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  اجتماع الدول األطراف
  االجتماع الثاين عشر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦نيويورك، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 انتخاب تسعة أعضاء للجنة حقوق الطفل ليحلوا حمل األعضاء        
  ، ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢٨الذين ستنتهي مدة واليتهم يف      

   من اتفاقية حقوق الطفل٤٣           وفقاً للمادة 
  مذكرة من األمني العام

 من اتفاقية حقوق الطفل، إىل عقد االجتماع الثاين عشر للـدول            ٤٣سيدعو األمني العام، عمالً باملادة        - ١
، لغرض انتخـاب تـسعة   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول ١٦دة يوم الثالثاء    األطراف يف االتفاقية مبقر األمم املتح     

الدول األطراف، ليحلوا حمل األعضاء     قبل  أعضاء يف جلنة حقوق الطفل من قائمة بأمساء األشخاص املرشحني من            
 األعضاء  وترد يف املرفق الثاين أمساء    ). انظر املرفق األول   (٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٨الذين ستنتهي مدة واليتهم يف      

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٨التسعة اآلخرين الذين سيظلون يف مناصبهم كأعضاء يف اللجنة حىت 

 من االتفاقية، دعا األمني العـام، يف مـذكرة     ٤٣ من املادة    ٤وعمالً باإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة         - ٢
النتخاب أعضاء اللجنة التسعة يف ، الدول األطراف إىل تقدمي ترشيحاهتا  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣شفوية مؤرخة   
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٢وتتضمن هذه الوثيقة مجيع السري الذاتية اليت تلقتها اللجنة حىت يوم . غضون شهرين

 من االتفاقية، يتشرف األمني العام بأن يدرج أدنـاه، حـسب            ٤٣ من املادة    ٤وامتثاالً ألحكام الفقرة      - ٣
، قائمة بأمساء األشخاص املرشحني لالنتخاب كأعضاء يف جلنة حقوق الطفل، مع الترتيب األجبدي باللغة اإلنكليزية

وترد بيانات السري الذاتية لألشخاص املرشحني كما قدمتـها الـدول       . تهمحاليت رشّ الدول األطراف   أمساء  ذكر  
  . األطراف املعنية، يف املرفق الثالث هبذه الوثيقة

Distr. 
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 الدولة املرشحة له   اسم املرشح

 بنن   آجاي هونغبيجييد الس

 اجلمهورية العربية السورية  السيدة هديل األمسر

 اليمن   السيدة نفيسة محود اجلايفي

  هاييت    أميلكار جون فرونسواالسيدة نورا
  سلوفاكيا   السيد بيتر غوران

  أفغانستان   السيد حممد فريد محيدي
  قربص   السيد كريستوس كونيس
  تايلند   نتالسيد سانفاسيت كومربافا

  مجهورية كوريا   السيدة يانغي يل
  كولومبيا   السيدة بياتريز ليناريس كانتيو

  أوكرانيا   السيد روسالن ماليوتو
  شيلي   مارتا موراس برييزالسيدة 

  أوغندا    السيد أويش بوالر
  لبنان   باح السيد غسان سليم ر

  إكوادور  السيد فريث ريكاردو سيمون كومبانيا
  موريشيوس   فارمه كامال ديفي السيدة

  بريو    ال بوينيتيالسيدة سوزان فيالران د
  مالطة   السيدة كارمن زاميت
  سويسرا   السيد جون زيرماتن

  بوركينا فاصو   بابتيست زونغرانا -  السيد جون
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  املرفق األول

  أعضاء جلنة حقوق الطفل الذين تنتهي مدة واليتهم 
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨يف 

  بلد اجلنسية    العضوسما
  قطر   ثاينالسيدة علياء أمحد بن سيف آل 

  كينيا   السيدة جويس أليوش
  مجهورية كوريا   السيدة يانغي يل

  كندا   السيد ديفيد برينت بارفيت
  أوغندا   السيد أويش بوالر

  بنغالديش   السيد كمال صديقي 
  النرويج   السيدة لوسي مسيث 

  مجهورية صربيا    ساهوفيتش- فوكوفيتش يفينا السيدة ن
  سويسرا   السيد جون زيرماتن
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  املرفق الثاين

  أعضاء جلنة حقوق الطفل الذين تنتهي مدة واليتهم 
  ٢٠١١فرباير / شباط٢٨يف 

  بلد اجلنسية   اسم العضو
 غانا  أكوسوا أيدووالسيدة أغنس 

  إيطاليا   السيد لوجيي تشيتاريال
  اجلزائر   السيد كمال فياليل

  هنغاريا   لسيدة ماريا هريتسوغا
  مصر   السيدة مشرية خطاب 

  تونس   السيد حامت قطران
  أملانيا   السيد لوتار فردريش كرامبان

  باراغواي   السيدة روزا ماريا أورتيز
  ليتوانيا   السيد داينيوس بوراس
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  املرفق الثالث

  بيانات السرية الذاتية للمرشحني
  )بنن(هونغبيجي آجاي 

  )بنن(، أجوهون ١٩٦٠أبريل / نيسان٣    :ومكان امليالدتاريخ 

  الفرنسية واإلنكليزية       :لغتا العمل

  : الوظيفة احلالية/املنصب

مدير هيئة العمل االجتماعي، ومسؤول االتصال االجتماعي، ومدرب يف جمال اإلعالم والتعليم واالتصال ويف جمال               
ومدير شؤون األطفال   .  نوفو - دى احملكمة االبتدائية يف بورتو      ومساعد قاضي األحداث ل   . االتصال لتغيري السلوك  

   واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم مكتبواملراهقني يف وزارة شؤون األسرة والطفل، وجهة االتصال مع 
  .يف بنن

  :األنشطة املهنية الرئيسية

توفري املعلومات بشأن قضايا حقوق     و. اهقنيصياغة وتنفيذ السياسة احلكومية يف جمال محاية حقوق األطفال واملر         
وتنسيق أنشطة املنظمات غري . وتدريب العاملني يف جمال مكافحة االجتار باألطفال. بأنسب وسائل االتصالالطفل 

. احلكومية واملوظفني احلكوميني املكلفني بالتعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال محاية األطفال واملراهقني             
حـول هـذا    وحترير تقرير البلد ،عة االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف يف جمال مكافحة االجتار باألطفال       ومتاب

جهاز وطين حلماية األطفـال     (وتنسيق اخللية الوطنية للمتابعة والتنسيق من أجل محاية الطفولة يف بنن            . املوضوع
  .عية لألطفال وتعزيز قدراهتا وتفعيلهاتقدمي الدعم هليكلة اخلدمات االجتماو). والنهوض حبقوقهم

  :اخللفية التعليمية

؛ وشهادة تدريب املدربني يف     )جامعة بنن (؛ ودبلوم دولة كأخصائي اجتماعي      )بواتيه، فرنسا (ماجستري يف إدارة األعمال     
ة اجملتمعية لصاحل ؛ وشهادة يف التنمي)لومي، توغو(السلوك جمال اإلعالم والتعليم واالتصال ويف جمال االتصال لتغيري 

 وشـهادة  ؛)تورينـو، إيطاليـا  (؛ ودورة تدريبية دولية يف موضوع االجتار باألشخاص  )حيفا، إسرائيل (الشباب  
  .بكالوريا، الشعبة دال

  :حقوق الطفل ذات الصلة بوالية جلنة األنشطة الرئيسية األخرى

تنسيق عملية صـياغة وثيقـة       .ي بنن ـطفال ف تنسيق عملية إجناز الدراسة الوطنية املتعلقة مبوضوع االجتار باأل        
تنسيق صياغة   .تنسيق صياغة قانون الطفل يف بنن      .السياسة العامة واالستراتيجات الوطنية حلماية الطفولة يف بنن       

 املتعلق بشروط تنقل القصَّر وقمع االجتار باألطفـال يف          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠ملؤرخ  ا ٢٠٠٤/٤القانون رقم   
 اخلاص ببنن اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطاريق صياغة اجلانب املتعلق باحلماية من تنس .مجهورية بنن
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ابني املصبالرعاية اجملتمعية الشاملة لألشخاص تنسيق عملية صياغة وإدارة الربنامج املتعلق      .٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  
أليتـام واألطفـال    ية ل اجملتمعالرعاية  ملتعلق ب تنسيق عملية صياغة الربنامج ا     .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

ويشمل الربنامج تقدمي الدعم النفسي هلؤالء األطفال، وتعليمهم، وتوفري الرعاية الصحية والتغذية هلم،             : الضعفاء
  .وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  :قائمة منشورات املرشح

 والطفل تناول فيها موضوع محاية األطفال  اليت تصدرها وزارة شؤون األسرةLe Soleilحرر مقاالت يف جريدة 
  .والنهوض حبقوقهم
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  )اجلمهورية العربية السورية(هديل األمسر 

  )األردن(، عّمان ١٩٦٧مايو / أيار١٥    :تاريخ ومكان امليالد

  العربية واإلنكليزية      :لغتا العمل

  : احلاليةالوظيفة /املنصب

  . يف سوريةمنسقة اليونسكو لتطوير قطاع الطفولة املبكرة  •

  .نظمة غري حكومية، وهي م"مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل"عضو جملس إدارة   •

  .عضو جملس إدارة اهليئة السورية لشؤون األسرة  •

  ).سورية(نائبة رئيس مدرسة مونتيسوري الدولية، دمشق   •

  :األنشطة املهنية الرئيسية

نيطرة، واألخرى يف دار رعاية األطفال اللقطاء يف        إنشاء روضتني خرييتني لألطفال، إحدامها يف حمافظة الق         •
  .حمافظة دمشق

تأسيس أول قاعة خمصصة لألطفال يف املتحف الوطين بدمشق كمشروع رائد موجه لألطفال لدراسة تاريخ   •
  .اآلثار واملتاحف

  .العمومية لألطفال يف عدة حمافظات يف سوريةتأسيس أوىل املكتبات   •

  .رياض األطفالوكتب وزارة التربية بإعادة وضع معايري ملناهج عضو يف جلنة مكلفة من   •

  .تراخيص مدارس القطاع اخلاصملنح عضو يف اللجنة الرئيسية   •

  .تطوير االستراتيجية الوطنية لرعاية وتنمية الطفولة املبكرة  •

  :اخللفية التعليمية

تعاون مع املعهد العريب حلقوق اإلنسان يف        يف اتفاقية حقوق الطفل من اجلامعة اللبنانية بال        شهادة ماجستري   •
  ).٢٠٠٧(تونس 

والتعليم مـن مركـز     باستخدام منهج املونتيسوري للتربية     دبلوم دويل يف تعليم األطفال يف السن املبكرة           •
ICME  ٢٠٠٢(الربيطاين.(  

  ).١٩٩١(بكالوريوس يف االقتصاد السياسي من جامعة دمشق   •
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  :لصلة بوالية جلنة حقوق الطفلذات ااألخرى األنشطة الرئيسية 

بقضايا عضو جلنة تابعة للهيئة السورية لشؤون األسرة قامت بإنشاء أول وحدة محاية الطفل يف سورية تعىن   •
  .معاملة األطفال واإلبالغ واإلحالةإساءة 

  ).قيد اإلجناز(املشاركة يف وضع قانون الطفل السوري   •

التعليم اخلاص يف سورية دراسة وإعداد التوجيهات التنفيذية لقانون بية يف املشاركة يف جلنة تابعة لوزارة التر  •
)٢٠٠٥.(  

  .املشاركة يف صياغة النظام الداخلي آللية عمل برملان الطفل السوري  •

  إجــراء دورات لتــدريب وتوعيــة األطفــال يف جمــال اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف العديــد مــن   •
  .حمافظات سورية

  :املرشحةقائمة بأحدث منشورات 

  .٢٠٠٦ بني اهليئة السورية لشؤون األسرة واليونيسيف، "وقائع من أجل احلياة"املشاركة يف حترير نشرة 

  .٢٠٠٧حبوث تشمل جلسات استماع لألطفال يف سورية، 

  .٢٠٠٨، )قيد اإلجناز(قانون الطفل السوري 

  . ٢٠٠٨، )قيد اإلجناز(ة املبكرة تشارك مع اليونيسيف يف وضع لوائح مركز الطفول
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  )اليمن(نفيسة محود اجلايفي 

