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فاقيـةالربوتوكول االختياري الت
مـن مناهضة التعذيب وغـريه   
القاسية ضروب املعاملة أو العقوبة   

 أو الالإنسانية أو املهينة

  اجتماع الدول األطراف
  اخلامساالجتماع 

  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

يب ليحلـوا حمـل      عشر عضواً يف اللجنة الفرعية ملنع التعذ       ثالثةانتخاب  
، ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١واليتهم يف   مدة  األعضاء الذين تنتهي    

 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       ٩ و ٧وفقاً للمادتني   
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ملنع التعذيب وغريه مـن     انتخاب ثالثة عشر عضواً يف اللجنة الفرعية            
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مذكرة من األمني العام    
 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        ٩ و ٧وفقاً للمادتني     -١

 العـام االجتمـاع   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، سيعقد األمـني         
 للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري يف مكتب األمم املتحـدة جبنيـف، يـوم               اخلامس

 عشر عـضواً يف اللجنـة       ثالثة، من أجل انتخاب     ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣اخلميس  
  /  كـانون األول   ٣١الفرعية ملنع التعذيب ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي مدة واليتـهم يف             

تهم  األشخاص الـذين رشـح      الثاين أمساء  اجلزءوترد يف   ).  األول اجلزءانظر   (٢٠١٤يسمرب  د
 األعضاء اآلخرين الذين سيواصـلون أداء مهـامهم يف          ويتضمن اجلزء الثالث  . الدول األعضاء 

   .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل غاية 
 من الربوتوكول االختيـاري،     ٦ من املادة    ٣يه الفقرة   وعمالً باإلجراء الذي تنص عل      -٢

، الـدول األطـراف يف      ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٧دعا األمني العام، يف مذكرة شفوية مؤرخة        
الربوتوكول االختياري إىل أن تقدم، يف غضون ثالثة أشهر، أمساء مرشحيها النتخاب ثالثـة              

 هذه الوثيقة مجيع السري الذاتيـة الـيت         وُتدرج يف . عشر عضواً يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      
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وستصدر إضافات تلحق هبذه املذكرة لبيان الترشيحات       . ٢٠١٤أغسطس  / آب ٧وردت قبل   
  .٢٠١٤أغسطس / آب٧املستلمة بعد تاريخ 

، يتشرف األمني العام بأن      من الربوتوكول االختياري   ٦ من املادة    ٣الفقرة  وعمالً ب   -٣
لعـضوية  دي باللغة اإلنكليزية، أمساء األشخاص املرشحني       يدرج أدناه، حسب الترتيب األجب    

وترد بيانات السري الذاتية لألشخاص املرشحني كما       . والدول األطراف اليت رشحتهم   اللجنة  
  . الوثيقةهذه   مرفقاتقدمتها الدول األطراف املعنية، يف

يف ترد  ،  ٦٨/٢٦٨قرار اجلمعية العامة     من   ١٢باإلضافة إىل ذلك، وعمالً بالفقرة        -٤
 تبـيِّن   والـيت ،اللجنة الفرعيةاحلالة الراهنة املتعلقة بتكوين      من هذه الوثيقة   ٢ و ١املرفقني  

املهـين لألعـضاء احلـاليني،      املسار  التوازن من حيث التوزيع اجلغرايف ومتثيل اجلنسني، و       
تية لألعضاء  ، فضالً عن بيانات السري الذا     واليتهم وخمتلف النظم القانونية اليت ميثلوهنا ومدة     

وين للجنـة الفرعيـة     لكتـر احلاليني اليت ميكـن االطـالع عليهـا علـى املوقـع اإل            
(www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx) .  

الـدول األطـراف    ،  ٦٨/٢٦٨ من القرار    ١٣وشّجعت اجلمعية العامة يف الفقرة        -٥
ت معاهدات حقوق اإلنسان، وعلى     على أن تراعي، عند انتخاب اخلرباء للعمل لدى هيئا        

النحو املنصوص عليه يف صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، التوزيع اجلغـرايف العـادل،              
النظم القانونية الرئيسية، والتمثيل املتوازن للجنسني، ومشاركة       و اتومتثيل خمتلف احلضار  
  . اخلرباء من ذوي اإلعاقة

 اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب        عشر يف  الثالثةقائمة بأمساء األعضاء      -أوالً  
  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١واليتهم يف مدة الذين تنتهي 

والُنظم القانونية اليت ميثلوهنا والبيانات األخرى       املهين لألعضاء    املسارميكن االطالع على      -٦
نقر علـى  ، بـال "األعضاء"وين للجنة الفرعية املعنونة لكترعن سريهم الذاتية على صفحة املوقع اإل      

  .www.ohchr.org/EN/HRBodies/ OPCAT/Pages/Membership.aspx: اسم العضو املطلوب

  عضو منذ تاريخ    بلد اجلنسية  اسم العضو
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    إستونيا  أماوسالسيدة ماري 
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    أرمينيا  دانييليانالسيد أرمان 
  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٣    إسبانيا  *نيدرياخينيس سانتالسيد إميليو 

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    قربص   ميكايليديسالسيد بيتروس 
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    ملديف  حممد السيدة عائشة شجون 

 ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٧    فرنسا  *بوليهالسيدة كاترين 
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  عضو منذ تاريخ    بلد اجلنسية  اسم العضو
  ٢٠٠٧يناير /لثاين كانون ا١    الدامنرك  بيترسنالسيد هانس درامينسكي 

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    إكوادور  سالغادوالسيدة خوديت 
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١    املكسيك  إغينيسالسيد ميغيل ساري 

مقـدونيا   مجهورية  ستانتشيفسكاالسيدة أنيتا 
  سابقاً  اليوغوسالفية

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١  

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١    ايأوروغو   سوتو-تايلر السيد ويلدر 
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    بريو  فيالفيسانسيو ترييروسالسيد فيلييب 

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١    بوركينا فاسو  زونغوالسيد فورتوين غايتان 
من ضروب املعاملة   االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه       من الربوتوكول    ٨تعيني عقب استقالة، وفقاً للمادة        *

  . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  الذين رّشحتهم الدول األطرافقائمة بأمساء األعضاء   -ثانياً  
  اسم الدولة اليت رشحته    اسم املرشح

  إستونيا    أماوسالسيدة ماري 
  أرمينيا    دانييليانالسيد أرمان 
  اكرواتي     جويانوفيس-دفينيس السيدة ماريا 

  أوروغواي     فيهري برييزالسيد روبرتو ميشال 
  توغو     غارباكوجو غناميب السيد 
  سبانياإ     سانتيدرياناميليو غيناس السيد 

  غواتيماال    بينتولورينا غونزالس السيدة 
  قربص     ميشايليدسالسيد بتروس 

  ملديف    حممدالسيدة عائشة شجون 
  تونس    نصراويرضية  ةالسيد

  فرنسا    بوليهرين السيدة كات
 اًسابق مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    ستانتشيفسكاالسيدة أنيتا 
  النرويج    سفياسالسيدة نورا 

  بوركينا فاسو    زونغوالسيد فورتوين غايتان 

 بيانات السري الذاتية لألشخاص املرشحني كما وردت من الدول          اتوترد يف املرفق    -٧
  .األطراف املعنية
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مة بأمساء األعضاء االثين عشـر الذين سيواصلون أداء مهـامهم يف           قائ  -ثالثاً  
  ٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل غاية 

والُنظم القانونية اليت ميثلوهنا والبيانات األخرى       املهين لألعضاء    املسارميكن االطالع على      -٨
، بـالنقر علـى   "األعضاء"ين للجنة الفرعية املعنونة ولكترعن سريهم الذاتية على صفحة املوقع اإل      

  .www.ohchr.org/EN/HRBodies/ OPCAT/Pages/Membership.aspx: اسم العضو املطلوب

  عضو منذ تاريخ   بلد اجلنسية  اسم العضو
 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١   سويسرا  بانفارت يورغ فيكتور -السيد هانس 

لكة املتحدة لربيطانيـااملم  *إيفانس السيد مالكومل 
  ندا الشماليةأيرلالعظمى و

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤ 

 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١   األرجنتني   فونتإنريكي أندريس 
 ٢٠١١يناير / كانون الثاين١   نيوزيلندا  غوداردالسيدة لوويل باتريا 

