٨  
؟ عرضـــان قدمتـــهما يف مـــؤمتر اخللـــيج العـــريب للجمعيـــات الطبيـــة، “حنققهـــا

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤البحرين، 
  األنشطة األخرى ذات الصلة

ــن املنظمــات    •   ــد م ــة     : عــضوة يف العدي ــة البحــرين لتنمي ــة، ومجعي ــة البحــرين الطبي مجعي
الطفل، وأطباء حلقوق اإلنسان، الواليات املتحدة األمريكية، ومنظمـة العفـو الدوليـة،             
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، واجلمعيــة الدوليــة ملنــع إســاءة معاملــة ١٩٩٦-١٩٨٨الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
  الطفل وإمهاله

 األطفــال يف جمــال التخــصص الطــيب، عــضوة جلنــة االمتحــان يف اجمللــس العــريب ألطبــاء  •  
ــة،   . خــبرية يف جمــال حقــوق الطفــل  . دمــشق، ســوريا  ــة والتنمي اجمللــس العــريب للطفول
  القاهرة، مصر

  آخر املنشورات يف اجملال
• 1. Al-Mahroos, F. et al, Child abuse, Bahrain’s Experience, 2005, Child Abuse and 

Neglect, International Journal, 29:187-193 

• 2. Al-Mahroos, F. T. and Bandaranayke, R. C., “Teaching ethics in medical schools”, 
Annals of Saudi Medicine, 2003, 23(1-2):1-4 

• 3. Al-Mahroos, F. T., Responding to child abuse in Bahrain: critical look at the 
present situation and future vision. Chapter in the book “Protecting children from 
abuse”, Bahrain Centre for Studies and Research, 2002, in press 

• 4. Al-Mahroos, F. T. and Al-Saleh, F., Umbilical cord blood lead level of newborns in 
Bahrain, Current Paediatrics Research; 2000, 4(1):7-12 

• 5. Contributed to four chapters in “Textbook of clinical paediatrics”. Chapter 192: 
Inflammatory bowel disease; Chapter 197: The pancreas; Chapter 203: Metabolic liver 
disease; and Chapter 207: Chronic hepatitis in children. Publisher: Lippincott, 
Williams & Wilkins, 2001 

• 6. Al-Mahroos, F. T., Corporal punishment and psychological maltreatment of 
schoolgirls in Bahrain, Bahrain Medical Bulletin, 1997, 19(3):70-73 

  
  )عمان(أمحد املخيين     

  
  ، الكويت١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول٣: تاريخ ومكان امليالد

  الفرنسية: ، بدرجة حمدودةاإلنكليزيةالعربية و: بطالقة: لغات العمل
  املنصب احلايل

   للتدريب القانوين(SASLO)نائب رئيس مركز ساسلو   - ١
  عضو اللجنة الوطنية لسيداو  - ٢

  يةاألنشطة املهنية الرئيس
  تطوير مناهج التدريب القانوين  - ١
  االستشارات البحثية ومراقبة اجلودة  - ٢
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  التعليم
  )التنمية االقتصادية يف الشرق األوسط(ماجستري يف االقتصاد السياسي   - ١
  بكالوريوس يف تكنولوجيا املعلومات  - ٢

  األنشطة األخرى ذات الصلة
ــة    - ١  مــع مكتــب صــندوق األمــم املتحــدة   استــشاري ومستــشار يف حقــوق املــرأة والتنمي

  للسكان يف عمان وبعض املنظمات الوطنية
تيـسري عقــد ورش العمــل وجلــسات االستــشارة مـع أول جهــة وطنيــة لتبــادل األفكــار     - ٢

  مكرسة لتمكني اجملتمع املدين
إلقاء احملاضرات واإلشـراف علـى البحـوث علـى مـستوى اخلـرجيني وطلبـة الدراسـات                    - ٣

  العليا
  ن خارجي يف وصف العقاقري وأخالقيات اإلسالم والتنمية السياسيةممتح  - ٤

  قائمة بأحدث املنشورات
• 1. Value and process of national dialogue, al-Falaq e-journal, January 2010 

• 2. Women political rights and participation: CEDAW assessment, Proceedings of the 
Seminar on Women, Omani Society for Writers and Literati, January 2010 

• 3. Assessment of lady members performance of the Shura Council in Oman, 
Proceedings of the National Symposium on Omani Women, October 2009 

  
  )باراغواي ( بوباديال-أوليندا باريرو     

  
  سنسيون، أو١٩٥٠أغسطس / آب٣٠: تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية واألملانية واإلسبانية: لغات العمل
  ة احلاليالوظائف/صبااملن

  باحثة مركز الوثائق والدراسات  •  
ــة     •   ــتاذة منـــــسقة، الربنـــــامج اإلقليمـــــي للـــــشؤون اجلنـــــسانية والـــــسياسية العامـــ أســـ

(PRIGEPP/FLACSO Argentina) 
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ة الوطنيــة للــذكرى املئويــة الثانيــة لقيــام بــاراغواي،  عــضوة، اللجنــة االستــشارية للهيئــ   •  
   مبادرة الشفافية االنتخابية- (Saka)رئيسة ساكا 

  عضوة اجلمعية العامة، املعهد األمريكي الدويل حلقوق اإلنسان  •  
  األنشطة املهنية الرئيسية

“ نـازل املـساواة مـن أجـل عـامالت امل        ”تنسق حالياً مشاريع مركز الوثـائق والدراسـات بـشأن           
وتعمـل  . ومتثل املركز يف شبكة مناهضة مجيع أشكال التمييـز        “ اُألسر يف السياسات العامة   ” و

أســتاذة منــسقة للحلقــة الدراســية عــن الدميقراطيــة واملواطنــة والدولــة، أحــد الــدورات الرئيــسية 
 مستــشارة ملركــز حبــوث التنميــة الدوليــة بــشأن تقريــر إقليمــي عــن. األربعــة لربنــامج املاجــستري

 واللجنة األمريكية الدوليـة للمـرأة بـشأن التقريـر اإلقليمـي          “احلكم الدميقراطي وحقوق املرأة   ”
  “ واملشاركة السياسية للمرأةالدميقراطية”

  التعليم
اجـستري يف اآلداب مـن كليـة الفلـسفة        درجة القانون من جامعـة أوسنـسيون الوطنيـة ودرجـة م           

  )العلوم السياسية: تركيزموضوع ال(والتاريخ التابعة جلامعة هيدلربغ 
  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة هبيئة املعاهدات
ــاراغواي منــذ عــام     ــة وتطبيقهــا يف ب ســنة التــصديق علــى   (١٩٨٦ظلــت تعمــل بــشأن االتفاقي

: ونشرت بالتعاون مـع إسـتر بريتـو كُتيبـاً عـن الوضـع القـانوين للمـرأة يف بـاراغواي          ). االتفاقية
، الذي حيلـل قـوانني بـاراغواي يف ضـوء اتفاقيـة القـضاء علـى                 ١٩٨٧ أوسنسيون،   أفكار أوىل، 

، نـسقت التقريـر األول   ١٩٩٢-١٩٩١ويف الفتـرة  ). سـيداو (مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        
ــة طـــرف يف   ــاراغواي كدولـ ــيداولبـ ــددة   . سـ ــرات متعـ ــن احملاضـ ــة مـ ــدريس جمموعـ ــوم بتـ وتقـ

مريكـي الـدويل حلقـوق اإلنـسان، ومـن خـالل        التخصصات عـن حقـوق اإلنـسان يف املعهـد األ          
تلك املؤسسة تولت تنسيق اجلهود لتشجيع التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري لـسيداو يف                

 مـديرة أكادمييـة إلعـداد       ٢٠٠٤وكانـت يف عـام      . ٢٠٠١-٢٠٠٠أمريكا الوسـطى يف الفتـرة       
ة أكادمييــة ، كانــت منــسق٢٠٠٨ و ٢٠٠٧تقريــر الظــل لــسيداو بــشأن بــاراغواي ويف عــامّي  

ــاراغواي        ــسان يف ب ــسيقية حلقــوق اإلن ــة التن ــدم مــن اهليئ ــسان املق ــق حبقــوق اإلن ــر املتعل . للتقري
، وتولــت تقيــيم خطــة )١٩٩٥(كتبــت برنــامج كوســتاريكا للمواطنــة النــسائية النــشطة   كمــا

بــاراغواي األوىل للمــساواة، وقــدمت املــشورة بــشأن إعــداد خطــة أوروغــواي لتكــافؤ الفــرص 
ــ لـــشبكة ) ٢٠٠٩أغـــسطس /حـــىت آب(، وهـــي مؤســـسة ومنـــسقة )٢٠٠٦(رأة وحقـــوق املـ
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ومنحتها منظمة العفو الدوليـة جـائزة بيتـر بننـسون           . مناهضة مجيع أشكال التمييز يف باراغواي     
  ٢٠٠٩يف عام 

  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
• On CEDAW: with Marcella Zub (2009) “CEDAW Committee’s Legislative 

Recommendations for Latin American Countries”, in http://www.americalatinagenera. 
org/main/especiales/2009/parlamentarias/documentos/recomend_legis_comite_cedaw.
pdf also published in Ministry of Foreign Affairs/UNIFEM/ United Nations Human 
Rights, Women 30 Years, Buenos Aires 2009; with Elba Nunez (2005) 

• “How we did it” in CLADEM/CMO, CDE, Shadow report, CEDAW. Citizens Watch: 
Women’s Human Rights in Paraguay, Asuncion, http://www.cde.org.py/ww1/ 
attachments/058_informesombra.pdf; Keynote Address 

• “Ratification of the CEDAW Optional Protocol”, at the National Women’s Institute, 
National Colloquium for the Analysis and Application of the Optional Protocol to the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
CEDAW: Memoria, INMUJERES México D.F. 2002, see http://cedoc.inmujeres. 
gob.mx/documentos_download/100876.pdf 

    
  )الكامريون(جويس باياندا امبونغو إنديلي     

  
  ، كومبا، الكامريون١٩٥٦أكتوبر / تشرين األول١٣: تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية: لغات العمل
   الفعليةالوظائف/املناصب

  )اآلن حىت ٢٠٠٦(، (UB) الشؤون األكادميية والتعاون، جامعة بويا ةمدير  •  
  )اآلن حىت ١٩٩٣(، (UB)ات اجلنسانية جبامعة  قسم شؤون املرأة والدراسةرئيس  •  
  )اآلن حىت ٢٠٠٣( مساعد يف اإلرشاد الزراعي والدراسات اجلنسانية ةأستاذ  •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
 ودراسـات يف جمـال التنميـة ودورات يف    ،اجلـنس نوع /تدريس دورات يف شؤون املرأة    •  

  دراسات العليااإلرشاد الزراعي على مستوى اخلرجيني وطلبة ال
نــوع اجلــنس يف الــسياسات تــأثري : البحــث واخلــدمات اجملتمعيــة واالستــشارات بــشأن  •  

 ايننظـور اجلنـس   التباينات بـني اجلنـسني ومراعـاة امل       حتليل  : واألنشطة واملشاريع اإلمنائية  
  يف أوجه النشاط الرئيسية

  عضو يف جمالس إدارات منظمات إمنائية: اإلدارة  •  
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  التعليم
 جامعــة أوهــايو، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، درجــة الــدكتوراه يف  ١٩٨٧-١٩٨٤  

  تعليم اإلرشاد الزراعي
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

دراسات وتدريبات يف جمال املواضيع ذات االهتمام للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز               •  
  ضد املرأة

ــة        جمــاالت م  •   ــى طلب ــشتركة واإلشــراف عل ــة وم ــة فردي ــال حبثي ــسية ألعم واضــيعية رئي
  ألقاب حمددة متاحة عند الطلب: الدراسات العليا

الكامريون؛ حتليل جنـساين ملفهـوم اُألمومـة والترمُّـل يف           جمتمعات  تنظري متكني املرأة يف       •  
 للمـشاريع   مـاذا تعـين خطـط االئتمـان       . سياقات ثقافية خمتلفـة يف جمتمعـات الكـامريون        

ــا لالســتفادة مــن خطــط        ــيت تواجهه ــشتها والتحــديات ال ــُبل معي اخلاصــة للمــرأة، وُس
االئتمـــان يف الكـــامريون؛ حتليـــل التباينـــات بـــني اجلنـــسني وقـــضايا املـــرأة يف املـــدارس 
االبتدائيــــة والثانويــــة ومؤســــسات املرحلــــة التعليميــــة الثالثــــة يف الكــــامريون؛ املــــرأة 

التباينــات بــني اجلنــسني وقــضايا املــرأة يف الــنظم الزراعيــة  والــسياسات يف الكــامريون؛ 
  والقطاع الزراعي يف الكامريون وأفريقيا

  قائمة بأحدث املنشورات اليت قدمها املرشح يف اجملال
• Endeley, Joyce. B. M. and Sikod Fondo, 2007, The social impact of the Chad-

Cameroon oil pipeline: how industrial development affects gender relations, land 
tenure, and local culture, New York: The Edwin Mellen Press; Endeley, Joyce B., 
Mbongo and Ngaling, Margaret, 2007, “Challenging gender inequality in higher 
education: attitudes and perceptions of teaching staff and administrators at the 
University of Buea, Cameroon”, Feminist Africa 9:63-84; Lyonga, Nalova and 
Endeley, Joyce B., 2006, “The making of an institution: one woman’s experience with 
leadership”, Asian Women 22 (3):41-61. (More publications) 

  
  )اجلزائر (مرمي بلميهوب زرداين    

  
  ، اجلزائر١٩٣٥أبريل / نيسان١: تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزيةالعربية والفرنسية و: لغات العمل
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  الية احلالوظائف/املناصب
  حمامية  •  
  )سيداو(خبرية يف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   •  
   جلنة سيداوة نائبة لرئيس٢٠٠٥انُتخبت يف عام   •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
عـضوة يف جلنــة إصــالح القــوانني الــيت أنــشأها رئــيس اجلمهوريــة وعــضوة يف  : ١٩٩٩  •  

  جلنة تعديل القانون املدين والقانون اجلنائي يف وزارة العدل
 إىل كـانون    ١٩٩٨ينـاير   /عضوة يف جملس الشيوخ من كانون الثاين      : ٢٠٠١-١٩٩٨  •  

   ورئيسة اجملموعة الربملانية املستقلة يف جملس الشيوخ٢٠٠١يناير /الثاين
  وزيرة للشؤون التشريعية واإلدارية: ١٩٩٣-١٩٩٢  •  
  حمامية استشارية يف حمكمة اجلزائر: ١٩٧٤  •  
  عضوة يف الربملان الذي منح البلد أو دستور هلا: ١٩٦٤-١٩٦٢  •  
 والثقافـة التابعـة للجمعيـة       عضوة يف املكتب الوطين التأسيسي وعضوة يف جلنـة التعلـيم            •  

  الوطنية
  التعليم

  )اجلزائر وباريس(التعليم االبتدائي والثانوي   •  
حاصلة على شهادتني يف علـم الـنفس وأصـول التربيـة مـن معهـد بياغيـت يف                : ١٩٦٢  •  

  جنيف
  ليسانس يف القانون: ١٩٦٦  •  
  التحضري لدرجّيت الدكتوراه يف القانون: ١٩٦٨-١٩٦٦  •  

  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة يسية األخرى يف اجملال األنشطة الرئ
  ناشطة متشددة يف حقوق املرأة  •  
   العامة املؤِسسة للجمعية اجلزائرية لتنظيم اُألسرةاللجنةرئيسة : ١٩٩٨  •  
ــة يف عــام     : ١٩٨٤  •   ــة الوطني ــرئيس اجلمعي ــد الــذي التقــى ب  لتقــدمي ١٩٨٤رئيــسة الوف

