
 

(A)   GE.13-43230    140513    140513 

حلماية مجيـعالتفاقية الدولية   ا
 األشخاص من االختفاء القسري

  اجتماع الدول األطراف
  االجتماع الثاين

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٨نيويورك، 
   من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

انتخاب مخسة أعضاء للجنة املعنية حباالت االختفاء القـسري         
 ٣٠ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتـهي مـدة عـضويتهم يف            

  مـن  ٢٦  مـن املـادة    ٤، وفقاً للفقرة    ٢٠١٣يونيه  /حزيران
  مجيع األشخاص من االختفاء القسري االتفاقية الدولية حلماية

 انتخاب مخسة أعضاء للجنة ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتـهي مـدة               
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران٣٠يف  عضويتهم

   من األمني العاممذكرة    

، مجيع األشخاص من االختفاء القسري      من االتفاقية الدولية حلماية    ٢٦للمادة   وفقاً  -١
 يـوم   للدول األطراف يف االتفاقية يف مقر األمم املتحـدة ثاينمن املقرر أن يعقد االجتماع ال 

الختفـاء  احباالت  املعنية  مخسة أعضاء للجنة    لغرض انتخاب   ،  ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨الثالثاء  
 ،)الفرع الثاين  (القسري من بني قائمة بأشخاص رشحتهم الدول األطراف من بني مواطنيها          

 ٢٠١٣ يونيـه / حزيـران  ٣٠يف   الـذين تنتـهي مـدة عـضويتهم       ليحلوا حمل األعضاء    
الـذين ستـستمر     وترد يف الفرع الثالث أمساء األعضاء اخلمسة اآلخـرين        ). األول الفرع(

  .٢٠١٥ يونيه/حزيران ٣٠عضويتهم يف اللجنة حىت 
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  ٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠أعضاء اللجنة الذين تنتهي مدة عضويتهم يف   -أوالً  
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة الواردة أمساؤهم أدناه يف   -٢

  العضو
   العبيديحممد

  انزهالوسيانو 
  لوبيز أورتيغاخوان خوسيه 

  موليميبإينوك 
  ياكوشيجيكيميو 

  بلد اجلنسية
  العراق

  األرجنتني
  إسبانيا
  زامبيا
  اليابان

   قائمة بأمساء األشخاص الذين رشحتهم الدول األطراف  -ثانياً  
ه األمني العـام مـذكرة شـفوية         من االتفاقية، وجّ   ٢٦ من املادة    ٣ بالفقرة   عمالً  -٣

ترشـيحاهتا  ، دعا فيها الدول األطراف إىل تقـدمي         ٢٠١٢ نوفمرب/ الثاين تشرين ١٤ مؤرخة
  .٢٠١٣ فرباير/ شباط١٤حبلول  يف غضون ثالثة أشهر، أي أعضاء للجنةمخسة النتخاب 

 الـذين    بأمساء األشخاص  نكليزيإلة حسب الترتيب األجبدي ا    وترد أدناه قائمة معدّ     -٤
. ، وأمساء الدول األطراف اليت رشـحتهم      ٢٠١٣فرباير  /شباط ١٤وردت ترشيحاهتم حبلول    

وستعمم السري الذاتيـة املتعلقـة      . )١( للمرشحني يف مرفقات هذه الوثيقة     وترد السري الذاتية  
  . يف شكل إضافة هلذه الوثيقة٢٠١٣فرباير /شباط ١٤بالترشيحات، اليت ترد بعد 

  العضو
   العبيديمدحم

  كابيزوتسانتياغو كوركويرا 
  انزهالوسيانو 

  لوبيز أورتيغاخوان خوسيه 
   موليميبإينوك 
  أوغاديي وايف

  ياكوشيجيكيميو 

  مرشح من
  العراق

  املكسيك
  األرجنتني
  إسبانيا
  زامبيا
  مايل

  اليابان
__________ 

 على املوقع   متها هبا الدولة الطرف املعنية    د للمرشحني بالصيغة اليت ق    الكاملة االطالع على السري الذاتية      ميكن )١(
 الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Elections2012.aspx).  
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  ٢٠١٥يونيه / حزيران٣٠أعضاء اللجنة الذين تنتهي مدة عضويتهم يف   -ثالثاً  
  .٢٠١٥يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة الواردة أمساؤهم أدناه يف   -٥

  العضو
  كامارا مامادو باديو 

  ديكو إميانويل
 غارثيا إي سـانتوس   ألبارو غارثي   

   هوليهراينر
  جانيناسويال 

  بلد اجلنسية
   السنغال
  فرنسا

   أوروغواي
  أملانيا
  ألبانيا
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  اتاملرفق