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين١   لبنان  جبورالسيدة سوزان 
 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١   صربيا  كوفيتشيانالسيد ميلوش 

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين١   موريشيوس  الم شانغ لنيالسيد بول 
 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١   كوستاريكا    بورلوث-مادريغال فيكتور السيد 

 ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٦   أملانيا  *أوسترفالدمارغريت السيدة 
 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١   الفلبني  لوبيز -باغوادان جون كاريداد 

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين١   الربازيل   بريسربغر. مارغاريدا إماريا السيدة 
 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١   مجهورية مولدوفا  زاهارياالسيد فيكتو 

لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة     االختياري التفاقية مناهضة ا    من الربوتوكول    ٨تعيني عقب استقالة، وفقاً للمادة        *
  . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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  املرفقات

 املرفق األول

 )إستونيا(ماري آموس السيدة     

  )إستونيا(يف تالني ، ١٩٧٧فرباير / شباط٢٧ :تاريخ ومكان امليالد
  )ية والروسيةوبعض إملامٍ باألملان( اإلستونية واإلنكليزية والفنلندية :لغات العمل
  املسار املهين

قـانون االحتـاد   (ؤون األوروبية   للمحاماة وحاصلة على أول شهادة ماجستري يف الش        دارسة
إضافة إىل إكمال دراسات على مستوى املاجستري يف كلية الطب ومتخصصة يف             ).ورويباأل

  مسائل الصحة العقلية العامة
ملستشار اإلستوين لشؤون القـضاء ويف    ، يف مكتب ا   ٢٠٠٥موظفة يف القطاع العام منذ عام       

  وزارة الشؤون االجتماعية 
  ٢٠١٥يناير /يف إجازة أمومة حىت كانون الثاين: الوظيفة احلالية

 األنشطة املهنية الرئيسية

ونفّذت مهام علـى مـستوى تنـسيق        . لقد ركّزت يف عملي على املسائل املتعلقة بالصحة       
، وتوفري املراقبة خبصوص محايـة حقـوق        وروبيةاألالسياسات الوطنية، وتطبيق التشريعات     

  اإلنسان األساسية يف جمال الصحة
 مبوجـب    يف إسـتونيا   وباإلضافة إىل ذلك، قمت بدور نشيط يف بناء اآللية الوقائية الوطنيـة           

مؤسسات  عدةل قمت بعمليات تفتيش     ،ويف إطار اآللية الوقائية الوطنية    . الربوتوكول االختياري 
 ُيحتجز حيث   ،مستشفيات األمراض النفسية ومراكز عالج األمراض املعدية      كللرعاية الصحية   

 يف عمليات   ،احلق األساسي يف الصحة   جمال   كمختصة يف    ،وشاركت. األشخاص رغماً عنهم  
  وما إىل ذلك إبعادتفتيش أخرى مشلت سجوناً ومراكز 

درت عدة مقاالت   ويف جمال الوقاية، ألقيت حماضرات على العاملني يف أماكن االحتجاز وأص          
  يف وسائط اإلعالمُنشرت 

  املؤهالت العلمية
   إجازة يف احلقوق-معهد القانون، تالني، إستونيا   :١٩٩٩-١٩٩٥
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   ماجستري يف الشؤون األوروبية-جامعة لوند، لوند، السويد   :٢٠٠٣-٢٠٠٢
 الـصحة ( ماجستري يف الصحة العامة      -جامعة تارتو، تارتو، إستونيا       :٢٠٠٩-٢٠٠٧

  )ة مع التخصص يف الصحة العقليةالعام

  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
للفريق  وتولت رئاسة اللجنة الفرعية   . ٢٠١٠عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب منذ عام         

باإلضـافة   .ةباجلهات األوروبي  كمسؤولة عن االتصال   اإلقليمي األورويب، فضالً عن العمل    
املشاركة يف الفريق العامل الطيب والفريق العامل املسؤول عن استعراض أداة التقييم الذايت              إىل
  وطنيةالوقائية اللية لآل

وشاركت يف السابق يف عمل العديد من الفرق العاملة وأعددت على سبيل املثـال سياسـة            
  نيةات مع اآلليات الوقائية الوطاللجنة الفرعية بشأن العالق

وشاركت بصفيت عضواً يف اللجنة الفرعية وخبرية حتظى باالعتراف يف جمال منع التعـذيب              
األطـراف يف    ُنظّمت يف خمتلف األقـاليم والـدول       كمتحدثة أو مدّربة يف أحداث متنوعة     

  الربوتوكول االختياري
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  املرفق الثاين

  )أرمينيا(أرمان دانييليان السيد     
  ، يريفان، أرمينيا١٩٧٣مارس /ار آذ٢١ :تاريخ ومكان امليالد

  )مستوى متقدم(واإلنكليزية ) بطالقة(والروسية ) اللغة األم( األرمينية :لغات العمل

  احلاليةالوظيفة     
  عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

  حكومية اجملتمع املدين وهو منظمة غري رئيس معهد

  األنشطة املهنية الرئيسية    
عهد اجملتمع املدين إدارة عدة مشاريع تتعلق حبقوق اإلنسان وسـيادة           توليت بصفيت رئيساً مل   

القانون، ال سيما منع التعذيب، وحقوق اإلنسان يف أماكن العمل املغلقة، وقضاء األحداث             
  وما إىل ذلك 

  املؤهالت العلمية    
 حقوق اإلنسان، مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان       يف جمال  دورة متقدمة   :٢٠٠٣-٢٠٠٢

  )بولندا(
  ) بولندا(، كلية حقوق اإلنسان اإلنسان حقوق يف جمال التدريب تقنيات  :٢٠٠٠
   للهندسة، شعبة السيربنطيقا احلكوميةجامعة يريفان   :١٩٩٥-١٩٩٠

  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية
 السجون  ملراقبة ونظاميةمستقلة  ين  جمتمع مد  يف عملية إنشاء آليات      ٢٠٠١منذ عام   املشاركة  

 للـسجون  املراقبني العـامني     فريقلملدة عامني   اً  ، انُتخبت رئيس  ٢٠٠٨ويف عام   . أرمينيا يف
اً وبصفيت خـبري  .  التابع لوزارة العدل   يشرفون على مؤسسات تنفيذ العقوبات اجلنائية،      الذين
 االستشارية يف أرمينيا وغريهـا مـن       املغلقة، أقدم اخلربة  أماكن العمل    مراقبةيف جمال   اً  إقليمي

من أجل  ، قدت محلة يف أرمينيا      ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . بلدان كومنولث الدول املستقلة   
  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
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  قائمة بأحدث املنشورات يف جمال العمل
  : ات والتقارير يف جمال حقوق اإلنسانكتبت وشاركت يف كتابة عدد من الدراس

 العوامل املسامهة يف ارتكاب اجلرمية وتكرارها يف أرمينيـا،        : استطالع كمي ونوعي   •
 ؛٢٠١٤ ،معهد اجملتمع املدين، يريفان

 ؛٢٠١٢ ،معهد اجملتمع املدين، يريفاننظام اإلفراج املشروط املبكر يف مجهورية أرمينيا،  •

معهـد اجملتمـع    يا ختص مّدعى عليهم من األحداث،       قضا: تقرير مراقبة احملاكمات   •
 ؛٢٠١١ ،املدين، يريفان

 صفحة، معهد   ٨٩الزنازين التأديبية والكتيبة التأديبية التابعة لوزارة الدفاع األرمينية،          •
 ؛٢٠١٠ ،اجملتمع املدين، يريفان

 ؛٢٠٠٩ ،، يريفان٢٠٠٨التابع لوزارة العدل جبمهورية أرمينيا عام  نظام السجون •

  أرمينيـا، معهـد اجملتمـع املـدين،        اقبة أماكن االحتجاز على ذمة التحقيق يف      مر •
 ؛٢٠٠٤ ،يريفان

مراقبة تطبيق احلق يف التواصل مع العامل اخلارجي يف أماكن العزل السابق للمحاكمة              •
  .٢٠٠١ ،معهد اجملتمع املدين، يريفان. يف مجهورية أرمينيا
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 املرفق الثالث

