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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقيـة القـضاء       
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 االجتماع اخلامس عشر
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠نيويورك، 

    * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
انتخاب أحد عشر عضوا يف اللجنة ليحلوا حمل األعضاء الذين سـتنتهي              

، وفقــا ألحكــام ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١يف  مــدة عــضويتهم
  من االتفاقية١٧ من املادة ٥ و ٤الفقرتني 

  
 مذكرة من األمني العام  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة،           من   ١٧ من املادة    ٤وفقاً للفقرة    - ١
 مقـر األمـم املتحـدة    سيدعو األمني العام إىل عقد االجتماع اخلامس عـشر للـدول األطـراف يف     

 عــضوا يف اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد ١١ النتخــاب ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣٠يف 
املرأة من قائمة من األشـخاص الـذين رشـحتهم الـدول األطـراف ليحلـوا حمـل مـن تنتـهي مـدة                  

 وتـرد يف املرفـق الثــاين   ).نظــر املرفـق األول ا (٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ٣١يف عـضويتهم  
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١أمساء األعضاء اآلخرين الذي سيستمرون يف العمل يف اللجنة حـىت    

٢٠١٠ . 
 من االتفاقيـة، دعـا األمـني العـام الـدول األطـراف، يف               ١٧ من املادة    ٣وعمالً بالفقرة    - ٢

 عـضواً   ١١، إىل أن تقدم ترشيحاهتا النتخاب       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٩مذكرة شفوية مؤرخة    
  التاليـة  وقد أعد األمـني العـام القائمـة       . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠لجنة يف موعد ال يتجاوز      يف ال 

 

 * CEDAW/SP/2008/1. 
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ــذين مت ترشــيحهم حــىت      ــع األشــخاص ال أبريــل / نيــسان٣٠املرفقــة، بالترتيــب األجبــدي، جلمي
 . ، مشرياً إىل الدول األطراف اليت رشحتهم٢٠٠٨

 
  لهةحرشِّالدولة امل املرشح

 اهلند ايسينغغإنديرا 
 جامايكا باربارا إيفلني بيلي

 الصني ياوكياو زوز
 أفغانستان زهرة راسخ

 إسبانيا  افسوليداد موريللو دي ال في
 الربازيل سيلفيا بيمنتيل
 البحرين فضيلة احملروس

 رومانيا  فكتوريا بوبيسكو
 لبنان فهيمة شرف الدين
 كينيا وريوفيوليت تسيسيغا 
 املغرب لطيفة اجلبابدي

 الكونغومجهورية  أفيميكاري ترييز ما
 ماليزيا ماري شانيت ديريام

 بوروندي كريستني نتاغويروموغارا - ماري
 كوبا ماغاليس أروشا دومينغيز 

 كازاخستان مدينة ياربوسينوفا
 املكسيك باركيه مونتانيهمرسديس 

 فنلندا نيكالس برون
 فرنسا نيكول آميلني

 
ث السري الذاتية للمرشحات أعـاله، علـى النحـو الـذي قدمتـها هبـا                ترد يف املرفق الثال   و - ٣

 . احلكومات
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 املرفق األول
ة يف  قائمة األعـضاء األحـد عـشر الـاليت تنتـهي مـدة عـضويتهن يف اللجنـ                   

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١
 

 دولة اجلنسية األعضاء

 سنغافورة أناماه تان
 إيطاليا تيزيانا مايولو

 الصني ياوكياو زوز
 الربازيل سيلفيا بيمنتيل

 جامايكا سيمز. غليندا ب
 فرنسا فرانسواز غاسبار

 ماليزيا  شانيت ديرياميمار
 الربتغال ماريا رجيينا تافاريس داسيلفا

 كوبا ماغاليس أروشا دومينغيز 
 أملانيا  شيلينغ -هانا بيت شوب 

 مجهورية كوريا هيسو شني
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 املرفق الثاين
 كــانون ٣١األعــضاء الــذين سيــستمرون يف العمــل باللجنــة حــىت  قائمــة   

 )أ(٢٠١٠ديسمرب /األول
 

 دولة اجلنسية األعضاء

 موريشيوس  براميال باتني
 مصر ائلة جرب حممد جرب علين

 كرواتيا  دوبرافكا سيمونوفيتش
 غانا  أبياه-كوكر آمافرميا  دوركاس 

  إسرائيل   كاداري-  روث هالربين
 تايلند سوري شوتيكول  ساي

 بنغالديش  فردوس آرا بيغوم
 سلوفينيا  فيوليتا نيوباور

 هــولندا كورنيليس فلينترمان
 اجلزائر  زرداين- مرمي بلميهوب 
 اليابان    يوكو هاياشي

 
ــد شــلتون انتخبــت  )أ(  ــزل غومي ــا  (هي ــدول األطــراف يف   ) جنــوب أفريقي ــع عــشر لل يف االجتمــاع الراب

وقد استقالت السيدة شـلتون  . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ لتعمل حىت   ٢٠٠٦يه  يون/حزيران
 . من االتفاقية١٧ من املادة ٧ وستعني جنوب أفريقيا خبريا آخر مبوجب الفقرة ٢٠٠٧سنة يف 
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 املرفق الثالث
 اتالسري الذاتية للمرشح  

 
 )البحرين(فضيلة احملروس   

 امليالدحمل تاريخ و
 ، البحرين١٩٥٤نوفمرب /تشرين الثاين ١٠
 

 لغات العمل
 حديثا وكتابة بطالقة نكليزيةالعربية واال

 
 املهام احلالية/الوظائف

 اجمللس األعلى للمرأة، البحرينبعضو    

 طب األطفال، جممع السليمانية الطيب، وزارة الصحة، البحريناستشارية   

 خلليج العريب، البحرينأستاذة مشاركة لطب األطفال يف كلية الطب، جامعة ا  

 رئيسة وحدة محاية الطفل، وزارة الصحة، البحرين  

 رئيسة جلنة البحوث الصحية يف الرعاية الثانوية، وزارة الصحة، البحرين  

 رئيسة جملس إدارة مركز البحرين حلماية الطفل  

 اللجنة الوطنية للطفولة، البحرينبعضو   

 ألطفال وإمهاهلممعاملة اإساءة اجملموعة العربية ملنع بعضو   

 اجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة األطفال وإمهاهلمبعضو   
 

 اخللفية التعليمية
ــول   ــريب،     :٢٠٠٤ســبتمرب /أيل ــيج الع ــة اخلل ــصحية، جامع ــيم املهــن ال  ماجــستري يف تعل

 البحرين

ة  امللكيــ دبلــوم يف إدارة الرعايــة الــصحية، الكليــة    :١٩٩٧ديــسمرب  / كــانون األول  
  ووزارة الصحة، البحرين،يرلنداأللجراحني، 

 دبلوم اجمللس األمريكي لطب األطفال :١٩٨٨يونيه /حزيران  
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، يرلنـدا، دبلـن  اجلامعـة الوطنيـة أل    يف صـحة الطفـل،  بلـوم د :١٩٨٣يناير /كانون الثاين  
 أيرلندا

  سورية- طبيبة، كلية الطب، جامعة حلب :١٩٧٩يوليه /متوز  
 

  نشطة املهنية الرئيسيةاأل  
 يف صياغة قانون محاية الطفل يف البحرينو حقوق الطفل، كداعيةعملت،   

نتبـاه  األطفـال وإمهـاهلم، علـى توجيـه اال        إساءة معاملة   عملت، بصفتها طبيبة خبرية يف        
ــسعينات    ــة الت ــشكل يف بداي ــرن املاضــي   إىل امل ــن الق ــف يف    م ــشكل مكث وحاضــرت ب

مـــان واألردن ني يف البحـــرين واململكـــة العربيـــة الـــسعودية وُعأوســـاط خمتلـــف املهنـــي
ووارســو واملغــرب والدوحــة واإلمــارات العربيــة املتحــدة ولعامــة النــاس بــشأن حجــم   

 . منهوالوقايةته املشكل واالعتراف به وإدار

 :عينة من العروض  

ءة سـا املعرفيـة إل  التخصـصات   االستجابة املتعددة   ’’نسقت حلقة عمل معنونة      - ١ 
اململكــة العربيــة ب -  أيــام يف الريــاض٥اســتمرت ‘‘ األطفــال وإمهــاهلممعاملــة 
وقـدمت دورة   . ٢٠٠٨مـايو   /وأيار ٢٠٠٧نوفمرب  /ية يف تشرين الثاين   السعود

 .٢٠٠٨أبريل /مماثلة يف البحرين يف نيسان

ــة التــصدي إل” - ٢  األطفــال يف بلــدان جملــس التعــاون لــدول اخللــيج   ســاءة معامل
 يف عمــــان ٢٠٠٤فربايــــر /دم يف شــــباطقُــــ‘‘ قــــع والتحــــدياتاوال :العربيــــة

 يف اململكـــة العربيـــة ٢٠٠٤أبريـــل / واجتمـــاع اخلـــرباء يف نيـــسان،والريـــاض
 .السعودية

، عمـان،   ‘‘االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال       التعرف علـى    حلقة عمل بشأن    ’’ - ٣ 
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان

 .٢٠٠٣، ثقايف الوطين، البحرين، املنتدى ال‘‘االستغالل اجلنسي لألطفال’’ - ٤ 

املـؤمتر الـوطين املغـريب التاسـع        ’’يف  ‘‘ منظـور حبـريين   : األطفالإساءة معاملة   ’’ - ٥ 
 .٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٦-٢٥ املغرب، - ، الدار البيضاء‘‘حلقوق الطفل

ــال   ’’ - ٦  ــة يف جم ــة البحريني ــة  التجرب ــاءة معامل ــالإس ــشخيص ‘‘ ’’األطف ــاءة ت إس
، الريــاض، ‘‘اململكــة العربيــة الــسعوديةب يف مــؤمتر معاجلتــها واألطفــالمعاملــة 

 .٢٠٠٢مارس /آذار .اململكة العربية السعوديةب
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ــة  ’’ - ٧  ــة إســاءة معامل ــة البحريني ــة  ’’ و‘‘ األطفــال، التجرب ــسوء معامل التــصدي ل
، ‘‘ لـصحة الطفـل     الرابـع عـشر     عرضان قدما خالل املؤمتر الـدويل      ،‘‘األطفال

 .٢٠٠١فرباير / شباط٧-٥وس ووزارة الصحة، عمان، جامعة السلطان قاب

هـل نـستطيع     :محايـة الطفـل   ’’ و‘‘ األطفـال يف البحـرين    إساءة معاملة   حالة  ’’ - ٨ 
ــا؟ ـــ  .‘‘حتقيقهـ ــان قُ ــيج   عرضـ ــة للخلـ ــة الطبيـ ــؤمتر األول للرابطـ ــالل املـ دما خـ

 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤، البحرين، ‘‘العريب
 

  أنشطة أخرى ذات صلة  
ــرأة         ــوق امل ــدفاع عــن حق ــسان وال ــوق اإلن ــشطة يف جمــال حق ــة ظِّنشــاركت كم :أن م

حقـوق املـرأة العربيـة يف سـياق اتفاقيـة      ’’ ـرة وحماضرة يف حلقات عمل متصلة بــ  وميسِّ
العدالة االجتماعيـة    :املرأة يف اجملتمع  ’’ و‘‘ القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

 .‘‘واحلقوق االجتماعية

مجعيــة البحــرين الطبيــة، واجلمعيــة البحرينيــة لتنميــة الطفولــة،    :عــدة منظمــاتبعــضو   
-١٩٨٦ الواليــات املتحــدة األمريكيــة  - ومنظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنــسان  

ــة    ١٩٩٤ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــة، الواليـ ــو الدوليـ ــة العفـ ، ١٩٩٦-١٩٨٨، ومنظمـ
 .هلمواجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة األطفال وإمها

خـبرية   . سـورية  - نة يف طب األطفال باجمللس العريب للتخصصات الطبية، دمـشق         ممتِح  
 . مصر- اجمللس العريب للطفولة والتنمية، القاهرة .يف حقوق الطفل
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  AL-Mahroos FT. & Al-Saleh F. Umbilical Cord Blood Lead Level of Newborns 
in Bahrain. Current Pediatrics Research; 2000, 4(1): 7-12. 
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 )فرنسا(نيكول آميلني   
 وحمل امليالدتاريخ 

 أوج، فرنسا - أون - فاست -  يف سانت١٩٥٢يوليه / متوز٤ 
 لغات العمل

 نكليزيةاللفرنسية واا
 الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 ) يف الربملان الفرنسي١٩٩١انتخبت منذ (نائبة عن كالفادو  - 

  ο  لجنة الشؤون اخلارجيةبعضو. 

