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 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع احلادي عشر

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢١نيويورك، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

نة حقوق الطفل ليحلوا حمل األعضاء       أعضاء للج  ٩انـتخاب    
 ، وفقاً  ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٨الذين ستنتهي مدة واليتهم يف      

  من اتفاقية حقوق الطفل ٤٣               للمادة 

 مذكرة من األمني العام

 من اتفاقية حقوق الطفل، سيدعو األمني العام إىل عقد االجتماع احلادي عشر للدول         ٤٣طـبقاً للمادة     -١
، لغرض انتخاب تسعة    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢١طراف يف االتفاقية مبقر األمم املتحدة يف نيويورك يوم األربعاء           األ

أعضاء يف جلنة حقوق الطفل من بني قائمة باألشخاص املرشحني من الدول األطراف، ليحلوا حمل األعضاء الذين                 
وترد يف املرفق الثاين أمساء األعضاء التسعة ). ولانظر املرفق األ (٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨ستنتهي مدة واليتهم يف  

 . ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨اآلخرين الذين سيظلون يف مناصبهم كأعضاء يف اللجنة حىت 

 من االتفاقية، دعا األمني العام يف مذكرة        ٤٣ من املادة    ٤وعمـالً باإلجـراء املنصوص عليه يف الفقرة          -٢
دول األطراف إىل تقدمي ترشيحاهتا النتخاب أعضاء اللجنة التسعة   ، ال ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٤شفوية مؤرخة يف    
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٤وتتضمن هذه الوثيقة مجيع الترشيحات املقدمة حىت يوم . يف غضون شهرين

 من االتفاقية، يتشرف األمني العام بأن يدرج أدناه، حسب          ٤٣ من املادة    ٤وامتـثاالً ألحكـام الفقرة       -٣
األجبدي باللغة اإلنكليزية، قائمة بأمساء األشخاص املرشحني لالنتخاب كأعضاء يف جلنة حقوق الطفل، مع الترتيب 

وترد بيانات السري الذاتية لألشخاص املرشحني كما قدمتها الدول         . ذكـر الـدول األطراف املرشحة لكل منهم       
 . األطراف املعنية، يف املرفق الثالث هبذه الوثيقة

Distr. 
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 اسم املرشح  ة لهالدولة املرشح

 السيدة أنييس أكوسوا أيدوو  غانا

 السيدة أوجوبو أتولوكو  نيجريا

 السيدة مرياما أريبوت  غينيا

 السيد لويدجي تشيتاريال  إيطاليا

 السيد كامل فياليل   اجلزائر

 السيدة ماريا هريتسوغ  هنغاريا

 السيدة مشرية خطاب  مصر

 ماينالسيدة إيتوميلينغ كي  ليسوتو

 السيد حامت قطران  تونس

 السيد لوتار فريدريش كرامبان  أملانيا

 السيدة روزا ماريا أورتيز  باراغواي

 السيدة مارتا ماوراس برييس  شيلي

 السيدة ناكبا بولو   توغو 

 السيدة ليديا توبيتش   البوسنة واهلرسك

 السيدة امسريالدا إليزابيت أروسيمينا دي ترويتينو  بنما

 السيدة سيلفي كايتيسي زينبو  رواندا

  زينكيب-السيدة ماري جيزال   بنن
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل الذين تنتهي مدة واليتهم 
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨يف 

 اسم العضو  بلد اجلنسية

 السيدة أليسون أندرسون  جامايكا

 السيد ياكوب إيغبريت دوك  هولندا

 سيد كامل فياليلال  اجلزائر

 السيدة مشرية خطاب   مصر

 السيد حامت قطران  تونس

 السيد لوتار فردريش كراهبان  أملانيا

 السيد نوربريتو ليفسكي  األرجنتني

 السيدة روزا ماريا أورتيز  باراغواي

 السيدة آوا نديي وديدراوغو  بوركينا فاسو
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 املرفق الثاين

 ن تنتهي مدة واليتهم أعضاء جلنة حقوق الطفل الذي
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٨يف 

 أسم العضو  بلد اجلنسية

 السيدة غالية حممد بن محد الثاين  قطر

 السيدة جويس أليوش  كينيا

 السيدة يانغي يل  مجهورية كوريا

 السيد ديفيد بارفيت  كندا

 السيد أويش بوالر  أوغندا

 السيد كمال صديقي   بنغالديش

 سيدة لوسي مسيث ال  النرويج

  ساهوفيتش�السيدة نفينا فوتشكوفيتش   مجهورية صربيا

 السيد جان زيرماتن  سويسرا



CRC/SP/38 
Page 5 

 املرفق الثالث

 بيانات السرية الذاتية للمرشحني

 )غانا (أكوسوا أيدوأنيس 

 ، مامبونتينغ، غانا١٩٣٩أكتوبر / تشرين األول١  :تاريخ ومكان امليالد

 )معرفة الفرنسية حمدودة قراءة وحتدثاً( الفرنسية اإلنكليزية؛   :لغات العمل

 : الوظيفةحالياً/املنصب

يف حقوق الطفل، ومناء الطفل ومحايته؛ ونوع اجلنس والتنمية؛ والسياسة          (مستشـارة وخبرية استشارية وباحثة      
 ). االجتماعية، والفقر والتهميش واالستبعاد

 .فال، غاناعضو يف جملس أمناء الشراكة الوطنية لصندوق األط

 .عضو يف اجمللس االستشاري ملعهد الدراسات األفريقية، جامعة غانا

 .عضو يف اجمللس االستشاري يف أفريقيا، الكونسوسيوم الدويل لبحوث متكني املرأة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 مناصرة السياسات العامة املتعلقة حبقوق الطفل واملرأة

شارية للحكومة، واليونيسيف، ومنظومة األمم املتحدة يف غانا واملنظمات غري تقدمي خدمات استشارية وخربة است   
 احلكومية بشأن مسائل حقوق الطفل ونوع اجلنس والتنمية والفقر والتهميش

حبـث وحتليل السياسات العامة بشأن النمو يف سنوات الطفولة األوىل، والفقر والتهميش واالستبعاد فيما خيص                
 نساء، يف استراتيجية احلد من الفقر يف أفريقيااألطفال والشباب وال

مجع األموال وتقدمي اخلدمات الطوعية الحتياجات األطفال يف جماالت التعليم والصحة واملرافق الصحية من خالل       
 الشراكة الوطنية لصندوق الطفل، غانا

ألفريقية والشبكة األفريقية   توفـري التوجـيه يف جمـال السياسـات العامة وتقدمي الدعم املهين ملعهد الدراسات ا               
 للكونسوسيوم الدويل لبحوث متكني املرأة
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 :اخللفية التعليمية

 .١٩٧٥، جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس، الواليات املتحدة األمريكية، )التاريخ وعلم اإلنسان االجتماعي(دكتوراه 

 ١٩٦٩-١٩٦٨زمالة حبث، معهد الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن، 

 ١٩٦٦، جامعة تورونتو، كندا، )التاريخ والعالقات الدولية(ماجستري 

 ١٩٦٣، جامعة مانيتوبا، كندا، )التاريخ، واإلنكليزية، والعلوم السياسية(بكالوريوس 

 .١٩٥٩-١٩٥٧شهادة تعليم الدرجة األوىل واملستوى العايل من مدرسة غرب أفريقيا، مدرسة الطفل املقدس، غانا، 

 :يسية األخرى يف جمال والية اهليئة التعاهدية املعنيةاألنشطة الرئ

ترتانيا، أشرفت على فريق املكتب القطري يف جمال الدعوة         ) اليونيسيف(كممـثلة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة       
 .والبحث والتحليل وصياغة وتنفيذ الربامج القطرية املتعددة القطاعات لصاحل الطفل واملرأة

، واإلشراف على البحوث والدعوة بشأن      ١٩٩٢-١٩٨٩جمال نوع اجلنس مبقر اليونيسيف،      مستشارة عاملية يف    
التسـاوي يف احلقـوق بالنسـبة للطفلة واملرأة من خالل جلنة مركز املرأة، اجمللس التنفيذي والدول األعضاء يف         

 .اليونيسيف يف آسيا وأفريقيا والشرق األوسط وأمريكا اجلنوبية

 واملساعدة على إعداد وتنظيم مؤمتر      ١٩٨٩عملية اعتماد اتفاقية حقوق الطفل يف عام        دعـم مقر اليونيسيف يف      
 .١٩٩٠القمة العاملي من أجل الطفل يف عام 

 كموظفـة مسـؤولة عـن مشـاريع نوع اجلنس ومستشارة السياسة االجتماعية، اللجنة االقتصادية ألفريقيا،                
ليل السياسات العامة، وتنفيذ برامج املساعدة لألطفال ، ساعدت على تنظيم أو قيادة الدعوة، وحت١٩٨٩-١٩٧٨

 .والشباب والنساء واملعوقني والالجئني يف كافة املناطق الفرعية بأفريقيا

 :قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

واليونيسيف، ، وزارة شؤون املرأة والطفل، "الطفولة يف غانا"، يف "االقتصاد والفقر والطفل"أنييس أكوسوا أيدو، 
 .٢٠٠٧أكرا، سيصدر يف عام 

النمو يف مراحل الطفولة املبكرة يف "، يف  "تأمني بيئة داعمة من حيث السياسات العامة      "أنيـيس أكوسـوا أيدو،      
 .٢٠٠٦النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة والبنك الدويل، الصدور يف عام /، الطفولة يف غانا"أفريقيا

، ٢٠٠٤" (اجملموعات الضعيفة ومسائل احلماية يف غانا     "ايورسي، إيستيل أبياه،    أنيـيس أكوسوا أيدو، كالرا ف     
 ). منظومة األمم املتحدة، غانا، مل ينشر
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 )غينيا (أريبوتمرياما 

  كوناكري� يف بيتا بغينيا ١٩٤٥سبتمرب / أيلول١  :تاريخ ومكان امليالد

 )كتابة وقراءة وحتدثاً(الفرنسية    :لغة العمل

 : ظيفةحالياًالو/املنصب

 سنوات على رئاسة وزارة الشؤون      ٧ نظراً لبلوغ سن التقاعد بعد       ٢٠٠٦مايو  /حـرة من أية التزامات منذ أيار      
االجتماعية والنهوض باملرأة والطفولة يف غينيا، والتفرغ ألنشطة شبكة النساء الوزيرات والربملانيات يف غينيا وتويل 