  املرفق األول

  )العراق(حممد العبيدي     
   بغداد، العراق يف١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ :تاريخ امليالد ومكانه

  زية واإلنكليالعربية:  العملاتلغ
  احلاليةوظيفة واملهام ال

  .٢٠١٢-٢٠١٠يف الفترة  االختفاء القسريحباالت املعنية نائب رئيس اللجنة 
أعمل خبرياً يف جمال حقوق اإلنسان، فيما خيص نظام وآليات حقـوق اإلنـسان، ونائبـاً                

يف نونيـة  يف الـدائرة القا ، ونائباً للمدير العام  ومحاية احلقوق األداءدائرة رصد   العام ل  للمدير
 .، ومدرباً يف جمال حقوق اإلنسان يف املركز الوطين حلقوق اإلنـسان           وزارة حقوق اإلنسان  

ي إسداء املشورة القانونية يف جمال القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون               ه يومهام
اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل، وتقدمي دراسات قانونية وحتديد التزامات العـراق            

  .الدولية، وتقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  )نائب رئيس اللجنة (٢٠١٢-٢٠١٠عضو يف اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف الفترة 

، ويف دورات جملس حقوق     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ لعاميشاركُت يف دوريت جلنة حقوق اإلنسان       
  .جنيفيف  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ و٢٠٠٦ألعوام لاإلنسان 

  .٢٠٠٤ يف عام القاهرةيف شاركُت يف أعمال جلنة اجلامعة العربية للخرباء القانونيني 
  .أُعّد مشاريع قوانني متعلقة حبقوق اإلنسان

  .أعمل مع بعثة االحتاد األورويب يف بغداد كمدرب يف جمال حقوق اإلنسان
معهـد راؤول   درب مع   أعمل كمدرب مع منظمات غري حكومية يف العراق، وأشارك كم         

يف منطقـة الـشرق األوسـط       ، يف السويد، وكخبري يف جمال حقـوق اإلنـسان           فالينربغ
  .أفريقيا ومشال

  .حماضر يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف العراق
  .مستشار لدى اللجان املعنية بإعداد التقارير مبوجب املعاهدات يف العراق
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  املسرية التعليمية    
  .٢٠٠٥عام ،  العراق-  القانون الدويل، كلية احلقوق، جامعة بغداددكتوراه يف

  .١٩٩٧عام ، ماجستري يف القانون الدويل، كلية احلقوق، جامعة النهرين
  .١٩٩٣عام ، بكالوريوس يف القانون، جامعة النهرين

دبلوم يف حقوق اإلنسان من معهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين               
  .٢٠٠٧ السويد، عام -  جامعة لوند-  كلية احلقوق- يلالدو

من معهد راؤول فالينربغ حلقوق     ) دبلوم مدرب (دبلوم يف التدريب يف جمال حقوق اإلنسان        
  .٢٠١٢السويد، عام ، اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

والـسويد،   يف أسـتراليا،     حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    دورات تدريبية يف جمايل     
  .وتركيا، وتونس، ولبنان، واألردن، والبحرين

  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتعلق بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
  .٢٠١٠حىت عام  اللجان املعنية بإعداد التقارير مبوجب املعاهدات يف العراقعضو يف عملت ك

  .٢٠١٢-٢٠١٠ يف الفترة الختفاء القسرياالت ااملعنية حبنائب رئيس اللجنة 
  .مدرب يف جمايل إعداد التقارير مبوجب املعاهدات ونظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  .مستشار قانوين لدى اللجنة

  قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال    
  .٢٠٠٦ عام األشخاص ذوي اإلعاقة،ب  اإلنسان اخلاصةدراسة عن حقوق

  .٢٠٠٦ عام ى من انتهاكات حقوق اإلنسان،لشكاول  الدويلنظامالدراسة يف 
يف التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنـسان،         علـى   دراسة عن شركات األمن اخلاصة وأثرها       

  .٢٠٠٧ عام
  .٢٠٠٨ عام دراسة عن االجتار بالبشر،

دراسة عن انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة يف العراق خالل الفترة املمتدة بـني              
  .٢٠٠٣ و١٩٦٨عامي 

اية البيئة البحرية من التلوث النفطي، دراسة حالة إفرادية للعراق خالل حـرب اخللـيج               مح
  .٢٠٠٥ كلية احلقوق، عام -الثانية، جامعة بغداد 