  ο ـــ رئيــسة ال ــةةنظمــاأل :العوملــة’’ فريــق الدراســي املعــين ب ‘‘  االقتــصادية واالجتماعي
 .‘‘ الربيطانية- الفرنسية’’وجمموعة الصداقة 

 نائبة رئيس اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان - 
 

 الدراسة  

 .معهد الدراسات السياسية، باريس -

 .اعة األوروبية، جامعة كايندبلوم الدراسات العليا املتخصصة، فرع قانون اجلم -
 

عاهــدة املمبوجــب واليــة اهليئــة املنــشأة ذي الــصلة بيف اجملــال خــرى األرئيــسية النــشطة األ  
  لعضويتهااليت قدم الترشيحو

 خمتــصةممثلــة ســابقة للحكومــة الفرنــسية يف منظمــة العمــل الدوليــة وســفرية ســابقة          - 
 .ليةباملسائل االجتماعية والتكافؤ يف العالقات الدو

  ο دعم وصول املرأة إىل املسؤوليات السياسية. 

  ο توفري اخلربة للحكومات من أجل النهوض حبقوق املرأة 

  ο توفري اخلربة بشأن البعد االجتماعي للعوملة. 

 وزيرة سابقة للتكافؤ واملساواة املهنية - 

 ο وضع وتنفيذ خطة لدعم استقاللية املرأة. 
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 ο كافحة العنف الزوجيإقامة جهاز تشريعي مل. 

 ο حتديد سياسة للمساواة يف األجور بني الرجل واملرأة. 

 ο مكافحة القوالب النمطية واألحكام املسبقة والتقاليد املتسمة بالتمييز 

 ο  سنوات١٠شركاء من أجل بيجني بعد ’’إطالق املبادرة الدولية ‘‘. 
  



CEDAW/SP/2008/3
 

10 08-33367 
 

 )كوبا(ماغاليس أروشا دومينغيز   
 الدحمل امليتاريخ و

 .يو بكوبار يف بينار دل ١٩٥٨يناير / كانون الثاين٨ولدت يف 
 .الدكتوراه يف العلوم الفلسفيةكوبية حاصلة على  فيلسوفة

 .اجلامعيأستاذة الفلسفة يف التعليم  - 
 .يةدولأمينة العالقات ال .عضو اجمللس اإلداري الوطين الحتاد املرأة الكوبية - 

 
  األكادمييةشهاداتال

 .١٩٧٨موسكو،  .اللغة الروسيةانس يف ليس - 

 .١٩٨٢موسكو،  .يف التاريخ والعلوم االجتماعيةليسانس  - 

 .١٩٨٨جامعة هافانا،  .دبلوم التخصص يف الفلسفة - 

 .١٩٨٨. حاصلة على مرتبة أستاذة مساعدة يف الفلسفة - 

 .لدكتوراه يف العلوم الفلسفيةلر حاليا حتضِّ - 

  .اجملتمع احمللييف تدخل المنهجية حاصلة على دبلوم يف  - 
 

 األنشطة املهنية الرئيسية  
 .)١٩٨٩-١٩٨٢(أستاذة الفلسفة يف املعهد العايل للدراسات التربوية  - 

ــسة  -  ــويب ارئيـ ــسائي الكـ ــاد النـ ــات الحتـ ــدى املقاطعـ ــرة  يف إحـ ــ، يف الفتـ  ١٩٨٩ن مـ
 .١٩٩٢ إىل

ــشعيب يف    -  ــتمكني ال ــة ال ــة يف مجعي ــانتخبــت مندوب ــارة مقاطع ــو،  بين -١٩٩٢دل ري
١٩٩٥. 

تقـــدمي دراســـات ومقترحـــات بـــشأن ظـــروف املـــرأة الكوبيـــة وحقوقهـــا والعنـــف    - 
املؤســـسي واملنظـــور اجلنـــساين يف جمـــايل املـــشاركة الـــسياسية والنـــشاط  احلـــضور و

ــة   ــبات علميـــــ ــصادي، يف مناســـــ ــاعي االقتـــــ ــدار . االجتمـــــ ــشورات وإصـــــ منـــــ
ــن ــؤمترات    القطــع م ــاالت صــحفية، وم ــصغري، ومق ــضائية، يف ال ــؤمترات ق القمــم م
نـوع اجلـنس، وجمـاالت عمـل األمـم املتحـدة مـن قبيـل                بـشأن   األمريكية   -يبريية  إلا
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ــة    ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــة البحــر الكــارييب   اللجن ــؤمترات االحتــاد  ومنطق وم
 .دى االجتماعي العامليت واجتماع املن،الدميقراطي الدويل للمرأة

ة ولوكــاالت األمــم املتحــدة وآلليــات املــرأة يف بلــدان      مستــشارة ملنظمــات كوبيــ   - 
خـبرية يف جمـاالت   و .أمريكية التينيـة شـىت يف مواضـيع نـوع اجلـنس والعمـل الـدويل       

 .عمل األمم املتحدة
 

 املنشأة مبوجب املعاهدةاهليئة ذي الصلة بوالية أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال   
ة الدراســية الوطنيــة ملتابعــة منــهاج عمــل لحكومــة الكوبيــة لتنظــيم احللقــلمستــشارة  - 

 .بيجني ومتابعة مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تيسري حلقة دراسـية إقليميـة بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                       - 
وشـعبة  ومنطقة البحـر الكـارييب      املرأة اليت رعتها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية        

 ).٢٠٠٥سنتياغو، شيلي، (النهوض باملرأة 

إليهـا  حلقة دراسية بشأن اتفاقية القضاء على مجيع  أشكال التمييز ضد املرأة دعت               - 
 ).٢٠٠٧(وفرتويال ) ٢٠٠٦(حكومتا اجلمهورية الدومينيكية 

 خـبرية يف مواضـيع نـوع اجلـنس مـن أجـل صـياغة                بـصفتها مستشارة لدى احلكومة     - 
 .ير األمم املتحدة ومتابعة املؤمترات ومؤمترات القمم العامليةوثائق وتقار

ملرأة للجنـة االقتـصادية     املعـين بـا   خبرية مدعوة إىل فريق جلنة املـرأة واملـؤمتر اإلقليمـي             - 
  .ألمريكا الالتينية

فريق االتصال املنشأ مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى               بعضو   - 
 إىل كـــانون ٢٠٠٥ينـــاير /مـــن كـــانون الثـــاين(ييـــز ضـــد املـــرأة مجيـــع أشـــكال التم

 ).٢٠٠٨ديسمرب /األول
 

 )جمموعة منتقاة( الدولية واالجتماعاتاملشاركة يف املؤمترات   
املـــرأة بـــاألمم املتحـــدة   وضـــع وفـــود كوبـــا إىل دورات جلنـــة   ب وعـــضو ،رئيـــسة - 

ــستديرة للمــؤمتر اإلقليمــي     ــد امل ــا واجتماعــات املوائ ــين ب ــصادية  ملاملع ــة االقت رأة للجن
 ).٢٠٠٥-١٩٩٨(ومنطقة البحر الكارييب ألمريكا الالتينية 
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 ٢٠٠٥سـنة   يف  ملرأة، بـيجني، بالـصني      املعـين بـا   وفد كوبـا إىل املـؤمتر العـاملي الرابـع            - 
إلعــداد واملتابعــة، مخــس ســنوات بعــد بــيجني  اجتماعــات اوإىل املــؤمترات العامليــة و

 . سنوات بعد بيجني١٠ و

 ومنطقـة   للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة       التابعـة   ملرأة  املعنية با ؤمترات اإلقليمية   امل - 
 )١٩٩٧/٢٠٠٠/٢٠٠٤( .البحر الكارييب

ملرأة املعنيـة بـا   األمريكيـة  -يبرييـة  إلعضو ورئيـسة وفـود كوبـا إىل مـؤمترات القمـم ا         - 
 .ونوع اجلنس

الــث عــشر لالحتــاد الــدميقراطي املــؤمترات العاشــر واحلــادي عــشر والثــاين عــشر والث  - 
 .الدويل للمرأة

 )٢٠٠٤-٢٠٠٠(املنتدى االجتماعي العاملي دورات  - 
 

 آخر املنشورات يف هذا اجملال  
 

- Género y sistema electoral en Cuba. 

- La igualdad como valor de la Democracia. 

- Mujeres Protagonistas de movimientos sociales emergentes en América Latina y el 
Caribe 

- Apuntes para el debate acerca de género y cohesión social en Iberoamérica. 

- Unidad y diversidad en la metodología del seguimiento a las Observaciones Finales 
del Comité de la CEDAW en Latinoamérica. 
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ــا   ــز أفيم ــوال (ميكــاري تريي ــاريخ و)كونغ ــارس/ آذار٤ :يالدحمــل املــ ت ــوا ١٩٤٣ م  يف آب
 الكونغومجهورية ) ماكوا(

 
 لغات العمل
 )متوسطة(نكليزية الفرنسية؛ واال

 
 الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 مستشارة بوزارة الشؤون اخلارجية والفرانكفونية
 

 األنشطة املهنية الرئيسية
 التنميةوزيرة سابقة لدمج املرأة يف 

 ١٩٩٩ إىل ١٩٨٤اليونيسكو يف الفترة من لدى ممثلة االحتاد الدميقراطي الدويل للمرأة 
ــسكو   ــشارة باليوني ــرة مــن     (مست ــاملرأة يف الفت ــع املعــين ب ــاملي الراب ــؤمتر الع ــة امل  إىل ١٩٩٥متابع

١٩٩٨.( 
 

 الدراسة
 لاعماإلدارة العامة، وإدارة األ

 
عاهـدة الـيت   مبوجـب امل  والية اهليئـة املنـشأة      ذي الصلة ب   خرى يف اجملال  األرئيسية  النشطة  األ

  لعضويتهاقدم الترشيح
 ‘‘منظمة تضامن املرأة األفريقية’’يف عامل عضو 

  مؤمترات إقليمية وعاملية معنية باملرأةةاملشاركة يف عد
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 )كينيا(فيوليت تسيسيغا أووري   
 

  امليالدلتاريخ وحم
 ، نريويب١٩٥٧يوليه / متوز١٩
 ت العمللغا

 االنكليزية
 الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

يف رئيـسة احتـاد احملاميـات       و.  سـنة مـن اخلـربة      ٢٦ها  ولديحمامية ممارسة يف احملكمة العليا لكينيا       
 كينيا 

 األنشطة املهنية الرئيسية

وتتـرأس احتـاد احملاميـات يف كينيـا الـذي      . تعمل يف مكتـب حمامـاة متخـصص يف قـانون األسـرة         
ــة     يرصــد  ــارير بديل ــة، ويعــد تق ــة اللتزاماهتــا الدولي ــال احلكوم ــة(امتث ــدعوة  )موازي ، وميــارس ال

 املــساعدة القانونيــة للنــساء املهمــشات، ويرصــد ويقـدم والـضغوط مــن أجــل إصــالح القــانون،  
انتهاكات حقوق املرأة، ويساعد يف إعداد التقارير الدورية للحكومة املقدمة إىل اللجنـة املعنيـة       

 .  التمييز ضد املرأةبالقضاء عل

 اخللفية التعليمية  

 . احلقوق، ودبلوم يف التعليم القانوينبكالوريوس

 اهدةعوجب امل بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبةالصلذي األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

ر فربايــ/حــضرت الــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة وضــع املــرأة التابعــة لألمــم املتحــدة يف شــباط
، حــضرت تــدريبا متعلقــا  ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤ إىل ١٢ويف الفتــرة مــن . ٢٠٠٨

 األمـم املتحـدة     جهـاز  معرفـة متعمقـة بـشأن        اكتسبتهبيئات رصد املعاهدات يف جنيف حيث       
ــشأة مب    ــات املن ــسان وإجــراءات اهليئ ــالغ، وعــضوية   وجــب محلقــوق اإلن عاهــدات، ونظــم اإلب

، مثلـت احتـاد     ٢٠٠٧يوليـه   /ويف متـوز  .  ورصـد امتثـال احلكومـة      اللجان، وإعداد تقارير الظـل،    
احملاميات يف كينيا يف الدورة التاسعة والثالثني التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                  

املوحد اخلامس والسادس إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء      القطري  املرأة حيث قدمت كينيا تقريرها      
 .  الحتاد احملاميات يف كينيااملوازيتقرير الت قدمو.  التمييز ضد املرأةىعل

 جمال التخصصقائمة بأحدث املنشورات يف 

 . ال توجد منشورات حديثة
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 )جامايكا(باربارا إيفلني بيلي   
 