 . مهام رئاسة هذه الشبكة

 :نية الرئيسيةاألنشطة امله

حبكم السنوات السبع اليت قضيتها كوزيرة للشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة والطفولة، فقد أسهمت إىل حد               
ومتت . كبري يف تنفيذ السياسات القطاعية حلكومة مجهورية غينيا فيما يتعلق بالنساء واألطفال واملسنني واملعاقني             

وكذلك مع  ...) الصحة والتعليم والبيئة والزراعة، إخل    ( الفنية األخرى    األنشطة حتت قياديت باتصال مع الوزارات     
ودعم الشركاء الثنائيني واملتعددي    . منظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، وأحياناً مع القطاع اخلاص         

باط دراسات وحتقيقات   األطراف للميزانية الوطنية يف إطار استراتيجيات التوجيه والتعاون قد مسحا لوزاريت باستن           
تشخيصـية حـول الفئات املستهدفة، وذلك ليس فقط لوضع أو تعديل السياسات وإمنا أيضاً للقيام بأعمال يف                  
جمـاالت املناصرة والتدريب وتقييم املشاريع والربامج امليدانية مع الدوائر غري املركزة والالمركزية يف احملافظات،               

ولطاملا شاركت وزاريت يف مراعاة احتياجات املرأة والطفل        . افل اإلقليمية والدولية  وإمنا أيضاً لتمثيل غينيا يف احمل     
. أثـناء تدفقات الالجئني أثناء حرب ليبرييا وسرياليون وعودة هؤالء الالجئني يف إطار ملّ مشل األسر بعد الصراع    

انب اجليش النظامي املتمردين الذين وكان هلا أيضاً أن تبعث برناجماً لتسريح الشباب يف غينيا الذين حاربوا إىل ج          
كما تعد مشكلة االجتار بالنساء واألطفال      .  يف سياق الصراعات يف ليبرييا وسرياليون      ٢٠٠٠هامجوا غينيا يف عام     

، مبن فيهم   )وعمل األطفال يف السياق األوسع لبلدان غرب أفريقيا، فضالً عن وضع أطفال اليتامى ضعفاء احلال              
الة خمالفة للقانون، واألطفال اليتامى نتيجة اإليدز، وأطفال الشوارع، من بني الربامج            أولـئك الذيـن هم يف ح      

 .الرئيسية اليت تكفلت هبا الوزارة اليت كنت مسؤولة عنها

 :الدراسة واملؤهالت

 )١٩٦٥-١٩٦٤(بكالوريا علوم اجتماعية، اجلزءان األول والثاين  -

 ١٩٧٠د الناصر يف كوناكري عام ماجستري يف األدب املعاصر جبامعة مجال عب -

عـدة دورات تدريبية حول اجلوانب االجتماعية للتنمية يف منظمة العمل الدولية، وحول إدارة               -
 برامج الصحة والتنمية لدى مركز أنشطة التنمية والسكان بواشنطن
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 التدريب على تقنيات مراعاة وحتليل املسائل اجلنسانية يف املشاريع -

 نيات االتصالالتدريب على تق -

 ...التدريب على القيادة النسائية، إخل  -

 :األنشطة األخرى ذات الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

 إعداد دراسة حول عمل األطفال يف مجهورية غينيا - 

 نائباً من الشباب موزعني على كوناكري ومقاطعات ٥٠إقامة برملان األطفال يف غينيا بنواة تعد  - 
  البالدأخرى يف

 إقامة تنسيقية وطنية بشأن اإلجراءات لصاحل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف جمال احلماية - 

ديسمرب /مصـادقة اجلمعـية الوطنية وقيام رئيس اجلمهورية بإصدار املراسيم منذ كانون األول             - 
، واتفاقية  ١٨٢ و ١٣٨اتفاقيتا منظمة العمل الدولية     :  بشـأن الصكوك القانونية التالية     ٢٠٠١

الهـاي اخلامسة وبروتوكول اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف              
 املواد اإلباحية؛ وبروتوكول اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

 وضع مدونة للطفل - 

 متطوعاً شاركوا يف جلان الدفاع عن  شابا٣٥٠ًتسريح وتدريب وإعادة إدماج مثاين دفعات من      - 
  على حدودنا٢٠٠٠النفس أثناء هجمات عام 

 ضابط وضابط صف فيما يتعلق مبضمون الربوتوكول  ٥ ٠٠٠تدريـب وتوعـية أكـثر مـن          - 
االختياري بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة وتدريب الضباط على حمتويات اتفاقية            

 ملسلحة وأثناءها وبعدهاحقوق الطفل، قبل النـزاعات ا

 إجراء حتٍر وطين حول االجتار باألطفال يف غينيا - 

تنظـيم محلـة واسعة النطاق لتسجيل الوالدات جماناً ملدة ستة أشهر على امتداد التراب الوطين        - 
 وإنشاء جلنة وطنية لدعم تشجيع الوالدات

دورة االستثنائية لألمم املتحدة بشأن     مبعوثة خاصة لرئيس اجلمهورية أثناء األعمال التحضريية لل        - 
 الطفل وانعقاد هذه الدورة

 ٢٠٠٢املشاركة يف جملس إدارة اليونيسيف بنيويورك يف عام  - 
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بعثـت وزاريت إىل جانـب البـنك الدويل مشروعاً للنهوض بالطفولة املبكرة يقوم على النهج         - 
 "رنامج التعليم للجميعب"املتكامل والشامل جتاه مناء الطفولة املبكرة، وذلك يف 

 اإلشراف على صياغة التقارير الدورية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل - 

 إعداد أول إحصاءات حول مرحلة ما قبل الدراسة _ 

 تنظيم أول محالت إعالمية للتالميذ الصم واملكفوفني حول اإليدز - 

 الريفيةزيارة مركز اإلحاطة اجملتمعية للطفولة املبكرة يف املناطق  - 

 .بعث بناء مركز إعادة إدماج أطفال الشوارع يف اجملتمع - 
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 )نيجرييا (أتولوكوأوجوبو 

 ، بوشي، نيجرييا١٩٦٣ديسمرب / كانون األول٧  :تاريخ ومكان امليالد

 )معقولة: ضعيف، القراءة: التحدث(؛ الفرنسية )معرفة جيدة(اإلنكليزية    :لغات العمل

 : الوظيفة حالياً/املنصب

املساواة بني اجلنسني،   (التخطيط االستراتيجي، التنمية واإلدارة، تطوير الربامج وإدارهتا        : مدير برامج /نائـبة مدير  
حقـوق املرأة، أمن اإلنسان، حسن اإلدارة بالتقاطع مع العمل اجلنساين التوجه يف التعليم، وفريوس نقص املناعة                 

فضالً عن تأمني التآزر عرب كافة الربامج التنظيمية؛ رعاية الطفل؛ ، )اإليدز(البشري ومتالزمة نقص املناعة البشري 
 .مجع األموال وتطوير الشراكات؛ التعبئة االجتماعية والعمل االجتماعي

 : األنشطة املهنية الرئيسية

، حلقات التدارس، اخلطب العامة،     )اإلدارة، اجمللـس، الـربجمة، الشبكات، التحالفات      (االجـتماعات    
، االستعراضات االستراتيجية، التقارير، حتاليل السياسات العامة، )حملياً ودولياً(رشاد والتوجيه، السفر التدريب، اإل

 .زيارات الدعوة، التجمعات، احلمالت، إدارة املوارد البشرية، تصميم الربامج، مجع األموال، تطوير الشراكات

 :اخللفية التعليمية

شهادات ملا بعد التخرج يف املسائل اجلنسانية والتنمية؛ الصياغة القانونية؛          بكالوريوس يف احلقوق، حمامية مترافع؛      
 .الصياغة التشريعية

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

؛ )٢٠٠٣وأصبح اآلن قانون حقوق الطفل لعام        (١٩٩٣عضو، خبرية صياغة يف جلنة مشروع قانون الطفل لعام          
مشاركة يف خمتلف عمليات التقييم القطري املشتركة التابعة لألمم املتحدة وتقييم اليونيسيف للوضع وحتليل حالة               

اجتماع الصياغة يف إطار اليونيسيف ملسؤويل /؛ عضو يف جلنة حقوق اإلنسان الوطنية ٢٠٠٠املرأة والطفل يف عام     
 ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛ الشرطة والسجون بشأن اتفاقية حقوق الطفل واللجن

مقررة، حلقات األمم املتحدة للتدارس بشأن الشريعة، جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد 
 املرأة؛ والربجمة مع التركيز بشكل أساسي على األطفال يف اجملتمعات الريفية يف مجيع أحناء نيجرييا؛

، يف بعث برنامج تليفزيوين إخباري حول ٢٠٠٠-١٩٩٨ة لالحتاد الدويل للمحاميات يف أبوجا، املشاركة، كأمين
: حقـوق الطفل واملرأة واملساعدة القانونية خبصوص حقوق املرأة والطفل؛ واالهتمام مبسائل حقوق املستبعدين             

 .النساء واألطفال واملعوقون؛ والقيام بأنشطة تدريب يف جمال اتفاقية حقوق الطفل
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 )إيطاليا(تشيتاريال لويدجي 

 ، نابويل١٩٣١أغسطس / آب٢٢  :تاريخ ومكان امليالد

 اإلنكليزية والفرنسية   :لغتا العمل

 : الوظيفة حالياً/املنصب

  روما- وزارة اخلارجية -خبري استشاري باللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية حبقوق اإلنسان 

 ون الدويلعضو يف اجلمعية اإليطالية للقان

 عضو يف اجلمعية اإليطالية لألمم املتحدة 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

  روما-أستاذ يف القانون الدويل 

  روما- وزارة اخلارجية -اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية حبقوق اإلنسان 

 :املؤهالت العلمية

 )إيطاليا( جامعة ميالنو -شهادة دكتوراه يف القانون  

  جامعة روما- كلية العلوم السياسية -اذ يف القانون الدويل أست 

  جامعة روما - كلية العلوم السياسية -أستاذ يف حقوق اإلنسان  

 :األنشطة الرئيسية األخرى ذات الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

 ).٢٠٠٥-٢٠٠١(عضو يف جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل 

 إىل جلان األمم املتحدة املخصصة املعنية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،             عضو يف الوفد اإليطايل   
والعهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة               