  )كرواتيا(انوفيتش يغو - ا ديفينيسيمارالسيدة     
  ، زغرب، كرواتيا١٩٦٠فرباير / شباط٧ :تاريخ ومكان امليالد

  سابقاً ، واللغات املستخدمة يف يوغوسالفيااإلنكليزية: لغات العمل
   طبيبة متخصصة يف الطب الشرعي:املسار املهين

  الوظيفة احلالية
كلية الطب يف جامعة     يف سبليت ويف     رئيسة قسم الطب الشرعي   الطب الشرعي و   أستاذة يف 
  يف كرواتيا والبوسنة واهلرسك  ،موستار

 األنشطة املهنية الرئيسية

  مركز املستشفى اجلامعي يف سبليتأخصائية يف الطب الشرعي، 
 علـى  األخالقيـات الطبيـة   وويف العلوم اإلنسانية الطبية     اِضرة يف الطب الشرعي     حم ةأستاذ

، كلية الطب الشرعي يف     كلية الطب يف سبليت   ،  كرواتيا(امعي وفوق اجلامعي     اجل ستوينيامل
  )كلية الطب يف موستار: جامعة سبليت، كلية احلقوق يف سبليت، البوسنة واهلرسك

  عضو يف نقابة األطباء الكرواتية وعضو فخري يف احملكمة العليا
املشاركة كمحققة رئيسية يف العديد من املشاريع العلمية؛ وكاتبـة وكاتبـة مـشاركة يف               

عات علمية ومهنية يف جمالت وطنية ودولية، إضافة إىل الكتب؛ ومـشاركة فاعلـة يف         مطبو
  املؤمترات واالجتماعات الدولية والوطنية 

   ت شهادات أمام احملاكم اإلقليميةقدموخبرية دائمة يف الطب الشرعي 
  املؤهالت العلمية

  )٢٠١١(، البوسنة واهلرسك/أستاذة يف كلية الطب يف سبليت وموستار، كرواتيا
 )٢٠١١(مستشارة علمية يف كلية الطب يف جامعة سبليت، كرواتيا 

  )١٩٩٨ ( كرواتياكلية الطب يف جامعة زغرب،الشرعي، دكتوراه يف الطب 
، كلية العلوم الطبيعية والرياضـيات يف جامعـة          الطب احليوي  - يف علوم األحياء     ماجستري
  )١٩٩٢(، كرواتيا، زغرب

  )١٩٨٤ ( كرواتياجامعة زغرب،كلية الطب يف  شهادة طب،
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 األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية

  )٢٠١٣-٢٠٠٢(عضو يف اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة 
عقوبة القاسية أو الالإنـسانية     وغريه من ضروب املعاملة أو ال     عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       

  )٢٠١٢-٢٠٠٧ (املهينة أو
منذ (، كرواتيا   مستشارة وخبرية صحية يف مرفق مشاريع اهلياكل األساسية يف غرب البلقان          

  )٢٠١٠عام 
املشروع األورويب لآلليات الوقائية    "يف إطار    اخلرباء االستشاري الطيب املستقل   فريق  عضو يف   
  )٢٠١١منذ عام (فوضية األوروبية جمللس أوروبا وامل" الوطنية

  )٢٠١٢ منذ عام(اآللية الوقائية الوطنية يف كرواتيا عضو يف 
منذ (عضو يف اجملموعة الطبية التابعة لشبكة اآلليات الوقائية الوطنية يف جنوب شرق أوروبا              

  )٢٠١٣عام 
لس أوروبا  ض جم ّو ملنع التعذيب وخبرية مساعدة ملف     شاركت بصفيت عضواً يف اللجنة الفرعية     

املعين حبقوق اإلنسان، يف عدد من الزيارات املنتظمة أو اخلاصة إىل أماكن سلب احلريـة يف                
  أوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا 

مدربـة  /مستـشارة /خبريةوشاركت أيضاً، بصفيت عضواً يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو       
لقات عمل واجتماعات تشاورية نظّمتـها       مدعوة، يف حلقات دراسية ومؤمترات وح      مستقلة

 واملفوضية األوروبية واالحتاد    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    األمم املتحدة وجملس أوروبا و    
اجمللس الدويل إلعادة تأهيـل ضـحايا       و املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي    األورويب و 
، وغريها من اهليئات، اليت يركّز عملها       ةاجلمعية الطبية العاملي  و رابطة منع التعذيب   و التعذيب

  على التعذيب ومنع التعذيب وتطبيق الربوتوكول االختياري وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية 
  :قائمة بأحدث املنشورات يف جمال العمل

Definis-Gojanović M. The principle of “equivalence of care” in prison settings - experience 
of international monitoring bodies for the prevention of torture. 19th World Congress on 
Medical Law 2012; Maceio, Brazil. 

Definis-Gojanović M, Mijaljica G, Malički M. The role of international and national 
monitoring bodies in protecting the rights of persons with mental disabilities. Mental 
Health Europe Conference 2012; Split, Croatia 

Definis-Gojanović Marija. The role of physicians in the prevention of torture. 18th World 
Congress on Medical Law 2010; Zagreb, Croatia. 

Marić A, Definis-Gojanović M, Sutlović D, Glavaš T. Tragom ubijenih hercegovačkih 
fratara; ekshumacija u Zagvozdu i identifikacija. Hercegovačka franjevačka provincija 
Uznesenja BDM, Mostar, 2007.  
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  املرفق الرابع

  )أوروغواي(السيد روبرت فيهر برييز     
  ١٩٥٨ديسمرب /ل كانون األو٣١أوروغواي، : مكان وتاريخ الوالدة

  ليزيةكواإلن) اللغة األم(اإلسبانية : لغات العمل
  )للتوحيد مع اجلزء األول(طبيب : املسار املهين

  الوظيفة احلالية
ويشمل . مستشار طيب للمفوض الربملاين لنظام السجون، وهو إحدى اآلليات الوقائية الوطنية          

جناء ومراقبة السجالت الطبية،    رصد أماكن االحتجاز، مع إجراء زيارات ومقابالت مع الس        
  وإعطاء تصرحيات بذلك

  طبيب طوارئ يف وحدة متنقلة للطوارئ والصدمات
   األنشطة املهنية الرئيسية

  )٢٠١٠-٢٠٠٨(مدير تقين بالدائرة األوىل يف نظام السجون التابعة لوزارة الصحة العامة 
  )٢٠١٤-١٩٩١ ( عاما٢٣ًترة طبيب طوارئ بوحدة العناية املركزة املتنقلة ألمراض القلب لف

  )٢٠١١-١٩٨٩(  عاما٢٢ً حرجة لفترة كاسافال يف ظروف - طبيب أسرة يف منطقة ماركوين
  )٢٠٠١-١٩٩٤(رجة لفترة سبع سنوات اإلدارة الفنية، مستوصف حي كوبوال، يف ظروف ح

): ١٩٩٢-١٩٩١(طبيب متعاون يف مركز العالج املركز باجلمعية اإلسبانية لفترة عـامني            
  لعناية املركزةا

 - )١٩٩٠-١٩٨٨(طبيب متعاون يف وحدة العناية املركزة يف املستشفى اإلسباين لفترة عـامني           
  العناية املركزة

  )١٩٩١-١٩٨٦(طبيب يف املركز الصحي سانتا ريتا يف ظروف حرجة لفترة ست سنوات 
  ) ٢٠١١-١٩٨٩(خربة يف جمال طب األسرة 

   املؤهالت األكادميية
  )جامعة اجلمهورية، أوروغواي(طب دكتوراه يف ال
  لعناية املركزةمتخصص يف ا

  متخصص يف طب األسرة واجملتمع
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  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية
اإليدز يف نظام سجون الـسوق املـشتركة        /البشريةحلقة عمل يف جمال فريوس نقص املناعة        

 الرعايـة   ؛ والدورة التدريبيـة األوىل يف     )٢٠١١فوز دى إغوازو،     (لبلدان املخروط اجلنويب  
، مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة؛         )٢٠١١ (الصحية يف مرافق السجون   

واملشاركة يف أول جتمع وطين حلقوق اإلنسان، املؤسسة الوطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان              
عن اجلوانب الطبية القانونية للعالقة السريرية مع       ؛ والدورة التدريبية األوىل     ٢٠١٣ومحايتها،  