  امليالدلتاريخ وحم
 ، كينغستون، جامايكا ١٩٤٢مارس / آذار١٤
 

 لغات العمل
 االنكليزية 

 
 الوظيفة احلالية

جــزر ، يف مركــز الدراســات اجلنــسانية واإلمنائيــة، يف جامعــة  ةيق اإلقليميــمــديرة وحــدة التنــس 
 بيلـي  األسـتاذة وهبذه الـصفة، مثلـت     . ١٩٩٦كينغستون، جامايكا، منذ عام     يف  الغربية ،    اهلند

نـــسانية اجلسائل قـــضايا تتـــصل باملـــ  حكومـــة جامايكـــا يف مـــؤمترات إقليميـــة ودوليـــة عـــن      
 .املرأة وحقوق

 بيلـــي املـــشورة إىل حكومـــة جامايكـــا بـــشأن املـــسائل األســـتاذةتقـــدم وباإلضـــافة إىل ذلـــك، 
 تتــرأس اللجنــة االستــشارية الوطنيــة املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية، ،٢٠٠٤اجلنــسانية، ومنــذ عــام 

املكلفة بوضع سياسية استراتيجية وشـاملة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني والعدالـة االجتماعيـة           
 هاوتنـسيق   هبـا حكومـة جامايكـا   تـضطلع املـسائل اجلنـسانية الـيت    وتوجيه أنشطة تعمـيم مراعـاة       

 .ها ورصدهاودجم
 

 األنشطة املهنية الرئيسية

ــسانية والترب حـــىت ٢٠٠٣ ــسائل اجلنـ ــتاذة املـ ــة، و اآلن، أسـ ــة،  يف يـ ــد الغربيـ ــزر اهلنـ ــة جـ جامعـ
 كينغستون، جامايكا

لغربيـة، كينغـستون،   جامعـة جـزر اهلنـد ا   يف كليـة التربيـة،    يف ، أستاذة حماضرة ١٩٩٦-١٩٨٠
 جامايكا

 التعليم 

 ١٩٨٧يف التربية، جامعة جزر اهلند الغربية، كينغستون، جامايكا، الفلسفة  هدكتورا

 ١٩٨٣ماجستري يف التربية، جامعة جزر اهلند الغربية، جامايكا، 

 ١٩٧٤، جامعة جزر اهلند الغربية، جامايكا، علم اجلراثيم العلوم يف بكالوريوس
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 حرةدراسات 
 التنميــــة، جامعــــة ديلــــهاوزي، دورة دراســــية متقدمــــة بــــشأن املــــسائل اجلنــــسانية ومــــسائل

 ١٩٩٩ كندا،
 
 عاهدة وجب امل بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبذي الصلةخرى يف اجملال األرئيسية النشطة األ

معهـد   يف، ٢٠٣٠رئيسة فرقة العمل املعنية باملسائل اجلنسانية، خطة التنمية الوطنيـة حـىت عـام     
 . اآلنحىت ٢٠٠٧ وذلك من عام .التخطيط جلامايكا

ــة    ــشارية اإلقليمي ــة االست ــة باعــضوة يف اللجن ــسانية، صــندوق األمــم املتحــدة    املعني ملــسائل اجلن
 .  اآلن حىت١٩٩٥من اإلمنائي للمرأة، 

الكـارييب للمـساواة بـني       - عضوة يف اللجنة االستـشارية املعنيـة باملـشاريع، الـصندوق الكنـدي            
 . ٢٠٠٥-٢٠٠٠جلنسني، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، كينغستون، جامايكا، ا

رئيــسة هيئــة الدراســات، وحــدة مونــا، مركــز الدراســات اجلنــسانية واإلمنائيــة، احلــرم اجلــامعي  
 .٢٠٠٦-٢٠٠٣ملونا، جامعة جزر اهلند الغربية، 

التابعة للجماعة الكاريبية، األمانـة     عضوة يف فرقة العمل املعنية بتعميم مراعاة املسائل اجلنسانية          
 .٢٠٠٢أكتوبر /انا، تشرين األول جورجتاون، غي،العامة للجماعة الكاريبية

رئيسة مشاركة للجنة التحضريية الوطنية جلامايكا اليت عينتها حكومة جامايكا إلعـداد التقريـر     
املعقـود يف  عـين بـاملرأة،    وضع املـرأة يف جامايكـا ألغـراض املـؤمتر العـاملي الرابـع امل               بشأنالوطين  

ــصني  ــيجني، الـ ــول: بـ ــبتمرب، /أيلـ ــك.١٩٩٥سـ ــوز  وذلـ ــن متـ ــرة مـ ــه / يف الفتـ  إىل ١٩٩٣يوليـ
 .١٩٩٤أغسطس /آب

مستـشارة لألمانــة العامــة للجماعــة الكاريبيــة يف الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة  
والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي     املساواة بـني اجلنـسني،      : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعنونة   

 .٢٠٠٠يونيه /نيويورك، حزيرانبمقر األمم املتحدة، . ‘‘والعشرين

ــة        ــرأة بوصــفها اللجن ــة وضــع امل ــة يف اجتمــاع جلن ــة العامــة للجماعــة الكاريبي ــشارة لألمان مست
 .نيويـورك بمقـر األمـم املتحـدة،       يف  التحضريية لدورة األمـم املتحـدة االسـتثنائية املعنيـة بـاملرأة،             

 . ٢٠٠٠مارس / آذاروذلك يف

مستشارة لألمانة العامة للجماعة الكاريبية يف الدورة الثامنـة للمـؤمتر اإلقليمـي املعـين بـاملرأة يف            
 باملـسؤولية عـن     هاعضـطال مـع ا  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، املعقود يف ليما، بريو،          
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  وذلـك يف .وية يف املفاوضات إلصدار توافـق آراء ليمـا  القيام بالتدخالت املناسبة والصياغة اللغ  
 . ٢٠٠٠فرباير، /شباط

ــد    ــاع عقـ ــسري اجتمـ ــابقامـــت بتـــصميم وتيـ ــيجني يف أعقـ ــؤمتر بـ ــدي٥+  مـ  مكاتـــب رات ملـ
 كــــــانون  وذلــــــك يف.برعايــــــة اجلماعــــــة الكاريبيــــــة، يف كينغــــــستون، جامايكــــــا  املــــــرأة
 .٢٠٠٠ ديسمرب،/األول

 ٥+  يف اجتمـاع لفريـق للخـرباء عـن مـؤمتر بـيجني            “لتربيةاواملرأة  ”أعدت وقدمت ورقة عن     
 لصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة واألمانـة             التابع  الكارييب  منطقة البحر  استضافه مكتب 

 .٢٠٠٠مارس /آذاريف  سانت مايكل، بربادوس،  يف،العامة للجماعة الكاريبية
 

 املتحدةاألمم : التمثيل يف االجتماعات اإلقليمية والدولية

يــة بالقــضاء عــل التمييــز ضــد  رئيــسة وفــد جامايكــا إىل الــدورة الــسادسة والــثالثني للجنــة املعن 
ــرأة ــه      امل ــدفاع عن ــا وال ــدوري اخلــامس جلامايك ــر ال ــدمي التقري ــورك  . لتق ــم املتحــدة، نيوي  ،األم

 .٢٠٠٦أغسطس، / آب١١يف 

وذلـك  . ملتحـدة، نيويـورك   عضوة وفد جامايكا إىل الدورة اخلمسني للجنة وضع املرأة، األمم ا          
ــارس /آذاريف  ــد و. ٢٠٠٦مــ ــة يف     قــ ــه إىل اجلمعيــ ــا وقدمتــ ــان جامايكــ ــدت بيــ  / آذار٢أعــ

 .٢٠٠٦ مارس،

يكا يف اللجنة االستشارية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، يف الفتـرة             اممثلة حكومة جام  
األمــم املتحــدة ، صــندوق ٢٠٠٣ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠١ينــاير /مــن كــانون الثــاين 

 .ركاإلمنائي للمرأة، نيويو

املـرأة  ” ةعضوة وفد جامايكـا إىل الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـ                  
وذلـك  . ‘‘املساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين        : ٢٠٠٠عام  
 . ٢٠٠٠ه يوني/حزيرانيف مقر األمم املتحدة، نيويورك، يف 

يف ، عــضوة وفــد جامايكــا إىل املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، املعقــود يف بــيجني، الــصني   
 . ١٩٩٥سبتمرب /أيلول

عضوة وفد جامايكا إىل مؤمتر األمم املتحـدة العـاملي السـتعراض إجنـازات عقـد األمـم املتحـدة                    
 . ١٩٨٥يوليه /للمرأة، املعقود يف نريويب، كينيا، يف متوز
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 املنظمات اإلقليمية  

ممثلة جامايكا يف اجتماع جلنة اخلرباء املعنية بالعنف التابعة للجنة البلدان األمريكيـة للمـرأة، يف                
 /متــــوز ٢١-١٨، يف بــــوينس آيــــريس، األرجنــــتني وذلــــك يف .منظمــــة الــــدول األمريكيــــة

 .٢٠٠٧ ،يوليه

،  جلنــة البلــدان األمريكيــة للمــرأة ممثلــة حكومــة جامايكــا يف اجلمعيــة الثالثــة والــثالثني ملنــدويب  
 . ٢٠٠٦نوفمرب، /تشرين الثاين ١٥-١٣ ، يف السلفادور، سان سلفادوراملعقودة يف

ينت ممثلـة حلكومـة جامايكـا يف جلنـة اخلـرباء املعنيـة بـالعنف التابعـة للجنـة البلـدان األمريكيـة                        ُع
متابعـة رصـد اتفاقيـة بيلـيم     للمرأة، يف منظمة الدول األمريكية، وحضرت اجتماعا متعلقا بآلية        

 . ٢٠٠٦يوليه، / متوز٢٥-٢٤  يف  واشنطن العاصمة، وذلك يف.دو بارا
 

 جمال التخصصقائمة بأحدث املنشورات يف 
 

 إصدارهاكتب شاركت يف 
 

2004 Gender in the Twenty-First Century: Caribbean Perspectives, Visions and Possi-
bilities. Kingston, Jamaica. Ian Randle Publishers. 

2003 Gender Equality in the Caribbean: Reality or Illusion. Kingston, Jamaica: Ian 
Randle Publishers. 

2000 Gender Issues in Caribbean Education. Caribbean Community (CARICOM) Se-
cretariat: Guyana. 

 

 مقاالت
2007 Caribbean Labour Markets: Potential of the CSME for Reducing Gender Dis-

parities. Hall, K. & Chuck-A-Sang, M. (eds.). CARICOM Single Market and 
Economy: Genesis and Prognosis, Kingston, Jamaica, Ian Randle Publishers. 

 

2005 Petticoat and Coat-tails: The Dialectic of Educational Attainment and Socio-
Economic,  Political Autonomy and Control in the Caribbean, IDEAZ 
Vol. 4. Nos. 1&2.  

 

2004 Gender Equality and Women’s Empowerment, In: Regional Report on the 
Achievement of the Millennium Development Goals in the Caribbean Commu-
nity, New York, United Nations Development Programme (UNDP). 

 

2004 The Caribbean Experience in the International Women’s Movement: Issues, 
Process, Constraints and Opportunities, In: Gender in the Twenty-First Century: 
Caribbean Perspectives, Visions and Possibilities, Kingston, Jamaica, Ian 
Randle Publishers. 
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 دراسات
 

2001 A Review of Gender Issues in the Dominican Republic, Haiti and Jamaica. Re-
port No. 21866-LAC. Washington, DC: The World Bank, (Consultant to the 
World Bank for the development of Chapter 4 on Jamaica) 

 
  بإعدادها تلفتقارير خمتارة كُ

 
Gender Impact Survey, Conducted on behalf of the UWI Mona Campus Strategic Trans-
formation Team and Report presented to April 2007 Academic Board Meeting.  
 

Gender Socialization, Schooling and Violence in Guyana, Dominica and Grand Cay-
man, Compiled and edited the report developed by CGDS Staff Researchers, 2006.  
 

Gender Based Violence in Jamaica, Compiled and edited the report developed by CGDS 
staff Researchers, 2005. 
 