 ).٢٠٠٢-١٩٨٨(التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري 

 )١٩٩٨" (املؤمتر العاملي إلنشاء حمكمة جنائية دولية "-) خبري قانوين( اإليطايل عضو يف الوفد

املعين بصياغة بروتوكول التفاقية    ) جلنة حقوق اإلنسان  (مـندوب إيطاليا لدى الفريق العامل فيما بني الدورات          
 ).٢٠٠٠(حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة 
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جتماع الُبعد البشري حلقوق اإلنسان واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية ملنظمة األمن والتعاون            مندوب إيطاليا لدى ا   
 ).٢٠٠٠(يف أوروبا 

 ).٢٠٠١نيويورك، (عضو يف جلنة التنسيق املشتركة بني الوزارات لدورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل 

 ).٢٠٠٣-١٩٨٦(قوق اإلنسان، التابعة لوزارة اخلارجية األمني العام للجنة املشتركة بني الوزارات حل

 ).٢٠٠٥منذ عام ( وزارة اخلارجية -خبري استشاري تابع للجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان 

 :قائمة أحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

 :املنشورات األخرية واملداخالت يف احللقات الدراسية

 )٢٠٠٤ -فلورنسه (إلنسان املستقلة املعنية بالطفل مؤسسات حقوق ا

 )٢٠٠٤ -روما (إنشاء مكتب أمني املظامل اإليطايل املعين باألطفال 

 )٢٠٠٤ -آسيسي(الدميقراطية وحقوق اإلنسان واألمن 

 )٢٠٠٤ -غورتزيا (التعاون الدويل من أجل حقوق الطفل 

 )٢٠٠٤ -روما (من  السلم واأل-دورات تدريبية للدبلوماسيني العراقيني 

 )٢٠٠٤ -روما (دورات تدريبية للدبلوماسيني اليمنيني والفلسطينيني 

 )٢٠٠٥جنوه، (التطلع العاملي وصراعات التقاليد والثقافة والدين : حقوق الطفل

 )٢٠٠٥ -باري (الوساطة وحقوق الطفل 

 )٢٠٠٥ -روما (املشاكل املتعلقة بالتبين 

 )٢٠٠٥ -روما ( التجربة الدولية -ألطفال نقل السلطة والسياسات من أجل ا

 )٢٠٠٥ -روما (التطورات األخرية على الصعيدين الوطين والدويل يف جمال جرمية التعذيب 

 )٢٠٠٥ -بيالريا ( كيف ميكن التغلب على هذه الظاهرة -إمهال األطفال 

 )٢٠٠٥ -روما (أعمال جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل 

 )٢٠٠٥ -كومو ( التشريع الدويل -مية القُصَّر كضحايا للجر
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 )٢٠٠٥ -روما (االجتار باألطفال وسياحة اجلنس 

 )٢٠٠٥ -بارما (األطفال واملراهقون بوصفهم أشخاص القانون الدويل 

 )٢٠٠٦ -تورينو (األطفال املعاقون بوصفهم أصحاب حق 

 )٢٠٠٦ -روما (املشاكل الدولية املتعلقة حبماية الطفل واملراهق 

 االجتماعي والتجارب يف املناطق اليت مزقتها الصراعات يف البحر األبيض           -املنظور النفساين   (يف بعد احلرب    التعا
 )٢٠٠٦ -روما (املتوسط والبلقان 
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 )اجلزائر(فياليل كامل 

 .، قنسنطينة، اجلزائر١٩٥٢فرباير / شباط٨  :تاريخ ومكان امليالد

 .ية واإلسبانيةاإلنكليزية والفرنسية والعرب   :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

  عضو يف جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل-خبري 

 أستاذ يف احلقوق، جامعة قنسنطينة، اجلزائر؛

 .حماٍم، حمكمة قنسنطينة ووحمكمة اجلزائر العليا؛ قضايا جنايات األحداث

 والقانون اإلنساين الدويل، كلية احلقوق، أسـتاذ يف احلقوق يدّرس القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل  
 .جامعة قنسنطينة، اجلزائر

 .مستشار للمرشحني لدرجة املاجستري والدكتوراه

مشاريع حبوث حقوق اإلنسان كاحلق يف حماكمة منصفة أو البدائل   : مديـر حبـوث، جامعـة قنسنطينة، اجلزائر       
 .التغيري وعدالة اإلصالح: للحرمان من احلرية

ورة تدريبية نظمها مكتب اليونيسيف باجلزائر العاصمة ووزارة العدل اجلزائرية لتدريب قضاة األحداث أستاذ يف د
 .وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال يف وضع خمالف للقانون

تقدمي التقرير  . ٢٠٠٥يونيه  /مقرر اجتماع اللجنة املشتركة اخلامسة اليت ُعقدت جبنيف، بقصر ويلسون، حزيران          
 .فة مقرر اجتماع اللجنة املشترك اخلامس املعقود جبنيف، بقصر ويلسونبص

 :املؤهالت العلمية

 التعليم ملا بعد التخرج

 .١٩٨٤مايو /دكتوراه يف القانون الدويل والعالقات الدولية، جامعة ميامي، أيار

 .اعتراف اجلزائر بالدكتوراه كدكتوراه دولة

، مع التخصص يف العالقات بني      ١٩٨٢ديسمرب  /امي، كانون األول  ماجسـتري يف الشـؤون الدولـية، جامعة مي        
 .الواليات املتحدة والشرق األوسط

  دراسات مقارنة للنظم القانونية العاملية- ١٩٧٩-١٩٧٧ماجستري يف القانون املقاَرن، جامعة ميامي، 

 التعليم

 ؛١٩٧٦إجازة يف احلقوق من جامعة قنسنطينة، اجلزائر عام 
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  بدرجة شرف؛١٩٧٢ارة التعليم الفرنسية يف عام بكالوريا من وز

 .١٩٧٢بكالوريا من وزارة التعليم اجلزائرية يف عام 

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

 مثل االجتماع   املشـاركة بصفة خبري يف القانون اإلنساين يف اجتماعات مقاري األفكار بشأن القانون اإلنساين،             
 ).٢٠٠٣(الذي ُعقد بفندق كونراد بالقاهرة، مصر 

املشاركة يف اجتماع ُعقد جبنيف يف إطار الدراسة اليت قررها األمني العام حول العنف ضد األطفال وأجراها اخلبري 
 املستقل سرجيو بنهريو

نيف كممثل للجنة اجلزائرية لتعزيز     املشاركة يف أعمال جلنة التنسيق الدولية ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية جب          
 .ومحاية حقوق اإلنسان

املشاركة يف االجتماع الثالث املشترك بني اللجان املعين هبيئات حقوق اإلنسان التعاهدية بالنيابة عن جلنة حقوق الطفل،                  
 ).٢٠٠٤(لتقدمي التقارير التعيني كمقرر خاص ملناقشات اهليئات التعاهدية فيما يتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية املنسقة 

املشاركة يف االجتماع الرابع املشترك بني اللجان وعرض حصيلة املناقشات اليت دارت من منظور اهليئات التعاهدية 
 ).٢٠٠٥(فيما يتصل مبشروع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير 

تماع الرابع املشترك بني اللجان لوضع اللمسات       ممثل جلنة حقوق الطفل يف الفريق التقين العامل الذي أنشأه االج          
 ).٢٠٠٦فرباير / وشباط٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول(األخرية على مشروع املبادئ التوجيهية املنسقة 

، بتقدمي مشروع املبادئ التوجيهية     ٢٠٠٦يونيه  /القـيام، يف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان، يف حزيران         
 .لتقارير وعرض استنتاجات وتوصيات الفريق العامل التقيناملنسقة املنقح لتقدمي ا

 :قائمة أحدث منشورات املرشح يف هذا اجملال

  للنشر؛TMC Asser، دار ٢٠٠٣تقرير عن اجلزائر والقانون اإلنساين، ُنشر يف حولية القانون اإلنساين الدويل لعام 

طفل ورفاهه واتفاقية حقوق الطفل أُلقيت مبدينة       نشـر نص حماضرة حول املقارنة بني امليثاق األفريقي حلقوق ال          
 ؛٢٠٠٥يونيه /سيون بسويسرا، يف جمموعة حماضرات معهد حقوق الطفل، حزيران

محاية األطفال يف حاالت    : العنوان. املسـامهة بورقة يف منتدى كُّتاب معهد حقوق الطفل مبدينة سيون بسويسرا           
 .www.childsrights.org.htm. الطوارئ

حق الطفل يف أن ُيسمع لـه يف     : منتدى معهد حقوق الطفل بسيون، سويسرا     : ٢٠٠٦أكـتوبر   /ولتشـرين األ  
 .www.childsrights.org.htm. املرافعات اإلدارية والقضائية
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 )هنغاريا (هرتسوغماريا 

 ، بودابست، هنغاريا١٩٥٤مارس / آذار١٠  :تاريخ ومكان امليالد

 اهلنغارية واإلنكليزية   :لغتا العمل

 كبرية الباحثني وحماضرة يف اجلامعة  :الوظيفة حالياً/املنصب

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 البحث وإلقاء احملاضرات يف ميدان رعاية الطفل ومحايته؛

 عضو يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بصفة ممثلة للمجتمع املدين؛

 .رئيسية حترير جمالت األسرة والطفولة والشباب املهنية

 :الت العلميةاملؤه

 جامعة كارل ماركس، كلية العلوم االقتصادية، بودابست  ١٩٧٨

 أطـروحة دكتوراه حول رعاية األطفال دون سن الثالثة يف املؤسسات، جامعة كارل ماركس،               ١٩٨٩
 كلية العلوم االقتصادية، بودابست  

 ة العلوم اهلنغارية،أطـروحة دكـتوراه حـول معضالت نظام محاية الطفل يف هنغاريا، أكادميي            ١٩٩٦
 بودابست  

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

يف األعوام اخلمسة عشر املاضية عملت كخبرية ومستشارة يف عدة مسائل ذات صلة باليونيسيف ومنظمة الصحة                
 العاملية وجملس أوروبا؛

عن هنغاريا وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ") Alternative" ("البديل" احلكومية شاركت يف إعداد تقرير املنظمة غري
 ، بالنيابة عن مجعية األسرة والطفولة والشباب؛٢٠٠٥يف عام 