  .١٩٩٧النظام القانوين للبعثات اخلاصة، كلية احلقوق جبامعة النهرين، عام 
  .٢٠١٠عام إنشاء اللجنة الوطنية للقانون اإلنساين الدويل، جامعة النهرين، 
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  املرفق الثاين

  )كسيكامل( سانتياغو كوركويرا كابيزوت    
  ١٩٦٠أبريل / نيسان١٦، )املقاطعة الفيدرالية(املكسيك  :هتارخي وامليالد مكان
   واإلنكليزيةيةسباناإل:  العملاتلغ
  احلاليةوظيفة واملهام ال

  .ية احملدودةذات املسؤول، Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosleشريك يف شركة 
مستشار قانوين يف شؤون الشركات واألمور املالية واالستثمار األجنيب والتجارة اخلارجيـة            

  .والشراءعمليات الدمج والتحكيم التجاري الدويل و
  .مستشار قانوين بدون مقابل لصاحل منظمات غري حكومية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  . يف قضايا حقوق اإلنسان وخبريأكادميي

حمكمة البلدان األمريكية    أمام    ضد املكسيك   باتشيكو راديلالروزيندو  يف قضية   شاهد خربة   
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  يف حلقوق اإلنسان
جلنة البلدان األمريكية حلقـوق     الضحية أمام   ، مثَّل   يدا غومتان يخورخي كاستن حمام يف قضية    

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة  يف مريكية حلقوق اإلنسانحمكمة البلدان األ واإلنسان
 منـذ   الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي            عضو خبري يف    

  .٢٠٠٩-٢٠٠٦، ورئيس هلذا الفريق يف الفترة ٢٠٠٤ أغسطس/آب
  . جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسانرئيس 

اخلرباء الذي أنشأته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لالحتفال          عضو يف فريق    
  .عالن قرطاجنة بشأن الالجئنيبالذكرى السنوية العشرين إل

  املسرية التعليمية    
  .١٩٨٣-١٩٨٢نكلترا؛ وعضو يف كلية كويرت، يف الفترة إجامعة كامربدج، :  يف القانونماجستري

  .١٩٨٢-١٩٧٨ األمريكية، يف الفترة -امعة اإليبريية اجل :بكالوريوس يف القانون
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  الرئيسية األخرى يف امليدان املتعلق بوالية هيئة املعاهدة املعنيةاألنشطة     
 وعـضو فيـه منـذ       الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي         يف   خبري
  .٢٠٠٩-٢٠٠٦، ورئيس هلذا الفريق العامل خالل الفترة ٢٠٠٤أغسطس /آب

مستشار قانوين جلمعيات ضحايا االختفاء القسري، على سبيل املثال اجلبهة ملختفي كواهيال،        
  .واجلبهة املكسيكية املوحدة للمختفني، ورابطة أسر املعتقلني املختفني

ومؤلف ألعمال أكادميية خمتلفة عن القانون املكسيكي والقانون الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان    
  .ة لضحايا االختفاء القسرياملكفول

   يف هذا اجملالقائمة بأحدث املنشورات    
“Desaparición Forzada en México” (Enforced Disappearance in Mexico), published in the 
Revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, No. 79, March–May 2011, pp. 8 et 

seq. 

“Otra Vez, Desapariciones Forzadas en México” (More enforced disappearances in 
Mexico), published in the Revista de la Universidad Iberoamericana, Year III, No. 15, 

August–September 2011. 

“Repercusiones del Veto a la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de Calderón”, 
(Impact of the Veto on the Omnibus Victims Act and the Calderón Victims Act), published 
by IUSIBERO, journal for students, professors and graduates of the Law Faculty of the 

Universidad Iberoamericana, Year I, No. 2, July–September 2012, pp. 17 et seq., Mexico. 
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  املرفق الثالث

  )األرجنتني(ان ز هاأندريسلوسيانو     
  ١٩٧٧يونيه / حزيران٢١،بوينس آيرس، األرجنتني: هتارخي وامليالد مكان
  اإلسبانية واإلنكليزية:  العملاتلغ

   احلالية واملهامالوظيفة    
تـه الـدول    وقد رشحته األرجنتني وانتخب   . االختفاء القسري االت  املعنية حب عضو يف اللجنة    

. ٢٠١١مـايو   / أيار ٣١ يف   مجيع األشخاص من االختفاء القسري     محاية األطراف يف اتفاقية  
  .وانتخبته اللجنة كأول مقرر هلا

