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القــضاء  اجتمــاع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة 
 املرأة  ضد   على مجيع أشكال التمييز 

 االجتماع السادس عشر
 ٢٠١٠ يونيه/  حزيران٢٨نيويورك،   
       *  من جدول األعمال املؤقت ٥البند   

تـهي  حمل األعضاء الـذين تن للحلول اللجنة شخصا لعضوية   ١٢انتخاب      
 ٤لفقرتني  ل، وفقاً   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١عضويتهم يف   فترة  

  من االتفاقية١٧ من املادة ٥و 
    

 مذكرة من األمني العام    
  

  ةإضاف    

 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال      ١٧من املادة  ٤وفقاً للفقرة دعا األمني العام،     - ١
مــارس / آذار ٩يــة إىل تقــدمي ترشــيحاهتا حــىت  الــدول األطــراف يف االتفاقالتمييــز ضــد املــرأة،  

. اء علـى التمييـز ضـد املـرأة    اللجنة املعنية بالقـض   شخصا لعضوية    ١٢انتخاب  من أجل    ٢٠١٠
مخــسة  ووردت .CEDAW/SP/2010/3  شخــصاً مرشــحاً يف الوثيقــة ٢٤املعلومــات عــن وتــرد 

عـصمت جهـان   و، )ليـسوتو (  ليتساتـسي  -مـاتو فوتـو   : ترشيحات إضـافية علـى النحـو التـايل     
ــنغالد( ــودوو، )شيب ــا (وو أويب نوانكــراثي ــا سوســلوفا  و، )نيجريي ــا(أولين  -مــاري و ،)أوكراني

  ).بنن( جيزيل زينكيب 
 

_______  
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قدمتـه  أعـاله، علـى النحـو الـذي         املـشار إلـيهن      للمرشـحات     الذاتية السري وقد أرفقت   - ٢
 ).انظر املرفق(حكومة كل منهن 

 البعثـة الدائمـة ململكـة البحـرين       ، أبلغـت    ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢١ويف مذكرة مؤرخة      - ٣
كمرشـحة  لدى األمم املتحدة األمانـة العامـة بقـرار حكومتـها سـحب ترشـيح فـضيلة احملـروس             

 . القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال النتخابات

 البعثــة الدائمــة جلمهوريــة هنغاريــا  أبلغــت ،٢٠١٠مــايو /أيــار ٦ويف مــذكرة مؤرخــة   - ٤
 يــرثو ثجوديــ ى األمــم املتحــدة األمانــة العامــة بقــرار حكومتــها ســحب ترشــيح الــسيدة لــد
 .القضاء على التمييز ضد املرأة النتخابات اللجنة املعنية بمرشحةك
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 املرفق
  السري الذاتية للمرشحات    

  
  )ليسوتو( ليتساتسي -السيدة ماتو فوتو     

  
  تاريخ وحمل امليالد

  ، ليسوتو١٩٦٥مارس / آذار٢٧
  
  لغاتال

  واإلنكليزية والسيسوت
  

  املهام احلالية/الوظائف
  مديرة إدارة الشؤون اجلنسانية

للمـساواة بـني    بشأن مجيـع املـسائل املتـصلة بالربنـامج الـوطين             إدارة جهود التنمية والنهوض هبا    
تـوفري   .سـب  والتنمية عن طريق كفالـة وضـع الـسياسات املالئمـة وبرنـامج التنفيـذ املنا           اجلنسني

 جلميع أصحاب املصلحة على غـرار املؤسـسات احلكوميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،                ادةالقي
عـن طريـق تفـسري الـسياسات      والكيانات شبه احلكومية، والقطاع اخلـاص، والوكـاالت املاحنـة    
  .اإلمنائيةواإلجراءات احلكومية بشأن املسائل املتصلة بالشؤون اجلنسانية و

وضـع  يف إدارة الـشؤون اجلنـسانية عـن طريـق           ة لقـدرات املـوظفني      التنمية املهنيـة املنهجيـ    تعزيز  
بغـرض  دارة وحـشد املـوارد علـى الـصعيدين الـداخلي واخلـارجي              ذه اإل خطة تدريب شاملة هلـ    

شاركة اجلنـسني يف     جمـال مـ     يف لتقـدمي التوجيهـات اخلـبرية       مناسـباً  إعداداًاملوظفني  إعداد  كفالة  
اجلنـسانية يف االجتماعـات واحللقـات الدراسـية وحلقـات      متثيـل إدارة الـشؤون      و .عملية التنمية 

  . الوطنية واإلقليمية والدوليةستويات املعنية بالقضايا اجلنسانية على املاللجانالعمل و
  

  اخللفية التعليمية
الــشؤون اجلنــسانية والــسياسات والتخطــيط مــن أجــل التنميــة االقتــصادية يف أفريقيــا،  :٢٠٠١
  الكامريون- ابويجامعة 