الوضع القانوين للمصابني بفريوس نقص     : ؛ وتقدمي ورقة  ٢٠١٣الشخص احملروم من احلرية،     
اإليدز يف نظام السجون يف أوروغواي؛ واملؤمتر الدويل املتعلق بالتعذيب وسوء           /البشريةاملناعة  

؛ واأليام الدراسية األوىل بشأن     ٢٠١٣ينة، بوينس آيرس،    املعاملة أو املعاملة الالإنسانية أو امله     
 خطـة   - ؛ واملستشار الطيب  ٢٠١٣منع التعذيب يف بلدان املخروط اجلنويب، بوينس آيرس،         

 -  نظام سجون أوروغواي يف حال سقوط ضحايا عديدين؛ والدورة التدريبيـة           - الطوارئ
 دور األطباء ومنع التعـذيب،     - ؛ وتقدمي ورقة  ٢٠١٣ األرجنتني،   - الربوتوكوالت الصحية 

 كليـة    الدوائر الطبية يف منع التعذيب،     دور: ؛ وتقدمي ورقة  ٢٠١٣كلية احلقوق، األرجنتني    
احلقوق، أوروغواي؛ والفريق املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة ومكافحة السل واحلوار مـع            

  اإليدز/ةمسلويب احلرية من املصابني بفريوس نقص املناعة البشري
  نشورات يف هذا اجملالأحدث امل
  ال يوجد
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 املرفق اخلامس

  )توغو(كودجو غناميب غاربا السيد     
  )توغو( كابو يف ١٩٦٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩ :تاريخ امليالد ومكانه

  يةفرنسال :لغات العمل

  املنصب احلايل/الوظيفة احلالية    
  )توغو (لوميحمكمة االستئناف يف  لدىعام عي مد

  لومي يف الدرجة األوىل من احملكمة االبتدائيةابق للجمهورية لدى املدعي العام الس
  وإعادة اإلدماجالسجون مدير سابق إلدارة 

  مستشار سابق لوزير العدل
شعبة ،  ةالثالث رحلةيف امل ة،  يف املدرسة الوطنية لإلدار   مادة علوم السجون     تدريس مسؤول عن 

  ءالقضا

  األنشطة املهنية الرئيسية    
نون العقوبات، واملشاركة يف وضع سياسة العقوبات والـسجون، ومراقبـة           رصد تطبيق قا  

أنشطة ضباط الشرطة القضائية، وإدارة حمكمة االستئناف، ورصد عمل املـدعني العـامني             
للجمهورية لدى احملاكم اجلزئية التابعة حملكمة االستئناف، وتدريب املـراجعني القـضائيني؛            

  وتلقي الطلبات اخلطية والشفوية

  العلميةاملؤهالت     
 لشهادات ل املاحنةملؤسسات ا السنة 

 شهادة املرحلة الثالثة من املدرسة الوطنية لإلدارة ١٩٩٤-١٩٩٢

 )جامعة بنن(ماجستري يف العلوم القانونية  ١٩٩١-١٩٨٧

 ، من املدرسة الثانوية العامة يف سوكودي٤ فئة ألف بكالوريا ١٩٨٧-١٩٨٣

  كابورا- يف الفئة باء من مدرسة سارا رحلة اإلعداديةشهادة إمتام امل ١٩٨٣-١٩٧٩

  سارا- من املدرسة الكاثوليكية يف كابو شهادة إمتام املرحلة االبتدائية ١٩٧٩-١٩٧٢
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  أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسان ذات صلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
رير األولية والدورية بشأن تنفيذ االتفاقيات       يف اللجنة املشتركة بني الوزارات لصياغة التقا       عضو

  واالتفاقات الدولية اليت صّدقت عليها توغو
  مستشار فيما خيص إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل املتعلق بتوغو

تنفيـذ   عضو يف اللجنة املعنية مبتابعة التوصيات املنبثقة عن احللقة الدراسية املتعلقة بدراسـة            
  اآللية الوقائية الوطنيةاري التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء الربوتوكول االختي

  عضو يف الوفد احلكومي لتقدمي التقارير األولية والدورية
  يف توغو" يار آلية وقائية وطنيةاخت"رئيس اللجنة الفرعية لدراسة 

ل جييز التصديق على الربوتوكـو     الذي   قانونال يف املناقشات الربملانية بشأن   مفوض احلكومة   
  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

   املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدامقانونال يف املناقشات بشأنمفوض احلكومة 
   رابطة منع التعذيباملشاركة يف الندوة الدولية ل

  الهذا اجملقائمة بأحدث املنشورات يف     
  ال توجد
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  السادساملرفق 

 )إسبانيا(السيد إميليو خينيس سانتيدريان     

 ١٩٤٧يوليه / متوز١٤مدريد، : دان وتاريخ امليالمك

 اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية: لغات العمل

 الوظيفة احلالية

، مقرر األرجنتني ودولة    ٢٠٠٩ يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب منذ عام         يعمل املرشح عضواً  
 بوليفيا املتعددة القوميات واملكسيك 

 نسان يف إسبانيا رئيس احتاد حقوق منظمات حقوق اإل

 ٢٠١٣، املعين باآللية الوقائية الوطنيةمستشار أمني املظامل يف إسبانيا 

  األنشطة املهنية الرئيسية

 ٢٠٠٦عضو اللجنة األوروبية ملنع التعذيب التابعة جمللس أوروبا يف ستراسبورغ، يف الفترة من              
 ٢٠٠٩إىل 

، ١٩٩٤الـدول األمريكيـة يف هـاييت،        عضو البعثة املدنية الدولية لألمم املتحدة ومنظمة        
 ٤-ف الفئة

تدريبات يف احملكمة األوروبية واللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، التابعة جمللس أوروبـا يف             
 ١٩٩٦ و١٩٩١ستراسبورغ، عامي 

وخبري يف القانون الدويل، مدافع عن قضايا شـىت         . ، يف مدريد  ١٩٨٦حمام ممارس منذ عام     
كمة األوروبية حلقوق اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وحمكمة   حلقوق اإلنسان أمام احمل   

وأستاذ القانون وعضو اجلمعية اإلسبانية ألساتذة القانون       . البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   
 الدويل والعالقات الدولية

  املؤهالت األكادميية

ة دكتوراه، تقدمي دراسـة     احلصول على درج  ). بيلباو(اإلجازة يف احلقوق من جامعة دوستو       
 وأطروحة، جامعة كومبلوتنسي مبدريد

 املاجستري يف حقوق اإلنسان يف معهد حقوق اإلنسان جبامعة كومبلوتنسي مبدريد

 دبلوم يف حقوق اإلنسان يف معهد ستراسبورغ حلقوق اإلنسان
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  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية  هيئة املعاهدة املعنية

رئـيس  (لبنان، وبوليفيا، ومايل    :  يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     إجراء زيارات بصفته عضواً   
 ، ونيكاراغوا)رئيس البعثة(، واألرجنتني، وغابون )البعثة

 املشاركة يف الربامج التدريبية لآلليات الوقائية الوطنية، مع جملس أوروبا، يف أرمينيا وباريس

عذيب يف حلقات عمل خمتلفة عن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري          املشاركة مع رابطة منع الت    
 كولومبيا، واملكسيكباراغواي، والربازيل، وبنما، واألرجنتني، و: التفاقية مناهضة التعذيب

حلقات عمل ملنع التعذيب مع الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان واملنظمة العامليـة             
 ٢٠١٢املغرب وتونس، : ملناهضة التعذيب

مراقب دويل لرابطة احملامني الدولية يف لندن يف الدعاوى املرفوعة ضد املدافعني عن حقـوق               
 ٢٠١٣اإلنسان يف فرتويال، 

حلقات تدريبية موجهة للقضاة وقضاة الصلح من أجل منع التعذيب يف القانون الـدويل،           /دورات
 الدوليـة، واحملكمـة العليـا يف        مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ورابطة احملامني       

  ٢٠١٣أواكساكا، ووالية املكسيك االحتادية، ومونتريي، وغواداالخارا، وتشياباس، : املكسيك

  أحدث املنشورات يف هذا اجملال
Pena de Muerte y Tortura (The death penalty and torture). Fifth World Congress against 
the Death Penalty, 2013. 