شاركت يف العديد من املؤمترات الدولية كمتحدثة رئيسية ومنشطة للدورات الدراسية وبشكل خاص يف العديد               
 .من تظاهرات اليونيسيف

 ...، إخل Daphne وAGIS مشروع -مشاريع البحث الدولية يف إطار االحتاد األورويب شاركت يف 
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 :قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

؛ العقاب اجلسدي واالعتداء على األطفال وُسُبل تدريب        ٢٠٠٦، بودابست،   KJK،  "االعتداء على األطفال وإمهاهلم   "
؛ دليل محاية الطفل،    ١٠٥ إىل   ٨٨، بودابست، الصفحات من     OKRIآلراء،  الضحايا وا : األشـخاص املعنيني مبا يلي    

KJK  ،الل،  -؛ االعـتداء اجلنسـي على األطفال يف أوروبا، باالشتراك مع الربوفيسورة كورين ماي شاهال                ٢٠٠١ 
 Jóvátétel, megbékélés, kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról؛ ٢٠٠٣جملس أوروبا، ستراسبورغ، 

، )شاركت يف حترير وتأليف العديد من الفصول       (CSAGYIدار الكتاب   ) املصاحلة واإلصالح، دليل لعدالة اإلصالح    (
 .٢٠٠٣بودابست، 
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 )مصر (خطابمشرية 

 ، القاهرة، مصر١٩٤٤يوليه / متوز١٦  :تاريخ ومكان امليالد

 العربية واإلنكليزية والفرنسية واألملانية   :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

). ١٩٩٩منذ عام (األمينة العامة للمجلس الوطين للطفولة واألمومة، وهو أعلى هيئة وطنية معنية بالطفل يف مصر 
عضو يف احتاد املنظمات غري . رئيسة اللجنة الفرعية للطفل واألسرة وعضو يف جملس أمناء احتاد اإلذاعة والتلفزيون 

التوجيهية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا املعنية مبسألة العنف ضد األطفال رئيسة اللجنة . احلكومية يف مصر
 خط  -وممثلة منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا       ). دراسـة أمني عام األمم املتحدة حول العنف ضد األطفال         (

نة األمم املتحدة   نائبة رئيس جل  .  املكتب الدويل حلقوق الطفل    -مسـاعدة األطفال الدويل، عضو ونائبة الرئيس        
عضو يف اجمللس وممثلة للمستهلكني يف جملس تنظيم قطاع الكهرباء         ". باء"ورئيسة دائرهتا   ) ٢٠٠٢(حلقوق الطفل   

 . جامعة عني مشس، مصر-عضو يف جملس املعهد األعلى للطفولة . يف مصر

 :األنشطة املهنية الرئيسية

اً، واألطفال العاملني، وأطفال الشوارع، واألطفال      بـدأت عـدة مشاريع وطنية موجهة إىل أشد األطفال ضعف          
 .املعاقني واألطفال يف وضع خمالف للقانون، واألطفال ضحايا اجلرائم، واألطفال الشهود على هذه اجلرائم

 .أعدت تعديالت على مدونة الطفولة لتأمني تطابقها الكامل مع اتفاقية حقوق الطفل

 .وم على احلقوق لصاحل األطفالتقوم حالياً بإعداد ميزانية وطنية تق

ترأسـت فـريق اخلرباء احلكومي الدويل املكلف باعتماد مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة لألطفال                
ولعبت دوراً رئيسياً يف قيادة ). اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي(الشـاهدين على اجلرائم وضحاياها    

وترمجت إىل العربية   ). ٢٠٠٥فيينا،  (بشأهنا وتبين جلنة األمم املتحدة للعدالة اجلنائية هلا         عملـية التوافق يف اآلراء      
 .النسخة املوجهة الستخدام األطفال وجّربتها مع األطفال

؛ )تصحيح السلوك (تولـت قـيادة مشروع وطين حول تغيري السلوك جتاه ممارسة بتر األعضاء التناسلية للمرأة                
ونال املشروع جائزتني دوليتني    . ألمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وبالتعاون مع إيطاليا      بالـتعاون مـع برنامج ا     

 .اعترافاً بفعاليته وهنجه املبتكر

قادت املبادرة الوطنية لتعليم الفتيات؛ متكني الفتيات الفقريات واملهمشات املتوقفات عن الدراسة عن طريق بناء               
ومصر (ودة؛ والتركيز على الطفل؛ والتعلُّم النشط مبشاركة الفتيات النشطة          مدارس أقرب إىل املنازل؛ وتوفري اجل     

بالتعاون مع سبع وكاالت تابعة لألمم املتحدة       ) بلـد رائد يف مبادرة األمني العام لألمم املتحدة يف تعليم الفتيات           
 . مدرسة على مدى أربعة أعوام٥٠٠بريادة اليونيسيف، يف بناء أكثر من 
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وأدارت عملية قائمة  . لى تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للقضاء على عمل األطفال         تولـت اإلشراف ع   
عـلى املشـاركة مشلـت املنظمات غري احلكومية واجملموعات املستهدفة مستخدمة هنجاً قائماً على احلقوق يف                 

 .احملافظات اخلمس اليت تشهد أعلى نسبة من عمل األطفال

باشر لألطفال على مدار الساعة جماناً، مع شبكة واسعة النطاق من الدعم احلكومي             أشـرفت على إدارة اخلط امل     
 .وهذه اخلدمة جمانية. وغري احلكومي

وأشرفت على برامج لصحة املراهقني؛ وقدمت املعلومات وعرضت املهارات احلياتية؛ وسعت إىل إدخال تغيريات              
 .يف سن مبكرة؛ وبتر األعضاء التناسلية للمرأةإجيابية على املواقف جتاه بعض املمارسات مثل الزواج 

وتدريب األطفال  . تنفيذ مشروع حول متكني األطفال على املستوى الوطين ليكونوا مدافعني عن رفض املخدرات            
ويعتمد املشروع هنجاً قائماً إىل حد كبري على املشاركة تنخرط فيه           . عـلى أن يكونـوا قادةً ومناصرين للتغيري       

 . وهو يركز على كبح الطلب. حلكومية ويشارك فيه القادة اجملتمعيوناملنظمات غري ا

 .بشأن إذكاء الوعي وتغيري املواقف" فكّر مرتني"تنفيذ استراتيجية وطنية عنواهنا 

 :املؤهالت التعليمية

ث  جامعة نور  - وماجستري يف العالقات الدولية   . بكـالوريوس يف العلوم السياسية، جامعة القاهرة، برتبة شرف        
مرشحة للدكتوراة جبامعة القاهرة، كلية العلوم السياسية،       . كارواليـنا، شابل هيل، الواليات املتحدة األمريكية      

 ".املنظور املصري"حول موضوع التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ 

 األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

يونيه / إعداد املشاورة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حول العنف ضد األطفال يف حزيران              تنسيق
تقوم حالياً باإلعداد إلصدار النسخة العربية من تقرير اخلبري         . ٢٠٠٦مارس  /؛ وكذلـك املتابعة يف آذار     ٢٠٠٥

 .٢٠٠٦نوفمرب /ره يف تشرين الثاين القاهرة، املقرر صدو-املستقل املعين مبسألة العنف ضد األطفال 

عضـو يف الفـريق االستشاري للشبكة الدولية لتوفري رعاية أفضل لألطفال دون رعاية أبوية؛ وقد عمل الفريق                  
االستشاري على مشروع مبادئ توجيهية لألمم املتحدة بشأن األطفال دون رعاية أبوية املقرر تقدميه إىل اجلمعية                

 .٢٠٠٦العامة يف وقت الحق عام 

 -مالبون (مثّلـت جلـنة حقوق الطفل يف سلسلة من االجتماعات بشأن إصالح هيئات األمم املتحدة التعاهدية           
، االجتماعات  )٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  -اململكة املتحدة   (جامعة نوتنغهام   ). ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ليختنشـتاين،   

 ).٢٠٠٦يونيه /زيرانجنيف، ح(املشتركة بني اللجان هليئات األمم املتحدة التعاهدية 

 ٢٧ بلفاست، -ترأست وفد مصر إىل عدد من املؤمترات الدولية كان آخرها املؤمتر الدويل لقضاة الطفل واألسرة 
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ -أغسطس /آب
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وكان آخرها اجتماع فريق اخلرباء املعين بالقضاء على        . تشـارك يف العديد من املؤمترات اليت تعاجل حقوق الطفل         
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٨-٢٥ معهد إينوشينيت، فلورنسة، - اليونيسيف -فة أشكال التمييز ضد الطفل كا

 .متحدثة رئيسية يف عدد من املؤمترات الدولية اليت تعاجل مسائل الطفولة

 :قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

 :دادهاأشرفت على إعداد الوثائق التالية وشاركت إىل حد كبري يف إع

 .استراتيجية مصر الوطنية حلماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

 .استراتيجية مصر الوطنية ملكافحة عمل األطفال

 .خطة عمل مصر الوطنية ملكافحة عمل األطفال

 .دراسة مصر االستقصائية الوطنية بشأن عمل األطفال

 . الفتياتخطة عمل مصر الوطنية بشأن تعليم

 .استراتيجية مصر الوطنية بشأن محاية الشباب من تعاطي املخدرات واإلدمان

 ".املهنيني واألشخاص العاملني يف جمال محاية الشباب من تعاطي املخدرات واإلدمان"كتّيب التدريب من أجل 

 ".خطة عمل مصر الوطنية بشأن الطفولة واألمومة"اإلطار املفاهيمي ل  
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 )ليسوتو (ماينكيإيتوميلنغ 

 ١٩٥٥يوليه / متوز٥  :تاريخ امليالد

 :املؤهالت العلمية

؛ وحصلت  ١٩٧٩حُصلت على بكالوريوس يف علم االجتماع واإلدارة العامة من جامعة ليسوتو الوطنية يف عام               
 ودكتوراه يف علم    ١٩٨٢يف عام   ) ويلز(عـلى ماجستري يف العلوم بتخصص يف علم اجلرمية من جامعة كارديف             

. ١٩٨٩، يف عام    )سكتلندا(جلـرمية ودراسات القانون االجتماعية والفلسفية من أولد كولدج، جامعة إيدنربه            ا
 .وحصلت أيضاً على تدريب إضايف متخصص يف مسائل نوع اجلنس والتنمية

 السيسوتو واإلنكليزية: لغتا العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