جامعـة نـريويب    ،معهد وسائل االتصال اجلماهريي للسكان واإلعـداد للحيـاة األسـرية       : ١٩٩٦
  كينيا-
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 جامعـــة -) العامـــة  إدارة التعلـــيم واإلدارة( ماجـــستري يف العلـــوم التربويـــة : ١٩٩٤-١٩٩٢
 ليسوتو الوطنية

ــالوريوس : ١٩٨٩-١٩٨٣ ــة بكـــ ــوم التربويـــ ــسوت(يف العلـــ ــاوالسيـــ ــة - ) واجلغرافيـــ  جامعـــ
  الوطنية توليسو

  
  التعاهديةاألنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة 

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          تقدمي التقارير مبوجب     حلقات عمل بشأن     رتحض
 حلقـات  ضرتحـ وضد املرأة استضافتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا؛           

 العالقــة يف مــا بــني اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  عــنيــا عمــل يف ترتان
 حلقــة عمــل نظمتــها اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي   تحــضروومنــهاج عمــل بــيجني؛  

التمييـز ضـد املـرأة، ومنـهاج عمـل بـيجني،            مجيـع أشـكال     اتفاقية القضاء على    تناولت بالبحث   
والتنميـة وكـذلك حلقـة    اجلانـب اجلنـساين    وب األفريقـي بـشأن      وإعالن اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـ      

عمل حبثت األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف مـا يتعلـق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 
ــرأة  ــوطين    وقــد. ضــد امل ــر ال ــسيق التقري ــة  املقــدم إىل ا أتاحــت يل هــذه احللقــات تن ــة املعني للجن

. ة التقريـر املقـدم إىل اللجنـة   ة يف صـياغ املـرأة واملـشارك  التمييز ضـد   مجيع أشكال   بالقضاء على   
 النطـاق القطـري بـشأن احلاجـة إىل إنـشاء اللجنـة              يف املـشاورات علـى     واضطلعت بـدور نـشط    

املـساواة  ب  املتعلقـة واستندت هذه املشاورات إىل السياسة الوطنيـة  . املعنية باملساواة بني اجلنسني   
 . اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  تــستند إىلبــني اجلنــسني والتنميــة الــيت

  الرابعـة واخلمـسني الـيت احتفـل    دورهتـا جنـة وضـع املـرأة و   لل الدورة الثامنة واألربعني    وحضرت
  .  بإحياء الذكرى السنوية الثالثني التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةخالهلا

  
  المة بآخر املنشورات يف هذا اجملقائ

Gender and Development Policy 2003; Policy Implementation Plan 2007; Manual on 

Engendering Local Government 2008; National Action Plan to End Gender Based Vio-

lence 2008; Guidelines and checklist for Mainstreaming Gender, Culture and Human 

Rights in Planning and Programming Processes 2008; Training Manual on Gender 

Mainstreaming in programming and Planning Processes. 
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  )شيبنغالد( عصمت جهان     
  

  تاريخ وحمل امليالد
  شي، داكا، بنغالد١٩٦٠يونيه / حزيران٣
  

   العمللغات
  ةإملام باإلسباني ؛ بطالقةاإلنكليزية والبنغالية

  
  املهام احلالية/الوظائف

سـفرية  بـصفة متزامنـة    بعثة لدى االحتـاد األورويب؛ مـع اعتمادهـا      للرئيسة  وسفرية لدى بلجيكا    
  كسمربغلدى سويسرا ول

  
  األنشطة املهنية الرئيسية

متخصـصة يف الدبلوماسـية املتعـددة األطـراف         و؛   عامـاً  ٢٦خربة مـدهتا    لديها  حمترفة  دبلوماسية  
حقـوق اإلنـسان    :  املفاوضات الدولية ودبلوماسية املؤمترات؛ جمال التركيـز       هارات يف وتتحلى مب 

ــسانية والــشؤون اجلنــسانية  ــدها    . واملــسائل اإلن ومــن املهــام الــيت اضــطلعت هبــا يف اخلــارج تقل
. ش لــدى األمــم املتحــدة يف نيويــورك وجنيــف يمناصــب دبلوماســية يف البعثــة الدائمــة لبــنغالد 

تتـوىل   و . لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك         شي لبـنغالد   الدائمـة  شغلت مـؤخراً منـصب املمثلـة      و
ــصفتها رئيــس  ــاً، ب ــى     ةحالي ــسفارة وتــشرف عل ــة لل ــة يف بروكــسل، مــسؤولية اإلدارة العام  بعث

صياغة اخلطـط االسـتراتيجية والتـشغيلية لتنفيـذ الـسياسة اخلارجيـة الوطنيـة؛               وخمتلف أنشطتها؛   
ش يف شـىت االجتماعـات واملـؤمترات        يثيـل بـنغالد   متوإعداد ورقات سياسات وبيانات قطريـة؛       و