  )اليمن(، تعز ١٩٥٦يناير / كانون الثاين٦    :تاريخ ومكان امليالد

  )تتحدثها بطالقة(واإلنكليزية ) لغة األم(العربية       :لغتا العمل

  : احلاليةالوظيفة /املنصب

  .أستاذة مساعدة يف طب األطفال، كلية الطب، جامعة صنعاء  •

  .للمجلس األعلى لألمومة والطفولةة األمينة العام  •

  .رئيسة التحالف الوطين لسالمة األمومة  •

  .نائبة رئيس الرابطة اليمنية لطب األطفال  •

  : األنشطة املهنية الرئيسية

  .حماضرة يف طب األطفال، كلية الطب، جامعة صنعاء  •

  .وضع استراتيجيات وخمطط السياسات العامة املتعلقة باألمهات واألطفال  •

ومتابعة التصديق  اقتراح مشاريع قوانني وقواعد ونظم متعلقة باألمومة والطفولة تكفل حقوق األم والطفل               •
  .عليها

  .التنسيق والتعاون مع مجيع الوكاالت الوطنية والدولية املعنية حبقوق الطفل  •

  .الطفولةإعداد البيانات واإلحصائيات والدراسات املطلوبة فيما يتعلق بقضايا األمومة و  •

  .بناء قدرات العاملني يف الوزارات واملنظمات غري احلكومية املعنية  •

  :اخللفية التعليمية

شهادة ختصص مهين يف الربنامج الدويل لرعاية األطفال والشباب من أجل التنمية، جامعة فيكتوريا، كندا                 •
)٢٠٠٦.( 

ـ  )الـوالدات اجلديـدة   (شهادة الـدكتوراه يف طـب األطفـال           •   طرسـربغ، أكادمييـة طـب    ان ب، س
 ).١٩٩٦(األطفال 

  ).١٩٨٦(ماجستري يف طب األطفال، كلية الطب، جامعة القاهرة   •
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  ذات الصلة بوالية جلنة حقوق الطفلاألخرى األنشطة الرئيسية 

 مبا يف ذلك إنشاء مركز موارد لتنمية الطفولـة املبكـرة،            ،وضع برنامج لتنمية الطفولة املبكرة يف اليمن        •
  .والتوعية يف هذا اجملال يف جمال تنمية الطفولة املبكرة، وشهادة

على قوانني تتعلق باألحداث وختان اإلناث وسن الزواج واحلمايـة مـن            إلدخاهلا  إعداد تعديالت خمتلفة      •
 .العنف واالجتار

 .دعم برملان األطفال ومشاركتهم فيه  •

 .فحة االجتار باألطفالتفعيل املفاوضات مع اململكة العربية السعودية بشأن مكا  •

ـ دعم الدراسات االجتماعية اليمنية عن العنف ضد األطفال، وأطفال الـشوارع، و             • تغالل األطفـال،   اس
 .والدراسة الشاملة عن فقر األطفال وأوجه التفاوت اليت يعانون منها

 .شلل األطفال والنهوض بصحة األطفالالقضاء على مرض تقييم مدى التقدم يف سبيل   •

 .اد التقارير الدورية اليت توضع يف إطار اتفاقية حقوق الطفل ومناقشتها مع اللجنة ذات الصلة يف جنيفإعد  •

  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة

 -  مـارس /، آذار ١٤، اجمللـد    اجمللة الصحية لشرق املتوسـط    ،  "حملة عن طوارئ طب األطفال يف اليمن      "  •
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  ، ٤، العــدد ٨، اجمللــد الطبيــة العــيين جملــة قــصر، "يعيــة يف الــيمنالتــرويج للرضــاعة الطب"  •
 .٢٠٠٢يوليه /متوز
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  )هاييت(انسوا  أميلكار جون فرانور

  )هاييت(يسالني ، د١٩٥٤أكتوبر / تشرين األول٦    :تاريخ ومكان امليالد

ــول، واإلســبانية   :لغات العمل ــسية، والكري ــة متوســطة(الفرن ــة )معرف   ، واإلنكليزي
  )توسطةمعرفة م(

  :اخللفية التعليمية

 .) مدة الدراسةتأكمل( يف الدراسات القضائية ماجستري كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، ٢٠٠٧-٢٠٠٥

  .، دبلوم تأهيلي)فرنسا(املدرسة الوطنية للقضاء       ١٩٩٧

  .، شهادة الليسانساالقتصاديةكلية القانون والعلوم  ١٩٨١- ١٩٧٧

  .، أطروحة حتضريية)هاييتبرانس،  -  أو -  بورت(كلية الليسانيات التطبيقية  ١٩٨٥- ١٩٨٣

  .مدرسة اإلدارة املتكاملة ١٩٨٣- ١٩٨١

  ).فلسفة (معهد جون بريس مارس ١٩٧٧- ١٩٧٦

 )من الثاين ثانوي إىل النهائي(معهد مويس لوفارتور  ١٩٧٦- ١٩٧٤

  ).من الصف السادس إىل الثاين ثانوي(برانس  - أو - ، بورتثانوية دو ال تريسانكونتنري  ١٩٧٤-١٩٦٩

  .، سهادة ابتدائية)النيسيد(الوطنية مدرسة جاك األول     ١٩٦٩- ١٩٦٤

  : اخلربة املهنية

  .برانس -أو - قاضية ومستشارة لشؤون الدفاع االجتماعي، حمكمة االستئناف يف بورت  ٢٠٠٨-٢٠٠٢

 .حمامية يف مكتب حماماة ١٩٩١- ١٩٨١

  الـديانات، مـساعدة للـشؤون القانونيـة        وشـؤون   موظفة يف وزارة اخلارجيـة        ١٩٩٦- ١٩٩١
  .والثقافية والقنصلية

  .برانس، قضاء األطفال -  أو -  حملكمة االبتدائية يف بورتقاضية لدى ا ٢٠٠٢- ١٩٩٦

  .دورة تدريبية يف حمكمة القضاء االستعجايل بستراسبورغ ١٩٩٧- ١٩٩٧

  ).قضاء األحداث(دورة تدريبية لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
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  .الدبلوماسية والقنصليةللدراسات أستاذة القانون يف األكادميية الوطنية  ١٩٩٧

  يف االقتــصادية نون األحــداث يف كليــة احلقــوق والعلــوم منــشطة دورة يف قــا ٢٠٠١- ١٩٩٩
  .برانس -  أو -  بورت

  . من أجل قضاء يساوي بني اجلنسنيSan Juanاملوقعة على إعالن       ٢٠٠٢

أستاذة قانون العقوبات واإلجراءات اجلنائية املطبق على األحداث، يف جامعـة هـاييت      ٢٠٠٥
  .احلكومية ويف جامعات خاصة

  .يق عن تدين مستوى مشاركة املرأة يف القانون والقضاء يف هاييتإجراء حتق  ٢٠٠٦

متحدثة ومنشطة يف حنو مائة حلقة دراسية وندوة عن حقوق األطفال موجهة حملـامني                ٢٠٠٧- ١٩٩٧
  .متدربني وقضاة وشرطة وطلبة ومدربني

  :األعمال اليت أجنزهتا املرشحة

  ).حة شهادة الليسانس يف القانونأطرو(قانون املرياث وآثاره يف وادي آرتيبونيت   -   

  . صفحة٦٦، )مدونة القوانني املتعلقة باألحداث(التشريع النافذ يف هاييت فيما خيص األحداث   - 

  .مؤسِّسة رابطة هاييت للنهوض حبقوق املرأة واألسرة والدفاع عن تلك احلقوق  - 

  .صعبة يف هاييتاً تقرير بشأن إشكالية األطفال الذين يعيشون ظروف  - 

  .لرابطة الدولية للقاضياتعية هاييت للقاضيات وفرع هاييت لمؤسِّسة مج  - 

  .املشاركة يف مؤمترات بشأن حقوق النساء والفتيات  - 

  . عرضني للخطراملساعدة املدرسية لألطفال امل  - 

تأطري الفتيات الالئي يوشكن على إهناء دراستهن يف القانون ملـساعدهتن يف إعـداد وتقـدمي                  - 
  .لنيل الشهادةأطروحاهتن 

  ).قيد اإلعداد (٢ و١نظرة جديدة إىل أطفال هاييت، اجمللد   - 

  :احللقات الدراسية والبحوث

  .)مدرسة القضاء، اجلمهورية الدومينيكية(قانون األسرة واإلجراءات املدنية     ٢٠٠٦
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  )سلوفاكيا(غوران  بيتر

  )سلوفاكيا(، مارين ١٩٥٧مايو / أيار١١    :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية       :غة العملل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

ويـضطلع  . رئيس دائرة العالقات الدولية وحقوق األطفال التابعة للمركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنـسان            
رصـد املـشاكل    وإعداد وتقدمي التقرير السنوي عن حقوق  الطفل يف سلوفاكيا؛           : باملسؤوليات الرئيسية التالية  

؛ الطفلإجراء حبوث يف جماالت األسرة وحقوق اإلنسان وحقوق         ويعاين منها األطفال يف سلوفاكيا؛      الفعلية اليت   
  .التعاون الدويلوتنسيق املشاريع؛ و

  :األنشطة املهنية الرئيسية

الرصد ومجع البيانات والبحوث يف جمال حقوق الطفل، ومناصرة قضايا األطفال وتقـدمي املـشورة يف اجملـال                  
مستديرة ودورات تدريبية تتناول قضايا األطفال؛ واجتماعات مائدة قانوين؛ وتنظيم حلقات دراسية االجتماعي وال

والتعليق على التشريعات يف جمال األسرة وحقوق اإلنسان وتقدمي توصيات بشأهنا؛ وتنسيق املـشاريع الوطنيـة                
؛ واملشاركة الطفلويب اليت تعىن حبقوق    يف عمل أهم منظمات االحتاد األور     النشطة  والدولية يف امليدان؛ واملشاركة     

يف دراسات املقارنة اليت اضطلع هبا االحتاد األورويب وجتاربه فيما خيص جوانب حمددة حلقوق األطفال؛ واملشاركة     
) ٢٠٠٠أكتـوبر   /تـشرين األول  (يف إعداد وتقدمي تقرير سلوفاكيا األويل املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل            

  ).٢٠٠٧مايو /يارأ(والتقرير الثاين 

  :اخللفية التعليمية

  ماجـستري يف  (قسم علم االجتماع، جامعـة كومينيـوس، براتيـسالفا، سـلوفاكيا             ١٩٨٠- ١٩٧٦
  .)علم االجتماع

  .)دكتوراه(قسم علم االجتماع، جامعة كومينيوس، براتيسالفا،   ١٩٨٣- ١٩٨١

  .)هدكتورا(قسم العلوم السياسية، جامعة كومينيوس، براتيسالفا،   ٢٠٠٦

على املستوى الوطين تناولت السياسات املتعلقـة باألسـرة،         دورات  منها  : دورات دراسية يف مواضيع اجتماعية    
، )١٩٩٦مالطـة،   (على املستوى الدويل نظمتها األمم املتحدة عن الـسكان          ودورات  واملساواة بني اجلنسني،    
  .)١٩٩٨دبلن، (واألسرة والتكنولوجيا 
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  : بوالية جلنة حقوق الطفلذات الصلةاألنشطة الرئيسية األخرى 

مشارك يف حترير   (،  )فلورانس( يف الشبكة األوروبية للمراصد الوطنية املعنية بقضايا الطفل          ٢٠٠٤عضو منتسب منذ عام     
 يف حمفـل    ٢٠٠٧؛ وعضو منذ عام     )فيما بني بلدان االحتاد األورويب    تبين األطفال   دراسات، وعضو يف فريق خرباء معين ب      

  حمفـل   يف   ٢٠٠٢ألوروبية؛ وعضو منذ عام     فال التابع للمديرية العامة للعدل والشؤون الداخلية للمفوضية ا        حقوق األط 
  .، وهو فريق حكومي دويل تابع لالحتاد األورويب"أوروبا لصاحل الطفولة"