Guía para la Investigación Eficaz del Feminicidio en Latinoamérica (Guide for the 
effective investigation of femicide in Latin America), UN-Women, Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, 2012. 

La Prevención de la Tortura en Argentina (The prevention of torture in Argentina). Human 
Rights Institute, Universidad de la Plata, 2012. 

La Problemática Internacional de la Prevención de la Tortura (An international approach 
to the prevention of torture). Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, Sao Paulo, 2012. 

Problemas generales que plantea la aplicación del Protocolo Facultativo a la Convención 
de NNUU contra la Tortura (OPCAT) (General problems related to the implementation of 
the Optional Protocol to the Convention against Torture), 2009. 
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  السابعاملرفق 

  )غواتيماال(السيدة لورينا غونزاليز بينتو     
   ١٩٦٠مايو / أيار٢٠مدينة غواتيماال، : تاريخ ومكان امليالد

  ليزيةكاإلسبانية واإلن: لغات العمل
   املسار املهين

معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، مديرة برنـامج الـدورة          : ٢٠٠٩ إىل   ١٩٩٠من  
  املتعددة التخصصات وبرنامج أمني املظامل 

مندوبة مناوبة لدى مكتـب     : وزارة الشؤون اخلارجية يف غواتيماال    : ١٩٩٠ إىل   ١٩٨٦من  
شـاركت يف   (صمة  األمم املتحدة يف جنيف ولدى منظمة الدول األمريكية يف واشنطن العا          

وحماضـرة زائـرة يف   ). صياغة بروتوكول سان سلفادور وبروتوكول إلغاء عقوبة اإلعـدام   
جامعة إسيكس، وجامعة روبرت شومان يف فرنسا، واجلامعـة األيبرييـة           : جامعات أجنبية 

  األمريكية يف املكسيك 
  الوظيفة احلالية

).  سـنة  ١٧( يف كوسـتاريكا     أستاذة القانون الدويل حلقوق اإلنسان، جامعة دي ال سال        
ومستشارة دولية يف جمال    . ومديرة كرسي اليونسكو حلقوق اإلنسان يف جامعة دي ال سال         

ورئيـسة  . وعضو جلنة حقوق اإلنسان التابعة لنقابة احملامني يف كوستاريكا        . حقوق اإلنسان 
  مركز الدراسات  املتعلقة باحلقوق

   األنشطة املهنية الرئيسية
وباحثة يف موضوع حقوق اإلنسان ومستشارة يف تصميم وتنفيـذ ورصـد            أستاذة جامعية   

وتقييم ومتابعة املشاريع الشاملة للبلدان األمريكية بشأن تقدمي املساعدة التقنيـة والتـدريب             
  والبحث وإنتاج املواد املتخصصة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

   املؤهالت األكادميية
ودورات ). جامعـة أكـسفورد   (ون الدويل حلقوق اإلنـسان      دبلوم يف القان  . حمامية وموثقة 

دورة تدريبية ألساتذة اجلامعات، اجلامعة األمريكية، واشنطن       : متخصصة يف حقوق اإلنسان   
العاصمة؛ والدورة التدريبية الدولية حلماية حقوق اإلنسان املكفولـة للمحـامني والقـضاة            

  ) ستراسبورغ( حلقوق اإلنسان ؛ واملعهد الدويل)أكادميية الهاي للقانون الدويل(
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  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية  هيئة املعاهدة املعنية 
الوصول إىل التعليم   "دعمت األحباث املتعلقة بأنظمة السجون يف بعض بلدان أمريكا الالتينية، مثل            

وقدمت حماضـرات   . "للشبان مسلويب احلرية يف مركز تدريب األحداث زوركوي بكوستاريكا        
  بشأن أنظمة السجون وحقوق اإلنسان يف املكسيك وهندوراس وكوستاريكا وغريها 

  أحدث املنشورات يف هذا اجملال
The Challenges of the Correctional Systems in Latin America and the Contribution of 
the Ombudsman Offices. Creación de un sistema de monitoreo a la Ley General de 
Migración y la construcción de la Política Migratoria sobre Niñez y Adolescencia en 
Costa Rica (Creation of a monitoring system of the Migration Act and establishment of 
the migration policy for children and adolescents in Costa Rica). 

El debido proceso: garantía fundamental de todos los derechos humanos y requisito 
esencial del estado de derecho: el caso López Álvarez contra Honduras (Due process: 
fundamental guarantee of human rights and essential requirement of the rule of law: the 
case of López Álvarez against Honduras). 

 



CAT/OP/SP/12 

19 GE.14-15212 

  املرفق الثامن

  )قربص(ائيليدس يتروس ميخبالسيد     
   بافوس، قربص-، آجيوس فوتيوس ١٩٣٩مارس / آذار١٥ :تاريخ ومكان امليالد

   اإلنكليزية والفرنسية:لغات العمل
 الوظيفة احلالية

  )خائيليدس وشركاؤهميبتروس اماة مكتب احمل( مستشار قانوين يف قربص - مزاولة احملاماة
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             عضو يف   
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨يف اللجنة الفرعية يف انُتخب عضواً . أو املهينة

  "املعاملة ن أشكال سوءجلنة قربص ملنع التعذيب وأي شكل م"رئيس املنظمة غري احلكومية 
    يف حقوق اإلنسان يف كلية احلقوق يف جامعة نيابوليس، قربصأستاذ

 األنشطة املهنية الرئيسية

، ُعـّين   ١٩٧١ويف عـام    .  مهنة القانون يف قربص    مزاولة: ١٩٧١ إىل عام    ١٩٦٧من عام   
اًء مـن    عندما أصبح وزيراً للعدل، وابتد     ١٩٧٨مارس  /قاضياً وشغل ذلك املنصب حىت آذار     

، عيَّنه ١٩٨٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين.  شغل أيضاً منصب مستشار الرئيس١٩٧٩مايو /أيار
  وشؤون حقوق اإلنسانلشؤون القانونية ل رئيس اجلمهورية مستشاراً خاصاً

، انضم إىل السلك الدبلوماسي حيث شغل منصب سفري معتمد لقربص لدى     ١٩٨١ويف عام   
والربتغال وسويسرا  اعتمادات أخرى يف ذات الوقت لدى إسبانيا         مع   ،فرنسا وإيطاليا والنمسا  

وشغل أيضاً منصب   . ومالطة وألبانيا وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا وليختنشتاين وسان مارينو       
ولدى منظمـة األمـن     ) فيينا(املمثل الدائم لقربص لدى جملس أوروبا ولدى األمم املتحدة          

منصب مدير ختطيط السياسات ومنصب األمني الدائم لدى        وتقلّد أيضاً   . والتعاون يف أوروبا  
مستشاراً قانونياً  وائيليدس حمامياً   يعمل السيد ميخ  ،  ١٩٩٩أبريل  /ومنذ نيسان . وزير اخلارجية 

  يف نيقوسيا
 املؤهالت العلمية

وواصـل  ) ١٩٦٣-١٩٥٨(درس القانون والعلوم السياسية واالقتصادية يف جامعـة أثينـا           
                 القـانون الدسـتوري والعلـوم الـسياسية يف جامعـة             الـدكتوراه يف   للتحضري لدرجة  عمله

 شـهادة الدراسـات املعمَّقـة،       حـصل علـى   ) ١٩٦٧-١٩٦٥(.  السوربون - ١باريس  
  اجلامعة دكتوراه
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 األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية 

 جلان واجتماعات وزارية خمتلفة بشأن حقوق اإلنسان يف جملس قربص يفمتثيل أو / وةشاركامل
وكان عضواً يف فريق نواب الوزير      . أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة       

   الدميقراطية بواسطة القانونقيقاملعين حبقوق اإلنسان ويف مؤمتر البندقية عن حت
أوروبا، يف األعمال التحضريية التفاقيـة منـع        شارك، بصفته ممثل قربص الدائم لدى جملس        

وكان من بني األعضاء املنتخبني األوائل يف      . التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة      
وأعيد انتخابه لواليات متتالية وخدم اللجنة      . ١٩٨٧جلنة منع التعذيب عندما أنشئت يف عام        