يف رابطة جّدات بالزا دي مايو، وهـي منظمـة حقوقيـة            حىت اآلن    ٢٠٠٣حمام منذ عام    
 فـاء القـسري    طفل من ضحايا االخت    ٥٠٠حكومية تسعى إىل العثور على ما جمموعه         غري
  .األرجنتني يف

 يف مكتب األمني العام املعين بالسياسة اجلنائيـة        حىت اآلن،    ٢٠١٠منذ عام    قانوين،   مستشار
   . إصالح اإلجراءات اجلنائيةيف جمال) وزارة العدل وحقوق اإلنسان(

يف كلية احلقـوق  شعبة القانون اجلنائي وعلم اإلجرام   يفحىت اآلن، ٢٠٠٢، منذ عام  حماضر
  .جامعة بوينس آيرس يف

  األنشطة املهنية الرئيسية    
جملـس النـواب    والضمانات املتعلقـة هبـا يف       جلنة حقوق اإلنسان    لرئيس  مستشار قانوين   

  .٢٠٠٩-٢٠٠٥  يف الفترة،األرجنتيين
 التعاونية   مقر ، وهي رابطة ألقارب ضحايا اهلجوم اإلرهايب ضد       حليةحمام يف رابطة الذاكرة ا    

مكلف بالتحقيق يف   و. ٢٠٠٩-٢٠٠٧  يف الفترة  فة اليهودية يف األرجنتني،   االجتماعية للطائ 
  .جوم التستر على اهلاملسؤولني التنفيذيني والقضائيني فيما خيص الدعوى املرفوعة ضد

 يف معهد الدراسات املقارنة يف العلـوم اجلنائيـة          ،٢٠٠٦-٢٠٠٥، يف الفترة    مدير مساعد 
 العدالة اجلنائية  نظمة من أجل إصالح هيكلي أل     عملتواالجتماعية، وهي منظمة غري حكومية      

  .يف أمريكا الالتينية
يف مركز الدراسات القضائية يف األمريكتني، التـابع        إصالح القضاء     يف جمال  خبري استشاري 

  .ملنظمة الدول األمريكية
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 ، يف ، اليت تصدر عن مركز الدراسات القضائية يف األمـريكتني         يةحمرر يف جملة النظم القضائ    
  .٢٠٠٨-٢٠٠٤الفترة 

  املسرية التعليمية    
حاصـل علـى   . ٢٠١٠  يف عام، كلية احلقوق جبامعة ساوث وسترين،    حلقوقماجستري يف ا  

متدرب يف شـعبة    و.  يف جمال حقوق اإلنسان     سيدرمان - برنامج فولربايت زمالة من    منحة
لف باملالحقة اجلنائية    املك س،و املدعي العام ملقاطعة لوس أجنل      يف مكتب  نزاهة النظام القضائي  

يف حالة اجلرائم املزعوم ارتكاهبا على أيدي أفراد الشرطة أو موظفي الـسجون أو القـضاة                
  . احملامني أو

  .٢٠٠٣ يف عام جبامعة بوينس آيرس، قوق خريج كلية احل، يف القانون اجلنائيحمام متخصص
  .١٩٩٨ يف عام، يف بوينس آيرس، )TEA( خريج مدرسة الصحافة ،صحفي

  الرئيسية األخرى يف امليدان املتعلق بوالية هيئة املعاهدة املعنيةاألنشطة     
خترج من الربنامج املشترك بني البلدان األمريكية لتدريب املدربني يف جمال إصالح اإلجراءات             

أبريـل إىل تـشرين     /مركز الدراسات القضائية لألمريكيتني، من نيسان     أداره  اجلنائية، الذي   
  .٢٠٠٥ أكتوبر/األول

نظامي محاية حقوق اإلنسان على صعيد البلدان األمريكيـة         حول  خترج من الدورة التدريبية     
وعلى الصعيد العاملي، اليت نظمتها يف واشنطن العاصمة كل من جلنة البلدان األمريكية حلقوق      

  .٢٠٠٥  يف عامالدولية حلقوق اإلنسان،منظمة اخلدمة ، واألمريكيةاإلنسان، واجلامعة 

   يف هذا اجملالائمة بأحدث املنشوراتق    
Los análisis genéticos después el fallo “Vázquez Ferrá” de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (Genetic testing after the Supreme Court sentence on Vázquez Ferrá case). In Las 
pruebas genéticas en la identificación de jóvenes desaparecidos, Gabriel Ignacio Anitua 
and Mariano Gaitán, eds. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2013; and in Derecho a la 
identidad y persecución de crímenes de lesa humanidad. Buenos Aires: Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, 2005. 

