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(A)     GE.04-44761    040105    060105 

 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٣نيويورك، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 انتخاب تسعة أعضاء للجنة حقوق الطفل ليحلوا حمل األعضاء
 ، وفقا٢٠٠٥ًفرباير / شباط٢٨الذين ستنتهي مدة واليتهم يف 

  من اتفاقية حقوق الطفل٤٣للمادة 

 لعاممذكرة من األمني ا

 من اتفاقية حقوق الطفل، سيدعو األمني العام إىل عقد االجتماع العاشر للدول األطراف ٤٣طبقاً للمادة  -١
، لغرض انتخاب تسعة أعضاء يف      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٣يف االتفاقية مبقر األمم املتحدة يف نيويورك يوم االثنني          

الدول األطراف، ليحلوا حمل األعضاء الذين ستنتهي     جلـنة حقوق الطفل من بني قائمة باألشخاص املرشحني من           
وترد يف املرفق الثاين أمساء األعضاء التسعة اآلخرين ). انظر املرفق األول (٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨مدة واليتهم يف 

 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨الذين سيظلون يف مناصبهم كأعضاء يف اللجنة حىت 

 من االتفاقية، دعا األمني العام، يف مذكرة    ٤٣ من املادة    ٤لفقرة  وعمـالً باإلجـراء املنصوص عليه يف ا        -٢
، الدول األطراف إىل تقدمي ترشيحاهتا النتخاب أعضاء اللجنة التسعة يف ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣شفوية مؤرخة يف 

ل وتتضمن هذه الوثيقة مجيع الترشيحات املقدمة قب      . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣غضـون شهرين، أي حبلول      
 .التاريخ احملدد

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

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

Distr. 
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 اسم املرشح الدولة املرشحة له

 السيدة غالية حممد بن محد آل ثاين قطر
لعربية السعودية  السيد إبراهيم عبد العزيز الشدي اململكة ا

 ائفيالسيدة نفيسة محود اجل اليمن
يا  السيد لويدجي تشيتاريال إيطال
 السيد باول جاروس بولندا
 السيد سنفاسيت كومربافانت تايلند

 السيدة يانغي يل مجهورية كوريا
 السيد أديك ليفن استونيا
 السيد بريت بارفيت كندا

 السيد أويش بوالر أوغندا
 السيد غسان سليم رباح لبنان

يق بنغالديش ّد  يالسيد كمال ِص
  ساهوفيتش -السيدة نيفينا فوكوفيتش  صربيا واجلبل األسود

لنرويج  السيدة لوسي مسيث ا
 السيد جان زرماتني سويسرا
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة حقوق الطفل الذين تنتهي مدة واليتهم
 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨يف 

 اسم العضو بلد اجلنسية

لعربية السعودية   عبد العزيز الشديالسيد إبراهيم اململكة ا
 السيدة غالية حممد بن محد آل ثاين قطر
 السيدة جويس أليوش كينيا
 السيدة سايسوري شوتيكول تايلند
يا  السيد لويدجي تشيتاريال إيطال

 السيدة يانغي يل مجهورية كوريا
 السيدة ماريليا ساردنربغ زيلنر غونسالفيس الربازيل
لنرويج  السيدة لوسي مسيث ا
  ساهوفيتش�نيفينا فوكوفيتش السيدة  ا واجلبل األسودصربي
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 املرفق الثاين

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

 اسم العضو بلد اجلنسية

 السيدة أليسون أندرسون جامايكا
 السيد جاكوب إغبريت دوك هولندا
 السيد كمال فياليل اجلزائر
 دة مشرية خطابالسي مصر
 السيد حامت قطران تونس
 السيد لوتار فريديريش كرامبان  أملانيا

 السيد نوربرتو ليفسكي األرجنتني
 السيدة روزا ماريا اورتيث باراغواي

اء نداي ويدراوغو بوركينا فاسو  السيدة حّو
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 املرفق الثالث

 بيانات السرية الذاتية للمرشحني

 )قطر( غالية حممد بن محد آل ثاين

 ١٩٦٤ :تاريخ امليالد

 متزوجة :احلالة االجتماعية

 :التعليم

 مدرسة بريوت للبنات، لبنان ١٩٧٦-١٩٧٢

ثانوية، الدوحة ١٩٨٠-١٩٧٦ ل  مدرسة آمنة بنت وهب ا

 :الشهادات الطبية

لبكالوريوس يف الطب والعلوم من اجلامعة األردنية  ١٩٨٧-١٩٨٠  شهادة ا

لثاين  )طب األطفال) (اململكة املتحدة( الكلية امللكية لألطباء عضو يف ١٩٩٢يناير /كانون ا

 زميلة الكلية امللكية لطب األطفال وصحة الطفل  ١٩٩٨

 :نشاطات التدريب بعد التخرج

 )لندن(معهد صحة الطفل 

ليزابيث     شهرا١٨ً مستشفى امللكة إ

  شهرا١٢ً مستشفى ويست ميدلسكس  

ليدقسم ا( أشهر ٦ مستشفى امللكة شارلوت    )ملوا

لتعيني  ١٩٨٧يونيه /حزيران :تاريخ ا

 ١٩٩٢أبريل /نيسان: انضممت جمدداً يف 

 :املناصب

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول- ١٩٩٣نوفمرب /نائبة رئيس برنامج التدريب التابع للمجلس العريب، تشرين الثاين

لثاين   اآلن حىت١٩٩٣نوفمرب /ممثلة اجمللس العريب لطب األطفال يف دولة قطر، من تشرين ا
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  حىت اآلن١٩٩٦مارس /رئيسة قسم طب األطفال، من آذار

لثالث املعين بطب األطفال، نيسان لتنظيمية ملؤمتر قطر الدويل ا  ٢٠٠٥أبريل /رئيسة اللجنة ا

لثاين املعين بطب األطفال،   ٢٠٠٠أبريل / نيسان٥-٣رئيسة اللجنة املنظمة ملؤمتر قطر الدويل ا

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٧-١٥ قطر الدويل األول املعين بطب األطفال، رئيسة اللجنة التنظيمية ملؤمتر

 ١٩٩٨فرباير /  شباط- ١٩٩٥أكتوبر /رئيسة اللجنة اجلامعة للتدريب والتعليم الطيب واملنح الدراسية، تشرين األول

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين- ١٩٩٨ديسمرب /ُعيِّنت جمدداً مديرة للجنة التعليم الطيب واملنح الدراسية، كانون األول

 ١٩٩٨أبريل / نيسان- ١٩٩٧مايو /رئيسة اجمللس الطيب للعالج يف اخلارج، أيار

لعاممدّر"انتخبت   ١٩٩٣-١٩٩٢للسنة الدراسية " سة ا

 .١٩٩٦مارس / آذار١-١٩٩٤مارس / آذار١كبرية األخصائيني، 

 ١٩٩٤فرباير / شباط٢٨-١٩٩٢أبريل / نيسان١٨أخصائية يف طب األطفال، 

تابعة لألمم املتحدة مبوجب االنتخابات اليت أجريت يف نيويورك                ل انتخبت عضواً يف جلنة حقوق الطفل ا
 .٢٠٠١فرباير / شباط٢٦بتاريخ 

 :اإلجنازات األكادميية

لندوة اخلاصة جبراحة األطفال، (اإلمساك املزمن يف طب األطفال  لثاين٨ا  )٢٠٠٤يناير / كانون ا

 )١٩٩٣يناير / مؤمتر التغذية األول يف جمال طب األطفال، كانون الثاين(اإلصابة بإسهال حاد النظام الغذائي يف حالة 

لتلّيف الكيسي يف قطر   )١٩٩٣فرباير /املؤمتر املعين مببحث أمراض املعدة واألمعاء، شباط(ا

لعام سنة   ١٩٩٤أنشأت وحدة ألمراض املعدة واألمعاء بقسم األطفال يف مستشفى محد ا

تن   لتلّيف الكيسي، تقرير صادر عن االجتماع املشترك بني منظمة الصحة             مقـررة ل فيذ خدمات عالج ا
لتلّيف الكيسي        لرابطة الدولية ألمراض ا لعاملية وا للُزاج املخاطي (ا  ١٨، املعقود يف البحرين، يف يومي       )ا

لثاين١٩و  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين ا

 :العمل الطيب

 يف  ١٩٩٤الكبد بصورة عامة، املضي يف العمل منذ عام         باإلضـافة إىل طب األطفال وأمراض التهاب        
 جمال أمراض املعدة واألمعاء لدى األطفال
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تالية ل  :وقد أنشأت وحدة طبية لالضطالع بالوظائف ا

لتنظري التشخيصي العلوي والسفلي؛ -   ا

لتنظري العالجي للجزء العلوي من املعدة واألمعاء؛ -   ا

ت -  ل ا للفائفية للمعدة ب  .نظري عن طريق اجللداملفاغرة ا

 .أخذ خزعة كبدية عن طريق اجللد - 

 :العضوية يف اجلمعيات

لرابطة الربيطانية لطب األطفال، أيار  ١٩٩٥مايو /انتخبت عضواً يف ا

 ١٩٩٨مارس /انتخبت زميلة للكلية امللكية لطب األطفال وصحة الطفل، آذار

 :حلقات العمل

لقيادة واإلدارة لرؤساء األقسام، ظِّم يف مؤسسة محد برنامج ا  الكلية امللكية للجراحني يف آيرلندا، الذي ُن
لثاين٩-٥الطبية، الدوحة، قطر،   ٢٠٠٣يناير / كانون ا

لتوعية بشأن حقوق اإلنسان، فندق كارلتون ريتز الدوحة،  ، شاركت بصفة ٢٠٠٣مايو / أيار١٣-١١ا
 خبرية يف جمال املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

 تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل، شارك فيها مسؤولون حكوميون وشاركت فيها هيئات              حلقة عمل بشأن  
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩-١٧معنية أخرى، اجلمهورية العربية السورية، 

 ٢٠٠٣ديسمرب /امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، مصر، كانون األول

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٦-٥قود يف فندق كارلتون ريتز الدوحة، اجتماع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املع

لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، املعقودة يف فندق رمادا، الدوحة،                 حلقـة العمل دون اإلقليمية بشأن ا
 ، شاركت بصفة خبرية يف جمال تعليم حقوق اإلنسان٢٠٠٤فرباير / شباط١٦-١٥قطر، 

 :العمل اجملتمعي

 ٢٠٠٤مارس / آذار٢١جتار، اجمللس األعلى لشؤون األسرة، رئيسة جلنة اال

 ٢٠٠٣مايو /نائبة رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أيار

 ٢٠٠٣مارس /رئيسة جلنة الطفولة، اجمللس األعلى لشؤون األسرة، منذ آذار
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فرباير / شباط ٢٨ إىل   ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٥من  (رئيسـة اللجنة الوطنية لذوي االحتياجات اخلاصة        
تالية)٢٠٠٣ ل  :، اليت حققت اإلجنازات ا

إنشاء مركز شفاء اهللا، وهو مركز تعليمي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم     -
ويهدف . األطفـال املصـابون بأمراض عقلية والذين يعانون من االنطواء على الذات           

ن طريق توفري   سنة ع  ١٨املركـز إىل خدمـة األطفال الذين يتراوح عمرهم بني صفر و           
لوقاية، والدعم األسري لألفراد املصابني   خدمات شاملة، مبا يف ذلك خدمات العالج، وا

 بعجز عقلي أو جسدي؛

لعقلية؛ - بيئية لإلعاقات اجلسدية وا ل ثية وا  حتسني وعي اجملتمع باألسباب الورا

 ياً وسط اجملتمع؛حقوقاً تضمن هلم وضعاً مثال) األطفال والكبار(وضع تشريعات تتيح لألفراد  -

 )قيد الدراسة(مركز لالستشارات اجلينية  -

 ١٩٩٨يونيه /عضو يف اللجنة الوطنية لذوي االحتياجات اخلاصة منذ حزيران

 :اجلوائز

، ديب، اإلمارات   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٨،  "سيدة الشرق األوسط يف جمال اخلدمات االجتماعية      "جائـزة   
لعربية املتحدة  ا

 :املنشورات

 ١٩٩٩يف املظهر املوروث للتليف الكيسي يف األسر اليت بينها صلة رحم يف قطر، الالجتانس 

 ١٩٩٨ حصيلة الكالء املائي اخللقي يف قطر،

 :املؤمترات

 تشرين  ٢٣-٢٠، الواليات املتحدة األمريكية،     )فلوريدا(املؤمتـر الـثامن للتليف الكيسي يف أمريكا الشمالية، أورلندو           
 ١٩٩٤أكتوبر /األول

لندوة  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٩-١٧، أمستردام، هولندا، "تعدد أوجه الربو" الدولية بعنوان ا