رئيس جلنة قربص ملنع التعذيب، نظّـم عـدة         وبصفته  . ٢٠١١ديسمرب  /حىت كانون األول  
بشأن آليات منع التعذيب يف قربص، ومواضـيع         لقات دراسية وحماضرات وحلقات عمل    ح

  أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان
 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال العمل 

 ،ف منشورات ومقاالت متنوعة بشأن النظام القانوين وحقـوق اإلنـسان يف قـربص             تألي
قاالت تتعلق باالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبـة الالإنـسانية             م سيما الو
   ، وهبيئات دولية أخرى معنية حبقوق اإلنساناملهينة أو
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 املرفق التاسع

  )مجهورية ملديف(عائشة شجون حممد السيدة     
  ، ملديفه، مالي١٩٧٧ديسمرب / كانون األول٢٣ :تاريخ ومكان امليالد

  يهيالديف اإلنكليزية و:عمللغات ال
 الوظيفة احلالية

  رئيـسي  مسؤولة بشكل  ) وحىت اليوم  ٢٠٠٧منذ عام    (قاضية يف احملكمة املدنية يف ملديف     
  املنازعات الفصل يفب

 املهنية الرئيسيةاألنشطة 

واملسؤولني عـن إنفـاذ     املنازعات، أشارك يف تدريب القضاة       الفصل يف الوة على مهمة    ع
مع التركيز بـشكل    يف جمال حقوق اإلنسان والدستور،      يهم موظفو السجون،    القانون، مبن ف  

.  أنشطة متنوعة لتشجيع اللجوء إىل القـضاء       إعدادوأساهم يف   . على مسألة التعذيب   خاص
 آليات من أجل إضفاء الطـابع       وضع ومن مجلة تلك األنشطة، على سبيل املثال ال احلصر،        

  عمهمي على برامج معاملة السجناء وداملؤسس
 املؤهالت العلمية

  ؛من جامعة لندن) مع مرتبة الشرف(إجازة يف احلقوق   -١
  .درجة املاجستري يف احلقوق من جامعة غرب أستراليا  -٢

  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب - األنشطة يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة
.  املعين باالجتهادات القانونيـة    ، ونائبة رئيس اللجنة   ٢٠١١عضو يف اللجنة الفرعية منذ عام       

للجنة واإلشراف على تطور االجتهادات القانونية       وتتمثل وظائفي الرئيسية يف العمل مقررة     
تويل رئاسة الفريق العامل التابع للجنة الفرعيـة املعـين باالجتـهادات           مما يعين أيضاً   .للجنة

 خالل التواصل مـع اآلليـات       وأعمل أيضاً ضمن الفريق اإلقليمي األورويب، من      . القانونية
الوقائية الوطنية ومساعدهتا وإسداء املشورة هلا، والتواصل مع الفريق العامل التـابع للجنـة              

وشاركت باإلضافة إىل ذلك يف العديد مـن وفـود          .  النموذجية الدنيا  الفرعية املعين بالقواعد  
  اللجنة الفرعية خالل زيارات إىل أماكن خمصصة لسلب احلرية 

ضافة إىل ذلك، شاركت يف مناسبات عدة بصفة مدّربة أو متحدثة عن موضوع منـع               وباإل
  التعذيب على الصعيدين احمللي والدويل 

، كنت من بني ثالثة أشخاص عملوا على إنشاء ما كـان ُيعـرف بـشبكة        ٢٠٠٤يف عام   
 حاالت ، واليت كانت أهم وظائفها توثيق     ) من نوعها يف ملديف    األوىل (احملتجزين امللديفيني 
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، ، ونـشرها  وإفالت أفراد من الشرطة من العقاب ومعاملـة الـسجناء          تعسفيالحتجاز ال ا
   احملتجزينباإلضافة إىل دعم أُسر 

نائية يف  اجلعدالة  والحداث  األقضاء  حديث ل  على إنشاء نظام     بشكل مستفيض وعملت أيضاً   
مـشروع قـانون    إعداد  أثناء  املبادئ التوجيهية   بشأن املعايري و   قدمت املشورة    كما .ملديف

   السجون واإلفراج بكفالة
    بوالية هيئة املعاهدةمسة منشورات حديثة تتعلققائمة خب

 بعض اللـوائح  أعددتليست لدي منشورات تتعلق بوالية هيئة املعاهدة يف حد ذاهتا، لكنين       
  وحّررت بعض البحوث املتعلقة بوالية اللجنة الفرعية 
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  املرفق العاشر

  )تونس( نصراوي ضيةاالسيدة ر    
  ١٩٥٣ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١ :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية العربية والفرنسية و :لغات العمل
   اخلربة املهنية

الناشـطون  ( وخاصة ضحايا التعـذيب      ١٩٧٦الدفاع عن ضحايا القمع منذ عام        •
ب، السياسيون الدميقراطيون، اإلسالميون، القوميون العـرب، النقـابيون، الطـال         

 ؛)قوق اإلنسان والسجناء العاديونالصحفيون، املدافعون عن ح

حتليـل  (مؤمترات ومقاالت عن حقوق اإلنسان، وحتديداً عن مـسألة التعـذيب             •
، )النصوص املتعلقة جبرمية التعذيب، واآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وما إىل ذلك           

   .فضالً عن حقوق املرأة
 الوظيفة احلالية

حمكمة النقض ورئيسة املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب، اليت كانـت ُتـسّمى            حمامية لدى   
  سابقاً مجعية مكافحة التعذيب يف تونس 

 املؤهالت العلمية

  القانون العام؛ماجستري يف •

 ؛شهادة الكفاءة يف مهنة احملاماة •

 ملرحلة الثالثة يف القانون العام؛دروس من ا •

 .دروس يف الصحافة •

  ).معهد دراسات قضايا املرأة(رنسا فدروس جامعية يف  •
   اليت تتقدم لعضويتها املرشحة األنشطة يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة

 ؛)كوت ديفوار(األمم املتحدة بطلب من مهمة حتقيق  •

 ؛)مايل(منظمة العفو الدولية بطلب من مهمة حتقيق  •

حتاد اال(ويف املغرب   ) دوليةمنظمة العفو ال  (مهمة مراقبة حماكمات يف األردن ومايل        •
 ؛) الدويل واالحتاد الربملاينحلقوق اإلنسان الدويل
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زيارة سجون ومراكز شرطة يف تونس ولبنان واألردن يف إطار املنتـدى اإلقليمـي             •
مؤسسة الذي تنظمه   ) منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا    (ملراقبة أماكن االحتجاز    

اللبنـاين  ركز  وامل)  سابقاً حوث لضحايا التعذيب  مركز التأهيل والب   (الكرامة الدولية 
  .  لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"ريستارت"

   قائمة بأحدث املنشورات املتعلقة بوالية هيئة املعاهدة
. ٢٠٠٣ديـسمرب   / كانون األول  ١٠التعذيب يف تونس وقانون مكافحة اإلرهاب املؤرخ        "

ت حررته بالتعاون مع جلنة احترام احلريا     تقرير  . "وقائع وشهادات لوقف اإلفالت من العقاب     
  )٢٠٠٨(وحقوق اإلنسان يف تونس 

، وعن أعمـال العنـف الـيت        )مثل قضية قطاع املناجم   (عدة تقارير عن التعذيب يف تونس       
  ء وما إىل ذلكيرتكبها أفراد الشرطة حبق النسا
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  املرفق احلادي عشر

  )فرنسا( كاترين بوليه السيدة    
  )فرنسا( يف مرسيليا ١٩٥٧ ديسمرب/كانون األول ٢٥ :تاريخ ومكان امليالد

  )اإلنكليزيةالقدرة على التحدث ب(الفرنسية  :لغات العمل
   اخلربة املهنية

  ١٩٩١طبيبة نفسانية تزاول عملها يف السجون منذ عام 
 منـذ   ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنـسانية أو املهينـة         خبرية لدى اللجنة األوروبية     

  ١٩٩٩ عام
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية        عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       

  ٢٠١٤يناير / منذ كانون الثاينأو املهينة
  الوظائف احلالية 

 " الطب الشرعي  - االحتجاز   أثناء  والطب واإلدمان  النفسيطب  ال"قسم  طبيبة مسؤولة عن    
  : مع هذا القسم ذو الُبعد اإلقليمي عدة خدمات، منهاوجي. يف مستشفيات مرسيليا

