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(A)     GE.05-40007    140105    140105 

                    اجتماع الدور األطراف
               االجتماع العاشر

     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٣         نيويورك، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٥      البند 

 انتخاب مخسة أعضاء للجنة حقوق الطفل ليحلوا حمل األعضاء
       ً، وفقا ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨الذين ستنتهي مدة واليتهم يف 

  من اتفاقية حقوق الطفل٤٣للمادة 

 مني العاممذكرة مقدمة من األ

 إضافة

      نوفمرب  /               تشرين الثاين   ٣                                                                                    تتضـمن هذه اإلضافة الترشيحات اإلضافية لعضوية جلنة حقوق الطفل اليت وردت بعد               - ١
       ً          ، ووفقاً للفقرة       ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول  ٣                                                                               ، وهو التاريخ الذي أشار إليه األمني العام يف مذكرته الشفوية املؤرخة يف                  ٢٠٠٤

         فترد يف     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣                                  أما مجيع الترشيحات اليت وردت قبل      .         الطفل                     من اتفاقية حقوق     ٤٣                مـن املادة      ٤
Add.2    وCRC/SP/35/Add.1                                                         وترد الترشيحات اإلضافية املقدمة بعد هذا التاريخ يف الوثيقتني   . CRC/SP/35          الوثـيقة  

  .                        متها الدول األطراف املعنية                                                                 وترد يف مرفق هذه الوثيقة بيانات السرية الذاتية لألشخاص املرشحني كما قد  .     ً أيضاً

            ِّ      الدولة املرشِّحة له          اسم املرشح
      كينيا           جويس ألووش

       مدغشقر                                     نورو فولولونا هارمييسا رازافيندراكوتو
       رواندا                    سيلفي كايتيسي زينبو
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 املرفق

 بيانات السرية الذاتية للمرشحني

 )كينيا(القاضية املوقرة جويس ألووش 

     ١٩٤٧       أكتوبر  /  ول          تشرين األ  ٢٢   :                 تاريخ ومكان امليالد
              كيسومو، كينيا 

                      اإلنكليزية، السواحيلية   :          لغات العمل

  :             ً الوظيفة حالياً /     املنصب

  .                                      وقبل ذلك، كانت رئيسة دائرة األسرة       .      ً                                                               حالـياً، قاضية رئيسة الدائرة املدنية للمحكمة العالية يف كينيا          
                         فيذ أحكام قانون األطفال يف                                                                مشلت مهامها حتديد حقوق الطفل يف املنازعات الزوجية وقضايا املرياث، وتن

  .                                                    كينيا، وتدريب القضاة ورجال القضاء بشأن أحكام القانون

                       األنشطة املهنية الرئيسية

                                                                                                      رئيسـة الـرابطة الكينية للقاضيات وهي رابطة مسؤولة عن تدريب املوظفني القضائيني بشأن القانون                
                                 ركز األحباث الوطين يف كينيا وهو                        عضو جملس إدارة م     .                                             اإلنسـاين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل      

                         منسقة إقليمية للقاضيات     .                                                                      مركـز مسـؤول عـن إجراء أحباث يف جمال اجلرمية تشمل جنوح األحداث             
              رئيسة اللجنة    .                                                                                           األفريقيات ألغراض التعاون واملقارنة بني املسائل اليت تؤثر يف النساء واألطفال يف أفريقيا            

                                                                  مسؤولية اإلشراف على األعمال املضطلع هبا يف جمال مسائل قانون                                                  املعنية بإنشاء دائرة األسرة اليت تتوىل     
  .     األسرة

                 اخللفية التعليمية

             ، جامعة نريويب(LLB)       حقوق  س        بكالوريو  �

                                               دبلوم يف الدراسات القانونية، كلية احلقوق يف كينيا  �

                                             شهادة التعليم الثانوي من مدرسة ليمورو للبنات  �

  .                     من مدرسة بوتريي للبنات  ) Ordinary Level (                              شهادة مدرسية من املستوى العادي   �
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                  أنشطة رئيسية أخرى

                                      نائبة رئيس جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل  �

                                                               الرئيسة األوىل للجنة خرباء االحتاد األفريقي املعنية حبقوق الطفل ورفاهه  �

             الطفل ورفاهه                                                                        مسؤولة عن وضع قواعد املمارسة واإلجراءات والتنفيذ خبصوص امليثاق األفريقي حلقوق   �

                                                                                         إحدى القضاة اخلمسة للمحكمة الدولية حلقوق الطفل، الذين يقومون بتحديد حقوق األطفال              �
                                                                 املتضررين من احلروب وتقدمي توصيات توجه إىل منظمات خمتلفة الختاذ إجراءات

                                         ً   اليت جتمع التربعات على الصعيد العاملي تدعيماً Olive Baden Powell                 عضـو جملـس مجعية     �
                                                                                        الكشـافة البـنات، وهو ما يشمل برامج التدريب والوقاية من فريوس نقص املناعة                      ألنشـطة 
  )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /       البشرية

              أحدث املنشورات

                                                 اختصاص احملكمة العالية يف إطار قانون األطفال يف كينيا  �

         ورفاهه                                                             دراسة مقارنة بني اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل  �

                                      االستجابة حملنة البنات والنساء يف أفريقيا  �

                     ُ                                                                 أحكام قضائية عديدة أُعدت وأصدرت يف قضايا تتعلق بالوصاية والنفقة وتبين األطفال، وما إىل ذلك  �



CRC/SP/35/Add.3 
Page 4 

 

 )مدغشقر(نورو فولولونا هارمييسا رازافيندراكوتو 

  و               يف أنتاناناريف    ١٩٥٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٥   :                 تاريخ ومكان امليالد

         الفرنسية   :         لغة العمل

  :             ً الوظيفة حالياً /     املنصب

    ِّ         ومدرِّبة على    ) ENMG (                                                                              قاضـية، مديرة دراسات يف املدرسة الوطنية للقضاء وأعمال قلم سجل احملاكم              
                                                                                                        املهـام املتصلة بالطفل، بعد أن كانت قاضية معنية بشؤون األطفال ملدة سبعة أعوام يف حمكمة الدرجة                 

  .              األوىل يف تاماتاف

                املهنية الرئيسية       األنشطة 

                                                                                               بـرجمة ومـتابعة وتقييم التدريب األويل والتدريب املتواصل للقضاة يف املدرسة الوطنية للقضاء              -
                     وأعمال قلم سجل احملاكم

                                                تدريب املرشحني لوظائف القضاء على مهنة قاضي األطفال -

  .                                                إدارة دورات تدريب متواصل للقضاة يف جمال حقوق الطفل -

        التعليم

              وشهادة من       ١٩٨٢                             يف القانون اخلاص يف عام       (maîtrise)                     عية، درجة املاجستري                 دراسـات جام   -
               جامعة مدغشقر    ١٩٨٣      يف عام   ) IEJ (                       معهد الدراسات القضائية 

                                                                                  تدريب يف جمال قضاء األحداث ومحاية الطفولة يف احملكمة الكربى لسان بيري يف جزيرة الرينيون       -
(Saint-Pierre de la Réunion))   يف جمال قضاء األحداث يف املدرسة الوطنية       وتدريب  )     ١٩٩٦                                     

          ؛ ودورتان  )    ١٩٩٧   ((Creteil)                                                        الفرنسية للقضاء، دورة تدريب عملية يف احملكمة الكربى لكريتيل 
                ِّ                                                                             تدريبيـتان لـلمدرِّبني عـلى املهام املتصلة بشؤون الطفل يف املدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء         

   ).    ٢٠٠٣   و    ١٩٩٨ (
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                                                                           الذي يهم والية اجلهاز املنشأ مبوجب االتفاقية والذي تتقدم إليه املرشحة بترشيحها                        أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال

                                                                                           املشـاركة يف إعداد خطة عمل وطنية للمنظمات غري احلكومية العادلة ألجل األطفال، للسنتني               -
     ١٩٩٢   و    ١٩٩٠

           يما يتعلق                                                                    اجتماع الدائرة املستديرة إلعداد تقرير وطين عن الوضع السائد ف           )  ١   : (            املشـاركة يف   -
                                                  حلقة العمل الوطنية املعنية باختاذ تدابري حلماية         )  ٢ (    ؛ و  )    ٢٠٠٣ (                               بالعـنف ضد املرأة والفتيات      