  سرةشكاوى ومشروع مضاد لقانون اُأل
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   جلمعية مناهضة اُألميةةعضوة مؤسس: ١٩٦٤  •  
  عضوة االحتاد الوطين للمرأة اجلزائرية: ١٩٦٥-١٩٦٣  •  
   يف سجون اجلزائر وفرنسا ملدة أربع سنوات ونصفنزيلة: ١٩٥٦  •  
  عضوة اجلبهة الوطنية للتحرير وجيش التحرير الوطين: ١٩٥٥  •  

  
  )امولدوفمجهورية ( لونغو -فالنتينا بودروغ     

  
  ، شيسناو، مجهورية مولدوفا١٩٦١فرباير / شباط٢٤: تاريخ ومكان امليالد

   والرومانيةاإلنكليزيةالروسية والفرنسية و: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

  دكتوراه، أستاذ مساعد يف أصول التربية وعلم النفس يف جامعة مولدوفا احلكومية  •  
؛ خبرية وطنية يف الـشؤون      مية املعنية بقضايا اجلنسني   رئيسة مركز املنظمات غري احلكو      •  

  اجلنسانية
  عضوة اجمللس الوطين للمشاركة جبانب رئيس الوزراء  •  
عــضوة جملــس إدارة التحــالف اإلقليمــي للمنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة يف بلــدان    •  

  السوق األوروبية املشتركة ورابطة الدول املستقلة
  ةاألنشطة املهنية الرئيسي

االسـتراتيجية الوطنيـة للمـساواة بـني      : سامهت كـثرياً يف صـياغة وتـرويج وثـائق خمتلفـة             •  
اجلنسني يف مولدوفا؛ قـانون مكافحـة العنـف املـرتيل؛ قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف                    

؛ )٢٠٠٩-٢٠٠٦(مولــدوفا؛ خطــة العمــل الوطنيــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني        
  إلجنابية، وهلم جراًاالستراتيجية الوطنية للصحة ا

ــة باملــساواة بــني        •   ــة معني ــة وطني ــاء قــدرة آلي ــدعوة إىل إجيــاد وبن شــاركت بنــشاط يف ال
ــدوفا  ــسني يف مولـــ ـــ . اجلنـــ ــة احلكوميــ ــضوة يف اللجنـــ ــني  عـــ ــساواة بـــ ــة باملـــ ة املعنيـــ

ــسني ــرأة واُألســرة     ). ٢٠٠٨-٢٠٠٦( اجلن ــة بقــضايا امل ــة الرئاســية املعني ــسة اللجن رئي
)٢٠٠٠-١٩٩٩(  
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ــرت  •   ــة أجـ ــات حبثيـ ــة يف    ”:  دراسـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــياق األهـ ــنس يف سـ ــوع اجلـ نـ
  )٢٠٠٧(، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة “مولدوفا

، )٢٠٠٦(منسقة دراسة عن استجابات الدول إزاء العنف ضد األطفال، اليونيـسيف              •  
املــرتيل مــستوى الــوعي العــام بــشأن العنــف  ”منــسقة الدراســة االستقــصائية اإلقليميــة  
ــل  ــان العمـ ــسي يف مكـ ــرأة   “والتحـــرش اجلنـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ، صـ

  ، وهلم جراً)٢٠٠١(
  التعليم

التثقيـف  : جامعة مولدوفا احلكومية، درجة الـدكتوراه يف أصـول التربيـة وعلـم الـنفس          •  
  )٢٠٠٩(اجلنساين 

ن مـساواة املـرأة يف      برنامج إقليمي بـشأ   : جامعة لوند، معهد راؤول وولينربغ، السويد       •  
  )٢٠٠٢(املركز ويف حقوق اإلنسان 

  قــــــضايا التعلــــــيم /جامعــــــة موســــــكو احلكوميــــــة، درجــــــة الــــــدكتوراه، التــــــاريخ  •  
)١٩٨٩-١٩٨٥(  

  )١٩٨٣-١٩٧٨(قسم التاريخ يف جامعة شيسناو احلكومية   •  
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

ط يف الدعوة من أجل استخدام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             سامهت بنشا   •  
بنــاء حتــالف ”منــسقة للمــشروع اإلقليمـي  . ضـد املــرأة كـأداة لــتمكني املــرأة ومحايتـها   

املنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف أوروبـــا الـــشرقية وآســـيا الوســـطى بـــشأن الربوتوكـــول 
ـــ   ــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التميي ــرأةاالختيـــاري التفاقيـ ــدوفا “ز ضـــد املـ ، مولـ

 جلسة للجنـة املعنيـة بالقـضاء        ٣٦حمررة مشاركة يف تقرير الظل،      . )٢٠٠٩-٢٠٠٨(
  )٢٠٠٦(، نيويورك )سيداو(على التمييز ضد املرأة 

بنـاء  . بناء قدرة ممثلـي مؤسـسات الدولـة علـى تنفيـذ التوصـيات الـيت اعتمـدهتا سـيداو                     •  
تعلق بـأدوارهم يف جمـاالت الرصـد والـدعوة          قدرة ممثلي املنظمات غري احلكومية فيما ي      

  واإلبالغ مبوجب أحكام سيداو
تعزيز وتيسري مشاركة مولدوفا يف املبادرات اإلقليميـة والعامليـة، عـضوة الوفـد الـوطين                  •  

، “٢٠٠٠املـرأة عـام     ” املشارك يف الدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة            
؛ مــــشارِكة يف )٢٠٠٩(إلقليمــــي، جنيــــف  اجتمــــاع االســــتعراض ا١٥+ بيجينــــغ 
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املؤمترات الوزارية األوروبية واملؤمترات الدوليـة األخـرى بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                
  والعنف املرتيل وما إىل ذلك
  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

• Theory and methodology of gender education: thesis for the degree of Doctor 
Habilitatus in Pedagogy, Chisinau, 2009; national mechanism on gender equality in 
Moldova/Gender equality in today’s world: the role of national mechanisms, Moscow, 
2008; gender in the context of MDGs in the Republic of Moldova/UNIFEM, Chisinau, 
2007; gender sensitization of population, Chişinău, 2007; author, chapter: Families in 
Moldova/Families in Eastern Europe, vol. 5, published by Elsevier Ltd., London, New 
York, 2004 etc. 

  
  )غانا( أبياه -دوركاس آما فرميا كوكر     

  
  ، ونشي١٩٤٦أغسطس / آب١٧: تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

املديرية التنفيذية، مركز توثيق الدراسـات اجلنـسانية وحقـوق اإلنـسان، أكـرا، منظمـة                 •  
  غري حكومية مكرسة لتعزيز حقوق املرأة يف غانا ومحايتها

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(، )سيداو(عضوة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   •  
  

  هنية الرئيسيةاألنشطة امل
لقانون التنمية يف أفريقيا، وهي شبكة إقليميـة تـضم أفـراد            لرئيسة جملس مؤسسة املرأة       •  

ــا ومقرهــا يف هــراري،      ــة املــرأة يف أفريقي ومنظمــات يــستخدمون القــانون كــأداة لتنمي
  زمبابوي

عــضوة جملــس إدارة شــبكة املــرأة والــسالم واألمــن يف أفريقيــا، وهــي منظمــة تعمــل يف   •  
  )اآلن حىت ٢٠٠٨(يا السالم واألمن يف بلدان خارجة من الرتاع قضا

  عضوة اللجنة التوجيهية، وهي شبكة حلقوق املرأة يف غانا  •  
  عضوة االحتاد الدويل للمحاميات، غانا  •  



CEDAW/SP/2010/3
 

18 10-31940 
 

  التعليم
، شــهادة مهنيــة يف  ١٩٧٠، جامعــة غانــا،  )مرتبــة الــشرق (بكــالوريوس يف القــانون    •  

  ١٩٧٢القانون، 
  ١٩٧٢أكتوبر /يف مجعية احملامني يف غانا، تشرين األولعضوة   •  

  
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

عضوة فريق اخلرباء إىل ليربيا لتقيم احتياجات حكومة ليربيـا يف تنفيـذ اتفاقيـة                 ‘١’  
  ٢٠٠٦يونيه /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، حزيران

ميــسِّرة ورشــة العمــل لتــدريب مــوظفي وزارة شــؤون اجلنــسني الليربيــة علــى     ‘٢’  
  ٢٠٠٧مارس /، آذاركتابة تقرير سيداو

أكتــوبر /ميــسِّرة، التحقــق مــن تقريــر ســرياليون بــشأن ســيداو، تــشرين األول     ‘٣’  
٢٠٠٦  

عضوة فريق اخلرباء لزيارة سـرياليون لتقيـيم احتياجـات حكومـة سـرياليون يف                 ‘٤’  
ــذ  ــوبر /ســيداو، تــشرين األول تنفي ــها شــعبة األمــم   ٢٠٠٤أكت ، والــذي نظمت

  املتحدة للنهوض باملرأة
ميــسِّرة ورشــة العمــل لتــدريب مــوظفي وزارة الرفــاه االجتمــاعي وشــؤون          ‘٥’  

، والــيت نظمتــها  ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٨-٤اجلنــسني والطفــل، ســرياليون،   
  شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة

 مكتـب  انظمهـ دورة  ريب املـرأة علـى القيـادة الـسياسية يف ليربيـا،             ميسِّرة، تـد    ‘٦’  
يونيـه  /مستشارة الشؤون اجلنـسانية يف بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، حزيـران               

  ، ليربيامنروفيا، يف ٢٠٠٥
  عضوة اللجنة االستشارية املعنية بدراسة األمني العام عن العنف ضد املرأة  ‘٧’  

  جملالقائمة بأحدث املنشورات يف ا
• a. “A guide to developing a community response to violence against women in 

Ghana” 

• b. A publication of Gender Studies and Human Rights Documentation Centre. (2008) 

• c. Co-writer with Clara Fayorsey and Christine Dowuona-Hammond “Societal 
influences on the conduct of conjugal relations” in Women and Law in West Africa, 
“Gender relations in the family – a West African perspective” edited by Akua 
Kuenyehia (2003) 
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• d. Co-editor, Coker-Appiah – Cusack, “Breaking the silence and challenging the 
myths of violence against women and children in Ghana, report of a national 
study.”(1999) 

• Publication of Gender Studies and Human Rights Documentation Centre 

  
  )ماليزيا(ماري شانزي ديريام     

  
  ، سيالنغور، ماليزيا١٩٣٩سبتمرب / أيلول١٧: تاريخ ومكان امليالد

  ، املاليزيةاإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،        •   ــة باملــساواة بــني اجلنــسني، برن ــوة العمــل املعني عــضوة ق
   حىت اآلن٢٠٠٧

ــة، بوســطن، الواليــات املتحــدة    عــضوة الفريــق  •    االستــشاري، صــندوق حقــوق اإلعاق
   حىت اآلن٢٠٠٨األمريكية، 

عـضوة جملـس اإلدارة، منظمـة رصـد العمـل الـدويل مـن أجـل حقـوق املـرأة يف احملـيط              •  
   حىت اآلن١٩٩٦، ماليزيا،  اآلسيوياهلادئ

 ٢٠٠٧ة، ماليزيـا،     اللجنـة االستـشاري    ةمعهد حركة عدم االحنياز لتمكني املرأة، عضو        •  
  حىت اآلن

   حىت اآلن٢٠٠٥مارس /عضوة اجمللس االستشاري الوطين للمرأة، ماليزيا، آذار  •  
  األنشطة املهنية الرئيسية

عضوة مؤسسة يف جملس إدارة منظمة رصد العمـل الـدويل مـن أجـل حقـوق املـرأة يف                 •  
   حىت اآلن١٩٩٦احمليط اهلادئ اآلسيوي، ماليزيا، 

تنفيذية ملنظمة رصـد العمـل الـدويل مـن أجـل حقـوق املـرأة يف احملـيط اهلـادئ                    املديرة ال   •  
  ٢٠٠٤-١٩٩٣، ماليزيا، (IWRAW)اآلسيوي 

عضوة يف إدارة املشاريع، برنامج املـرأة والتنميـة، أمانـة الكمنولـث، اململكـة املتحـدة،                   •  
  ١٩٩٢يوليه / متوز-مارس /آذار

 اهلــادئ اآلســيوي املعــين بــاملرأة يف القــانون  مــديرة الربنــامج املــساعدة، منتــدى احملــيط   •  
  ١٩٩٠-١٩٨٨، ماليزيا، (APWLD)والتنمية 
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  ١٩٨٥-١٩٨٢رئيسة شعبة الربامج التقنية، احتاد مجعيات تنظيم اُألسرة، ماليزيا،   •  
  التعليم

  ١٩٩١جامعة سوسكس، اململكة املتحدة، ماجستري، نوع اجلنس والتنمية،   •  
  ١٩٦٠يسانس يف األدب االنكليزي، جامعة مدراس، اهلند، ل  •  

  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 
ــم املتحــدة    •   ــرأة يف      -األم ــز حــق امل ــى تعزي ــسيا، عل ــشيه، إندوني ــدعاة يف آت ــدريب ال  ت

؛ تــدريب ٢٠٠٧املــساواة مــن خــالل إصــالح القــوانني الــيت ختــضع التفاقيــة ســيداو،   
وسرياليون وكمبوديا علـى إعـداد تقاريرهـا املقدمـة إىل اللجنـة املعنيـة              يا  ربحكومات لي 

؛ أجــرت تقييمــات ٢٠٠٧-٢٠٠٦بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،  
؛ تولـــت تـــدريب املـــسؤولني يف   ٢٠٠٦ضـــرورية لتنفيـــذ االتفاقيـــة يف أفغانـــستان،    

ــستان و    ــاموا وطاجيكــ ــا وســ ــا وماليزيــ ــا والوس وليربيــ ــات كمبوديــ ــد حكومــ تايلنــ
 ليــشيت إلعــدادهم مــن أجــل اســتعراض امتثــال حكومــاهتم       -وأوروغــواي وتيمــور  

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦-٢٠٠٤اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية كما حددهتا جلنة سيداو، 
 أجـــرت حتلـــيالً ملـــشروع قـــانون املـــساواة يف  -منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا    •  

؛ أجـرت   ٢٠٠٣مارس  /ات سيداو، آذار  طاجيكستان لتقييم الشمولية واالمتثال ملتطلب    
أغـسطس  / اتفاقيـة سـيداو، آب  لتزامـات استعراضاً ملدى امتثـال قـوانني طاجيكـستان ال    

٢٠٠٢  
  أحدث املنشورات يف اجملال

• Examination of the jurisprudence of the Committee on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women with reference to the cases decided on under the 
Optional Protocol, April, 2009; Culture and inequality: international human rights 
instruments as a tool for change, February, 2009; The role of women in society: 
Malaysian and Asian perspectives, May 2008; From global to local: the role of NGOs, 
2007; The practice of child marriage in South Asian countries: a gross form of gender-
based discrimination and a violation of human rights, July, 2006 

  
  )شيلي(جوليا لورينا فرايز مونليون     

  ، زيورخ١٩٦٠أبريل / نيسان١: تاريخ ومكان امليالد
  اإلنكليزية واإلسبانية: لغات العمل
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  الية احلالوظائف/املناصب
مديرة، مؤسسة الشؤون اإلنسانية، منظمـة غـري حكوميـة، ذات مركـز استـشاري لـدى األمـم                   

 والدفاع عنها، أستاذة، مركز حقوق اإلنـسان،        املتحدة، مكرسة لتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة     
  كلية احلقوق، جامعة شيلي
  األنشطة املهنية الرئيسية

، وخــصم أمــام منظومــة حقــوق اإلنــسان حماميــة تعــاجل قــضايا حقــوق اإلنــسان للمــرأة   •  
  اإلقليمية

  ، دورة دراسية، مركز حقوق اإلنسان“حقوق اإلنسان نظرياً وعملياً”أستاذة،   •  
ة يف املــسائل املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة، والعنــف اجلنــساين، والقــانون   مستــشار  •  