إقامة االتصال مع جمـامع الفكـر   وواحللقات الدراسية يف املفوضية األوروبية والربملان األورويب؛   
  .املنظمات النسائيةمبا يف ذلك اجملتمع املدين منظمات و
  

  اخللفية التعليمية
 .١٩٨٢ة داكا،  جامع،)اقتصاد(  ماجستري يف العلوم اإلنسانية -أوالً 

 ماجستري يف القانون والدبلوماسية، كليـة فلتـشر للقـانون والدبلوماسـية جبامعـة تـافتس،                 -ثانياً  
 .١٩٨٦الواليات املتحدة األمريكية، 

لـسلك الدبلوماسـي جبامعـة جـورج     ا يف برنامج الـسلك الدبلوماسـي، كليـة    ة زائر ة زميل -ثالثاً  
 ). نالت شهادة مع التقدير (١٩٩٦تاون، الواليات املتحدة األمريكية، 
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ــاً  ــبانية  -رابعـ ــة اإلسـ ــهادة يف اللغـ ــن  شـ ــدة   مـ ــات املتحـ ــي، الواليـ ــا، بركلـ ــة كاليفورنيـ جامعـ
  .١٩٨٦ األمريكية،

  
  التعاهديةاألنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة 

القـضايا اجلنـسانية    يويورك وجنيـف؛ وهلـا بـاع طويـل يف           ثة الدائمة يف كل من ن     خدمت يف البع  
وشاركت هبذه الـصفة يف العديـد مـن اجتماعـات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                    .وحقوق املرأة 

 وجلنــة وضــع )ش وعرضــهاياشــتركت يف صــياغة التقــارير الدوريــة لبــنغالد(التمييــز ضــد املــرأة 
مـم املتحـدة     وأسهمت أيضاً يف العملية املتعددة األطراف بـشأن القـضايا اجلنـسانية يف األ              .املرأة

 يف إعــداد مــشاريع االتفاقيــات واإلعالنــات والقــرارات املتــصلة مــشاركتها النــشطةعــن طريــق 
املـرأة، كاتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل          التمييـز ضـد     بعمل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى          

جلرميــة كافحــة ااألمــم املتحــدة مل؛ ومنــهاج عمــل بــيجني؛ واتفاقيــة امللحقــني هبــاوالربوتوكــولني 
منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار بالبـشر وال سـيما النـساء               بروتوكوهلـا بـشأن     عـرب الوطنيـة و    املنظمة  
جتـار بـاملرأة   االمنـع ومكافحـة   ب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي بـشأن     اتفاقية رابطة جنو  و؛  واألطفال

ا شـاركت يف تنظـيم احللقـة الدراسـية اإلقليميـة لرابطـة جنـوب آسـي                و. والطفل ألغراض البغـاء   
حضرت حلقة دراسية عـن تعمـيم   و؛ )١٩٩٨داكا، (للتعاون اإلقليمي بشأن العنف ضد املرأة  

 حلقـة نقـاش     شـاركت يف  و .٢٠٠١مراعاة املنظور اجلنساين يف أقل البلدان منواً، كيب تـاون،           
ــا  ــؤمتر نظمه ــة   م ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــاد(األم ــضايا عــن يف مناســبة خاصــة  )األونكت  الق

 وأوفـدت . ٢٠٠١مؤمتر األمم املتحدة الثالث بشأن أقـل البلـدان منـواً، بروكـسيل              واجلنسانية،  
  ).١٩٨٩هافانا، (حلركة عدم االحنياز بشأن املرأة والتنمية   املؤمتر الوزاريحلضور

  
  قائمة بآخر املنشورات يف هذا اجملال

Statements on women issues published in UN documents. 

“Muslim Women in South Asian Politics”, an article for a New Delhi newspaper 2002. 
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  )نيجرييا(ثيودورا أويب نوانكو     
  

  تاريخ وحمل امليالد
  .١٩٥٦سبتمرب / أيلول٢٢
   العمللغات

  اإلنكليزية
  

  املهام احلالية/الوظائف
و اللجنة التوجيهية الدوليـة    عضومديرة تنفيذية ملركز تطوير املوارد املدنية والوثائق يف نيجرييا؛          

ــتالف مــن أجــل  ل ــة الدوليــة  الئ ــورك؛   احملكمــة اجلنائي ــس االستــشاري  يف عــضو ويف نيوي اجملل
عـضو يف اللجنـة     وللصندوق العاملي للمرأة يف سان فرانيسسكو، الواليات املتحـدة األمريكيـة؛            

اللجنـة  يف وعـضو  ملـرأة؛  التقنية الوطنية املعنية باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد ا               
اللجنــة الوطنيــة لــصياغة  يف عــضو وة؛ أعراض القــوانني التمييزيــة ضــد املــر الوطنيــة املعنيــة باســت 