Gender Profile: Jamaica, Prepared for the Japan International Cooperation 
Agency, 2005. 
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 )املكسيك(مرسيدس باركني مونتانيه   
 حمل وتاريخ امليالد
 ١٩٤٧مدينة مكسيكو، 

 العمللغات 
 اإلسبانية واالنكليزية

 املنصب احلايل أو الوظيفة احلالية
 .باحثة وأستاذة يف برنامج الدراسات املتعددة التخصصات بشأن املرأة يف جامعة املكسيك

 الدراسـات النـسائية وماجـستري الدراسـات          تنـسيق دورة التخـصص يف      ١٩٩١تولت منذ عـام     
اجلنـــسانية والقـــضايا الـــسياسية والتحـــوالت الـــسياسية يف إطـــار برنـــامج الدراســـات املتعـــددة 

 .التخصصات بشأن املرأة
 األنشطة املهنية الرئيسية

ــاملرأة   ”ممثلـــة املكـــسيك يف  ــية لكبـــار مـــسؤويل األجهـــزة الوطنيـــة للنـــهوض بـ احللقـــة الدراسـ
 .١٩٩٣ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /ن، تشرين الثاينطوكيو، اليابا”

املنسقة العامة للشؤون االجتماعية يف جلنة التنسيق القوميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة العـاملي الرابـع                   
 .١٩٩٥-١٩٩٤املعين باملرأة، بيجني، 

افـة  حنـو ثق  ”مسؤولة برنـامج الدراسـات املتعـددة التخصـصات بـشأن املـرأة بـاملؤمتر األكـادميي                  
 .٢٠٠١-١٩٩٤ بريطانيا العظمى، -، املكسيك “جلنسنياملساواة بني ا

مسؤولة وضع برنامج درجة املاجستري يف دراسـات نـوع اجلـنس يف إطـار الدراسـات العليـا يف              
 .٢٠٠١علوم التنمية، جامعة سان أندريس الكربى، الباز، بوليفيا، 
 اجلنـسني التـابع للجنـة االقتـصادية     مستـشارة قوميـة ملـشروع احلكـم الـدميقراطي واملـساواة بـني       

 .٢٠٠٣ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واملعهد الوطين للمرأة، 
 

 املؤهالت األكادميية
 . األمريكية-ماجستري يف األنتروبولوجيا االجتماعية، اجلامعة األيبريية 

 .مرشحة للحصول على الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة املكسيك
 .نامج الدراسات النسائية، جامعة برنستون، نيوجرسيبر
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 األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدة
 تفرغت للبحث والدراسة والنشر يف جماالت ختصصها بشأن املرأة والعالقات اجلنسانية

ة النسائية، واحلركـات النـسائية وصـلتها هبياكـل          يف جمال البحث، متثل جمال اهتمامها يف النظري       
 .الدولة، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات العامة، واجلنسية واحلكم الدميقراطي

ــة         ــسائي واحلركــات االجتماعي ــاريخ الفكــر الن ــسائية وت ــة الن ــواد النظري ــدريس م اضــطلعت بت
 .وبرنامج تاريخ املرأة

بوليفيـا والواليـات   : مـن بينـها   . ( عديـدة بالبلـد ويف اخلـارج       شاركت يف التدريس يف جامعـات     
 .، وكذلك يف املؤمترات وحلقات العمل الوطنية والدولية)املتحدة وهولندا وإنكلترا وسويسرا

 
 أصدرت املنشورات يف جمال التخصص

 
Avances de la perspective de género en las acciones legislativas. Compendio, (coordi-
nadora), Comision de Equidad y Género, Camara de Diputados, LIX Legislatura, Méxi-
co, 2006. 

“Desarrollo y ciudadania incluyente : un marco de derechos para las mexicanas”, con 
Sandra Ossers, en José Luis Calva (c00rd), Agenda para el Desarrollo : Derechos y po-
liticas sociales, vol. 12 MA Porrua, IIE-UNAM, México, 2007. 
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 )فنلندا(نيكالس برون   
 

  امليالدحملتاريخ و
 ، فنلندا١٩٥٠

 لغات العمل
 نكليزية والدامنركيةالفنلندية والسويدية واال

 الوظيفة احلالية/املنصب احلايل
  القانون اخلاص، جامعة هلسنكي، فنلنداستاذأ

 
 األنشطة املهنية الرئيسية

ــة      ــة الفكريــ ــانون امللكيــ ــا لقــ ــات العليــ ــة الدراســ ــدير مدرســ  - ٢٠٠٧، )INNOCENT (مــ
 احلايل؛ الوقت

  الوقت احلايل؛ - ٢٠٠٦أستاذ القانون اخلاص، جامعة هلسنكي، 
، وظـلّ علـى     ١٩٩٦-١٩٩٣العملية، سـتوكهومل، الـسويد،      أستاذ زائر، املعهد الوطين للحياة      

ــانون      ــى حبــوث ق -١٩٩٧العمــل يف االحتــاد األورويب،  صــلة باملعهــد كمــشرف أكــادميي عل
 ؛٢٠٠٧
ــتاذ  ــسويدية لالقتـــص   أسـ ــة الـ ــاد األورويب، املدرسـ ــل يف االحتـ ــانون العمـ ــال، قـ اد وإدارة األعمـ

 ؛٢٠٠٦-١٩٩٩هلسنكي، 
مـــدير مركـــز القـــانون االقتـــصادي الـــدويل، املدرســـة الـــسويدية لالقتـــصاد وإدارة األعمـــال،   

  الوقت احلايل؛ - ١٩٩٦هلسنكي، 
-١٩٨٦إدارة األعمال، هلـسنكي،     اد و األعمال، املدرسة السويدية لالقتص   إدارة  أستاذ قانون   

١٩٩٣ 
 
 لفية التعليميةاخل

 ١٩٧٩، جامعة هلسنكي، ةدكتورا، رسالة انون يف القةدكتورا
 ٢٠٠٠ يف القانون، جامعة ستوكهومل، فخرية ةدكتورا
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 عاهدةامل بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب ذي الصلة رئيسية أخرى يف اجملال أنشطة  
 د الوطينعلى الصعياملهام   

  الوقت احلايل- ١٩٩٩رئيس اجمللس الفنلندي للمساواة، 
 ٢٠٠٢-٢٠٠٠لندي للمساواة بني اجلنسني، رئيس جلنة تنقيح القانون الفن

 على الصعيد الدويلاملهام 
 ،١٩٩٨-١٩٩٦عيـــات، منظمـــة العمـــل الدوليـــة، عـــضو اللجنـــة املعنيـــة حبريـــة تكـــوين اجلم 

  الوقت احلايل- ٢٠٠٥
 الفنلندية يف مؤمتر العمل احلادي والتسعني ملنظمة العمل الدوليةممثل احلكومة 

 يف مناسبات عّدة) املفوضية األوروبية والربملان األورويب(خبري ملؤسسات االحتاد األورويب 
 

 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخّصص 
واة بـني اجلنـسني،   منشورات متنوعة تتضّمن جملّدات يف مجلة جماالت منها قانون العمـل واملـسا      

وقـانون  ،  )٢٠٠٦ (والتمييز اجلنساين واملساواة   ،)١٩٩٦ (التمييز اجلنساين ومن هذه اجمللّدات    
تـشرين   (،٥ امللكية الفكرية، امللحـق      ‐واملوسوعة الدولية للقوانني    ،  )٢٠٠٦،  ٢٠٠٣ (العمل
وُتنـــــشر لـــــه مقـــــاالت بانتظـــــام يف منـــــشورات مشـــــال أوروبـــــا   ).١٩٩٨ نـــــوفمرب/الثـــــاين

 . الدولية املنشوراتو
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 )لبنان(فهيمة شرف الدين   
 

 امليالدل تاريخ وحم

 ، لبنان١٩٤٣ديسمرب / كانون األول١٠
 لغات العمل

 )نكليزية بطالقةال جتيد اال(نكليزية العربية والفرنسية واال
 

 الوظيفة احلالية/املنصب احلايل
 اجلامعة اللبنانيةبأستاذة علم االجتماع،  • 
 )منظمة غري حكومية(يس اللجنة املعنية مبتابعة قضايا املرأة نائبة رئ • 
 األمينة العامة لالحتاد العريب لعلم االجتماع • 
 اللجنـــة العلميـــة للمنتـــدى العـــاملي للتعلـــيم العـــايل والبحـــوث وإنتـــاج املعرفـــة ةعـــضو • 

 )اليونسكو، باريس(
 األنشطة املهنية الرئيسية

 . للمرأة والعلوم االجتماعية والعلوم السياسيةباحثة يف جماالت حقوق اإلنسان • 
خـــبرية يف حقـــوق اإلنـــسان وتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف وكـــاالت دوليـــة    •. 

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،      ـــا، وبرن ـــي آسي ــة لغرب ـــة االقتــصادية واالجتماعي كاللجن
لتربيــة والعلــم  منظمــة األمــم املتحــدة ل  وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، و    

 . وغريها)اليونسكو(والثقافة 
 .عضو مؤّسسة وعضو يف عّدة منظمات غري حكومية إقليمية وحملّية • 
  .عضو يف عدة جلان توجيهية ونشرات اجتماعية إقليمية وحملية • 

 
 اخللفية التعليمية

 ١٩٩٣جامعة باريس،  يف الفلسفة،ة اآلداب دكتورا • 
 ١٩٨١جامعة باريس،  ياسية، يف الفلسفة السةدكتورا • 
 ١٩٧٩دبلوم الدراسات املعّمقة يف الفلسفة السياسية، جامعة باريس،  • 
 يف الفلسفة، اجلامعة اللبنانية) ١٩٧٨(وماجستري ) ١٩٧٠(ليسانس  • 
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 ١٩٧٤-١٩٦١،  األولية املعلّمنيدار • 
 ١٩٧٤،  البكالوريا املستوى الثاينشهادة • 

 
 بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدةذي الصلة ال أنشطة رئيسية أخرى يف اجمل

برنـامج األمـم املتحـدة     وإعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان للمـرأة املقّدمـة إىل الربملـان            
نشر عّدة دراسات بـشأن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، وإعـالن بـيجني، وتنفيـذ             .اإلمنائي

اء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف لبنـان، واهليئـات األخـرى               اتفاقية األمم املتحدة للقض   
  .ذات الصلة املنشأة مبوجب معاهدات

ــى ذلـــك   ــالوة علـ ــن  وعـ ــة عـ ــداد دراسـ ــات  ”إعـ ــساء اللبنانيـ ــة للنـ ــة الوطنيـ ــيم اللجنـ  يف “تقيـ
القيام، باإلضـافة إىل ذلـك، بإعـداد دراسـة لتحديـد مواقـع التمييـز ضـد املـرأة يف                  و ٢٠٠٧ عام
  .ناهج الدراسيةامل

العمل كمدّربة يف جمال اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لتعزيـز فهـم اجملتمـع                  
املدين ملضمون االتفاقية وإطالعه علـى أفـضل املمارسـات لتنفيـذ االتفاقيـة والتعليقـات اخلتاميـة                

 . على التوايل٢٠٠٨  و٢٠٠٥للّجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وذلك يف عامي 
االضطالع جبهود حشد الـدعم والـدعوة لتنفيـذ احلكومـة التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال               
التمييز ضد املرأة، وذلـك مـن خـالل املفاوضـات واملـؤمترات والنـشرات الـصحفية واملقـابالت                   

 . التليفزيونية واخلروج يف املظاهرات
 

 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخّصص
 األول والثــاين والثالــث عــن تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال وازيتقريــر املــال • 

 .  على التوايل٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ و ١٩٩٩التمييز ضد املرأة يف لبنان، أعوام 
ــهج         •  ــتنادا إىل النـ ــط اسـ ــستوى املتوسـ ــية للمـ ــب الدراسـ ــرأة يف الكتـ ــد املـ ــز ضـ التمييـ

 . ٢٠٠٨ اجلنساين،
 .٢٠٠٨يف لبنان، املرأة والسياسة  • 
 .٢٠٠٨العنف العائلي ضد املرأة،  • 
 .٢٠٠٧اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان للمرأة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  • 
لتمييــــز ضــــد املــــرأة يف الكتــــب الدراســــية للتعلــــيم االبتــــدائي اســــتنادا إىل النــــهج   ا • 

 . ٢٠٠٥ اجلنساين،
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 . ٢٠٠٧ا على الثقافة اللبنانية، أثر أنشطة منظمات حقوق اإلنسان وخططه • 
 . ٢٠٠٥الوثيقة الثانية عن التمييز ضد املرأة يف القوانني اللبنانية،  • 
 .٢٠٠٥مشاركة املرأة اللبنانية يف احلياة السياسية،  • 
 . خرى يف العلوم االجتماعية والعلوم السياسيةاألنشورات العديد من املو
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 )ماليزيا(ماري شانيت ديريام   
  

  امليالدلتاريخ وحم
 ، ماليزيا١٩٣٩سبتمرب / أيلول١٧

 لغات العمل
 نكليزية واملااليواال
 

 املنصب احلايل 
مقـررة اللجنـة    و؛  ٢٠٠٨-٢٠٠٥عضو اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،          • 

فرقـة العمـل املعنيـة       أ ؛ عـضو  ٢٠٠٨-٢٠٠٧املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،            
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،    باملــسا الوقــت احلــايل؛   - ٢٠٠٧واة بــني اجلنــسني، برن