جتماعيـة  وزارة العمل والـشؤون اال    ( يف سلوفاكيا    لطفلعضو يف فرق وجلان خرباء يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق ا          
  ).واألسرة، واجمللس الوطين

اشترك يف حترير تقارير، وشارك مشاركة فعالة يف حلقـات دراسـية            ( سلوفاكيا   يفالتعاون لفترة طويلة مع اليونيسيف،      
  .، ومثّل سلوفاكيا يف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جنيف)واجتماعات

) املتحـدة منتسب إىل األمم    (سالفا الدويل للدراسات املتعلقة باألسرة      ي نائب مدير مركز برات    :املناصب اليت شغلها سابقاً   
بوزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة، مسؤول عن السياسات يف جمـال األسـرة             عام  ؛ ومدير   )١٩٩٩-١٩٩٤(

  ).٢٠٠٥-١٩٩٩(واالندماج االجتماعي 
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  )أفغانستان(محيدي  حممد فريد

  )أفغانستان(، ناجنارهار ١٩٦٧أغسطس / آب٢٤    : امليالدتاريخ ومكان

  الداري واإلنكليزية      :لغتا العمل

   :احلاليةالوظيفة /املنصب

  .مفوض اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان مسؤول عن وحدة الرصد والتحقيق  •

  .عضو اجمللس االستشاري لدى رئيس أفغانستان لشؤون تعيني كبار املسؤولني  •

  .عضو اللجنة اليت عينها الرئيس لوضع التقارير مبوجب املعاهدات  •

  .عضو جملس إدارة املؤسسة من أجل جمتمع ثقايف ومدين  •

  :األنشطة املهنية الرئيسية

اإلشراف على أنشطة وحدة الرصد والتحقيق التابعة للجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان؛ والترخيص إلجراء              
؛ وتعيني فرق التحقيقات يف انتهاكات القانون اإلنساين  والتعديات عليها  تهاكات حقوق اإلنسان  التحقيقات يف ان  

  .الدويل؛ ومجع وحتليل استنتاجات كل حادث ناجم عن انتهاك القانون اإلنساين الدويل وتقدمي توصيات بشأهنا

لشغل املناصب احلكومية العليا مـن  تقدمي املشورة لرئيس مجهورية أفغانستان اإلسالمية بشأن مصداقية املرشحني   
  .زاوية حقوق اإلنسان وتيسري عملية التدقيق يف تعيينات الشرطة

مجع وحتليل بيانات حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت تقدمها جلنة معنية باإلبالغ الدوري الذي تضطلع به أفغانستان 
  .مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

  :اخللفية التعليمية

  . القانون اجلنائي، أكادميية الشرطة، كابولبكالوريوس يف  •

  .بكالوريوس يف القانون والعلوم السياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كابول  •

  ).اململكة املتحدة(دورة دراسية يف تسوية الرتاعات، بريمينغهام   •
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  : بوالية جلنة حقوق اإلنسانذات الصلةاألنشطة الرئيسية األخرى 

مشارك يف عمليـة حتليـل      عملية االستعراض الدوري الشامل و    يف إطار   الوطين  لفريق املعين بوضع التقرير     عضو ا 
وجتميع املعلومات يف إطار عملية اإلبالغ اليت تضطلع هبا أفغانستان بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .مبوجب انضمامها إىل املعاهدات ذات الصلة

دورات تدريبية ملنظمات اجملتمع املدين بشأن إعداد تقرير مواز عن احلقوق االقتـصادية          عقد  ظيم و املشاركة يف تن  
  .واالجتماعية والثقافية

  :أحدث منشورات املرشح يف هذا اجملالبقائمة 

  .القانون الدويل حلقوق اإلنسان والتزامات أفغانستان  •

  .سلسلة مقاالت عن حتديث أفغانستان  •

  .ون يف أفغانستاناإلصالح القان  •
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  )قربص(كونيس  كريستوس

  )قربص(، كيثريا ١٩٣٦يوليه / متوز٢٢    :تاريخ ومكان امليالد

  اليونانية واإلنكليزية      :لغتا العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

  .استشاري علمي للجنة التنسيق لعموم قربص بشأن محاية األطفال ورعايتهم  •

  .وض املعين حبقوق األطفالعضو اللجنة االستشارية لدى املف  •

  .أخصائي نفسي واجتماعي وباحث  •

  :األنشطة املهنية الرئيسية

اضطلع بدور ريـادي يف  : أثناء العمل كأخصائي اجتماعي ومدير لعدة سنوات ملديرية الرعاية االجتماعية          •
رك بفعاليـة يف    وشامجيع برامج البلد املتعلقة برعاية األطفال،       جمال البحث والتخطيط والتنفيذ فيما خيص       

  .للكومنولث الربيطاين وجملس أوروباأعمال اهليئات ذات الصلة التابعة 

على قيادة هيئات مهنية ومنظمات غري حكومية تعىن بقضايا رعاية األطفـال والـشباب              عمل كمتطوع     •
  .وحقوق األطفال

  مستشاراًة سنوات ويعمل حالياًأسس جلنة التنسيق لعموم قربص بشأن محاية األطفال ورعايتهم، وترأسها لعد  •
ومن هذه األنشطة السعي    . وقام أثناء ذلك بدور ريادي يف مجيع األنشطة اليت اضطلعت هبا هذه اللجنة            . هلا

للتأثري على مجيع املستويات احلكومية، وإلقاء احملاضرات، وتدريب املتطوعني يف جمال حقوق األطفال، ووضع 
  .األطفال، إخلاملتعلقة حبماية حقوق التدابري ذلك من غري توصيات لالبتكار التشريعي و

  يف جمـال   ه ممارسـة جيـدة      ـى أن ـ عل  ووطنياً إنشاء برملان أطفال قربص، وهو احملفل املعترف به دولياً          •
  .مشاركة األطفال

  : التعليميةاخللفية

  )اململكة املتحدة(بكالوريوس يف علم النفس االجتماعي   •

  )الواليات املتحدة األمريكية(اعي، جامعة توالن ماجستري كأخصائي اجتم  •

  .شارك يف العديد من احللقات الدراسية والدورات التدريبية يف جمال العمل االجتماعي واإلدارة االجتماعية  •
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  : بوالية جلنة حقوق الطفلذات الصلةاألنشطة الرئيسية األخرى 

 والتوقيع والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق ١٩٨٩عام حىت قام بدور رائد يف تنفيذ إعالن حقوق الطفل 
اث منصب أمني مظامل معـين      وشارك يف صياغة التشريع الذي سنه الربملان بشأن استحد        . ١٩٩٠الطفل يف عام    

 يف مجيع   اتيف جمال محاية حق األطفال يف املشاركة يف عملية اختاذ القرار          هو من الناشطني    و. ألطفال يف قربص  با
وعضو الفريق العامل املعين بالسياسات التابع لالحتاد األورويب        .  النشاط االجتماعي والترفيهي والسياسي    جماالت

"EUROCHILD") وشارك ). لطفلوهو احتاد أورويب ملنظمات غري حكومية تعىن برعاية الطفولة والنهوض حبقوق ا
  .املستويني الوطين واألورويبيف مجيع املؤمترات وغريها من األنشطة املتعلقة حبقوق الطفل على 

  :أحدث منشورات املرشح يف هذا اجملالبقائمة 

كما ). ١٩٩٠، والصورة احلقيقية لشباب قربص،      ١٩٨٤إعادة اإلعمار االجتماعي،    (صدر له كتابان باليونانية     
 تقارير  يفالطفولة وحقوق الطفل، منها ما أُدرج       طب عن رعاية     الكثري من اخل   ىعديدة وألق صدرت له مقاالت    

جلنة التنسيق لعموم قربص بشأن محاية األطفال ورعايتهم عن حلقاهتا الدراسية ومؤمتراهتا السنوية، ومنها ما صدر   
  .يف صحف قربصية
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  )تايلند(كومربافانت  سانفاسيت

  ، تايلند١٩٤٩سبتمرب / أيلول٢٠    :تاريخ ومكان امليالد

  التايلندية واإلنكليزية      :لغتا العمل

  :احلاليةظيفة الو/املنصب

واإلمهال اإلساءة  مدير مركز مؤسسة محاية حقوق األطفال، بانكوك،؛ مسؤول عن تدبري أمر محاية األطفال ضحايا               
بالترويج للنهج املتعدد التخصصات عن طريق شبكة متعددة التخصـصات؛          وذلك  طفال وإمهاهلم   إلساءة لأل ومنع ا 

وإقامة شبكة من الوكاالت يف منطقة ماي ات الكربى يف تايلند؛  يف تسع من املقاطعوإنشاء فرق متعددة التخصصات
  .كونغ حلماية األطفال ضحايا االجتار هبم يف املنطقة؛ ومنع االجتار باجملموعات الضعيفة

  : األنشطة املهنية الرئيسية

 ووضع تشريع   االجتار باألطفال؛ حاالت   مبا يف ذلك     ،والتحقيق فيها اهلم  اإلساءة لألطفال وإمه  حتديد حاالت     •
األطفـال وأسـرهم؛    اع  ضأوتعلق حبماية الطفل؛ وتطوير وسائل خلدمات محاية األطفال من خالل متابعة            ي

ووضع مبادئ توجيهية إلدارة سبل      وإمهاهلم، وأدوات تقييم أوضاع األسر،       ألطفالاإلساءة ل وحتديد حاالت   
مع، ووضع تدابري وقائية بغية جعل األسـرة  عالج األطفال الضحايا وأسرهم، وإعادة إدماج الضحايا يف اجملت        

  .واملدرسة واجملتمع أماكن آمنة لألطفال

املشاركة يف العديد من اهليئات الوطنية، كاللجنة الوطنية حلماية الطفل، واللجنة الفرعية املعنيـة بالتـشريع                  •
 احلماية القانونية لكـل     املتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، لوضع سياسة وطنية بشأن محاية الطفل وإعمال           

  .طفل يف تايلند

وكاالت حكومية وغري حكومية بشأن كيفية تنفيذ وتفسري وإنفاذ القـانون، وال            لالعمل كمستشار قانوين      •
، وقانون  ٢٠٠٧، وقانون محاية ضحايا العنف املرتيل لعام        ٢٠٠٣سيما فيما يتعلق بقانون محاية الطفل لعام        

  . ٢٠٠٨م منع وقمع االجتار بالبشر لعا

  :اخللفية التعليمية

شهادة بكالوريوس يف القانون، ودكتوراه فخرية يف العمل االجتماعي، جامعة          شهادة بكالوريوس يف االقتصاد، و    
  ).بانكوك(تاماسات 

  .، كلية الشرطة امللكية النيوزيلندية يف بوريروا"دعم الشهود األطفال" عن ٢٠٠٠دورة تدريبية يف عام 

  ).بلجيكا( بشأن حقوق األطفال، جامعة غينت ١٩٩٧ة االختصاصات يف عام دورة دولية متعدد

  ).هولندا(، معهد الدراسات االجتماعية، الهاي ١٩٨٥دورة تدريبية عن القانون وحقوق اإلنسان، يف عام 
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  :الطفلحقوق األنشطة الرئيسية األخرى ذات الصلة بوالية جلنة 

  ).٢٠١٠- ٢٠٠٤(عضو اللجنة الوطنية حلماية الطفل   •

  ).٢٠٠٨- ٢٠٠٢(الشباب للنهوض بعضو اللجنة الوطنية التابعة للمكتب الوطين   •

  ).٢٠٠٣(عضو جلنة صياغة قانون محاية الطفل   •

  .جلنة صياغة قانون اللجنة الوطنية التايلندية حلقوق اإلنسانعضو   •

  .رئيس جلنة التنسيق بني منظمات حقوق اإلنسان يف تايلند  •

  .تالف مكافحة استغالل األطفالأمني صندوق ائ  •

  .مستشار قانوين ومساعد أمني صندوق مؤسسة األطفال  •

  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨رئيس اجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم،   •

مشاكل واجتاهات عمل األطفال يف تايلند وآثار عمل األطفـال          "بشأن  االستشاري  جملس البحوث   عضو    •
  ).٢٠٠١(املعهد التايلندي ألحباث التنمية " يةعلى مستقبل التنم

  ).٢٠٠٣- ٢٠٠٢(ومنع اإلجتار باألطفال والنساء يف تايلند قمع باحث يف جمال تدابري   •

  :أحدث منشورات املرشح يف هذا اجملالبقائمة 

، )ISBN 974-91395-3-4(، طبعة باللغـة التايلنديـة   كتيب عن إدارة معاملة ضحايا اإلجتار من األطفال والنساء  •
٢٠٠٣.  