اجلنـــائي، والقـــضايا اجلنـــسانية لـــصاحل وكـــاالت متعـــددة األطـــراف ومنظمـــات غـــري  
  حكومية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  التعليم
  ورددرجة املاجستري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، جامعة أكسف  •  
  حمامية مرافعة معتمدة أمام احملكمة العليا لشيلي  •  
  ليسانس يف القانون، جامعة ساالمانكا  •  

  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة هبيئة املعاهدات
  منسقة لالئتالف النسائي اإلقليمي حلقوق اإلنسان والعدالة اجلنسانية  •  
  أة من أجل العدالة اجلنسانيةعضوة اجمللس االستشاري ملبادرة املر  •  

  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
• “Study of data on violence against women in Latin America and the Caribbean”, 

Gender Affairs Division, ECLAC, December 2009 

• “Gender and power in the Bachelet era”, Equity and Gender Observatory, December 2009 

• “Equal Opportunities” Symposium, in the Human Rights Yearbook of the Human 
Rights Centre, Faculty of Law, University of Chile, 2008, pp. 71-96 

• “Feminine freedoms and masculine paradoxes”, with Carola Carrera in the journal 
Chile XXI, 2004 

• “The development of women’s economic, social and cultural rights in the international 
system for the protection of human rights”, Platform for the Development of 
Democracy and Human Rights, Ediciones Taller Comunicación Mujer, Quito, Ecuador. 
2004 
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  )مصر(نايلة حممد جرب     
  

  ، القاهرة، مصر١٩٥٠فرباير / شباط١٩: تاريخ ومكان امليالد
  الية احلالوظائف/املناصب

 ٢٠٠٩(،  )سـيداو (رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                •  
  )اآلن حىت ١٩٩٨( يف سيداو ةعضو). اآلنحىت 

  )اآلن حىت ٢٠٠٧(رية ملكافحة ومنع االجتار بالبشر رئيسة جلنة التنسيق الوطنية املص  •  
  )اآلن حىت ٢٠٠٩(رئيسة اللجنة الوطنية املصرية للدول الناطقة بالفرنسية   •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
املــشاركة يف دوراهتــا وبعــض أفرقتــها العاملــة قبــل الــدورات، ومتثيــل  : عــضوية ســيداو  •  

نائبــة رئيــسة اللجنــة .  األمــم املتحــدة ذات الــصلةاللجنــة أمــام احملافــل الدوليــة وهيئــات
)٢٠٠٨-٢٠٠٧(  

  ١٩٩٢منسقة لقضايا املرأة والطفل والتنمية االجتماعية يف وزارة اخلارجية منذ عام   •  
صــاحبة مبــادرة إنــشاء إدارة حقــوق اإلنــسان يف وزارة اخلارجيــة املــصرية ومــديرة هلــا    •  

اإلنــسان والــشؤون االجتماعيــة مــساعدة وزيــر اخلارجيــة حلقــوق ). ١٩٩٦-١٩٩٢(
ســــفرية لــــدى مجهوريــــة جنــــوب أفريقيــــا ). ١٩٩٩-١٩٩٦(واإلنــــسانية الدوليــــة 

املمثلة الدائمة ملصر لدى مكتب األمـم       ). ٢٠٠٢-١٩٩٩(وبوتسوانا ومملكة ليسوتو    
ــة     ــارة العامليـ ــة التجـ ــف ومنظمـ ــدة يف جنيـ ــر  ). ٢٠٠٥-٢٠٠٢(املتحـ ــساعدة وزيـ مـ

  )٢٠١٠فرباير / شباط- ٢٠٠٥(اف اخلارجية للشؤون متعددة األطر
  )٢٠٠٨-٢٠٠٢(عضوة جملس إدارة معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث   •  
  ) حىت اآلن٢٠٠٣(املمثل الشخصي لرئيس اجلمهورية إىل الدول الناطقة بالفرنسية   •  
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  التعليم
  درجة املاجستري يف العالقات الدولية، جامعة القاهرة  •  
  ألدب الفرنسي، جامعة برنو، تشيكوسلوفاكيادرجة املاجستري يف ا  •  
  بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة  •  

  
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

األمـم املتحـدة    رصـد معاهـدات     اإلعداد املوضوعي للتقارير الوطنية املقدمة إىل هيئات          •  
والتعاون مع اليونيـسيف ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني              حلقوق اإلنسان،   

وإدارة الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات ومركـز              
  )٢٠١٠-٢٠٠٥(ومفوضية حقوق اإلنسان ) ١٩٩٩-١٩٩٢(حقوق اإلنسان 

 مـؤمتر القمـة الثـاين    : مع السلطات الوطنية واملنظمـات الدوليـة املختـصة بـشأن         التنسيق  •  
؛ )٢٠٠٩نـوفمرب  /روما، تـشرين الثـاين  (للسيدات األول يف بلدان حركة عدم االحنياز    

شــرم الــشيخ، (ومــؤمتر القمــة األول للــسيدات األول يف بلــدان حركــة عــدم االحنيــاز   
ــوز ــه /مت ــساعدة اســتناداً إىل     )٢٠٠٩يولي ــدمي امل ؛ اجتمــاع اخلــرباء اإلقليمــي املعــين بتق

؛ اإلعــداد )، القــاهرة٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول(يا االجتــار بالبــشر احلقــوق لــضحا
املـؤمتر  ن دور املرأة يف التنمية يف الدول األعضاء يف منظمـة            بشأللمؤمتر الوزاري الثاين    

؛ مـؤمتر البحـرين ملكافحـة االجتـار         )، القـاهرة  ٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    (اإلسالمي
نـــا بـــشأن مبـــادرة األمـــم املتحـــدة العامليـــة ؛ منتـــدى فيي)٢٠٠٩مـــارس /آذار(بالبـــشر 

؛ مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة       )٢٠٠٨فرباير  /شباط(ملكافحة االجتار بالبشر    
  )، فيينا١٩٩٣(؛ واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان )، كوبنهاغن١٩٩٥مارس /آذار(

  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
 االجتـار بالبـشر، مركـز الدراسـات االجتماعيـة           مكافحـة : جمموعة مقاالت وحماضرات    

ــات    )٢٠٠٩( ــد الدراســ ــسان، معهــ ــوق اإلنــ ــرية يف آليــــات حقــ ــورات األخــ ؛ التطــ
؛ حقـــوق اإلنـــسان يف الـــسياق األفريقـــي، معهـــد الدراســـات   )٢٠٠٩(الدبلوماســـية 
؛ دراسات مقارنـة يف حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف العـامل العـريب،              )٢٠٠٨(الدبلوماسية  

؛ هيئـات رصـد معاهـدات حقـوق اإلنـسان، أكادمييـة             )٢٠٠٨(ومي للمـرأة    اجمللس الق 
؛ حتفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة              )٢٠٠٨(الشرطة  

حتليــل مقــارن يف الربنــامج التــدرييب علــى حقــوق  : املــؤمتر اإلســالمييف بلــدان منظمــة 
  )٢٠٠٨(اإلنسان بإشراف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
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  )إسرائيل( كاداري -روث هالربين     
  

  ، إسرائيل١٩٦٦مايو / أيار١٥: تاريخ ومكان امليالد
  اإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

 -بـار  جامعـة  مديرة، مركـز روث وإميانويـل راكمـان الـدويل للنـهوض مبركـز املـرأة،                   •  
  رامات غان، إسرائيلإيالن، 

   إيالن، رامات غان، إسرائيل-معة بار ، جاة مساعدةأستاذ  •  
  ، األمم املتحدة)سيداو(نائبة رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
، إحــصاء نــصف )منــشورات قــرارات احلاخامــات (رئيــسة التحريــر : مركــز راكمــان  •  

أكادمييــة ملركــز ني املــرأة؛ مــشرفة ســنوي للمــرأة واُألســرة يف إســرائيل؛ جمموعــة قــوان  
  )إلصالح التشريعياصياغة مشاريع قوانني (املعونة القانونية؛ رئيسة برنامج الدعوة 

رئيسة الفريـق العامـل املعـين بإعـداد توصـيات عامـة بـشأن النتـائج االقتـصادية                   : سيداو  •  
  للزواج وفسخه

ــار     •   ــة ب ــة احلقــوق جبامع ــالن-كلي ــدري:  إي ــة  والبحــث يف سالت ــانون : اجملــاالت التالي ق
  اُألسرة؛ االنتقادات النسائية للقانون؛ املرأة والدين؛ احلقوق الدولية للمرأة

مــديرة، بــرامج التعلــيم املــستمر لقــانون اُألســرة وحلقاتــه   : مجعيــة احملــامني اإلســرائيلية   •  
   السنويالدراسية؛ عضوة اللجنة التوجيهية ملؤمتر احملامني اإلسرائيليني

  مالتعلي
  ١٩٩٣يونيه /مدرسة حقوق يال، نيوهافن، كونتكيت، دكتوراه يف احلقوق، حزيران  •  
  ١٩٩٠مايو /ال، نيوهافن، كونتكيت، ماجستري يف احلقوق، أياريمدرسة حقوق   •  
  ١٩٨٩يونيه /جامعة بار إيالن، رامات غان، إسرائيل، بكالوريوس يف القانون، حزيران  •  
  ع، تل أبيب، إسرائيل، زميلة ما بعد الدكتوراهجامعة تل أبيب، قسم االجتما  •  
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  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 
  مكتب رئيس الوزراء، القدس، إسرائيل: ٢٠٠٨-٢٠٠٢  •  
  رئيسة اللجنة االستشارية لسلطة النهوض مبركز املرأة  •  
  ة االجتماعيةمعهد األمم املتحدة لبحوث التنمي: ٢٠٠٩-٢٠٠٨  •  
  عضوة فريق البحث املعين بالدين والسياسات واملساواة بني اجلنسني  •  
  جلنة األمم املتحدة املعنية مبركز املرأة: ٢٠٠٦-٢٠٠٣  •  
للجنـة األمـم    إىل اخلمـسني    رئيسة الوفد اإلسرائيلي يف الدورات من السابعة واألربعني           •  

  املتحدة املعنية مبركز املرأة
  وزارة العدل ووزارة اخلارجية، القدس، إسرائيل: ٢٠٠١-٢٠٠٠ ؛١٩٩٧-١٩٩٦  •  
أعــدت التقــارير الدوريــة اإلســرائيلية املوحــدة األول والثــاين والثالــث مبوجــب اتفاقيــة     •  

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملقدمة إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                 
  التمييز ضد املرأة
  ت يف اجملالقائمة بأحدث املنشورا

• Women in Israel: a state of their own, University of Pennsylvania Press, 2004 

• One constitution and one law to the man and to the woman: women, rights and the law 
during the mandate period forthcoming (Margalit Shiloh, Eyal katvan, Ruth Halperin-
Kaddari Eds., Bar-Ilan Press, 2010) 

• Between universal feminism and particular nationalism: politics, religion and gender 
(in)equality in Israel, (together with Yaacov Yadgar), to be published in Third World 
Quarterly (2010) 

  )اليابان(يوكو هاياشي     
  

  ، ميتو، اليابان١٩٥٦يونيه / حزيران٩: ومكان امليالدتاريخ 
   واليابانيةاإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

  )مكتب أثينا القانوين يف طوكيو، اليابان( يف املمارسة اخلاصة يةحمام  •  
  )سيداو( اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ةعضو  •  
كـانون  (امل املعين بالرسائل مبوجب الربوتوكول االختياري، سـيداو          الفريق الع  ةعضو  •  

  ) حىت اآلن٢٠٠٩يناير /الثاين
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  األنشطة املهنية الرئيسية
كتـب شـؤون املـساواة بـني        التابعـة مل   اللجنة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة،             ةعضو  •  

  ) حىت اآلن٢٠٠١(اجلنسني التابع جمللس الوزراء 
خلاصــة املعنيــة باملــسائل األساســية واخلطــة الرئيــسية، يف إطــار مكتــب    اللجنــة اةعــضو  •  

  ) حىت اآلن٢٠٠٩(شؤون املساواة بني اجلنسني التابع جمللس الوزراء 
 ٢٠٠٦(تنظــيم اُألســرة جمــال  جملــس إدارة املنظمــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل يف ةعــضو  •  

  )حىت اآلن
 ٢٠٠٦(تحـدة للـسكان، مكتـب طوكيـو        اللجنة االستشارية لصندوق األمم امل     ةعضو  •  

  )حىت اآلن
ــضو  •   ــا        ةع ــسان وتعزيزه ــوق اإلن ــة حق ــة حلماي ــم املتحــدة الفرعي ــة األم ــاوب يف جلن  من

)٢٠٠٦-٢٠٠٤(  
  )٢٠٠٤-٢٠٠٢( رئيس مجعية النساء احملاميات يف اليابان ةنائب  •  
، ١٩٩٥(رأة  مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الرابــع للمــ يف احلكومــة اليابانيــة ةمستــشار  •  

  )بيجينغ
  التعليم

  ١٩٧٩بكالوريوس احلقوق، جامعة واسيدا،   
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

مـارس  / إىل آذار  ٢٠٠٤( ملادة القانون، مدرسة حقـوق واسـيدا، طوكيـو           ة زائر ةأستاذ  •  
٢٠٠٩(  

املــرأة  ” مــشتركة للخــرجيني عــن   ةدورة دراســي يف جامعــة األمــم املتحــدة،   ةحماضــر  •  
  )٢٠٠٨(“ وحقوق اإلنسان

ــة   ةعــضو  •   ــات املدني ــان للحري ــ) حــىت اآلن١٩٩٠( جملــس إدارة احتــاد الياب  عــام ة، أمين
  )٢٠٠٠-١٩٩٨(االحتاد 

  )٢٠٠٣-١٩٩٥( اللجنة االستشارية لصندوق املرأة اآلسيوي ةعضو  •  
  )١٩٩٧-١٩٨٣(ب مستشار قانوين ملركز طوكيو املعين بأزمة االغتصا  •  
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  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
• Hayashi, Yoko, “The 30th anniversary of CEDAW, the achievements and challenges”, 

Human Rights Monthly No. 251, (2009) (in Japanese) 

• Hayashi, Yoko, Protection for victims under the revised anti-domestic violence law, 
the human rights mechanism in prospect (Tokyo: Yushindo-Kobunsha, 2007) (in 
Japanese) 

• Hayashi, Yoko and Mutsuko Yoshioka (eds.), Lectures on law relating to gender in 
practice, pp. 321-366, 397-423 (Tokyo: Minjiho Kenkyukai, 2007) (in Japanese) 

• Hayashi, Yoko, “The Human Rights Council from the viewpoint of the 
Subcommission on Human Rights”, Human Rights International No. 18, pp. 107-109 
(2007) (in Japanese) 

• Hayashi, Yoko, “Discrimination against children born out of wedlock in terms of 
inheritance”, Handbook on Practice of International Human Rights Law (2007) (in 
Japanese) 

• Hayashi, Yoko, “What is ‘Discrimination against women’?: unfair treatment of women 
for reasons of pregnancy and birth and the equal opportunity law”, Josei to Rodo 21 
vol. 15 (No. 58), pp. 7-16 (2006) (in Japanese) 

  
  )كمبوديا(ساميث هو     

  
  ، بنوم بنه، كمبوديا١٩٥٨يناير / كانون الثاين١: تاريخ ومكان امليالد

  املنصب احلايل
  أمينة عام اجمللس الوطين الكمبودي للمرأة  

  اخلربات املهنية
 عامــاً مــن اخلــربة مــن واقــع تقلّــد الكــثري مــن ٣٠لــدى الــسيدة هــو ســاميث أكثــر مــن   

ة إىل جانب العمل مع املنظمات غري احلكوميـة، حتديـداً يف            املناصب الرفيعة يف احلكوم   
وستكون إضافة قّيمة للغاية إىل اللجنة حيـث لـديها جتربـة            . جمال حقوق املرأة والتنمية   