ــشاري، صــندوق حقــوق املعــّوقني، بوســطن، الواليــات املتحــدة      عــضو الفريــق االست
 .الوقت احلايل - ٢٠٠٨ ،األمريكية

عــضو جملــس اإلدارة، منظمــة رصــد العمــل الــدويل مــن أجــل حقــوق املــرأة يف آســيا  و • 
معهـد   وعـضو اللجنـة االستـشارية و        الوقت احلايل؛  - ١٩٩٦ماليزيا،   واحمليط اهلادئ، 

 وعــضو  الوقــت احلــايل؛- ٢٠٠٧متكــني املــرأة التــابع حلركــة عــدم االحنيــاز، ماليزيــا، 
 - ٢٠٠٥مـــارس /اجمللــس االستــشاري الــوطين املعـــين بــاملرأة، عــضو، ماليزيــا، آذار      

  .احلايل الوقت
 

 األنشطة املهنية الرئيسية
جملــس اإلدارة، منظمــة رصــد العمــل الــدويل مــن أجــل حقــوق املــرأة يف آســيا     عــضو • 

  الوقت احلايل- ١٩٩٦ماليزيا،  واحمليط اهلادئ،
املديرة التنفيذية، منظمة رصد العمل الـدويل مـن أجـل حقـوق املـرأة يف آسـيا واحملـيط                     • 

  ٢٠٠٤-١٩٩٣ماليزيا،  اهلادئ،
ــشاريع،   •  ــة مـ ــامجموظفـ ــة برنـ ــرأة والتنميـ ــدة،    املـ ــة املتحـ ــث، اململكـ ــة الكومنولـ ، أمانـ

  ١٩٩٢يوليه / متوز-مارس /آذار
معاونة لشؤون الربامج، منتدى آسيا واحملـيط اهلـادئ املعـين بـاملرأة والقـانون والتنميـة،                   • 

  ١٩٩٠-١٩٨٨ماليزيا، 
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رئيــسة شــعبة الــشؤون الربناجميــة والتقنيــة، احتــاد مجعيــات تنظــيم األســرة، ماليزيــا،           • 
١٩٨٥-١٩٨٢ 

 
 لفية التعليميةاخل

 ١٩٩١جامعة ساسكس، اململكة املتحدة، ماجستري يف القضايا اجلنسانية والتنمية،  • 
  ١٩٦٢نكليزي، ، اهلند، ماجستري يف األدب االدراسجامعة م • 
  ١٩٦٠نكليزي، ، اهلند، بكالوريوس يف األدب االدراسجامعة م • 

 ة اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدةبواليذي الصلة أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال 
 تدريب القائمني بأنشطة الدعوة يف أتشيه، إندونيـسيا، علـى التـرويج إلعمـال               - األمم املتحدة 

حــق املــرأة يف املــساواة مــن خــالل إصــالح القــوانني مبــا يتماشــى واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
يون وليربيـا علـى إعـداد تقاريرمهـا         تدريب حكوميت سريال  و؛  ٢٠٠٧أشكال التمييز ضد املرأة،     

إجـراء تقيـيم    و؛  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥املقّدمة إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                 
 وسـاموا  دتايلنـ تقدمي التدريب حلكومـات     و؛  ٢٠٠٦الحتياجات تنفيذ االتفاقية يف أفغانستان،      

عنية بالقضاء على التمييز ضـد      وماليزيا لتجهيزها الستعراض اللجنة امل     وكمبوديا طاجيكستانو
العمــل كمستــشارة شخــصية  و؛٢٠٠٦-٢٠٠٤املــرأة المتثاهلــا اللتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة،  

ــسان لتيمــور     ــشرين األول -ملفــّوض األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــوبر / ليــشيت، ت  - ٢٠٠٠أكت
 ؛ ٢٠٠١يناير /كانون الثاين

املساواة بني اجلنـسني يف     بشأن  ملشروع قانون    إجراء حتليل    - منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
مشولـه وامتثالـه ملتطلبـات اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                  تقييم مـدى    طاجيكستان ل 

طاجيكــستان يف قــوانني للالمتثــال لإجــراء اســتعراض و؛ ٢٠٠٣لعــام مــارس /ضــد املــرأة، آذار
 ٢٠٠٢أغسطس /رأة، آبملتطلبات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل

 
 قائمة بأحدث املنشورات

 اخلطــريةشــكل مــن األشــكال  :ممارسـة تــزويج األطفــال يف بلــدان جنــوب شـرق آســيا   
أمهيــة الــروابط بــني حقــوق و؛ ٢٠٠٦يوليــه /متــوز ،للتمييــز اجلنــساين وانتــهاك حلقــوق اإلنــسان

هنـج قـائم    و؛  ٢٠٠٥ فربايـر /اإلنسان ومنهاج عمـل بـيجني واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، شـباط             
؛ ٢٠٠٤أكتـوبر   /العالقة بـني البحـوث والـسياسات، تـشرين األول          :على احلقوق لصحة املرأة   

دليــل تــدرييب بــشأن تطبيــق مبــادئ االتفاقيــة لتعزيــز حقــوق   :بنــاء القــدرات مــن أجــل التغــيريو
دئ،  احملـررة، منظمــة رصـد العمـل الــدويل مـن أجــل حقـوق املـرأة يف آســيا واحملـيط اهلــا       املـرأة، 
٢٠٠١/٢٠٠٢. 
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 )اهلند(ايسينغ غإنديرا   
 

  امليالدلتاريخ وحم
 ، مومباي، اهلند١٩٤٠يونيه / حزيران٣

 لغات العمل
 نكليزيةاال

 املنصب احلايل /الوظيفة احلالية
 حمكمة اهلند العلياكبرية احملامني، 

 أمينة جتّمع احملامني
 

  األنشطة املهنية الرئيسية
 كمة اهلند العليا احملاماة أمام حمممارسة

  الشهرية“احملامني”حمّررة جملّة 
 مديرة مبادرة حقوق املرأة، جتمع احملامني

 
 اخللفية التعليمية 

 ، جامعة بومبايانونالق يف ماجستري
 ، حمكمة بومباي العليامدعية عامةو

 بكالوريوس، جامعة بانغالور، كارناتاكا
 نزمالة معهد الدراسات القانونية املتقّدمة، لند

 
   بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدةذي الصلةأنشطة رئيسية أخرى يف اجملال 

  للمرأة، اهلندميةوقالعمل يف اللجنة ال
 تنظيم حلقات العمل وكتابة التقارير عن قضايا املرأة

 )٢٠٠٥قانون محاية املرأة من العنف العائلي، (املساعدة يف صياغة قانون للعنف العائلي 
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 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخّصص  
 ٢٠٠٧، Little مقالة نشرت يف جملة ،“االقتراب خطوة من حتقيق املساواة” 
 لرصد وتقيـيم قـانون محايـة      ٢٠٠٧التقرير األول الصادر عام      :البقاء على قيد احلياة   ” 

 ٢٠٠٧، LCWRI، “٢٠٠٥املرأة من العنف العائلي لعام 
منـع عمليـات اإلجهـاض      :حّول من غـري الطبيعـي إىل الطبيعـي        الت” يف تأليف    شاركت 

  ٢٠٠٧، LCWRI، “االنتقائية بسبب نوع اجلنس بواسطة القانون
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 ) كازاخستان(مدينة ياربوسينوفا   
  

  امليالدلتاريخ وحم
 ، أملايت، كازاخستان١٩٥٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠
 

 لغات العمل
 نكليزية والروسيةالا

 الوظيفة احلالية/املنصب احلايل
  سفرية متجّولة، وزارة خارجية كازاخستان-  الوقت احلايل- ٢٠٠٣أغسطس /آب
 

 األنشطة املهنية الرئيسية
 

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت  - ١٩٩٩ن
 ٢٠٠٣مايو /أيار

املمثلة الدائمة جلمهورية كازاخستان لـدى األمـم        
 املتحدة

 تــشرين - ١٩٩٨ســبتمرب /أيلــول
 ١٩٩٩نوفمرب /الثاين

 كازاخستان ئبة وزير خارجية مجهوريةنا

ــسطس /آب  - ١٩٩٥أغــــــــــــــــ
 ١٩٩٨سبتمرب /أيلول

مستــــــشارة رئــــــيس إدارة العالقــــــات املتعــــــددة
 وزارة اخلارجيةباألطراف واملنظمات الدولية 

ــانون األول ــسمرب /كــ   ١٩٩٠ديــ
 ١٩٩٥أغسطس / آب-

يف إدارة اإلعــالميــة رئيــسة قــسم العالقــات الربملان
 بربملان كازاخستان

- ١٩٨٧ديـسمرب   /كانون األول 
 ١٩٩٠ديسمرب /األول كانون

ــرة أوىل  ــة باجلحماضـــ ــة اامعـــ ــسائية الكازاخيـــ لنـــ
 للمهارات التعليميةاحلكومية التربوية 

ــشرين األول ــوبر /تـــ  ١٩٨٣أكتـــ
 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول-

يف جلنـة كازاخـستان الـشبان    رئيسة شعبة العلمـاء   
 املركزية للشباب

شرين  تـــــ- ١٩٨٠مـــــايو /أيـــــار
 ١٩٨٣أكتوبر /األول

الكازاخية للعالقـاتكومية  امعة احل اجلحماضرة يف   
  الدولية ولغات العامل

 اخللفية التعليمية
  الكازاخية للعالقات الدولية ولغات العاملكوميةامعة احلاجل  ١٩٧٥-١٩٧١
 دراسات عليا يف أكادميية علوم احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية الـسوفياتية              ١٩٨٠-١٩٧٧

 )موسكو(
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ــدورات   ١٩٨٣-١٩٨٢ ــدن،  يةدراسـ ــة لنـ ــا يف جامعـ ــن   عليـ ــصائية عـ ــة استقـ ــة دراسـ للّغـ
 نكليزيةاال

  يف األكادميية الدبلوماسية بوزارة خارجية كازاخستانيةدراسدورات   - ١٩٩٨
 يفايكون. اسم دب ُسميتقسم الفقه القانوين باجلامعة اليت   ٢٠٠٧-٢٠٠٥

 
  بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدةي الصلة ذأنشطة رئيسية أخرى يف اجملال 

املــشاركة يف عــضوية وفــد كازاخــستان يف دورات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة          • 
 االستثنائية للجمعيـة العامـة، والـدورة االسـتثنائية الثالثـة            ٥+ ، ودورة ريو    )٥٦-٥١(

ة بني اجلنسني والتنمية والـسالم      املساوا :٢٠٠٠املرأة عام   ”والعشرين للجمعية العامة    
 للّجنـة   الـسابعة والـثالثني    و الرابعـة والعـشرين    والـدورتني    “يف القرن احلادي والعشرين   

 .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مـن التاسـعة واألربعـني إىل احلاديـة واخلمـسني          رئاسة وفود كازاخستان إىل الدورات        • 

 للّجنــة املعنيــة الثالثــة واألربعــني واخلامــسة واألربعــني للجنــة وضــع املــرأة، والــدورتني  
ملنظمــة األمــن والتعــاون ) ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤(حبقــوق الطفــل، واالجتمــاعني الــسنويني  

يف أوروبا بشأن إعمال حقوق اإلنـسان، واملـؤمتر األول ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي عـن                  
  ).٢٠٠٦ (“ميدور املرأة يف تنمية الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسال”

املشاركة بـصفة مراقـب يف أعمـال اجمللـس التنفيـذي لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                     • 
ــستدامة     )٢٠٠٣-٢٠٠١(للمــرأة  ــة امل ــة األمــم املتحــدة للتنمي ، وعــضوية مكتــب جلن

)٢٠٠٢-٢٠٠١(.  
  .١٩٩٩ منذ عام -عضوية اللجنة الوطنية لقضايا األسرة والسياسات اجلنسانية   • 
وية جلنة حقوق اإلنسان اخلاضعة لإلشراف املباشـر لـرئيس مجهوريـة كازاخـستان              عض • 

  .٢٠٠٤منذ عام 
 )SOS Kinderdorf(رئاسة جملس إدارة الصندوق الوطين ملنظمـة قـرى إنقـاذ الطفولـة       • 

 . ٢٠٠٧ منذ عام -يف كازاخستان 
 

 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخّصص
ت عــن قــضايا العالقــات الدوليــة وحقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني  نــشوراامل  مــنعديــدالألّفــت 
 .وما إىل ذلك، اجلنسني
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 )املغرب(بابدي اجللطيفة   
  امليالدلتاريخ وحم
 )املغرب(، تزنيت ١٩٥٥يناير / كانون الثاين٢٦ 