   طبعـة باللغـة التايلنديـة       ال،ـة األطف ـة حبماي ـددة التخصصات املعني  ـة املتع ـكتيب عملي لألفرق    •
)ISBN 974-685-038-5( ،٢٠٠٤.  
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  )مجهورية كوريا(يل غي يان

  ، مجهورية كورياول سي١٩٥٦يوليه / متوز٢٤    :تاريخ ومكان امليالد

   والفرنسية واإلسبانيةالكورية واإلنكليزية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

  .رئيسة اللجنة املعنية حبقوق الطفل  •

  ).األطفالوتربية معينة لدى كل من كلية احلقوق وقسم علم نفس (أستاذة يف جامعة سونغكيونكوان   •

  .عضو اجمللس التنفيذي للجنة الكورية املعنية بشؤون اليونيسيف  •

  .للسياسات املعنية بالطفلنية عضو جلنة التنسيق الوط  •

  .عضو استشاري يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  •

  .املنتدى األفريقي للسياسات املعنية بالطفلعضو اجمللس الدويل ألمناء   •

  :األنشطة املهنية الرئيسية

  .مؤسِّسة ورئيسة الرابطة الكورية حلقوق األطفال املعوقني  •

  . للدراسات املكرسة لألطفالنائبة رئيس الرابطة الكورية  •

  .شاركت يف تأسيس اجمللس الكوري حلقوق األطفال وعضو جملس إدارته  •

  .عضو جملس إدارة الرابطة الكورية ملكافحة إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم  •

  .عضو األكادميية الكورية لطب نفس األطفال واملراهقني  •

  .عضو اجلمعية الكورية لالستشارة النفسية  •

  .عضو الرابطة الكورية للتعليم اخلاص  •

  .عضو اللجنة االستشارية لوزارة العدل  •

  :اخللفية التعليمية

  ، جامعـة جورجتـاون، الواليـات       )اللغة الصينية كتخـصص ثـانوي     (بكالوريوس يف اللغة الفرنسية       •
  .املتحدة األمريكية
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ـ                •    كولومبيـا، الواليـات     -ة ميـزوري    ماجستري يف تعلـيم املعـوقني يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة، جامع
  .املتحدة األمريكية

 كولومبيـا، الواليـات املتحـدة       -، جامعة ميزوري    )دعم منو الطفل واألسرة   (الطفولة املبكرة   جمال  دكتوراه يف     •
  .األمريكية

  :الطفلخرى ذات الصلة بوالية جلنة حقوق األنشطة الرئيسية األ

  . بشأن حقوق األطفال املعوقني٩كت يف صياغة التعليق العام رقم شار  •

  ).٢٠٠٧سيون، (ألقت احملاضرة االفتتاحية يف برنامج املاجستري التنفيذي   •

 بلدان أفريقيـة    ٨ترأست حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل عن               •
  ).٢٠٠٧بوركينا فاصو، (ناطقة بالفرنسية 

  ).٢٠٠٧نيويورك، (جلمعية العامة  ا إىل شفهياًقدمت تقريراً  •

  " النـساء واألطفـال وعالقتـهم حبقـوق اإلنـسان         "ألقت كلمة أمام مؤمتر آسـيا اإلقليمـي عـن             •
  ).٢٠٠٧بانكوك، (

  سـان  (، "عامل صاحل لألطفال يف أوروبـا صـاحلة لألطفـال       "بعنوان  املؤمتر الذي ُعقد    ألقت كلمة أمام      •
  ).٢٠٠٧روسور، 

عامل " بعنوان دورة اجلمعية العامة االستثنائية أثناء مناقشات املائدة املستديرةاع املفتوح وشاركت يف االجتم  •
  ).٢٠٠٧ ("٥+صاحل لألطفال

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق     "، عن   ٢٠٠٨ ،يف املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان    رئيسية  ألقت كلمة     •
  ".لصاحل أطفال املهاجرين يف آسياالطفل 

  ).٢٠٠٨بلفاست، (حملاضرة السنوية الثالثة يف مركز قانون األطفال ألقت ا  •

 صياغة أطر االستراتيجيات القانونية واملتعلقة حبقوق اإلنسان      الندوة اليت ُعقدت بشأن     املتحدثة الرئيسية يف      •
إرساء األسس للعمل يف القرن احلـادي       : توسيع حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة     " من أجل التغيري  

  ).٢٠٠٨جامعة واشنطن، ( "والعشرين

حقوق األطفال " فقر األطفال يف أفريقيا: بالطفلاملتحدثة الرئيسية يف املؤمتر الدويل الثالث للسياسات املعنية   •
  ).٢٠٠٨أديس أبابا،  ("ورفاه األطفال وفقر األطفال

  ).٢٠٠٨نيويورك، (ألقت كلمة أمام اجتماع اجمللس التنفيذي لليونيسيف   •
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  ).٢٠٠٨زغرب، (، ألقت كلمة لدى إطالق جملس أوروبا مبادرته ضد عقاب األطفال بدنياً  •

  ألقت كلمة أمام الندوة األوروبية عن األخالق والبحـوث الـسريرية يف طـب األطفـال يف أوروبـا،                     •
  ).٢٠٠٨مرسيليا، (

  طفـال وإمهـاهلم،    ألقت كلمة أمام مؤمتر القمة العاملي للجمعيـة الدوليـة ملنـع إسـاءة معاملـة األ                  •
  ).٢٠٠٨شيكاغو، (

  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

  .٢٠٠٥عن حقوق األطفال، كوريا،  تثقيفي برنامج: لكل فرد احلق يف أن يكون سعيداً  •

  .٢٠٠٥، جملة اجمللس الكوري حلقوق الطفلدراسة عن وضع مقياس درجات التنظيم الذايت،   •

والدين واإلجهاد وطباع التأقلم لدى أمهات األطفال ذوي االضطرابات الدائمة يف          دراسة عن سلوكيات ال     •
  .٢٠٠٥، جملة علوم حياة اإلنسانالنمو، 

اجمللة الكورية لعلم نفس    صحة وموثوقية الرؤية الكورية للمقياس املتعدد األبعاد ملدى الرضى لدى الطلبة،              •
  .٢٠٠٥، النمو

جملة والرضى لدى أطفال بأحد األبوين، النظر إىل الذات فن يف االكتئاب وأثر العالج اجلماعي عن طريق ال  •
  .٢٠٠٦علوم حياة اإلنسان، 

 االعتداءات وزيادة مهـارات تـسوية   د منـ للح"Think World"وان ـ بعنوضع برنامج على شبكة االنترنت  •
  .٢٠٠٦،  النفسياجمللة الكورية لالستشارات والعالجاملشاكل لدى تالميذ املدارس املتوسطة، 

تقدمي لدليل اليونيسيف عن األطفال كمواطنني فعالني والتزامات احلكومة وواجبات اجملتمع جتاه احلقـوق                •
دليل للـسياسات والـربامج،     : املدنية لألطفال ومشاركتهم يف احلياة املدنية يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ          

  .٢٠٠٧اليونيسيف، 

•  "18 Candles in 18 Candles" ،واملفوضـية الـسامية حلقـوق    الطفـل  حلقـوق  الـدويل  ملعهـد ا   
  .٢٠٠٧اإلنسان، 

  .٢٠٠٧األطفال وحقوقهم، كوريا،   •

اجمللـة الكوريـة     السادس،    التعليمي املستوىحىت  لدى األطفال   قلم  التأتطوير وإقرار مقياس القدرة على        •
  .٢٠٠٧لدراسات الطفل، 

اجمللة الكورية آثار الوظيفة املعرفية والدعم اجملتمعي يف الوساطة، : التأقلمسوء معاملة األطفال وقدرهتم على   •
  .٢٠٠٨، لدراسات الطفل
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  )كولومبيا(ليناريس كانِتيُّو  زبياتري

  ، كولومبيا، بوغوتا١٩٥٨سبتمرب / أيلول٢٤    :تاريخ ومكان امليالد

  اإلسبانية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

نائب رئيس كولومبيا واملنظمة الدولية للهجرة، تشغل منصب مستشارة نائب الرئيس           بعد عقد اتفاق بني مكتب      
يف وضع وتنفيذ السياسة الوطنية ملنع جتنيد واستخدام األطفال من ِقبل جمموعات منظمة خارجة عن القانون، عن                 

  .طريق التنسيق بني مؤسسات الدولة املسؤولة عن ضمان حقوق الطفل

  :سيةاألنشطة املهنية الرئي

، تعمل املرشحة كخبرية استشارية خمتصة يف حقوق اإلنسان العائـدة للطفـل             ٢٠٠٤نوفمرب  /منذ تشرين الثاين  
وبتلك الصفة، قامت بتنسيق وتنفيذ مشاريع باالشتراك مع منظمات دولية،          . واملراهق واملرأة والشعوب األصلية   

كولومبية ومع منظمات غري حكومية، ومن بني تلك  حكومية هيئاتومع هيئات تابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومع 
املنظمات املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، ومكتـب               

  .، واملركز الدويل للتعليم والتنمية البشرية(Plan International) املشروع الدويلوب رئيس كولومبيا، ـنائ

، عملت املرشحة حمامية عامة عن حقوق الطفل واملراهق واملرأة يف مكتب أمني             ٢٠٠٤ىل عام    إ ١٩٩٧ومن عام   
فوضعت ونفذت، بصفتها تلك، سياسات وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان العائدة لتلـك             . املظامل الكولوميب 

. عليم يف وزارة التعلـيم  ، شغلت منصب املديرة املكلفة بتطبيق المركزية الت       ١٩٩٦ويف عام   . الفئات من السكان  
 املنع واملصاحلة يف وزارة العدل والقانون، حيـث          إدارة ، شغلت منصب مديرة   ١٩٩٦ إىل عام    ١٩٩٤ومن عام   

، شغلت منصب مديرة املرحلة األوىل      ١٩٩٣ إىل عام    ١٩٨٨ومن عام   . أطلقت الربنامج الوطين ملراكز الوساطة    
حماِضرة يف التشريعات اخلاصة بالطفل ومسؤولية      كانت  ، و األنديز من الدراسات اجلامعية يف كلية القانون جبامعة      

  .وكانت، خالل تلك الفترة، مكلفة بربنامج املمارسات القانونية يف مراكز االستشارة األسرية يف بوغوتا. الدولة

  :اخللفية التعليمية

  .، كولومبيازخرجية كلية القانون جبامعة األندي

  .، كولومبيازاملؤسسات اإلدارية، جامعة األنديخمتصة يف اإلدارة العامة ويف 

  :جلنة حقوق الطفلوالية ذات الصلة ب األنشطة الرئيسية األخرى

 املرشحة اجلهود الرامية إىل جعل تشريعات البلد تتوافق مع اتفاقية حقوق       قادت،  ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٤من عام   
 أربعة مشاريع قوانني بتقدميوتكللت تلك اجلهود ،  بالطفلالطفل وغريها من معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة

وقد قامت بذلك بينما كانت تعمل يف وزارة العدل ويف مكتب أمني املظامل ويف التحالف من                . النوابىل جملس   إ
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، باإلضافة إىل   النواب عضواً يف جملس     ٤٥آخر تلك املشاريع، الذي وقَّع عليه       كان  و. أجل األطفال الكولومبيني  
وللمرشحة أكثر . أصبح يسمى اليوم القانون املتعلق باألطفال واملراهقنياملشروع الذي  وأمني املظامل، امالنائب الع

 سنة من اخلربة املهنية، وقد حاولت، يف كل منصب من املناصب اليت شغلتها، أن تشكل السياسة العامة                  ١٧من  
نظر أصحاب تلك احلقوق؛ وقد قادت      وشجعت تعزيز حقوق اإلنسان والتعريف هبا على نطاق واسع من وجهة            

