
GE.17-05574(A) 



 اجتماع الدول األطراف
 رابعاالجتماع ال
 2017حزيران/يونيه  20نيويورك، 

 من جدول األعمال املؤقت 5البند 
 المعنية بحاالت االختفاء القسريلجنة السة أعضاء في خمانتخاب 

 30ليحلووووحا احوووووا األعضوووواء الوووووتهم فنقضووووي اووووود  عضووووحهت   فوووووي 
 ففاييوةاالاوم  26ام المواة   4  ، عماًل بالفقر 2017 حزهران/هحنيه

 ص ام االختفاء القسريالدولية لحماهة جميع األشخا

المعنيووة بحوواالت االختفوواء القسووري سووة أعضوواء فووي اللجنووة خمانتخوواب   
 حزهووران/ 30ليحلووحا احووا األعضوواء الووتهم فنقضووي اوود  عضووحهت   فووي 

 2017هحنيه 
 اتكر  ام األايم العام  

حلماياا يياا األاا ان مان اتء اااس ال  ار ، مان اتفااقياا الدولياا  26عماًل باملااة   -1
 20 يااوا الثالءاااس،للاادول األاااراا ت اتفااقيااا ت م اار األماا  امل  ااد   راباااع د اتج ماااا السااي  

 اللجنا املعنياا اااتا اتء اااس ال  ار أعضاس ت  ا مخبغرض ان  اب ، 2017حزيران/يونيه 
كا   (الاارا الثااي)الايين راا     هايل الادول الادول األااراا  من ماوااي من قائما املرا ني

(. الااارا األول) 2017 حزيران/يونيااه 30لااوا  ااع األعضاااس الاايين فن ضاا  مااد  عضااوي    ت حي
 (.الارا الثالث) 2019حزيران/يونيه  30اللجنا إىل غايا  العمع ت ت مخ ا أعضاسوسي  مر 

، ف ضاااااامن هاااااايل املاااااايكر  68/268ماااااان قاااااارار ا معيااااااا العامااااااا  12وعماااااااًل بااااااالا ر   -2
فيمااا  اال فااللين اللجنااا املعنيااا ااااتا اتء ااااس ال  اار  علاا   عاان الو ااا الااراهن معلوماااا

 ،يعّبر عن فوازٍن ت ال وزيا ا غرات ومتثيع ا ن اني واللاياا امل نياا وف لان األناماا ال انونياا حنو
إىل جانااااة مااااد  فااااول األعضاااااس احلاااااليني منااااااب   )الارعااااان األول والثاااااي(. و  اااان اتاااااالا 

لألعضاااااااس احلاااااااليني علاااااا  موقااااااا اللجنااااااا ال ااااااب   علاااااا  هاااااايا العنااااااوان ال اااااات اليافيااااااا  علاااااا 
(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Membership.aspx.) 
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اس، ، الاادول األعضاا68/268ماان قرارهااا  13وقااد اااجعت ا معيااا العامااا، ت الا اار   -3
لل اااوازن ا غااارات املن ااان  عناااد ان  ااااب ءاااّباس هيدااااا املعاهاااداا، علااا  إباااداس املراعاااا  الواجباااا

ول مثيع ف لن احلضاراا واألناما ال انونيا الرئي يا ولل اوازن ت متثياع ا ن اني ومل ااركا الاّباس 
 من ذو  اإلعاقا ت عضويا هيداا معاهداا ح وق اإلن ان. 