عملية يف القيادة وإدارة العمل اإلمنـائي يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة                    
 علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   إىل جانــب معرفتــها املتعمقــة باتفاقيــة القــضاء 

وكأمينة عامة للمجلـس الـوطين الكمبـودي للمـرأة، واملـسؤولة عـن سـيداو،                ) سيداو(
فإن لديها اخلـربة لقيـادة العمـل بـشأن نـشر االتفاقيـة يف كمبوديـا والتعليقـات اخلتاميـة             

ات حقـوق   عليها، بالتعاون الوثيق مع كبار املسؤولني يف احلكومة والربملانيني ومؤسس         
كما قامت عن اقتـدار بقيـادة الفريـق العامـل الـوطين مـن خـالل املـشاورات                   . اإلنسان

. وصــياغة التقريــر الــوطين املقــدم إىل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة    
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ــديات ومــؤمترات      ــة، يف منت ــة املــستوى يف احلكوم ــصفتها مــسؤولة رفيع وشــاركت، ب
سبها اخلـربة الدوليـة رفيعـة املـستوى الالزمـة للمـشاركة             دولية رفيعة املـستوى، ممـا أكـ       
ــة  ــة يف مثــل هــذه اللجن وعــالوة علــى ذلــك، فــإن لــدى الــسيدة هــو ســاميث    . بفاعلي

   الالزمة للمشاركة على هذا املستوىاإلنكليزيةمهارات اللغة 
  املناصب اليت تقلّدهتا

ــودي للمــرأة         •   ــس الــوطين الكمب ــة للمجل ــام األمانــة العام ــة ع ، )٢٠١٠-٢٠٠٨(أمين
اجمللس مسؤول عن تنفيـذ التـزام الدولـة بـسيداو، ورصـدها وتنفيـذها وتقـدمي تقـارير                   (

  )عنها
وكأمينة عامة، فإن السيدة هو ساميث مسؤولة عن اإلشراف على أداء األمانـة العامـة                 •  

وتـشرف علـى عمـل ثـالث إدارات ومـا           . اليت متثل اجلهاز التنفيـذي للمجلـس الـوطين        
ويشمل ذلك وضع خطـة عمـل اجمللـس وأيـضاً           . ب ختضع لألمانة العامة   يتبعها من ُشع  

إدارة األمــوال الــواردة مــن امليزانيــة وشــركاء التنميــة علــى الــسواء، مبــا يف ذلــك األمــم 
يرد طيه املرسوم الفرعي بـشأن دور ومـسؤوليات اجمللـس الـوطين الكمبـودي             (املتحدة  

  )للمرأة واألمانة العامة
  )٢٠٠٨-١٩٩٨( الشؤون التقنية، وزارة شؤون املرأة، كمبوديا، مديرة عامة إلدارة  •  
، ومـسؤولة   )برنامج التكنولوجيا املالئمـة يف جمـال الـصحة         ((PATH)مسؤولة الربنامج     •  

  ٢٠٠٨-٢٠٠١، )عن العمل بشأن ديناميات اهلجرة والوقاية من اإليدز، كمبوديا
  )١٩٩٨-١٩٩٦(نائبة مدير عام، وزارة شؤون املرأة   •  
  ، كمبوديا)١٩٩٦-١٩٩٢(مديرة دائرة املرأة والتنمية، وزارة شؤون املرأة   •  
  )١٩٩٢-١٩٨٤(يف كمبوديا، مجعية املرأة موظفة،   •  
ــة        •   ــشؤون االجتماعي ــوف، مــسؤولة عــن ال ــة يف بريــك بن ــشعبية العام ــة ال عــضوة اللجن

  )١٩٨٤-١٩٨١(والثقافة، مقاطعة كاندال، كمبوديا، 
  )١٩٨١-١٩٨٠( بريك بنوف الصحي، مقاطعة كاندال رئيسة معاونة ملركز  •  
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  التعليم
  )، بنوم بنه١٩٧٤ الثانوية، ثمدرسة سيسوفا(البكالوريا، املستوى الثاين   •  
رمروين للتكنولوجيــــا، املتعــــددة ، جامعــــة شــــا٢٠٠٩(ماجــــستري يف اإلدارة العامــــة   •  

  األغراض، بنوم بنه
  دورات تدريبية خمتارة

  )١٩٩٧مركز التعليم األسترايل، بنوم بنه، كمبوديا،  (١٢املستوى  اإلنكليزيةاللغة   •  
أغــسطس /التــدريب يف جمــاالت الــدعوة واالتــصال والتعبئــة االجتماعيــة، تايلنــد، آب    •  

٢٠٠٧  
  ١٩٩٩ أشهر، سنغافورة، ٣ ملدة اإلنكليزيةدورة يف اللغة   •  
  ١٩٩٨ أسابيع، ٦ختطيط مشاريع املرأة يف التنمية وإدارهتا،   •  
  ١٩٩٧نوفمرب /دورة توجيهية لرابطة جنوب شرق آسيا، تشرين الثاين  •  
  ٢٠٠٠مبادئ اإلدارة واحلكم الرشيد، املعهد الكمبودي حلقوق اإلنسان،   •  
  ١٩٩٥تنفيذ برنامج عمل بيجينغ، اليونيسيف، تعزيز حقوق املرأة والطفل، الصني،   •  

  قائمة املنشورات
التقنيــة وضــمان اجلــودة يف جمموعــة مــن املــواد ســامهت الــسيدة هــو ســاميث باملــشورة   

ــا باللغــة    ــةواملنــشورات املتعلقــة بــسيداو الــصادرة يف كمبودي  واخلمــري والــيت اإلنكليزي
ــضاً     ــدريب أي ــسيداو وللت ــوعي ب ــادة ال ــواد   . أُعــدت لزي ــشورات وامل ــذه املن ــشمل ه وت

  :يلي ما
  كُتيبات ومنشورات بشأن سيداو  - ١  
  لكمبودي للمرأةجمالت اجمللس الوطين ا  - ٢  

  
  )بوركينا فاسو(راسولغويسيدا كليمنس إلبودو ساوادوغو     

  
  كونغوسي، بورينا فاسو/، رونو١٩٥٩أكتوبر / تشرين األول١٠: تاريخ ومكان امليالد

  حلالة االجتماعيةا
   عاما١٤ً و ٢٢ و ٢٧ أبناء، أعمارهم ٣متزوجة وهلا 
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  لغات العمل
  الفرنسية
  الوظائف احلالية/املناصب

  أمينة عام وزارة النهوض باملرأة، بوركينا فاسو: ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول  •  
  رئيسة شعبة الشؤون االجتماعية، حمكمة استئناف أواغادوغو: ٢٠٠٨-٢٠٠٣  •  
  مستشارة حمكمة استئناف أواغادوغو: ٢٠٠٦-٢٠٠٣  •  
  مستشار فين يف وزارة النهوض باملرأة: ٢٠٠٣-١٩٩٧  •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
  دعم الوزير يف تنفيذ سياسة الوزارة املسؤولة عن قضايا املرأة  •  
التنسيق اإلداري والتقين للمكاتب املركزية والالمركزية والفرعيـة واهلياكـل األساسـية              •  

  للبعثات
  توطيد العالقات مع الوحدات التقنية يف الوزارات األخرى  •  
  ية بوضع املرأةاملشاركة يف االجتماعات الوطنية والدولية املعن  •  
  مدّرسة بديلة يف املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء  •  
  التعليم

  A4شهادة البكالوريا : ١٩٨٠  •  
  دراسات يف القانون يف جامعة أواغادوغو: ١٩٨٥-١٩٨٠  •  
  ماجستري يف القانون والقبول باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء: ١٩٨٥  •  
  ة لبوركينا فاسوالقبول يف السلطة القضائي: ١٩٨٧  •  

  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدات
  مستشارة وموجِّهة يف جمال حقوق املرأة والطفل: ١٩٩١منذ عام   •  
مستــشارة فنيــة يف الــوزارة املعنيــة جبميــع حقــوق املــرأة واملــسائل        : ٢٠٠٢-١٩٩٧  •  

  القانونية
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طنيـة ملكافحـة التمييـز ضـد املـرأة، اهليئـة املـسؤولة              رئيسية اللجنة الو  : ٢٠٠٨-١٩٩٨  •  
  )سيداو(عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

املـــشاركة يف اإلعـــداد ويف جلنـــة فحـــص التقـــارير الثـــاين والثالـــث والرابـــع واخلـــامس   •  
فحـصه يف   لبوركينا فسو فيما يتعلق بسيداو، ويف إعداد التقريـر الـسادس الـذي سـيتم                

   يف مقر األمم املتحدة٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
املشاركة يف اعتماد بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلـق              •  

  ، يف أديس أبابا٢٠٠٣مارس /حبقوق املرأة يف أفريقيا، آذار
  عضوة نقابة احملاميات يف بوركينا فاسو  •  

  القائمة بأحدث املنشورات يف اجمل
دراسة عن الوضع القانوين واالجتماعي االقتصادي للمرأة يف بوركينا فاسـو، أُجريـت          - ١

   لصاحل مكتب اليونيسيف يف بوركينا فاسو٢٠٠٠يناير /يف كانون الثاين
  ٢٠٠٧دراسة عن احلماية القانونية لعامالت املنازل صغريات السن، عام   - ٢
  

  )أوغندا( بانتيبيا -جراس كيوموهندو     
  

   هوميا، أوغندامنطقة، ١٩٦٣أكتوبر / تشرين األول٢: تاريخ ومكان امليالد
  اإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب
وتـشمل الواجبـات الرئيـسية      . أستاذة، قسم دراسات املرأة واجلنس، جامعة مـاكريري         

ني اإلشــراف علــى طلبــة الــدكتوراه واملاجــستري، وتــدريس سلــسلة حماضــرات للخــرجي  
ويف إطار اجلامعة، فإنين عـضو      . وطلبة الدراسات العليا والقيام بأعمال البحث والنشر      

، وعـضوة فريـق التوجيـه      )جلنة العلوم والدراسات الثقافية   (يف استعراض برامج اجلامعة     
  لألكادميياتاجلامعي 

  األنشطة املهنية الرئيسية
  تدريس اخلرجيني وطلبة اجلامعة  •  
  بة اخلرجيني، درجّيت املاجستري والدكتوراهاإلشراف على الطل  •  
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  إجراء البحوث ونشر النتائج يف احملافل احمللية والدولية على السواء  •  
  AGENDA Africaمقاالت استعراض األقران وعضوة يف جملس إدارة حترير   •  
أنــشطة الــربط الــشبكي والــدعوة لتعزيــز حقــوق املــرأة بالتعــاون مــع خمتلــف املنظمــات   •  

  ئية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةالنسا
ــال، وزارة       •   التــدريب يف جمــال قــضايا اجلنــسني يف خمتلــف القطاعــات، علــى ســبيل املث

  الصحة، ووزارة شؤون اجلنسني، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية
  استعراض السياسات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني  •  
  التعليم

 االجتماع واألنثروبولوجيا االجتماعية، جامعة هل، اململكة املتحـدة،         دكتوراه يف علم    •  
 االجتماعية، جامعـة كمربيـدج، اململكـة        األنثروبولوجيا، ودرجة املاجستري يف     ١٩٩٧

  ١٩٩٠املتحدة، 
  ١٩٨٧ليسانس آداب، العلوم االجتماعية، جامعة ماكريري، كمباال، أوغندا،   •  
صرية يف نوع اجلـنس والتنميـة ونـوع اجلـنس وحقـوق      عديد من الدورات الدراسية الق     •  

  املرأة
  أنشطة أخرى رئيسية

وشـغلت  . العمل على أسـاس تطـوعي يف عـدد مـن جمـالس اإلدارات يف اجملتمـع املـدين                    
منــصب الرئيــسة ملــدة أربــع ســنوات لــشبكة املــرأة يف أوغنــدا، وهــي منظمــة مكرســة    

يضاً داعية جلمعية األخـصائيات     وكانت أ . للدعوة من أجل حقوق الضعفاء يف اجملتمع      
 الزراعيات وأخصائيات البيئة، كما عملت يف جلنة بناء قدرة اجملتمـع املـدين يف أوغنـدا          

وكانت عضوة جملس إدارة املبادرة دون اإلقليمية لـشرق         . املمولة من االحتاد األورويب   
-٢٠٠٧ الفتـرة  واعترافاً بقـدرهتا القياديـة البـارزة، ُمنحـت يف     . أفريقيا للنهوض باملرأة  

وتـشغل حاليـاً    .  الزمالة الدولية لقيـادة منتـديات املـرأة، والـيت أكملتـها بنجـاح              ٢٠٠٨
  ضمان اجلودةشهادة منصب رئيسة اجمللس الوطين آللية 
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  قائمة بأحدث املنشورات
• Grace Bantebya Kyomuhendo and Marjorie Keniston McIntosh (2006), Women, Work 

and Domestic Virtue in Uganda: 1900-2003, jointly published by James Currey-
Oxford Ohio University Press-Athens and Fountain publishers 

• Grace Bantebya Kyomuhendo (ed.) (2005), Women’s health, national and 
international perspective, published by Women and Gender Studies, Makerere 
University, Makerere University Printery 

  مقاالت منشورة يف كتب
• Grace Bantebya Kyomuhendo (2009) The Mobile “Village” Phone Business: A 

Vehicle for Rural Women’s Empowerment and Gender Equality in Uganda in Africa 
Women and ICTSs: Investigating Technology, Gender and Empowerment ed by Ineke 
Busken and AnneWebb Published by Zed publishers UK 

• Grace Bantebya et al., 2007, Challenges to women’s empowerment through ICTSS: 
the case of Makerere University in AGENDA journal 2007 pp. 81-88 

• Grace Bantebya et al., 2007, Reflections on a collaborative experiences using ICT in a 
transcultural women’s health module AGENDA journal 2007 pp. 54-65 

  
  )سلوفينيا(فيوليتا نيوبوير     

  
  ، بوستوينا، سلوفينيا١٩٥٤مارس / آذار٣١: تاريخ ومكان امليالد

   واإليطالية والكرواتية والسلوفينيةاإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

  منسقة التعاون الدويل، مكتب حكومة مجهورية سلوفينيا لتكافؤ الفرص  •  
   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ومقررهتاةعضو  •  

  األنشطة املهنية الرئيسية
 ١٩٩٢منـسقة التعـاون الــدويل، مكتـب حكومــة مجهوريـة ســلوفينيا لتكـافؤ الفــرص،        •  

  حىت اآلن
مية استشارية وتنـسيقية وهيئـات أخـرى، مـن بينـها الفريـق              حكو/عضوة هيئات وطنية    •  

العامل املشترك بني القطاعات املعين بإجراءات مناهـضة االجتـار بالبـشر وجلنـة حقـوق                
  اإلنسان املشتركة بني القطاعات
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حكوميـة دوليــة، مـن بينــها اللجنـة التوجيهيــة جمللــس    /عـضوة منظمــات إقليميـة ودوليــة    •  
اة بــني املــرأة والرجــل وجلنتــها املخصــصة إلعــداد اتفاقيــة جملــس  أوروبــا املعنيــة باملــساو

  أوروبا ملنع العنف ضد املرأة والعنف املرتيل ومكافحتهما
  

  التعليم
، دراسة علم االجتماع يف كلية العلـوم االجتماعيـة، جامعـة لوبليانـا،         ١٩٧٧-١٩٧٣  

  لوبليانا، سلوفينيا
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

مـشاركة  أجـل   مؤسسة وعضوة منظمات غري حكومية وطنية من بينـها التحـالف مـن                •  
اربـة االجتـار بالبـشر    حم مركـز  - Kljucجنسانية متوازنـة يف صـنع القـرار العـام، مجعيـة       

   مدينة املرأة- دور املرأة يف الثقافةومجعية تعزيز 
ري الدوليـة للمـساواة بـني اجلنـسني ومغزاهـا مـن خـالل              تعزيز الفهم املالئم لطبيعة املعاي      •  