تفاقية حقوق الطفل واملعاهـدات     ال املؤسسات واجملتمعات احمللية     معرفة وفهم اجلهود اليت ُبذلت يف سبيل حتسني       
ومن بني األنشطة اليت قامت هبا يف جمال . السبع املتخصصة األخرى إىل جانب القانون املتعلق باألطفال واملراهقني   

 بصفة مستشارة خاصة وعضو يف الوفد الكولوميب دورة اجلمعية العامة هاصعيد الدويل حضورحقوق الطفل على ال
  .٢٠٠٢االستثنائية املعنية بالطفل اليت انعقدت يف نيويورك يف عام 

  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

  :رأة حقوق الطفل وامليف جمال  للمرشحةنشورات الغزيرةاملفيما يلي بعض من أحدث 

• Código de la Infancia y la Adolescencia)  مـع الـشرح  )القانون املتعلق باألطفال واملـراهقني ، .
 .٢٠٠٧اليونيسيف، كولومبيا، 

• "Cartilla sobre rutas jurídicas para la protección de niños y niñas que se desvinculan de 

grupos armados al margen de la ley". Fundación Social, Colombia, 2007 ،)   دليـل إىل الـسبل
 ).القانونية حلماية األطفال الذين يتركون اجملموعات املسلحة اخلارجة عن القانون

أطفال  (.Los Niños y las Niñas de la Guerra:تقارير اجتماعات. األطفال والرتاع املسلح يف كولومبيا •
األطفـال والترحيـل   ( "Infancia y Desplazamiento Forzado" ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٤، )احلرب
 La Niñez afectada por el" conflicto armado: cómo :مقال بعنوانو. ٢٠٠١مارس /، آذار)القسري

desvincularla y protegerla" ،)    الـسبيل إىل ختليـصهم   : األطفال املتـضررون مـن الـرتاع املـسلح
 ,Convenio del Buen Trato, Fundación Antonio Restrepo Barco y Rafael Pombo،)ومحايتـهم 

Casa Editorial El Tiempo and Save the Children. 



CRC/SP/40 
Page 26 

 

  )أوكرانيا(ماليوتا ُرسالن 

  )أوكرانيا(، إلفيف ١٩٧٩أغسطس / آب١٠    :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية واألوكرانية والروسية      :لغات العمل

  : احلاليةالوظيفة /املنصب

، وهي مؤسسة خريية )أوكرانيا(نائب الرئيس واملدير التنفيذي ملؤسسة بيت األب الدولية لألعمال اخلريية، كييف 
وهو أيضاً مؤسس املركز    . غري حكومية تركز على محاية حقوق الطفل وعلى مساعدة األطفال املعرضني للخطر           

  . جمال رفاه الطفلالدويل للقيادة والتنمية الذي يقدم التدريب وينمي املوارد يف

  :األنشطة املهنية الرئيسية

ـ   تطوير مشاريع جديدة و   وإدارة مشاريع جيري تنفيذها واإلشراف عليها،        ساسـيني،  األوظفني  اإلشراف على امل
  . حلماية حقوق الطفلدعويةأنشطة واالضطالع بليني، احملدوليني والشركاء ال وتنسيق العالقات مع وتطوير

  :اخللفية التعليمية

  .هد اإلجنيل يف كييف، باكالوريوسمع

  .مدرسة الالهوت اإلجنيلية، ماجستري

  .دروس يف مواضيع خمتلفة يف جماالت رفاه الطفل، وعلم النفس، واإلدارة التنظيمية واملهارات القيادية

  :جلنة حقوق الطفلوالية ذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى

  . التبين والكفالة يف أوكرانيا نظامويراملشاركة يف إصالح نظام دور األيتام وتط

  . محاية حقوق الطفلمن أجل التعاون بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص تطوير

  .التدريس يف جمال رفاه الطفل، وتدريس املهارات القيادية واإلدارة

  :قائمة بأحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

 .كتاب املسامهني الأحد، التبين خطوةً خطوة

 .، قراءة علمية لترمجة روسيةدليل ميداين إىل رفاه الطفل
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  )شيلي(ماوراس برييز مارتا 

   شيلي،، سانتياغو١٩٤٧يناير / كانون الثاين١    :تاريخ ومكان امليالد

  اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية والربتغالية      :لغات العمل

  : احلاليةالوظيفة /املنصب

؛ عضو الفريق التنفيذي املسؤول     ٢٠٠٥مارس  /نة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب منذ آذار      سكرترية اللج 
عن الشؤون احلكومية الدولية والشؤون السياسية، وعن اإلعالم واالتصال، والسياسات املتعلقة باملرأة وباملسائل             

التوصل إىل مواقف مشتركة بشأن مواضـيع  تعمل بوجه خاص مع احملافل احلكومية اإلقليمية من أجل     . اجلنسانية
منسِّقة وضع استراتيجية اتصال وإعالم جديدة للجنة . املرأة، واإلحصاءات، وجمتمع املعلومات، والسكان، والتنمية

ممثلة اللجنـة   .  املقر الرئيسي والوكاالت املتخصصة    معمنسِّقة العالقات   . االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب   
  .ية ألمريكا الالتينية والكارييب يف فريق األمم املتحدة القطري يف شيلياالقتصاد

  :األنشطة املهنية الرئيسية

، عملت مديرة للشؤون االقتصادية واالجتماعية يف املكتب التنفيذي لألمني العام           ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٩٨من عام   
ييت، وجمتمع املعلومات، وفريوس نقص املناعة لألمم املتحدة، السيد كويف عنان، وواصلت اهتمامها مبواضيع مثل ها

) اليونيـسيف (وأثناء فترة عملها يف منظمة األمم املتحدة للطفولـة          . اإليدز، واألهداف اإلمنائية لأللفية   /البشرية
، حيث كانت مديرة إقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وشغلت أيضاً مناصـب              )١٩٩٨- ١٩٧٤(

تلفة يف املقر الرئيسي، ويف أفريقيا وآسيا، ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، عملـت               إدارية وتقنية خم  
ولديها . بشكل خاص على تعزيز ودعم تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مع التركيز على اإلصالح القانوين واملؤسسي              

رة ملكتب اليونيـسيف يف شـيلي       عالقة وثيقة مع اليونيسيف، حيث تشارك يف نقاشات ومنتديات وتقدم املشو          
 منصب عضو يف    املرشحةويف برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز، تشغل         . وللجنة اإلسبانية لليونيسيف  

" التينوبـاروميترو "وهـي عـضو أيـضاً يف جملـس          . جملس قيادة االئتالف العاملي املعـين بـاملرأة واإليـدز         
)"Latinobarómetro("  ،  ١٨طالع اآلراء تسرب الرأي العام بشأن قضايا الدميقراطية والتنمية يف           منظمة الست وهي 

بني  املساواة تعمل على تعزيز، وهي منظمة غري حكومية شيلية Comunidad Mujerبلداً؛ ويف اجلمعية النسائية، 
، وهي منظمة )شمال والنوببني اجلمبادرة التنمية  (Iniciativa de Desarollo Sur-Norte  منظمة؛ ويفاجلنسني

وهي، باإلضافة إىل   . دولية غري حكومية تشجع على استخدام رأس املال االستثماري على حنو مسؤول اجتماعياً            
 .ذلك، أستاذة زائرة يف التعاون الدويل يف جامعة بالد الباسك

  :اخللفية التعليمية

 اإلدارة العامـة، مدرسـة اإلدارة       شهادة جامعية يف علم االجتماع من اجلامعة الكاثوليكية يف شيلي؛ شهادة يف           
  .معتمدة يف برنامج جمموعة نيوفيلد املختص يف علم وجود اللغة" مدرِّبة"العامة، جامعة كونيكتيكت؛ 
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  :جلنة حقوق الطفلوالية  بذات الصلةاألنشطة الرئيسية األخرى 

األمم املتحدة، والنظام املتعـدد     مستشارة يف برامج إصالح     . خبرية يف السياسات املتعلقة باألسرة واملرأة والطفل      
ومؤمتر  (٢٠٠٢ساعدت يف تنظيم دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل يف عام . األطراف والتعاون الدويل

. ٢٠٠٥ ومؤمتر القمة العاملي لعـام       ٢٠٠٠، وقمة األلفية يف عام      )١٩٩٠القمة العاملي من أجل الطفل يف عام        
 الفريق الذي نظم املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، املنعقد يف مونتريي، ومؤمتر القمة العاملي              وكانت أيضاً عضواً يف   

  .للتنمية املستدامة، املنعقد يف جوهانسربغ

  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

• “Mujer y empleo: el caso de Chile” (Women and employment: the case of Chile), presented under the 

Cátedra Europa programme, Universidad del Norte, Barranquilla, 2006 (unpublished). 

• “The rights of the child: the path toward a model of social inclusion”, in Ernest J. Bartell and 

Alejandro O’Donnell, eds., The Child in Latin America: Health, Development, and Rights. University 

of Notre Dame Press, 2001. 

• “Infancia y derechos o la fuerza transformadora” (Children and rights, or the transformational force), 

in Cynthia Hewitt and Alberto Minujin, eds., Derechos@Glob.net. Santillana, 1999. 

• “Derechos e inclusión social: desafíos para el siglo XXI” (Rights and social inclusion: challenges for 

the 21st century), in Eduardo Bustelo and Alberto Minujin, eds., Todos Entran. Santillana, 1998. 

• Regreso a Casa: las Familias y las Políticas Públicas (Returning home: families and public policies), 

with Cecilia Kaluff. Santillana, 1998.  

• “Turning points in the debate on social development”, in Crisóstomo Pizarro, ed., Social Development 

in the Nineties: the Cases of Chile, Costa Rica and Mexico. Ariel, 1996. 
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  )أوغندا(بوالر أويش 

  .، أوغندا١٩٧٠أغسطس / آب١٠    :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية والكيسواحيلية      :لغات العمل

  : احلاليةالوظيفة /املنصب

الثانوية اإلعدادية فئية، إىل  تأهيله عن طريق التعليم الرمسي من املدرسة االبتداأُعيد سابق جمّندطفل . موظف قانوين
  . كلية احلقوق حيث أصبح يف طليعة الدعاة إىل محاية حقوق الطفلمث يف

  :األنشطة املهنية الرئيسية

 تقدمي خدمات قانونية عامة للحكومة •

 ملنازعات يف حماكم األطفالا بديلة لتسويةتقدمي حلول  •

 رصد تنفيذ قانون الطفل •

 تشوب القوانني املتعلقة بالطفل عن الثغرات اليت قد إجراء حبوث •

 وضع برامج للتثقيف يف جمال حقوق الطفل •

  تقدمي املساعدة القانونية لآلباء يف قضايا األحداث •

  :اخللفية التعليمية

 )أوغندا(احلقوق، جامعة ماكرييري يف بكالوريوس  •

 نقابة احملامنيرخصة /شهادة يف ممارسة القانون •

 ملانية ويف الصياغة القانونيةشهادة يف اإلجراءات القانونية الرب •

 اإليدز/شهادة يف االستشارة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية •
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  :اخلربة يف فترة ما بعد الرتاع املسلح

حمادثات السالم  تنظيمات حماربة أخرى أثناء يفسابقني ال من اجملّندينتنظيم واستنهاض أطفال  ٢٠٠٢
  .(UNRF II) مع جبهة اإلنقاذ الوطين األوغندية

 .ّممن اُبلغت حكومة أوغندا حباالهتمسابقني ال ألطفال من اجملندينإسداء املشورة 

 عدة منظمات دولية جتـري حبوثـاً عـن األطفـال اجلنـود              لدىالعمل كباحث مساعد     ١٩٩٥- ١٩٩٢
 .شبكة الباحثني ومستخدمي البحوث يف أوغنداو) اليونيسيف(

 .فال اآلخرين بالعدول عن االنضمام إىل القوات املتمردةإلقناع األطاختري كجندي طفل  ١٩٨٧

.  على العـودة إىل املـدارس       اجلنود القيام حبمالت إعالمية واسعة النطاق لتشجيع األطفال       ١٩٨٧- ١٩٨٦
وقيادة عملية لفرز األطفال اجلنود من وحدات اجليش يف شىت أحنـاء البلـد وإعـادهتم إىل          