 2017حزهران/هحنيه  30م فنقضي اد  عضحهت   في األعضاء الته -أوالً  
 عضو ت اللجنا مني عاا بلد ا ن يا اس  العضو

 2011 العراق  العبيدي  مد
 2013 امل  يك كحركحهرا كابيزوتسان ياغو 
 2011 األرجن ني هازانلوسيانو 

 2011 إسبانيا لحبيز أورفيغاءوان ءوسيه 
 2011 اليابان هاكحشيجيكيميو 

 الدول األطرافالتهم رشحت    األشخاص -ثانياً  
ماااان اتفااقيااااا، وجااااه األمااااني العاااااا، ت ماااايكر  ااااااويا  26ماااان املاااااة   3وف اااااً للا اااار   -4

، ت  اادا مرااا ي ا، ةعااو  إىل الاادول األاااراا ل اا  ف2016 ف اارين األول/أك ااوبر 27 مؤرءااا
ت هيل الوءي ا يياا ال ات   ا أعضاس ت اللجنا. وفرةمخان  اب غراض ا ر، ألءالءا أغضون 

)اناار املرفا.(. وس  ادر إ اافاا إىل هايل املايكر   2017اابا//فّباير  3اليافيا الوارة  الاول 
 فض  الرتاي اا الوارة  بعد ذلك ال اريخ.

ح اااة  لجناااا،الت  قائماااا بل ااااس األاااا ان املراااا ني لالن  ااااب أعضااااسً  وفيمااا يلااا  -5
  را    .ما أ اس الدول األاراا اليت  ،اإلن ليز  الرتفية األجبد 

 الدولا املرا ا له اس  املراح

 عراقال العااري سامر سعدون عبوة

 فونس فيابمن ن 

 مال ةهاكيتماماةو 
 األرجن ني رافيناهوراسيو 
 اليابان فراهاكوج  
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 2019حزهران/هحنيه  30التهم فنقضي اد  عضحهت   في  اللجنة أعضاء -ثالثاً  
 عضو مني سنا بلد ا ن يا العضواس  

 2011 فرن ا ةهكحإ انويع 
 2015 بتو فيغالح رهفاةهنيراةانييع 

 2015 كولومبيا غالفيس بافينيحماريا كالرا 
 2011 أملانيا هحهليراينر 
 2011 ألبانيا جانيناسويال 
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 *المرفق
 (عراق)ال ساار العااري  

 (ال نغال)ت ةاكار  1976 ةي مّب/األولكانون  20 :فارهخ الميالة واكانه
 الارن ياالعربيا واإلن ليزيا و  :العما اتلغ

 األنشطة الم نية الرئيسية  
 م وِّا علم  لعدة من الدراساا.

. 2016ااابا//فّباير  10إعااداة ةراسااا ماان أجااع املااؤمتر العلماا  الثااامن مليدااا النزاهااا املنع ااد ت 
ي  ااااارائ  غ ااااع األماااااوال وأءااااارل علااااا  حجااااا  اتسااااا ثمار وعنااااوان الدراساااااا هاااااو وال نااااااي  ال اااااانو 

 منوذجا(و. )العراق
الايت نام  اا كلياا ال اانون جبامعاا ال ال ان ‘ م اب ا احمل ما ال وريا العربياا‘م را ومدرب ت 

 (.2016ني ان/أبريع  21-17قابوس ت سل ا ع مان )
احلديثااو، مان    داا وساائع ال  نيااإعداة ورقا بعنوان وال  ريض عل  ارف اب ا رائ  اإلرهابيا باس
 (.2015أيار/مايو  7-5أجع املؤمتر العلم  الدول الي  ع دفه جامعا جرش ت األرةن )

غ اااع األماااوال ت إااااار املؤس ااااا املالياااا ت العاااراق  الواقاااا ظااااهر  امل ااااركا ت نااادو  بعناااوان و
 18نام  اااااا هيداااااا النزاهاااااا )وال ماااااو  علااااا   اااااوس افااقياااااا األمااااا  امل  اااااد  مل اف اااااا الا ااااااةو، 

 (.2014أيلول/سب مّب 

 ؤهالت العلميةالم  
و. وعنوان األاروحا  وال ل ا ال  ديرياا لل ا ا  ةك ورال ت ال انون ا نائ  ب  دير وم را جداً 

 ، جامعا مونبلييه، فرن ا.2013-2007ا نائ و، 
 فالت ، فرن ا. ، جامعا بول2007-2006ماج  ت ت حاظ قواعد البياناا واألرااا، 
و. وعنوان الرسالا  وفعدة ا رائ  وأءرل ت الع ااب ماج  ت ت ال انون ا نائ  ب  دير وجيد جداً 