 لغات العمل
 العربيةوالفرنسية  

 الوظيفة احلالية/نصب احلايلامل
وق اإلنسان وحقوق املرأة والعدالـة االنتقاليـة والتنميـة البـشرية            استشارية خاصة يف جمال حق     - 

ــساين  ــهج اجلنـ ــة  (والنـ ــة األوروبيـ ــا، املنطقـ ــة، أفريقيـ ــة العربيـ ــرب، املنطقـ ــطية،  - املغـ املتوسـ
 ؛)الدولية املؤمترات

 .٢٠٠٧نائبة يف الربملان املغريب منذ عام  - 
 

 األنشطة املهنية الرئيسية
  التنمية االجتماعية يف املغرب؛خبرية دائمة لدى وكالة - 
) اجلمعيـة املغربيـة حلقـوق اإلنـسان       (عضو يف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنـسان يف املغـرب            - 

 ؛٢٠٠٢منذ عام 
وهي جلنـة للكـشف عـن احلقيقـة أنـشئت يف إطـار        :عضو سابق يف هيئة اإلنصاف واملصاحلة    - 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤العدالة االنتقالية، 
 الوطين حلقوق الطفل؛عضو يف املرصد  - 
، الربـاط،    ومـا قبـل املدرسـي      ساسـي مديرة ومؤسسة مدرسة سنابل الفتح، ملرحلة التعلـيم األ         - 

 ؛١٩٩٩-١٩٨٩
-١٩٨١باحثــة يف معهــد الدراســات واألحبــاث للتعريــب، جامعــة حممــد اخلــامس، الربــاط،   - 

 ؛١٩٨٩
يف املــدارس اخلاصــة مــن ، ومــن مث ١٩٨١-١٩٧٩، مــادة الفلــسفة، ةثانويــال املرحلــةأســتاذة  - 

 ؛١٩٨٣ إىل ١٩٨١
 ؛١٩٩٥-١٩٨٣ النسائية الشهرية ،  مارس٨رئيسة حترير جريدة  - 
 .١٩٨٨-١٩٨٤، Mémorial du Marocلة جملالعربية طبعة رئيسة حترير ال - 



CEDAW/SP/2008/3
 

34 08-33367 
 

 الشهادات العلمية
، “يـة سياسـات إدمـاج املـرأة يف عمليـة التنم         ”حتضري دكتوراة يف جمال علـم اجتمـاع التنميـة            • 

 جامعة كيبيك، مونتريال
ــران    •  ــسائية، حزيـــ ــات النـــ ــا يف الدراســـ ــات عليـــ ــوم دراســـ ــه /دبلـــ ــة ٢٠٠٠يونيـــ ، جامعـــ

 مونتريال كيبيك،
 ، جامعة كيبيك، مونتريال١٩٩٩سبتمرب /جتماع، أيلولالعلم ايف ماجستري  • 
ــسانية، جامعــة حممــد اخلــام    ليــسانس •  ــوم اإلن ــة اآلداب والعل س،  يف علــم االجتمــاع مــن كلي

 ١٩٨١الرباط، 
سة اجلامعية العامة يف الفلـسفة وعلـم االجتمـاع وعلـم الـنفس، مـن كليـة اآلداب                 ادبلوم الدر  • 

 ١٩٧٩والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، الرباط، 
 ١٩٧٤داب، الرباط، اآلثانوية عامة، فرع  • 

 
 نشأة مبوجب املعاهدةعنية املبوالية هيئة املذي الصلة أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال   

منظمــة غــري حكوميــة تتمتــع بــاملركز  (١٩٨٣الرئيــسة املؤســسة الحتــاد العمــل النــسائي منــذ  • 
 )االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 ١٩٩٤-١٩٨٣ النسائية، “ مارس٨”رئيسة حترير جريدة  • 
ــسائي      •  ــسيق الن ــة للتن ــة الدميقراطي ــة يف  ، ) رابطــة١١(عــضو مؤســس يف اللجن أســست اللجن

 تركز على احلقوق السياسية للمرأة، و١٩٩٦عام أكتوبر من /تشرين األول
، )قـانون األسـرة   (عضو مؤسس ومنسقة للمجلس الوطين لتغـيري مدونـة األحـوال الشخـصية               • 

 ) شخصية١٢٠ رابطة و ٢٣ويضم  (١٩٩٢أبريل /وأسس اجمللس يف شهر نيسان
وتــضم  (١٩٩٣كافحــة العنــف، املؤســسة يف عــام  عــضو مؤســس ومنــسقة للجنــة الوطنيــة مل  • 

 )رابطات ٩
وتـضم  (، ١٩٩٤سة يف عـام  عضو مؤسس ومنسقة للجنة متابعة تفعيل حقـوق املـرأة، املؤسـ           • 

 ) رابطات٨
عــداد للمــؤمتر العــاملي حلقــوق  اإلعــضو مؤســس ومنــسقة للجنــة التنــسيق الــوطين مــن أجــل     • 

 ١٩٩٣الذي انعقد يف فيينا يف عام اإلنسان 
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منسقة املؤمتر اإلقليمي للمنظمات النسائية األفريقيـة غـري احلكوميـة مـن أجـل اإلعـداد ملـؤمتر                    • 
 ١٩٩٣احتاد العمل النسائي يف عام فيينا حول حقوق اإلنسان، الذي نظمه 

الـذي انعقـد يف     املرأة  املعـين بـ   عضو مؤسس للجنة الوطنيـة التحـضريية للمـؤمتر العـاملي الرابـع               • 
 ١٩٩٥بيجني يف عام 

لمـؤمتر  لعـداد   اإلمن أجل   ) اجلهات احلكومية وغري احلكومية   (عضو اللجنة الوطنية املشتركة      • 
، )١٩٩٦-١٩٩٤(ومــؤمتر بــيجني  ) ١٩٨٩-١٩٨٤(ومتابعتــه العــاملي للمــرأة يف نــريويب   

 )ة يف احلياة السياسية واإلداريةاملرأ(لجنة لرئيسة 
 يف استراتيجية وطنية حملو األميةللتفكري ) ملدينالدولة واجملتمع ا(عضو يف اللجنة املشتركة  • 
 ١٩٩٦  عامصلت على لقب امرأة العام يفح • 
، )جنيـــف(عينـــت ســـفرية للمجتمـــع املـــدين لـــدى جلنـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان    • 

 ١٩٩٨مارس /آذار
 ٢٠٠٠مــارس / آذار١٢يب، منــسقة املــسرية العامليــة النــسائية مــن أجــل املغــرب والعــامل العــر   • 

 الرباط يف
 

 قائمة بأحدث منشورات املرشحة يف جمال التخصص  
 .حنو تواجد أوضح يف املسألة النسائية، جريدة أنوال • 
 .العامالت املغربيات، العبودية املضاعفة، جريدة أنوال • 
 .نبذة عن تاريخ احلركة النسائية، جريدة أنوال • 
 .ريدة أنوالج ،املشروع اجلديد ملدونة األحوال الشخصية • 
 .تعدد الزوجات واملدونة اجلديدة، جريدة أنوال • 
 .املرأة املغربية والعمل وفقاً آلخر اإلحصاءات الرمسية، جريدة أنوال • 

 ).سال - يف منطقة الرباط معمل ٣٥جري يف حتقيق أُ(العامالت يف صناعة السجاد  • 
 .جريدة أنوال املرأة املغربية واالنتخابات، • 
 .ة أنوال، جريدية والسياسة، اإلسهامات والعقباتأة املغرباملر • 
 .جريدة أنوال حنو حركة نسائية مجاهريية، • 
 .جريدة أنوال تكافح من أجل مستقبل أفضل،للتتحدى املرأة العوائق و • 
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 .“ مارس٨”جريدة  حنو هنج جديد بشأن القضية النسائية، • 
 .“ مارس٨”ات املسيطرة يف املغرب، جريدة االشتراكية والقضية النسائية واالجتاه • 
 .“ مارس٨”حنو حركة مجاهريية للنساء الدميقراطيات، جريدة  • 
 .“ مارس٨”جريدة  إىل أين متضي املرأة املغربية؟ • 
 .“ مارس٨”جريدة  حنو إدماج أفضل للمرأة يف التنمية، • 
 .“رس ما٨”جريدة  ،)حتليل لإلحصاءات الرمسية( كم عددنا كنساء؟ • 
 .“ مارس٨”جريدة  املرأة املغربية واالنتخابات التشريعية، • 
 .“ مارس٨”عمل املرأة يف املغرب، جريدة  • 
 .“ مارس٨”احلركة النسائية الفرنسية، جريدة  • 
 .“ مارس٨”الصكوك الدولية واملرأة، جريدة  • 
 .“ مارس٨”جريدة  ،لرجل أو اللجوء للقاضياملطلق لق احل: الطالق • 
 .“ مارس٨”جريدة ، ... النساء العامالت حضور كثيف ولكن • 
 .“ مارس٨”جريدة ، حتقيق عن طالبات املدارس الثانوية • 
 .جريدة أنوال احتاد العمل النسائي، • 
 .جريدة أنوال مئتا امرأة بقضية واحدة، • 
ة الفاسـي، املـرأة   مقابلـة مـع مليكـ    : االستعماريف ظلاملرأة يف احلركة الوطنية، حركة النساء  • 

 .“ مارس٨”جريدة  ،اليت وقعت على وثيقة املطالبة باالستقالل
 .“ مارس٨”جريدة  ما هي املكتسبات اليت حققتها املرأة؟ • 
 .“ مارس٨”جريدة  االستراتيجيات الالزمة لتحرير املرأة، • 
ربملانيـة للـشؤون    الربملان واملرأة، ملف مقابالت أجريت مع نواب املعارضة ورئـيس اللجنـة ال             • 

 .“ مارس٨”جريدة ، االجتماعية
 .“ مارس٨”جريدة  يف موضوع تقسيم العمل على أساس اجلنس، • 
 .“ مارس٨”جريدة  أزمة اهلياكل األسرية يف املغرب، • 
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 )إسبانيا(سوليداد موريللو دي ال بينا   
 
 امليالدوتاريخ  لحم

 ١٩٥٦أبريل /نيسان ٢١مدريد،  
 لغات العمل

 اللغة األم: بانيةإلسا 
 احلديث، والكتابة بشكل جيد، والقراءة بشكل صحيح: االنكليزية 
 احلديث، والكتابة بشكل جيد، والقراءة بشكل صحيح: الفرنسية 

 
 الوظيفة احلاليةنصب أو امل  

 أستاذة جامعية: ١٩٩٥مايو /أيارمنذ  
 جامعة ساالمانكا. كلية العلوم االجتماعية 

 
 ة الرئيسيةاألنشطة املهني  

وزارة العمـل   . األمينة العامة لسياسات املساواة للحكومـة اإلسـبانية       : ٢٠٠٨-٢٠٠٤ 
 والشؤون االجتماعية

 شعبة علم االجتماع. أستاذة جبامعة ساالمانكا: ٢٠٠٤-١٩٩٥ 
 أستاذة بصفة مؤقتة: ١٩٩٥-١٩٩٣ 
 خبرية تقنية يف حبوث األسواق: ١٩٩٣-١٩٩١ 
 باملديرية الفرعية للدراسات بوزارة العملأخصائية تقنية : ١٩٩١-١٩٨٨ 

 
 مهام أخرى  

 املشاركة يف مشاريع حبثية شىت حصلت على التمويل؛ - 
 املشاركة يف مشاريع شىت مع املؤسسات أو اإلدارات؛ - 
 املشاركة يف عدد كبري من املؤمترات األكادميية؛ - 
 .ةاإلشراف على أطروحات الدكتورا - 
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 يةالدرجات األكادمي  
 ) مدريد- ١٩٨١( جامعة كومبلوتنس -اإلجادة يف علم االجتماع  
 جامعـة   - شعبة منـهجيات وحبـوث ونظريـات االتـصال           -دكتوراه يف علم االجتماع      

 ) مدريد- ١٩٩٣(كومبلوتنس 
 جامعــــة - ١٩٩٢-١٩٩٠(دورة دراســــية عليــــا عــــن احلركــــة النــــسائية والتنــــوير   

 )كومبلوتنس
ــة يف حتليــل    ــو  . اخلطــابدورات تدريبي نظــام بيانــات اســتخدمه  (مركــز حتليــل الكويب

 مركز العالج النفسي التطبيقي) اإلنكا
 

 أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبوجب املعاهدة  
معهد املـرأة   : اإلشراف على مديريتني عامتني أساسيتني    : أمينة عامة لسياسات املساواة    - 

ــة   اختــص( ــة االجتماعي ــيم، والعمــل، والرفاهي ــصحة، والتعل ــد ) اصات يف جمــال ال والوف
 .اخلاص ملناهضة العنف القائم على نوع اجلنس

الدفاع عن التقرير اخلـامس التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 : املشاركة يف  - 
حتــاد ضــد املــرأة، مــؤمترات وزراء املــساواة الــيت تعقــدها كــل رئاســة مــن رئاســات اال   

 ).٢٠٠٧-٢٠٠٥السنوات (األورويب، رئيسة وفد لدورات شعبة النهوض باملرأة 
حماضــرة يف اللجنــة املختلطــة جمللــس الــشيوخ اإلســباين املعنيــة بتــدابري الوقايــة يف جمــال     - 

 ).٢٠٠١(العنف القائم على نوع اجلنس 
عــة ســاالمانكا   داعيــة خــالل احللقــة الدراســية املتعلقــة بالدراســات النــسائية يف جام        - 

 .هلا ورئيسة
 ).٢٠٠٠-١٩٩٨(عضو فريق خرباء معهد املرأة  - 
 .عضو اللجنة العلمية للماجستري للعاملني يف جمال املساواة - 

 
 آخر املنشورات يف هذا اجملال  

 - Ciudadanía. Diccionario de Solidaridad. Antonio Ariño (ed). Tomo II. Valencia 

2003. 
 - Ciudadanía activa: la participación de las mujeres. Madrid 2003. 
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 - Lo Común y lo propio en las relaciones de pareja. Constanza Tobio (ed). 

