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 املرفق

 السرية الذاتية للمرشحنيبيانات 

 )الفلبني(لورديس باالنون 

 ، ال أونيون، الفلبني١٩٤٠أكتوبر / تشرين األول٤ :تاريخ ومكان الوالدة

 )اللغة الوطنية(اإلنكليزية والفلبينية   :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

ا حقوق الطفل واملرأة، ووضع    تعمـل حالياً خبرية استشارية مستقلة يف جمال العمل االجتماعي وال سيم            
السياسات والربامج بالتعاون مع الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية ورابطة أمم جنوب شرق             
آسـيا ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للسكان ووكالة الواليات املتحدة للتنمية              

 حىت اآلن؛   ١٩٨٠معة سانت جوزيف، من عام      الدولـية؛ ومدرسـة يف قسم العمل االجتماعي يف جا         
 .٢٠٠٦وأستاذة يف مدرسة الدراسات العليا باملعهد االجتماعي اآلسيوي، مانيال، 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

، وكيلة وزارة الرعاية االجتماعية ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٤ إىل ٢٠٠١أكتوبر  /مـن تشرين األول    
 تشرين  ٤ إىل   ٢٠٠١سبتمرب  /جمللس التبين يف البلدان األخرى من أيلول      والتنمـية، والرئيسـة املـناوبة       

اإلشراف على برنامج التدريب الداخلي للمرشدين : تشـمل األنشـطة احلالية  . ٢٠٠٥أكـتوبر   /األول
االجتماعيني يف جمال رعاية األطفال بالتعاون مع مؤسسة نورفيل؛ ووضع خطة استراتيجية وطنية بشأن              

طفال واحلد منه، وجتميع نتائج حلقات العمل التشاورية بشأن العنف ضد األطفال مع منع العنف ضد األ 
جملس رعاية الطفل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ ووضع معايري أداء بشأن اخلدمات النفسية االجتماعية 

 األمم املتحدة لضحايا العنف من النساء وأطفاهلن بالتعاون مع وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية وصندوق
للسـكان، وإعـداد دليل عملي وتوفري التدريب بشأن تعايف وإعادة إدماج ضحايا االجتار والناجني منه         

 . بالتعاون مع وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية ومؤسسة الواليات املتحدة للتنمية الدولية

 :املؤهالت العلمية

 كلية سوانسي اجلامعية، جامعة     -) اقتصاد (ماعيةيف إدارة اخلدمات االجت    (.M.Sc)ماجسـتري علوم     
جامعة الفلبني، ديليمان،    -ماجستري يف العمل االجتماعي     ؛  ١٩٨٠يوليه  /ويلـز، اململكة املتحدة، متوز    

 جامعة الفلبني، ديليمان، مدينة     -بكالوريوس آداب يف الرعاية االجتماعية      ؛  ١٩٧٨مديـنة كيزون،    
 .١٩٦١أبريل /كيزون، نيسان
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 : شطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنيةاألن

دراسـة حالـة األطفال احملرومني من مقدمي الرعاية الرئيسيني بالتعاون مع مكتب اليونيسيف اإلقليمي               
، ٢٠٠٦يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٥أكتوبر  /لشرق آسيا، بانكوك، تايلند، يف الفترة من تشرين األول        

ووضع خطة عمل لتنفيذ إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن القضاء على العنف ضد املرأة بالتعاون 
؛ ناطقة باسم   ٢٠٠٦يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٥نوفمرب  /مع أمانة الرابطة، يف الفترة من تشرين الثاين       

عضو يف /؛ مشرفة٢٠٠٢نذ عام أكادميية القضاء الفلبينية لتدريب قضاة حماكم األسرة وموظفي القضاء م        
؛ عضو يف ٢٠٠٦جملـس مركز تاهانان سانتا لوسيا لفتيات الشوارع الاليت تعرضن العتداءات جنسية،             

 املعين مبسألة إساءة معاملة األطفال الذي عقدته اجلمعية         ٢٠٠٧اللجـنة العلمـية للمؤمتر اإلقليمي لعام        
؛ عضو ورئيسة سابقة للشبكة املعنية باألطفال ٢٠٠٦الدولـية ملـنع إسـاءة معاملة األطفال وإمهاهلم،          

؛ عضو وعضو استشاري يف الرابطة الفلبينية للمرشدين Children AIDS Network)(املصـابني باإليدز  
 .االجتماعيني

 :قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

"Children’s Rights: A Social Work Concern", Saint Joseph College Research Journal,  

Vol. IX No. 1, Quezon City, June 2001; "Child Care and Placement", Philippine 

Encyclopedia on Social Work 2000 Edition, Vol. I, Phil., 2000; "Child Abuse in the 

Philippines: A Situationer", Lifeline, FMA, Dec. 1998; "Protecting Children’s Rights in 

Intercountry Adoption", Legal Aspects of Intercountry Adoption, UP Law Center, 1997. 
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 )جامايكا(مريي كالرك 

 :اخلربة املهنية

مكتب الدفاع عن جلنة برملانية مكلفة حبماية وإعمال حقوق الطفل،  -مدافعة عن حقوق الطفل  �
 ٢٠٠٦يناير /حقوق الطفل، كانون الثاين

-١٩٨٩ قسم التنمية االجتماعية والقضايا اجلنسانية، معهد التخطيط يف جامايكا،           -مديـرة    �
٢٠٠٦ 

 ١٩٨٩-١٩٦٩ مانشستر، أردين، سانت أندرو، ثانوية مانينغس، -عليمية أنشطة ت �

 كبرية املدرسني، رئيسة قسم، مشرفة على التدريس  �

 ١٩٨٥-١٩٨٤قائمة بأعمال نائب الرئيس، ثانوية مانينغس،  �

 :املؤهالت العلمية

 ١٩٩٦، )إدارة وتنظيم( يف العمل االجتماعي  ماجستري-جامعة جزر اهلند الغربية  � 

 يف التاريخ واللغة اإلسبانية     )مرتبة الشرف  ((.B.A) بكالوريوس   -جامعـة جـزر اهلند الغربية        � 
 ١٩٦٨واالقتصاد، 