 ، جامعا مؤفا ت األرةن.2005-2001واإلجراساا ا زائيا  ةراسا م ارناو، 
 ، جامعا مؤفا ت األرةن.1999-1995ب الوريوس ت ال انون ب  دير وجيد جداو، 

 الحالية ائف/الحظمم اال  
ل االب الدراسااا العلياا )املاج ا ت،  املعلومافياو رائ  ا ر باللغا اإلن ليزيا ت عل  ا ر ا وا 

 (. حىت اآلن -2016عل  ا ر ا( )اعبا 
 حىت اآلن(. - 2015مدير وحد  ال علي  امل  مر ت كليا ال انون، جامعا بغداة )

__________ 

 ةون أن حترَّر ر ياً.من ادرا ال ت اليافيا  *
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ا نااائ  ت كليااا ال ااانون، جامعااا بغااداة/مباةة علاا  إةار  عضااو هيدااا ال اادريس ت فاارا ال ااانون 
 حىت اآلن(. - 2013ال جون )ق   ال انون العاا( ومباةة عل  ا ر ا )

 ترشح للعضحهة في اوالهة هيئة المعاهد  التي هالمجال التي ه   أنشطة رئيسية أخرى في   
فااااز جباااائز  ، ب ااالن )ح اااوق ال ااااع ت ميثااااق األمااا  امل  اااد ( اإلااااراا علااا  إن ااااي فااايل  ق ااات

 (.2015ف رين الثاي/نوفمّب  9مناف ا الايل  الوءائ   )
ماااا اتفااقيااااا  قاااانون أااااول احملاكمااااا ا زائيااااامل ااااركا ت حل اااا عماااع بعناااوان وماااد  فوافااا. 

 ت ال ويد ا مع د راؤولاملع د ال ضائ  بال عاون م ، نام ا وق اإلن انوفيما ي عل. االدوليا 
 (.2015 ف رين األول/أك وبر 12)

باااةر  واااول املاارأ  إىل العدالاااو، نام  ااا  نااا اإلن اااذ الدوليااا امل اااركا ت حل ااا عمااع بعنااوان وم
 (.2015أيار/مايو  27-28)

إل ااااس  ا ااار  ت نااادو  بعناااوان واإلرهااااب وأءااارل ت ازةيااااة حجااا  ات اااار بالب ااارو، نام  اااا كلياااا 
 (.2015ني ان/أبريع  29انون، جامعا بغداة )ال 

 29نام  ااااا كليااااا ال ااااانون، جامعااااا بغااااداة )إل اااااس  ا اااار  بعنااااوان وحاااا. اإلن ااااان ت احليااااا و، 
 (.2014ني ان/أبريع 

 يائمة بأحدث انشحرات المرشح في هتا المجال  
جملااا ت  و ثمارلا  حجاا  اتساعن ار ةراساا بعنااوان وال نااي  ال اانوي  اارائ  غ اع األمااوال وأءارل 

 العلم  الثاامن مليداا النزاهاا العدة الان عن املؤمتر ، جامعا بغداة،العلوا ال انونيا، كليا ال انون
 (.2016ابا//فّباير  9)

ن ر ةراسا بعنوان وال  ريض عل  ارف ااب ا ارائ  اإلرهابياا باسا  داا وساائع ال  نياا احلديثااو، 
 .2016، العدة األول، 31اجمللد  ، جامعا بغداة،كليا ال انونت  
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 (فحنس) انصف بافي  
 ]األاع  بالارن يا[

 اااقس، فونس، ت 1953حزيران/يونيه  11  فارهخ الميالة واكانه
 الارن يا واإلن ليزياالعربيا و   ت العماالغ

 /الحظيفة الحاليةم مةال  
ؤمتر الادول لادع  م اؤول عان املا ت وزار  الارجياا، سا ، م   اار ةبلوما2016مني متوز/يوليه 