املشاركة يف خمتلف االجتماعات واملوائد املستديرة واحللقات الدراسية علـى األصـعدة       
  الوطنية واإلقليمية والدولية

إىل الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع              من جانـب اخلـرباء      ساعدة  املتقدمي    •  
فيمــا يتعلــق بالتزامــات اإلبــالغ وتنفيــذ توصــيات ) ســيداو (أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

ــتم النظــر فيهــا مبوجــب إجــراءات الربوتوكــول       ــيت ي ــة واآلراء حــول الرســائل ال اللجن
  االختياري

زيادة توعية املنظمات غري احلكومية ومؤسسات حقوق اإلنـسان املـستقلة بـدورها يف                •  
ــة ســ      ــالغ مبوجــب اتفاقي ــال اإلب ــدعوة يف جم ــيت   الرصــد وال ــذ التوصــيات ال يداو وتنفي

  اعتمدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالكامل ويف الوقت املناسب
عضوة يف الوفود الوطنية املشاركة يف املؤمتر العاملي الرابع للمـرأة ويف عمليـات املتابعـة        •  

 الدوليـة األخـرى املعنيـة       اإلقليمية والعاملية يف املـؤمترات الوزاريـة األوروبيـة واملـؤمترات          
باملساواة بني اجلنسني وعضوة يف الوفود الوطنية اليت تقدم التقارير مبوجـب معاهـدات            

  حقوق اإلنسان
الدعوة من أجل التغلب على نقص متثيل املرأة يف صنع القرار السياسي والعـام وتقـدمي               •  

مـشاركة املـرأة يف      يف وضـع اإلجـراءات والتـدابري لزيـادة           مـن جانـب اخلـرباء     ساعدة  امل
  ة وتنفيذها ورصدها وتقييمهايناجملالس املنتخبة واملع
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ــادرات        •   ــا يف ذلــك املب ــسني، مب ــساواة بــني اجلن ــة بامل ــشاريع املتعلق تقــدمي املــشورة يف امل
يف ألبانيـا، أرمينيـا، أذربيجـان، البوسـنة واهلرسـك، جورجيـا، كازاخـستان،               التشريعية  

   أوكرانيا، وأوزبكستانمولدوفا، صربيا، اجلبل األسود،
تقــدمي ورقــات وإلقــاء خطــب يف عديــد مــن املــؤمترات املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني      •  

واملشاركة يف اجتماعات أفرقة اخلـرباء لوضـع توصـيات أو مبـادئ توجيهيـة لإلسـراع                 
  بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف جماالت جوهرية حمددة

  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
انتخابات الربملان األورويب من أجل تقاسم صـنع القـرار بالتـساوي،            املشاركة يف   محلة    

، حمــــررة ٢٠٠٩خــــاص لــــصحيفة ديلــــو، جريــــدة يوميــــة يف ســــلوفينيا،       ملحــــق
ومؤلفة مشاركة؛ إجراءات إجيابيـة لتعزيـز متثيـل املـرأة والرجـل بالتـساوي يف                مشاركة

للجنــة األوروبيــة مــن أجــل الدميقراطيــة اخلدمــة املدنيــة؛ ورقــة حللقــة دراســية نظمتــها ا 
؛ املــرأة والــسياسات يف ســلوفينيا، ورقــة  ٢٠٠٦، )جلنــة فينيــسيا(خــالل القــانون  مــن

 Handbuch des politischen Systems Sloweniens, Schriftenreiheأُعـدت مـن أجـل    

des Oesterreichischen Ost- und Suedosteuropa-Instituts, 2006.  
  

  )موريشيوس(تن براميال با    
  

  ، موريشيوس١٩٥٨يونيه / حزيران٢٩: تاريخ ومكان امليالد
   والفرنسيةاإلنكليزية: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

؛ عـضوة الفريـق العامـل       )سـيداو (عضوة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة             •  
  املعين بالرسائل مبوجب الربوتوكول االختياري لسيداو

  عضوة الفريق االستشاري ملرصد حقوق املرأة يف أفريقيا  •  
ــا       •   ــة األمــم املتحــدة االقتــصادية ألفريقي ــها جلن ــة الــيت عينت ــة املــرأة والتنمي  يف عــضوة جلن

  ٢٠٠٨يوليه /متوز
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  األنشطة املهنية الرئيسية
  )رئيس غرف املشورة(حمامية مرافعة أمام احملاكم   •  
  دة، داخلية وخارجيةمستشارة قانونية لشركات عدي  •  
رئيسة لفريقّي عمل أنشأهتما حكومة موريشيوس الستعراض مجيـع القـوانني التمييزيـة               •  

  ضد املرأة ومجيع القوانني املتعلقة حبماية الطفل
صياغة تشريعات خمتارة وورقة مفاهيم حلكومة موريشيوس مـن بينـها مـشروع قـانون                 •  

مـشروع قـانون    (حلمايـة مـن العنـف املـرتيل         محاية الطفل، التمييز على أساس اجلـنس؛ ا       
، مــشروع قــانون تعــيني أمنــاء مظــامل للطفــل؛ مــشروع قــانون اُألســرة، أنظمــة  )معــدل
  لطفل؛ إصالح نظام العدالة املتعلق باُألسرة يف موريشيوسلوطين للس ااجمل
  التعليم

   جامعة لندن، اململكة املتحدة–) الطبقة األوىل(بكالوريوس يف القانون   •  
   يف علم اإلجرام، كلية كينجز، كمربيدج، اململكة املتحدةدبلوم  •  
   جملس التعليم القانوين، اململكة املتحدة-احملاماة االحترافية واملهنية   •  
  ماجستري يف القانون، جامعة لندن، اململكة املتحدة  •  
ن، اململكـة   ، وُتـدعى حماميـة مرافعـة يف حمكمـة جـراي إ            ةالربيطانيـ عضوة نقابة احملامني      •  

  املتحدة
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

ّينـــها األمـــني العـــام مفوضـــة يف جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة يف املـــذابح الـــيت وقعـــت يف   ع  •  
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /كوناكري، غينيا، تشرين الثاين

 ليـشيت، تايلنـد،     - تيمور   - ٢٠٠٩: ول األطراف التالية  تقدمي املساعدة التقنية إىل الد      •  
 تركمانـــستان، أذربيجـــان، - ٢٠٠٨. اليابــان، باكـــستان، تركمانـــستان، أذربيجـــان 

  هاييت، قريغيزستان، بولينيزيا الفرنسية
مستشارة جلنـة احمللفـني الدوليـة املعنيـة بقـضايا العنـف ضـد املـرأة، ومجعيـة الربملانيـات يف                        •  

تــدريب (طقــة بالفرنــسية، واالحتــاد الربملــاين الــدويل، ومنظمــة العمــل الدوليــة  البلــدان النا
  )الربملانيات

أو متحدثة رئيسية يف عديد من اجتماعات أفرقة اخلرباء واحللقـات           /خبرية استشارية و    •  
  الدراسية واملؤمترات
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  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
• 1. Sexual harassment at work and violence against women (1995) 

• 2. Marriage laws in Mauritius (1999); the rights of children – international, regional 
and national (1999) 

• 3. Guide on UN mechanisms and fundamental rights of women (2000) 

• 4. Articles: "Passport to dignity”; “The circle of empowerment – 25 years of the UN 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women”; “Gender, women 
and tobacco” – WHO report 

  
  ) ليشيت–تيمور (ماريا هيلينا لوبيز دي جيسس برييز     

  
   ليشيت-، ديلي، تيمور ١٩٦٦يونيه / حزيران١٩: تاريخ ومكان امليالد

   والفرنسيةاإلسبانية والربتغالية والتيتومية وأولويات نكليزيةاإل: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب
  مستشارة أقدم للسياسات لنائب رئيس الوزراء  

  األنشطة املهنية الرئيسية
  )حالياً(ختطيط وإدارة تطوير السياسات املعنية باإلصالح اإلداري   •  

ن التنظـيم اإلداري للدولـة، فـإن الـسيدة          كمستشارة لنائب رئيس الوزراء املـسؤول عـ           
ــسؤولة عــن ختطــيط وإدارة تطــوير سياســات اإلصــالح اإلداري داخــل       ــز هــي امل بريي

ــور    ــة يف تيم ــة العام ــا  -اخلدم ــد أولوياهت ــشيت وحتدي ــسياسات   .  لي ــسق ال ــيت تن وهــي ال
املقترحة من خمتلف الوزارات والوكاالت احلكومية وتعزيـز إطـار املـساءلة فيمـا يتعلـق         

  املؤسسات املختصةب
 -أخــصائية يف تعزيــز اجملتمــع املــدين وبرنــامج تيــسري العدالــة، مؤســسة آســيا، تيمــور      •  

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ليشيت 
التركيــز علــى مــشاركة اجملتمــع املــدين يف حتــسني وصــول املــواطنني إىل العدالــة، مبــا يف     

  ذلك التركيز بوجه خاص على حاجة املرأة للوصول إىل العدالة
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(ة تقرير الدولة عن حالة قطاع العدالة منسق  •  

 ليــشيت يف تقريــر -مــسؤولة عــن تنــسيق وضــع عنــصر قطــاع العدالــة يف دولــة تيمــور       
  ٢٠٠٨الدولة لعام 
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  )٢٠٠٧-٢٠٠٢ ( للمرأةمنسقة الربنامج القطري، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  •  
 -يف تيمـور    للمـرأة   تحـدة اإلمنـائي     مسؤولة عن إعـادة إنـشاء مكتـب برنـامج األمـم امل                

  الربامج القطريةوإدارة تنفيذ ليشيت، وكذلك تطوير 
  أخصائية إعالمية، وزارة التعليم  •  
  )٢٠٠٢-٢٠٠١(عضوة اجلمعية التأسيسية   •  

 ليـشيت كانـت   –صـياغة دسـتور تيمـور       علـى   عضوة اجلمعية التأسيـسية الـيت عملـت         ك    
تـضمن أحكامـاً كافيـة الحتـرام حقـوق املـرأة يف             داعية من أجل دسـتور ي     السيدة برييز   

ولتحقيق ذلك، كانت الـسيدة برييـز مـن         . املشاركة يف صنع القرار السياسي ومحايتها     
بني أعضاء الكتلة اليت دعت إىل إجراء مزيد من املشاورات من أجل صـياغة الدسـتور      

  ووضع أحكام دستورية قوية لتعزيز حقوق املرأة ومحايتها
  سياسات اآلسيوية، املعهد الكاثوليكي للعالقات الدوليةمسؤولة ال  •  
  مستشارة للناجني من التعذيب والعنف  •  
  التعليم

ليسانس آداب مع التخصص املزدوج يف علـم االجتمـاع واألدب االنكليـزي ودراسـة                
  ثانوية يف العلوم السياسية

  اتبوالية هيئة املعاهدذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، داعية على الصعيد الـوطين ملناهـضة العنـف ضـد                  •  

  املرأة
   ليشيت-بكة املنظمات النسائية يف تيمور ش، REDE Fetoعضوة مؤسسة جلمعية   •  
  عضوة مؤسسة للحزب الدميقراطي االجتماعي  •  
وحبكــم . لتعزيــز املــساواةعــضوة الفريــق االستــشاري ملكتــب مستــشار رئــيس الــوزراء   •  

ــر تيمــور      ــداد تقري ــز يف إع ــسيدة بريي ــصبها، ســامهت ال ــدم إىل  -من ــشيت األويل املق  لي
  )سيداو(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري 

  عضوة الفريق االستشاري لوزير الدولة لتعزيز املساواة  •  
 تعمـل يف جمـال حقـوق        عضوة جملس إدارة مؤسسة ألوال، منظمـة غـري حكوميـة حمليـة              •  

  اإلنسان للمرأة
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، منظمـة غـري حكوميـة تقـدم خـدمات يف جمـال        PRADETعضو جملس إدارة مؤسـسة        •  
  الصحة العقلية

ــوزراء، هــي املــسؤولة عــن وضــع        •   ــشارة لنائــب رئــيس ال ــصفتها مست ــز، ب ــسيدة بريي ال
يداو فيمـا  السياسات املتعلقة بتنفيذ التعليقات العامة والتوصيات الـصادرة عـن جلنـة سـ      

  يتصل بتنظيم إدارة الدولة
عمل بنشاط لتعزيز حقـوق اإلنـسان للمـرأة مـن خـالل املـشاركة يف حلقـات العمـل                    لا  •  

والتركيــز بوجــه خــاص علــى  . واحللقــات الدراســية واملــؤمترات علــى الــصعيد الــوطين  
ة مشاركة املرأة يف صنع القرار السياسي، الذي ترى أنه بالغ األمهية يف تعزيـز مـشارك               

  املرأة يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية األخرى
   يف اجملالاملنشوراتبأحدث قائمة 

• Working towards women’s rights in Timor-Leste: the launch of “Women, war and 
peace” and the visit to the village of Mauxiga”, in Viva Timor-Leste! vol. II, Public 
Information Office of UNMISET, Dili, 2005, pp. 76-77 

• “Enhancing women’s participation in electoral processes in post-conflict countries: 
experiences from East Timor”, enhancing women’s participation in electoral processes 
in post-conflict countries expert group meeting, United Nations Office of the Special 
Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, Glen Cove, 19-22 January 
2004 

• “East Timor and the debate on quotas”, presentation to Regional Workshop on the 
Implementation of Quotas, International IDEA, Jakarta, September 2002 

  
  )نيبال(ماال  -سابانا برادهان     

  
  ، ناوال باراسي، نيبال١٩٦٣نوفمرب / تشرين الثاين١٥: تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزيةالنيبالية و: لغات العمل
  الية احلالوظائف/املناصب

  ٢٠١٠-٢٠٠٨عضوة اجلمعية التأسيسية لنيبال،   •  
  ، مكتب رئيس الوزراء٢٠١٠ضد املرأة، العنف املعنية بلجنة المستشارة   •  
  رئيسة املكتب التنفيذي، املساواة اآلن  •  
  عضوة منتدى املرأة والقانون والتنمية  •  
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عضوة املرصد الدويل للعمل من أجل حقوق املرأة يف احمليط اهلادئ اآلسيوي، منظمـة                •  
التمييـز ضـد   اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال        لتيسري تنفيذ حقوق املـرأة مـن خـالل          

  )سيداو(املرأة 
ــدويل        •   ــشاري ال ــق االست ــة للفري ــة الدولي ــشبكة اإلقليمي ــشاري، ال عــضوة اجمللــس االست

  العنف ضد املرأة يف السياساتملناهضة 
  األنشطة املهنية الرئيسية

داخـل اجلمعيـة التأسيـسية املكلفـة مبـسؤولية        ) جلنـة الـصياغة   ( اللجنة الدسـتورية     ةعضو  •  
   صورته النهائيةوضع الدستور يف

 اللجنة التـشريعية يف الربملـان الـيت تـدقق مـشاريع القـوانني وتـدخل التحـسينات                   ةعضو  •  
وكمنـسقة يف اللجنـة التقنيـة، قامـت      . عتمـدها هنائيـاً جملـس النـواب       أن ي الضرورية قبل   

  ٢٠٠٧بدور رئيسي يف اعتماد قانون مناهضة العنف املرتيل عام 
ياغة مــشاريع خمتلفـة تـشمل مـشروع قـانون مناهــضة     شـاركت وسـامهت كـثرياً يف صـ      •  

التحرش اجلنسي؛ مشروع قانون تعديل املساواة بني اجلنسني؛ املدونة القطريـة احلاديـة        
وعملـت عـضوة يف جلنـة       . عشر ملشروع قانون تعـديل قـانون مناهـضة االجتـار بالبـشر            

  ٢٠٠١ يبال،ن حكومة ،السلطة العليا لتعديل القوانني التمييزية ضد املرأة
عملــت كمحاميــة التقاضــي املتعلقــة باملــصلحة العامــة يف مجيــع القــضايا الرئيــسية ذات    •  