 ١٩٦٩يف التربية، ) Diploma ( دبلوم-جامعة جزر اهلند الغربية  �

 ١٩٨٠يف العمل االجتماعي، ) Certificate( شهادة -جامعة جزر اهلند الغربية  �

 ١٩٩٤ يف اإلدارة املالية، )Certificate( شهادة -ند الغربية جامعة جزر اهل �

 ) مدرسة التعليم املستمر( �

 ١٩٨٠يف دراسات احلاسوب، ) Certificate( شهادة -معهد تكنولوجيا احلاسوب  �

 ١٩٦٣  شهادة الدراسة الثانوية،-ثانوية مانشستر  �

 :اللجان الوطنية

 سابقاً

 شاء جلنة الطفولة املبكرة اللجنة املكلفة بإن-رئيسة  �

  اللجنة التوجيهية الستعراض الربامج الوطنية اخلاصة بالطفولة املبكرة-رئيسة  �
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  اللجنة االستشارية املعنية باإلدماج-رئيسة  �

 )٢٠٠٠-١٩٩٠( اللجنة الوطنية إلعداد تقرير هناية العقد اخلاص بالطفل -نائبة الرئيس  �

 طنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال اللجنة التوجيهية الو-عضو  �

  اللجنة الوطنية لالحتفال بالسنة الدولية للمتطوعني-عضو  �

 )١٩٩٥-١٩٩٠( جلنة التنسيق الوطنية املعنية خبطة العمل الوطنية للطفل -عضو  �

  اللجنة التوجيهية الستعراض نظام قضاء األحداث-عضو  �

 إنشاء جلنة تعىن بالقضايا اجلنسانية والعدالة االجتماعية اللجنة التوجيهية املكلفة ب-عضو  �

  اللجنة الوطنية لتنقيح سياسة الشباب الوطنية -عضو  �

  اجمللس الوطين املعين بتعاطي املخدرات-عضو  �

  فرقة العمل الوطنية املعنية بعدم االنضباط يف اجملتمع-عضو  �

  اللجنة التحضريية ملؤمتر بيجني-عضو  �

 )Excelsior Community College( اللجنة اإلدارية جمللس إدارة كلية إكسلسيور املتوسطة -عضو  �

  اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالقضايا اجلنسانية -عضو  �

  اجمللس الوطين لكبار السن-عضو  �

 حاليـاً

  حتالف منع العنف-عضو  �

 اعي من أجل الطفل الفريق العامل املعين باالستثمار االجتم-عضو  �

  اللجنة الفرعية لسياسة املهارات الوالدية- جلنة الطفولة املبكرة -عضو  �

  فرقة العمل الوطنية ملكافحة االجتار، اللجنة الفرعية لوضع السياسات-عضو  �

  الفريق العامل املشترك بني القطاعات املعين بأطفال الشوارع-عضو  �

 األخرى  عدد من اللجان املخصصة -عضو  �
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 :اجملالس

 (West Avenue Institute) جملس إدارة معهد وست أفنيو -عضو  �

  جملس إدارة مؤسسة تسوية املنازعات-عضو  �

  جملس إدارة كنيسة النعمة الرسولية-عضو  �

  جملس زائري مركز ساوث كامب اإلصالحي للكبار-عضو  �

 (Execelsior Community College) جملس إدارة كلية أكسلسيور املتوسطة -عضو  �

  برنامج توفري الفرص ألطفال الشوارع-عضو  �

 :املنشورات

 ١- Clarke, M. (2005) Policy Development Process: A Third World Experience, Social 

Work Journal 

 ٢- Clarke, M. and Henry-Lee A., (2005), Total institutions: an examination of 

correctional services in Jamaica UWI Journal IDEAZ 

 ٣- Clarke, M. (2002) Domestic Work: Joy or Pain, Social and Economic Studies, Vol. 

51, No. 4 

 ٤- Clarke, M., Henry-Lee A., Chevannes B., Ricketts, S. (2000), An assessment of the 

Standard of Living and Coping Strategies of Workers in Selected Occupations who 

earn a Minimum Wage, Policy Development Unit, Planning Institute of Jamaica 

 ، معهد التخطيط يف جامايكاJA PEOPLE ورقات متنوعة يف جملة -٥ 

 فصول متنوعة يف الدراسة االستقصائية االقتصادية واالجتماعية السنوية جلامايكا -٦ 

 :املنظمات املهنية

 عضو، الرابطة اجلامايكية للمرشدين االجتماعيني 

 حلرةعضو، نادي سانت أندرو للنساء املشتغالت باملهن التجارية وا 
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 )مالطة(روث فّروجيا 

 ، غوزو، مالطة١٩٥٩مايو / أيار٨ :تاريخ ومكان الوالدة

 اإلنكليزية واملالطية وقليل من الفرنسية واإليطالية  :لغات العمل

 :املناصب احلالية

 )-١٩٨٤( احملاكم العدلية واحملكمة الروحية -حمامية 

 )-١٩٩٣( جامعة مالطة -حماِضرة أوىل 

 )-٢٠٠٢( جملس األطفال والشباب - يف القانون خبرية استشارية

 )-٢٠٠٤( مفوضَّة لشؤون الطفل -خبرية استشارية يف القانون 

 )-٢٠٠٤(مستشارة قانونية طوعية، اللجنة املالطية للمهاجرين والالجئني 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 احملاكم العدلية يف مالطة وغوزو واحملكمة الروحية   :احملاماة