 .املدارس

تصال لصاحل األطفال اجلنود، حيدد مكان وجود أسرهم ومنازهلم بعد احلرب؛           أصبح ضابط ا   ١٩٩٠- ١٩٨٦
ينتمون إىل أطراف متحاربة أخـرى      ممن كانوا   قام بتنظيم وحشد األطفال اجلنود السابقني       

من أولئك  الكثري  ألن  وكان ذلك عمالً شاقاً وطويالً      . أثناء حمادثات السالم املتعلقة بالرتاع    
  . من أين أتوارفوناألطفال مل يكونوا يع

ـ        حملية س جلنة تولّت التفاوض مع جمتمعات     أتر ج األطفـال    معادية من أجل قبول إعادة دم
 .اجلنود السابقني يف أوساطها

 وإذاعية إلقناع األطفال بالعدول عن االنـضمام إىل القـوات           تلفزيونية برامج   َنظَّم وترأس  ١٩٨٨- ١٩٨٧
 املسلحة

  :جلنة حقوق الطفلوالية لصلة بذات ااألنشطة الرئيسية األخرى 

 حقوق الطفل من خالل إدارته للشبكة األفريقية لوقاية الطفل ومحايته من اإلمهال وسوء              الدعوة إىل محاية   •
 املعاملة

 إجراء حبوث مع منظمات غري حكومية أخرى يف جمال حقوق الطفل •

 دون من جيش الرب للمقاومةاملساعدة يف إعادة توطني األطفال الذين أُنقذوا بعد أن اختطفهم متمر •

 القيام بأنشطة دعوية ملناهضة إشراك األطفال يف الرتاع املسلح من منطلق أنه كان يف السابق طفالً جمنداً •

 دروس بشأن حقوق الطفل يف مؤسسات عليا/إلقاء حماضرات •
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 تدريب استشاريني ملساعدة األطفال املصدومني •

ربوتوكول ل الدعوة إىل االمتثالعيد تأهيلهم وإشراكهم يف أنشطة  اجلنود السابقني الذين أُ منقيادة األطفال •
 الرتاعات املسلحةاشتراك األطفال يف األمم املتحدة االختياري بشأن 

 ويف جامعات أخرى يف أوغندا) سويسرا(حماِضر زائر يف جامعة فريبورغ  •

  منظمات تعىن حبقوق الطفل يف هولندا وأملانيا والنمساأماممتحدث رئيسي  •

 نشاط يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفالالقيام ب •

  :اإلجنازات

 ٢٠٠٧يف عام حلقوق الطفل رئيس جلنة األمم املتحدة ل اًانُتخب نائب •

 ٢٠٠٥انتخبته الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل عضواً يف جلنة حقوق الطفل يف عام  •

 ألطفال اجلنود لري املعين مبحو الوصم االجتماعي رئيس الفريق االستشاري لدى جامعة ماكريي •

 يف املائة  منهم دراستهم ٨٠ما يزيد عن ألفي طفل من األطفال اجلنود السابقني عادوا إىل املدارس، وأكمل  •
 الثانوية وكثري منهم من خرجيي اجلامعات وأصحاب املهن

  :قائمة بأحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

• A critique on the juvenile justice system in Uganda) نقٌد لنظام قضاء األحداث يف أوغندا( 

• Defilement as a form of abuse against children in Africa. Conflict of norms and culture with 

municipal and international laws)  استعراض أرتال األطفال اجلنود بوصفه شكالً من أشكال اإلساءة
 )تعارض املعايري والثقافة مع القوانني البلدية والدولية. للطفل يف أفريقيا

• A simplified guide to the Convention the Rights of the Child)     دليـل مبـسَّط إىل اتفاقيـة  
 )حقوق الطفل

• The Human Rights of Prisoners - a special look at children in conflict with the law)  حقوق
  ) نظرة خاصة على األطفال املخالفني للقانون- اإلنسان العائدة للسجناء 
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  )لبنان(رباح غسان سليم 

  .، بريوت، لبنان١٩٤٩سبتمرب / أيلول٢٧    :تاريخ ومكان امليالد

  العربية واإلنكليزية      :لغات العمل

   : احلاليةالوظيفة /املنصب

  . حمكمة االستئناف العليا يف بريوتقاضٍ لدى

  . وحقوق الطفللشؤون املتعلقة باالتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسانل اللبناينمستشار وزير العدل 

  :األنشطة املهنية الرئيسية

 رئيس مجعية محاية األحداث يف لبنان •

 مراقب عام لدار إصالح األحداث يف لبنان •

 مستشار لدى اللجنة الربملانية اللبنانية املعنية حبقوق الطفل •

 )٢٠٠١- ١٩٩٧(، جنيف  حلقوق الطفلئب رئيس جلنة األمم املتحدةنا •

 ) إىل اليوم١٩٧٩(اجلامعة اللبنانية  •

  الدراسات العليا يف جنوح األحداثأستاذ   

 )دراسات عليا(أستاذ التحكيم التجاري الدويل باللغة اإلنكليزية   

 أستاذ الفقه باللغة اإلنكليزية  

  :اخللفية التعليمية

 انية، كلية احلقوقاجلامعة اللبن •

  العقود التجارية الدولية. دكتوراه الدولة  

 القانون الدويل العام، القانون اجلنائي، القانون اإلداري: ماجستري، القانون العام  

 القانون التجاري، العقود: ماجستري، القانون اخلاص  

 ١٩٧٥دبلوم يف احلقوق،   
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 ١٩٧٨دبلوم املعهد القضائي،   

  :جلنة حقوق الطفلوالية ذات الصلة ب األخرىاألنشطة الرئيسية 

  حماضر ومدرس يف جمال حقوق اإلنسان والطفل لـدى عـدد مـن الوكـاالت احلكوميـة وغـري احلكوميـة              
  اللبنانية واإلقليمية

  :قائمة بأحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

  )١٩٩٠ (االجتاهات احلديثة يف قوانني جنوح األحداث يف الشرق األوسط •

  )١٩٩٢(ن العفو قانو •

  )١٩٩٣(تاريخ القوانني واللوائح االجتماعية  •

  )١٩٩٧( واآلثار العقليةاحلديث قانون املخدرات  •

• An Introduction to Jurisprudence ٢٠٠٢(، الطبعة الرابعة(  

  )٢٠٠٣(قانون محاية امللكية األدبية والفنية وجرائم احلاسوب  •

  )٢٠٠٤( مع القانون الدويل حقوق األحداث يف القانون اللبناين وتعارضه •

  )٢٠٠٥(قانون اجلرائم االقتصادية  •

  )٢٠٠٥(قانون محاية املستهلك  •

افتتاحيات وخطب باسم جلنة حقوق الطفل ُنشرت يف منشورات دورية خمتلفة متخصـصة يف القـانون                 •
 .نسية واإلسبانيةوُترجم العديد من تلك املقاالت إىل اللغتني الفر. والعلوم االجتماعية يف لبنان ويف اخلارج
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  )إكوادور(فاريث ريكاردو سيمون كامّبانيا 

  ، التاكونغا، إكوادور١٩٦٦يناير / كانون الثاين٣١    :تاريخ ومكان امليالد

  )يتكلمها(اإلسبانية واإلنكليزية       :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

 يف إدارة مركز االستشارة القانونية والوساطة       حماضر جامعي يف جمال حقوق اإلنسان والطفولة واملراهقة؛ يشارك        
عضو يف جملس إدارة املعهد الوطين للطفل واألسرة حـىت          ). جامعة سان فرانسيسكو، كلية دي كويتو للحقوق      (

  .مستشار يف املسائل املتعلة حبقوق اإلنسان والطفل والعدالة. ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

  :األنشطة املهنية الرئيسية

املنازعات القضائية اليت ختص املصلحة العامة، خاصة دعاوى حقوق اإلنسان املعروضة على احملاكم             . عيأستاذ جام 
أحباث يف جماالت حقوق اإلنسان، والتعدديـة    .  منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     احمللية أو تلك اليت تتناوهلا    

ار باألشخاص، وعمل األطفال، واإلفالت مـن العقوبـة         التبين، والعمل، واالجت  (القانونية، وحقوق الطفل والعدالة     
خصائيني أساعد يف تدريب موظفني عامني ومدرسني و      . ، ونوع اجلنس واإلجراءات اجلنائية    )والعدالة، والتشريعات 

وساعد يف التخطـيط ألول     . تربويني معنيني بأطفال الشوارع يف جمال محاية وضمان حقوق الطفل وقانون األسرة           
لسجون يف إكوادور ويف إجنازه وقام ملدة تسع سنوات بتنسيق مشاريع إصالح نظام القـضاء وتيـسري                 إحصاء يف ا  
  .قضايا أمام احملاكم احملليةيف وهو يترافع . الوصول إليه

  :اخللفية التعليمية

  .درجة ماجستري يف حقوق األطفال والشباب، جامعة األندلس الدولية

  ).١٩٩٥(ليكية يف إكوادور دكتوراه يف القانون، اجلامعة الكاثو

  ).١٩٩٥(حمامٍ، اجلامعة الكاثوليكية يف إكوادور 

  ).١٩٩٥(بكالوريوس يف احلقوق، اجلامعة الكاثوليكية يف إكوادور 

  :والية جلنة حقوق الطفل ذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى

ى حماضرات بشأن حقوق األطفال ألق. ١٩٩٠منذ عام ) إكوادور (      األطفال   عن       للدفاع        الدولية      احلركةعضو يف 
والشباب يف اجلامعة الكاثوليكية يف كويتو، ويف جامعة الدولة واجلامعة الكاثوليكية يف غواياكويل، ويف جامعـة                

وجامعـة أمريكـا الوسـطى      ) مجهورية فرتويال البوليفاريـة   (سيمون بوليفار األندية، ويف جامعة أندريس بِيُّو        
عـضو يف  . وقانون الـشباب ) ٢٠٠٣(اغة قانون الطفولة واملراهقة يف إكوادور  عضو يف فريق صي   ). السلفادور(

تناول يف ). ١٩٩٠(واملنسِّق ألول انتخابات لألطفال ) ١٩٩٠(الفريق املساند للتصديق على اتفاقية حقوق الطفل 
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شفافية، يف إكوادور،   عمله القضايا املتعلقة باألطفال واملراهقني، وبإصالح اإلجراءات اجلنائية ونوع اجلنس، وبال          
حاز على  . أول من حبث يف مسألة التبين غري القانوين يف إكوادور         . وغواتيماال، وبوليفيا، وكولومبيا، وهندوراس   

  .بوصفه صاحب مبادرة اجتماعية" أشوكا"اعتراف منظمة 

  :قائمة بأحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

“La trata de personas y la explotación sexual infantil, una breve revisión a las normas que la 

tratan”) استعراض موجز للمعايري ذات الصلة: االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي لألطفال(  

“Aplicación e interpretación en el Ecuador de los tratados multilaterales sobre derechos humanos” 
  )ات حقوق اإلنسان املتعددة األطراف يف إكوادور وتفسري معاهدتنفيذ(

“Globalización y Derechos Humanos”) العوملة وحقوق اإلنسان(  

“Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana”) إقامة العدل والسالمة العامة(  

“Informe comparativo de la reforma procesal penal desde una perspectiva de género")  دراسة مقارنة
  )إلصالح اإلجراءات اجلنائية من منظور جنساين

“Análisis General del Código de la Niñez y Adolescencia”) ولة واملراهقةحتليل عام لقانون الطف(  
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  )موريشيوس(كامال ديفي فارماه 

  ، موريشيوس١٩٦٠مارس / آذار١٤    :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية والفرنسية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

، تترافع يف قضايا على مستوى احملكمـة العليـا واحملـاكم األخـرى يف               )بكالوريوس يف احلقوق  (حمامية    •
  موريشيوس

هيئة وطنية شبه حكومية وحمفل وطين جتتمع فيه كل من املنظمات احلكومية            (رئيسة اجمللس الوطين للطفل       •
  ) من أجل العمل على محاية الطفل وتنشئته ورفاههوغري احلكومية