 ف اااااارين الثاااااااي/ 30و 29يااااااوم  ع ااااااوة و، امل2020اتق  اااااااة وف ااااااجيا اتساااااا ثمار وفااااااونس 
 أعماله.م ابعا عن ، و 2016 نوفمّب
 .العااما فونس  ا ر ت املع د الدبلوماس  ت، 2013أيلول/سب مّب مني 

 األنشطة الم نية الرئيسية  
املع اااااااد ال ون ااااااا   ءبااااااات باحاااااااث ت  2016 هيونياااااااحزيران/ - 2015ف ااااااارين األول/أك اااااااوبر 
 للدراساا اتسرتافيجيا

األماا  م  ااة املمثاع الاادائ  ل ااونس لاد  و   اااتال  2013أبريع ني ااان/ - 2011أغ ا س آب/
 ملا م راً  اتحتاة ال وي ر ف  ي  يتامل  د  ت جنين واملناماا الدوليا األءر  ال

ملنامااااا واملاااؤمتراا الدولياااا، وزار  ا  مااادير عااااا 2011أغ ااا س آب/ - 2010أبريع ني اااان/
 العااما الارجيا، فونس

   سات فونس ت سول2005-2007
   وقائ  باألعمالو ل ونس ت س وك ومل.2002-2005
 ل ونس لد  م  ة األم  امل  د  ت جنين نائة املمثع الدائ   1992-1998
 جنين لد  م  ة األم  امل  د  تس رفت أول ت البعثا الدائما ل ونس   1982-1988

 المؤهالت العلمية  
ماج اااااا ت ت ال ااااااانون الااااااان ماااااان كليااااااا احل ااااااوق والعلااااااوا ال ياساااااايا   1978حزيران/يونيااااااه 

 واتق  اةيا ب ونس.
 نائة ما ش ال ؤون املاليا، املدرسا الوانيا لإلةار ، فونس العااما.  1976حزيران/يونيه 

 )ب الوريا )ق   اآلةاب  1973

 امل   ا لل ياسا ال جاريا تفااقيا الغاا  نيع ا اة  ما ال  دير، ت الدور  ال دريبيا 1980
   عضو ت الدور  الثامنا ع ر  ملع د الدفاا الواي، فونس العااما2000
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 ترشح للعضحهة في اوالهة هيئة المعاهد  التي هالمجال التي ه   أنشطة رئيسية أخرى في   
إعاااالن وبرناااامم عماااع ماااؤمتر فييناااا الااادول حل اااوق ااااياغا ت بن اااا/ ت ، ااااارك1992ت عااااا 
كااانون ثااور  )الد يااعب   ،2011. وت عاااا ائااة املمثااع الاادائ  ل ااونس ت جنياانب ااايت ن ،اإلن ااان
الارجياا ت  وزار ت ملنامااا واملاؤمتراا الدولياا امادير عااا ب ايت  ،نتك(،  2011يناير الثاي/

ت هااايا و ج اااا اتف اااال الرئي ااايا ماااا هيدااااا األمااا  امل  اااد  املعنياااا ا اااوق اإلن اااان. فاااونس، 
ةولياااا سااات معاهاااداا  علااا ف ااادي. فاااونس عميلاااا  حضَّااار الاريااا. الاااي  أاااارفت علااا ال ااادة، 

مايااا يياااا األااا ان مااان الدوليااا حلفااقياااا تعلاا  وجاااه ال ااون ا  اااحل ااوق اإلن ااان، ياااا في
ممااا أة   ،تنضااماا إىل هاايل املعاهااد االارياا. وبيااان أساابابو  و ااا هااياوقااد اتء ااااس ال  اار . 