قـانون األسـرة، وقانون الطفل وقانون حقوق اإلنسان لطلبــة          : جامعـة مالطـة    :ء احملاضراتإلقا
الدراسات العليا؛ اإلشراف على األطروحات وامتحان مقدميها يف شهادات الدكتوراه          

، (.M.Phil)، وماجستري الفلسفة    (.Ph.D)، ودكـتوراه الفلسفة     (.LL.D)يف القـانون    
يف القانون   (.M.A)حقوق اإلنسان، وماجستري اآلداب      يف   (.M.A)وماجسـتري اآلداب    

، وحماضر زائر فـي دورات حقـوق )Magister Juris (األورويب، وماجستري يف القانون
 ٢٠٠٦، وجامعة إسيكس ٢٠٠٢ جامعة بالريمو -الطفل 

ا اللجوء، وتقدمي تقدمي املشورة القانونية فيما يتصل بقانون الطفل وقانون األسرة وقضاي        :اخلدمات االستشارية
 خدمات احملاماة فيما يتصل بقانون الطفل وقانون األسرة وقضايا اللجوء

حتلـيل القضايا املتصلة حبقوق الطفل ورعاية الطفل وتقدمي تقارير عنها ملنظمات حملية              :األحباث
 ووطنية وإقليمية ودولية

 :املؤهالت العلمية

 ) .LL.D(دكتوراه يف القانون    ) مالطةجامعـة   (شـهادة دبلـوم الكاتـب العـادل          ١٩٨٤-١٩٧٩
 )جامعة مالطة(
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 )القانون األمريكي واملؤسسات القانونية األمريكية(زميلة يف حلقة سالزبرغ الدراسية  ١٩٨٤

 )جامعة ستراسربغ(شهادة يف حقوق اإلنسان  ١٩٩٠

 جنيف، برنامج زماالت األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان: دورة تدريبية ١٩٩٠

 شهادة دبلوم يف فقه القانون الكنسي وقانون الزواج ١٩٩٤-١٩٩٢

اإلنفاذ الفعلي : موضوع األطروحـة) (جامعة مالطـة) (.M. Phil(ماجستري الفلسفة  ٢٠٠٣-٢٠٠٠
 )التفاقية حقوق الطفل

 :األنشطة الرئيسية األخرى املتصلة بقانون الطفل

دارة جلسات حمكمة اُألسرة واحملكمة الدستورية ، إ)١٩٨٤-١٩٨٢(نائبة أمني السجل يف احملاكم العالية  
 إجراء حبوث يف األحكام /وحمكمة االستئناف

، اختاذ اإلجراءات القضائية وتقدمي املشورة القضائية باسم )١٩٨٦-١٩٨٤(حمامية يف مكتب النيابة العامة 
 احلكومة، مبا يف ذلك مجيع قضايا الرعاية

 ون الرعايةإلدارة شؤ) ١٩٨٨-١٩٨٧(مديرة باإلنابة 

عيّنها رئيس " (سياسة للتصدي الستغالل األطفال جنسياً يف الكنيسة"عضو فريق الصياغة املكلَّف بوضع     
 ٢٠٠٠-١٩٩٧) أساقفة مالطة

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠) التحقيق يف قضايا استغالل األطفال جنسياً(عضو فريق التصدي 

بشأن قانون  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(ية  خـبرية استشارية لدى نائب رئيس الوزراء ووزير السياسة االجتماع         
 )قدمت تقرير مالطة إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل(األسرة والطفل 

 ؛ )٢٠٠٣قانون مفوض شؤون الطفل لعام      : ُسن جزئياً ( قانون الطفل    -١كلّفـتها احلكومـة بصياغة      
 )٢٠٠٢أكتوبر /ُسن يف تشرين األول( قانون املساواة بني اجلنسني -٢

رصد حالة األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية ووضع        ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(ون الطفل   رئيسة جملس شؤ  
 السياسات اخلاصة بذلك، مبا يف ذلك عقد جلسات استماع شبه قضائية أسبوعية

عضو الفريق العامل املعين    : الفـريق العامل املعين حبقوق اإلنسان لبلدان أوروبا والبحر األبيض املتوسط          
 )٢٠٠٥-٢٠٠١(ق اإلنسان بالتثقيف يف جمال حقو
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مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، رصد       ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(خـبرية استشارية يف القانون،      
احلالـة القانونـية والفعلية لطاليب اللجوء، مبن فيهم القّصر غري املصحوبني، يف مراكز االحتجاز واملراكز          

 ليت ُتجريها جلنة الالجئني وجملس الطعوناملفتوحة، والتنسيق مع السلطات، ورصد املقابالت ا

 )-٢٠٠١( عضو -جملس إدارة مدرسة سانت باتريك الداخلية للبنني 

 )-٢٠٠٢( عضو -جلنة القضايا اجلنسانية، جامعة مالطة 

 )-٢٠٠٣( عضو فريق اخلرباء االستشاري -الشبكة األوروبية ملكافحة الفقر 

 )-٢٠٠٦( عضو -طفال يف دار لوردس جملس التحقيق يف ادعاءات إساءة معاملة األ

 عضو ذو اهتمام خاص يف الفريق املكلّف بتوفري         -املنـتدى األورويب ألحبـاث اهلجرة والعالقات اإلثنية         
 )-٢٠٠٦" (احلماية الدولية للفئات الضعيفة"

 :قائمة مبنشورات خمتارة يف جمال قانون الطفل

International Survey of Family Law, 1994 and 1999 Malta contributions 

California Western International Law Journal, Fall 2000, Volume 31, Number 1, Parental 

Responsibility and State Intervention, ISBN 0886-3210 

Council of Europe, Legal Problems relating to Parentage, XXVIIth Colloquy on European 

Law, Foundation for International Studies, ISBN 92-871-3852-4  

Family Law Quarterly, Vol. 29 No. 3, American Bar Association, Marriage and Divorce 

Regulation in Malta, ISSN 0014-729X  

2004, Child Law, in Encyclopaedia of Social Studies and Humanities: Law edited by 

Schwabach A. and Cockfield A.J., Honorary Theme Editor(s),in Encyclopaedia of Life 

Support Systems (EOLSS), under auspices of UNESCO [http://www.eolss.net] 

2005, co-author Children’s Perceptions of their Experience in Residential or Foster Care, 

Malta, Department of Welfare publication. 