ــا بــشأن ات  لعــام اقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    فالتقريــر القطــري لنيجريي
  .عمل اإلجيايبلالئتالف الوطين للاملنسقة واحلركة النيجريية لألطفال؛ يف عضو و؛ ٢٠٠٦

  
  األنشطة املهنية الرئيسية

القـضائية  هـام   يف جمـال الـدعاوى وامل  وتتمتـع بـاخلربة    عاما٣٠ًتزاول مهنة احملاماة منذ أكثر من     
.  عامـاً  ٢٣ ملـدة شـغلت منـصب كـبرية القـضاة يف سـلك القـضاء النـيجريي                و. والعمل اإلمنائي 

.  ألكثر من ثالثة عقـود     سني واحلكم الرشيد  ساواة بني اجلن   محلة احترام حقوق املرأة وامل     تقودو
النتخابـات،  مراقبـة ل  خـبرية يف الـشؤون اجلنـسانية، وناشـطة يف جمـال حقـوق اإلنـسان، و                وهي  

متثـل أفريقيـا    و. ميـسرة / ومدربـة  ،جملتمعات احمللية، ومستـشارة مـستقلة للتنميـة       خبرية يف تعبئة ا   و
ئيـة الدوليـة يف نيويـورك، وعـضو يف فريـق             من أجل احملكمة اجلنا    ئتالفيف اللجنة التوجيهية لال   

رئيــسة جلنــة اجملتمــع املــدين التنــسيقية و. العــدل بــني اجلنــسني التــابع للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
بشأن إصـالح االنتخابـات، وهـي منظمـة جامعـة جلميـع منظمـات اجملتمـع املـدين املـشاركة يف                      

الئـــتالف الـــوطين املعـــين اومنـــسقة مؤســـسة وهـــي . عملـــييت إصـــالح الدســـتور واالننخابـــات
، وهــي شــبكة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين امللتزمــة باعتمــاد العمــل    بــاإلجراءات التــصحيحية

 .اإلجيايب باعتباره استراتيجية فعالة لزيادة أعداد النساء يف اإلدارة
  



CEDAW/SP/2010/3/Add.1
 

8 10-36653 
 

  اخللفية التعليمية
 كليـة احلقـوق      مـن  قانونيف ال وبكالوريوس  ؛  )١٩٩٢( من جامعة نيجرييا     قانونماجستري يف ال  
ــا  ــالوريوس ؛ )١٩٨٠(يف نيجرييـ ــن  وبكـ ــانون مـ ــا  يف القـ ــة نيجرييـ ــد و، )١٩٧٩(جامعـ معهـ

ــة، جامعــة راتغــرز، نيوجرســي،    ــة حقــوق اإلنــسان  و، ١٩٩٩القيــادات النــسائية العاملي أكادميي
 باجلامعة األمريكيـة يف واشـنطن العاصـمة، الواليـات      انونوالقانون اإلنساين، كلية واشنطن للق    

لمنظمـة الدوليـة ملناهـضة التعـذيب يف جنيـف           لدورة   املـشاركة يف   ،٢٠٠٣دة األمريكية،   املتح
دورة  ويف الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان إلعمــال حقــوق اإلنــسان  اســتخدامعــن 

“ ملناعــة البــشرية والعنــف ضــد املــرأة الــتمكني ومكافحــة فــريوس نقــص ا”تدريبيــة عامليــة عــن 
ــن  نظم ــل مـ ــا كـ ــة رابطـــ هـ ــم نات للتمنظمـ ــندوق األمـ ــة وصـ ــرأة يف  ميـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ  املتحـ
  .٢٠٠٩ عام
  

  التعاهديةاألنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة 
 احلملة من أجل إضفاء الطابع احمللي على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                تترأس

شــاركت يف الوفــد احلكــومي للــدفاع عــن  و. يــااملــرأة وبروتوكــول االحتــاد األفريقــي يف نيجري 
ــرال ــة بالقــضاء علــى  املقــدم إىلتقري ــة املعني ــز ضــد اللجن عــام يف  املــرأة يف األمــم املتحــدة   التميي

القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة املعنيــة بحــضرت مجيــع جلــسات االســتماع للجنــة و. ٢٠٠٨
اء املعــين بــدور املــرأة يف  اجتمــاع فريــق اخلــرب   يفشــاركتو. ٢٠٠٤بــشأن نيجرييــا منــذ عــام  

التنميــة التــابع لــشعبة النــهوض بــاملرأة بــشأن املمارســات الــسليمة يف جمــال التــشريعات املتعلقــة  
فعاليـة سـن التـشريعات مـن        ”وقـدمت ورقـة عـن موضـوع          ٢٠٠٨عـام   يف  بالعنف ضد املـرأة     