لتغذية يف جمال طب األطفال، باريس،                 لثاين لطب اجلهاز اهلضمي وطب الكبد وا لعاملي ا  ٧-٣املؤمتـر ا
 .٢٠٠٤يوليه /متوز
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 )اململكة العربية السعودية(إبراهيم عبد العزيز الشدي 

 ، اململكة العربية السعودية١٩٥١يوليه / متوز١٦ :امليالدتاريخ ومكان 

 العربية واإلنكليزية  :لغتا العمل

 أمني عام اللجنة الوطنية السعودية للطفولة :الوظيفة حالياً/املنصب

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 مدرس لطلبة املرحلة املتوسطة ١٩٧٣-١٩٧١

 لليونسكوعضو يف اللجنة الوطنية السعودية  ١٩٨٣-١٩٨١

 أمني عام اللجنة الوطنية السعودية لليونسكو  حىت اآلن- ١٩٨٤

 مندوب اململكة العربية السعودية الدائم لدى اليونسكو، باريس 

 أمني عام اللجنة الوطنية السعودية للطفولة  حىت اآلن- ١٩٨٧

 :املؤهالت العلمية

 ١٩٧١بكالوريوس آداب من كلية اللغة العربية يف الرياض، 

 ١٩٧٩لوم إدارة تربوية من جامعة أوكالهوما، الواليات املتحدة األمريكية، دب

 ١٩٨٠ماجستري إدارة تربوية من جامعة أوكالهوما، 

 ١٩٨٣دورة تدريبية عن املنظمات الدولية، مقر اليونسكو، باريس، 

 ١٩٩٥ية يف الرياض، دكتوراه يف جمال املنظمات الدولية واإلقليمية من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم

 :أنشطة أخرى ذات صلة

 رئيس اللجنة املعنية بإعداد تقرير اململكة العربية السعودية عن التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

 ١٩٨٣عضو وفد اململكة العربية السعودية إىل املؤمترات العامة لليونسكو اليت ُتعقد مرة كل عامني، منذ 

 ٢٠٠٢-١٩٩٨، )أليسكو(فيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رئيس اجمللس التن
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 عضو جلنة حقوق الطفل

 عضو وفد اململكة العربية السعودية إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن حقوق الطفل

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال

 ١٩٩٩، اخلطط التربوية للمنظمات الدولية واإلقليمية

 ٢٠٠٤  الطفل،حقوق

 ، قيد الطبعاململكة العربية السعودية واليونسكو

 عدد من البحوث واملقاالت املتعلقة بالتربية واألطفال
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 )اليمن(نفيسة محود اجلائفي 

 ١٩٥٦يونيه / حزيران١  :تاريخ امليالد

 مينية  :اجلنسية

 متزوجة، هلا ابنتان وابن واحد  :احلالة االجتماعية

 )بطالقة(ة العربي   :اللغات
 )بطالقة(اإلنكليزية    
 )معرفة متوسطة(الروسية    

 :املنصب احلايل

 ٢٠٠١سبتمرب /أمني عام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة، مديرة مشروع النهوض بالطفل، أيلول

عاملية، عضو اللجنة الوطنية للتصديق على استئصال شلل األطفال يف اليمن، وزارة الصحة العامة، منظمة الصحة ال
١٩٩٨ 

 ١٩٩٧أستاذة مساعدة يف جمال طب األطفال، جامعة صنعاء، كلية الطب، 

 :الشهادات العلمية

 ١٩٩٦، سان بطرسبورغ، االحتاد الروسي، أكادميية الدولة لطب األطفال،          )طب األطفال (دكـتوراه يف الطب     
 )خي عند األجّنةأطروحة الدكتوراه عن السمات السريرية التشكلية لإلصابة حول البطني امل(

أطروحة املاجستري عن الدراسات السريرية  (١٩٨٦ماجستري علوم يف طب األطفال، كلية الطب، جامعة القاهرة، 
 )واإلشعاعية يف حاالت االستسقاء الدماغي

 ١٩٨١بكالوريوس يف الطب، ختصص جراحة، جامعة القاهرة، 

 :اخلربة املهنية

 :املناصب السابقة

 ، اليمن)منظمة غري حكومية( مجعية النهوض باملرأة والطفل أمني عام  ٢٠٠١-٢٠٠٠

 رئيسة فريق تنسيق برنامج اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال، وزارة الصحة، اليمن  ٢٠٠١-١٩٩٩
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 :املنصب احلايل

 مستشارة طب أطفال، مستشفى السبعني، صنعاء ١٩٩٧يونيه /حزيران
    حىت اآلن

 :العمل الطيب

  قسم األطفال، مستشفى السبعني، صنعاءرئيسة ٢٠٠١-١٩٩٨

مدربـة يف جمال طب األطفال يف اجمللس العريب، اجمللس األعلى للتخصص الطيب اليمين               ٢٠٠١-١٩٩٨
 التابع لوزارة الصحة

 أخصائية طب أطفال، مستشفى الثورة، صنعاء ١٩٩٧-١٩٨٦

  القاهرةطبيبة أطفال مقيمة، مستشفى كلية الطب، مستشفى أبو الريش، ١٩٨٥-١٩٨٣

 زمالة مبستشفى جامعة القاهرة ١٩٨٢-١٩٨١

 :العمل األكادميي

 أستاذة مساعدة يف طب األطفال، كلية الطب، جامعة صنعاء ١٩٩٧

 حماضرة مساعدة يف طب األطفال، كلية الطب، جامعة صنعاء ١٩٨٩

 منسقة جلامعة صنعاء يف مستشفى الثورة ١٩٨٧

 :خربات خاصة

لقحفي فوق الصويت، مستشفى األطفال يف سان بطرسبورغ، أكادميية         خربة يف املسح ا    ١٩٩٥-١٩٩٣
 الدولة لطب األطفال، االحتاد الروسي

 طب املواليد، مراكز ومستشفيات الوالدة يف سان بطرسبورغ، أكادميية الدولة لطب األطفال ١٩٩٦-١٩٩٢

 :العضوية يف اجلمعيات

 مجعية أطباء األطفال اليمنية

 مجعية األطباء اليمنية

 مجعية النهوض باملرأة والطفل
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 :املؤمترات والندوات

 ١٩٩٦متابعة لكلية مرض السكري، مستشفى جامعة القاهرة، 

 ١٩٨٨إشراف على برنامج الوقاية من أمراض اإلسهال، ذمار، اليمن، 

ين وتنفذه  منسقة مشروع ترويج الرضاعة الطبيعية الذي متّوله سفارة اململكة املتحدة ويشرف عليه اجمللس الربيطا             
 ١٩٩٩مارس / آذار- ١٩٩٨أغسطس /مجعية النهوض باملرأة والطفل، آب

 ١٩٩٩فرباير / شباط٢٥-٢٢، صنعاء، منسقة حلقة العمل اخلاصة بربنامج اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال

ية، جامعة دورة تدريبية على استخدام احلاسوب للبحث يف املنظومات الطبية والصحية، كلية الطب والعلوم الصح
 ١٩٩٩مارس / آذار١٨-٦صنعاء، بالتعاون مع مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف صنعاء، 

أبريل / نيسان٢٩-٢٧شـاركت يف املؤمتر الوطين بشأن قانون حقوق الطفل، الرقابة والتدقيق املركزي، صنعاء،          
١٩٩٩ 

مايو / أيار٢٩-٢٤سرة، وزارة الصحة يف اليمن، شاركت يف حلقة عمل لتطوير املعايري الطبية يف جمال الوالدة املتع
١٩٩٩ 

حصلت على شهادة مدرب وطين لترويج ومحاية       (دورة تدريبية عن االستشارة الطبية يف جمال الرضاعة الطبيعية          
 وقد نفذت الدورة بالتعاون بني وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف،           ). الرضاعة الطبيعية يف اليمن   

 ١٩٩٩نوفمرب /شرين الثاين ت١٨-٦

شـاركت يف املؤمتر العلمي وحلقة العمل العلمية املعقودين يف إطار املؤمتر الثاين والثالثني الحتاد األطباء العرب،                 
 ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠-٢٨ديب، 

 ٢٦ -فرباير  / شباط ٢٧أهنـت دورة تدريبية يف اجمللس الربيطاين باليمن عن املهارات األساسية للمرأة، صنعاء،              
 ٢٠٠٠يوليه /متوز

شاركت يف الدورة اإلقليمية الثانية للخرباء االستشاريني يف جمال اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال، اإلسكندرية،              
 ٢٠٠٠أغسطس / آب٨-يوليه/ متوز٢٨مصر، 

املية بالتعاون شاركت يف املشاورة اإلقليمية بشأن اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال اليت نظمتها منظمة الصحة الع
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-١٩مع اليونيسيف، اإلسكندرية، مصر، 

 ١٩-١٧منسـقة اليمن حللقة العمل اخلاصة بتكييف وختطيط برنامج اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال، صنعاء،      
 ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين
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ملية الستنباط دورة تدريبية منوذجية إقليمية يف جمال        شاركت يف املشاورة اإلقليمية اليت نظمتها منظمة الصحة العا        
املهارات اإلدارية والتيسريية الالزمة لإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال، مستشفى جامعة احلسني، جامعة األزهر،             

 ٢٠٠١مايو / أيار٢٠-١٢القاهرة، 

 ٢٦-٢٤ل اجلنسي لألطفال، الرباط، األفريقي املعين مبكافحة االستغال-رئيسـة الوفـد اليمين إىل املنتدى العريب      
 ٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٤-٣شاركت يف اجتماع اللجنة األول للمجلس العريب لكتب األطفال والشباب، القاهرة، 

ة، رئيسـة الوفد اليمين إىل حلقة اخلرباء االستشاريني التاسعة، اللجنة الفنية لألطفال العرب، جامعة الدول العربي               
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥-٢٢دمشق، 

 رئيسة الوفد اليمين إىل الدورة االستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة املعنية باألطفال

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٣-١١رئيسة الوفد اليمين إىل مؤمتر األطفال واملدينة، عّمان، 

نية بفهم قضايا األطفال يف منطقة الشرق األوسط ومشال         رئيسـة الوفـد اليمين إىل حلقة عمل البنك الدويل املع          
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٥ و٢٤أفريقيا، واشنطن العاصمة، 

ديسمرب /  كانون األول  ٧شاركت يف اجتماع اللجنة الثالث للمجلس العريب لكتب األطفال والشباب، القاهرة،            
٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٤-١٢ال، تونس، رئيسة الوفد اليمين إىل املؤمتر العريب الثالث عن األطف

رئيسة الوفد اليمين إىل حلقة عمل البنك الدويل املعنية مبساعدة األطفال والشباب الضعفاء احلال يف منطقة الشرق 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧ و١٦األوسط ومشال أفريقيا، واشنطن العاصمة، 

يونيه / حزيران٢٣-٢١خطار االجتماعية، واشنطن العاصمة،  الـدورة التدريبـية للبنك الدويل يف جمال إدارة األ         
٢٠٠٤ 
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 )إيطاليا(لويدجي تشيتاريال 

 ١٩٣١أغسطس / آب٢٢  :تاريخ امليالد

 )إيطاليا(نابويل   :مكان امليالد

 إيطالية  :اجلنسية

 اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية   :اللغات

 ١٩٥٢يالنو، دكتوراه يف القانون، جامعة م :املؤهالت العلمية

 )٢٠٠٥-٢٠٠١(عضو يف جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة 

 عضو يف مجعية القانون الدويل اإليطالية

 عضو يف اجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية

 :النشاطات اجلامعية والعلمية

 مدير دراسات، األكادميية الدولية للقانون الدويل، الهاي

، الصادر عن صندوق    "إيطاليا واألمم املتحدة  "رة البحث خبصوص    عضـو يف جملـس إدا      ١٩٩٥-١٩٨٥
 كارنيجي للسلم الدويل واجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية

، الصادر يف ستة    "ممارسة إيطاليا يف جمال القانون الدويل     "عضـو يف جلـنة البحث بشأن         ١٩٩٣-١٩٨٥
 ات الدوليةجملدات عن جملس البحوث الوطين واجلمعية اإليطالية للمنظم

اجلمعية اإليطالية للمنظمات (أستاذ القانون الدويل، دورات دراسية حول املهن الدبلوماسية  ١٩٩٥-١٩٨٦
 )الدولية

 أستاذ مساعد ملادة قانون اجلماعة األوروبية، كلية العلوم السياسية، جامعة ترييست ١٩٩٥-١٩٩٣

 اجلامعية العليا لكلية احلقوق جبامعة روما      أسـتاذ القانون اجلنائي الدويل، قسم الدراسات         ١٩٩٦-١٩٩٣
)La Sapienza) (١٩٨٩-١٩٨٦( 