ء اااار إىل اإل، و 2011فّباير اااابا//عملياااا ال  ااادي. علااا  اتفااقياااا ت ااااروا احل وماااا ت إىل 
مان أجاع  امل ار افاااقب الن الاريا.  كما فااوض هيا. 2011 هيونيحزيران/ت  تح اً  ال  دي.ب

باإل ااافا إىل ال ااميا حل ااوق اإلن اان. و  ماا  امل  اد ألالعاااما ملاو ايا ات فااونس م  اة فا ح 
ا ازس الرفياا امل ا و   أماااةعو  ما وحا إىل امل اررين الاااني ت البياان امل ادا  وجه الاري.ذلك، 

 .2011فّباير ابا//جمللس ح وق اإلن ان ت 
 ني ااااان/و  2011سااااب مّب أيلول/بااااني ت الااااارت  مااااا فااااونس ت جملااااس ح ااااوق اإلن ااااان  مثلاااات  و 

 أيلااول/منااي العااااما،  فااونس تح ااوق اإلن ااان ت املع ااد الدبلوماساا  ةرِّس . وأ  2013 أبريااع
 .2013سب مّب 

 يائمة بأحدث انشحرات المرشح في هتا الميدان  
 Démocratie, Stabilité et Développement en Tunisie gage d’une meilleure sécurité dansو

l’espace Euro-méditerranéenمؤس ااااااا الب اااااار امل وساااااا   ااااااا ت إاااااااار ناااااادو  نام  ا اااااار  . و
 .2015أك وبر ف رين األول/ 6ت ت مرسيليا )فرن ا(  ،للدراساا اتسرتافيجيا

م ااةا ت اتح ااال بياوا ح اوق و، Les Mécanismes de protection des droits de l’Hommeو
 اااوق اإلن ااان وا معياااا حل اال ااامي يااملع ااد الدبلوماساا  وم  اااة املاو اا الااي  ناماااهاإلن ااان 
 .2015ةي مّب كانون األول/ألم  امل  د ،  ال ون يا ل

و. La Contribution du Système des Nations Unies au sucées de la Révolution tunisienneو
 .جملا ا معيا ال ون يا لألم  امل  د ن ر ت 
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 (االي) ااااةو ةهاايت  
 ]األاع  بالارن يا[

 ت باماكو 1950 :فارهخ الميالة واكانه
 ارن ياال :العما اتلغ
 :ة/الحظيفة الحاليةم مال

 .واي لّبنامم األم  امل  د  امل رتك لدع  فعزيز ح وق اإلن ان ت مالمن . 

 األنشطة الم نية الرئيسية  
  نامم امليكورقياة  وإةار  الّب 

 ؛ األن لو ا وفنايي ء   العمع ال نويا والا ليا 
  عمليااااا ي ااااعد اإلةار  واملاااال، وفناااااملاملااادير الاااواي و  بال عااااون مااااميزانياااا الّبناااامم  فناياااي

 املاليا للّبنامم؛احل اباا مراجعا 
 أن  ا الّبنامم؛ب لن فنايي ال نويا الا ليا و ال  ارير ال رةيا واملاليا  إعداة

 ا؛ال  يي  واج ماعاا اللجنا ال وجي ي فناي  م اا
إىل امل ااااور  ب اااالن ح ااااوق اإلن ااااان إىل وزياااار العاااادل وح ااااوق اإلن ااااان، و إسااااداس الدع /ف ااااد  
 مناماا اجمل ما املدي.و  األءر   وميااحل األج ز 

 مؤهالت العلميةال  
 (؛1985بان يون ال وربون ) 1ت ال انون من جامعا باريس ةك ورال 

 (؛1974ب الوريوس ت العلوا ال انونيا من جامعا ةاكار )
املع ااااد الاااادول حل ااااوق اإلن ااااان ت وت  اااااك  فرن اااايا، ت جملااااس ال اااايو  و ت  يااااافدريبراا ةو 

احمل مااا األوروبيااا حل ااوق وت ا األماا  امل  ااد  ال اااميا حل ااوق اإلن ااان، يماو ااوت سرتاساابور ، 
 اإلن ان ت سرتاسبور . 