مستشارة قانونية غري متفرغة لدى اجمللس البلدي لكُوربِّيب، ولدى الشركة التجارية التابعة للدولة، ولدى                •
  .شركة موريشيوس لالتصاالت احملدودة، ولدى مصرف موريشيوس التجاري احملدود

  :األنشطة املهنية الرئيسية

تشجيع األنشطة "، يتمثل أحد أهم أهداف ذلك اجمللس يف ٢٠٠٣ اجمللس الوطين للطفل لعام مبوجب قانون  •
  ".الرامية إىل حتقيق رفاه الطفل مبا يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل

 من اتفاقية حقوق الطفل، وفيما يتعلق مبسؤولية الدولة عن محاية الطفل من مجيع أشكال               ١٩وفقاً للمادة     •
ة من قبل الوالدين أو أي شخص آخر يتوىل رعايته، يشرف اجمللس حالياً على إدارة مـأوى                 إساءة املعامل 

  .وهو يؤوي حالياً مثانني طفالً. للنساء واألطفال املكروبني

 من اتفاقية حقوق الطفل اليت تعهدت الدولة مبوجبها بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها ٤٢ووفقاً للمادة   •
الكبار واألطفال على السواء، ينظم اجمللس الوطين سنوياً حمادثات وحلقات عمـل            على نطاق واسع بني     

وقد ُعقدت : تشاركية تتناول االتفاقية يف املدارس قبل االبتدائية واملدارس االبتدائية والثانوية واجملتمع ككل
 يف ٢٢٦تدائية و من احملادثات يف مدارس اب٣١٦ حلقة عمل تشاركية يف مدارس قبل ابتدائية؛ وُعقدت ٣٨

  . يف املدارس الثانوية٢٥ حلقة عمل تشاركية يف املدارس االبتدائية؛ و٤٦مدارس ثانوية؛ وُعقدت 

 ٤٣٧ من اتفاقية حقوق الطفل املتعلقة باالستغالل اجلنسي، أجرى اجمللس الوطين للطفل             ٣٤ووفقاً للمادة     •
  .ل األعضاء يف أندية األطفال واملراهقني من األطفا٢ ٢٠٠ مدرساً و٢٨١ طالباً و٥ ٦٤١حمادثة حضرها 

 تنميـة شخـصية    و من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على أن يكون التعليم موجها حن            ٢٩وعمالً باملادة     •
الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناهتا، يشرف اجمللس الوطين للطفـل علـى إدارة                

  ). مراكز بال هباوان لألطفال يف اهلندعلى غرار منوذج(مركزين لإلبداع 
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 منها املتعلقة بأوقات ٣١ من اتفاقية حقوق الطفل املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات واملادة ١٥وعمالً باملادة   •
  . نادياً لألطفال واملراهقني٢٤الراحة والترفيه واألنشطة الثقافية، يدير اجمللس الوطين للطفل 

  :اخللفية التعليمية

  وريوس يف احلقوق، جامعة موريشيوسبكال  •

  :والية جلنة حقوق الطفلذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى 

ت املرشحة بدور كامل يف وضع وتنفيذ برنامج متكني الوالدين، وبرنامج احلماية اجملتمعية للطفـل               عاضطل  •
  .ع يف موريشيوسعلى صعيد املقاطعة، ويف املرصد اجملتمعي حلقوق الطفل يف العديد من املواق

حضرت املؤمتر الدويل املعين مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي التجاري،               •
  .، يف نيودهلي، اهلند٢٠٠٦سبتمرب /الذي انعقد يف أيلول

ـ    إلهناء دعارة األطفال واالجتار هبم الذي سينعقد         ستحضر املؤمتر العاملي الثالث     • نـوفمرب  /اينيف تشرين الث
  .يف الربازيل ٢٠٠٨

 .تعكف على كتابة حبث يف حقوق الطفل  •

  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

  نسخة من خمتلف مواد اتفاقية حقوق الطفل يسهل على الطفل استخدامها أُعدت للمجلـس الـوطين للطفـل                  
  ).باللغة الفرنسية(
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  )بريو(سوزانا ِفّياران دي ال بوينيت 

  ، ليما، بريو١٩٤٩أغسطس / آب١٦    :ريخ ومكان امليالدتا

  اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

مستشارة . رئيسة معهد السالمة العامة الذي ينفذ مشاريع يف شيلكا هوانكاو وتاكناو وأياكوتشو وكاخاماركا            
تعلق بعلوم اإلدارة من أجل التنمية يف إعداد موجز املعـايري الفقهيـة             لدى الربنامج الكولوميب حلقوق اإلنسان امل     

املتعلقة بالنظام العاملي ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان فيما يتصل باستخدام القوة واألسلحة النارية،              
  .ودليل وقواعد الشرطة الوطنية الكولومبية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية

  :ة املهنية الرئيسيةاألنشط

  :خالل السنتني املاضيتني

للمقاطعـات واحملافظـات،    " خرائط اخلوف "مشاريع تتعلق مبنع العنف، والعمل مع األطفال واليافعني، وإعداد          
تقدمي خدمات استشارية بشأن تعويض . احملافظات واألقاليمووحتسني خطط السالمة العامة على صعيد املقاطعات 

وتقييم أثر وجود مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  . ع الداخلي املسلح يف غواتيماال    وجرب ضحايا الرتا  
وإعداد دليـل   . وتقييم أداء اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال       . اإلنسان يف كولومبيا منذ عشر سنوات     

  .لضحايا التعذيب

  :اخللفية التعليمية

  .شهادة جامعية). يةمدرسة ثانو(مدرِّسة، الصف األول 

  :جلنة حقوق الطفلوالية ذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى 

برامج اجتماعية؛ منع عنف اليافعني؛ وضع برنامج وطين ملنـع          : السياسات العامة املتعلقة بالطفل واملراهق      •
الطفل واملراهـق؛   االعتداء البدين والنفسي واجلنسي؛ مشاورات وطنية بشأن خطة العمل الوطنية املتعلقة ب           

؛ )صندوق ِمنح يف بريو(، وهو سياسة تتعلق باملراهقني وباليافعني "مبادرات الشباب املنظَّمة"وضع مشروع 
  .تقييم واقتراح إصالح املعهد الوطين لرفاه األسرة فيما يتعلق باألطفال واليافعني املعرضني ملخاطر اجتماعية

البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق        املنازعات بشأن قانون الطفل أمام جلنة         •
اإلنسان؛ رصد حالة األطفال يف بلدان نصف الكرة الغريب عن طريق نشر فصول من التقارير القطرية تتناول 

  .حقوق األطفال واليافعني
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  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

""La infancia y sus derechos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos)  الطفل وحقوقه يف
 ).منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

"El derecho a la educación: buenas prácticas de exigibilidad en el hemisferio")   احلـق يف التعلـيم :
  ).د اإلعدادقي) (غريب اإلنفاذ يف نصف الكرة الجمالممارسة جيدة يف 
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  )مالطة(كارمن زاميت 

  ، مالطة١٩٤٣مارس / آذار١٥    :تاريخ ومكان امليالد

  املالطية واإلنكليزية واإليطالية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

إلدارات وغريها من اهليئات الـيت      اضمان احترام الوزارات و   : ُيتوقع مين أن أقوم مبا يلي     . مفوضة شؤون الطفل  
ع األطفال ومن أجلهم حلقوق الطفل املكرسة يف اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق الطفل؛ وتعزيز محاية      تعمل م 

الطفل وأعلى معايري الصحة واخلدمات الصحية وتوفري وسائل التسلية واللعب والترفيه لألطفال؛ وضمان حصول              
  .مجيع األطفال على فرصة التعبري عن آرائهم

  :لرئيسيةاألنشطة املهنية ا

مديرة العمليات يف مرافق ُخصصت إلقامة الشباب املالطيني من ذوي الصعوبات السلوكية ومرافق إيواء للقُّصر من                
  .طاليب اللجوء املودعني يف تلك املرافق مبوجب أمر رعاية فضالً عن األسر اليت لديها أطفال صغار

  ماً، ومديــرة إدارة الرفـاه االجتمـاعي ملـدة           عا ٢٥مرشدة اجتماعيـة يف إدارة الرفاه االجتماعـي ملدة        
  .ثالث سنوات

 سنة، مث عملت كعضو وكنائبة رئيس       ١٢عملت سكرترية للمجلس االستشاري اخلاص باألطفال واليافعني ملدة         
  .للمجلس ملدة عشر سنوات أخرى

  .مستشارة لدى الغرفة الثانية يف احملكمة املدنية يف قضايا تشمل القُّصر

  .يق املعين بالكفالة والتبين ملدة ثالث سنواتعضو يف الفر

  . سنة٢٠سلوك الشباب املخالفني للقانون ملدة ل سنة، ومراِقبة ١٣مساِعدة حملكمة األحداث ملدة 

  . ملدة أربع سنواتمستشارة لدى وحدة العمل االجتماعي يف وزارة منطقة غوزو

  .واترئيسة اجمللس املهين للمرشدين االجتماعيني ملدة أربع سن

ُعينت مفوضة لشؤون الطفل، وهي مؤسسة مستقلة تعىن حبقوق اإلنسان، أنشأها الربملان من : ٢٠٠٧مارس /آذار
  .أجل تعزيز ورصد االمتثال التفاقية حقوق الطفل يف مالطة

  :اخللفية التعليمية

  ).إيطاليا (Scuola Superior di Reggio Calabriaشهادة مرشدة اجتماعية من مدرسة 
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  . دراسات عليا يف التقنيات املتقدمة يف إدارة العمل االجتماعي من جامعة مالطةشهادة

دورة دراسية ملدة أربعة أشهر نظمها جملس الربامج الدولية يف الواليات املتحدة، يف كلية العمل االجتمـاعي يف                  
  .جامعة ويست فرجينيا ويف جامعة مورغنتاون

 اليت ركزت على حقوق الطفل واليت ُنظمت يف مالطة ويف بلـدان  حضرت العديد من احللقات الدراسية األخرى    
  .أوروبية خمتلفة

  :والية جلنة حقوق الطفلذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى 

شاركت يف مشروع البحوث املوجهة ألغراض عملية املشترك بني جامعة مالطة ووزارة التعليم واملتعلق باحلقوق               
خمتلفة ومنظمات قدمت عدداً من البحوث بشأن اتفاقية حقوق الطفل إىل هيئات    . اقةالتعليمية لألطفال ذوي اإلع   

أجنزت حبثاً تناول إساءة معاملة األطفـال يف مالطـة          . غري حكومية وهيئات أخرى تعمل مع األطفال ومن أجلهم        
رقتني تتعلقان حبقوق قدمت و. وطين واألطفال املودعني يف مؤسسات مبوجب أمر رعاية، ُعرضت نتائُجه أثناء مؤمتر        

وقدمت اقتراحات إلدخال . الطفل أثناء مؤمترين دوليني نظمتهما رابطة املهن االستشارية ورابطة مالطة لعلماء النفس
  . الطفلتعديالت على التشريعات املالطية من أجل ضمان حقوق

  :قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

"Children at Risk") حتدد هذه الورقة طبيعة ومدى اإلساءة لألطفال وإمهاهلم وذلك ). ٢٠٠٠) (رأطفال يف خط
  .استناداً إىل حبٍث تناول أطفاالً مودعني يف مؤسسات مبوجب أمر رعاية

  .قدمت عدداً من الورقات يف منظمات وطنية ودولية ُعقدت يف مالطة



CRC/SP/40 
Page 42 

 

  )سويسرا(جان زرماتني 

   سيون، سويسرا،١٩٤٨مارس / آذار٢    :تاريخ ومكان امليالد

  الفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية واألملانية واإليطالية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

  .مدير، املعهد الدويل حلقوق الطفل، سيون، سويسرا

  .نائب رئيس جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة

  :األنشطة املهنية الرئيسية

 .عضاء يف حمكمة األحداث يف كانتون فايل، سويسرارئيس وأحد كبار األ ٢٠٠٥- ١٩٨٠

 .قاض خمصص يف احملكمة اجلنائية لألحداث، فريبورغ، سويسرا ١٩٨٠- ١٩٧٩

  :األنشطة األكادميية

جامعـة  /مدير، شهادة املاجستري الدولية يف حقوق الطفل، املعهد اجلامعي كورت بوش           ٢٠٠٨- ٢٠٠٥
  .فريبورغ، سيون، سويسرا