 أسـتاذ يف حقـوق اإلنسان، دورات دراسية عليا يف كلية العلوم السياسية جبامعة روما                ١٩٩٤منذ 
)La Sapienza( 
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أسـتاذ يف حقوق اإلنسان، مركز الدراسات والبحوث يف جمال حقوق اإلنسان، اجلامعة              ١٩٩٥منذ 
 ولية احلرة للدراسات االجتماعية، روماالد

أستاذ يف حقوق اإلنسان، دورات تدريبية خمصصة لكبار املوظفني، املدرسة الثانوية التابعة             ١٩٩٥منذ 
 لوزارة الداخلية وأكادميية الدرك

 :األنشطة الدولية

وروبية واالحتاد األورويب   مـندوب إيطاليا يف اللجنة التوجيهية ملراجعة نصوص معاهدات اجلماعة االقتصادية األ           
 )١٩٥٨-١٩٥٧(للطاقة الذرية 

 )١٩٦٠-١٩٥٨ (مندوب إيطاليا يف اللجنة التوجيهية للمعاهدة اخلاصة بامتيازات وحصانات املؤسسات األوروبية

 )١٩٧٥-١٩٧٠(مستشار خبري جمللس أوروبا بشأن مشكلة ملّ مشل أسر العمال املهاجرين يف البلدان األوروبية 

 )١٩٨٠-١٩٧٦(وين لوزارة اخلارجية يف جمال اجلوانب الدولية يف قانون األسرة خبري قان

 )١٩٨٢-١٩٧٦( اليوغوسالفية بشأن مشاكل احلدود -خبري قانوين للجنة الثنائية اإليطالية 

 )١٩٨٣-١٩٨١(خبري قانوين للقسم القانوين بوزارة اخلارجية 

 تسليم بني إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية     رئـيس الوفـد اإليطـايل يف املفاوضـات بشـأن معـاهدة ال             
)١٩٨٣-١٩٨١( 

 )٢٠٠٣-١٩٨٦(األمني العام للجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان والتابعة لوزارة اخلارجية 

 )١٩٩٩-١٩٩٨(رئيس أمانة اللجنة الوطنية لالحتفال بالذكرى اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

 )٢٠٠٢-١٩٨٦(لوفد اإليطايل إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اللجنة الثالثة عضو ا

 )٢٠٠٢-١٩٨٦(عضو الوفد اإليطايل يف جلنة حقوق اإلنسان 

 )١٩٩٣فيينا، (عضو الوفد اإليطايل يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة عضـو الوفود اإليطالية يف جلنة حقوق اإلنسان، واللجنة املعنية باحل       
 )٢٠٠٢-١٩٨٨(حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري 

يف مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية ) خبري قانوين(عضو الوفد اإليطايل 
)١٩٩٨( 
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لفريق العامل بني الدورات التابع للجنة حقوق اإلنسان واملعين بوضع مشروع بروتوكول            مـندوب إيطالـيا يف ا     
 )٢٠٠٠(اختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

 سانية مندوب إيطاليا يف اجتماع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبقوق اإلنسان واملعاملة أو العقوبة الالإن               
)٢٠٠٠( 

عضو يف جلنة التنسيق املشتركة بني الوزارات للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن حقوق الطفل 
 )٢٠٠١نيويورك (

 :اإلصدارات الرئيسية

 )اجلمعية اإليطالية للمنظمات الدولية(املنظمات الدولية يف جمال التعاون النووي 

 )باإليطالية ((Poligrafico dello Stato)لقانون األسرة كتيب عن اجلوانب الدولية 

 )باإليطالية) (١٩٧٩(العالقة بني مصادر القانون الدويل 

 )باإليطالية) (Giuffrèميالنو، (األفضليات يف قانون التجارة الدولية 

لقانونيـة  (Rivista di diritto internazionale, Laمقاالت ومراجعات يف العديد يف اجملالت والكتب ا

Comunità Internazionale ،Comunicazioni e studi dell 'Instituto di diritto Internazionale 

dell 'Università di Milano ،Journal du droit international ،International Law Reportsإخل ،(. 

  يف البعثات الدبلوماسية   دراسـة بشـأن مشـكلة احلصـانات، خصوصـاً ما يتعلق بإعفاء املوظفني اإلداريني              
)Rivista di diritto internazionale( 

 )Rivista di diritto internazionale(مبادئ القانون الدويل املزمعة يف جمال حدود والية الدولة 

 )Rivista di diritto internazionale(مقال عن حدود االختصاص القضائي اإليطايل جتاه املواطنني اإليطاليني 

 )Enciclopedia del petrolio e del gas naturale( نظام قانوين -ظائر املشعة الن

 املشـاكل املـتعلقة باالختصـاص القضـائي يف االتفاقـيات الدولـية بشـأن املسـؤولية املدنـية جتاه الغري                    
)Diritto ed economia nucleare( 

 )Juris Classeur - Brulliard(االتفاقية الفرنسية اإليطالية يف جمال التعاون القضائي 
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 ليشـمل املعـايري الـيت تنص عليها اجلماعة األوروبية         " القواعـد املطـبقة تلقائـياً     "توسـيع نطـاق مـبدأ       
)Rivista di diritto europeo( 

 )ورقات جمّمعة تكرمياً لريكاردو موناكو(صلة القانون الدويل بقوانني اجلماعات األوروبية 

 تريكاين القانونيةيف موسوعة ) القانون الدويل" (اإلقليم"و" الضّم"مقاالت عن 

 :أحدث اإلصدارات واملشاركة يف احللقات الدراسية

 )٢٠٠١روما، (االتفاقات الدولية بشأن خطف القّصر 

 )٢٠٠١نابويل، (اتفاقيات برشلونة وحقوق األقليات 

 )٢٠٠١تورينو، (اتفاقية حقوق الطفل وعمل اللجنة املختصة 

 )٢٠٠١ميسينا، (الطابع القضائي للقاعدة : بتدائي اإللزامي واجملايناحلق يف التعليم اال

 )٢٠٠١ترييست، (مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل يف املستشفى 

 )٢٠٠٢روما، (أحدث األحكام القضائية هليئات األمم املتحدة يف جمال حقوق الطفل 

 )٢٠٠٢روما، (االجتار بالقّصر على الصعيد الدويل 

 )٢٠٠٢روما، (أمني املظامل يف محاية حقوق األطفال دور 

 )٢٠٠٢طهران، (حقوق اإلنسان وحقوق األطفال 

 )٢٠٠٣روما، (احملكمة اجلنائية الدولية : مظهر جديد للعوملة

 )٢٠٠٣روما، (حنو تنصيب أمني مظامل إيطايل للقّصر 

 )٢٠٠٤روما، (اإلرهاب وحقوق الطفل 
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 )بولندا(جاروس باويل 

 ١٩٦١ديسمرب / كانون األول١ :مليالدتاريخ ا

 البولندية، الروسية، اإلنكليزية :لغات العمل

 : الوظيفة حالياً/املنصب

أمني مظامل األطفال يف بولندا، رئيس الشبكة األوروبية ألمناء مظامل األطفال، وعضو فخري يف اجلمعية األوروبية      
" البسمة"اية العاطلني عن العمل، وحاصل على وسام        لألطفـال املصابني خبلل القراءة، وعضو فخري يف جلنة مح         

 برتبة فارس

 :األنشطة املهنية الرئيسية

احلـرص على مراعاة حقوق الطفل اليت ينص عليها الدستور البولندي واتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً يف جمال                 
 ظروف اجتماعية الئقة، وحقوق احلق يف الرعاية املعيشية والصحية واحلق يف التعليم ويف الترعرع وسط عائلة ويف

األطفـال املعوقني ومحاية األطفال من القسوة والعنف واالستغالل واالحباط واإلمهال، واقتراح تغيريات قانونية              
ومراقـبة مؤسسـات رعاية األطفال وتعزيز حقوق الطفل يف بولندا وأوروبا، وإعداد ونشر إصدارات لألطفال                

خربة يف جمال احترام حقوق الطفل، وتقدمي املشورة للربملانات واحلكومات          والكـبار، والقيام ببحوث ودراسات      
  األورويبوإىل وزراء الشؤون االجتماعية للدول األعضاء يف االحتاد)  حكومة هنغاريا والربملان اإليطايلمثالً(

 :املؤهالت العلمية

 جامعة لودز، ماجستري يف احلقوق  :١٩٨٨

 ١٩٩٣ض، اجتاز امتحان القضاة، ُعّين قاضياً يف تدريب قانوين كمساعد قا  :١٩٩١

حصل . سافر مراراً إىل الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ألغراض تعليمية يف جمال سري النظام القضائي             
عـلى شـهادة الدكتوراه يف القانون الدستوري يف جمال الوضع القانوين ألمني مظامل األطفال، قام بالعديد من                  

سـات بشأن فقر األطفال وتأثري الشبكة العاملية على صحة الطفل وإصالح مؤسسات رعاية األطفال، على                الدرا
 سبيل املثال

 :أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

عالنية وتثقيفية،  يف جمال ترويج حقوق الطفل، وتنظيم مؤمترات دولية ومحالت إ         ) جنيف(التعاون مع اليونيسيف    
وتقدمي تقارير إىل جلنة حقوق الطفل؛ القيام بالعديد من احلمالت اخلريية لصاحل األطفال الفقراء واملرضى، وتنظيم 
مؤمتر القمة البولندي من أجل األطفال، وإعداد وثائق والعمل على اخلطة امليدانية الوطنية؛ عضو يف الوفد البولندي 
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؛ رئيس الوفد البولندي إىل     ٢٠٠٢لجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن حقوق الطفل يف         إىل الـدورة االستثنائية ل    
 يف يوكوهاما، اليابان ٢٠٠١املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقود عام 

معهد قانون األسرة والطفل التابع     بالـتعاون مـع مركـز البيسبول األورويب؛ التعاون مع اهليئات العلمية، مثالً              
 ومعهد الشؤون العامة) املكان الذي ُوضعت فيه اتفاقية حقوق الطفل(ألكادميية العلوم البولندية يف بوزنان 

 :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال

 ٢٠٠٣، وارسو، "بولندا من أجل األطفال "-إعداد وثائق مؤمتر القمة البولندي من أجل األطفال 

 ٢٠٠٣حقوق الطفل كمريض، وارسو، 

 ٢٠٠١من تدريس االندماج إىل مدرسة الفرص املتكافئة، وارسو، 

 ٢٠٠٢احلق يف ظروف اجتماعية الئقة، وارسو، 

 ٢٠٠٢الطفل يف األسرة، وارسو، 

 منشورات يف الصحافة البولندية
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 )تايلند(سنفاسيت كومربافانت 

 ، بانكوك، تايلند١٩٤٩سبتمرب / أيلول٢٠ :تاريخ ومكان امليالد

 التايلندية واإلنكليزية  :لغتا العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

مدير مركز مؤسسة محاية حقوق األطفال، بانكوك؛ مسؤول عن وقاية ومحاية األطفال املعرضني إلساءة املعاملة أو 
تسعة أقاليم كربى يف    اإلمهال، عن طريق استخدام أساليب متنوعة من قبيل تشكيل أفرقة متعددة التخصصات يف              

 تايلند وإقامة شبكة من الوكاالت يف منطقة ماي كونغ لوقاية األطفال من اإلجتار ومحاية األطفال ضحايا اإلجتار

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 تـبني القضايا املتعلقة بسوء معاملة األطفال وإمهاهلم والتحقيق فيها، مبا يف ذلك قضايا اإلجتار باألطفال؛ تطوير                
وسـائل حلماية األطفال من خالل متابعة األطفال وأسرهم؛ وضع مبادئ توجيهية ملعاملة األطفال ضحايا إساءة                
املعاملـة وأسرهم، وتطوير وسائل تقييم إلعادة إدماج األطفال ضحايا سوء املعاملة يف اجملتمع، وخصوصاً وضع                

ألطفال؛ املشاركة يف سن تشريع وطين يعىن حبماية        تدابـري وقائية جلعل األسر واملدارس واجملتمعات أماكن آمنة ل         
الطفل وتدريب املهنيني، خصوصاً يف جمال الصحة والرعاية االجتماعية والقانون، على الوسائل املالئمة للتعامل مع 

 احلاالت ذات الصلة بإساءة معاملة األطفال وإمهاهلم

 :املؤهالت العلمية

 ماسات، بانكوكشهادة بكالوريوس يف االقتصاد، جامعة تا

 شهادة بكالوريوس يف احلقوق، جامعة تاماسات، بانكوك

 )نيوزيلندا(، كلية الشرطة امللكية يف نيوزيلندا، بوريروا "دعم الشهود األطفال"دورة تدريبية عن 