بع لـشعبة   فريـق اخلـرباء التـا       اجتمـاع  قـدم خـالل   “ تصدي للعنف ضـد املـرأة يف نيجرييـا        أجل ال 
األمم املتحدة للنهوض باملرأة بـشأن املمارسـات الـسليمة يف التـشريعات املناهـضة للعنـف ضـد                   

دراســة عــن ب لقيــاموعملــت مــع خــرباء استــشاريني آخــرين ل  .٢٠٠٨مــايو /املــرأة، فيينــا، أيــار
ــرأة         ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــى اتفاقي ــي عل ــات إضــفاء الطــابع احملل عملي

كول النساء األفريقيات يف نيجرييا والسنغال والنيجري وغريها مـن بلـدان غـرب أفريقيـا                وبروتو
  ).٢٠٠٨(وأوغندا واهلند واملغرب وجنوب أفريقيا 

  
  قائمة بآخر املنشورات يف هذا اجملال

(1) Current Issues on the Domestication of CEDAW in Nigeria” - Journal of Obstetrics 

and Gynaecology – 2005. (2) Current Themes in the Domestication of Human Rights 

Norms (Eds.) Nweze C.C. & Nwankwo O – FDP Books 2003. (3) “Ensuring Justice to 

Women in the ICC: A Call to Action”: The ICC Monitor; No. 33 (4)Human Rights of 
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Women: A Compilation of Treaties and Conventions – Peculiar Instincts 2005. (5) CE-

DAW as a Tool for Women’s Rights Activism: FDP Books 2001. (6) Affirmative Action 

Strategies: Perspectives from around the Globe (Eds.) Egwu Sam & Nwankwo Oby - 

FDP Books 2003. (7) Engendering the Budget Process in Nigeria FDP Books 2008. (8) 

Violence Against Women and HIV/AIDS – Exploring the intersection of the Twin Pan-

demics FDP Books 2009. (9)“Using CEDAW as a tool for mobilisation of Women’s Hu-

man Rights” Expo 2000 Baltimore MD USA.. (10) “Achieving Gender Balance in the 

Context of International Frameworks/Commitments” - Commonwealth Secretariat’s, 2005. 
    

  )أوكرانيا( أولينا سوسلوفا    
  

  تاريخ وحمل امليالد
  روسياالحتاد ال، أورنربغ، ١٩٥٨أبريل / نيسان٢٣
  

  لغات العمل
  

  .انية والبولنديةاألملاإلملام بروسية واإلسبانية بطالقة؛ ؛ اإلنكليزية وال)اللغة األم( األوكرانية 
  

  املهام احلالية/الوظائف
جامعــة ( الربملــاين ملــشروع التنميــة)  حــىت تارخيــه٢٠٠٥منــذ عــام (منــسقة األنــشطة اجلنــسانية 

 )يواوالية أوه

ــسة ة ومؤســس ــام  (رئي ــذ ع ــشاري  املركــز ) حــىت تارخيــه ١٩٩٥من ــسائي االست ــات الن للمعلوم
  )ياأوكران(
  

  األنشطة املهنية الرئيسية
ــدريب والبحــوث وإســداء املــشورة        -   ــدعوة والت ــشطة ال يتركــز مــسارها املهــين علــى أن

  .وإصدار املواد
علــى الــصعيد للمــرأة ن مناصــرة حقــوق اإلنــسا يتركــز عمــل الــسيدة سوســلوفا علــى    -  

الوثـائق  اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ومنـهاج العمـل و          الدويل  
ــى   ــدريب عل ــة، والت ــاة  الوطني ــسانية  مراع ــارات اجلن ــة   (االعتب ــري احلكومي ــات غ املنظم

النواب وموظفـو الربملـان والـوزارات     ( وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين   ) خلإوالطالب،  
ــشريعات  وإجــراء ، )خلإواملــسؤولني احلكــوميني،   ــساين للت ــل جن ــق  (حتلي ــانون املتعل الق
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ن املتعلق بالعنف املرتيل، وقانون العمل، ونظام الصحة العامـة،          تكافؤ الفرص، والقانو  ب
مييـز  للت احلـاالت الفرديـة   ، وإجـراء املـشاورات بـشأن        )التعليم، ونظام الـسجون   نظام  و

  . اجلنساين، وإعداد النشرات عن حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني
يف احتــاد  ١٩٨٩ و منــذ عــامعــض. ناشــطة يف جمــال حقــوق اإلنــسان منــذ التــسعينيات   -  

وهــي أول منظمـة حلقــوق اإلنـسان بديلــة عـن النظــام الـشيوعي تــستند إىل     (هلـسنكي  
مهوريـات  وثائق االجتماع بشأن األمن والتعاون يف أوروبا اليت صدق عليهـا احتـاد اجل    