Madrid 2003. 
 - Relaciones de Poder entre hombres y mujeres. Construcción de Roles en la 

violencia doméstica. Madrid 2001. 
 - Nuevos riesgos y nuevas formas de pensar el empleo femenino. Teresa López de 

la Vieja. (ed.)Salamanca 2000. 
 



CEDAW/SP/2008/3
 

40 08-33367 
 

 )بوروندي(ستني نتاغويروموغارا يماري كر  
  امليالدلتاريخ وحم
 ، بوجومبورا١٩٥٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ 

 لغات العمل
 نكليزيةالالفرنسية وا 
 ة احلاليفةوظيال/املنصب

 عضو يف الربملان البوروندي 
 جهة تنسيق الشؤون اجلنسانية يف الربملان 

 
 األنشطة املهنية الرئيسية  

 ان واحلكم الرشيد وسيادة القانونأنشطة توعية بشأن حقوق اإلنس - 
ــدويل، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،       -  ــدى البنــك ال ــسانية ل ــشارية يف القــضايا اجلن است

حلقوق العاملية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، والعمـل مـن أجـل املعونـة،          ومنظمة ا 
 ةوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعدة منظمات غري حكومية حملي

 مفوضـية   مدربة يف جمال حقـوق اإلنـسان لـدى عـدة منظمـات عاملـة يف بورونـدي مبـا فيهـا                      - 
 حقوق اإلنسان يف بوروندي

 ين لرابطة احملامني الكاثوليكنواملمثل القا - 
 ريكني املؤسسني لرابطة احملامياتأحد الش - 
ــور اجلنــساين         -  ــج يراعــي املنظ ــدعوة لتنفيــذ هن ــات والــوزيرات لل ــضو يف شــبكة الربملاني  يف ع

 الصكوك القانونية البوروندية
 

 اخللفية التعليمية  
 .يف القانونبكالوريوس  - ١
 .٢٠٠٠ اإلصالحات القضائية، داكار، عام شهادة حضور دورة إقليمية يف - ٢
 .٢٠٠٠شهادة يف النهج القائم على مراعاة املنظور اجلنساين، بومجبورا، عام  - ٣
 .٢٠٠٢شهادة يف إدارة اخلالفات النسائية، كيغايل، عام  - ٤
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يال، شهادة يف الدورة التدريبية الثامنة بشأن كيفية جعل احلكم يراعي املنظور اجلنـساين، مـان               - ٥
 .٢٠٠٧عام 

 
 نية املنشأة مبوجب املعاهدةيئة املعاهل بوالية ذي الصلةأنشطة رئيسية أخرى يف اجملال   

 أنشطة دعوة من أجل اعتماد قانون املرياث يف بوروندي - 
 حلقات عمل تدريبية بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - 
 اء ومعاملتهن معاملة غري إنسانيةل اجلنسي للنستوعية بشأن مكافحة االستغال - 
 رياث ونظام الزواج وقانون اهلباتتدريب بشأن امل - 
 تدريب املساعدين القانونيني - 

 
 لتخصصقائمة بأحدث املنشورات يف جمال ا  

 ١٩٨٦أكتوبر /تنظيم املنازعات اإلدارية يف النظام القانوين البوروندي، تشرين األول - 
 ٢٠٠١م محاية املرأة يف بوروندي،  اإلجيابية وجوانب القصور يف نظااجلوانب - 
 ٢٠٠٢مارس /شؤون اجلنسانية، آذاردعوة إلنشاء جملس وطين دستوري معين بالللوثيقة  - 
دليل تدرييب على اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وتبعاهتـا القانونيـة يف                        - 

 ٢٠٠٥مرب نوف/بوروندي، تشرين الثاين
ونـدي،  التقرير البديل بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف بور               - 

 .٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
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 )الربازيل(سيلفيا بيمنتيل   
  

 حمل امليالدتاريخ و

 )الربازيل(، ميناس جريايس ١٩٤٠ يناير/كانون الثاين ٣
 

 لغات العمل

 ية والفرنسيةنكليزالسبانية وااإل
 

 الوظيفة احلالية/ احلايلاملنصب
 يف برنامج الدراسات اجلامعية والعليا يف القانون باجلامعة البابويـة الكاثوليكيـة،             ة دكتورة أستاذ

 سان باولو
 

 األنشطة املهنية الرئيسية
كية يف سان باولو حيث بـدأت التـدريس يف عـام            يقوم حاليا بتدريس القانون باجلامعة الكاثول     ت

 قوم بالتدريس أيضا يف برنامج الدراسات اجلامعية العليا يف القانونتو. ١٩٧٣
ــة   ــرأة       اخــبرية بلجن ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــم املتحــدة املعني ــنألم ــام م  إىل ٢٠٠٥ ع

 ٢٠٠٨ عام
 

 اخللفية التعليمية
 ١٩٧٧القانون، اجلامعة البابوية الكاثوليكية، سان باولو عام يف فلسفة الدكتوراة 

 ١٩٧٣ باولو، نالكاثوليكية يف سا لبابويةاماجستري يف سيكولوجية التعليم، اجلامعة 
  ١٩٧٠ باولو، نالكاثوليكية يف سا لبابويةاعية يف احلقوق، اجلامعة مدرجة جا

 
 مبوجب املعاهدة بوالية اهليئة املعنية املنشأة ذي الصلةأنشطة رئيسية أخرى يف اجملال 

 اهليئات غري احلكومية 
عضو مؤسس بلجنة أمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييب للـدفاع عـن حقـوق املـرأة،            -  

 حــىت ٢٠٠٣؛ وعــضو اجمللــس االستــشاري الفخـري للجنــة منــذ عــام  ١٩٨٧عـام  
 ؛٢٠٠٥-١٩٩٢الوقت احلاضر؛ ومنسق قسم الربازيل باللجنة يف الفترة 

 ؛١٩٨٥عضو مؤسس، منظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة،  -  
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  حىت اآلن؛٢٠٠٣، عام ساواةرئيسة معهد النهوض بامل -  
 التناسل؛عضو جملس إدارة جلنة املواطنة و -  

 
  خمتارة يف جمال الدعوةتخربا 

 مقتــرح لتغــيري القــانون املــدين    ،“التــشريع املــدين اجلديــد املعــين بــاملرأة    ”مؤلفــة  -  
، وأدمج يف إصالح القـانون      ١٩٨١وقدم إىل الكونغرس الوطين يف عام       . الربازيلي

 ؛٢٠٠٢املدين الربازيلي يف عام 
ــساء        -   ــت نـ ــن سـ ــدة مـ ــي، كواحـ ــتور الربازيلـ ــياغة الدسـ ــة صـ ــشاركة يف عمليـ املـ

ــتنب ــوان    كــ ــة بعنــ ــة تارخييــ ــسية   ”وثيقــ ــة التأسيــ ــرأة إىل اجلمعيــ ــالة املــ  يف “رســ
 . ١٩٨٦أغسطس /آب

 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخصص
 الـذي نـشر     “دائرة التمكني ”يف جملد   . “ملام  بالنواحي القانونية   التعليم واإل ” )١( 

ل التمييــز ضــد املــرأة، ونظمتــه  لــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكا ســنة ع ٢٥مبناســة مــرور 
 ؛٢٠٠٧ وبيت شوب شلنج، املطبعة النسوية، نيويورك عام مانفلنتر سيس

 “الت مـن العقوبـة؟  ة القتـل مـع اإلفـ    الدفاع املشروع عن الشرف، أو جرميـ      ” )٢( 
دراســة نقديــة للتــشريع والــسوابق القــضائية يف أمريكــا الالتينيــة، بقلــم ســيلفيا بيمنتــل وفــالريي  

ـــ  شمان وســــارة حــــسني، زد بــــوكس، بانــــدجيارديان وجوليانــــا بيلــــوك، حررتــــه لــــني ويلـ
 .٢٠٠٥ لندن،
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 )رومانيا(فكتوريا بوبيسكو   
  

 حمل امليالدتاريخ و
 ارست، رومانيا، بوخ١٩٥١أغسطس / آب٢٣
 

 لغات العمل
 ليزية والفرنسيةكنالا

 
 ةي احلاللوظيفةا/ احلايلاملنصب

 )٢٠٠٤سبتمرب عام /منذ أيلول(سفرية رومانيا لدى مملكة السويد 
وية بـــني النـــساء والرجـــال  عـــضو اجمللـــس الرومـــاين املـــشترك بـــني الـــوزارات للفـــرص املتـــسا  

 )١٩٩٩ عام منذ(
 

 األنشطة املهنية الرئيسية 
دبلوماســية مهتمــة بوجــه : ١٩٩٠ومنــذ عــام . ليزيــةانكترمجــة شــفوية ومعلمــة لغــة فرنــسية وم

 بالبعثــة الدائمــة لرومانيــا مستــشارخــاص حبقــوق اإلنــسان والــشؤون العامليــة؛ وســكرتري أول و 
بــا، و حلقــوق اإلنــسان وجملــس أورمــساعدة ة، ومــدير)١٩٩٩-١٩٩٤(لــدى األمــم املتحــدة 

ــ ة عامــةري ومــدة، ومــدير)٢٠٠٠-١٩٩٩(ووزيــرة اخلارجيــة  شؤون منظمــة األمــم املتحــدة  ل
 .، وسفرية رومانيا لدى مملكة السويد)٢٠٠٤-٢٠٠٠(والشؤون العاملية 

، ٢٠٠٥املؤمتر العاملي املعين باملرأة، املعقـود يف بكـني عـام           : مثل(ية  عاملاملشاركة يف املؤمترات ال   
تماعات املعنية حبقوق اإلنسان واملـساواة      ، واالج )٢٠٠٢(وقمة مونتريي املعنية بتمويل التنمية      

حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وجملـس                   (بني املرأة والرجـل     
 ).با، واملنظمة الفرانكوفية الدوليةوأور

وتقدميها إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               وطنية  املسامهة يف حترير تقارير     
 .رأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجملس حقوق اإلنسانضد امل

 
 الدراسات

-١٩٧١(معــة بوخارســت ، جا)ليزيــةكنال ا-قــسم اللغــتني الفرنــسية (إدارة اللغــات األجنبيــة 
 ؛)١٩٧٦
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ــا  ــة ا إدورة : الدراســات العلي ــان اللغ ــة كنالتق ــام أكــسفورد(ليزي ــة  )١٩٩١ ع ــات دولي ؛ عالق
 ).١٩٩٤ندا، ؛ هول١٩٩٤-١٩٩٣رومانيا، (

 
 ةعاهدامل باهليئة املنشأة مبوجب ذي الصلةاألنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال 

؛ )٢٠٠٦-٢٠٠٣(خـبرية باللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                 : الوظائف الدولية 
؛ ورئيـسة اللجنـة االستـشارية  لـصندوق األمـم            )٢٠٠٤-٢٠٠٣(ونائبة رئيس مكتب اللجنـة      

؛ ومقررة ونائبة رئيس اللجنة الثالثـة للجمعيـة العامـة          )٢٠٠٠-١٩٩٨(منائي للمرأة   املتحدة اإل 
، والعــضو املنــاوب للجنــة األمــم املتحــدة  )١٩٩٩-١٩٩٨، ١٩٩٧-١٩٩٦(لألمــم املتحــدة 