 ، جامعة غينت، بلجيكا"دورة دولية متعددة االختصاصات بشأن حقوق األطفال"

 ، معهد الدراسات االجتماعية، الهاي"إلنسانالقانون وحقوق ا"دورة تدريبية عن 

 :أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

 )٢٠٠٧-٢٠٠٤(عضو يف اللجنة الوطنية حلماية الطفل 

 )٢٠٠٤-٢٠٠٢(عضو يف اللجنة الوطنية التابعة للمكتب الوطين ملؤازرة الشباب 
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 ٢٠٠٣ية الطفل، عضو يف جلنة صياغة قانون محا

 عضو يف جلنة صياغة قانون اللجنة الوطنية التايلندية حلقوق اإلنسان

 رئيس جلنة التنسيق بني منظمات حقوق اإلنسان يف تايلند

 أمني صندوق ائتالف مكافحة استغالل األطفال

 مستشار قانوين ومساعد أمني صندوق مؤسسة األطفال

 )٢٠١٠حىت (لة األطفال وإمهاهلم مستشار اجلمعية الدولية ملنع إساءة معام

مشاكل وتوجهات عمل األطفال يف تايلند وآثار عمل األطفال على          "عضو اجمللس االستشاري للباحثني يف جمال       
 )٢٠٠١(املعهد التايلندي ألحباث التنمية " مستقبل التنمية

 )٢٠٠٣-٢٠٠٢(باحث يف جمال تدابري استئصال ومنع اإلجتار باألطفال والنساء يف تايلند 

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال

 )طبعة باللغة التايلندية (٢٠٠٣، كتيب عن إدارة معاملة ضحايا اإلجتار من األطفال والنساء

 )طبعة باللغة التايلندية (٢٠٠٤ كتيب عملي لألفرقة املتعددة التخصصات املعنية حبماية األطفال،
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 )مجهورية كوريا( يل يانغي

 ، سيئول، كوريا١٩٥٦يوليه / متوز٢٤ :دةتاريخ ومكان الوال

 الكورية واإلنكليزية والفرنسية   :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 )٢٠٠٥-٢٠٠٣(عضو يف جلنة حقوق الطفل 

 أستاذة علم نفس األطفال والتربية يف جامعة سونغكيونكوان، سيئول، مجهورية كوريا

 فعضو يف جملس إدارة اللجنة الكورية لليونيسي

 عضو يف جلنة التنسيق الوطنية املعنية بسياسات الطفل، مجهورية كوريا

 عضو يف فرقة العمل املكلفة بوضع خطة عمل وطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف إطار جلنة حقوق 

 اإلنسان الوطنية جلمهورية كوريا

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 حة إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم عضو يف جملس إدارة الرابطة الكورية ملكاف

 عضو يف هيئة حترير الرابطة الكورية للدراسات املكرسة لألطفال

 عضو يف األكادميية الكورية لطب نفس األطفال واملراهقني 

 عضو يف هيئة إدارة اجمللس الكوري حلقوق الطفل 

 عضو يف الرابطة الكورية للتعليم اخلاص

 لألشخاص املصابني باالنطواء على الذاتنائبة رئيس اجلمعية الكورية 

 عضو يف اجلمعية الكورية لالستشارة النفسية 

 عضو يف جملس إدارة الرابطة الكورية لعالج السلوك

 عضو يف الرابطة الكورية ملستقبل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
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 عضو يف الرابطة الكورية لسيكولوجيا التطور

 ية حلقوق األطفال ذوي اإلعاقاتعضو مؤسس يف الرابطة الكور

 :املؤهالت العلمية

 ، جامعة جورجتاون، الواليات املتحدة األمريكية)اللغة الصينية كتخصص ثانوي(بكالوريوس يف اللغة الفرنسية 

  كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية-ماجستري يف تعليم املعوقني يف مرحلة الطفولة املبكرة، جامعة ميزوري 

 كولومبيا، الواليات   -، جامعة ميزوري    )دعم منو الطفل واألسرة   (راه يف تعليم املعوقني يف مرحلة الطفولة املبكرة         دكـتو 
 املتحدة األمريكية

 :أنشطة رئيسية أخرى

تنفيذ املالحظات اخلتامية "ألقت كلمة يف املنتدى األكادميي حلقوق الطفل املعقود يف جامعة واسيدا بشأن موضوع 
 ٢٠٠٤مارس / آذار٦، "ن ودور اجملتمع املدينعن اليابا

جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة وفحصها   "ألقـت كـلمة أمام االحتاد الياباين لرابطات احملامني خبصوص           
 ٢٠٠٤مارس / آذار٨، "للتقرير الدوري الثاين لليابان

بشأن تفعيل حقوق الطفل يف مرحلة      ترأسـت فريق عمل أثناء يوم النقاش العام الذي عقدته جلنة حقوق الطفل              
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٧الطفولة املبكرة، 

 ، بناء على دعوة من الدولة الطرف٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨ إىل ٥زيارة رمسية إىل ميامنار، يف الفترة من 

ات اخلتامية للجنة املعنية مشاركة يف حلقة العمل اإلقليمية الثانية اليت ُيزمع عقدها يف بانكوك، بشأن تنفيذ املالحظ
 حبقوق الطفل، مبشاركة من ممثلي احلكومات واجملتمعات املدنية يف اندونيسيا والو وتايلند وكمبوديا وفييت نام

عضـو يف اللجنة االستشارية لسياسات حقوق اإلنسان التابعة للجنة حقوق اإلنسان الوطنية يف مجهورية كوريا،   
٢٠٠٥-٢٠٠٤  

 ٢٠٠٣، مجهورية كوريا، "إنقاذ الطفولة"حقوق الطفل ملنظمة ترأست جلنة تعزيز 

 :قائمة بأحدث املنشورات

جملة ،  "طبـيعة وآثار إساءة املعاملة اليت يتعرض إليها األطفال حسب املسجل من حاالت إساءة معاملة األطفال               "
 )دراسة مشتركة) (٢٠٠٣ (اجمللس الكوري حلقوق الطفل
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جملة اجمللس الكوري حلقوق    "  والسلوك التربوي للوالدين وطبـاع الطفـل،       دراسـة عن العالقة بني األمهات     "
 )ريو. باالشتراك مع ج) (٢٠٠٣ (الطفل

) ٢٠٠٣(، الرابطة الكورية لدراسة التعليم االبتدائي   "العالقـة بـني خمـاوف الطفولـة واملشاكل السلوكيـة         "
 )كو. باالشتراك مع م(

 )٢٠٠٣(ة الطفولة والشباب املعايري الدولية حلقوق األطفال، رابط

 االلتزام الدويل حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي، الندوة الدولية املعنية باحلماية اجلنسية للشباب

سياسة حقوق األطفال يف اجلمهورية الشعبية الدميقراطيـة الكوريـة، الرابطة الكورية للدراسات املعنية باألطفال 
)٢٠٠٣( 

 )قيد الطبع(وق اإلنسان يف املدارس االبتدائية، اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املناهج الدراسية حلق
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 )إستونيا(أديك ليفن 

 ، فالغا، إستونيا١٩٤٠أغسطس / آب١٧ :تاريخ ومكان امليالد

 إستونية  :اجلنسية

 متزوج، له طفل واحد :احلالة االجتماعية

 انيةاإلستونية والروسية واإلنكليزية واألمل  :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 أستاذ، قسم العمل االجتماعي، جامعة تالني للعلوم التربوية

 )١٩٩٧أبريل /منذ نيسان(منظمة الصحة العاملية، مستشار أورويب مؤقت 

 ، نائب رئيس القسم الطيب(Role" Ltd")احملدودة " خدمات الدعم"شركة 

 : األنشطة املهنية الرئيسية

 احملدودة" خدمات الدعم"ركة ش حىت اآلن  ٢٠٠٤
 نائب رئيس القسم الطيب 

 جامعة تالني للعلوم التربوية   حىت اآلن١٩٩٦
 أستاذ يف قسم العمل االجتماعي 

 مستشفى تالني لألطفال  ٢٠٠٤-١٩٧٩
 رئيس قسم املواليد والرضع 

 ستشفى تالني الثاين لألطفال  ٩٧٩-١٩٧٥
 طبيب أطفال 

 )اورالسك، كازاخستان(ي املركزي ملستشفى اإلقليم  ١٩٧٥-١٩٦٩
 رئيس قسم األطفال 

 :املؤهالت العلمية

 أكادميية العلوم الطبية، موسكو   ١٩٩١
 دكتور يف العلوم الطبية 

 أكادميية العلوم الطبية، موسكو   ١٩٧٤
 )لقب أكادميي(مرشح للعلوم الطبية  
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 معهد ليننغراد لطب األطفال  ١٩٦٨-١٩٦٢

 : اجملال ذي الصلة باهليئة التعاهدية املعنيةأنشطة رئيسية أخرى يف

 :العضوية املهنية

يعمل على ترويج هنج أكثر إنسانية ملمارسة الطب يف بيالروس         (مـنظمة الصحة العاملية، مستشار أورويب مؤقت        
 )وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا وأوزبكستان واالحتاد الروسي ومالطة وإيطاليا وإندونيسيا وشيلي

 ستونية للرضاعة الطبيعيةاللجنة اإل

 )منسق(اجملموعة اإلستونية التابعة لشبكة العمل الدولية لتشجيع الرضاعة الطبيعية 

 اجمللس اإلستوين لقواعد السلوك يف العلوم األحيائية

 )رئيس(جلنة أخالقيات الطب يف مستشفى تالني لألطفال 

 جملس مستشفى تالني لألطفال

 طفالجملس مؤسسة مستشفى تالني لأل

 جملس عيادة تالني الشاملة لطب الفم

  البلطيقي-جملس برنامج الشراكة األمريكي 

 الرابطة اإلستونية للطب املتعلق بالوالدة

 جلنة مشال إستونيا ألخالقيات املهنة

 :العضوية الفخرية

 ١٩٩٩مارس / آذار٢٥ ؛ رتبة أستاذ فخري بتاريخ)االحتاد الروسي(معهد والية بيرتا للتدريب الطيب ما بعد التخرج 

 ٢٥؛ دكتور فخري يف     )االحتاد الروسي (مستشـفى األطفـال اإلكلينيكي اجلمهوري، مجهورية باشخورتستان         
 ١٩٩٩يونيه /حزيران

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١الرابطة اإلستونية لطب األطفال، حصل على صفة عضو فخري يف 

 :تنسيق مشاريع على الصعيد الدويل

 بادرة اإلنسانية لرعاية املواليد التابعة للتحالف العاملي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعيةمنسق امل  حىت اآلن٢٠٠٣

  اإلستوين املشترك املعين باملشاكل األخالقية يف العناية املركزة حبديثي         -املشروع السويدي    ٢٠٠١-١٩٩٨
 الوالدة، منسق إستونيا 
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 ، منسق إستونياEURONICرويب مشروع العمل املشترك التابع لالحتاد األو ١٩٩٨-١٩٩٥

 ١٩٩٠ بلداً منذ ٢٠ مؤمتراً واجتماعاً دولياً يف حوايل ٤٣قّدم عروضاً يف 

 :قائمة بأحدث اإلصدارات يف هذا اجملال

"Children’s Right in the Context of Medical and Nursing Staff Attitudes and Opinions in Neonatal 

Intensive Care Units" ،Estonian Social Welfare at the Threshold of the Millennium ،١٩٩٩ ، 
 )فينيسار. باالشتراك مع م (٦٥-٥٩. ص

"Humane Neonatal Care Initiative Viewpoint" ،Acta Paediatrica  أبريل /، نيسان٨٨، اجمللد ٤، العـدد
 ٣٥٥-٣٥٣. ، ص١٩٩٩

"Medical-Psychological Work with Mothers in Neonatal Unit "Lactation and Stillen، ١٣٦-١٣٥، ص ١٩٩٩ 

 ٢٠٥-٢٠٣، ص ١٩٩٩، ٣اجمللد ، Lietuvos akušerija ir ginekologija، "العمل مع األمهات يف وحدة املواليد"

"Neonatal Medicine − Yesterday, Today and Tomorrow"،Topical Problems of Perinatalogy  طبعة ،
 ، الرعاية الصحية يف باشخورتستان٨-٦ ص ،١٩٩٩خاصة، 

"Child, Family and Medicine" تالني، دار ،TEA ،كاغان. باالشتراك مع ف (٢٠٠٠ للنشر( 

Neonatal End-of-Life Decision Making:  Physicians Attitudes and Relationship with Self-reported" 