الصلة بالتمييز ضد املرأة يف نيبال متذرعة بـالتزام الدولـة كطـرف يف سـيداو ممـا أسـفر                   
عن إصدار احملكمة العليا يف نيبـال أوامـر إلجـراء إصـالحات يف القـوانني واملمارسـات               

ــرأة يف اإلرث،    املتعلقــة بطائفــة   مــن املــسائل كقــانون االغتــصاب الزواجــي، وحــق امل
  وسرية األشخاص املتأثرين

امـت بتقـدمي   قبصفتها عضوة يف نقابة احملامني يف نيبال ومنتدى قـانون املـرأة والتنميـة،                 •  
احلرمـان مـن    املساعدة القانونية لضحايا العنف اجلنسي والعنف االجتمـاعي والثقـايف و          

  ة، كاحلق يف التملكاحلقوق املختلف
من أجل إصالح القوانني وإنفاذها والوصول إىل العدالـة         املستمرة  املشاركة يف الدعوة      •  

لتغــيري التحيــزات وأفكــار القوالــب النمطيــة وإنــشاء املؤســسات وختــصيص املــوارد         
  للحصول على احلقوق الفعلية والشرعية

التمييـز ضـد    مجيـع أشـكال     ء على   شاركت بنشاط يف الدعوة إىل استخدام اتفاقية القضا         •  
كمـا شـاركت يف الـدعوة مـن أجـل التـصديق علـى        . كأداة لتمكني املرأة) سيداو(املرأة  
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، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية     ٢٠٠٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      
  ٢٠٠٠حقوق الطفل واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

. ١٩٩٤ إىل ١٩٩٢حماضــرة يف كليــة احلقــوق يف نيبــال التابعــة جلامعــة ترهبوفــان مــن    •  
وحماضرة زائرة إللقاء حماضـرات يف خمتلـف املؤسـسات واجلامعـات الوطنيـة والدوليـة،                

  مبا يف ذلك مدرسة احلقوق التابعة جلامعة هارفارد
  التعليم

  ١٩٩٠ند، درجة املاجستري يف القانون املقارن، جامعة دهلي، اهل  •  
  ١٩٨٧درجة البكالوريوس يف القانون، جامعة ترهبوفان، كامتندو، نيبال،   •  
  ١٩٨٧، احملاماة، احملكمة العليا لنيبال  •  

  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 
سـيداو  املشاركة على مدى السنوات اخلمس عشر املاضية يف بنـاء القـدرة علـى تنفيـذ         •  

والعمــل مــع حكومــات ومنظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات دوليــة، والتفاصــيل علــى 
  :النحو التايل

  ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنسيق محلة الدعوة للتصديق على الربوتوكول االختياري لسيداو،   •  
  ٢٠٠٤تنسيق إعداد خطط عمل نيبال بشأن سيداو،   •  
احلكوميـة إىل اللجنـة املعنيـة       تنسيق إعداد تقرير الظل الذي تقدمت بـه املنظمـات غـري               •  

ــال، مبوجــب االتفاقيــة يف      ــر األويل لنيب بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مقابــل التقري
  ٢٠٠٤ والتقريرين األوليني الثاين والثالث يف عام ١٩٩٩

ــشارية لتقــدمي         •   ــة است ــسان ببعث ــام مــن خــالل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن القي
  ٢٠٠٢كمبوديا إلعداد تقريرها مبوجب سيداو لعام مدخالت تقنية إىل حكومة 

تنــسيق وضــع خطــة العمــل ومؤشــرات رصــد تنفيــذ التعليقــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة     •  
ــال،        ــائي للمــرأة، نيب ــرأة، صــندوق األمــم املتحــدة اإلمن ــز ضــد امل ــى التميي بالقــضاء عل

٢٠٠٢  
 النسائية، جامعة يـورك،     إجراء دراسة عن حالة تنفيذ سيداو، مركز البحوث القانونية          •  

  ٢٠٠٠كندا، 
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املشاركة يف تعلم أقران حكومـات جنـوب آسـيا فيمـا يتعلـق بـسيداو، ويف بنـاء قـدرة                       •  
اجلماعات النسائية، والصحفيات واحملاميات والقاضيات واحلكومـات علـى االسـتفادة      

  من سيداو
ــسيداو،      •   ــاري لـ ــول االختيـ ــياغة الربوتوكـ ــات ويف صـ ــاركت يف املفاوضـ -١٩٩٨شـ

١٩٩٩  
إجراء دراسة حبثية عـن القـوانني واإلجـراءات القانونيـة املتعلقـة باسـتغالل األطفـال يف                    •  

خطـة  /إهنـاء بغـاء األطفـال يف الـسياحة اآلسـيوية          جتارة اجلنس، دراسة إقليميـة، منظمـة        
٢٠٠٤  

املــرأة وفــريوس نقــص ”املــسامهة يف ورقــة إقليميــة لــدول احملــيط اهلــادئ اآلســيوي عــن   •  
مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق          ،  “نسانإلة البشرية املكتسب وحقوق ا    املناع

  ٢٠٠٤اإلنسان، 
املشاركة يف وضع التدابري املطلوبة لتنفيذ اتفاقية رابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي        •  

بشأن منع االجتار بالنساء واألطفال بقصد البغـاء، األمانـة العامـة لرابطـة جنـوب آسـيا                  
  ٢٠٠٢إلقليمي مبشاركة املكتب اإلقليمي جلنوب آسيا، للتعاون ا

اســتعراض قــانون مناهــضة االجتــار بالبــشر لــصاحل مكتــب اليونيــسيف يف أفغانــستان،       •  
ــرأة يف    ٢٠٠٧ ــائي للمـ ــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ ــيم مـــشروع برنـ ؛ واالضـــطالع بتقيـ

القـانوين  ، ووضع منهجيـة دراسـة اإلطـار         ٢٠٠٥أفغانستان عن نوع اجلنس والعدالة،      
  ٢٠٠٣وإطار السياسات إلصالح قانون االجتار يف منغوليا، 

 االستراتيجيات املتعلقة مبناهضة العنف ضـد املـرأة يف منطقـة آسـيا              تأثريدراسة لتحليل     •  
  ١٩٩٨لصاحل شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة، 

  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
• Engendering the Constitution of Nepal, Nepal Bar Council 2008 

• Author of chapter on Nepal in Legal Identity for Social Inclusion, Asian Development 
Bank 2006 

• Discriminatory laws in Nepal and their impact on women, FWLD, updated in 2006 

• Child marriage, UNIFEM/FWLD 2006 

• Sex equality – approaches and judicial intervention, Supreme Court, 2006 

• IWRAW Asia-Pacific Occasional Papers on Women’s Right to Nationality and 
Citizenship 2006 and Sexual Harassment in the Workplace 2005 
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• Citizens without rights: Nepal gender and social exclusions assessment, 2005, 
DIFID/The World Bank 

• Author, chapters (Access to justice and personal security and Minimizing corruption 
and Government accountability), promoting pro-poor governance, DIFID, 2000 

• Inheritance right of Nepali women: journey towards equality, IWARW-Asia-
Pacific/FWLD 2004 

• Special measures for women and their impact, FWLD 2003 

• Co-author in Abortion in Nepal: Women in Prison, CRLP 2002 

• Sexual Harassment at Workplace in Nepal for ILO 2001 

• Effectiveness of the Existing Laws and Institutional Mechanisms on Trafficking of 
Women in Nepal, UNIFEM /FWLD, 2000 

  
  )سويسرا(ولز، شتريشيا اب    

  
  تاريخ ومكان امليالد

  ، جنيف، سويسرا١٩٤٩يوليه / متوز٢٨
  لغات العمل
   واألملانيةاإلنكليزيةالفرنسية و
  الوظائف احلالية/املناصب
ــة مــديرة املكتــب االحتــادي للمــساواة بــني اجلنــسني، وزارة الداخ    •   ــة االحتادي لي

  )١٩٩٤منذ عام (
  رئيسة مشاركة للوفد السويسري يف املؤمتر املعين باملساواة بني اجلنسني  •  
  عضوة اللجنة االحتادية املعنية بقضايا املرأة  •  
  “املساواة بني اجلنسني” ٦٠عضوة اللجنة التوجيهية، برنامج البحوث الوطنية رقم   •  

  http://www.ebg.admin.chانظر   
  األنشطة املهنية الرئيسية

  تطوير السياسات ووضع األولويات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  •  
التعاون مع مجيع الوزارات املعنيـة، مبـا يف ذلـك مراقبـة مراعـاة املـساواة وعـدم التمييـز                       •  

  يف التشريع

http://www.ebg.admin.ch/�
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  ة داخل الوطندعم الوزارات يف حتقيق املساوا  •  
تبنِّي قضايا املـساواة داخـل احلكومـة االحتاديـة ويف الربملـان ويف وسـائط اإلعـالم ومـع                      •  

اجلامعات واجلمعيات النسائية وروابط املوظفني ونقابـات العمـال،         (الشركاء اآلخرين   
  وعلى الصعيد الدويل) وعلم جرا

  ات والوكاالت اخلاصةتنسيق األنشطة على الصعيد الوطين وعلى مستوى الكانتون  •  
الــشروع يف إجــراء حبــوث علميــة عــن املــساواة بــني اجلنــسني واملــسائل املتعلقــة بعــدم      •  

  )مبا يف ذلك العنف املرتيل(التمييز 
ــسني        •   ــني اجلن ــساواة ب ــات يف جمــال امل ــع احلكوم ــاون م ــز التع ــة  (تعزي ــة االحتادي احلكوم

  وظفني، واجملتمع املدين، ونقابات العمال، وروابط امل)وحكومات الكانتونات
  املشاركة يف العمل املتصل باملعلومات واالتصال بشأن قضايا املساواة  •  
  التعليم

  ليسانس يف القانون، جامعة جنيف  •  
  )القوانني االجتماعية واإلدارية(دبلوم يف الدراسات القانونية املتقدمة   •  
  القبول يف هيئة احملامني، جنيف  •  

  خرى يف اجملال ذي الصلة هبيئة املعاهداتاألنشطة الرئيسية األ
مسؤولة عن إعداد التقارير الدورية املوحدة األول والثاين لسويـسرا عـن تنفيـذ اتفاقيـة            •  

، ورئيـسة الوفـد   )سـيداو (األمم املتحدة للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           
يف هــذه وعملــت ). ٢٠٠٣-٢٠٠٠(السويــسري الــذي قــدم التقريــر أمــام اللجنــة      

كمـا شـاركت يف إعـداد التقريـر         . العملية بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكوميـة       
وكانـت مـسؤولة بـصورة مـشتركة عـن اإلعـداد لتـصديق              ). ٢٠٠٨-٢٠٠٦(الثالث  

  سويسرا على سيداو واملسامهة فيما صاحب ذلك من مناقشات يف الربملان
ؤمتر العـاملي الرابـع للمـرأة ويف جلـساته       رئيسة أو نائبة رئيـسة للوفـد السويـسري يف املـ             •  

ــة   ــال املتابعـ ــضريية ويف أعمـ ــغ (التحـ ــاملي  )١٠+  و ٥+ بيجينـ ــستويني العـ ــى املـ ، علـ
وشــغلت منــصب نائــب . واإلقليمــي، وكــذلك يف جلــسات املــؤمتر املعــين مبركــز املــرأة

اد رئيس االجتماع التحضريي للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا من أجل اإلعـد           
ومــسؤولة عــن إنــشاء املناصــب  . لــدورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين  

  )٢٠١٠-١٩٩٤(السويسرية 
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ملنظمـات  ( عـضواً  ٦٠رئيسة اللجنة التحضريية ملؤمتر بيجينغ الرابـع، الـيت ضـمت حنـو               •  
ــال،        ــال والعم ــال األعم ــثلني لرج ــسان ومم ــوق اإلن ــات حلق ــسائية ومنظم -١٩٩٤(ن

٢٠٠٠(  
ئيسة الفريق العامل املشترك بني اإلدارات الذي توىل إعداد خطـة العمـل السويـسرية               ر  •  

  )١٩٩٩-١٩٩٦ (١٩٩٩يف متابعة مؤمتر املرأة الرابع، واليت ُنشرت يف عام 
رئيسة الوفـد السويـسري يف املـؤمترات الوزاريـة األوروبيـة الرابـع واخلـامس والـسادس                    •  

ــة باملــساواة بــني اجلنــسني    ــاكو ٢٠٠٣، ســكويب ١٩٩٩نبول اســط(املعني ) ٢٠١٠، ب
  واملشاركة يف احللقات الدراسية واالجتماعات اليت يعقدها جملس أوروبا

عـضوة الوفــد السويــسري الــذي قــدم التقــارير الدوريــة بــشأن العهــد الــدويل للحقــوق    •  
  املدنيـــة والـــسياسية والعهـــد الـــدويل للحقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة        

)٢٠٠١-١٩٩٩(  
مسؤولة عن مواصلة التعاون الوثيق مع املنظمات غـري احلكوميـة لتعزيـز املـساواة علـى                  •  

  الصعيد الوطين وأيضاً مع نقابات العمال وروابط املوظفني واجملتمع املدين
ــات        •   ــية ويف اجتماعـ ــدورات الدراسـ ــؤمترات والـ ــة يف املـ ــام كمتكلمـ ــشاركة بانتظـ املـ

عــة والتلفزيــون، ويف املقــابالت واملقــاالت العديــدة  املنظمــات غــري احلكوميــة ويف اإلذا
املتعلقـة باملـساواة    املنشورة يف وسائط اإلعالم العامة واملتخصصة بـشأن مجيـع املـسائل             

  بني اجلنسني وعدم التمييز
  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال  

• Equality and gender in the Swiss State, Conference, Swiss Association for Women’s 
Rights, Berne (2009) 

• Commentary on articles 14, 15 and 16 of the Gender Equality Law, (in German), 2009 

• The BFEG’s communications work. The example of the sexual harassment prevention 
programme. Vaud Centre of Women’s Associations, Lausanne 2008 

• Third report of Switzerland on Implementation of the United Nations Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Federal Commission 
for Women’s Issues, Berne, 2008 

• Diversity and Inclusion Switzerland, diversity round table Switzerland, Zurich (2007) 

• Diversity and the pursuit of equality: challenges and strategies, Philias, annual event 
with CSR Europe, Diversity – what does it mean and how do we start? Geneva (2006) 

• Gender relationships today: social and political consequences (in German), lecture 
series SS 2006: Geschlechterverhältnisse im Umbruch – Chancen und Konflikte 
(“Gender relationships in flux: opportunities and conflicts”), Basel 
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  )كرواتيا( دوبرافكا سيمونوفيتش    
  

  زغرب، ١٩٥٨أغسطس / آب١١: تاريخ ومكان امليالد
  واتيةكر: اجلنسية

   واألملانية والكرواتيةاإلنكليزية: لغاتال
  متزوجة ولديها طفالن: احلالة االجتماعية

  ؤهالت العلميةامل
دارســة زائــرة، مدرســة القــانون، جامعــة كولومبيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،           •  

  ٢٠٠٢أبريل /نيسان
  ١٩٩٧دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة زغرب، كرواتيا،   •  
  ١٩٩١ماجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة زغرب، كرواتيا،   •  
  ١٩٨٤امتحان رابطة احملامني، زغرب، كرواتيا،   •  
  ١٩٨٢مدرسة احلقوق، جامعة زغرب، كرواتيا،   •  

  الوظائف الدولية
ــى       •   ــة بالقــضاء عل ــم املتحــدة املعني ــة األم ــع أشــكال  عــضوة جلن ــرأة  مجي ــز ضــد امل التميي

  :سؤوليات التاليةمع امل) ٢٠٠٣(
، نائبــة رئــيس الفريــق العامــل    )٢٠٠٨-٢٠٠٧(، رئيــسة )٢٠٠٦-٢٠٠٥(مقــررة   •  