Desafíos para la Investigación y Persecución Penal de los Delitos Complejos en Argentina 
(incluyendo delitos contra la humanidad) (Challenges in the investigation and prosecution 
of complex crimes in Argentina, including Crimes Against Humanity) Santiago de Chile: 
CEJA, 2011. 

Informe evaluativo del Plan piloto para el fortalecimiento del sistema acusatorio en la 
Provincia de Buenos Aires (Evaluation report on the pilot plan to strengthen the accusatory 
system in Buenos Aires province). In Reformas procesales penales en América latina: 
Resultados del proyecto de seguimiento, IV etapa, Cristián Riego, coordinator. Santiago de 
Chile: CEJA, 2007. 
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Co-editor, Garantías constitucionales en la investigación penal. Un estudio crítico de la 
jurisprudencia (Constitutional guarantees in criminal investigation. A critical study of the 
case law). Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2006. 

El plan piloto para la profundización del sistema acusatorio en Mar del Plata. Descripción, 
resultados y reflexiones (The pilot plan to strengthen the accusatory system in Mar del 
Plata. Description, results and reflections). In Nueva Doctrina Penal, 2006-A. Editores del 
Puerto, 2006. 

Introduction to Violaciones a los derechos humanos frente a los derechos a la verdad e 
identidad, 3º Coloquio Interdisciplinario de Abuelas de Plaza de Mayo (Human rights 
violations and the rights to truth and identity, 3rd interdisciplinary colloquium of the 
Abuelas de Plaza de Mayo) Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo, 2005. 
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  املرفق الرابع

  )إسبانيا(  لوبيز أورتيغاهخوان خوسي    
   ١٩٥٦أغسطس / آب٢ - اإسباني، مدريد :مكان امليالد وتارخيه

  اإلسبانية والفرنسية :لغتا العمل

  احلاليةالوظيفة واملهام     
، رئيس الدائرة الرابعة للمحكمة اإلقليمية يف مدريد، متخصص يف           حىت اآلن  ٢٠٠٢منذ عام   

  .القانون اجلنائي لألحداث
مسؤول عـن   أستاذ مساعد يف جامعة كارلوس الثالث، مدريد،        ،   حىت اآلن  ١٩٩٠منذ عام   
مدخل إىل النظـام    "و" األدلة يف الدعوى اجلنائية   " و "قانون اإلجراءات اجلنائية  "مواد  تدريس  

  ".القانوين اإلسباين

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  ).١٩٩٤-١٩٩٣(احملكمة الدستورية يف مستشار 

  ).٢٠٠٢-١٩٩٧( لغرفة اجلنائية للمحكمة العليا الوطنيةقاض باو. ١٩٨٢قاض ممارس منذ عام 
 إنشاء دائرة النيابة العامة املعنية مبكافحـة        بشأنمع رومانيا   املربمة   الثنائية   ةشارك يف االتفاقي  

 إصالح قانون اإلجراءات    بشأنمع بلغاريا   يف االتفاقية الثنائية املربمة     ، و )٢٠٠٧-٢٠٠٢(الفساد  
  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(اجلنائية 

املناهضة للفـساد   وضع إجراءات التقييم جملموعة الدول      خبري لدى جملس أوروبا، شارك يف       
)٢٠٠٠.(  

) ٢٠٠١(باراغواي   و )٢٠٠١-١٩٩٨(شارك يف أنشطة تعاون إمنائي خمتلفة يف السلفادور         
  ).٢٠٠٤(وغواتيماال ) ٢٠٠٣(واجلمهورية الدومينيكية 

  املسرية التعليمية    
  ).١٩٧٩-١٩٧٤(ة كومبلوتانسي يف مدريد من جامع احلقوق شهادة يف

شهادة جامعية عليا مـن جامعـة كومبلوتانـسي يف مدريـد            . ختصص يف حقوق اإلنسان   
)١٩٩٠-١٩٨٨.(  

زميل حبث يف مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وطالب يف الـدورة الدراسـية الثانيـة                
  ).١٩٩١(والعشرين للمعهد الدويل حلقوق اإلنسان 

  ).١٩٩٢(ة األوروبية حلقوق اإلنسان  يف اللجنمتدرب



CED/SP/2/2/Rev.1 

GE.13-43230 12 

  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتعلق بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
انُتخب عضواً يف اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري يف مؤمتر الدول األطراف املعقود يف              

  . لوالية مدهتا سنتني٢٠١١ مايو/أيار ٣١نيويورك يف 
كم اختصاص احملـا  ب يف هيئة احملكمة اليت أقرت       احملكمة العليا الوطنية  يف   قاضياً بصفته   شارك