     حلقة   )  ٣ (   ؛ و )    ٢٠٠٤ (                                                                        األطفـال ضحايا إساءة املعاملة والعنف وتقدمي املساعدة التعليمية إليهم        
                    صلة مبسألة التبين على                                                                       العمل الوطنية املعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل يف التشريعات الوطنية املت

                                                         حلقات عمل وحلقات دراسية إقليمية ووطنية خمتلفة بشأن          )  ٤ (    ؛ و  )    ٢٠٠٤ (                 الصـعيد الدويل    
                                محاية الطفولة ومكافحة عمل األطفال

                                                                               إنشاء مجعيات من أجل إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال املسجونني يف تاماتاف، وعضو اللجنة  -
         املسيح  �                                            ريب البنات واملنشأة يف إطار كنيسة يسوع                                                     الـتابعة حللقـة العمـل الرامـية إىل تد         

  .                      الربوتستانتية يف تاماتاف

                                      قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف هذا اجملال

  :                                                                                         وثائق تربوية مودعة يف مكتبة املدرسة الوطنية للقضاء وأعمال قلم سجل احملاكم يف مدغشقر، ومن بينها

  )    ٢٠٠٤ (                                 عرض عن ظاهرة إساءة معاملة األطفال  -

      تدريب  (                                                                                      تقريـر تولـيفي بشأن محاية الطفل ضحية إساءة املعاملة والعنف واإلساءات اجلنسية               -
  )    ٢٠٠٢   ) (                                                          متواصل للقضاة يف املدرسة الوطنية للقضاء وأعمال قلم سجل احملاكم

  )    ٢٠٠١-    ٢٠٠٠   ) (                   التدريب األويل للقضاة (                 دليل قاضي األطفال  -
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 )رواندا(سيلفي كايتيسي زينبو 

                       متزوجة وأم ألربعة أطفال   :            احلالة املدنية

     ١٩٦٢     مايو  /      أيار  ٢٧   :           تاريخ امليالد

          كيبونغو�         روتونديه    :          مكان امليالد

        التعليم

          بوتاريه�                                            دراسات يف العلوم االجتماعية يف مدرسة كاروباندا  -

                                       بكالوريوس حقوق من جامعة رواندا الوطنية -

  .                                   ليسانس حقوق من جامعة رواندا الوطنية -

            اخلربة املهنية

                                  رئيسة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   :               حىت هذا اليوم    ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاين ٧ ١

                          وزيرة اخلدمة املدنية والعمل  :     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥     حىت     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار  ١٩

                                                 وكيلة وزارة شؤون األرض وإعادة التوطني ومحاية البيئة  :     ٢٠٠٠     مارس  /      آذار  ١٩     حىت     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط ٨

                                     موظفة محاية مساعدة يف مفوضية األمم        :     ١٩٩٩       فرباير   /       شباط  ٨       حىت       ١٩٩٦          أكـتوبر    /    األول         تشـرين   
  .                           املتحدة السامية لشؤون الالجئني

               املهام الرئيسية

                                              حتليل القوانني واللوائح واألعراف واقتراح توجيهات -

            ة، العقود،                              القضايا املرفوعة ضد املفوضي    (                                                       إسداء مشورة قانونية بشأن املسائل اليت تشغل املكتب          -
     ...)           وما إىل ذلك 

                                                           التنسيق مع أقسام أخرى تابعة للمكتب املركزي واملكاتب امليدانية -

                                                               دراسة وإعداد ومتابعة الربامج التدريبية املتعلقة بالقوانني واألعراف -
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                                                  حترير الرسائل املتعلقة باملسائل املرتبطة حبماية الالجئني -

                                         رئيسة شؤون املوظفني واملسؤولة عن دائرة        :     ١٩٩٤     اير    فرب /           حىت شباط      ١٩٩٢       نوفمرب   /                تشـرين الـثاين   
  ).P.D.A.G (                                                    قافالت النقل التابعة ملشروع التنمية الزراعية جليكنغورو 

              املهام األساسية

                                           تنسيق أنشطة دوائر شؤون املوظفني وقافالت النقل -

                                          إدارة امللفات اإلدارية واملالية لشؤون املوظفني -

     وظفني                      معاجلة امللفات اخلاصة بامل -

                              متابعة ملفات الدعاوى القضائية -

                                                     رئيسة شعبة الشرطة اإلدارية والقضائية يف إدارة الشرطة يف   :     ١٩٩٢      أغسطس  /       حىت آب    ١٩٩١      يوليه  /   متوز 
  .           مدينة كيغايل