  ).االشتراكية السوفياتية
علــى التمييــز ضــد املــرأة للجنــة املعنيــة بالقــضاء املقــدم إىل اأسـهمت يف التقريــر البــديل    -  

)٢٠٠٢.(  
أرست مجيع املنهجيات التدريبية اليت أنتجتـها املنظمـة النـسائية للتبـادل الثقـايف الـدويل          -  

اللجنـة املعنيــة  عنايـة خاصـة ملعـايري    بـشأن النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان وأولـت        
  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع          أدجمت أنشطة متعلقة باتفاقيـة القـ        -  
  .نسان للمرأة ومراعاة نوع اجلنساملواد التدريبية بشأن حقوق اإل

ــر التقريــر٢٠٠٧عــام يف شــاركت   -   ــه احلكومــة إىل ا  يف حتري ــة  الــذي قدمت ــة للجن املعني
  ).لتقرير السادس والتقرير السابعا( على أشكال التمييز ضد املرأة بالقضاء

، يف برنــامج التــدريب املتقــدم لقياديــات حقــوق   ١٩٩٩-١٩٩٨ ييف عــاماركت شــ  -  
منظمـة املـرأة والقـانون والتنميـة ويدعمـه معهـد اجملتمـع املفتـوح                وفره  اإلنسان الـذي تـ    

 ).ويورك نيمدينة(

شـبكة املنظمـات غـري    (ائـتالف كـارات   : شاركت بصفتها منـسقة يف شـبكات خمتلفـة       -  
 ، ومنظمة املرأة ضد العنف يف أوروبـا       )ا الوسطى والشرقية  احلكومية النسائية يف أوروب   

)WAVE(ــة ــة التوجيهي ــة التابعــة   ، واللجن ــة   للمنظمــات غــري احلكومي للمحكمــة اجلنائي
ــة اخل ــا ٢٠٠٩-٢٠٠٨شــاركت يف عــام  و. الدولي ــسقة أوكراني ــصفتها من ــشروع   ب مل

وسـطى بـشأن    بناء حتـالف املنظمـات غـري احلكوميـة اآلسـيوية يف أوروبـا الـشرقية وال                ”
ــع أشــكال الت     ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــاري التفاقي ــرأة الربوتوكــول االختي ــز ضــد امل ، “ميي

  .ائتالف كارات
  .للجنة الربملانية حلقوق اإلنسانااجمللس االستشاري يف بعضو   -  
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ــدويل     -   ــدريب الــ ــة يف التــ ــسيا،     -متمرســ ــان، وإندونيــ ــي، وأذربيجــ ــاد الروســ االحتــ
 وطاجيكـستان، وقريغيزسـتان، وكازاخـستان،       وأوزبكستان، وبـيالروس، وجورجيـا،    

الـيت يتـضمنها هـذا      ومـن املواضـيع الرئيـسية       . وليتوانيا، ومنغوليـا، وميامنـار، ومولـدوفا      
) املعـايري الوطنيـة والدوليـة     (قـوق اإلنـسان للمـرأة       حلة  والـدعو  حتويـل الـرتاع،      التدريب

 ومراعـــاة ،لاتفاقيــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييــز ضـــد املـــرأة ومنـــهاج العمـــ  
مجـع  تعمـيم املفهـوم اجلنـساين، و      االعتبارات اجلنـسانية، وحتليـل التباينـات اجلنـسانية، و         

 البقـاء معـاً     -التربعات، والتخطيط االستراتيجي، واحلقوق اإلجنابية، واحليـاة الـصحية          
فرصـــة ، كيفيـــة احلــصول علـــى  )بـــشأن احلقـــوق اإلجنابيــة للمـــرأة (علــى قيـــد احليــاة   

  .خلإ ،عمل
 املــساواة يف احلقــوق والفــرص للفتيــات والفتيــان  -التعلــيم التمكــيين برنــامج قــت أطل  -  

ممارسـة  بنجـاح وبـدأ     الربنـامج    وقد تطور هـذا      .www.empedu.org) التربية اجلنسانية (
ــذ عــام  العمــل  ــة  ٨ يف ١٩٩٩من ــدان أخــرى يف املنطق  أذربيجــان، وأوزبكــستان، ( بل

ــدوفا   ــا، ومولـ ــستان، وليتوانيـ ــتان، وكازاخـ ــستان، وقريغيزسـ ــا، وطاجيكـ . )وجورجيـ
يف ار منــمــن أفغانــستان وإندونيــسيا وميا ،٢٠٠٢منــذ عــام ،  مــشاركون أيــضااخنــرطو

 ملختلــف الفئــات الــضعيفة فائقــةويتميــز هــذا املــشروع بفعاليتــه ال. أيــضاًربنــامج هــذا ال
ت واملـــشردين والعـــاطلني عـــن العمـــل  الرومـــا واملعـــوقني واملثليـــا شـــعبعلـــى غـــرار
 حصلت املنظمة النسائية للتبادل الثقايف الـدويل علـى رخـصة مـن      :٢٠٠٢؛  والالجئني