 املرتكبـة إبـان     ختفاء القسري والتعذيب  القتل واالختطاف واال  جرائم  اإلسبانية يف مالحقة    
قرارات الغرفة  .  يف األرجنتني وشيلي، باعتبارها جرائم إبادة مجاعية       حقبيت احلكم العسكري  

  . ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥-٤مة العليا الوطنية، اجلنائية باحملك
يف الفتـرة بـني     عضو يف اللجنة الوطنية الستخدام احلمض النووي يف الطـب الـشرعي،             

ضمان االسـتخدام   ل  أنشئت ، وهي هيئة ْجممعية تابعة لوزارة العدل      ٢٠١٢ و ٢٠٠٩ عامي
بـل  ،   فحسب قيقات اجلنائية التحال ُتستخدم يف    د بيانات احلمض النووي اليت      السليم لقواع 

تحديد هوية املختفني   وتستخدم باألخص يف الوقت الراهن ل     حتديد رفات املفقودين،    أيضاً يف   
  . أثناء احلرب األهلية اإلسبانية

جامعة كارلوس الثالث   يف  ويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل       القانون اإلنساين الد   يف حماضر
  .مدريد يف

تلفة نظمها اجمللس العام للقضاء والنيابة العامة عن النظام األورويب          حماضر يف أنشطة تدريبية خم    
  .حلماية حقوق اإلنسان واالجتهادات القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  اجملالهذا قائمة بأحدث املنشورات يف     
ية حلمايـة   عن االتفاقية األوروب  و عن العدالة اجلنائية واحلقوق األساسية،        مقاالً ٥٠أكثر من   

 للمحكمة األوروبية حلقوق    ة القضائي ات وعن االجتهاد   واحلريات األساسية،  حقوق اإلنسان 
  .القانون اجلنائياإلجرائية وضمانات ضمانات الاإلنسان واحملكمة الدستورية إلسبانيا بشأن 
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  املرفق اخلامس

  )زامبيا(إينوك موليميب     
  ، لوساكا، زامبيا١٩٦٨مرب نوف/ تشرين الثاين٢٠ :تاريخ امليالد ومكانه

  )بصعوبة(والفرنسية ) بطالقة(اإلنكليزية  :لغتا العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
  .اللجنة الزامبية حلقوق اإلنسانمدير 

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  .اآلن حىت ٢٠٠٤مدير اللجنة الزامبية حلقوق اإلنسان، من عام 

 إىل  ١٩٩٨ من عـام     نة الزامبية حلقوق اإلنسان،   اللجيف   والتخطيط    شؤون البحث  - رئيس
  .٢٠٠٤عام 

  .٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩٦  من عامجامعة زامبيا،يف حماضر يف القانون 
 إىل ١٩٩٤  من عـام  زميل يف جمال تطوير مهارات املوظفني، كلية احلقوق يف جامعة زامبيا،          

  .١٩٩٦عام 

  املسرية التعليمية    
 حلقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين،        فالينربغراؤول  ماجستري يف القانون الدويل، معهد      

  .)١٩٩٦(لوند، لوند، السويد  جامعة
  .)١٩٩٢(بكالوريوس يف احلقوق بتفوق من جامعة زامبيا، زامبيا 

دبلوم من دورة دراسية متقدمة عن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، معهد حقوق اإلنـسان،          
  ). ٢٠٠٠(جامعة أبو أكادميي، توركو، فنلندا 

شهادة يف التعليم اجلامعي والبحث يف جمال حقوق اإلنـسان، املعهـد الـدويل حلقـوق                
املركز الدويل للتدريس اجلامعي حلقوق اإلنسان، الدورة التدريبية املكثفة الـسابعة           /اإلنسان

  .١٩٩٩يوليه /والعشرون، ستراسبورغ، فرنسا، متوز
  .١٩٩٩يوليه /راسبورغ، فرنسا، متوزشهادة مشاركة، املعهد الدويل حلقوق اإلنسان، ست
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  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتعلق بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
تولّى مهمة امليّسر يف حلقة عمل نظمتها وزارة العدل عن إعداد تقـارير الدولـة، وقـّدم                 

لى مجيع أشكال   حماضرات عن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واتفاقية القضاء ع         
  .التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل واملبادئ التوجيهية إلعداد تقارير الدول

اللجنة املشتركة بني الوزارات إلعداد تقرير زامبيا يف إطار االسـتعراض الـدوري             يف  عضو  
  .٢٠٠٨  عام إىل٢٠٠٧  عامالشامل جمللس حقوق اإلنسان، من