Practices in 10 European Countries"ق الدراسة التابع ملشروع ، فريEURONIC ،٢٠٠٠ .The Journal of 

the American Medical Association مقال مشترك (٢٤٥٩-٢٤٥١. ، ص١٩، العدد ٢٨٤، اجمللد( 

Neonatal End-of-Life Should Euthanasia be Legal? The Views and Practices of Neonatal" 

Physicians and Nurses in Ten European Countries, " فريق الدراسة التابع ملشروع ،EURONIC ،٢٠٠٠ 
 )مقال مشترك(

The Person Number One - Child ،Videofilm)   صدر  (٢٠٠٠، )تورمي. كانغرو وك. باالشـتراك مـع ت
 )باإلنكليزية والروسية واإلستونية واإلسبانية

Humane Perinatal Care دار ،TEA ،مع بيفريل شاملرزباالشتراك (٢٠٠٠ للنشر ( 

,"Should Euthanasia be Legal?  An International Survey on Neonatal Intensive Care Units Staff "
Journal Archives of Disease in Childhood، ٢٠٠٠ 
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 )كندا (بارفيت برنت ديفيد

 كندا) ربيطانيةال كولومبيا (فيكتوريا ،١٩٤٦ يناير/الثاين كانون ١٤ :امليالد ومكان تاريخ

 اإلنكليزية  :لغة العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

خـبري استشـاري مسـتقل يف جماالت حقوق اإلنسان ودور أمني املظامل وحقوق األطفال وتطوير املؤسسات                 
 مساعد يف املعهد الدويل حلقوق الطفل والتنمية. الدميقراطية؛ مساعد يف مركز الدراسات العاملية، جامعة فيكتوريا

مستشار مجعية األطفال والشباب يف     ). جامعة فيكتوريا (مساعد يف معهد حل الرتاعات      ). جامعـة فيكـتوريا   (
 مستشار االئتالف الكندي حلقوق الطفل. كولومبيا الربيطانية

 :األنشطة املهنية الرئيسية

هنية إىل جانب حقوق    متـثل رعاية األطفال والشباب ومحايتهم وحقوقهم مسة بارزة يف أنشطة السيد بارفيت امل             
وقد عمل مديراً للوحدة القانونية املعنية باألسرة       . اإلنسـان بشـكل عـام وتقدمي خدمات عامة عادلة ومنصفة          

، التحق مبكتب أمني املظامل حيث أنشأ فريق الطفولة ١٩٧٩ويف . واخلدمـات االجتماعـية لـدى وزارة العدل    
وتتمثل النشاطات األساسية ملكتب أمني املظامل يف تعزيز مبادئ . الوالشباب وأصبح نائباً ألمني املظامل يف هذا اجمل  

وألقى السيد بارفيت حماضرات يف . اإلنصاف اإلداري والعدالة الطبيعية إىل جانب حقوق اإلنسان وحقوق الطفل         
 ؛ كما عمل مدرساً   )جامعة فيكتوريا (كلـية احلقـوق ومدرسة رعاية الطفولة والشباب ومدرسة اإلدارة العامة            

وألقى مئات احملاضرات أمام مؤمتر حقوق الطفل       . إكلينيكـياً يف كلـية الطب التابعة جلامعة كولومبيا الربيطانية         
 . وشارك يف استضافة مؤمترين دوليني معنيني حبقوق الطفل

 :املؤهالت العلمية

 بكالوريوس آداب  ١٩٦٨

 بكالوريوس يف احلقوق  ١٩٧١

 رخصة ممارسة مهنة احملاماة  ١٩٧٢

 :نشطة رئيسية أخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنيةأ

 )أمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا الشرقية، وجنوب شرق آسيا(مستشار حكومي يف جمال حقوق األطفال وتعليمهم 

 مستشار أقدم ملركز الدارسات العاملية يف جامعة فيكتوريا
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 )غري رحبي(فل والتنمية رئيس املعهد الدويل حلقوق الط

 مستشار مشارك يف اجتماع املائدة املستديرة املعين باألطفال طاليب اللجوء الذين ال يرافقهم أحد

مستشـار مشـارك يف اجتماع املائدة املستديرة مع معهد اإلعالم والسياسة واجملتمع املدين حول وسائل اإلعالم                 
 واألطفال املتضررين من احلرب

 عين حبقوق الطفل يف التعليم وتطوير وحدات تعليمية عن مواد اتفاقية حقوق الطفلفريق العمل امل

 )فريق جمتمعي(رئيس معاون للجنة مراجعة قانون محاية الطفل 

 مستشار يف جمال الدراسة االستقصائية لصحة املراهقني، مؤسسة مكريري

  شبكة املعرفة-" KidZone"مستشار للربنامج التلفزيوين 

 :دث اإلصدارات يف هذا اجملالقائمة بأح

"Ensuring Fairness" ،Recovery ٢٠٠٠ربيع عام  (١، العدد ١١، اجمللد( 

"Fairness for All" ،Recovery ٢٠٠٠خريف عام  (٣، العدد ١١، اجمللد( 

"Public education on the role of the Ombudsman Office: geographical concerns, targeting 

vulnerable groups" ،International Ombudsman’s Anthology ،١٩٩٩ 

"Public Services to Children, Youth and their Families: The Need for Integation" Ombudsman 

Public Report Nº 22 

Little Injustices - on Youth Detention Centres in British Columbia) نباالشتراك مع كارل فريدما( 
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 )أوغندا(بوالر أويش 

 ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٨  :تاريخ امليالد

 أوغندية  : اجلنسية

 اإلنكليزية  :لغة العمل

 :املؤهالت العلمية

فصل دراسي لنيل رخصة ممارسة     (مركـز تطويـر القانون، شهادة عليا يف ممارسة القانون            ٢٠٠٠
 ونية الربملانية والصياغة القانونيةتدرب أثناء الدورة على اإلجراءات القان). احملاماة

 )بدرجة شرف(جامعة ماكرييري، بكالوريوس يف احلقوق  ١٩٩٩

اإليدز، وتقدمي املشورة ملساعدة   /كمباال، تلقيت تدريباً يف جمال فريوس نقص املناعة البشري         ١٩٩٥
 اجلنود األطفال

. ١٩٨٣ عام    عاماً، تركت املدرسة وأصبحت من اجلنود األطفال يف        ١٣عـند بلوغ سن      
وعمالً بسياسة احلكومة الداعية إىل تسريح اجلنود األطفال وإعادة إدماجهم يف املدرسة ويف             
اجملـتمع، عـدت، مثلي مثل العديد من اجلنود األطفال الذين كانوا يف حاليت، إىل املدرسة            

 ١٩٨٦االبتدائية يف عام 

 :اخلربة املهنية

واملشاركة يف وضع اآلليات البديلة حلل      . هليئات احلكومية األساسية  ممارسـة القانون يف إحدى ا       حىت اآلن١٩٩٩
  األطفالالرتاعات يف جمال الشؤون القانونية املتعلقة بالبت يف خصومات اجلنود

 تقدمي خدمات املساعدة القانونية لألطفال يف حماكم األسرة 

 االنضمام جمدداً إىل اجليش الوطين فالترقية إىل رتبة نقيب ٢٠٠٠

 تنظيم وإعداد األطفال للتعبري عن آرائهم أثناء انعقاد جلنة املراجعة الدستورية ١٩٩٥

، مما أّدى إىل تفعيل قانون الطفل )عمل توعوي(االضطالع بدور هام يف تقدمي آراء األطفال  ١٩٩٢
 يف إطار الربنامج الوطين األوغندي للعمل من أجل األطفال

 ):١٩٨٥-١٩٨٣(اخلربة كطفل جندي 

القـيام، كجندي طفل، بدور قيادي يف إجالء األطفال والنساء إىل أماكن آمنة بعيداً عن                ١٩٨٦-١٩٨٣
 ساحات القتال

 اإلشراف على توزيع الطعام على األطفال والنساء بعيداً عن ساحات املعارك 
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 قيادة محلة التطعيم يف فترة احلرب 

 ملستشفيات، أثناء احلرباملشاركة بنشاط كقائد حلرس مراكز اخلدمات اإلنسانية كا 

 :اخلربة العملية بعد الرتاع املسلح

تنظـيم واستنهاض جنود أطفال سابقني من تنظيمات حماربة أخرى أثناء اجلولة الثانية من               ٢٠٠٢
 حمادثات السالم مع جبهة اإلنقاذ الوطين األوغندية

 إسداء املشورة جلنود أطفال سابقني تابعني حلكومة أوغندا 

لعمـل كباحث مساعد للعديد من املنظمات الدولية اليت تقوم ببحوث عن اجلنود األطفال      ا ١٩٩٥-١٩٩٢
 وشبكة الباحثني ومستخدمي البحوث يف أوغندا) اليونيسيف(

 االختيار كجندي طفل إلقناع األطفال اآلخرين بالعدول عن االنضمام إىل القوات املتمردة ١٩٨٧

وقيادة . النطاق لتشجيع اجلنود األطفال على العودة إىل املدارس       القـيام حبمـالت إعالمية واسعة        ١٩٨٧-١٩٨٦
 عملية لفرز األطفال اجلنود من وحدات اجليش يف شىت أحناء البلد وإعادهتم إىل املدارس

 مناصرة حقوق اجلنود األطفال  حىت اآلن١٩٨٦

 تقلد منصب ضابط اتصال للجنود األطفال بعد عودهتم إىل املدارس ١٩٩٥-١٩٨٦

االضـطالع بـدور هام يف مساعدة اجلنود األطفال السابقني يف العثور على أسرهم ومنازهلم بعد     ١٩٩٠-١٩٨٦
والعمـل على تنظيم وحشد جنود أطفال من األطراف املتحاربة األخرى أثناء حمادثات         . احلـرب 

 .وكانت مهمة شاقة وطويلة األمد إذ كان األطفال جيهلون من أين أتوا. السالم بشأن الرتاع

تـرؤس جلـنة تولّـت التفاوض مع اجملتمعات املتعادية لقبول إعادة دمج جنود أطفال سابقني يف                  
 أوساطها

 تنيظم وترؤس برامج تلفزية وإذاعية إلقناع األطفال بالعدول عن االنضمام إىل القوات املسلحة ١٩٨٨-١٩٨٧

 :اإلجنازات

 ة اإلقصاء االجتماعي للجنود األطفالترؤس فريق إسداء املشورة يف جامعة ماكرييري املعين بإزال 

 جندي طفل إىل املدارس، حيث أصبح الكثريون منهم  ٢ ٠٠٠اإلسـهام يف عودة أكثر من        
  يف املائة منهم املرحلة الدراسية الثانوية٨٠اليوم من املهنيني وخرجيي اجلامعات؛ وأهنى 
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 )لبنان(غسان سليم رباح 

 ١٩٤٩ سبتمرب/ أيلول٢٧ :تاريخ ومكان امليالد

 لبنانية  :اجلنسية

 العربية والفرنسية واإلنكليزية  :لغات العمل

 متزوج وأب لولدين :معلومات شخصية

 احلالة الصحية ممتازة   

 :اخلربة املهنية

خربة مخسة عشر عاماً يف . خبري يف جمال حقوق اإلنسان الدولية، قاض، مدير تنظيمي وأستاذ قانون، داعية ومنظم
 . املستوى األكادميي والقضائي واحلكومي وغري احلكومي واإلقليمي والدويلهذا اجملال على

خـربة مهنـية وإدارية يف إطار جلنة حقوق الطفل؛ رئيس هيئة القضاء يف لبنان؛ حماضر يف القانون؛ عضو اجمللس    
 التنفيذي ألربع مجعيات غري حكومية يف جمال حقوق اإلنسان والقانون

 :املؤهالت العلمية

 دبلوم، معهد الدراسات القضائية   ١٩٧٨

 دكتوراه الدولة يف القانون   ١٩٨٦

 دبلومان يف الدراسات العليا يف القانون الدويل املقارن   ١٩٨٣

 :املناصب األكادميية

 أستاذ يف كلييت احلقوق والعلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية وجامعات أخرى أمريكية  حىت اآلن

 راسات العليا يف جمال جنوح األحداثأستاذ للد  حىت اآلن

 أستاذ قانون األعمال، كلية احلقوق، اجلامعة اللبنانية  ٢٠٠٢-١٩٩٥

 :املناصب القضائية

 رئيس احملكمة اجلنائية لألحداث يف جنوب لبنان  ١٩٩٧-١٩٩٣
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 مدٍع عام يف جنوب لبنان  ٢٠٠٢-١٩٩٧

 )لعملالرتاعات يف جمال ا(رئيس حمكمة االستئناف يف بريوت    

 مستشار وزير العدل يف الشؤون املتعلقة باالتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان   