 رشح للعضحهة في اتوالهة هيئة المعاهد  التي هالمجال التي ه   أنشطة رئيسية أخرى في   
 ؛ح وق اإلن ان لل ضا  واملوظاني ال ضائينيجمال ةور  فدريبيا ت  فناي 
 أةلا فدريبيا ت جمال ح وق اإلن ان؛ إعداة

 ناياااي افااقيااااا ح اااوق اإلن اااان وف ياااي  فوااااياا امل عل اااا بامل ااااركا ت إعاااداة ال  اااارير الوانياااا 
 هيداا املعاهداا؛

 ؛اتفااقياا ما ما احلرن عل  فواف  ا واننيال  اريام اياغا امل اركا ت 
 امل اركا ت ةوراا جملس ح وق اإلن ان.
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 يائمة بأحدث انشحرات المرشح في هتا الميدان  
 ؛وLe contrôle juridictionnel de l’administration au Maliو نك ورال الدولا ت ال انو أاروحا ة 
 ح وق اإلن ان؛ عل ل درية لأةلا ك يباا و 

 ؛ةليع ل ياغا ال  ارير األوليا والدوريا
 و.Connaitre vos droits de l’Hommeو ةليع بعنوان
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 (األرجنتيم) رافينارهكارةو هحراسيح   
 ]األاع  باإلسبانيا[

 1949أغ  س آب/ 11بوينس آيرس، األرجن ني، مدينا  :فارهخ الميالة واكانه
 سبانيا واإلن ليزيااإل :العما اتلغ

 ة/الحظيفة الحاليةم مال  
 ال جونأمني ماامل م  ة ت مدير العالقاا املؤس يا 

 األنشطة الم نية الرئيسية  
 1986-1983 ،ح وق اإلن ان ت وزار  ال ؤون الارجيا    دير العاا لامل

بعااد الاااوز ت مناف ااا ن اماات علاا  م اا و  البلااد، ا امعااا الوانيااا أساا اذ أول حل ااوق اإلن ااان 
 .1985 ة  زامورا لوماس

 2005-2003 ، ا الوانيا مل اف ا ال مييز رر م ارك ت اياغا ال
 2009-2007،   ا وانيا حل وق اإلن انالالزما لسس لألمن . 

 اااا ا الاااادك ور راؤول رئاااايس ا معيااااا الدائمااااا حل ااااوق اإلن ااااان، وهاااا  منامااااا غاااات ح وميااااا أسَّ 
العالقااااااااا الدولياااااااا  م اااااااؤول عااااااانو  ،سياسااااااايني واج مااااااااعيني آءااااااارينزعمااااااااس ألاون اااااااني ماااااااا 

 2015-1978  ا،في
رئاايس اللجنااا  ونائااة ،ح ااوق اإلن ااان ، ورئاايس  نااابااوينس آياارسعلاا  م اا و  م ااعااا  نائااة
 1991-1987 ،ال ؤون الدس ورياب املعنيا

 2006-2003اتء ااس ال  ر  ب امل عل ا فااقيااتاارك ت اياغا 
وت ، 1979 ت عاااااا 9و 8و 7و 6وءااااااا املااااواة  ،اااااارك ت اااااياغا افااقيااااا ح ااااوق ال اااااع

 1989 ، وت عاا1986-1984 الارت 
حتاالن الاياكر   أماني عااا، و اتء اااس ال  ار  مل اف اا ت ال  الن الدول أقدام   ار قانوي 

 .2012-2014( Memoria Abierta) املا وحا

 مؤهالت العلميةال  
 (1975)ختري من جامعا بوينس آيرس   ام 

 (1975)ختري من جامعا بوينس آيرس  مدع  عاا

 ترشح للعضحهة في اوالهة هيئة المعاهد  التي هالمجال التي ه   أنشطة رئيسية أخرى في   
ح ااوق اإلن اااان فدريبيااا عاان ةور   ، ت إااااارجامعااا كااويلمست أساا اذ زائاار   2000-2007