 . اجلنسانيةالقضايالمعلمني عن وزارة التعليم والعلوم لتنظيم دورات مبتكرة ل

  .ت مقاالً ودليالً وغريها من املنشورا٥٠وحررت أكثر من  كتبت  -  
  

  ةاخللفية التعليمي
موضــوع حبــث (األكادمييــة األوكرانيــة للتجــارة الدوليــة، ماجــستري يف القــانون الــدويل   -  

 .٢٠٠١، )املاجستري عن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

 أكادميية موهيال بالتعاون مـع برنـامج التعـاون العـابر ألوروبـا              -جامعة كييف الوطنية      -  
وبية لتقـدمي املـساعدة التقنيـة لرابطـة الـدول           للدراسات اجلامعية وبرنامج اجلماعة األور    

 ١٩٩٩ومادة يف السياسات االجتماعية،  املستقلة، أحباث يف العمل االجتماعي

 ١٩٩٩، ختطي الرتاعاتمادة يف هنج : جامعة أوروبا الوسطى الصيفية، حتويل الرتاع  -  

  ١٩٧٩معهد أورنربغ للتقنيات املتعددة، درجة يف اهلندسة املدنية،   -  
  

http://www.nsf.gov.ps./�
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  التعاهديةاألنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة 
ــائي،     -   ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــبرية يف برنـ  ٢٠٠٨  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣خـ

 ٢٠٠٩ و

دورة تدريبيــة يف مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية لثالثــة مراكــز جنــسانية إقليميــة  تنظــيم   -  
 .وترانسكارباتياخرسون و لوهانسك جديدة يف مناطق 

دورات تدريبية يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين جلميع مشاريع برنـامج األمـم             تنظيم    -  
 . املتحدة اإلمنائي العاملة يف أوكرانيا

 .ع برنامج األمم املتحدة اإلمنائيراجعة جنسانية ملشاريمب القيام  -  

  .ص قانون تكافؤ الفر علىتعليقاتالقائدة الفريق املعين ب  -  
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣، ٢٠٠١-٢٠٠٠ خبرية استشارية، مشروع السياسات -مدربة   -  

 األسرة ومحايـة الـصحة      لتنظيم ملشروع السياسات إنشاء بيئات مواتية       ياهلدف الرئيس   -  
ـــ   ــم خمتل ــطة دعـ ــة بواسـ ــصادية وخمتلـــف أشـــ  اإلجنابيـ ــات االقتـ ــة كف القطاعـ ال امللكيـ
  .واملشاركة يف العملية السياسية

ــشارية ل  ٢٠٠٤-٢٠٠٣عملــت يف   -   ــقكخــبرية است ــشاء حتــالف   فري ــشأن إن ــادرة ب  املب
فــريوس نقــص املناعــة يف جمــال مكافحــة املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تقــدم خــدمات 

  . يف جمال الدعوةإمكانياته والقدرات التقنية هلذا الفريقتولت تعزيز و. اإليدز/البشرية
، املركـز األورويب    حقـوق اإلنـسان   ل  بشأن التثقيف يف جمـا    عضو يف فريق إصدار دليل        -  

  .٢٠٠١للشباب يف بودابست، بودابست، 
إحدى املشاركات يف تأليف دليل بشأن التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان للـشباب،                   -  

 أشخاص من مجيع أحناء أوروبا لوضع دليل بـشأن التثقيـف يف جمـال حقـوق                 ٧بدعوة  
واملنظـور  . اإلنسان يف أوروبـا   اإلنسان لكي يستخدمه الشباب الذين يدرسون حقوق        

  .الواردة يف هذا الدليل“ القضايا الساخنة”اجلنساين من 
-١٩٩٩التعلـيم واالتـصاالت، كييـف،      يف جمـال    لـتمكني   لرئيسة اجلمعيـة األوكرانيـة        -  

٢٠٠١.  
تنفيـذ نظـام التعلـيم املراعـي لالعتبـارات اجلنـسانية       يف اهلدف األساسي للجمعية    يتمثل    -  

االتـصال بـني النـساء     إقامـة   املـساعدة يف    والقائم على العنف يف اجملتمـع؛       والسلمي غري   
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ــامل؛ مجيـــع واملنظمـــات النـــسائية يف  ــاء العـ ختطـــي التنمـــيط اجلنـــساين يف الـــوعي  وأحنـ
  . دور املرأة يف اجملتمع وحضورهازيادةواجلماهريي؛ 

اد ، مـــديرة برنـــامج التـــدريب يف احتـــ١٩٦٥منـــذ عـــام ، ومدربـــة وخـــبرية استـــشارية  -  
املشترك بني الـدول املـستقلة حـديثاً والواليـات املتحـدة األمريكيـة               املؤسسات النسائية 