  :لكل منسريرية الرعاية الصحية ال •

النواحي اجلـسدية والنفـسانية     مبا يشمل    ،)رجال ونساء وقاصرون  (دانون  امل •
  يف السجون ويف املستشفيات؛ املتعلقة باإلدمانو

  ؛)بالغون وقاصرون وأسر(احملتجزون يف مراكز احلبس االحتياطي  •

مجع اجلثث، تشريح اجلثث وفق الطـب الـشرعي،         : دمة الطب الشرعي  خ •
 لمحتجزين والضحايا؛ لطيب لفحص اوال

  .ل العنف اجلنسيمامركز خربات للعاملني مع مرتكيب أعالعمل ك •
عضو يف جلنة املتابعة الطبية يف وحدة األمراض املستعصية يف مركز مونفافيه لالستشفاء الـيت               

   تدابري االحتفاظ باملرضى الذين يشكلون خطراً كبرياً من الناحية العقلية إبقاء أو إهناء تبّت يف
  أبرز األنشطة املهنية

 الطب  - االحتجاز    أثناء  والطب واإلدمان  النفسيطب  القسم  ى  لع واإلداري الطيبشراف  األ
  الشرعي والتنسيق اإلقليمي خلدمات الصحة املقدمة للمحتجزين 

   النفسيطب ال يفواستشارات معاينات سريرية 
  توفري اخلربات والتعليم 
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 املؤهالت العلمية

 ؛١٩٨٦شهادة دكتورة يف الطب،  •

 ؛١٩٨٦سات متخصصة يف الطب النفسي، شهادة درا •

 ؛١٩٨٧نفسية والسريرية حسب فرويد، شهادة جامعية يف األمراض ال •

 ؛١٩٩١شهادة جامعية يف الطب النفسي الشرعي،  •

 ؛٢٠٠٠فال واملراهقني، ، فرع األطالنفسيطب التأهيل يف  •

  .٢٠١٠أقسام املستشفيات وإدارهتا،  إفادة ختصص يف تنظيم •
  املناصب 

 ؛١٩٨٢طبيبة سابقاً يف مستشفيات األمراض النفسية،  •

 ؛١٩٨٨املستشفيات، طبيبة أمراض نفسية يف  •

 .٢٠١٤باحثة مساعدة،  •

  :ملنع التعذيباللجنة الفرعية  - األنشطة يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة
 وعضو يف   ٢٠٠٩عضو يف قائمة اخلرباء لدى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب منذ عام             •

 ؛٢٠١٤يناير /اللجنة املذكورة منذ كانون الثاين

اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب واملعاملة أو العقوبـة الالإنـسانية أو           خبرية لدى    •
 دولة طرفـاً يف     ١١و خاصة يف     زيارة منتظمة أ   ٢٣، أجرت   ١٩٩٩منذ عام   املهينة  
 ؛االتفاقية

عضو مؤسس ورئيسة فخرية جلمعية قطاعات طب األمراض النفسية يف الـسجون             •
 ؛اليت تضم مهنيي الصحة العقلية العاملني يف السجون

والربملانية املعنيـة بالرعايـة     ) أو العدل /الصحة و (شاركت يف فرق العمل الوزارية       •
 شخاص الذي يعانون من أمراض نفسية؛الصحية لألشخاص احملتجزين واأل

 .األخالقية املتعلقة مبمارسة الطباجلوانب التشريعية و تدريس •

   قائمة بأحدث املنشورات املتعلقة بوالية هيئة املعاهدة

  املسامهة  السنة  املوضوع  اهليئة 

 صةعضو يف اهليئة الفاح ٢٠٠٦ جلسة عامة عن االعتالل النفسي  اهليئة العليا للصحة

جلسة عامة عن دراسة األمراض      اهليئة العليا للصحة
 النفسية لدى احملكومني 

مصري املرضى العقليني املسؤولني" ٢٠٠٧
 " عن أفعاهلم يف نظام السجون
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  املسامهة  السنة  املوضوع  اهليئة 

توصيات بشأن التعامل مع مرتكيب      اهليئة العليا للصحة
 أعمال عنف جنسية حبق قاصرين 

 عضو يف فريق اخلرباء ٢٠١٠

مؤمتر توافق بشأن منـع تكـرار      وزارة العدل 
 اجلرمية 

العالج يف الـسجن وخـارج" ٢٠١٣
 " اجلدران

  
  السنة املوضوع   اجمللة

L’information 

psychiatrique 
 ١٩٩٤هل ُيعاد النظر يف قانون عـام    "

 "مع بروز هاجس األمن وتقييم اخلطر؟
 ٦١٥-٦٠٥. ، ص٨٨، العدد ٢٠١٢

La revue du 

praticien 
اخلاصة املرتبطـة بـاملرض     النواحي  "

 "النفسي يف السجون، وكيفية عالجها
 ٨٩-٨٢ .، ص٦٣، العدد ٢٠١٣
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  املرفق الثاين عشر

 )اًسابق مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية(أنيتا ستانسيفسكا السيدة     

  ، سكوبيي، مجهورية مقدونيا١٩٧٦يونيه / حزيران٢٥ :تاريخ ومكان امليالد
  سابقاً ، ولغات يوغوسالفيا)اللغة األم( املقدونية ، اإلنكليزية:لغات العمل
   املسار املنهي

دكتوراه من جامعة القديسني سرييل وميثوديوس، كلية الفلسفة، أطروحة يف جمـال علـم              
  األمراض االجتماعية

العمـل  " يف جمـال     جامعة القديسني سرييل وميثوديوس   أنشطة تعليمية يف كلية الفلسفة يف       
  ، بصفيت خبرية يف هذا اجملال"الوقائي واالجتماعي

" حقوق اإلنسان والدميقراطيـة   " مساعدة يف اجلامعة األوروبية يف سكوبيي، يف مادة          أستاذة
  ) كلية علوم القانون" (الفساد وكيفية القضاء عليه"؛ ومادة )كلية العلوم السياسية(

  الوظيفة احلالية    
  ية واملعايري املهنيةقابة الداخل إدارة الر لشؤونالداخلية وزيرل ةمساعد

  األنشطة املهنية الرئيسية    
 أن  إدارة الرقابة الداخلية واملعـايري املهنيـة      تتطلب وظيفيت احلالية كمساعدة للوزير لشؤون       

اضطلع بعدد من التدابري واألنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات، يف كل قضية ُتنتـهك              
وتستدعي أنـشطة عملـي     . ظفي وزارة الداخلية  فيها حقوق املواطنني اإلنسانية من قبل مو      

ويف إطار  . اليومي االلتزام بوضع آليات حلماية حقوق اإلنسان واحلريات، وحتسينها باستمرار         
تقع على عاتقي مسؤولية التنسيق مع       ،الرقابة الداخلية واملعايري املهنية   كرئيسة لقسم    وظيفيت

، واملّدعي العام واإلدارات املختصة األخرى يف       أمني املظامل يف مجهورية مقدونيا، ومع احملاكم      
  مجهورية مقدونيا، بشأن قضايا انتهاك موظفي وزارة الداخلية حلقوق املواطنني اإلنسانية 

  املؤهالت العلمية
معهد العمل االجتمـاعي،    دكتوراه من جامعة القديسني سرييل وميثوديوس، كلية الفلسفة،         

كلية الفلسفة،  ،  جامعة القديسني سرييل وميثوديوس   درجة املاجستري من    ؛  ٢٠٠٩سكوبيي،  
   ٢٠٠٦،  سكوبييمعهد العمل االجتماعي،

 معهد العمـل االجتمـاعي،    كلية الفلسفة،   ،  إجازة من جامعة القديسني سرييل وميثوديوس     
  ١٩٩٩، سكوبيي
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   األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية
   ٢٠١٠نة الفرعية ملنع التعذيب منذ عام عضو يف اللج

عضو يف اهليئة املشتركة بني الوكاالت املعنية حبقوق اإلنسان التابعة حلكومة مجهورية مقدونيا          
)٢٠١٣-٢٠٠٨(   