2006, contributor A Fair Deal: Children with Very Challenging Behaviour (adult and child 

friendly versions), ISBN99932-0-444-7/978-99932-0-444-2 

Id-Dritt Law Journal, Vol. XIX, 2006 - Impact of Amendments of Act XL111 on Rights of 

Children Born out of Wedlock [ISBN -13:978-99932-0-473-2] 
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 :منشورات ستصدر قريباً

International Society of Family Law World Conference, July 2005, Salt Lake City, USA - 
key note paper on Child Rights Perspective on Family Friendly Policies 

International Society of Family Law Conference: 100 Years of Child Protection - December 

2005, Amsterdam, Netherlands, paper: Protecting the Challenging Child 

International Interdisciplinary Conference on Children’s Rights, University of Ghent, 

Belgium 2006 - paper on Children’s Rights in Family Court Proceedings 

Commission on European Family Law (CEFL) - Juxtaposing Legal Systems and the 

Principles of European Family Law: Divorce and Maintenance. Malta Chapter 

Book: Brussels II BIS-Its Impact and Application in EU Member States. Malta Chapter 

 :تقارير صدرت حديثاً يف جمال حقوق الطفل

تقريـر أعدتـه بصفتها خبرية يف قانون الطفل للجنة الشؤون االجتماعية يف جملس النواب املعنية حبقوق                
 ٢٠٠٠األطفال الضعفاء املودعني يف مؤسسات الرعاية، 

 -وعرض التقرير أمام اللجنـة     (مم املتحدة حلقوق الطفـل     حتديـث لـتقرير مالطـة املقّدم إىل جلنـة األ         
 )٢٠٠٠جنيف، 

 ٢٠٠١تقرير مالطة إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية بالطفل، نيويورك،  

 ٢٠٠٢تقرير حكومة مالطة إىل منظمة إهناء بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية بشأن العنف وبغاء األطفال،  

 ٢٠٠٢تقرير حكومة مالطة إىل جملس أوروبا بشأن بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،  

 ٢٠٠٤تقرير مفوض شؤون الطفل املقدم يف إطار دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال،  

 التوفيق بني العمل واحلياة     -جتماعي، برلني   دورة االحتاد األورويب الستعراض األنداد ملسألة اإلدماج اال        
ــرية ــري، : األس ــبري قُط ــع   (٢٠٠٤خ ــلى املوق ــتاح ع -http://www.peer-review-socialم

inclusion.net/peer/pdf_pool/04_DE_com_MT_en_041207.pdf( 

 تقريـر أعدتـه بصـفتها خـبرية يف قـانون الطفـل للجـنة الشـؤون االجتماعية يف جملس النواب                     
 )٢٠٠٥مارس  / آذار ٨ جلسة   -متاح على اإلنترنت    (املعنـية بالتكنولوجيا األحيائية وحقوق اإلنسان       

http://www.parliament.gov.mt/information/CommitteeSocial%20Affairs%20Committee/ 

SAC%20-%20Records.htm 

دراسة متعددة االختصاصات أُعدت ملفوض     . تقريـر عن حالة األطفال والشباب ذوي السلوك الصعب         
 )مقترحات قيد استعراض جلنة االختيار املخّصصة (٢٠٠٦ىل رئيس الوزراء، شؤون الطفل وقُدمت إ
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 )غواتيماال(مرينا يوالندا لوريرتانا آرياغا دي غونزاليس 

 ١٩٤٧مارس / آذار١٩  :تاريخ الوالدة

 حمامية متخرجة من كلية احلقوق جبامعة سان كارلوس يف غواتيماال :الشهادة اجلامعية

 : احملاكم العدليةاملناصب اليت شغلتها يف

 )وظيفة مؤقتة (١٩٦٨مايو /موظفة مسؤولة عن زيارة السجون والسجناء املفرج عنهم، أيار

 )وظيفة مؤقتة (١٩٦٨يوليه /يونيه ومتوز/موظفة يف حمكمة مدنية من الدرجة الرابعة، حزيران

 )ابتةوظيفة ث (١٩٦٨أغسطس /موظفة يف حمكمة جزائية غري خمتصة من الدرجة الثالثة، آب

، وهي وظيفة ١٩٧٠يناير /موظفة يف احملكمة اجلزائية اخلامسة من الدرجة األوىل مع ترقية يف كانون الثاين
 تركتها للحصول على الدرجة اجلامعية

 ١٩٧٤أكتوبر /أمينة سر احملكمة اجلزائية الثامنة من الدرجة األوىل، تشرين األول

 ١٩٧٦أبريل / إىل نيسان١٩٧٥أغسطس /من آبأمينة سر الدائرة األوىل حملكمة االستئناف، 

 ١٩٨٢يناير / إىل كانون الثاين١٩٨١نوفمرب /أمينة سر مؤقتة حملكمة املرور االبتدائية الثانية، من تشرين الثاين

 ١٩٨٤أبريل / إىل نيسان١٩٨٢ديسمرب /أمينة سر احملكمة اجلزائية التاسعة من الدرجة األوىل، من كانون األول

 ١٩٨٧يوليه / إىل متوز١٩٨٤مايو /ثة يف القضاء املدين، من أيارقاضية صلح ثال

 ١٩٩١فرباير / إىل شباط١٩٨٧يوليه /قاضية خامسة يف حمكمة أحوال األسرة من الدرجة األوىل، من متوز