وعملت سابقاً . دريب واخلدمات االستشارية جبامعة ليسوتو الوطنيةتشغل حالياً منصب مدير مكتب املشاريع والت
ولفترة طويلة من الزمن كمحاضرة كبرية يف إدارة األنتروبولوجيا االجتماعية والعمل االجتماعي جبامعة ليسوتو              

 .نية الرئيسيةومشلت الوظائف اليت أدهتا يف هذا املنصب األخري التدريس والبحث واالستشارة واخلدمة امله. الوطنية

الدكـتورة كيماين مدافعة عن حقوق الطفل منذ الثمانينات ومنذ تلك األعوام وهي تكتب العديد من الورقات                 
وقد عملت أيضاً عن كثب مع اليونيسيف وحكومة ليسوتو         . وتقوم بالبحوث وتنشر األعمال عن مسائل الطفل      

فل، وقد عِملت بشكل ال يعرف الكلل من أجل الدفاع والعديد من املنظمات احلكومية العاملة يف جمال حقوق الط
عن حقوق الطفل وخمتلف فئات األطفال، مبا يف ذلك إقامة نظام لعدالة الطفولة يقوم على التغيري ومبادئ العدالة                  

وقد أفضى ذلك إىل إصدار قانون محاية الطفل ورفاهه اجلديد املشار إليه إدناه وأعدت حتليل وضع       . اإلصـالحية 
وشاركت، بصفة عضو يف جلنة إصالح القانون يف .  شـامالً لألطفـال اليتامى وضعاف احلال يف ليسوتو      أولـياً 

ليسـوتو، يف عدد من مشاريع اللجنة، وبشكل خاص عملت بصفة رئيسة للجنة مشروع إصالح قانون الطفولة                 
ح قانون الطفل يف    وهبذه الصفة قدمت مساعدة تقنية للمشروع طوال عملية إصال        . ٢٠٠٤-٢٠٠١خالل الفترة   

واملشروع حظي بدعم مايل من اليونيسيف ومؤسسة إنقاذ الطفولة، السويد، ومؤسسة إنقاذ الطفولة،             . ليسـوتو 
، الذي يؤمل أن ينظر ٢٠٠٥اململكـة املـتحدة، وكانت نتيجة ذلك صدور قانون محاية الطفل ورعايته يف عام            

 .٢٠٠٦الربملان يف سنه قبل هناية عام 

وقد ِمشل  .  رئيسي آخر يف فترة اإلعداد للفصل املتعلق باألطفال يف استراتيجية البلد للحد من الفقر              ومتثل إسهام 
ذلك املساعدة على تنظيم وتيسري الدورات اخلاصة بالطفل قام خالهلا األطفال بتعريف الفقر من منظورهم اخلاص 

وكانت أيضاً عضواً يف الفرقة . حلد من الفقروكذلك أوصوا باالستراتيجيات اليت يعتقدون أن من شأهنا أن تعزز ا
وتشارك حالياً، إىل جانب    . العاملـة اليت أشرفت على استنباط السياسة الوطنية لألطفال اليتامى وضعفاء احلال           

كما تشارك بكثافة . أصحاب الشأن اآلخرين، يف صياغة تقرير ليسوتو الثاين إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل   
كما .  اجلارية املفضية إىل النهوض بربنامج عمل البلد من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال               يف العملية 
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وهي عضو يف جلنة التنسيق الوطنية      . تعمـل يف عـدد من اهليئات املعنية بالنهوض باألطفال ومحايتهم يف ليسوتو            
 . لقادة الطفولة يف ليسوتولألطفال اليتامى وضعفاء احلال وجملس إدارة فرع منظمة القرى الدولية

 :األنشطة الرئيسية األخرى ذات الصلة بوالية جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل

قامت، بصفة باحثة، بالعديد من الدراسات لصاحل مبادرة احلكم املباشر واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان 
فال ورفاههم، وال سيما إلهلام السياسات العامة       ومـنظمة الصـحة العاملـية وغريها من الشركاء حول حالة األط           

 :ومن بني البعض من أعمال البحث ذات الصلة اليت قامت هبا بشأن مسائل الطفل ما يلي. والتغيريات التشريعية

 السياق العام واستعراض االستنتاجات   : التقييم السريع لألطفال العاملني يف ليسوتو، اجمللد األول        ■
)٢٠٠٠.( 

السريع لألطفال العاملني يف ليسوتو، اجمللد الثاين، الصلة بني فريوس نقص املناعة البشري             التقييم   ■
 ).٢٠٠٠(ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 

اجمللد الثالث، التوصيات يف جمال السياسات العامة       : التقييم السريع لألطفال العاملني يف ليسوتو      ■
 ).٢٠٠٠(والربامج 

 ).٢٠٠٤(ألطفال اليتامى وضعفاء احلال يف ليسوتو متابعة مستوفاة حلالة ا ■

حضـرت وقدمـت عروضاً يف عدة مؤمترات هامة من بينها املؤمتر اإلقليمي للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي                 
؛ )٢٠٠٠( بشأن منع واستئصال العنف ضد املرأة والطفل         ١٩٩٨السـتعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إضافة عام         

؛ واملؤمتر املعين ٢٠٠١ الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، يوكوهاما، اليابان        واملؤمتـر العـاملي   
 األفريقي الثاين املعين مبسألة االعتداء -؛ واملؤمتر العريب )٢٠٠٣(بالتوجهات اجلديدة يف قانون األسرة، كيب تاون 

وفيما يلي عناوين البعض من ). ٢٠٠٤( املغرب اجلنسي على األطفال واستغالهلم والعنف املوجه ضدهم، الرباط،
 :الورقات اليت قدمتها

 ).٢٠٠٢(عملية إصالح قانون الطفل يف ليسوتو  �

 ).٢٠٠٣(تأثري الفقر على األطفال،  �

 ).٢٠٠٤(أدوار خمتلف املهنيني يف تنفيذ تشريع محاية الطفل ورعايته الوشيك الصدور يف ليسوتو،  �

 ).٢٠٠٤( اجتاه استئصال العنف ضد املرأة والطفل يف ليسوتو، املضي يف: العنف اجلنسي �

 ).٢٠٠٤(تطوير نظام لعدالة الطفل يف ليسوتو،  �

 ).٢٠٠٤(عدالة الطفل يف ليسوتو  �

 ).٢٠٠٦(محاية حقوق األطفال العاملني من خالل سّن تشريع  �
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 :قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

 ).٢٠٠٢(درات يف مقاطعات خمتارة من ليسوتو إدمان املراهقني للمخ �

 ).٢٠٠٢(البدائل القائمة على أساس اجملتمع لرعاية الطفل ومحايته  �

 ).٢٠٠٣(العنف ضد املرأة والطفل يف ليسوتو  �

 ).٢٠٠٣(تأثري الفقر على حقوق اإلنسان للطفل  �

 ).٢٠٠٣(لبحث النوعي األدلة من ا: استخدام وإدمان املخدرات يف صفوف الشباب يف ليسوتو �

 ).٢٠٠٥(حقوق األطفال اليتامى يف ممتلكات الوالدين بليسوتو  �

 ).٢٠٠٦(وثيقة مناقشة حول عمل األطفال يف ليسوتو  �

 ).سيصدر قريباً(ترتيبات عيش وعالقات األطفال اليتامى يف ليسوتو : اجلدات واألحفاد �
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 )تونس(قطران حامت 

  بتونس العاصمة، اجلمهورية التونسية١٩٥٤ يوليه/ متوز٢٥ :تاريخ امليالد

 العربية والفرنسية واإلنكليزية :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 . نوفمرب بقرطاج، تونس٧ جامعة -أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس 

 . اجلامعة اللبنانية-ة املدير العلمي للماجستري املتخصص يف حقوق الطفل يف البلدان العربي

 .مستشار علمي وقانوين يف املعهد العريب حلقوق اإلنسان

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 .أستاذ زائر ومنتسب جلامعات خمتلفة بفرنسا ويف البلدان العربية

 .خبري لدى اليونيسيف مكلف بإعداد التقارير الدورية حول اتفاقية حقوق الطفل يف البلدان العربية

 لدى اليونيسيف مكلف بتنشيط سلسلة من احللقات التدريبية بشأن اتفاقية حقوق الطفل موجهة ملختلف               خـبري 
 .الوزارات واملنظمات غري احلكومية املكلفة حبقوق الطفل يف البلدان العربية

ن يف العمل خبري لدى منظمة العمل الدولية مكلف بإعداد أو تنقيح التشريعات يف جمال احلق يف العمل وحق اإلنسا
 .يف البلدان العربية

خـبري لـدى مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف احللقات الدراسية دون اإلقليمية حول إنفاذ                
بلدان ( بالدوحة   ٢٠٠٥و) سورية ولبنان واألردن  ( بدمشق   ٢٠٠٣: املالحظـات اخلتامـية للجنة حقوق الطفل      

 ).اخلليج الستة إضافة إىل اليمن

 :اتالدراس

 . جامعة باريس األوىل، السوربون- ١٩٨٢دكتوراه دولة يف القانون االجتماعي، 

، جامعة باريس األوىل،    ١٩٨١دبلـوم يف الدراسـات املـتعمقة يف القـانون الدويل اخلاص والتجارة الدولية،               
 .السوربون

 .، جامعة باريس األوىل١٩٧٨دبلوم يف الدراسات املتعمقة يف القانون االجتماعي، 

 .، كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس العاصمة١٩٧٧إجازة يف القانون اخلاص، 



CRC/SP/38 
Page 25 

 :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال الذي يهم والية اهليئة التعاهدية املقدم إليها الترشيح

خبري سابق مستقل لدى جلنة حقوق الطفل مكلف مبسألة وضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدويل اخلاص                
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ).تونس(عضو يف اجمللس األعلى حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

 .١٩٩٣، )غابون(مقرر عام ملؤمتر البلدان الناطقة بالفرنسية، التحضريي للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان؛ ليربفيل 

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ( العريب حلقوق اإلنسان   عضو يف فريق اخلرباء العرب املكلف بتعديل امليثاق       
 .٢٠٠٤، القاهرة، ) جامعة الدول العربية-

بشأن دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد الطفل،        ) الشرق األوسط ومشال أفريقيا   (املقرر العام للمؤمتر اإلقليمي     
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠-٢٧القاهرة، 