رير األويل لزامبيا مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         وفد زامبيا الذي قدم التق    يف  عضو  
  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٧-٢٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية، جنيف، 

التوجيهية للجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بإعداد تقارير        العمل  ة  حلقتوىل مهام امليّسر يف     
 اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       لعهد الدويل  بشأن ا  وزارة العدل ، اليت نظمتها    الدولة
  .٢٠٠٤ نوفمرب/تشرين الثاينيف  ، األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبوامليثاق

 للتقرير الثاين عشر لدولة زامبيا مبوجب االتفاقية الدولية          يف جلنة الصياغة وحمرراً    عمل عضواً 
  .٢٠٠٤يونيه /للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، حزيران

بدور امليسر يف حلقة العمل التوجيهية اليت نظمتها وزارة العدل بـشأن عمليـة إعـداد                قام  
الدولة بشأن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري، يف                تقارير
  .٢٠٠٤ يونيه/حزيران

 إىل جلنة عمل استشاريا لدى وزارة الشؤون القانونية لتحرير التقرير األويل لدولة زامبيا املقدم        
  .ووضعه يف صيغته النهائية) ٢٠٠٠مايو /أيار(األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 

  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(عمال رئيسا للجنة حقوق اإلنسان، املؤمتر الدستوري الوطين 
  . عضو مؤسس وعضو يف جملس أمناء معهد حقوق اإلنسان وامللكية الفكرية والتنمية

  جملالاهذا قائمة بأحدث املنشورات يف     
“Human Rights and Development in the Twenty-First Century: The African Challenges”, 
Zambia Law Journal, Volume 31, 1999.  

“Understanding the United Nations Convention on the Rights of the Child: The Zambian 
Context”, Lesotho Law Journal, Volume 12, 1999, Number 1.  

Human Rights for Zambian High Schools: Introduction to Human Rights, the International 
Bill of Human Rights and Monitoring Mechanisms, (ZCEA) (2007). 

Human Rights for Zambian High Schools: Introduction to the Special United Nations 
Human Rights Instruments, (ZCEA) (2007). Human Rights for Zambian High Schools: 
Introduction to the Regional Human Rights Systems and the National Human Rights 
Mechanisms, (ZCEA) (2008). 
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  السادساملرفق 

  )يلام(وايف أوغاديي     
  ، مايلمتبكتو  غوسي،،١٩٥٦ :تاريخ امليالد ومكانه

  الفرنسية : العملةلغ

  احلاليةواملهام الوظيفة     
  . لدى احملكمة العليامستشار

 الغرفة املدنية والغرفة االجتماعية والغرفة      -شارك يف إدارة الشعبة القضائية يف حماكم خمتلفة         
  .اجلنائية والدوائر املختلطة والغرفة التجارية واجلمعية العمومية

  سيةاألنشطة املهنية الرئي    
  .إجراء األحباث الالزمة لالستجابة حلاالت الطعن

  .ضمان إجراء احملاكمات حسب األصول، وباألخص التقيد الصارم باإلجراءات واملهل احملددة
النظر يف امللفات املقدمة إىل احملكمة العليا، وطلبات مراجعة اإلجراءات اجلنائيـة، وطلبـات              

لتحيز أو باألمن العام؛ وتسوية الرتاعات القضائية       اإلحالة إىل حمكمة أخرى ألسباب تتعلق با      
  .وطلبات التعويض عن الضرر واألحكام والقرارات املتناقضة

  .إعداد تقارير موضوعية وقائمة على أسباب معقولة
  .صياغة األحكام

  املسرية التعليمية    
  ، باريس)الكلية الوطنية للقضاة( من املدرسة الوطنية للقضاء شهادة -١٩٨٠-١٩٧٨
  ، باماكو)الكلية الوطنية لإلدارة( ماجستري يف احلقوق، املدرسة الوطنية لإلدارة -١٩٧٨-١٩٧٤
 شهادة البكالوريا املالية، اجلزآن األول والثاين يف اللغات احلديثـة والفلـسفة             -١٩٧٤-١٩٧٢
  واللغات
   شهادة التعليم األساسي-١٩٧١-١٩٦٣
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  علق بوالية هيئة املعاهدة املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املت    
  .التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

مستشار يف جمال حقوق اإلنسان لدى منظمات غري حكومية ومجعيات حلقـوق اإلنـسان،        
  ". مايل-املرأة يف القانون والتنمية يف أفريقيا "سيما منظمة  ال

  .عضو يف الرابطة الدولية للمدعني العامني
  .قضاةرابطة الدولية للعضو يف ال

  قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال    
La protection des droits de l’homme devant le juge pénal. 