، مقــررة جلنــة  )٢٠١٠-٢٠٠٩(لربوتوكول االختيــاري املعــين بالرســائل املتعلقــة بــا   
، عضوة الفريق العامل املشترك املعين باتفاقية حقوق الطفـل          )٢٠١٠-٢٠٠٩(املتابعة  

  )سيداو(أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية القضاء على مجيع 
عضوة فريق اخلرباء االستشاري يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة املـسؤول عـن         •  

  )٢٠١٠-٢٠٠٩(نشر التقرير املرحلي عن املرأة يف العامل 
الرئيــسة املناوبــة للجنــة أوروبــا املخصــصة ملنــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف      •  

  )٢٠١٠-٢٠٠٩(املرتيل 
عضوة مجعية احمللفني الربملانية التابعة للمجلس األورويب املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني                 •  

)٢٠٠٩(  
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؛ ٢٠٠٦رئيــسة، (ف ضــد املــرأة عــضوة فريــق العمــل يف جملــس أوروبــا ملكافحــة العنــ   •  
  )٢٠٠٨الرئيس،  نائبة

  )٢٠٠٢-٢٠٠٠(رئيسة جلنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة   •  
  )٢٠٠٣-٢٠٠١(عضوة اللجنة االستشارية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   •  
-٢٠٠٣(رئيسة اللجنة التوجيهية املعنيـة بقواعـد الـسلوك البيولوجيـة، جملـس أوروبـا                  •  

٢٠٠٥(  
منسقة مشاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وكرواتيا لتنفيذ سيداو يف أوروبـا               •  

كرواتيا، اجلمهورية التشيكية، هنغاريا، بولندا، رومانيـا، سـلوفينيا         : يةالوسطى والشرق 
)٢٠٠٣-٢٠٠٢(  

، ٢٠٠٠عــام املــرأة ”لجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة الــدورة االســتثنائية لنائبــة رئــيس   •  
ــشرين     ــادي والعـ ــرن احلـ ــسالم للقـ ــة والـ ــسني، التنميـ ــساواة بـــني اجلنـ ــورك “املـ ، نيويـ

)٢٠٠٠-١٩٩٩(  
املــرأة يف التنميــة يف بلــدان اجلماعــة  ” برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  خــبرية مــشروع  •  

  )١٩٩٥(، “االقتصادية األوروبية ورابطة الدول املستقلة
  الوظائف الوطنية

  )٢٠٠٣( (،عضوة اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر  •  
  )٢٠٠٣(عضوة اجمللس الوطين حلقوق الطفل،   •  
  )٢٠٠٣( ملركز حقوق اإلنسان، عضوة اللجنة التوجيهية  •  
بناء قدرة أعضاء السلك الدبلوماسي الكروايت الوقائية علـى مناهـضة        : منسقة مشروع   •  

  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(املنظمة الدولية للهجرة، االجتار، 
  )٢٠٠٨-٢٠٠٤(عضوة اللجنة الوطنية املعنية بالغجر يف كرواتيا،   •  
  )٢٠٠٦-٢٠٠٤(سني، وزارة اخلارجية،  بني اجلناملساواةسألة املنسقة املعنية مب  •  
  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(عضوة اللجنة الوطنية للمساواة بني اجلنسني،   •  
  )٢٠٠٣(عضوة الفريق احلكومي إلعداد قانون املساواة بني اجلنسني   •  
  )١٩٩٩-١٩٩٧(عضوة مؤسسة اللجنة الوطنية املعنية مبساواة املرأة بالرجل   •  
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التـابع حلكومـة مجهوريـة    “ ية ومساعدة ضـحايا العنـف  لربنامج محا”مستشارة قانونية     •  
  )١٩٩٤(كرواتيا، 

  املسار الوظيفي املهين على الصعيد الوطين
  )٢٠٠٢(رئيسة إدارة حقوق اإلنسان، وزارة اخلارجية،   •  
وزيــرة مفوضــة يف البعثــة الدائمــة جلمهوريــة كرواتيــا لــدى األمــم املتحــدة، نيويــورك،    •  

)٢٠٠٢-١٩٩٨(  
  )١٩٩٨-١٩٩٧(نصل العام جلمهورية كرواتيا يف نيويورك، نائبة الق  •  
  )١٩٩٦-١٩٩٤(رئيسة دائرة حقوق اإلنسان، وزارة اخلارجية،   •  
  )١٩٩٤-١٩٩٢(مستشارة لنائب رئيس الوزراء،   •  
  )١٩٩٢-١٩٨٨(، Vuk Vrhovacرئيسة إدارة اخلدمات القانونية يف معهد   •  
  )١٩٨٨-١٩٨٢(ممثل قانوين أمام احملاكم،   •  

  مؤمترات وحلقات دراسية خمتارة
إلقاء بيانات نيابة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة أو كخـبرية يف اللجنـة                  

  املذكورة
املؤمتر األورويب املعين باهلجرة والعنف ضـد املـرأة يف أوروبـا، اجلمعيـة الربملانيـة جمللـس                    •  

  ، باريس، فرنسا٢٠٠٩ديسمرب /ن األول كانو١٠أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، 
 األول والثــاين لقــضايا األقليــات، جملــس األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان،        ياناملنتــد  •  

 / تـشرين الثـاين    ١٣-١٢،  ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦-١٥جنيف، سويسرا،   
  ٢٠٠٩نوفمرب 

ــدرات املن       •   ــة قـ ــرأة لتنميـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــل لربنـ ــة عمـ ــاتورشـ  ظمـ
لدعوة من أجل حقوق املرأة، احتفـاالً بالـذكرى الـسنوية الـثالثني             على ا احلكومية   غري

 ٢٠-١٩التمييــز ضــد املــرأة، اســطنبول، تركيــا، مجيــع أشــكال التفاقيــة القــضاء علــى 
  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

ــا       •   ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــية ملنظم ــة دراس ــشأحلق ــوع   ب ــانوين ون ن اإلصــالح الق
ــ ــغابات،      : نساجلـ ــسني، أشـ ــع اجلنـ ــة بوضـ ــشأن التوعيـ ــات بـ ــضل املمارسـ ــم أفـ تقاسـ

  ٢٠٠٩أكتوبر : تشرين األول١٢تركمانستان، 
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ــرأة و  •   ــؤمتر املـ ــسا،   : العنـــفالقـــضاء علـــى مـ ــا، النمـ ــرأة، فيينـ ــوا العنـــف ضـــد املـ أُوقفـ
  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٤

ــ  •   يونيـــه /ان حزيـــر٢٠-١٨ الـــسادس والـــسابع للجنـــة الدوليـــة، جنيـــف،  اناالجتماعـ
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١؛ ٢٠٠٧

ــسان،       •   ــوق اإلنـ ــدات حقـ ــات معاهـ ــاء هيئـ ــشر لرؤسـ ــع عـ ــاع التاسـ  ٢٢-٢١االجتمـ
  ٢٠٠٧يونيه /حزيران

املـــؤمتر العـــاملي الثالـــث ملناهـــضة اســـتغالل األطفـــال واملراهقـــات يف أعمـــال اجلـــنس،   •  
 االسـتغالل اجلنـسي،     األطفـال لغـرض   بالفريـق املعـين باالجتـار       حلقة نقاش   مشاركة يف   

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨-٢٥ريو دي جانريو، الربازيل، 
ــ  •   ــأثري العنــف ضــد املــرأة علــى اُألســرة، الدوحــة، قطــر،     ن  تــشرين ٢٣-١٩دوة عــن ت

  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
أمـام اللجنـة    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           إلقاء بيانات بصفتها رئيسة       •  

ثــة التابعــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف الــدورة الثالثــة والــستني، نيويــورك،     الثال
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٥

إىل لكـسمربغ،   للجنـــة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               ة  ـــ ة رمسي ـــ زيارة متابع   •  
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٥-٣

 عامــاً علــى مــؤمتر فيينــا العــاملي ١٥ناســبة مــرور  مــؤمتر عمــل حملــي مب-املعــايري العامليــة   •  
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩-٢٨حلقوق اإلنسان، 

املمارســات اجليــدة يف التــشريعات املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة،  : اجتمــاع فريــق خــرباء  •  
ــة،     ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــسا،  مكت ــا، النم ــار٢٨-٢٦ فيين /  أي

  ٢٠٠٨ مايو
فريــق مناقــشة بــشأن آليــات األمــم : املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسانمفوضــية األمــم   •  

، ٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان٤املتحـــدة إلزالـــة القـــوانني الـــيت متّيـــز ضـــد املـــرأة، جنيـــف، 
  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٤

إلقاء بيان بصفتها رئيسة جلنة سيداو يف اجللسة الثانيـة واخلمـسني للجنـة املعنيـة مبركـز           •  
، “املبـادرات الرئيــسية لـسياسات متويـل املـساواة بـني اجلنــسني     ”ضـرة عـن   املـرأة، وحما 

  ٢٠٠٨مارس / آذار٧ -فرباير / شباط٢٥
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ــشأن     •   ــؤمتر آســيا اإلقليمــي ب ــسان   ”م ــها حبقــوق اإلن ــل وعالقت ــرأة والطف ، “حقــوق امل
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠-٩بانكوك، تايلند، 

ــة جلــزر احملــيط اهلــادئ     •   ــة    : ورشــة عمــل إقليمي ــة اإلبــالغ، ومتابع حملــة عامــة عــن عملي
/  كــــانون األول٢١-١٩نواتو، التعليقــــات اخلتاميــــة وتنفيــــذها، بــــورت فــــيال، فــــا 

  ٢٠٠٧ ديسمرب
سـنوات   عـشر    –أوقفـوا العنـف ضـد املـرأة         ”: عضوة فريـق مناقـشة يف املـؤمتر الـدويل           •  

 /ن الثـاين   تـشري  ٦-٥، فيينـا، النمـسا،      “ناهضة العنـف  النمساوي مل قانون  العلى مرور   
  ٢٠٠٧نوفمرب 

ــصني،       •   ــغ، ال ــرأة يف احلكــم، بيجين ــشاركة امل ــؤمتر املعــين مب ــشرين األول٢١-٢٠امل /  ت
  ٢٠٠٧أكتوبر 

ــة،     •   ــة الثالثـ ــام اللجنـ ــسيداو أمـ ــسة لـ ــان كرئيـ ــاء بيـ ــورك، إلقـ ــشرين األول١٥ نيويـ /  تـ
  ٢٠٠٧ أكتوبر

ملـرأة، سـانت سـتيفان،      اإلبالغ مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد ا            •  
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦-٢٤اجلبل األسود، 

ــحاي     •   ــال ضــ ــات األطفــ ــا، الفتيــ ــق جملــــس أوروبــ ــورك،  فريــ ــار، نيويــ /  آذار١ا االجتــ
  ٢٠٠٧ مارس

بيان رئيسي يف الدورة الثانية واخلمسني للجنـة املعنيـة مبركـز املـرأة عـن املوضـوع ذي                     •  
ــة  ، “يــز والعنــف ضــد الفتيــات األطفــال    القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمي   ”األولوي
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦نيويورك، 

 الفريـق التـابع لـشعبة النـهوض بـاملرأة، القـضاء         -عضوة يف حلقة نقاش يف اليونيسيف         •  
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦على التمييز ضد الفتيات األطفال، نيويورك، 

سان التابعــة لألمــم اجتمــاع لتبــادل األفكــار حــول نظــام هيئــة معاهــدات حقــوق اإلنــ    •  
  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٦-١٤لبون، ليختنشتاين، ااملتحدة، م

العنـف  ”عضوة فريق حلقة نقاش يف اللجنة املعنية مبركز املرأة، شـعبة النـهوض بـاملرأة                  •  
  ٢٠٠٦مارس / آذار٣، نيويورك، “ضد املرأة
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وجلنــة القــضاء ورشــة عمــل القــاهرة دون اإلقليميــة لتنفيــذ التعليقــات اخلتاميــة لــسيداو   •  
، )مبـشاركة اجلزائـر ومـصر وليبيـا وموريتانيـا واملغـرب وتـونس       (على التمييز العنصري    

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢-١٩القاهرة، مصر، 
ورشة عمل ملتابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات املعاهـدات علـى الـصعيد الـوطين،                 •  

  ، زغرب، كرواتيا٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٦-٤
أوجـه التفاعـل بـني تنفيـذ إعـالن بيجينـغ       ”عـضوة فريـق اخلـرباء يف حلقـة نقاشـية عـن         •  

، املـرأة  والـيت عقـدهتا جلنـة مركـز          واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         
  ٢٠٠٥مارس / آذار١١نيويورك، 

أة، اجتماع مائدة مستديرة ملؤسسات وأجهزة حقوق اإلنـسان الوطنيـة للنـهوض بـاملر               •  
  ٢٠٠٤نوفمرب /رزازات، املغرب، تشرين الثايناكو

ــرق أوروبـــ      •   ــوب شـ ــات جنـ ــث لربملانيـ ــؤمتر الثالـ ــران  املـ ــدونيا، حزيـ ــكويب، مقـ / ا، سـ
  ٢٠٠٤ يونيه

اجتماع فريق اخلرباء املعـين بدراسـة العنـف ضـد أطفـال الـسيد بـاولو سـريغيو بيـنريو،                •  
  ٢٠٠٣جنيف، 

ــا ا    •   ــيداو يف أوروبـ ــذ سـ ــشأن تنفيـ ــؤمتر بـ ــشرقية مـ ــطى والـ ــة (لوسـ ــا، اجلمهوريـ كرواتيـ
ــلوفينيا    ــا، سـ ــدا، رومانيـ ــا، بولنـ ــشيكية، هنغاريـ ــشرين   )التـ ــا، تـ ــك، كرواتيـ ، دوبرفنيـ

  ٢٠٠٣أكتوبر /األول
 كرئيـسة للجنـة مركـز املـرأة يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء التـابع لألمـم املتحــدة          املـشاركة   •  

ــشأن  ــصري   ”بـ ــز العنـ ــنس والتمييـ ــوع اجلـ ــا،  “نـ ــرب، كرواتيـ ــشرين الثـــ ، زغـ / اينتـ
  ٢٠٠٠ نوفمرب

نائبة لـرئيس فرقـة عمـل اجمللـس األورويب وكرئيـسة مـشاركة للجنـة          /إلقاء بيانات كرئيسة  
(CAHVIO)التابعة جمللس أوروبا   

 محلــة جملــس أوروبــا ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف   -مــؤمتر مغلــق   •  
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠املرتيل، ستراسبورغ، فرنسا، 

خـدمات ضـرورية،    : حلقة دراسية إقليميـة عـن دعـم ضـحايا العنـف املـرتيل ومحايتـهم                 •  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٩-٨إسبو، فنلندا، 
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مــؤمتر مــشترك لنقــاط التنــسيق واالتــصال الوطنيــة للربملانيــات، ستراســبورغ، فرنــسا،      •  
  ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٥

 يف مكافحة العنـف املـرتيل، زغـرب،         ةشطنالحلقة دراسية إقليمية عن مشاركة الرجل         •  
  ٢٠٠٧مايو / أيار٩كرواتيا، 

حلقـة دراســية إقليميــة عــن التـدابري القانونيــة ملكافحــة العنــف ضـد املــرأة، مبــا يف ذلــك      •  
  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢١العنف املرتيل، الهاي، هولندا، 

حـة العنـف ضـد املـرأة،     محلـة اجمللـس األورويب ملكاف  املشاركة يف املؤمتر املعين بـانطالق      •  
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧مبا يف ذلك العنف املرتيل، مدريد، اسبانيا، 

  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥، اسطنبول، تركيا، اجلمعية الربملانيةاالجتماع األول لشبكة   •  
ــ  •   مـــايو / أيـــار٢٧-٢٥(والثـــاين ) ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٨-٦( األول اتاالجتماعـ