 :قائمة مبنشورات املرشح

 . تونس-عوملة االقتصاد وحتدي الوئام االجتماعي، مركز املنشورات اجلامعية : ٢٠٠٠

 .الدليل البديل حلقوق الطفل يف الدول العربية، نشرة املعهد العريب حلقوق اإلنسان، تونس: ٢٠٠٣

 .نسدليل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، نشرة املعهد العريب حلقوق اإلنسان، تو: ٢٠٠٤

، وهو مؤلف `حقوق اإلنسان االجتماعية  `قابلـية أهلـية املقاضاة فيما يتصل باحلقوق االجتماعية، يف           : ٢٠٠٥
 .مجاعي صدر حتت رعاية مركز قانون العمل واألمن املُقارن، جامعة مونتسكيو، بوردو الرابعة

وهو مؤلف مجاعي ُنشر حتت . اإلنساناحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف امليثاق العريب حلقوق : ٢٠٠٥
 ).إيطاليا(رعاية معهد العلوم السياسية مبسينا 

هجرة القُصَّر الذين "هجرة القُصَّر الذين ال يرافقهم أحد والنهج الشامل الذي يقوم على حقوق الطفل،          : ٢٠٠٥
 ".ال يرافقهم أحد
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 )أملانيا(كرامبان لوتار فريدريش 

  هولشتاين، أملانيا-، كيل، شليسفيغ ١٩٣٦نوفمرب /رين الثاين تش١٩ :تاريخ ومكان امليالد

 أملانية :اجلنسية

 :الشهادات اجلامعية

 .دكتوراه يف علم االجتماع والتاريخ املعاصر، جامعة فرايي، برلني، أملانيا ١٩٦٩

 .٢٠٠٥عاشرة،  كوتا للنشر، شتوتغارت، الطبعة ال-أصدرهتا دار كليت . أبعاد اهلوية السسيولوجية: األطروحة 

 .يف الالهوت والفلسفة، كلية الفلسفة وعلم الالهوت، فرانكفورت أم ماين، أملانيا) يعادل املاجستري(دبلوم  ١٩٦١

يف الفلسفة والالهوت والتاريخ، كلية الفلسفة وعلم الالهوت، فرانكفورت ) معادل للبكالوريوس(دبلوم  ١٩٥٨
 .أم ماين، أملانيا

 :دمييةاملناصب واألنشطة األكا

مبعهد ماكس بالنك للتنمية البشرية، ومواصلة البحث يف جمال املساواة          ) بعد التقاعد (ضـيف    ٢٠٠٢منذ عام 
 .االجتماعية وأثرها على منو األطفال

يف جمال منو األطفال االجتماعي، وآثار الفقر على        ) برلني(التدريس جبامعة فرايي، كلية التربية       
 ). خاص احلق يف التعليم والنماءوبشكل(الطفولة، وحقوق الطفل 

املسـامهة بعـروض يف املؤمترات والدورات الدراسية الدولية والوطنية وبإصدار نشرات حول           
 .اتفاقية حقوق الطفل وإنفاذ حقوق الطفل

 .التقاعد من معهد ماكس بالنك ٢٠٠٢

 .عضو خمتار، جملس مديري معهد ماكس بالنك للتنمية البشرية، برلني ٢٠٠٠-١٩٨٩

وجبامعة كاليفورنيا سانتا كروز    ) سويسرا(حماضـر ضـيف جبـامعيت فريـبورغ وزيوريخ،           ١٩٨٥منذ عام 
 ).كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية(

 .أستاذ مساعد أستاذ ملحق، سسيولوجيا التعليم، جامعة فرايي، كلية التعليم، برلني ١٩٨٢منذ عام 

 .نك للتنمية البشرية والتعليم، برلنيعامل منتدب مبعهد ماكس بال ١٩٧٥منذ عام 

املدارس "و" التفاعل بني األقران يف الصف املدرسي     "حمقـق رئيسـي يف املشـاريع املتعلقة ب             
 ".العالقات بني األقران واألسرة وتأثرياهتا املتباَدلة"و" االبتدائية والتنمية االجتماعية
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مبعهد " الطابع االجتماعي يف األسرة واملدرسة     "حبث ما قبل وما بعد الدكتوراه حول موضوع        ١٩٧٤-١٩٦٨
 .ماكس بالنك للتنمية البشرية والتعليم، برلني

مساعد للتدريس والبحث مع الربوفيسور بيكر والربوفيسور غولدمشيت، ومها مديران سابقان            ١٩٦٨-١٩٦٧
 .ملعهد ماك بالنك للتنمية البشرية والتعليم، برلني

 :اللجان واهليئات االستشارية

 .عضو يف اجمللس التنفيذي. عضو مؤسس للجمعية األملانية للتعليم الدميقراطي ٢٠٠٥منذ عام 

، وهو مشروع   "تعلم الدميقراطية وعيشها  "رئـيس اهليـئة االستشارية لربنامج تطوير التعليم          ٢٠٠٣منذ عام 
 .البحثمشترك بني حكومة االحتاد وحكومة احملافظة يف إطار جلنة ختطيط التعليم والنهوض ب

، الذي ُعرض على "ظروف مناء الطفل يف أملانيا"رئيس جلنة اخلرباء اليت تولت إعداد التقرير عن  ١٩٩٨-١٩٩٥
 .الربملان األملاين

 .عضو يف اجمللس االستشاري ملركز أحباث األسرة جبامعة كونستانز، كونستانز، أملانيا ٢٠٠٢-١٩٩١

 األسرة يف الوزارة االحتادية لشؤون األسرة، املواطنون        عضـو يف اجمللـس االستشاري لشؤون       ١٩٧٨منذ عام 
 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠١املسنون، واملرأة، والشباب، بون، أملانيا؛ نائب الرئيس من عام 

 :جمالس التحرير

 فريالغ للنشر،   -، دار إنكه    " كائن اجتماعي وشخص   -اإلنسان  "مشـارك يف حترير سلسلة       ١٩٩٣منذ عام 
 .شتوتغارت

 .مشارك يف حترير نشرة اجلمعية الدولية لدراسات التنمية السلوكية ١٩٩٨-١٩٩١

، وحمررها )وهي نشرة فصلية عن التعليم واجملتمع ("Neue Sammlung"مشـارك يف حتريـر    ٢٠٠٢-١٩٩٠
 .١٩٩٩ وحىت ١٩٩٥باإلنابة يف الفترة من 

 .اجمللس االستشاري، جملة حبوث األسرة ٢٠٠٣-١٩٨٩

 .شاري، جملة البحوث التطبيقية يف جمال التعليماجمللس االست ٢٠٠٣-١٩٨٧

 :املشاركة يف هيئات أخرى

 .عضو يف جلنة حقوق الطفل ٢٠٠٣منذ عام 

 .، وهي مركز للتربية املدنية للشباب".Haus der Politischen Bildung e. V"رئيس مجعية  ١٩٨٣منذ عام 

 .هد ماكس بالنك يف برلني املكلفة بتوفري الرعايةرئيس اللجنة املسؤولة عن الرعاية النهارية ملعا ٢٠٠٢-١٩٩٠
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 )باراغواي(أورتيز روزا ماريا 

 ، أسونسيون، باراغواي١٩٥٢سبتمرب / أيلول٢٨ :تاريخ ومكان الوالدة

 اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية  :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 .عضو يف جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة

 .يف باراغواي" أطفال العامل"رة برنامج املنظمة غري احلكومية مدي

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 شاركت يف نشر اتفاقية حقوق الطفل وتوصيات جلنة حقوق الطفل يف الدول األطراف ٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف عامي 
 ). بلدا١٢ًوقامت بزيارة (يف أمريكا الالتينية والكارييب 

 ). وعمل األطفال؛ وأطفال الشوارعالتبين؛(إجراء ونشر حبوث 

اليت جيري " نينيوسور"دافعت يف منطقة السوق املشتركة للمخروط اجلنويب عن مبادرة محاية حقوق الطفل املسماة 
 .حالياً تنفيذها يف األرجنتني والربازيل وأوروغواي وباراغواي

 .تسليط األضواء على احلقوق يف اهليئات احلكومية وغري احلكومية

 :هادات اجلامعيةالش

 .جبامعة نوسترا سينورا دي ال أسونسيون الكاثوليكية، بأسونسيون، باراغواي" وسائل اإلعالم"دراسات جامعية بكلية 

 :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة باهليئة املعنية

 .تدابري ترمي إىل التوصل إىل التعامل املالئم مع الطفولة يف وسائط اإلعالم

 .دفاع لدى وكاالت التعاون املتعددة األطراف لكي تدرج يف خطط عملها مالحظات جلنة حقوق الطفل وتوصياهتاال

 :قائمة أحدث املنشورات يف هذا اجملال

 .٢٠٠٦، أسونسيون، " مبادرة قوامها احملبة واحلقوق-التبين "

 .٢٠٠١ون، ؟ قصة حياة فتيات كن سابقاً خادمات يف املنازل، أسونسي"خدم إىل مىت"

 .٢٠٠٢، تشخيص نوعي لعمل األطفال كخدم يف املنازل، أسونسيون، "األطفال واألطفال اخلَدم"

 .١٩٩٦؟ أسونسيون، "تّبن دويل أم اجتار باألطفال"

 .١٩٩١، مادة مسعية بصرية، أسونسيون، "قصة العاملني"
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 )شيلي (ماوراس برييزمارتا 

 سكرترية اللجنة

 صادية ألمريكا الالتينية والكارييبجلنة حقوق اإلنسان االقت

مارس /تولت مارتا ماوراس مهامها كسكرترية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب يف آذار           
 عملت كمديرة للشؤون االقتصادية واالجتماعية يف املكتب ٢٠٠٥ وأوائل عام ١٩٩٨ويف الفترة ما بني . ٢٠٠٥

 عملت ببوغوتا ١٩٩٨وقبل عام . األمم املتحدة، وكمديرة ملكتب نائب األمني العام بنيويوركالتنفيذي ألمني عام 
وأثناء عملها مع   . ملـدة سـتة أعوام حيث شغلت منصب مدير اليونيسيف اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب             

ييب متخذة سانتياغو وشيلي    اليونيسـيف تولـت أيضـاً مناصب تقنية وإدارية خمتلفة يف أمريكا الالتينية والكار             
 .وباكستان وموزامبيق وسوازيلند ونيويورك مقار هلا