              املهام األساسية

                   تنسيق أنشطة الشعبة -

                           تأمني التنظيم اإلداري للشرطة -

                               متثيل إدارة الشرطة أمام العدالة -

          قانونية       مستشارة -

                                                  مستشارة قانونية يف االحتاد النقايب لعمال رواندا        :     ١٩٩١       يونيه   /                 حـىت حزيـران        ١٩٨٩         يولـيه    /     متـوز 
) CESTRAR(  

              املهام األساسية

                                تنسيق األنشطة ذات الطابع القانوين -

           حمامية عمال -
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                مستشارة قانونية -

                                     االستماع لطلبات العمال والبحث عن حلول -

                                             ت التدريبية واحللقات الدراسية للعمال النقابيني                     املشاركة يف تنظيم احللقا -

            اخلربات األخرى

         إىل عام     ١٩٩٦                                                                         عضو اللجنة املكلفة بإعداد قانون نظم الزواج املالية واملواريث واهلبات، من عام  -
١٩٩٨     

                               عضو اجمللس األعلى للنيابة العامة  -

                      عضو اجمللس األعلى للقضاء -

                             لية األفريقية الستعراض النظراء                               مفوضة اللجنة الوطنية التابعة لآل -

  :               التدريب، يف جماالت

            محاية الالجئني -

                        التخطيط ذو الوجه اإلنساين -

  )        نوع اجلنس (                املسائل اجلنسانية  -

                   إعادة توطنني الالجئني -

 (Windows, M.S                                           ويندوز، ومايكروسوفت وورد، ومايكروسوفت إكسيل  :                  مفاهيم املعلوماتية -

Word, M.S Excel(  

  "        ات السبع     العاد " -

                        املؤمترات اليت اشتركت فيها

  :            أمهها وأحدثها

        يف بون    ١٩٩٩      نوفمرب  /                                        املؤمتر الدويل املعين بتغري املناخ، تشرين الثاين -
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            يف مدينة       ٢٠٠٠       أبريل   /                                                                        جلنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة ملنظمة الوحدة األفريقية، نيسان         -
       اجلزائر

         يف جنيف    ٢٠٠٠      يونيه  /                  لعمل الدويل، حزيران                               الدورة الثامنة والثمانون ملؤمتر ا -

            ، يف ويندهوك    ٢٠٠٠      يوليه  /                                               املؤمتر الرابع للوزيرات والربملانيات األفريقيات، متوز -

    ، يف     ٢٠٠١      فرباير  /                                              ُ                       املؤمتر األفريقي الثالث لوزراء اخلدمة املدنية الذي ُيعقد مرة كل سنتني، شباط -
        ويندهوك

         ، يف جنيف    ٢٠٠١      يونيه  /                 عمل الدويل، حزيران                                الدورة التاسعة والثمانون ملؤمتر ال -

         ، يف جنيف    ٢٠٠٢      يونيه  /                                       الدورة التسعون ملؤمتر العمل الدويل، حزيران -

                ، يف الرأس األخضر    ٢٠٠٢       أكتوبر  /                                                   املؤمتر اإلقليمي اخلامس للوزيرات والربملانيات، تشرين األول -

        أفريقيا  (                         جمال احلكومة اإللكترونية                                                                    احللقة الدراسية اإلقليمية لتعزيز قدرات للبلدان األفريقية يف          -
                 ، يف جنوب أفريقيا    ٢٠٠٢       أكتوبر  /            ، تشرين األول )e-Africa   ) (          اإللكترونية

         ، يف جنيف    ٢٠٠٣      أبريل  /                                               الدورة التاسعة واخلمسون للجنة حقوق اإلنسان، نيسان -

          أبريل إىل   /        نيسان   ٢٣                                                                           املشاركة يف املؤمتر الفرانكوفوين حلقوق اإلنسان يف برازافيل، يف الفترة من             -
     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ١

                                                                                     املشاركة يف الدورة العادية الرابعة والثالثني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف باجنول،  -
     ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠     إىل  ٦            يف الفترة من 

  .    ٢٠٠٤      أبريل  /                                                      املشاركة يف الدورة الستني للجنة حقوق اإلنسان يف جنيف، نيسان -

----- 