 رئيس عدد من اللجان القضائية املعنية حبقوق الطفل يف البلدان العربية   

 :العمل االجتماعي

 رئيس جلنة محاية األحداث يف لبنان   ١٩٩٠

 يف لبناناملراقب العام إلصالحيات األحداث   ١٩٩٠منذ 

 مستشار لوزارة العدل وللجنة الربملانية املعنية حبقوق الطفل يف الربملان اللبناين   

 نائب رئيس جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة  ٢٠٠١-١٩٩٧

 :اإلصدارات

 )١٩٧٩(ظاهرة اجلرمية يف حرب السنتني 

 )١٩٨٧(عقوبة اإلعدام، هل هي حل أم مشكلة؟ 

 )١٩٩١ (يف قوانني جنوح األحداث يف الشرق األوسطاالجتاهات احلديثة 

 )١٩٩٢(قانون العفو 

 )١٩٩٣(تاريخ القوانني واللوائح االجتماعية 

 )١٩٩١(القانون احلديث بشأن املخدرات واآلثار العقلية 

 )٢٠٠٣(قانون محاية امللكية األدبية والفنية وجرائم احلاسوب 

 )٢٠٠٤ (الرتاع بني حقوق األحداث والقانون

نشـر العديـد مـن املقاالت والبيانات باسم جلنة حقوق الطفل يف اجملالت املعنية يف لبنان ويف اخلارج باللغات                    
 اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية
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 : املشاركة يف املؤمترات

 ، تورونتو  )١٩٩٦(، واشنطن العاصمة    )١٩٩٢(املؤمتـرات اخلاصـة بالرابطة الدولية لزمالة السجون، سيئول          
 ) ٢٠٠٤(، صوفيا )٢٠٠٣(

 "معاجلة احلالة القانونية واالجتماعية واالقتصادية للسجني دون سن الثامنـة عشـرة"

 )١٩٩٥عّمان، " (التعامل مع أطفال احلرب"

 )١٩٩٩لندن، " (جرائم األحداث، األسباب والعالج"

 )٢٠٠٠القاهرة، " (الذكرى السنوية العاشرة للجنة حقوق الطفل"

 )٢٠٠٠نيوكاسل، اململكة املتحدة، " (ض األطفال وسبل إعادة تأهيلهمالعنف وهتك عر"

 )٢٠٠٠بانكوك، " (العنصرية وحقوق األطفال املخطوفني يف شىت أحناء العامل"

 )٢٠٠٠بلفاست، " (املشاكل احمليطة بعمل األطفال"

 :تنظيم املؤمترات

يف جنيف وبريوت   (بالتعاون مع اليونيسيف    تنظـيم العديـد من املؤمترات وحلقات العمل املتعلقة حبقوق الطفل            
، واليت شارك فيها ممثلون عن وكاالت إنفاذ القانون وقضاة )ودمشق واجلزائر وقطر وعمان وبنما واألردن ومصر      

 . وحمامون ومدّرسون وأخصائيون اجتماعيون وممثلو منظمات غري حكومية وغريها

 :الّسند

 ان بريوت، لبن- وزير العدل -هبيج طبارة . د

  بريوت، لبنان- اجلامعة األمريكية يف بريوت -كمال صلييب . د

  بريوت، لبنان- قاض، دار القضاء -مصطفى عوجي . د
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 )بنغالديش (صديقيكمال 

 ، كوميال، بنغالديش١٩٤٥ديسمرب / كانون األول١١ :تاريخ ومكان امليالد

 اإلنكليزية والبنغالية واهلندية واألردية  :لغات العمل

 :الوظيفة حالياً/املنصب

؛ مشارك، بصفة مدير مكتب رئيس      ٢٠٠١أكتوبر  /أمـني أساسـي يف مكتب رئيس الوزراء منذ تشرين األول           
 الوزراء، يف وضع السياسات ورصد تنفيذها على أرفع املستويات

 آسيا  حكومات رابطة جنوب  /رئـيس اللجنة املستقلة جلنوب آسيا املعنية مبكافحة الفقر اليت أنشأها رؤساء دول            
 ٢٠٠١ديسمرب /للتعاون اإلقليمي أثناء اجتماع القمة املعقود يف كتمندو يف كانون األول

تتمثل مهمة هذه اللجنة يف حتويل      . ٢٠٠٣سبتمرب  /رئـيس جلنة التوجيه الوطنية املعنية مبكافحة الفقر، منذ أيلول         
ة للحد من الفقر، وذلك من خالل املشاورات        الورقة املؤقتة الستراتيجية احلد من الفقر إىل ورقة استراتيجية هنائي         

 املعمقة مع شىت األطراف املعنية

 ٢٠٠٢يناير /رئيس اللجنة الوزارية الدائمة حلقوق الطفل منذ كانون الثاين

 :األنشطة املهنية الرئيسية

قليمي، ومصرف  تقرير السياسات واإلشراف على تنفيذها على أرفع مستويات احلكومة، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإل             
ويف جمال حقوق اإلنسان، متثلت اإلجنازات امللموسة خالل األعوام الثالثة    ). كعضو يف جملس املصرف   (التنمـية اآلسيوي    

املاضـية يف إطـالق سـراح عدد كبري من األطفال من السجون، وإنشاء حضانات يف السجون واملالجئ، ورفع السن                    
وبفضل نشاطاته املذكورة، كّرمته دائرة احملاكم . صالحيات األطفال إىل مراكز تنميةالقانونية للمسؤولية اجلنائية، وحتويل إ  

 ٢٠٠٣العليا حملكمة بنغالديش العليا كنصري لألطفال من خالل حكمها اإلطاري يف قضية حلقوق األطفال يف 

 ان واإلدارة ومكافحة الفقريعمل مدرساً ومدرباً وباحثاً يف جمال اقتصاديات التنمية والسياسات العامة وحقوق اإلنس

 :املؤهالت العلمية

 دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة لندن، معهد الدراسات الشرقية واألفريقية  ١٩٨٠

 ماجستري يف دراسات التنمية، بامتياز، جامعة لندن، معهد الدراسات الشرقية واألفريقية  ١٩٧٥

 امعة ليدز، اململكة املتحدةدبلوم عال يف إدارة التنمية، بامتياز، ج  ١٩٧٤
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 ماجستري علوم يف الكيمياء التطبيقية، من الدرجة األوىل، جامعة دكا، بنغالديش  ١٩٦٦

 :أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال ذي الصلة باهليئة التعاهدية املعنية

 ٢٠٠٤س مار/رئيس اللجنة الوطنية القتراح هيكل تنظيمي ملكتب مفوض بنغالديش املستقل لألطفال، آذار

رئيس جملس حمافظي مؤسسة التنمية االجتماعية، وهي منظمة متّول باالشتراك مع البنك الدويل وحكومة بنغالديش 
 وتكرس هذه املنظمة نشاطاهتا للتخفيف من حدة الفقر املدقع. ٢٠٠٢يناير /منذ كانون الثاين

، برعاية منظمة حوار    ٢٠٠٣مارس  /ذار آ ١٢مـنظّم حلقـة العمل الدولية املعنية بعمل األطفال يف دكا بتاريخ             
 التعاون اآلسيوي

، لدراسة مؤسسة أمني مظامل ٢٠٠٤فرباير /رئيس الوفد احلكومي لبنغالديش إىل فرنسا والنرويج والسويد يف شباط
 األطفال يف هذه البلدان بغية إنشاء مؤسسة مماثلة يف بنغالديش

 جنيف ملراجعة وضع تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل يف رئيس وفد بنغالديش إىل اجتماع جلنة حقوق الطفل يف    
 ٢٠٠٣سبتمرب /، أيلول)جلسة مراجعة التقرير الدوري الثاين(بنغالديش 

 :قائمة بأحدث اإلصدارات يف هذا اجملال

وفيما يلي ما يتعلق منها حبقوق .  مقال ومذكرة واستعراض كتب وتقارير وغريها١٠٠ كتاباً وأكثر من ٣٠نشر 
 :الطفل

Megacity Governance in South Asia: A Comparative Study)  ،٢٠٠٤دكا، مطابع اجلامعة( 

Better Days, Better Lives: Towards a Strategy of Implementing the Convention on the Rights 

of the Child in Bangladesh)  ،٢٠٠٢الطبعة باللغة البنغالية، ) (٢٠٠٤دكا، مطابع اجلامعة( 

عـرض رئيسي يف حلقة العمل الوطنية املعنية برفع سن املسؤولية اجلنائية وجوانب من قانون الطفل لعام                 
 ٢٠٠٤يناير /، دكا، كانون الثاين١٩٧٤

Overcoming the Governance Crisis in Dhaka City  ) ،٢٠٠٠دكا، مطابع اجلامعة( 

Jagatpur 1977-1997:  Poverty and Social Change in Rural Bangladesh)  ،٢٠٠٠دكا، مطابع اجلامعة( 

Social Formation in Dhaka City: A Study in Third World Urban Sociology  )   دكـا، مطـابع
 )١٩٩٠اجلامعة، 
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  ساهوفيتش�فوكوفيتش نيفينا 
 )صربيا واجلبل األسود(

 ، بلغراد، يوغوسالفيا١٩٥٥أغسطس / آب٢ :تاريخ ومكان امليالد

 تتكلم وتفهم اللغات السالفية اجلنوبية األخرى. اإلنكليزية والفرنسية والصربية  : العمللغات

 :الوظيفة حالياً/املنصب

 عضو جلنة حقوق الطفل

وتركز أنشطته على استحداث . وهدف املركز إمجاالً هو تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  .  بلغراد -رئيسة مركز حقوق الطفل     
ويعمل املركز  .  متكن من حتسني رفاه الطفل، وحتمي حقوقه ومشاركته الكاملة يف اجملتمع           قوانـني وسياسات وممارسات   

رفع مستوى الوعي بأمهية حقوق الطفل وما يتصل هبا من قوانني دولية وممارسات؛             : على وجه التحديد يف اجملاالت التالية     
ء واألطفال وتنفيذ الربامج يف جماالت حمددة من        الطفل؛ وتثقيف املهنيني واآلبا    والبحـث العلمي واملهين يف ميدان حقوق      

وقام املركز، من خالل إعالمه وحبوثه وتثقيفه وقطاعاته        . حقوق الطفل، وتشجيع إدخال حتسينات يف جمال حقوق الطفل        
ة يف   حلقة دراسية ودورة تدريبية ومائدة مستدير      ١٠٠العاملة يف تطوير السياسات املتعلقة حبقوق الطفل، بتنظيم أكثر من           

يوغوسـالفيا وأوروبـا، ونشر عشرات الكتب واجملالت والكتيبات والتقارير، كما قام بالدعوة إىل التصديق على عدة                 
معاهدات دولية ذات صلة بالطفل، وتقدمي تقارير عن حالة األطفال يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، وإدخال إصالحات  

 واحلماية االجتماعية لألطفال، والقيام بالعديد من األنشطة األخرىكبرية، ووضع سياسات يف جمال قضاء األحداث 

 مستشارة لدى وزارة التربية الصربية يف جمال إضفاء طابع دميقراطي على التعليم والتربية الوطنية

 عضو مؤسس وعضو يف جملس إدارة مركز بلغراد حلقوق اإلنسان

 ودعضو يف مجعية القانون الدويل يف صربيا واجلبل األس

 عضو يف اجمللس التنفيذي للخدمة الدولية حلقوق اإلنسان، جنيف

 عضو يف جملس حقوق اإلنسان التابع ملركز مناهضة احلرب يف بلغراد

 :األنشطة املهنية الرئيسية

سابقاً املركز اليوغوساليف حلقوق    ( بلغراد   -العمل كمؤِسسة ورئيسة ملركز حقوق الطفل         حىت اآلن١٩٩٧
. نظمة األوىل والوحيدة املكرسة حصراً لتعزيز اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها، وهو امل)الطفل

. ويشـمل نطاق العمل اإلدارة والتخطيط والتقييم واملشاركة الفعلية يف مجيع أنشطة املركز   
 )حلقات دراسية وجامعات ومدارس(ويشمل أيضاً قدراً كبرياً من البحث والكتابة والتدريس 
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 )عضو يف نقابة احملامني يف بلغراد(تقلة يف جمال حقوق اإلنسان حمامية مس ١٩٩٧-١٩٩٣

كـبرية املستشارين يف الوزارة االحتادية لشؤون حقوق اإلنسان وحقوق األقليات، مكلفة             ١٩٩٣-١٩٩٢
 باالتصال باملنظمات واهليئات احلكومية وغري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان 