 اخلاصـة بـسياسة     ٣,٢٣,٢عضو يف الفريق العامل املعين بالربنامج الوطين العتماد الفقرة          
طار القانوين األورويب، املتعلقة بالنظـام القـضائي         من اإل  ٢٣-٣مكافحة الفساد من املادة     
   املتعلقة باحلقوق األساسية ٣-٢٣-٣وحقوق اإلنسان، والفقرة 

 اخلاصة مبكافحة التمييز    ٧-١٩عضو يف الفريق العامل املعين بالربنامج الوطين العتماد الفقرة          
قة بالسياسية االجتماعية    من اإلطار القانوين األورويب، املتعل     ١٩-٣وتكافؤ الفرص من املادة     

  والعمل
   عضو يف الشراكة األوروبية ملكافحة الفساد

  األمم املتحدة  عضو يف فريق اخلرباء احلكومي املعين مبراقبة تطبيق اتفاقيات
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  املرفق الثالث عشر

  )النرويج(نورا سيفاس السيدة     
  ، يف أوسلو١٩٤٩ ،ديسمرب/ كانون األول١١ :تاريخ امليالد ومكانه

  النروجيية والربتغالية واإلسبانية واإلنكليزية  :ات العمللغ
  املنصب احلايل/الوظيفة احلالية

أخصائية يف علم النفس السريري، مـع       . فس، جامعة أوسلو  أستاذة مشارِكة يف قسم علم الن     
   التعذيبتركيز خاص على ضحايا 
  األنشطة املهنية الرئيسية

جلنة مناهضة التعذيب، وال سيما احلق يف اجلـرب،         متابعة مسائل خاصة بعد مثاين سنوات يف        
مـن خـالل إلقـاء      وذلك  ال التعذيب،   م توثيق أع  وأمهيةوإعادة تأهيل ضحايا التعذيب،     

  حماضرات، واملشاركة يف اجتماعات خرباء وكتابة املقاالت
ني مسؤولة عن برنامج حبث يف العدالة االنتقالية يف بريو واألرجنتني يركّز على جتارب الناج             

شاركت يف برنامج حبث بالتعاون مع مركز حقوق اإلنسان التابع لكليـة            . امللتمسني للجرب 
بشأن حتسني مشاركة الضحايا ومحاية الشهود يف        ،جامعة بريكلي يف كاليفورنيا   احلقوق يف   

 تقدمي العناية الـسريرية   (كأستاذة مساعدة    حبوث التدريس وإجراء . احملكمة اجلنائية الدولية      
جئني، وضحايا الصدمات، وإجراء حبوث يف جمال العدالة االنتقالية والعنف اجلنسي حبـق             لال

   )النساء، وما إىل ذلك
بشأن الصحة العقلية للنساء اللوايت يتعرضن للعنف اجلنسي يف سياق  القيام مؤخراً بوضع دليل
  شبكة املعلومات املتعلقة بالصحة وحقوق اإلنسانالرتاع املسلح، ُنشر على 

خارج إطار اجلامعة عن مسألة التعذيب والعنف اجلنسي         عروض إلقاء عدة حماضرات وتقدمي   
   والصحة العقلية

  املؤهالت العلمية
  اه يف علم النفس، جامعة أوسلودكتور  :٢٠٠١
، فرع ِعلم النفس، كلية العلوم االجتماعية،       فس ُعليا يف ِعلم الن    شهادة دراسات   :١٩٧٥

  جامعة أوسلو
   املعنية أخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة أنشطة رئيسية

  ٢٠١٤-٢٠١٠لنفس يف جامعة أوسلو، رئيسة جلنة الدراسات يف فرع علم ا
  ٢٠١٤-١٩٩٨، جلنة حقوق اإلنسان يف رابطة علماء النفس النروجييةرئيسة 
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يف قضية  ، و )٢٠٠٨(شاهدة كخبرية يف قضية تتعلق جبرمية حرب خضعت للمحاكمة يف النرويج            
  )٢٠١٣ (حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانجرب وإعادة تأهيل خضعت للمحاكمة يف 

العاملة يف وزارة الصحة وإدارة اهلجرة املعنية بتوثيق أعمال التعـذيب،           عضو يف أفرقة اخلرباء     
  الفئات الضعيفة من طاليب اللجوءوبروتوكول اسطنبول، وحتديد 

؛ ٢٠١٢ و ٢٠٠٩عديدة ُعقدت يف اسيكس، اململكة املتحـدة، يف         ُدعيت للتحدث يف مؤمترات     
 سـيول، مجهوريـة   ؛ ويف٢٠١٢؛ ويف هونغ كونغ، الـصني، يف     ٢٠١١ويف فيينا، النمسا، يف     

  ٢٠١٣كوريا، يف 
) ٢٠١٤(، وكمبوديا   )٢٠١٣(إدارة حلقات عمل بشأن العنف اجلنسي حبق النساء يف كولومبيا           

  ) ٢٠١٤(واألردن 
 شاملة يف النرويج وخارجها يف جمال حقوق اإلنسان وعلم النفس، وإعادة تأهيل             تقدمي حماضرات 

  ضحايا العنف، والعدالة االنتقالية، ومل مشل األسر
  أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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  املرفق الرابع عشر

  )بوركينا فاسو(فورتوين غايتان زونغو السيد     
   يف كودوغو، بوركينا فاسو١٩٧٤يو ما/ أّيار١٧ :تاريخ ومكان امليالد

  )حتدث اإلنكليزية مبستوى مقبول ( الفرنسية:لغات العمل
 اخلربات املهنية

  )وزارة العدل (وغوواغادقاضٍ يف حمكمة االستئناف يف : ٢٠١١ أكتوبر/منذ تشرين األول
مدير عام ملنظمة محايـة حقـوق        :٢٠١١ أكتوبر/إىل تشرين األول   ٢٠٠٨يه  يول/متوز من

  )رة تعزيز حقوق اإلنسانوزا (اإلنسان والدفاع عنها
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب         عضو يف   : ٢٠١١يناير  /منذ كانون الثاين  

  سانية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن
منظمة محاية حقوق اإلنسان    مدير  : ٢٠٠٨يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٦ديسمرب  /من كانون األول  

  )عزيز حقوق اإلنسانوزارة ت (والدفاع عنها
رئيس حمكمـة قـضاء      :٢٠٠٦ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٤ أكتوبر/من تشرين األول  

  )وزارة العدل (األحداث يف بوبو ديوالسو
 يف احملكمة العليا يف     قاضٍ :٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول  إىل   ٢٠٠٢أكتوبر  /ولتشرين األ من  

  )وزارة العدل(واغادوغو، 
 الوظيفة احلالية

  واغادوغوقاضٍ يف حمكمة االستئناف يف 
  األنشطة املهنية الرئيسية

  قاض يف حمكمة االستئناف يف واغادوغو
   يف اجملاالت كافة، أو إلغاؤهااألوىل ابتدائياًتعديل القرارات اليت اختذهتا حماكم الدرجة : املهام

 املؤهالت العلمية

املدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء،    : ٢٠٠٢أكتوبر  / يف تشرين األول   شهادة يف الوظيفة القضائية   
  )فاسو بوركينا(فرع القضاء، واغادوغو 
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      /ن األول، املرحة الثالثة، فرع احلقـوق األساسـية يف تـشري    شهادة مشتركة بني اجلامعات   
يف يف القـانون الـدويل واألورويب       شهادة ماجستري   ) (فرنسا(جامعة نانت    :٢٠٠١أكتوبر  
  )٢٠٠٨ يونيه/حزيران

 من كلية احلقوق والعلوم الـسياسية،       :١٩٩٩يونيه  /حزيران يف   درجة املاجستري يف القانون   
  )بوركينا فاسو(جامعة واغادودغو 

 من كلية احلقوق والعلوم الـسياسية، جامعـة         :١٩٩٧يونيه  /حزيران يف   يف القانون إجازة  
  ) بوركينا فاسو(واغادودغو 

  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية
 كفاءات يف جمال الدراسات القانونية والقضائية ويف جمال حقـوق        ٢٠٠٢ منذ عام    اكتسبت
نة يف جمال حتليل النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان     واكتسبت بفضل ذلك قدرات متي    . اإلنسان

  وصياغتها، كما يف صياغة برامج وأنشط متعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذها

        