للجنــــــة املخصــــــصة ) ٢٠٠٩مرب ديــــــس/انون األول كــــــ٣-١(والثالــــــث ) ٢٠٠٩
جمللـــس أوروبـــا املعنيـــة مبنـــع ومكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة والعنـــف املـــرتيل،   التابعـــة

  ستراسبورغ، فرنسا
  

  عضوة وفود كرواتية
ســبتمرب /الــدورة االســتثنائية الــسابعة والعــشرين للجمعيــة العامــة بــشأن الطفــل، أيلــول   •  

ــورك، ومــشاركة يف حلقــ ٢٠٠٢ ــة حقــوق    ، نيوي ــذ ســيداو واتفاقي ة نقاشــية عــن تنفي
  الطفل

الــدورة االســتثنائية الــسادسة والعــشرين للجمعيــة العامــة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة      •  
  ، نيويورك٢٠٠١يونيه /اإليدز، حزيران/املكتسب

املـساواة بـني   : ٢٠٠٠املـرأة عـام   ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة      •  
  ٢٠٠٠يونيه /، حزيران“ والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشريناجلنسني

تقــدمي التقريــر األويل أمــام اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، نيويــورك،    •  
  ١٩٩٨يناير /كانون الثاين

املـؤمتر العـاملي ملناهــضة االسـتغالل اجلنــسي التجـاري لألطفــال، سـتوكهومل، الــسويد،        •  
  ١٩٩٦غسطس أ/آب ١

  ١٩٩٦يناير /تقدمي التقرير األويل أمام جلنة حقوق الطفل، جنيف، كانون الثاين  •  
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  ١٩٩٥سبتمرب /مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع للمرأة، بيجينغ، الصني، أيلول  •  
ــى ا     •   ــضاء علـ ــة القـ ــام جلنـ ــر األويل أمـ ــدمي التقريـ ــف، آذار تقـ ــصري، جنيـ ــز العنـ / لتمييـ

  ١٩٩٥ مارس
ــة ”ر مــؤمت  •   ــا أم حتــدي؟  :املــساواة والدميقراطي ــسا، شــباط “يوتوبي  /، ستراســبورغ، فرن

  ١٩٩٥ فرباير
، فيينـا، النمـسا، تـشرين       “املرأة يف عامل مـتغري    ”جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا        •  

  ١٩٩٤أكتوبر /األول
  ١٩٩٤سبتمرب /املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، مصر، أيلول  •  
  رات خمتارةمنشو

الدكتورة دوبرافكا سيمونوفيتش مؤلفة أو حمررة لكتب ومقـاالت يف جمـاالت حقـوق         
  :املرأة وحقوق اإلنسان واإلجناب مبساعدة طبية، ومن أهم مؤلفاهتا ما يلي

• Introductory note to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, in the UN audiovisual library of international law, human rights, 
December, 2008 

• Introduction to the UNICEF guide for field staff: CEDAW and reporting process 
UNICEF, 2008, http://www.unicef.org/cedaw30/materijals/guides_manuals_tools.php 

• Reflections on the future of the CEDAW Committee: the circle of empowerment, The 
Feminist Press at CUNY, December 2007, pp. 349-351 

• Short guide on CEDAW – the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women and its implementation in Croatia, (ed.) Government 
Office for Gender Equality, Zagreb, 2004, p. 139 

• Medically assisted procreation: law and ethics, 1997, Organizator, Zagreb, p. 399 

• Social and legal problems of artificial insemination, Medicinska naklada, Zagreb, 
1993 

• United Nations and the status of women, in Croatia and the United Nations, 
Organizator, Zagreb, 1996, pp. 251-265  

  اجلائزة  
، “Women who make a difference award”جلنة املنظمات غري احلكومية املعنيـة مبركـز املـرأة    

  ٢٠٠١أكتوبر /نيويورك، تشرين األول
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  )الفلبني(أماريللز توريز     
  

  ١٩٤٥ديسمرب / كانون األول٣١: ن امليالدتاريخ ومكا
  اإلنكليزية:  العملاتلغ

  الية احلالوظائف/املناصب
   الفلبينيةمفوضة جلنة املرأة  •  
أستاذة التنمية اجملتمعية احمللية، حالياً عميدة كلية العمـل االجتمـاعي والتنميـة اجملتمعيـة                 •  

  احمللية، جامعة الفلبني
  األنشطة املهنية الرئيسية

الـسياسات  اخلطـط و  صنع السياسات واسـتعراض تنفيـذ       : املرأة الفلبينية كمفوضة جلنة     •  
 رئاســة جلنــة ؛الدوليــة/والــربامج املعنيــة بــاملرأة؛ متثيــل الدولــة يف االجتماعــات الوطنيــة  

احلوكمة؛ تنـسيق وتطـوير الـسياسات املتعلقـة بإدخـال املنظـور اجلنـساين يف العمليـات               
االتفاقيـات الدوليـة للمـساواة      /يات؛ ضمان تنفيذ االتفاقات   احلكومية على مجيع املستو   

بــني اجلنــسني؛ رصــد تنفيــذ الــسياسات والقــوانني الوطنيــة املتــسقة مــع خطــة الفلــبني     
للتنمية املستجيبة الحتياجات اجلنسني؛ رئاسة اللجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة               

نفة حسب نوع اجلـنس     باإلحصاءات حسب نوع اجلنس، ورصد مجع املعلومات املص       
  ونشرها يف املكاتب احلكومية جلمع البيانات

  املرأة والتنمية/التدريس وأنشطة البحث املتعلقة بالدراسات اجلنسانية: كعميدة  •  
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

ــة مستــشارة لــدى املنظمــات اإلقليميــة اآلســيوية والوكــاال  /خــبرية   ت احلكوميــة الوطني
املعنية مبراعـاة املنظـور اجلنـساين وحتليـل التباينـات بـني اجلنـسني والتخطـيط اجلنـساين؛                   

العديــد مــن اجلماعــات النــسائية الــيت تــشجع حقــوق  عــضوة يف هيئــة أوصــياء /موظفــة
املــرأة؛ عــضوة الفريــق العامــل لــصياغة قواعــد وأنظمــة ميثــاق حقــوق املــرأة وتنفيــذها، 

؛ عـضوة شـبكة األمـم املتحـدة         ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  -أكتوبر  /تشرين األول 
اإلقليمية خلرباء قضايا اجلنسني وشبكة مراكز التنسيق اجلنسانية التابعة لرابطـة التعـاون             

ورشـــة عمـــل تدريبيـــة لتحليـــل التباينـــات بـــني ”االقتـــصادي الـــيت صـــممت وأدارت 
ــسني ــصاحل الرابطــة يف  “ اجلن ــشا٢٠١٠أغــسطس / آب٦ل ــشؤون  ؛ مست ــة لل رة إقليمي

اجلنسانية يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، حيـث شـاركت يف             
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تعزيـز اآلليـات    ”إعداد التقرير العاملي لشعبة النهوض باملرأة التابعة لألمم املتحـدة عـن             
/ ، أيـــار“مـــشروع حبثـــي وتـــدرييب: الوطنيـــة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة

  ٢٠١٠مايو / أيار- ٢٠٠٩ مايو
  

  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال
• Torres, A. T., 2007, Capability-building for gender mainstreaming in the national 

programme against child labour, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw51/Panel_ capacitybuilding.html. 

• Torres, A. T., 2001, How much really goes to women? a case study on the GAD 
budget, in: Gender budget trail: the Philippine experience, Budlender, D. et al. (eds.) 
Makati City: The Asia Foundation; Torres, A. T., 1994, Gender and development: 
making the bureaucracy gender-responsive, Manila: UNIFEM-NCRFW-HRS 

• Pending publication: Torres, A. T., 2009, Claiming spaces for political participation, 
crossing the gender divide, background technical paper for the Asia-Pacific Human 
Development Report, Colombo: UNDP Regional Centre 

  
  )هنغاريا(جوديت ويرث     

  ، بودابست١٩٦٣يونيه / حزيران١: تاريخ ومكان امليالد
  )األساسيات(، الفرنسية )بدرجة ممتازة (اإلنكليزية، )اللغة اُألم(اهلنغارية :  العملاتلغ

  الية احلالوظائف/املناصب
 عضوة مؤسسة جلمعية النساء القاضـيات وعـضوة منظمـة اجلمعيـات الدوليـة           : ٢٠٠٨  •  

  للقاضيات
 مؤســسة ومستــشارة جمللــس إدارة مجاعــة الــضغط النــسائية اهلنغاريــة،  ةعــضو: ٢٠٠٣  •  

  غري احلكومية يف هنغارياالنسائية لجمعيات لمنظمة شاملة 
  عضوة اجمللس االستشاري العاملي للمنادين بالشراكة العاملية، واشنطن: ٢٠٠٢  •  
نـيني العـاملني يف جمـال منـع اجلرميـة،           عضوة جملس إدارة اجلمعية الوطنيـة للمه      : ١٩٩٩  •  

  هنغاريا
مديرة مشاريع، وحمللة للسياسات ومنـسقة لـربامج حقـوق املـرأة والـدورات              : ١٩٩٨  •  

ــة      ــيت تعقــدها مجعي ــدعوة، ومنظّمــة للمــؤمترات ال ــة ومحــالت ال ــان التدريبي  (NANE)ن
  قوق املرأة يف هنغارياحل
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  األنشطة املهنية الرئيسية
، مجعيــة نــان “ ملــساعدة األطفــال ضــحايا العنــف(PTSD)”شروع منــسقة ملــ: ٢٠١٠  •  

(NANE)حلقوق املرأة   
مدربــة ومتحدثــة يف احللقــة الدراســية للمركــز األورويب حلقــوق الغجــر الــيت   : ٢٠١٠  •  

   ضحايا االجتارعجراء مقابالت مإلتضم باحثني 
ساواة  حقــوق اإلنــسان للمــرأة؛ حقــوق األقليــات؛ املــ عــن دورات  يفمدربــة: ٢٠٠٠  •  

بــني اجلنــسني؛ العنــف علــى أســاس نــوع اجلــنس؛ االجتــار بالبــشر؛ حقــوق الالجــئني      
  ومتكني املرأة

مستــشارة خــبرية، صــياغة تــشريع وطــين منــوذجي وبرنــامج لتقــدمي اخلــدمات : ٢٠١٠  •  
مبنع ومكافحة االجتار بالنـساء واألطفـال لغـرض االسـتغالل اجلنـسي، مؤسـسة       املتعلقة  

  ة للمرأة اهلنغاري(MONA)مىن 
ملركــز بتفــويض مــن اخــبرية يف الــشؤون اجلنــسانية إلعــداد التقريــر املركَّــب   : ٢٠٠٩  •  

أنشطة حتسني تـأثري الـسياسات      ”للجنة األوروبية بشأن    التابع  األورويب حلقوق الغجر    
ــاد         ــدان االحت ــاعي للغجــر يف بل ــواء االجتم ــستهدف االحت ــيت ت ــشاريع ال ــربامج وامل وال

  “ ضدهماألورويب وعدم التمييز
   حلقوق املرأة(NANE)منسقة، مشروع الدعوة، مجعية نان : ٢٠٠٨  •  
  (Help Line)متطوعة يف خط املساعدة : ١٩٩٨  •  
ــة    : ١٩٩٧  •   ــة القانوني ــشريع واملمارس ــة يف جمــاالت الت ــدمي اخلــدمات  حملل ــضحايا وتق ل

  على أساس نوع اجلنسالقائم خمتلف أشكال العنف 
  التعليم

، كليـــة (ELTE) األدب االنكليـــزي واللغويـــات مـــن جامعـــة    ماجـــستري يف: ١٩٩٧  •  
  اآلداب، بودابست

  (ELTE)دراسات يف القانون، كلية احلقوق، جامعة : ٢٠٠٤-١٩٩٨  •  
  بوالية هيئة املعاهداتذي الصلة األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

 هنغاريــا، املــشاركة يف صــياغة خطــة العمــل الوطنيــة للمــساواة بــني املــرأة والرجــل يف    •  
)٢٠٠٩(  
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عضوة ورئيسة الفريق العامل جملموعة خرباء وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل املعـين               •  
بتنفيذ هنغاريا محلة اجمللـس األورويب ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف                     

  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(املرتيل، 
وزارة الــشؤون التــابع لــعــضوة اجمللــس الــوطين اهلنغــاري للمــساواة بــني املــرأة والرجــل   •  

  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(االجتماعية والعمل، 
حمللــة لــسياسات االحتــاد األورويب املتعلقــة بــربامج تكــافؤ الفــرص وصــياغة توصــيات      •  

  )٢٠٠٧(مجاعات الضغط النسائية األوروبية، 
عضوة الفريق االستشاري خلـرباء وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل املكلـف بإنـشاء                  •  

  )٢٠٠٤-٢٠٠٣(ين للتدخل ضد العنف املرتيل، املركز الوط
إثنـان  املشاركة يف صياغة أربعة مقترحات قانونية ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، أصـبح                   •  

  )٢٠٠٩، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٣(مشروعّي قانون منها 
متحدثة ومدربة يف احللقات الدراسية املعنية مبراعاة منظور اجلنس يف األنشطة املتعلقـة               •  

، ومبراعـاة الفـوارق بـني اجلنـسني يف          )٢٠٠٥منظمـة العفـو الدوليـة،       (نسان  حبقوق اإل 
ــدة الـــسامية حقـــوق اإلنـــسان،   (أوضـــاع الالجـــئني  ــية األمـــم املتحـ ، )٢٠٠٥مفوضـ

، واالجتـار بالبـشر     )٢٠٠٤منظمـة العمـل الدوليـة،       (وبالتمييز على أساس نوع اجلنس      
  )٢٠٠٤املنظمة الدولية للهجرة، (

ــرة عــن   •   ــه     حماضــرة زائ ــرأة وحماربت ــع العنــف ضــد امل ــسلطة القــضائية يف من  مــسؤولية ال
ــا،  ( ــست، هنغاريـ ــرتيل    )٢٠٠٩بودابـ ــالعنف املـ ــة بـ ــة املتعلقـ ــالحات القانونيـ ، واإلصـ

، وســيداو )٢٠٠٨صــوفيا، بلغاريــا، (باملقارنــة مــع بلــدان اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا 
  )٢٠٠٧جامعة وسط أوروبا، بودابست، هنغاريا، (كصك قانوين 

حمللة يف جمال متويل املساواة بني اجلنسني، خارطة طريق االحتاد األورويب للمـساواة بـني                 •  
  )٢٠٠٧(املرأة والرجل، سد الفجوة يف األجور واملشاركة السياسية على قدم املساواة 

  
  قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

• “Domestic violence − dynamics, needs of women and diversity”, in: Improving multi-
professional and health-care training in Europe — building on good practice in 
violence prevention, module 2, 2009, training manual, University of Osnabrück, 
Germany (co-author with Beatrice Biggio and Sabine Bohne, English) 

• System failure: abused women trapped in the legal system (ed.) 2009, Budapest: 
NANE-PATENT 
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• Mainstreaming gender and age awareness in refugee settings: a manual for trainers, 
2005, Budapest: Menedék Egyesület (English, leading adviser and co-author) 

• “Sexual harassment in the workplace”, in: Handbook for managers and office 
administrators, 2004, Budapest: Raabe Kiadó (Hungarian) 

• NGO alternative reports on the situation of women in Hungary submitted to the UN 
CEDAW Committee, 2002 (co-author with Géza Juhász, English) and 2007 (co-editor 
with Enikő Pap, and author of chapter on violence, English)   

  اجلوائز
  حائزة على ثالث جوائز وزارية  •  
حــائزة علــى وســام االســتحقاق برتبــة فــارس مــن مجهوريــة هنغاريــا ألعماهلــا املتعلقــة      •  

  مبناهضة العنف ضد املرأة وتكافؤ الفرص للمرأة
  