 انة احلكومة الصربية للعالقات الدوليةكبرية املستشارين لدى أم ١٩٩٢-١٩٨٥

 كمستشارة ١٩٨٥ يف إدارة بلدية بلغراد، والعمل فيها حىت ١٩٧٩بدايـة احلياة املهنية يف       ١٩٨٥-١٩٧٩
 قانونية يف جمال الربامج االجتماعية والتعليمية

 :املؤهالت العلمية

 خترُّج من كلية احلقوق، جامعة بلغراد 

 ١٩٨٣ني عام اجتياز امتحان نقابة احملام

أنشطة منظمة العمل الدولية يف جمال محاية  ("-ماجستري حقوق يف القانون الدويل من كلية احلقوق جبامعة بلغراد     
 ")احلقوق االجتماعية

 " حقوق الطفل والقانون الدويل "-دكتوراه يف القانون من كلية احلقوق جبامعة بلغراد 

 :صلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي ال

 ١٩٩٣تنسيق وإعداد التقرير املتعلق حبقوق الطفل يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، عام 

 القيام، بالتعاون مع مركز بلغراد حلقوق اإلنسان، بتنظيم حلقات دراسية وحماضرات عن االتفاقية، إجراءاهتا وحقوق الطفل

 طفل يف العديد من الربامج املتعلقة بالترويج واحلماية والتشريعات ذات الصلةاملشاركة مع مركز حقوق ال

املشـاركة يف كسب التأييد من أجل املصادقة على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية ووضع مؤشرات               
 واستنباط سياسات تتعلق بالطفولة يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وجنوب شرق أوروبا

 )٢٠٠٢-١٩٩٦(داد تقرير شامل مستقل عن ممارسة حقوق الطفل يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية إع

 )٢٠٠٣(إعداد تقرير شامل مستقل عن ممارسة حقوق الطفل يف صربيا واجلبل األسود 

  منظمة٨٠تنسيق إنشاء شبكة جنوب شرق أوروبا حلقوق الطفل، اليت يّسرت إقامة روابط وأنشطة بني أكثر من 
 يف هذه املنطقة ذات صلة حبقوق الطفل
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 إلقاء حماضرات يف العديد من احللقات الدراسية داخل البلد وخارجه، ويف فصول جامعية للدراسات العليا

املشاركة يف العديد من احللقات الدراسية واالجتماعات واملوائد املستديرة واملؤمترات الوطنية والدولية ذات الصلة 
 الطفل بوجه عامباالتفاقية وحقوق 

املشاركة يف العديد من الدورات التدريبية واحللقات الدراسية يف ميدان حقوق اإلنسان والقانون الدويل وتطوير               
 )أكادميية الهاي للقانون الدويل، حلقة سالزبورغ الدراسية(املنظمات غري احلكومية 

 :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال

Children in the Face of Genocide and Crimes against Humanity (Dinah Shelton, ed.) 

Encyclopaedia of Genocide & Crimes Against Humanity، MacMillan، ٢٠٠٤ 

Tasks and Methods of Work of the Committee on the Rights of the Child" "الدويل القانون مجعية حولية 
 ٢٠٠٤ ،األسود واجلبل صربيا يف

The Rights of the Child and International Law  ،٢٠٠٠، املركز اليوغساليف حلقوق الطفل 

Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child ،كتيب بشأن تنفيذ أحكام االتفاقية ،
 )م أيضاً إىل اهلنغارية واأللبانيةمترج(؛ ٢٠٠٢، ٢٠٠١، ١٩٩٩، ١٩٩٨املركز اليوغوساليف حلقوق الطفل واليونيسيف، 

The Situation of Economic, Social and Cultural Rights of the Child in The Federal Republic of 

Yugoslavia  ،١٩٩٩، مركز بلغراد حلقوق اإلنسان 

Selected International Instruments on the Rights of the Child١٩٩٩قوق الطفل، ، املركز اليوغوساليف حل 

""Juvenile Justice in International Law, with Special Reference to Juvenile Delinquents ، جملة القانون
 ١٩٩٧، الدويل اليوغوسالفية

Rights of the Child – Global and Yugoslav Prospective  ،١٩٩٧، مركز بلغراد حلقوق اإلنسان 
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 )النرويج( مسيثلوسي 

 ، أوسلو، النرويج١٩٣٤أكتوبر / تشرين األول١٢ :ريخ ومكان امليالدتا

 تتقن النروجيية واإلنكليزية وشيئاً من الفرنسية  :لغات العمل

 :الوظيفة حاليا/املنصب

 أستاذة قانون، جامعة أوسلو

 رئيسة املعهد النروجيي حلقوق اإلنسان

 نائبة رئيس رابطة اجلامعات األوروبية

 ق الطفلعضو يف جلنة حقو

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 التدريس والبحث يف جامعة أوسلو، كأستاذة متفرغة، يف قانون الطفل، وقانون حقوق اإلنسان، وقانون التعاقد

 حماضرات عن حقوق الطفل يف بلدان الشمال األورويب األخرى

 جملس الرابطة، واحللقات الدراسية أنشـطة تتصل بنيابة رئاسة رابطة اجلامعات األوروبية، مبا يف ذلك اجتماعات     
 واملؤمترات واحملاضرات وما إىل ذلك

 أنشطة هلا صلة باملهام يف عدة شركات ومنظمات، مبا يف ذلك العضوية يف جمالس عدة منظمات إنسانية

 :املؤهالت العلمية

 ١٩٥٩، جامعة أوسلو )شهادة يف القانون النروجيي(ليسانس يف احلقوق 

 ١٩٨١، جامعة أوسلو، دكتوراه يف احلقوق

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

 مستشارة لدى اليونيسيف، النرويج

 مستشارة لدى أمني مظامل األطفال يف النرويج

 عضو يف جلنة وجملس الفرع النروجيي ملنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة
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 الصليب األمحر لالتصال اهلاتفي من أجل األطفال يف النرويجعضو يف جملس جلنة 

عضـو يف اجمللـس االستشاري ملعهد األسرة واحلياة يف األحياء السكنية، جامعة كليمسون، ساوث كاروالينا،                
 الواليات املتحدة األمريكية

 :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال

Parents and Childrenبالنروجيية (١٩٩٨نقحة، أوسلو ، الطبعة اخلامسة امل( 

 )مقال باللغة النروجيية" (التشريع النروجيي للضمان االجتماعي وحقوق اإلنسان"

"Human Rights for Children) " ،٢٠٠٣مقال باإلنكليزية( 
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 )سويسرا (زرماتنيجان 

 )سويسرا( يف سيون ١٩٤٨مارس / آذار٢ :تاريخ ومكان امليالد

 يسري اجلنسيةمتزوج وله طفالن، سو   

 :املؤهالت العلمية

 )سويسرا(، معهد سيون الثانوي ) اإلنكليزية-الالتينية (بكالوريا    ١٩٦٨

 )سويسرا(شهادة يف احلقوق، جامعة فريبورغ    ١٩٧٢

 :اللغات

 الفرنسية، اللغة األم ولغة العمل

 معرفة عملية جيدة باألملانية واإلنكليزية واإليطالية واإلسبانية

 : املهنية الرئيسيةاألنشطة

 )سويسرا(يف حمكمة األحداث، فريبورغ " خاص"كاتب مث قاض   ١٩٨٠-١٩٧٣

 )سويسرا(رئيس وعميد حمكمة األحداث يف مقاطعة فاليه    حىت اآلن١٩٨٠

 )كليات اآلداب والعمل االجتماعي واحلقوق(حماضر يف جامعة فريبورغ   ٢٠٠٢-١٩٨٩

 لدويل حلقوق الطفلمؤسس ومدير املعهد ا   حىت اآلن١٩٩٤

 مؤسس مشارك وعضو مؤسسة ساره اوبرسون   حىت اآلن١٩٩٨

اسـتحداث وبعث شهادة املاجستري يف حقوق الطفل، بالتعاون مع جامعة فريبورغ ومعهد              ٢٠٠٢
 كورت بوش اجلامعي

 :نشاطات أخرى ذات صلة

اإلجراءات تكلـيف مـن االحتاد السويسري لوضع مشروع ألول قانون موّحد بشأن              ٢٠٠٣-٢٠٠٠
 اجلنائية للقّصر

 org.childsrights.wwwاستحداث املوقع الشبكي التفاعلي  ٢٠٠٠
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تكليف من املقاطعات الناطقة بالفرنسية يف سويسرا وتيتشينو لصياغة مشروع اتفاق  ٢٠٠٢
اعتمد يف تشرين   (بـني املقاطعـات بشأن تنفيذ التدابري املتعلقة باجملرمني األحداث           

 )٢٠٠٣أكتوبر /األول

 مشاركة يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل ٢٠٠٢مايو /أيار

مشاركة يف إنشاء الشبكة السويسرية األوىل حلقوق األطفال، بالتعاون مع أكثر من             ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
  منظمة سويسرية غري حكومية٥٠

ليه لوضع مشروع قانون لتنفيذ القانون االحتادي اجلديد بشأن تكليف من مقاطعة فا ٢٠٠٣أغسطس /آب
 الوضع القانوين للمجرمني األحداث

تكليف من مقاطعة جنيف لتقييم التعايش بني املرّبني واحلّراس يف مركز ال كلرييري،              ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين
 وهو مركز احتجاز ومراقبة للمجرمني األحداث

 :العضوية يف خمتلف اهليئات

 عضو يف جملس إدارة الرابطة الدولية لقضاة الشباب واألسرة ١٩٩٤-١٩٨٢

 رئيس اجلمعية السويسرية للقانون اجلنائي لألحداث ١٩٩٠-١٩٨٤

 عضو جملس اخلرباء ملراجعة القانون اجلنائي السويسري ١٩٩٤-١٩٨٦

 رئيس الرابطة الدولية لقضاة الشباب واألسرة ١٩٩٨-١٩٩٤

 مدير املعهد الدويل حلقوق الطفلمؤسس و  حىت اآلن١٩٩٤

 مؤسس ونائب رئيس مؤسسة سارة اوبرسون  حىت اآلن١٩٩٨

وهي مؤسسات لرعاية األحداث " ( "Rives-du-Rhôneرئـيس جملس إدارة مآوى  ١٩٩٧-١٩٨٣
 )مدمين املخدرات

 عضو مث نائب رئيس جلنة فاليه ملكافحة إدمان املخدرات ١٩٩٩-١٩٨٨

 )للمراهقني يف أوضاع صعبة(س إدارة مؤسسة سان رفاييل عضو يف جمل  حىت اآلن١٩٨٣

وهي منظمة تساعد " Mafli Children"عضـو مؤسس وعضو يف جملس مؤسسة    حىت اآلن٢٠٠١
 )org.lesenfantsdemafli.www(األطفال يف حتقيق مشاريعهم الشخصية 
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 عضو يف جملس إدارة معهد روبرت شومان ألوروبا  حىت اآلن٢٠٠٣

 :دورات التدريبية واملؤمتراتالربامج وال

 :نظم يف سيون دورات تدريبية مدهتا أسبوع عن قضاء األحداث، بناء على طلب من اليونيسيف

ملسؤولني كبار من اجلمهورية اإلسالمية يف إيران، بالتعاون مع مكتب اليونيسيف يف  ١٩٩٩يونيه /حزيران
 إيران

رية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، بالتعاون مع مكتب       ملسـؤولني كـبار من مجهو      ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول
 اليونيسيف يف مقدونيا

 لقضاة من تركيا، بالتعاون مع مكتب اليونيسيف يف تركيا ٢٠٠٣مارس /آذار

 ملسؤولني كبار من مجهورية مولدوفا، بالتعاون مع مكتب اليونيسيف يف مولدوفا ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

  كبار من موريتانيا، بالتعاون مع مكتب اليونيسيف يف موريتانياملسؤولني ٢٠٠٤أغسطس /آب

 :املؤمترات والربامج اإلقليمية

 ٢٠٠مدير وحماضر يف دورة عامة عن حقوق الطفل حضرها          : تونـس العاصـمة    ١٩٩٩سبتمرب /أيلول
أخصـائي يف الطفولـة من تونس واملغرب واجلزائر وموريتانيا واجلماهريية العربية    

 ردنالليبية واأل

مدير مساعد لدورة تدريبية مدهتا     : بـاالتون ليك، هبنغاريا، وبوروفيتس، ببلغاريا       حىت اآلن٢٠٠٢
بالشراكة مع )  بلدان١٠(ثالث سنوات لألخصائيني االجتماعيني يف أوروبا الشرقية 

 منظمة اخلدمة االجتماعية الدولية

ة تدريبية مدهتا ثالث سنوات     مدير مساعد لدور  : ال سـومون وامـبور، السنغال       حىت اآلن٢٠٠٢
بالشراكة مع منظمة اخلدمة    )  بلداً ١١(ألخصائيي الطفولة يف بلدان غرب أفريقيا       