Les violences faites aux femmes. 

إجناز أحباث ومجع بيانات بشأن إعمال حقوق املرأة يف صفوف جمموعات مستهدفة تقـوم              
  ).مايل(يبها يف البلدان املعنية بإذكاء وعيها وتدر" نمية يف أفريقيااملرأة يف القانون والت"منظمة 
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  السابعاملرفق 

  )اليابان(كيميو ياكوشيجي     
  ن، مدينة سوجا، اليابا١٩٥٠مايو / أيار٣١: تاريخ امليالد ومكانه

  نكليزيةاإل:  العملةلغ

  احلاليةواملهام الوظيفة     
  .)٢٠١١أبريل / نيسان١قبل (سوميكان نائب رئيس جامعة آسيا واحمليط اهلادئ ريت

  .)٢٠١١أبريل / نيسان١منذ (، جامعة ريتسوميكان قوقأستاذ بكلية احل

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  ، جامعة ريتسوميكانقوق أستاذ بكلية احل حىت اآلن،٢٠١١أبريل / نيسان١من 
امعة آسـيا   ، نائب الرئيس وأستاذ جب    ٢٠١١مارس  / آذار ٣١ إىل ٢٠٠٧مارس  / آذار ١من  

  واحمليط اهلادئ ريتسوميكان وعضو جملس أمناء ريتسوميكان 
، نائب رئـيس جامعـة      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١من  

  ريتسوميكان
، جامعـة   قـوق ، أستاذ بكلية احل   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٨ إىل   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١من  

  ريتسوميكان
، نائب رئيس جامعة ريتـسوميكان      ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١من  

  وأستاذ بنفس اجلامعة
، جامعـة   قـوق ، أستاذ بكليـة احل    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ إىل   ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١من  

  ريتسوميكان
، جامعة قوق، أستاذ مساعد بكلية احل١٩٩٢مارس / آذار٣١ إىل ١٩٨٧أبريل / نيسان١من 

  ريتسوميكان
  ، أستاذ مساعد جبامعة كويب شوسني١٩٨٧مارس / آذار٣١ إىل ١٩٨١أبريل / نيسان١من 
، قـوق ، أستاذ مساعد بكليـة احل     ١٩٨١مارس  / آذار ٣١ إىل   ١٩٧٩أبريل  / نيسان ١من  

  كيوتو جامعة
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  املسرية التعليمية    
 طالب دكتوراه، كلية الدراسات العليا يف       ،١٩٧٩ مارس   ١ إىل ١٩٧٦أبريل  / نيسان ١من  
وحدات التحصيل اجلامعيـة    أكمل برنامج الدكتوراه حبصوله على      (، جامعة كيوتو    قوقاحل

  )املطلوبة
، طالب ماجستري بكلية الدراسـات      ١٩٧٦مارس  / آذار ٣١ إىل   ١٩٧٤أبريل  / نيسان ١من  

  )ماجستري (، جامعة كيوتوقوقالعليا يف احل
، جامعـة كيوتـو     حلقـوق ، كلية ا  ١٩٧٤مارس  / آذار ٣١ إىل   ١٩٦٩أبريل  / نيسان ١من  

  )ريوس حقوقبكالو(

  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتعلق بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
، رئـيس   ٢٠٠٠ حىت ١٩٩٧من  (عضو يف الرابطة اليابانية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان         

، ، مـديراً ٢٠٠٣ حىت عـام  ٢٠٠٠  عام؛ ومن)اليابانية(حترير جملة حقوق اإلنسان الدولية      
  .)، رئيسا٢٠٠٦ً حىت عام ٢٠٠٣  عاممن مث

  .١٩٩٤عضو يف معهد كيوتو لبحوث حقوق اإلنسان منذ إنشائه يف عام 
 رئـيس جلنـة التخطـيط؛ ومـن    : املنصب احلايل(عضو يف الرابطة اليابانية للقانون الدويل     

؛ )اليابانيـة (، رئيس حترير جملة القانون الدويل والدبلوماسـية         ٢٠٠٣ حىت عام  ٢٠٠١ عام
  .)زانة، أمني اخل٢٠٠٦ حىت عام ٢٠٠٣عام  ومن

مستشار قانوين للوفد الياباين إىل مؤمتر األمم املتحدة للجنة املخصـصة املعنيـة حبـصانات               
  ).٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢يف األعوام  (من الوالية القضائية وممتلكاهتا الدول
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