  . ١٩٩٩سبتمرب / أيلول- ١٩٩٥مايو / ملعهد وين روك الدويل، كييف، أيار
  

  قائمة بآخر املنشورات يف هذا اجملال
 - Equal Opportunities Law – comments (co-author), UNDP, 2009; 
 - Mechanisms of counteraction and monitoring gender violence and discrimi-

nation. – analysis, UNFPA, 2009 ; 
 - Our rights are not optional. CEDAW, Optional Protocol CEDAW, comments 

of IWRAW (translation and edition), UWF, 2008, WICC 2009; 
 - Regional Legislative Analysis and Mapping on Correspondence to Interna-

tional Treaties on Discrimination against Women, UNFPA – analysis, 2008. 

    
  )بنن(  جيزيل زينكيب - ماري    

  
  تاريخ وحمل امليالد

   يف أبومي، بنن١٩٥٦يناير / كانون الثاين٢٥
  

  لغة العمل
  الفرنسية

  
  ةالوظيفة احلالي/املهمة

حقــوق إدارة  وختــدم حاليــاً يف ١٩٨٥يوليــه /  متــوز٢٦قاضـية، اخنرطــت يف ســلك القــضاء يف  
 . بنن، وحقوق اإلنسان يف كوتونو، والتشريعاإلنسان التابعة لوزارة العدل

  .التعريف حبقوق اإلنسانالترويج ورئيسة دائرة : اآلن حىت ٢٠٠٦منذ عام 
  .دفاع عنهامحاية حقوق اإلنسان وال رئيسة دائرة: ٢٠٠٣

BP: 616 Calavi ; Tel. 229 90 06 58 57 ; e-mail: gzinkpe@yahoo.fr 
  

  األنشطة املهنية الرئيسية

mailto:gzinkpe@yahoo.fr�
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 التعريف بالنصوص ذات الصلة حبقوق اإلنسان  -  

 نشاء جمموعات مستهدفة يف جمال حقوق اإلنسان إ  -  

 ليهاإية مع أحكام الصكوك الدولية اليت انضمت بنن تنفيذ التشريعات الداخل  -  

فريقية حلقـوق اإلنـسان     األاملفوضية  املشاركة يف االجتماعات القانونية لألمم املتحدة و        -  
 والشعوب

ن لتقــدمي التقــارير الدوريــة املتعلقــة بتنفيــذ الــصكوك الدوليــة حلقــوق  نعــضو يف وفــد بــ  -  
  اإلنسان 

  .التعاهديةيئات اهللى تنفيذ توصيات اإلشراف ع  -  
  

  الدراسات
 كمة العليا يف مرسيليااحملدورة تدريبية يف املعهد الوطين للقضاء يف باريس و

يف املعهـــد الـــوطين لـــإلدارة يف بـــنن املتميـــزة  الـــدورة التدريبيـــة لألطـــر إمتـــام شـــهادة :١٩٨٥
 .املستوى الثاين من

 قضاء: االختصاص

قـانون األعمـال   :  االختـصاص - امعـة بـنن الوطنيـة   ماجستري يف العلوم القانونية من ج     : ١٩٨٠
 ة يف سلك القضاء واملسارات املهني

 )بنن( ليسيه هوفون -الفرع األديب  - شهادة الثانوية العامة: ١٩٧٥

  دورة تدريبية يف الشؤون اجلنسانية والتنمية املستدامة يف بلجيكا
  

  ديةالتعاهاألنشطة الرئيسية األخرى ذات الصلة بوالية اهليئة 
 صياغة التقارير الدورية عن تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   -  

 التعاهديةيئات اهلإعداد الردود على أسئلة   -  

 بتوصيات هيئات مراقبة املعاهدات ومتابعة تنفيذهايف التعر  -  

إعداد املشروع األويل للتقرير الدويل لبنن عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                 -  
 تمييز ضد املرأةال

 التعذيبنع عضو يف جلنة متابعة إنشاء اآللية الوطنية مل  -  
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 بق اتفاقيات حقوق اإلنسانيعضو يف وفود بنن لعرض التقارير الدورية املتعلقة بتط  -  

  التعذيب نعلجنة األمم املتحدة الفرعية املعنية مبلمنسقة   -  

 نائيةاجل جلنة مطالعة مشروع قانون اإلجراءات  يفعضو  -  

فريق اإلشراف علـى تـدريب مـوظفي قـضاء األحـداث علـى التـدابري البديلـة                  يف  عضو    -  
  لقانون ومالحقتهم أمام القضاء املخالفني ل األحداث احتجازعن 

  
 آخر املنشورات يف هذا اجملال

 - Réflexions sur la mise en liberté provisoire au Bénin. 

 

  
  