والسـيدة ماوراس، بوصفها سكرترية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، مسؤولة عن الشؤون احلكومية       
قتصادية، وال سيما املؤمتر    وهي مسؤولة عن اهليئات احلكومية الدولية للجنة اال       . الدولـية السياسـية والدبلوماسية    

اإلحصائي لألمريكتني، واملؤمتر اإلقليمي املعين باملرأة يف أمريكا الالتينية والكارييب، واللجنة املعنية بالسكان والتنمية، 
 .وهي مسؤولة أيضاً عن شؤون اإلعالم العام وسياسات املرأة والسياسات اجلنسانية. من بني هيئات أخرى

راس، بصفتها عضواً يف فريق األمني العام، بشكل مباشر، يف برامج إصالح األمم املتحدة،              وشاركت السيدة ماو  
وكانت مسؤولة عن تنسيق املساعدة االستشارية املقدمة لألمني العام بشأن التنمية املستدامة واملسائل االقتصادية              

متالزمة نقص املناعة   /عة البشري وعملت كجهة وصل بني برنامج العمل ملكافحة فريوس نقص املنا         . واالجتماعية
وساعدت على تنظيم مؤمتر قمة . املكتسـب، ولِعبـت دوراً حامساً يف املساعدة على بلورة هذه الوظيفة اجلديدة      

، ومؤمتري مونتريي وجوهانسبورغ املعنيني بتمويل التنمية والتنمية املستدامة، على التوايل،           ٢٠٠٠األلفية يف عام    
االستثنائية بشأن األطفال، وشاركت يف األعمال التحضريية ملؤمتر القمة الرفيع املستوى يف            ودورة اجلمعية العامة    

وسامهت أيضاً يف تصميم وتنسيق عمليات الطوارئ وإعادة البناء ملا بعد الصراعات يف             . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلـول 
 .بلدان وأقاليم مثل كوسوفو وتيمور الشرقية وأفغانستان والعراق

، جمموعة واسعة من املهام ١٩٧٤اوراس، أثناء حياهتا الوظيفية يف اليونيسيف، اليت بدأت يف عام     وتولت السيدة م  
يف جمـاالت مثل التخطيط اإلقليمي واحمللي؛ وختطيط إدارة الطوارئ، وتنظيم مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل                 

بلدان األفريقية الواقعة جنوب    ؛ وتوسـيع نطـاق تغطية برنامج التحصني، وال سيما يف ال           )١٩٩٠نـيويورك،   (
الصـحراء، ونشـر وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مع التشديد على اإلصالحات القانونية واملؤسسية يف أمريكا                 

 وشـاركت أيضاً يف إعادة هيكلة اليونيسيف ووضع خططها االستراتيجية بدايةً من عام            . الالتينـية والكـارييب   
ألمريكا الالتينية والكارييب، متخذة بوغوتا بكولومبيا مقراً هلا، مبادئ       وقدمـت، بصفتها مديرة إقليمية      . ١٩٩٥

توجيهـية يف جمـال السياسات العامة، وأشرفت على تنفيذ برامج مكاتب اليونيسيف القطرية لصاحل األطفال،                
مات ونسـقت املـتابعة املشتركة بني الوكاالت لربنامج عمل األطفال، ومثلت اليونيسيف يف احلكومات واملنظ              

 .الدولية يف املنطقة
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والسـيدة ماوراس عضو يف جملس اجلمعية النسائية، وهي منظمة غري حكومية تسعى إىل تشجيع األخذ بالعنصر                 
 مشال، وهي منظمة غري حكومية هلا       -وهي عضو يف جملس مبادرة التنمية جنوب        . اجلنسـاين والسياسات العامة   

ري رأس املال االستثماري للمشاريع الصغرى واملؤسسات الصغرية مكتبان بنيويورك وبوينس آيرس وتعمل على توف
وهـي عضو يف جملس قيادة االئتالف العاملي املعين باملرأة واإليدز، وهو شبكة تشجع النقاش العام حول                 . جـداً 

 وقـد ُدعيـت مؤخراً لالنضمام إىل جملس سرب الرأي العام يف أمريكا الالتينية             . اإليـدز عـلى نطـاق عـاملي       
)Latinobarómetro" ("بلداً من بلدان املنطقة١٨حقوق اإلنسان يف وهو برنامج للرأي العام حول الدميقراطية و . 

مارتـا مـاوراس شيلية اجلنسية؛ مهنتها علم االجتماع وحتمل إجازة من اجلامعة األسقفية الكاثوليكية بشيلي،                
وهلا العديد من   . ارة العامة جبامعة كونكتيكت   يف اإلدارة بكلية اإلد   ) شهادة(وزاولـت دراسات ملا بعد التخرج       

 .املنشورات وهي حماضرة مدعوة يشارك يف برنامج التعاون الدويل جلامعة بالد البسك

 .وهلا بنت. تتكلم السيد ماوراس باإلضافة إىل لغتها األم اإلسبانية، اإلنكليزية والفرنسية والربتغالية
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 )توغو (بولوناكبا 

 ، بكاندى، توغو١٩٥٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦  :تاريخ ومكان امليالد

 الفرنسية   :لغة العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 .دكتورة يف القانون العام وتشرف حالياً على اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان بوزارة حقوق اإلنسان والدميقراطية

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 صياغة  -نسان ووقايتها ومحايتها من خالل التوعية واإلعالم والتثقيف         مكلَّفـة جبميع أنشطة التعريف حبقوق اإل      
 املشاركة يف دورات عمل جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق          -التقارير األولية والدورية حول حقوق اإلنسان       

 .اإلنسان

 .املالئمة هلاالسهر على تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل منع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان والبحث عن احللول 

 :املؤهالت العلمية

 دكتوراه يف القانون العام، جامعة ليل       - إجازة وماجستري يف احلقوق، دبلوم يف الدراسات املتعمقة          -بكالوريـا   
 ).فرنسا(الثانية 

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

ق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف، توغو، ويف إعداد مشروع النسخة املبسطة من شاركت يف التعريف باتفاقية حقو
اتفاقية حقوق الطفل كي يفهمها اجلمهور املستهدف، أي األطفال، بالتعاون مع املشروع الدويل لكفالة األطفال، 

حلقوق الطفل  توغـو، يف صـيغة مشروع قانون الطفل، ومشروع ترمجة اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي                
ورعايـته إىل اللغات الوطنية، وشاركت يف حلقة عمل حول اتفاقية حقوق الطفل نظمتها منظمة إنقاذ الطفولة،              

وشاركت يف فريق أخصائيني ُعقد حتت إشراف املنظمة العاملية ملناهضة          . فرع داكار، لصاحل الربملانيني التوغوليني    
 . تعزيز آليات حقوق اإلنسان حلماية حقوق الطفل حول٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢١التعذيب جبنيف يف 
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 )البوسنة واهلرسك (توبيتشليديا 

 ، سراييفو، البوسنة واهلرسك١٩٦٠أبريل / نيسان١٤  :تاريخ ومكان امليالد

 اإلنكليزية   :لغة العمل

  رئيسة بعثة البوسنة واهلرسك لدى اجلماعات األوروبية-سفرية   :الوظيفة حالياً/املنصب

 :طة املهنية الرئيسيةاألنش

 نائبة وزير خارجية البوسنة واهلرسك؛

 نائبة وزير االندماج األورويب يف البوسنة واهلرسك؛

 مساعدة وزير الشؤون املتعددة األطراف، وزارة خارجية البوسنة واهلرسك؛

  وزارة خارجية البوسنة واهلرسك؛-مديرة إدارة شؤون األمم املتحدة 

  نيويورك؛-نة واهلرسك لدى األمم املتحدة نائبة رئيس بعثة البوس

 مساعدة برامج، مكتب رئيسة البعثة، كرواتيا، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛

 :املؤهالت العلمية

 لندن  -تلقـت الدكـتورة توبيـتش تعليمها االبتدائي والثانوي بساراييفو بالبوسنة واهلرسك واململكة املتحدة               
ندز، وكريكوال؛ وحُصلت على شهادات جامعية من جامعة سراييفو، وبكالوريوس يف           وسـكتلندا، وأوكين آيل   

وقضت الدكتورة  . الفنون اجلميلة من أكادميية الفنون اجلميلة، ودكتوراه يف طب األسنان من كلية طب األسنان             
يات املتحدة  توبيـتش، أثـناء تعلـيمها اجلامعي، سنة درست أثناءها جبامعة مّري ستيت، مّري، كنتاكي، الوال               

ودرست أيضاً مبعهد الشؤون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، . األمريكية
ملـتحقة بـربنامج لشؤون حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية؛ كما درست جبامعة بروكسل احلرة، بروكسل،               

 .يةبلجيكا، دراسات ما بعد التخرج يف السياسات الدول

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

كانت الدكتورة توبيتش نائبة للرئيس ومقررة للجنة التحضريية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن األطفال،              
ضريية اإلقليمية لدورة اجلمعية ، وشاركت يف ترتيب وتنظيم االجتماعات التح٢٠٠٢اليت ُعقدت بنيويورك يف عام 

، ومؤمترين حكوميني دوليني حول ٢٠٠٤ ويف ساراييفو عام ٢٠٠١العامة االستثنائية بشأن األطفال يف برلني عام 
وتوجهت، بصفة ممثلة للبوسنة واهلرسك، إىل دورة اجلمعية        ". جعـل أوروبا وآسيا الوسطى مالئمتني لألطفال      "

، ٢٠٠٣اإليدز يف عام    /أة واجلمعية العامة بشأن مكافحة فريوس نقص املناعة البشري        العامة االستثنائية بشأن املر   



CRC/SP/38 
Page 33 

بصفة نائبة رئيس ومقررة اللجنة التحضريية، وتوجهت إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن األطفال يف عام 
البوسنة واهلرسك، وبعثت أول اإليدز يف /؛ وترأست اهليئة االستشارية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري٢٠٠٢

جلنة للبوسنة واهلرسك ملكافحة االجتار؛ وكانت منسقة مليثاق االستقرار يف البوسنة واهلرسك وشاركت يف ترؤس              
 .جدول األعمال األول مليثاق االستقرار

 :قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

اد حتليل وآفاق الوضع السياسي الستراتيجية البوسنة       ترأسـت الدكـتورة توبيتش الفريق العامل الذي قام بإعد         
 .٢٠٠٦واهلرسك لالندماج يف االحتاد األورويب، اليت صدرت يف سارايبفو يف عام 
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 )بنما (تروتينيو دي أروسيمينايسمريلدا إليزابيث إ

