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  )سورينام(هيديل  -  شارون إستري جريلينغز

  ، باراماريبو، سورينام١٩٦٧غسطس أ/ آب٢١  :تاريخ ومكان الوالدة

  اإلنكليزية   :لغات العمل

  :الوظيفة حالياً/املنصب

  )حىت اآلن -  ١٩٩٧منذ عام (قسم القانون اخلاص يف جامعة سورينام /أستاذة القانون  - 
 إلقاء حماضرات يف جمال قانون الشباب واألسرة وقانون أصول احملاكمات املدين  - 

 )٢٠٠٧- ٢٠٠١(وق الطفل رئيسة املعهد اجلامعي حلق  - 

 ). حىت اآلن-  ٢٠٠٧مارس /آذارمنذ  ("األسرة والقانون"مديرة املنظمة غري احلكومية   - 

  :األنشطة املهنية الرئيسية

وهي أسـتاذة القـانون يف جامعـة        . هيديل حمامية متخصصة يف جمال قانون الشباب واألسرة        -شارون إستري جريلينغز    
. شـهادة الـدكتوراه   وُتعّد رسالة لنيـل     لشباب واألسرة وقانون أصول احملاكمات املدين       س قانون ا  درَُّتحيث  سورينام،  

تولت مسؤولية قضايا هامـة     و،  ١٩٩٢بدأت عملها املهين كموظفة قانونية يف مكتب شؤون قانون األسرة يف عام              وقد
 يومياً باجلوانب القانونيـة والقـضائية       وكانت تعىن ). تدابري محاية الطفل، والتبين، والنفقة وما إىل ذلك       (تتعلق باألطفال   

وقد شهدت آثار ذلك على األطفال مما أثار اهتمامها بقانون الشباب، وكان عامالً مـسامهاً               . حيث صلتها باألطفال   من
وتنصب جماالت اهتمامها الرئيسية على الوضع القانوين للطفـل         . ز مسارها الوظيفي على قانون األسرة والشباب      تركّ يف
 نـصوص محاية الطفل، وقد وضعت عدة      إىل   هيديل بقوة    - وتدعو شارون إستري جريلينغز   . ون القضائية والتعليم  الشؤ يف

الة األطفال يف سورينام ومنطقة البحر تتعلق حبومعايري تشريعية من أجل األطفال يف سورينام، كما أهنا جتري حبوثاً بانتظام        
 وضـع مبكرة وحتليل     يف مرحلة   الطفل نماءالتشريعات واملعايري املتعلقة ب   وقضاء األحداث   حبوثها يف جمال     الكارييب، مثل 

). Juvenile Justice research, Legislation and standards for ECD and Situation analysis of Children. (الطفـل 
 وسياساتية حلماية حقوق    حظيت أيضاً، خالل السنوات القليلة املاضية، بشرف املسامهة يف وضع أطر وخطط قانونية             وقد

 خطة السياسات الوطنيـة املتعلقـة بالـشباب،    قامت بصياغة، ١٩٩٩ومنذ عام  . الطفل وتعزيزها على املستوى الوطين    
ملعهد اجلـامعي   من مؤسسي ا  وهي  . وشاركت أيضاً بفعالية يف تنظيم انتخابات أول جملس للشباب من نوعه يف سورينام            

  . لهة وأول رئيسوم االجتماعيةحلقوق الطفل التابع لكلية العل

  :املؤهالت العلمية

  )١٩٩٦مارس /آذار( جامعة أنطون دي كوم يف سورينام -  شهادة الدكتوراه يف القانوندراسات لنيل  -
، واشنطن العاصمة،   ) بعد املرحلة األكادميية   دورة( وإدارة السياسات والربامج االجتماعية      رسم  - 

  ٢٠٠٣يونيه /حزيران
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معهد الدراسات . األطفال والشباب والتنمية:  تدريب بعد املرحلة األكادميية-  ٢٠٠٤ يوليه/متوز  - 
 االجتماعية، الهاي، هولندا

وقـائع  ( : اجلـزء األول   -  التطورات اجلديدة يف قانون األسرة       -  ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول   - 
 )Actualities Family Law) (قانون األسرة

 ).وقائع قانون األسرة: ( اجلزء الثاين- ديدة يف قانون األسرة  التطورات اجل-  ٢٠٠٧مايو /أيار  - 

  التدريب

 Signalering en counseling bij seksuele( االعتداء على األطفال جنسياً واملشورة يف سياقاإلنذار   -

Kindermishandeling( باراماريبو ،)١٩٩٤(  
 )١٩٩٩(ريبو ، باراما)Cursus in Beleidsontwikkeling( السياسات وضع  - 