 ١٩٩٤أكتوبر / إىل تشرين األول١٩٩١فرباير /قاضية يف حمكمة االستئناف ألحوال األسرة، من شباط

 ١٩٩٩أكتوبر / إىل تشرين األول١٩٩٤أكتوبر /العليا، من تشرين األولقاضية يف احملكمة 

/  إىل تشرين األول   ١٩٩٦أكتوبر  /رئيسـة دائرة االستئناف واحلكم يف احملكمة العليا، من تشرين األول          
 ١٩٩٧أكتوبر 

 :اخلربة املهنية يف اإلدارة العامة واخلاصة وغريها

 ٢٠٠١مارس / إىل آذار١٩٩٩أكتوبر /لعامة، تشرين األولرئيسة قسم أحوال األسرة يف مكتب النيابة ا

 ٢٠٠٥أبريل  /أمينة سر الشؤون الفنية يف قسم الرعاية االجتماعية بديوان رئاسة اجلمهورية، من نيسان            
 ٢٠٠٦يناير /إىل كانون الثاين

 رئاسة اجلمهوريةحىت تاريخ اليوم، مستشارة قانونية لربنامج حقوق الطفل يف قسم الرعاية االجتماعية بديوان 
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 :جلنة صياغة مشاريع القوانني واملدونات وغريها

 ١٩٩٨ إىل ١٩٩٧عضو يف جلنة صياغة مشروع قانون القضاء، 

 ١٩٩٩ إىل ١٩٩٨قانون اخلدمة املدنية يف حمكمة القضاء، 

 عضو يف جلنة حمكمة العدل العليا اليت أعدت الالئحة التنظيمية ملعهد الدراسات القضائية

 ١٩٩٧ حمكمة العدل العليا اليت وضعت مشروع اإلصالحات الدستورية اخلاصة مبحكمة القضاء، عضو جلنة

 حالياً، عضو يف اللجنة اليت صاغت املشروع األخري لقانون التبين املعروض حالياً على جملس شيوخ اجلمهورية

 :املراتب الشرفية واجلوائز وشهادات التقدير

 ٢٠٠١مارس /يسة قسم أحوال األسرة يف مكتب النيابة العامة، آذارشهادة تقدير لدى إهناء عملها كرئ

 ٢٠٠١مارس /شهادة تقدير من موظفي قسم أحوال الطفل يف مكتب النيابة العامة، آذار

شـهادة تقديـر من جلنة مناهضة إساءة معاملة األطفال ملا قامت به من عمل يف قسم أحوال األسرة يف     
 ٢٠٠١مارس /ل غواتيماال، آذارمكتب النيابة العامة لصاحل أطفا

 :الرابطات املهنية والنقابية واجملتمعية واملدنية وغريها

 نقابة احملامني يف غواتيماال

 اللجنة الوطنية لرصد سري العدالة وتعزيزها، عضو مناوب

 ٢٠٠٥مارس / إىل آذار٢٠٠٤مارس /مفوضة بأعمال نائب رئيس نقابة احملامني يف غواتيماال، آذار

 : اجلامعيالتعليم

يف كلية احلقوق جبامعة سان كارلوس يف       " ٢ و ١املدخل إىل القانون    "أسـتاذة ُمكلفـة بـتدريس مادة        
 ١٩٨٠ إىل ١٩٧٣غواتيماال، 

 ١٩٧٨ إىل ١٩٧٧أستاذة مساعدة ُمكلفة بتدريس منطق القانون يف كلية احلقوق جبامعة سان كارلوس يف غواتيماال، 

 ١٩٧٨نون العامة يف كلية احلقوق جبامعة سان كارلوس يف غواتيماال، أستاذة ُمكلفة بتدريس مبادئ القا

 :األنشطة النقابية

 ١٩٧٥-١٩٧٤أمينة سر بالوكالة جمللس إدارة نقابة احملامني يف غواتيماال، 

 ١٩٩٢رئيسة جلنة الدفاع عن حقوق الطفل، جملس إدارة نقابة احملامني يف غواتيماال، 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٣ غواتيماال، نائبة رئيس نقابة احملامني يف
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 :األنشطة األخرى

أوفدهتا حمكمة العدل العليا إىل سان خوان يف بورتو ريكو وإىل واشنطن العاصمة ملراقبة سري اإلجراءات                
 ١٩٩٥ديسمرب /نوفمرب وكانون األول/الشفوية، تشرين الثاين

هقني يف أمريكا الوسطى، التشريعات حقوق األطفال واملرا: "أوفدهتا حمكمة العدل العليا إىل املؤمتر املعنون
 ١٩٩٦يوليه /، سان خوسيه، كوستاريكا، متوز"والسياسات االجتماعية

دعاها الدكتور لويس لوبيز غّريا، نائب رئيس السلطة القضائية يف إسبانيا، لزيارة إسبانيا بصفتها عضواً               
 ١٩٩٧ايو م/يف جلنة السلطة القضائية مبحكمة العدل العليا يف غواتيماال، أيار

يوليه /كلفتها حمكمة العدل العليا بدراسة نظام السلطة القضائية، يف واشنطن العاصمة وكوستاريكا، متوز  
 ١٩٩٧أغسطس /وآب

موظفة قضائية عهدت إليها حمكمة العدل العليا باملسؤولية عن معهد الدراسات القضائية، حيث نسقت              
رشحني ملناصب القضاة وأمناء السر واملوظفني      تنظـيم دورات عـن قانون األطفال والشباب للطلبة امل         

 القضائيني واملرشدين االجتماعيني وعلماء النفس

موظفة قضائية مكلفة بتنظيم عمل احملاكم اجلديدة املختصة بأحوال األطفال واملراهقني والعمل واألسرة،             
 ١٩٩٨أبريل /حبسب املناطق، اليت بدأت عملها يف نيسان