 م ااعا بوينس آيرس. لمدرسني تل
 م ااعا بوينس آيرس.ت  راا لل املدرسا العليا زائر تأس اذ   2006
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 ةور أجع ف د  م ااعا سان ياغو ةيع اس تو من ت وزار  العدل واألمن زائر ت أس اذ   2007
 .ت امل ااعا ال جون وموظا  راا ألفراة الح وق اإلن ان  ب لن فدريبيا
 ب الن فدريبياا ةور ع ف اد  أجت بون ا، سان لويس، من  م ااعاأس اذ زائر ت جامعا   2007

 األمنيا.ت ال واا ال نايييا وال  ريعيا و  ت ال ل  ني وظانيح وق اإلن ان للم
  ال ا.لاج  ت ت ح وق اإلن ان ت ا امعا الوانيا ل لبا املأس اذ   2007-2009
 (Ala 2006/18076)  اااروا فعزياااز نااااا  اياااا ح اااوق اإلن اااانمعاااي يأساا اذ   2009-2012

 واألمانا الوانيا حل وق اإلن ان.اتحتاة األورويب    نامهالي
ال اااااا ت اااااارك  اااايل و  ،احتاااااة أمري ااااا الالفينيااااا ألقااااارب احمل جاااازين وامل  ااااانيد  م   ااااار لاااا

لل ماياا ماان  قانوناااً  ااياغا ااك ملازا ب املعايلاريا. العامااع اتج ماعااا املع اوة  بااني الادوراا ل
 اتء ااس ال  ر .

ومان الاارا  ،م ااعا سان ياغو ةيع اسا توت وزار  العدل واألمن زائر بدعو  من أس اذ   2010
ب الن لل ضاا  واحملاامني  فدريبياا ةور ل  اد   حلركا العمع من أجاع  اياا ح اوق اإلن اان،احملل  

  د اإلن انيا ت األرجن ني.املرف با رائ  با  احملاكماا امل عل ا
 ةور أجاع ف اد  مان ، األرجن انيت ي ورياا ة علمااس الاناس احتاابادعو  مان أس اذ زائر   2012
 العاما وح وق اإلن ان. ااال ياسب لن  فدريبيا

 يائمة بأحدث انشحرات المرشح في هتا الميدان  
"Acceso a la justicia e impunidad", en J.C. Tealdi (director), Diccionario 

Latinoamericano de Bioética, Bogotá, UNESCO-Red Latinoamericana y del Caribe de 

Bioética: Universidad Nacional de Colombia, 2008.  

"Reflexiones sobre la profesión militar" (Publicación conjunta del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos y la Armada Argentina).- Segunda Parte. “Sobre 

las actitudes, principios y valores deseables en el ejercicio de la profesión militar” 3. 

“Compilación de artículos redactados por especialistas”3.2. Dr. Horacio RAVENNA: 

“Respeto de los Derechos Humanos”, Ed IIDH y ARA, Buenos Aires, Argentina, 2008.  

"La intervención estatal en la protesta social. Dinámica entre el Estado y organizaciones 

de derechos humanos en la Argentina". Varios autores. Ed PIDHDD, Buenos Aires, 

2010 

"Justicia e Impunidad en los Derechos Humanos" en "Nuevos Derechos Hombre", Ed 

EUDEBA, Buenos Aires, 2011 

"Pasado y Futuro de los Derechos Humanos en el Siglo XXI" en "Honor a la Verdad" de 

Toscano, Omar, El Mensu Ediciones, Villa María, Córdoba 2013 



CED/SP/4/2 

GE.17-05574 12 

 (اليابان) فراهاكحجي   
 ، اليابانأوفارو، 1969 آب/أغ  س 17 :فارهخ الميالة واكانه

 اإلن ليزيا واليابانيا :العما اتلغ

 ة/الحظيفة الحاليةم مال  
 جامعا اوكيو، العليا لل انون وال ياسا املدارس ت أس اذ

 نائة رئيس كليا الدراساا ال انونيا وال ياسيا، جامعا اوكيو
 راب ا ال انون الدول حل وق اإلن انت عضو ت اجمللس ال نايي  و نا ال   ي ، 

 عاملا معيا اليابانيا ل انون الت عضو  نا ال  رير، 
 ا معيا اليابانيا لل انون الدولت مدير األمانا العاما، 