 :تاريخ ومكان امليالد

 ، لوس سانتوس، مقاطعة لوس سانتوس، مجهورية بنما١٩٤٤سبتمرب / أيلول٢

 اإلسبانية: لغة العمل

 : الوظيفة حالياً/املنصب

تشغل منصب القاضي يف حمكمة العدل العليا، دائرة اجلنائيات الثانية جبمهورية بنما لتسوية املطالبات بشأن عدم                
وتنظر يف طعون عدم أهلية     . الدسـتورية وبشأن مؤسسات الكفالة العاملة يف حمكمة العدل العليا بكامل هيئتها           

وتقوم بتحليل حق اإلحضار أمام احملكمة لصاحل املراهقني الذين هم يف وضع خمالف للقانون، وغري ذلك                . التنفيذ
 .من املؤسسات الكافلة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

مكلفة يف احملكمة العليا بقضاء األطفال واملراهقني، معنية باإلجراءات يف جمال محاية األسرة ومسؤولية األبوين جتاه 
 ).٢٠٠٤-١٩٩٥(اهقني املر

منشـطة احلركة التشريعية يف بنما من أجل جعل القوانني احمللية تتفق مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، وتعزيز                  
التبين، والبنوة اإلدارية، ومحل املراهقات، واملسؤولية اجلنائية عن املراهقني الذين هم يف            : القوانـني بشأن ما يلي    

 .ني أمور أخرىوضع خمالف للقانون، من ب

 .أستاذة جامعية يف مسائل األسرة والتركات، وعضو يف هيئة التدريب يف املعهد القضائي للجهاز القضائي يف بنما

األيام القضائية،  . ٢٠٠٦. غواتيماال. الدفاع عن الشعب والشباب   :  األمريكي -امللـتقى األيبريي    : املؤمتـرات 
 امللتقى السادس للقضاة يف البلدان     . ٢٠٠٥أبريل  /نيسان. ةاحلـق يف اهلوي   :  بـنما، املوضـوع    -كوسـتاريكا   

قوانني العنف داخل األسرة والعنف القائم على أساس نوع اجلنس من منظور            :  األمريكية، املوضوع  -الليـبريية   
هد عملية التبين، مع: ، موضوع احللقة الدراسية٢٠٠٥نوفمرب /إدارة القضاء، اجلمهورية الدومينيكية، تشرين الثاين

 .٢٠٠٤القضاء، 

؛ ٢٠٠٤نوفمرب /يف تشرين الثاين" بنما أمريكا"الشباب، واملشاركة، واملواطنة، والتنمية، مقال صدر يف        : املقاالت
العدالة اجلنائية  . "٢٠٠٤، وقد صدر يف الصحافة يف عام        "٤٠/٩٩املسـؤولية اجلنائـية للمراهقني يف القانون        "و

، "نظم املسوؤلية اجلنائية للمراهقني"هذا املقال يف الكتاب الذي حيمل عنوان ، نشر "للمراهقني، التحديات واآلفاق
 .٢٠٠٣نوفمرب /، تولت نشره اليونيسيف، تشرين الثاين١٩الصفحة 
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 :الشهادات اجلامعية

، شهادة تدريس يف التعليم االبتدائي، إجازة يف الفلسفة واآلداب، أستاذة يف  التعليم الثانوي، متخصصة يف التربية 
إجازة يف احلقوق والعلوم السياسية، ودبلوم ملا بعد التخرج يف دراسات نوع اجلنس ودراسات التخصص يف قانون 

 .األسرة

 :األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة باهليئة التعاهدية املعنية

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاينمراجعة وتقدمي املشورة فيما يتصل بتقارير البلدان املقدمة إىل جلنة حقوق الطفل،

 لتقدمي تقرير احلكومة عن االمتثال التفاقية حقوق الطفل وإنفاذها أمام جلنة حقوق ١٩٩٧املندوبة الوطنية يف عام 
 .الطفل، جبنيف

 :قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

منظمة األمم املتحدة   . نون اجلنائي األطفال واملراهقون يف وضع خمالف للقا     ". أرقام ووقائع "اإلسـهام يف نشـرة      
 .٢٠٠٠ املعهد القضائي -للطفولة، اهليئة القضائية 

املسـامهة يف الوحدات األربع من الدروس التدريبية املوجهة للقضاة واحملامني واملدعني العامني املعنيني باملراهقني،           
 .٢٠٠١ - ١٩٩٩ -شارك يف حتريرها كل من معهد القضاء واليونيسيف 

النشرة . مفاهيم قيمة يف النظام اجلنائي لصاحل املراهقني      .  التعلـيم، املصـلحة الفضلى واحلماية الشاملة       مـبادئ 
AMAJUP No. 16 ،٢٠٠٠. 



CRC/SP/38 
Page 36 

 

 )رواندا (كايتيسي زينبوسليفي 

 ١٩٦٢مايو / أيار٢٧ :تاريخ ومكان امليالد

 الفرنسية  :لغة العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 ). وظيفة دائمة(وق اإلنسان رئيسية اللجنة الوطنية حلق

عضو يف جملس احلكماء التابع جلمعية الدفاع ). تنعقد يف دورات(عضو يف اجمللس القضاء األعلى ويف النيابة العامة 
 ). وهو هيئة الستشارة وتوجيه وتلقي من املسؤولني السابقني عن اجلمعية(عن حقوق املرأة والطفل 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 . والتوعية يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيف

 .التعريف بالصكوك الدولية والوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان

 .التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان

 . تقدمي التقارير عن االنتهاكات والتقدم بتوصيات لوقف االنتهاكات ومنعها، وتقدميها إىل اهليئات املعنية

 .رصد احترام حقوق اإلنسان

 .اريع القوانني والتقدم بآراء من أجل احترام مبادئ حقوق اإلنسانحتليل مش

 .زيادة السجون وتقدمي تقرير عن حالة حقوق احملتجزين

 .املسامهة يف إعداد التقارير املوجهة إىل اهليئات التعاهدية

 .إجازة يف احلقوق، جامعة رواندا الوطنية: املؤهالت العلمية

 :يدان ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امل

 .رصد احترام حقوق الطفل وتقدمي تقرير عن حالة هذه احلقوق

 .توفري تدريب يف جمال حقوق الطفل والتوعية باحترام حقوق الطفل

 .التعريف باتفاقية حقوق الطفل، وبالقانون الوطين بشأن محاية حقوق الطفل، ومكافحة العنف ضد الطفل
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 .تنسيق أنشطة إنشاء املرصد الوطين حلقوق الطفل، الذي من املفروض أن يبدأ العمل قريباً

األطفال اليتامى، األطفال بدون رب أسرة، وأطفال (اإلشراف على التقارير املواضيعية حول احترام حقوق الطفل 
 ). تقرير عن األطفال احملتجزين-الشوارع، و األطفال العاملون 

 .؛ ويف محالت مكافحة العنف ضد األطفال)اليت تنعقد كل عامني(لقمة الوطنية املعنية باألطفال املشاركة يف ا

 : قائمة أحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

 .التقرير السنوي الذي يتناول حالة حقوق اإلنسان يف البالد، والتقارير املواضيعية حول احترام احلقوق
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 )بنن (زينكيب جيزيل -ماري 

  بأبومي١٩٥٦يناير / كانون الثاين٢٥ :ريخ ومكان امليالدتا

 أم لطفلني: احلالة املدنية

 ١٠-١ قاضية برتبة ألف :املهنة

  املؤهالت العلمية -ثانياً 

 . مدرسة اإلدارة الوطنية، املستوى الثاين:التخصص ١دبلوم هناية تدريب الكوادر ألف : ١٩٨٥

 .قانون إدارة األعمال واملهن القضائية: لتخصصاماجستري يف العلوم القانونية، : ١٩٨٠

 .٤بكالوريا التعليم الثانوي، السلسلة ألف : ١٩٧٥

 .شهادة دراسات السلك األول: ١٩٧٢

  املؤهالت األخرى -ثالثاً 

 .تدريب تأهيلي يف املعهد الوطين للقضاء يف باريس ويف حمكمة الدرجة األوىل مبرسيليا

 .لبلدان األفريقية ألسواق التأمنيتدريب يف جمال قانون مؤمتر ا

 .تدريب يف جمال توحيد اإلجراءات يف منظمة تنسيق قوانني األعمال يف أفريقيا

 .تدريب يف جمال قانون التحكيم

 .تدريب يف جمال الربجمة امليزانية

 حقوق اإلنسان   املشاركة يف حلقات دراسية خمتلفة نظمتها وزارة العدل، ووزارة املالية واالقتصاد، وإدارة شؤون            
 .ومنظمات غري حكومية خمتلفة معنية حبقوق اإلنسان

 .تدريب يف جمال نوع اجلنس والتنمية املستدامة يف بلجيكا

 .الفرع الفرانكفوين يف بلجيكا: تدريب عملي مبنظمة العفو الدولية

 .املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بإجراءات مكافحة الفساد
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  املهنية اخلربة-رابعاً 

 .مديرة قسم النهوض حبقوق اإلنسان والتعريف هبا  : إىل يومنا هذا٢٠٠٦من عام 

 .رئيسة قسم محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها  :٢٠٠٣

 .رئيسة حمكمة الدرجة األوىل بعويدا  :٢٠٠١-١٩٩٧

 . نوفو-قاضي حتقيق أول مبحكمة الدرجة األوىل ببورتو  :١٩٩٧-١٩٩٥

 . نوفو-ي ادعاء أول مبحكمة الدرجة األوىل ببورتو حمام : ١٩٩٥-١٩٩٠

 .قاضي حتقيق مبحكمة الشعب مبقاطعة بوهيكون  :١٩٩٠-١٩٨٨

 . نوفو-قاضي األطفال مبحكمة الدرجة األوىل ببورتو   :١٩٨٨

 ).الغرفة اإلدارية(مستشارة مقررة لدى احملكمة العليا   :١٩٨٨-١٩٨٦

 املؤهالت اللغوية -خامساً 

 فون ومينا وناغوت  :وطنيةاللغات ال

 .  الفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية:اللغات األجنبية املتقنة حتدثاً وكتابةً

- - - - - 

 

 