دل العليا بتمثيلها يف اجمللس الفين ملعهد الدراسات القضائية، يف الفترة من تشرين كلفتها رئاسة حمكمة الع
 ١٩٩٩أكتوبر / إىل تشرين األول١٩٩٨أكتوبر /األول

 ١٩٩٩أكتوبر /مثَّلت حمكمة العدل العليا يف جلنة ترشيح القضاة حملكمة االستئناف، تشرين األول

ية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال      منسـقة الفـريق املكلـف بصياغة خطة العمل الوطن         
واعتمد قسم الرعاية   . واملـراهقني يف غواتيماال، أثناء توليها رئاسة قسم أحوال األسرة يف النيابة العامة            

 االجتماعية يف ديوان رئاسة اجلمهورية هذه اخلطة كسياسة عامة

 :ئاسة اجلمهورية من خاللحىت تاريخ اليوم، متثل قسم الرعاية االجتماعية يف ديوان ر

 الفريق املنشأ مبوجب خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني يف غواتيماال 

 اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال اليت أنشأها وزير العمل 

 الشبكة الوطنية لألبوة املسؤولة 
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 )مجهورية ترتانيا املتحدة(روبرت ماكارامبا 

 ، رومبو، كيليمنجارو، ترتانيا١٩٥٩أبريل / نيسان٣٠ :تاريخ ومكان الوالدة

 اإلنكليزية   :لغات العمل

 الكيسواحيلية  :اللغات األخرى

 مفوض :الوظيفة حالياً/املنصب

رئـيس فـريق اللجـنة املعـين بالنظر يف الشكاوى املقدمة إىل اللجنة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان              
 .طة والتوفيق والتفاوض يف هذه املسائلوبإجراءات الوسا

املفـوض املكلف مبكتب حقوق الطفل ومكتب حقوق املعوقني يف اللجنة، واملسؤول عن توفري املشورة                
 .القانونية واإلشراف على مجيع املسائل املتصلة حبقوق الطفل وحقوق املعوقني

ا يف ذلك مرافق احتجاز الشباب      زيـارة األشـخاص املودعني يف مرافق االحتجاز وحتري أوضاعهم، مب           
 .واألحداث، والتوصية بسبل العالج املناسبة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

حمـاٍم يف احملكمـة العالية، وموظف مفوض بتلقي شهادات اليمني وبتقدمي املساعدة القضائية لألطفال                
 .املخالفني للقانون

 . ُعني مؤخراً قاضياً يف حمكمة ترتانيا العليا 

 :ؤهالت العلميةامل

 )١٩٨٧(، جامعة دار السالم، ترتانيا )مرتبة الشرف) (LL.B(بكالوريوس يف القانون 

 )١٩٨٩(، معهد الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن )LL.M(ماجستري يف القانون 

 )١٩٩٣(هولندا دبلوم دراسات عليا يف القانون الدويل وتنظيم التنمية، معهد الدراسات االجتماعية، الهاي، 

 )١٩٩٥(ماجستري يف اإلدارة البحرية، جامعة داهلوزي، كندا 

 :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة

 )٢٠٠٣-٢٠٠٢(أعد وقدم دورة يف قانون الطفل لطلبة احلقوق يف جامعة دار السالم، ترتانيا 

 )٢٠٠٢(قيا الشرقية واجلنوبية شارك يف مشروع نقابة احملامني األمريكية بشأن حقوق الطفل ألفري
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تشرين (خبري استشاري لدى الوكالة الكندية للتنمية الدولية بشأن تقييم أثر واحتياجات حماكم األحداث       
 )٢٠٠١يناير / كانون الثاين- ٢٠٠٠أكتوبر /األول

ة العقوبة  خبري استشاري لدى مركز كوليانا حلقوق الطفل، أعد تقريراً عن احلملة الوطنية لأللفية ملكافح             
 )٢٠٠١سبتمرب / أيلول�يونيه /حزيران(اجلسدية يف مدارس ترتانيا 

، Quick Start Programme ITT 7 خبري استشاري لدى الوكالة الكندية للتنمية الدولية لتقدمي املشورة الفنية للجنة
 ).٢٠٠٢مارس / آذار- ٢٠٠١يوليه /متوز" (تعزيز نظام قضاء األحداث يف ترتانيا" املتعلق ب  ٥العنصر 

 :قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

"Children�s Rights and Common Problems Facing Children in Tanzania", Chapters 14, 15, 
16 and 17 in Constitutional and Legal Systems of Tanzania: A Civics Sourcebook, Mkuki na 

Nyota Publishers, Dar es Salaam (co-edited with Issa Shivji, Hamudi Majamba and Chris 

Peter), 2004 

We Owe the Child the Best: Children’s Rights in Tanzania, Friedrich Ebert Stiftung (FES)  

Dar es Salaam, 1998 
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 )ليتوانيا(داينيوس بوراس 

 يا، فيلنيوس، ليتوان١٩٥٨فرباير / شباط٧ :تاريخ ومكان الوالدة

 واإلنكليزية والروسية) اللغة األم(الليتوانية   :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

رئيس عيادة، . رئيس وأستاذ مشارك، مركز الطب النفسي والطب االجتماعي لألطفال يف جامعة فيلنيوس 
حة العاملية  املنسق الوطين لربنامج منظمة الص    . مركـز مناء الطفل، مستشفى األطفال يف جامعة فيلنيوس        

مستشار لدى اللجنة   . عضو يف جملس مدينة فيلنيوس ويف اللجنة البلدية للرعاية الصحية         . للصحة العقلية 
 .الربملانية للرعاية الصحية