املعهد اجلامعي  /ضر، دبلوم يف محاية الطفل، املعهد الدويل حلقوق الطفل        مدير وأستاذ حما  
  .كورت بوش، سيون، سويسرا

مدير وأستاذ حماضر، دبلوم يف التقييم النفسي والقانوين لألطفال واملـراهقني، املعهـد             
  .املعهد اجلامعي كورت بوش، سيون، سويسرا/الدويل حلقوق الطفل

  .كلية الدراسات االجتماعية، لوزان، سويسراأستاذ حماضر يف حقوق الطفل، 

أستاذ حماضر يف القانون اجلنائي اخلاص باألحداث ويف قانون الطفل، املدرسـة العليـا              
 .العمل االجتماعي، سيون، سويسرا/املتخصصة يف الصحة

، )العمل االجتمـاعي (أستاذ حماضر، مدخل إىل القانون، جامعة فريبورغ، كلية الفنون     ١٩٩٩- ١٩٨٩
  .فريبورغ، سويسرا

أستاذ حماضر يف القانون اجلنائي اخلاص باألحداث، جامعة فريبورغ، كليـة احلقـوق،             
 .فريبورغ، سويسرا
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  :اخللفية التعليمية

 .الدكتوراه الفخرية، كلية احلقوق، جامعة فريبورغ ٢٠٠٧

 .بكالوريوس يف احلقوق، جامعة فريبورغ ١٩٧٢

 .، ثانوية سيون)الكالسيكية(البكالوريا باء  ١٩٦٨

  :والية جلنة حقوق الطفلذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى 

  :األنشطة احلالية املتعلقة حبماية الطفل

 Les"مؤسس املعهد الدويل حلقوق الطفل، مؤسـسة  : عضو يف جمالس إدارة العديد من اجلمعيات واملؤسسات

enfants de Mafli") مؤسسة سارة )ملساعدة صغار اجلاحنني املكروبني(ئيل ، مؤسسة سان رافا)ملساعدة األطفال ،
، مؤسسة معهد )مركز الستقبال األسر (L'Ilôt، مؤسسة بيت االستقبال )مساعدة الضحايا من األطفال(أوبرسون 

  ).معهد أحباث(األسرة 

شبكة اإلنترنت الذي يقدم معلومات عـن        على   www.childsrights.orgافتتاح موقع    ٢٠٠٠
، واألملانية )لغات رئيسية(حقوق الطفل بسبع لغات هي الفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية 

  ).لغات ثانوية(واإليطالية والعربية والصينية 

 )طريق تعليمي عن حقوق الطفل (Sentier des droits de l'enfantإنشاء  ٢٠٠٥

  :ةاألنشطة الوطنية والدولي

الصني، وميامنار، وبريو، (عمليات تقييم ومهمات تدريب عديدة يف سويسرا ويف اخلارج  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣
 ).وسونيكاراغوا، والسنغال، وبوركينا فا

 "Concordat romand sur l′exécution de la privation de liberté desأطلق مشروع ٢٠٠٥

mineurs."  

 .شأن إنفاذ القانون اجلنائي اخلاص باألحداثصاغ مشروع قانون كانتون فاليه ب ٢٠٠٤

وضع املشروع التحضريي للقانون الفيدرايل بشأن اإلجراءات اجلنائية الـسارية علـى             ٢٠٠١
 .األحداث

 .رئيس الرابطة الدولية لقضاة األحداث واألسرة ١٩٩٨- ١٩٩٤

 .ئي السويسريعضو جلنة اخلرباء اليت استعرضت اجلزء العام من القانون اجلنا ١٩٩٤- ١٩٨٦
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  .رئيس اجلمعية السويسرية للقانون اجلنائي اخلاص باألحداث  ١٩٩٠- ١٩٨٤

  .عضو جملس إدارة الرابطة العاملية لقضاة األحداث واألسرة  ١٩٩٤- ١٩٨٢

  :قائمة بأحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

٢٠٠٨ Enfants en situation de rue: Prévention, intervention, respect des droits  ،
 .املعهد الدويل حلقوق الطفل، سيون

٢٠٠٧ « Femmes mutilées: plus jamais »  شريط عن تشويه األعضاء التناسلية للمـرأة ،
، املعهد الدويل حلقـوق     )أُنتج باالشتراك مع باوال ريفا غاباين وكارول روسوبولوس       (

 .الطفل، سيون

٢٠٠٧ Realizing the Rights of the Child ،) جامعـة  )نشر باالشتراك مع كارول بيالمي ،
 .زيوريخ، كرسي الفلسفة السياسية

٢٠٠٧ 18 Candles: The Convention on thw Rights of the Child Reaches Majority ،
ُنشر باالشتراك مع جني كونورز وأناستاسيا بانايوتيديس، من مفوضية األمم املتحـدة            (

 .د الدويل حلقوق الطفل، سيون، املعه)السامية حلقوق اإلنسان

٢٠٠٧ Life on the Streets. Children and Adolescents on the Streets. Inevitable 

Trajectories?منشورات املعهد الدويل حلقوق الطفل، سيون ،. 

٢٠٠٦ Droits des enfants en situation de handicap)    حقـوق الطفـل ذي اإلعاقـة( ،
 .ويل حلقوق الطفل، سيونمنشورات املعهد الد

٢٠٠٥ Droit à l’éducation: solution à tous les problèmes ou problème sans 

solution ?)   منـشورات   )حل جلميع املشاكل أم مشكلة ال حل هلا؟       : احلق يف التعليم ،
 . املعهد الدويل حلقوق الطفل، سيون

٢٠٠٥ Les jeunes et le suicide en Valaisاملعهد الدويل حلقوق الطفل، سيون، منشورات . 

٢٠٠٥ Droits d’enfants أداة تعليميـة  . (، منشورات املعهد الدويل حلقوق الطفل، سـيون
 ).Sentier des droits de l'enfantملصاحبة برنامج 

٢٠٠٤ Trafic d’enfants: une fatalité? De la réalité du terrain aux meilleures 

pratiques  ،) جتار باألطفال أمر حمتوم؟ من الواقع امليداين إىل ممارسات أفضل         هل اال( ،
 .منشورات املعهد الدويل حلقوق الطفل، سيون
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٢٠٠٤ 10 petits contes pour ne pas s’endormir, Les droits de l’enfants, Editions 

Saint-Augustin, Saint-Maurice. 

٢٠٠٤ Les Droits de l’enfant et le SIDA: Du tabou aux stratégies d’intervention 

(éditeur), IDE, Sion. 

٢٠٠٣ Les droits de l’enfant. et les filles? (éditeur), IDE, Sion. 

٢٠٠٢ Tribunal des mineurs: le petit tailleur et autres histoires de galère, 

collection Aire de famille, St. Augustin, Suisse. 

٢٠٠٢  L’enfant et la guèrre (éditeur) IDE, Sion. 

٢٠٠١  Etrangers, migrants, requérants, clandestins. et les droits de l’enfant ? 

(éditeur) IDE, Sion. 

٢٠٠٠  Cent ans de justice juvénile: Bilan et perspectives (éditeur) IDE, Sion. 

١٩٩٩  Les droits de l’enfant dans le sport (éditeur) IDE, Sion. 
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  )وسبوركينا فا(تست زونغرانا ببا -  جان

  وس، كودوغو،بوركينا فا١٩٦٣أبريل / نيسان٢٦    :تاريخ ومكان امليالد

  الفرنسية واإلنكليزية      :لغات العمل

  :احلاليةالوظيفة /املنصب

العمـل االجتماعي والتضامن الوطين، باإلضافة     أعمل مفتشاً تقنياً يف مكتب وزير       : موظف الشؤون االجتماعية  
          نوفمرب بعد  /                          اليت ستنتهي يف تشرين الثاين      ورفاهه      الطفل   وقـ   حبق       املعنية         األفريقية      اخلرباء    جلنةإىل واجبايت كعضو يف 

                                        أثناء آخر مؤمتر عقده رؤسـاء دول            ٢٠٠٨       يوليه   /                                                          أن يؤدي اليمني األعضاء اجلدد الذين جرى انتخاهبم يف متوز         
   .                ات االحتاد األفريقي     وحكوم

  :األنشطة املهنية الرئيسية

اليني يف إعداد وتنفيذ ومتابعـة الـربامج        املتقنيني و اللشركاء  لدارية و اإللوحدات  لتقدمي الدعم واملشورة      •
واملشاريع واألنشطة ذات الصلة بالطفل، مبا يف ذلك خطة العمل اخلاصة بالطفل، وقانون محاية الطفـل،                

جتار باألطفال، وإطار العمل والربنامج االستراتيجيني لرعاية اليتامى وغريهـم مـن            ومشروع مكافحة اال  
  .لاطف، وبرنامج عمل برملان األالضعفاءاألطفال 

  .التفتيش ورصد تطبيق القوانني يف املنظمات الناشطة يف جمال حقوق الطفل  •

الدول األطراف على التصديق على      هيئات وأجهزة االحتاد األفريقي، وتشجيع       الترويج حلقوق الطفل لدى     •
؛ تقدمي الدعم التقين ملنظمات اجملتمع املـدين وعقـد           وعلى تطبيقه  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه    

اجتماعات مع موظفي جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة من أجل بناء عالقة شراكة وتـآزر بـني                  
ديسمرب /كانون األول(       ورفاهه      الطفل     حبقوق       املعنية         األفريقية      اخلرباء املؤسستني أثناء فترة والييت كرئيس للجنة

  ).٢٠٠٨ مايو/أيار إىل ٢٠٠٥

  :اخللفية التعليمية

يف إدارة املشاريع اإلمنائية يف املعهد األفريقـي      ) دبلوم الدراسات العليا املتخصصة   (أكملت بنجاح دراسايت العليا     
مرور سنوات على حصويل على دبلوم الدولة يف العمل االجتماعي من           لإلدارة املتقدمة يف واغادوغو، وذلك بعد       

وعلـى مجيـع     A4وقبل االلتحاق باجلامعة، حزت على شهادة البكالوريا        . كلية علوم الصحة يف كوتونو، بنن     
  .املؤهالت املطلوبة
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  :جلنة حقوق الطفلوالية ذات الصلة باألنشطة الرئيسية األخرى 

األفريقـي  فل احمل( أزال أتلقى من االحتاد األفريقي ومن منظمات دولية حلماية الطفولة      فريقي، ال ألعلى املستوى ا  
اخلـرباء  على خـدمات    للحصول  طلبات  .) لسياسة العامة حلماية الطفل، واللجنة الدولية للصليب األمحر، إخل        ل

 حتت       ورفاهه      الطفل     حبقوق     عنية  امل         األفريقية      اخلرباء يف ضوء التقدم الكبري الذي أحرزته جلنةواخلدمات االستشارية 
وعلى الصعيد الوطين، أقوم بدور نشيط يف مكافحة تشويه األعضاء التناسلية للمرأة بصفيت عـضواً يف                . رئاسيت

تقارير عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التقنية ألغراض وضع إسهامات وأقدم . اللجنة الوطنية ملكافحة ختان اإلناث
 وعن تنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، وكذلك ألغراض وضع تقارير بديلة وبروتوكوليها االختياريني

  .مبوجب تلك الصكوك وبشأن مسائل أخرى تتعلق بالطفل

  :قائمة بأحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

  :مسامهات يف املنشورات التالية

•  Journal Priorité Enfant املتعلقة بالطفل، صحيفة دورية خمصصة لنشر األنشطة.  
• Priorité Enfant, a journal devoted to work on children 

• Le Nuove Regiole delle Adozioni (The new rules on international adoption) 

• “Guidelines on getting children off the street”, UNESCO 

• “Street children and HIV & AIDS: methodological guide for facilitators”, UNESCO 

• “Ending legalised violence against children”, special report on Africa by Save the Children 

Sweden. 

 -  -  -  -  -  

 