 ))٢٠٠١(، opstellen van wetenschappelijke documenten(علمية ال ورقاتال حترير  - 

 )٢٠٠١(عرض البحوث   - 

  :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

  )ة املعنية بالشباباللجنة التوجيهي( يف اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل عضو، ٢٠٠٠- ١٩٩٨  - 
  ، نائبة عضو يف جلنة التشريعات اجلنسانية٢٠٠٦- ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول  - 
الطفل "الدراسية املعنونة املادة ، تولت التنسيق والتدريب يف ٢٠٠٣أغسطس /آب -  مارس/آذار  - 

  ، جامعة أنطون دي كوم يف سورينام"يف سورينام وحقوقه
 ملـنح   دراسـي  ، تولت التنسيق والتدريب يف برنامج     ٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين األول  -  أغسطس/آب  - 

  ، جامعة أنطون دي كوم يف سورينام"التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة" مادة - دبلوم يف 
ـ   دراسـي  ، تولت التنسيق والتدريب يف برنامج     ٢٠٠٦أكتوبر  /األولتشرين    -  مـادة   -نح دبلـوم    مل

دي بوير، جامعة    .الدكتور ج  إعداد األستاذ    من،  " األول اجلزء -التطورات اجلديدة يف قانون األسرة      "
 أنطون دي كوم يف سورينام

تـشريعات سـورينام    اسـتعراض   : وزارة العدل ملوظفي  تدريب  تقدمي  ،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان  - 
 التشريعات الدولية يف جمال املرأة والطفلو

 اجلزء - يدة يف قانون األسرة التطورات اجلد "الدورة املعنونة تولت تنسيق -  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران  - 
 دي بوير، جامعة أنطون دي كوم يف سورينام . الدكتور جاألستاذ، من إعداد "الثاين

 :أسهمت يف الكتيبات التالية  - 

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول)Juvenile Justice in Suriname ( ،قضاء األحداث يف سورينام

تـشرين  ) The Rights of the Child, Questions and Answers(، حقوق الطفـل، أسـئلة وأجوبـة   
  .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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  :قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

ــيم  - ــة  تقي ــدعاوى املدني ــصر يف ال ــع الق ــة بوض ــوائح املتعلق ــدين( الل ــانون امل    .)١٩٩٦) (الق
(Evaluatie van de regels betreffende de positie van de minderjarige in het burgerlijk geding) ،  

  ١٩٩٨أكتوبر /، تشرين األول)het jeugdbeleid(إطار سياسات الشباب  مذكرة  - 
 )١٩٩٩(يتناول موضوع محاية األطفال ( الوطنية املتعلقة باألطفال  نص السياسةفصل من  - 

، جزء من حبـث إقليمـي يف إطـار منظمـة اليونيـسيف       )ورقة حبثية ( األحداث يف سورينام     قضاء  -
 )٢٠٠٠ مارس/آذار(

 ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٠ الوطنية للشباب، ورقة مقدمة إىل رئيس مجهورية سورينام يف           السياسات  - 
 )مشاركة يف اإلعداد(

مقـاالت نقديـة   ) ?Is our family law all right( األسرة لدينا علـى مـايرام؟   قانونهل   - 
 Is ons familierecht O.K.? Kritische(هيديل تتعلق بقانون األسرة الـسورينامية،    .ش  بقلم

artikels betreffende het Surinaams familierecht) (٢٠٠٠أغسطس، /آب( 

، ٢٠٠١أغـسطس   /وضع األطفال وخطة سياسات وزارة الـشؤون االجتماعيـة، آب         لحتليل    - 
 )مشاركة يف اإلعداد(

، طقة البحر الكارييب  مركز مناء الطفل يف من     -   بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة     املتعلقةتشريعات  ال  - 
 )٢٠٠٣مايو /أيار) (املعايري والتشريعات( جبامايكا، UWI الدراسات املستمرة، جامعة معهد

 - مدهتا عـشر سـنوات      تعديل القانون واللوائح فيما يتعلق باستحداث مرحلة تعليم أساسي            - 
 )٢٠٠٤أبريل /نيسان) (ورقة حبثية(، مصرف التنمية للبلدان األمريكية

 :naar een bejaarden-vriendelijke wetgeving(: راعية للمـسنني املتشريعات بشأن التقرير   - 

onderzoeksrapport naar mogelijkheden ter verbetering van de opvang, zorg en 

begeleiding van bejaarden in instellingen ( )٢٠٠٥فرباير /شباط( 

  عن باالستناد إىل التوصيات الصادرة   : ٢٠١٢- ٢٠٠٨خطة السياسات املتعلقة باألطفال للفترة        - 
  . من أجل سورينام٢٠٠٧ و٢٠٠٠جلنة حقوق الطفل يف األمم املتحدة يف عامي 
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  )عمان( مسرية موسى