 :األنشطة املهنية الرئيسية

اخلاص الصحة العقلية للطفل، التدخل املبكر والتعليم     : أنشطة أكادميية وسريرية وإدارية يف امليادين التالية       
لألطفـال املعوقني واألطفال املعرضني للخطر، واالنتقال من نظام خدمات مؤسسي للفئات الضعيفة إىل             

دور قيادي يف وضع مناذج لتوفري اخلدمات اجملتمعية لألطفال املعرضني          . نظـام جمتمعي ذي توجه أسري     
 معوقني عقلياً من أجل إنشاء      دور رائد واستشاري لآلباء املسؤولني عن تربية أطفال       . للخطر يف ليتوانيا  

دور رائد يف إنشاء خط اهلاتف الوطين ملساعدة        . املـنظمة الوطنـية األوىل آلباء األطفال املعوقني عقلياً        
األطفـال ودائرة التدخل لصاحل األطفال املأزومني يف ليتوانيا، ومنظم املؤمتر الوطين األول للتوعية بشأن               

ل خبرياً استشارياً لدى مؤسسات حكومية ومنظمات غري حكومية         عم. استغالل األطفال جنسياً ومنعه   
بشأن تطبيق مناهج حديثة يف دوائر خدمات األطفال واألسر املعرضني للخطر يف منطقة أوروبا الشرقية               

صحة "مسؤول علمي عن املشروع املمول من االحتاد األورويب بشأن . والوسطى والقوقاز وآسيا الوسطى
 ". وضع سياسات وممارسات فعالة: وروبا املوسعةالطفل العقلية يف أ

 :املؤهالت العلمية

تدريب داخلي وختصص يف الطب النفسي      .  بشهادة طبيب  ١٩٨١ختـرج مـن جامعة فيلنيوس يف عام          
التخلف العقلي بني سكان مدينة "أطروحة الدكتوراه يف موضوع ). ١٩٨٣-١٩٨١(لألطفال واملراهقني 

دورات تدريبية وزيارات دراسية يف ميادين الصحة       . ١٩٨٨يف عام   ) PhD (؛ دكتوراه الفلسفة  "فيلنيوس
 .العقلية للطفل، وإدارة النظم الصحية، والتعليم اخلاص

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

 وتنفيذها، الربامج والسياسات    وضع القوانني : مهـارات وخـربات يف وظائف خمتلفة يف اجملاالت التالية          
مع التركيز على خدمات الصحة العقلية، والرعاية الصحية        (الوطنـية والبلدية يف جمال الرعاية الصحية        

؛ التواصل الشبكي مع منظمات     )لألطفال، وخدمات التدخل املبكر والتعليم اخلاص لألطفال واملراهقني       
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تطبيق مفاهيم طب األطفال االجتماعي واإلمنائي . نظماتحكومية وأكادميية وغري حكومية ومتثيل هذه امل
العمل مع منظمات دولية يف ميادين الرعاية الصحية واخلدمات         . عـلى الصـعيدين الوطـين واإلقليمي      

االجتماعـية والتعلـيم اخلـاص وقضاء األحداث وحقوق اإلنسان ومنع الوصم واإلقصاء االجتماعي؛              
الصحة  ت دراسية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائية، ومنظمة        واملشاركة يف برامج ومشاريع وحلقا    

ومركز  العاملـية، واملفوضـية األوروبية، ومؤسسة اجملتمع املفتوح، واملبادرة العاملية بشأن الطب النفسي،            
 مناصـرة املعوقني عقلياً، ومؤسسة روكفلري، ومؤسسة ألربت شفايتزر، وشركة فينترتور للتأمني، ومنظمة            

 .، والرابطة العاملية للطب النفسي)AMADE (، والرابطة العاملية ألصدقاء األطفال"أطباء بال حدود"

 :قائمة بأحدث املنشورات يف اجملال

Pūras D., Changing the system of services for children at risk - the Lithuanian experience.  

In: Advocating for children and families in an emerging democracy. Ed.: Kugelmass J.W., 

Ritchie D.J. Information Age Publishing Inc. 2003, pp. 43-62 

Pūras D., Germanavicius A., Povilaitis R., Veniute M., Janilionis D. Lithuania mental health 

country profile/International Review of Psychiatry, 2004, vol. 16, N. 1-2, pp. 117-125 
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 )لبنان(رباح غسان سليم 

 :معلومات شخصية

 ١٩٤٩سبتمرب / أيلول٢٧ولد يف  

 لبناين اجلنسية 

 متزوج ولـه ولدان 

 العربية والفرنسية واإلنكليزية: اللغات 

 :اخلربة املهنية

. اذ قانون، وحماٍم وخبري يف التنظيم     خبري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وقاٍض، ومدير تنظيمي وأست          
 . مخسة عشر عاماً من اخلربة اإلقليمية والدولية يف اجملاالت األكادميية والقضائية واحلكومية وغري احلكومية

. رئيس القضاء اللبناين؛ وأستاذ حماضر يف القانون. خربة مهنية وإدارية يف جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل 
 . تنفيذي ألربع منظمات غري حكومية معنية حبقوق اإلنسان ورابطات قانونية مهنيةعضو يف اجمللس ال

 :املؤهالت العلمية

 ١٩٧٨شهادة دبلوم من معهد الدروس القضائية،  

 ١٩٨٣شهاداتان جامعيتان يف القانون الدويل املقارن، . ١٩٨٦دكتواره دولة يف القانون،  

 :املناصب األكادميية

 )حىت تاريخ اليوم(قوق وكلية العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية ويف جامعات أمريكية أستاذ يف كلية احل 