 االجتماعية الدولية

- األورويب - األورويب، احلوار األفريقي   -مشاركة يف املؤمتر املتوسطي     : طـرابلس  ٢٠٠٢أبريل /نيسان
ياسيون من بلدان مشال    س: اجلمهور(املتوسـطي، معهـد روبرت شومان ألوروبا        

 )أفريقيا والشرق األوسط

مـتحدث يف منتدى قضاء األحداث، الذي نظمته األكادميية العاملية          : اسـطنبول  ٢٠٠٢يونيه /حزيران
 )قضاة ومسؤولون كبار وحمامون وأساتذة: اجلمهور(للحكم احمللي والدميقراطية 
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 مدهتا ثالث سنوات ألخصائيي الطفولة      مدير مساعد لدورة تدريبية   : بوركينا فاسو  ٢٠٠٣مارس /آذار
مـن الـبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، بالشراكة مع الوكالة احلكومية الدولية           

 للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية

مؤمتر املصاحلة يف كوت ديفوار، رئيس وملقي احملاضرة        : كـران سـور سيري، سويسرا      ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
 )الفصائل املتحاربة يف كوت ديفوار: اجلمهور" (الطفل، وسيلة السالم"ان االفتتاحية بعنو

مشارك يف إدارة الدورة التدريبية املعنية بقضاء األحداث لصانعي         : جنيف وسيون  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
القـرار يف العراق ومصر واألردن ولبنان واجلمهورية العربية السورية، اليت ُنظمت         

 ز الدراسات التطبيقية يف جمال املفاوضات الدوليةبالتعاون مع مرك

 :الربامج واملؤمترات الوطنية

مدير ومتحدث يف دورة تدريبية مدهتا أسبوع لرابطة الشرق         : سـيون، سويسـرا    ٢٠٠٠أغسطس /آب
 )وهي منظمة غري حكومية تضّم مدرسني فلسطينيني وإسرائيليني(األوسط للطفولة 

بالتعاون مع كلية احلقوق يف " محاية حقوق الطفل"لقة دراسية عن   نظم ح : بوغوتا ٢٠٠٠مايو /أيار
 جامعة سريجيو أربوليدا

متحدث يف حلقة دراسية معنية بقضاء األحداث يف جامعة         : مـندوزا، األرجنـتني    ٢٠٠٠مايو /أيار
 "منظور دويل: رعاية اجملرمني األحداث"اكونكاغوا بشأن 

 عن التعايش يف املدرسة والعنف، ألقى حماضرة بعنوان         مؤمتر: قرطـبة، األرجنـتني    ٢٠٠١مايو /أيار
مدرسون وأخصائيون اجتماعيون وآباء وأمهات     : اجلمهور" (العـنف واملدرسـة   "

 )وطالب

، بالتعاون مع كلية "حقوق الطفل والوساطة"نظم حلقة دراسية عن : بوينس آيرس ٢٠٠١مايو /أيار
متمرسون، وسطاء متدربون،   وسطاء  : اجلمهور(احلقـوق يف اجلامعة الكاثوليكية      

 )أخصائيون يف قانون األسرة

نظم حلقة دراسية عن محاية األطفال ضحايا الرتاع املسلح، بالتعاون مع           : بوغوتـا  ٢٠٠١مايو /أيار
ــة    ــيدا ومؤسسـ ــريجيو أربولـ ــة سـ ــوق يف جامعـ ــية احلقـ  كلـ

"Cultura para la Paz") "  املفوض األعلى للسالم"و") الـثقافة مـن أجل السلم "
 )املعنيون بشؤون الطفولة والتشرد والقضاء: اجلمهور(

 



CRC/SP/35 
Page 47 

 مدير عام وحماضر يف دورة تدريبية مدهتا ثالث سنوات، بالتعاون مع مركز احلوار: يانغون ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
 أخصائياً يف الطفولة من عدة وزارات حكومية ومنظمات غري          ١٢٠اإلنسـاين، حضرها        حىت اآلن

 وجامعات ومدارسحكومية وأديرة 

 La priseجامعة شريبروك، كندا، مؤسسة تشارل كوديـر، قّدم عرضاً بعنـوان  ٢٠٠٢مايو /أيار

en charge des mineurs délinquants; quelques "éclairages à partir des 

grands textes internationaux et d’exemples européens) " ــور : اجلمه
قضاة، حمامون، موظفو شرطة، أطباء نفسانيون،      (ل  أخصـائيون يف قضـاء األطفا     

 ))أخصائيون اجتماعيون

: رومـا، ألقى كلمة يف مؤمتر الرابطة اإليطالية لقضاة الشباب واألسرة، موضوعها            ٢٠٠٢يونيه /حزيران
أخصائيون يف ميدان قضاء األحداث     : اجلمهور" (هـل قضاء األحداث يف خطر؟     "
 ))ء نفسانيون، أخصائيون اجتماعيونقضاة، حمامون، موظفو شرطة، أطبا(

العنف يف األسرة؛ جنوح    "مـتحدث يف احللقـة الدراسية عن        : بويـنس آيـرس    ٢٠٠٣مايو /أيار
مدرسون، أخصائيون اجتماعيون، آباء    : اجلمهور(، اجلامعة الكاثوليكية    "األحداث

 )وأمهات وطلبة

مام حمامني وقضاة وموظفي شرطة     مقدم برامج مساعد ومتكلم أ    : اسطنبول، تركيا  ٢٠٠٤أبريل /نيسان
الوضع اجلنائي السياسي اجلديد "، عن )Behaçesihir(وطلبة يف جامعة بيهاشيسيهري 

ويف جامعة مالتيب   " مؤسسات اجلاحنني األحداث يف سويسرا    "و" للمجرمني األحداث 
 "النظام السويسري لقضاء األحداث"يف اسطنبول عن 

 :املؤمترات األخرية يف سويسرا

٢٠٠٣ 

الدويل ، املنتدى "Dedans ou Dehors, l’intégration des mineurs délinquants" مايو، جنيف/ أيار٣٠
 )أطباء وأخصائيون يف جمال الصحة العامة: اجلمهور(لطب األطفال االجتماعي 

 Les jeunes mineurs migrants délinquants. La fin des illusions Congrès " سبتمرب، فريبورغ/ أيلول١٢

européen de criminologie juvénile  éducatives?" )أخصائيون يف : اجلمهور
 )علم اإلجرام، مسؤولون كبار، مدرسون وطلبة

 La place de la médiation dans la nouvelle Loi fédérale régissant la " سبتمرب، سيون/ أيلول٢٦

condition pénale des mineurs"  وروبية بشأن الوساطة ، احللقـة الدراسـية األ
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وسطاء أوروبيون متمرسون أو يف     : اجلمهور(اجلنائية، معهد كورت بوش اجلامعي،      
 )طور التدريب

مصـلحة الطفل الفضلى كما تعّرفها اتفاقية حقوق الطفل، برنامج املاجستري يف            " سبتمرب، فريبورغ/ أيلول٢٧
 جامعة فريبورغ" حقوق الطفل

  La nouvelle Loi fédérale régissant la condition pénale des"  Société valaisanne نوفمرب،/ تشرين الثاين١٣
 )أخصائيون يف املؤسسة اجلنائية: اجلمهور(" du patronage mineurs    برامونت

 "?Jeunes délinquants. Quel soutien par les nouvelles dispositions pénales" نوفمرب،/ تشرين الثاين١٩
 اجتماع قساوسة السجون يف مناطق سويسرا الناطقة بالفرنسية ن   سيو

٢٠٠٤ 

  Les jeunes en 2004.  Faut-il en avoir peur? "Gastroforum 2004" يناير،/ كانون الثاين١٥
 )أفراد عاملون يف جمال املطاعم: اجلمهور( (Les Rasses) ليه راس 

 نادي روتاري" Enfants violents, enfants dérangeants; nos enfants " فرباير، سيون/ شباط٩

جامعـة فريبورغ، كلية اآلداب،   ?Enfance, adolescence, violence, fatalité"" فرباير، فريبورغ/ شباط١٢
 ومجعية الفلسفة يف فريبورغ

 "Quelles dispositions d’application à prévoir par les cantons à la مارس، جنيف/ آذار١١

suite de l’adoption de la nouvelle loi fédérale régissant la condition 

pénale des mineurs?" )قضاة حماكم األحداث: اجلمهور( 

جامعة مؤسسـة التعليم والتنمية،   ،"La médiation et la Justice des Mineurs" مارس، لوزان/ آذار١٣
 حقوق اإلنسان

 جنـيف  معهـد  ،"La Violence dans la Société.  Les réponses du terrain" مارس، جنيف/ آذار٢٤
 عام اجتماع الوطين،

 ""?Les jeunes toxicomanes; quelle évolution? Quelle prise en charge سالفان أبريل،/نيسان ٢٣

-Café-rencontre. Le cannabis? faut-il en avoir peur? Femmes rencontres أبريل، سيون/ نيسان٢٩

Travailاجتماع عام ، 
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جامعة جنيف، كلية الطب، التدريب يف جمال الصحة العامـة وحقـوق اإلنسان،            يونيه، جنيف/ حزيران٢٣
La Convention des droits de l'enfant. Un nouvel instrument" international" 

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال

12 petits contes pour ne pas s'endormir, Saint-Maurice, Editions Saint-Augustin    ستصـدر هـذه ،
 .٢٠٠٤سبتمرب /القصص القصرية يف أيلول

Droits de l’enfant et SIDA:  du tabou aux stratégies d’intervention./The rights of the child and 

HIV/AIDS:  from taboos to intervention strategies, IDE, 2004 (ed.) 

Les Droits de l’Enfant.  Et les filles?  IDE, 2003 

L’Enfant et la Guerre, IDE, 2002 (ed.) 

Tribunal des Mineurs Le petit tailleur et autres histoires de galère, Saint-Maurice, Editions Saint-

Augustin, 2002 

Etrangers, Migrants, Réfugiés, Requérants, Clandestins … et les Droits de l’Enfant? IDE, 2001 (ed.) 

100 Ans de Justice Juvénile:  Bilan et Perspectives, IDE, 2000 (ed.) 

Un Champion à Tout Prix.  Les Droits de l’Enfant dans le Sport, IDE, 1999 (ed.) 

Enfants et Travail.  Une Coexistence Acceptable? L’Approche des droits de l’Enfant, IDE, 1998 (ed.) 

Une Convention, Plusieurs Regards.  Les Droits de l’Enfant entre Théorie et Pratique, IDE, 1997 (ed.) 

L’Archer Blanc, de la Dépendance à l’Initiation, Chapelle sur Moudon (Switzerland), Ketty and 

Alexandre Editions, 1994 (P.Y. Albrecht باالشتراك مع) 

Nouvelles Tendances dans le Droit Pénal des Mineurs, Rapport Criminologique de l’Institut Max 

Planck, Freiburg, 1989 (F. Dünkel )باالشتراك مع  

 :مقاالت هامة

"Des droits de l’enfant et de quelques défis" ٢٠٠٤أغسطس /رسي، آب، جملة املنظمة العاملية للتعليم قبل املد 

"A la Santé des Enfants!  Evolution des droits de l’enfant et du droit à la santé", La Santé, Cycle de 

vie, Société et Environnement, Réalités sociales ، ٢٠٠٤لوزان 
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"L’intérêt de l’enfant, de l’analyse littérale à la portée philosophique"  تقريـر العمل للمعهد الدويل ،
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢حلقوق الطفل 

La prise en charge des mineurs délinquants: quelques éclairages à partir des grands textes" 

internationaux et d’exemples européens" ،٢٠٠٤-٢٠٠٣، ٣٤، اجمللد جملة القانون جلامعة شريبروك 

"La Justice des mineurs est-elle en danger?" Domaine Public ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٧ 

"Les principaux instruments internationaux en droits de l’enfant" ،www.childrights.org 

"100 años de Justicia Juvenil", Minoridad y Familia األرجنتني يف، سانتا ،١٩٩٧ 

"De quelques caractéristiques de l’intervention judiciaire face aux mineurs délinquants", ،
Revue valaisanne de jurisprudence ،١٩٩٦ 

Face à l’évolution des droits de l’enfant, quel système judiciaire:  système de protection ou" 

système de justice? Revue internationale de criminologie et de police technique" ، ١٩٩٤، ٢العدد 

"Les objectifs du droit pénal des mineurs", Revue valaisanne de jurisprudence ،١٩٩٥ 

"Réflexion sur les réalités de la justice des mineurs et la séparation des fonctions judiciaires", ،
Revue pénale suisse ١٩٩٠، ١٠٧، اجمللد 

"Révision des dispositions applicables aux mineurs", Jeunesse et Délinquance ،١٩٨٨. 
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