 األنشطة الم نية الرئيسية  
ال ااادريس والب اااث ت جمااااتا ال اااانون  ّب  تسااانا مااان الااا 20 أكثااار مااان فرايااااالّبوفي اااور لاااد  
وعلاا  اليابااان  علاا  اااعيدوال ااانون الاادول حل ااوق اإلن ااان، وال ااانون الاادول اإلن اااي  ،الاادول
 الدول.ال عيد 
ت جامعااا  املاادارس العليااا لل ااانون وال ياسااات ول ت ال ااانون الااد اً أساا اذ فراياااالّبوفي ااور ويعمااع 
زائاااااراً  ( وباحثاااااً 2015)ت إاااااار زياااااراا م باةلااااا  لل اااااانون اً زائاااار  اً أساااا اذ أيضاااااً  عمااااعو اوكيااااو، 

وأسااا اذاً الوتيااااا امل  اااد  األمري ياااا، ت ( ت كلياااا احل اااوق جبامعاااا كولومبياااا، 2010-2011)
 الوتياا امل  د  األمري يا، وزمايالً ت امعا مي يغان، جب( ت كليا احل وق 2010)م اعداً زائراً 

ت امعااا كمّبياادي،   ال ااابا( ت مركااز أاااات لوفرباءاات لل ااانون الاادول 2000-1998) اً زائاار 
 اململ ا امل  د .

ةور املعاهاااداا   اااا من اااوراا عااانمااان املن اااوراا، ياااا في اً كبااات   اً عااادة فرايااااالّبوفي اااور وقاااد ن ااار 
 ف لاا. حتدياا عامليا ت مواج ان ان والن م ال ائما عل  ح وق اإلن ان الدوليا حل وق اإل

 ؤهالت العلميةالم  
 آذار/ - 1990احل ااوق( )ني ااان/أبريع  ب ااالوريوس تكليااا ال ااانون، جامعااا اوكيااو، اليابااان )

 (1994مارس 

 ضحهة في اترشح للعوالهة هيئة المعاهد  التي هالمجال التي ه   أنشطة رئيسية أخرى في   
، ا معيا اليابانيا لل انون الدول  ايا فيف لاا، راب اا أكاة يا ةوليا  تعضو  فراياالّبوفي ور 

وا معيااا األمري يااا لل ااانون الاادول، وا معيااا األوروبيااا لل ااانون الاادول، وراب ااا ال ااانون الاادول 
 العامل.حل وق اإلن ان، وا معيا اليابانيا ل انون 

ا ت ذلك ب اا عضو ت عمع ا معياا امليكور  أعالل ي فرايا بن ا/ تالّبوفي ور وقد ساه  
  جمال  ا ال نايييا.
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لجنااا ال ااانون الاادول حل ااوق اإلن ااان ال ابعااا لراب ااا ل اً م اااركاً م اارر  عمااعوباإل ااافا إىل ذلااك، 
 (.2016-2012ال انون الدول )

 هتا الميدانيائمة بأحدث انشحرات المرشح في   
“The Impact of the International Covenants on Human Rights on the Rights of 

Foreigners in Japan”, Japanese Yearbook of International Law, Vol.59, 2017. 

“Judicial Dialogue’ in International Law: Theoretical Background”, The Horitsu Jiho, 

Vol. 89 No.2, February, 2017. (Japanese) 

“Human Rights-Based Thinking in International Law: Background and Development”, 

Human Rights International, No.27, 2016. (Japanese) 

“Theory of Human Rights Diplomacy: A Consideration on the Role of International Law 

in Diplomacy”, Shunji Yanai and Shinya Murase (eds.), Putting International Law into 

Practice: In Memory of Ambassador Ichiro Komatsu, Shinzansha, 2015. (Japanese)  

“Regulation for Non-State Actors by International Human Rights Treaties: A Case Study 

in Japan”, Soochow Law Journal, Vol. 8 No. 2, 2011. 

    