 )حىت تاريخ اليوم(أستاذ دراسات عليا يف موضوع جنوح األحداث  

 ٢٠٠٢-١٩٩٥أستاذ يف القانون التجاري يف كلية احلقوق باجلامعة اللبنانية،  

 :املناصب القضائية

 )١٩٩٧-١٩٩٣(لألحداث يف جنوب لبنان رئيس احملكمة اجلزائية 

 )٢٠٠٢-١٩٩٧(نائب عام يف جنوب لبنان 

 )منازعات العمل(رئيس حمكمة االستئناف يف بريوت 
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 مستشار لدى وزير العدل بشأن االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

 رأس عدة جلان قضائية تعىن حبقوق الطفل يف البلدان العربية

 :النشاط االجتماعي

 محاية اجلاحنني األحداث أو األحداث املعرضني للجنوح ): ١٩٩٠(رئيس مجعية محاية األحداث يف لبنان 

 ١٩٩٠مفتش عام إلصالحيات األحداث يف لبنان منذ عام 

 مستشار لدى وزير العدل ولدى اللجنة الربملانية املعنية حبقوق الطفل يف الربملان اللبناين

 )٢٠٠١-١٩٩٧جنيف، (دة حلقوق الطفل نائب رئيس جلنة األمم املتح

 :املنشورات

 الكتب

 )١٩٧٩(ظاهرة اجلرائم يف حرب السنتني 

 )١٩٨٧(عقوبة اإلعدام، حل أم مشكلة؟ 

 )١٩٩١(االجتاهات احلديثة يف قوانني األحداث احملتجزين يف الشرق األوسط 

 )١٩٩٢" (قانون العفو العام"

 )١٩٩٣" (تاريخ القوانني واللوائح االجتماعية"

 )١٩٩١" (قانون املخدرات واملؤثرات العقلية احلديث"

 )٢٠٠٣" (قانون محاية امللكية الفكرية والفنية وجرائم املعلوماتية"

 )٢٠٠٤" (حقوق األحداث املخالفني للقانون"

وباإلضـافة إىل املنشورات املذكورة أعاله، نشر كلمات حترير وبيانات ألقاها باسم جلنة حقوق الطفل               
 .  يف دوريات ذات صلة يف لبنان واخلارج باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية)جنيف(
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 :حضر ونظم عدة مؤمترات حملية وإقليمية ودولية

 :املؤمترات اليت حضرها

 :مؤمترات الرابطة الدولية لزمالة السجون يف -١ 

 )١٩٩٢(    كوريا-سول  

 )١٩٩٦(  الواليات املتحدة-واشنطن  

 )٢٠٠٣(    كندا-تورنتو  

 )٢٠٠٤(    بلغاريا-صوفيا  

 :معاجلة الوضع القانوين واالجتماعي واالقتصادي للسجناء دون سن الثامنة عشرة -٢ 

 ١٩٩٥ عمان، األردن، -" التعامل مع أطفال احلرب" 

 ١٩٩٩ لندن، اململكة املتحدة، -" جرائم األحداث، األسباب والعالج" 

 ٢٠٠٠ القاهرة، مصر، -" أسيس جلنة حقوق الطفلالذكرى السنوية العاشرة لت" 

 نيوكاسل، اململكة املتحدة،    -" العـنف واالعتداء اجلنسي على األطفال وسبل إعادة تأهيلهم        " 
 ٢٠٠٠مايو /أيار

 ٢٠٠٠ بانكوك، تايلند، -" العنصرية وحقوق الطفل املختطف يف العامل" 

 ٢٠٠٠س مار/ بلفاست، آيرلندا، آذار-" مشاكل عمل األطفال" 

 :املؤمترات اليت نظمها

نظـم عدداً كبرياً من املؤمترات وحلقات العمل املتعلقة حبقوق الطفل بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة                 
وهي مؤمترات شارك   ). جنيف وبريوت ودمشق واجلزائر وقطر وُعمان واملنامة واألردن ومصر        (للطفولة  

 وحمامون ومعلمون ومرشدون اجتماعيون وممثلون عن       فـيها ممـثلون عن وكاالت إنفاذ القانون وقضاة        
 . منظمات غري حكومية وغريهم
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 )مدغشقر (رازافندراكوتونورو فولولونا 

 ١٩٥٧نوفمرب / تشرين الثاين٥  :تاريخ الوالدة

 متزوجة وهلا ثالثة أطفال  :الوضع العائلي

 :الشهادات الدراسية

  بدرجة جيد١٩٧٦يف عام ) رع األديبالف (١-شهادة الدراسة الثانوية، اجملموعة ألف

 )جامعة مدغشقر(ماجستري يف القانون اخلاص 

 )جامعة مدغشقر(شهادة من معهد الدراسات القضائية 

 قاضية: املهنة

 ١٩٨٥فرباير / شباط١٥: تاريخ االلتحاق بالسلك القضائي

 :الوظائف اليت شغلتها واليت هلا عالقة حبقوق الطفل ومحايته

 ١٩٩٧ إىل عام ١٩٩١ مدغشقر، من عام -لدى حمكمة الدرجة األوىل يف تواماسينا قاضية األطفال 

 ١٩٩٧ مدغشقر، بصفها قاضية أطفال منذ عام -مدرسة يف املدرسة الوطنية للقضاء وكتبة احملاكم، أنتاناناريفو 

 :الوظيفة احلالية

 تها قاضية أطفالمديرة الدراسات يف املدرسة الوطنية للقضاء وكتبة احملاكم ومدرسة بصف 

 :التدريب املستمر

قضاء " حول موضوع    ١٩٩٦دورة إعالمـية لـدى احملكمة االبتدائية يف سان بيري، ال رينيون، يف عام               
 "األحداث ومحاية الطفل

، تلتها دورة تدريبية    "قضاء األحداث "حلقة دراسية يف املدرسة الوطنية للقضاء يف باريس حول موضوع           
 ".١٩٩٧ة يف كرييت، فرنسا، يف عام لدى احملكمة االبتدائي

 ـ ـ ـ ـ ـ