 ).٢٠٠٦-٢٠٠٠(الفرعية حلقوق اإلنسان 
ري التفاقيـة   ميسرة قرارات األمم املتحدة بشأن النهوض بـاملرأة، وميـسرة الربوتوكـول االختيـا             

 ).١٩٩٩-١٩٩٧(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
خبرية بشأن اتفاقيـة  القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة خـالل اجتماعـات اخلـرباء              

 ).٢٠٠٦، ك؛ بانكو٢٠٠٥براتيسالفا، (
بل بـا بـشأن مـستق   و، منتدى جملس أور“نوع اجلنسوقدرة ال” نمشاركة يف حلقة النقاش بشأ 

 ).٢٠٠٧يونيه /ستوكهومل، حزيران(الدميقراطية 
 

 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال التخصص
 .نسانإلمقاالت ودراسات بشأن املساواة اجلنسانية وحقوق ا

 .كلمات وعروض بشأن حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني أمام اجتماعات دولية
يــز ضــد املــرأة ملنظمــات غــري حكوميــة عــروض بــشأن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمي

 .واحتادات نسائية يف رومانيا والسويد
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 )أفغانستان(هرة راسخ ُز  
  

  حمل امليالدتاريخ و
 ، كابل، أفغانستان١٩٦٤فرباير / شباط٧
 

 لغات العمل
 داري/ليزية والفارسيةكاالن
 

 ة احلاليالوظيفة/ احلايلاملنصب
ــة  النـــسائيةالدوليـــة تتـــرأس مكتـــب حقـــوق اإلنـــسان والـــشؤون    بـــوزارة اخلارجيـــة جبمهوريـ

 اإلسالمية أفغانستان
 نسانإل وزير اخلارجية بشأن القضايا املتصلة باحلقوق اجلنسانية وحقوق اةراشتمس
 

 األنشطة املهنية الرئيسية
ــشأن صــياغة سياســاهتا و  ةراشتــمس ــاحلقوق  إزاء جراءاهتــا إاختــاذ  احلكومــة ب ــصلة ب القــضايا املت

 .نسان يف اجملتمع الدويل وأوساط املاحننيإلحقوق ااجلنسانية و
إجراء االتصال مع وزارة شؤون املرأة، وجلنة حقوق اإلنسان األفغانية، واملنظمـات الدوليـة يف               

 .نسانإلجمايل احلقوق اجلنسانية وحقوق ا
 هبـا الوكـاالت احملليـة والدوليـة         تـضطلع رصد األنشطة اجلنسانية وأنشطة حقـوق اإلنـسان الـيت           

 .واملنظمات غري احلكومية، واإلبالغ عنها
ــة االحتياجــات يف جمــال نــوع اجلــنس وحقــوق اإلنــسان      ــة لتلبي حــشد املــوارد واخلــربات التقني

 . أفغانستان يف
 .حكومة أفغانستانباسم  حقوق اإلنسان الدولية اتمعاهدمبوجب  اإلبالغ عمليةتترأس 

ــضحايا العنــــف أو    ــة لــ ــاالت الفرديــ ــة احلــ ــتعراض وإحالــ ــم ااســ ــارج  لظلــ ــساء خــ ــن النــ  مــ
 .أفغانستان حدود

 
 اخللفية التعليمية 

علـوم  ، جامعـة جـورج واشـنطن، مدرسـة الطـب و           ١٩٩٤مـايو   /ماجستري الصحة العامة، أيـار    
 .الرعاية الصحية، واشنطن العاصمة
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، جامعــة جــورج واشــنطن، ١٩٨٩ديــسمرب / كــانون األول- علــم االجتمــاعيف  بكــالوريوس
 .ن العاصمةكلية كولومبيا، واشنط

، برنــامج املــرأة والــسياسة العامــة، كليــة كينيــدي ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين- درجــة الزمالــة
 .، ماساشوستسللدراسات احلكومية التابعة جلامعة هارفارد، كامربيدج

 
 ةعاهدمبوجب امل بوالية اهليئة املعنية املنشأة ذي الصلةأنشطة رئيسية أخرى يف اجملال 

اجمللــس األمريكــي األفغــاين للمــرأة، واللجنــة األفغانيــة املعنيــة   : ات التاليــةعــضو نــشط يف اهليئــ 
بالقضاء على العنف ضد املرأة، والفريق االستشاري حلقوق االنسان، وجلنة اسـتعراض اتفاقيـة              

ن باسـتعراض   ااحلكومة وفريق جملس األمن القائمـ     (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
 . )بالقوانني األفغانيةاالتفاقية مقارنة 
ــرأس مــا يلــي  ــسان     : تت ــة حقــوق اإلن ــاء قــدرات إجــراءات اإلبــالغ اخلاصــة باتفاقي مــشروع بن

الدولية، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ ومـشاريع االجتـار بالنـساء                 
 . سالميإوالفتيات، والدورات الدراسية بشأن حقوق املرأة من منظور 

 
 ئمة بأحدث املنشورات يف جمال التخصصقا

 الصحة وحقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف أفغانستان
 ة األمريكيةلرابطة الطبيلاجلريدة الرمسية 

 أزميت الصحة وحقوق اإلنسان يف أفغانستان: الطالبان على النساءحركة احلرب اليت شنتها 
 مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان

 
 حالة أفغانستان: رة صحيةالتعليم، ضرو

 ييه بانيو للصحة وحقوق اإلنسان، منشورات جامعة هارفارد زافمركز فرانسوا 
 

 الصحة وحقوق اإلنسان اخلاصة باملراهقات يف أفغانستان
 اجلريدة الرمسية للرابطة النسائية الطبية األمريكية 

 
 سياسات اجلنس والصحة اإلجنابية لعامل شاب: يف هذا العصر

 اريو النشر الدوليوناستش
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 ) الصني (زياو كياو زو  
 

 حمل امليالد تاريخ و
 انغسو، الصنيجي، مقاطعة ١٩٥٢فرباير / شباط٢٢
 

 لغات العمل 
 نكليزيةالالصينية وا

 
 ة احلاليلوظيفةا/ احلايلاملنصب

 املدير العام، إدارة الشؤون الدولية، االحتاد النسائي لعموم الصني
 ضايا اجلنسانية، اللجنة العاملة يف جملس الدولة املعنية باملرأة والطفل  القكبرية مستشاري

 )٢٠٠٨-٢٠٠٥(عضو اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 

 مناصب أخرى
 ة الدوليمبادالتنائبة الرئيس، شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية لل

  الصينيةنسانإلعضو اجمللس التنفيذي، مجعية دراسات حقوق ا
 ة األمم املتحدة يف الصنيرابطعضو جملس إدارة 

 
 األنشطة املهنية الرئيسية

يف جمـاالت اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               مسؤولة عن الدعوة والتدريب      - ١
ــة، واملالحظــات اخلتاميــة لالتفاقيــة، والتوصــيات العامــة     ضــد املــرأة، والتزامــات الدول

 .منا تيلصني وفيكوميت احل
نـسان للمـرأة   إلنسانية للحكومة الصينية، ومدربـة علـى حقـوق ا         اجل مستشارة للشؤون  - ٢

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة للمـسؤولني احلكـوميني احمللـيني،               
 .يات وعموم اجلمهوراملهنومسؤويل إنفاذ القانون وفئة 

سـويدية بـشأن مكافحـة     - لية وصـينية اسـترا  - ميسرة ومنسقة ملشاريع تعاونية صـينية   - ٣
االجتار بالنـساء واألطفـال، وبنـاء القـدرات، وتعمـيم املنظـور             مكافحة  لي و عائالعنف ال 
 .اجلنساين
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ــسان بــني الــصني     - ٤ ــشأن حقــوق اإلن ــسية يف احلــوار ب ــة رئي ــدا والــصني  - متحدث  - كن
 .السويد - النرويج والصني - كندا - ستراليا والصني أ- يب والصنيواالحتاد األور

 واملـؤمتر  ،للوفـد الـصيين إىل املـؤمتر العـاملي الثالـث املعـين بـاملرأة          ومستشارة   ة مناوب ةممثل - ٥
للجمعيـة العامـة لألمـم    الثالثة والعشرين  والدورة االستثنائية   ،العاملي الرابع املعين باملرأة   

 التابعــة لألمــم  جلنـة وضــع املـرأة  دوراتاملتحـدة، واملــؤمتر الـدويل للــسكان والتنميــة، و  
 . ، وجلنة حقوق اإلنساناملتحدة

 
 اخللفية التعليمية

 دبلوم من جامعة لوس أنديس، كولومبيا   ١٩٨٦
 املنهجية ومجع البيانات وحتليل البيانات   
 دبلوم من جامعة شيكاغو بالواليات املتحدة   ١٩٨٥

 النسائيةدراسات العلم االجتماع و  
 نبريا بأستراليادبلوم من جامعة كا ١٩٨٠-١٩٧٨

 التاريخ والسياسة واآلداب  
  يف األدب الربيطاين من جامعة بيجني للدراسات األجنبيةبكالوريوس ١٩٧٥-١٩٧١

 ةعاهدوجب امل بوالية اهليئة املعنية املنشأة مبذي الصلةأنشطة رئيسية أخرى يف اجملال 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - ١
 

 ،منسقة ومدربة يف برامج التدريب بـشأن حقـوق اإلنـسان للمـرأة             ٢٠٠٨-٢٠٠٤ 
 وامليزنـة املراعيـة     ،وتعمـيم املنظـور اجلنـساين     بني اجلنسني   واملساواة  

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   ،للمنظــور اجلنــساين
 .املرأة ضد

عــضو جلنــة اخلــرباء املعنيــة بتقريــري الــصني اخلــامس والــسادس         ٢٠٠٣ 
 دوريني بشأن تنفيذ االتفاقيةال

 املعــين باحلركــة غــري الثــاينرئيــسة الوفــد الــصيين للمــؤمتر اإلقليمــي  ٢٠٠٢ 
 حالة االجتار يف النساء واألطفال: املشروعة

ــة     ١٩٩٩  ــة عــشر لالتفاقي ــدورة الثاني ــصيين إىل ال ــد ال ــة يف الوف ــة مناوب  ممثل
  الثالث والرابعالدوريني بشأن النظر يف تقريري الصني 
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ــصني     ١٩٩٧  ــري ال ــصياغة لتقري ــة ال ــدوريني عــضو جلن ــثال ــع  والثال الراب
 الدوريني بشأن تنفيذ االتفاقية

 
 القضايا اجلنسانية - ٢

حضرت املنتدى الـسادس للمـرأة يف شـرق آسـيا، ومنتـدى رابطـة                ٢٠٠٦ 
 أمم جنوب شرق آسيا األول للمرأة يف بيجني

ــذكرى العاشــرة    ٢٠٠٥  ــة لل ــة التنظيمي ــم املتحــدة   عــضو اللجن ــؤمتر األم  مل
 العاملي الرابع بشأن املرأة يف بيجني 

شاركت يف تنظيم املـؤمتر العـاملي للمـشتغالت باألعمـال احلـرة يف               ٢٠٠٤ 
 بيجني

عضو اللجنة التنـسيقية لـشبكة  القيـادات النـسائية برابطـة التعـاون                ٢٠٠٣-٢٠٠١ 
 االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ 

االجتمــاع األول للجنــة  يف ة الــصني األوىل ممثلــة شخــصية لــسيد   ١٩٩٦ 
التوجيه اإلقليميـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ بـشأن التقـدم االقتـصادي               

 للمرأة الريفية واملرأة يف البلدان اجلزرية 
 لمرأةالرابع ل جلنة التنظيم الصينية للمؤمتر العاملي عملت يف ١٩٩٥ 
لثــاين آلســيا واحملــيط للوفــد الــصيين إىل املــؤمتر الـوزاري ا مستـشارة   ١٩٩٤ 

 اهلادئ بشأن املرأة يف التنمية 
 

 قائمة بأحدث املنشورات
ــ  يف “بنــاء جمتمــع عــصري يــنعم بالرخــاء يف مجيــع النــواحي وحقــوق اإلنــسان   ”زت جبــائزة اف

 . من مؤسسة حقوق اإلنسان الصينية٢٠٠٤أبريل /نيسان
 .٢٠٠٤، جملة حقوق اإلنسان، بيجني، اجمللد الثاين، “خطوات احلضارة”

ــة    ــسائية الدولي ــة واملنظمــات الن ــسائية الدولي ــيجنياحلركــة الن ــسائية،  : ، ب ــصحافة الن ــصني، ال ال
٢٠٠١. 

، ١٩٩٥النــساء الــصينيات يف منتــدى املنظمــات غــري احلكوميــة املعــين بــاملرأة،   : رئيــسة حتريــر
 .١٩٩٦الصني، الصحافة النسائية، : بيجني

 