  ، الدوحة، قطر١٩٥٩أكتوبر / تشرين األول٢٨  :تاريخ ومكان الوالدة

  اإلنكليزية /العربية    :لغات العمل

  :الوظيفة حالياً/املنصب

الـسلطان    جبامعة   التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة  قسمرئيسة  . جملس الدولة يف عمان، اللجنة القانونية     عضو يف   
املعلمني، وتتـوىل    -  تشرف على تدريب الطالب   ( الطفل جبامعة السلطان قابوس،      رعايةقابوس، ومديرة مركز    

يني أعضاء هيئة التدريس، وتستعرض تع  مسؤوليات التدريس والبحوث، وتضع خطط املناهج الدراسية وتشارك يف
 ).الربامج وتقوم بعمليات التقييم، وتنظم حلقات عمل لآلباء، وتشرف على وضع املواد التعليمية

  :األنشطة املهنية الرئيسية

إرشادات "اختارهتا الرابطة الدولية لتعليم الطفل كممثلة للعامل العريب من أجل املشاركة يف صياغة              - 
  . بسويسراخزيور يف ١٩٩٩يوليه /وذلك يف متوز" عاية األطفال الصغاردولية لتعليم ور

يف  املبكرة الطفولة يف مرحلة والرعايةاملتعلقة بالتعليم  الدولية للندوة الوثيقة اخلتامية بترمجةقامت   - 
وتتاح النسخة العربية اآلن    .  من اإلنكليزية إىل العربية    ٢٠٠١، يف عام    والعشرين احلادي القرن
 .www.ecec21.org:املوقع على شبكة الويبعلى 

 التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف جامعة السلطان قابوس، ووضـعت برنـامج              قسمأنشأت    - 
ن باالسـتناد إىل  الدراسة فيه سـنتا مدة دبلوم ، وبرناجماً ملنح مرحلة دراسية مدهتا أربع سنوات 
 .رم اجلامعيالطفل داخل احلرعاية معايري دولية، وأنشأت مركزاً ل

  :املؤهالت العلمية

: ، جمال االختصاص الرئيـسي    ١٩٩٤،  )جنوب كاليفورنيا ( ، جامعة ساوثورن كاليفورنيا   دكتوراه  - 
  . املشورة األسرية:  الثانوياالختصاصجمال . التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

 .تعليم يف مرحلة الطفولة املبكرةال: جمال االختصاص الرئيسي: ١٩٨٥ كاليفورنيا، والية، جامعة ماجستري  -

 التدبري املرتيل :جمال االختصاص الرئيسي. ١٩٨٢ من جامعة كاليفورنيا، بكالوريوس  - 

  :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

وشاركت يف صياغة التقرير األويل . ثعضو يف اللجنة الوطنية حلقوق الطفل، ورئيسة للجنة الفرعية املعنية بالبحو
التقريـر يف     لعمان بشأن اتفاقية حقوق الطفل ويف عملية استعراضه، وهي عضو يف اللجنة اليت تولت الدفاع عن               

فكرة إنشاء مكتبة األطفال العامة األوىل يف عمان، وهـي  كانت وراء   وقد  . ٢٠٠١األمم املتحدة جبنيف يف عام      
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 حلقات عمل بشأن هذا وأدارتعن قضايا الوالدين، ) منشورات(أعدت أدلة و. ارة املكتبةالرئيسة احلالية جمللس إد
كما نظمت حلقات عمل بشأن حقوق الطفل، واللعب، والتطبع الثقايف، ودور األسـرة واملدرسـة               . املوضوع
ترأس جلنة صياغة وت.  دورة لرعاية األم والطفل خمصصة للطلبة الذكور على املستوى اجلامعيواستحدثت. واجملتمع
  .الطفل العماينقانون 

  :قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

تقييم الوعي حبقوق الطفل يف صفوف أطفـال عمـان واآلبـاء            " الشيشتاوي يف إعداد منشور بشأن    . شاركت مع م  
، )(Assessment of Child Rights Awareness among Omani Children, Parents and Teachers "واملدرسـني 
  )قيد الطبع( .اليونيسيف

 "ما ينبغي أن يعرفه مدرسو صغار األطفال عن اإلسالم        "زيسي يف إعداد منشور بشأن       .هوت وت . شاركت مع ج  
Early Childhood Education Journal) .What Teachers of Young Children Should know About Islam( ،

  .٢٠٠٣، الصادرة يف عام ٢، العدد٣١لد التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، اجملجملة 

 - - - - -  


