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 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع احلادي والعشرون

 نيويورك
 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٢

 ريانتخاب تسعة أعضاء للجنة القضاء على التمييز العنص
 / كانون الثاين١٩ليحلوا حمل من تنقضي مدة واليتهم يف 

  من االتفاقية٨، وفقاً ألحكام املادة ٢٠٠٦يناير 

 مذكرة مقدمة من األمني العام

 إضافة

، مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لتوغو لدى مكتب CERD/SP/68تلقى األمني العام، بعد إعداد الوثيقة  
، تبلغه فيها بأن حكومة توغو قد قررت تعيني     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٦رخة  األمـم املتحدة يف جنيف، مؤ     
ويرد بيان السرية . إييومسان لعضوية جلنة القضاء على التمييز العنصري) ديودونيه(السيد كوكو ماوينا إيكا كانا 
 .الذاتية للسيد إييومسان يف املرفق
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 املرفق

 *)توغو( إييومسان )ديودونيه(السيد كوكو ماوينا إيكا كانا 

 :تاريخ ومكان الوالدة  كوتوكبا�، آغوميه ١٩٥٤

 :لغة العمل الفرنسية

مديـر مكلف بالنهوض حبقوق اإلنسان لدى وزارة النهوض بالدميقراطية وسيادة           
      )-١٩٩٢(القانون 

 حلقوق اإلنسان والدميقراطية والسلم، املنبثقة عن       ٦رئيس اللجنة الفرعية رقم     
).اليونسكو(وطنـية ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         اللجـنة ال  

)١٩٩٥-(     

 :الوظائف احلالية/املنصب احلايل

أستاذ فلسفة من   : ١٩٩٢سبتمرب  / إىل أيلول  ١٩٧٨سبتمرب  /مـن أيلول  
 مراقب عام باملدرسة    ١٩٩٣سبتمرب  / إىل أيلول  ١٩٩٢أبريل  /نيسـان 

 فرباير، لوميه/الثانوية، شباط

 :نشطة املهنية الرئيسيةاأل

 أمني عام رابطة أساتذة     ١٩٩٢أغسطس  / إىل آب  ١٩٨٤أغسطس  /آب
الفلسـفة؛ رئيس اللجنة املعنية بربامج تعليم الفلسفة يف مدارس التعليم           

 الثانوي

 

ليسانس تعليم الفلسفة والعلوم االجتماعية     : ١٩٧٩سـبتمرب   /أيلـول 
 التطبيقية

 من شهادة املاجستري يف الفلسفة   املرحلة األوىل : ١٩٧٩سبتمرب  /أيلـول 
 املقارنة

املرحلة الثانية من شهادة املاجستري يف      : ١٩٨١أكتوبر  /تشـرين األول  
 الفلسفة

 :الدراسات

 
 

 ـــــــــــــــ

ميكن االطالع على البيان التفصيلي للسرية الذاتية للمترشح، كما قدمته حكومة توغو، مبا يف ذلك معلومات                 * 
ــا ــول نق ــافية ح ــان  إض ــوق اإلنس ــامية حلق ــتحدة الس ــم امل ــية األم ــع مفوض ــلى موق ــك ع ــتلفة، وذل  ط خم

)http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/SPmeeting.htm (أو يف سجالت األمانة. 
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 دورات التدريب التكميلية

شارك يف حلقات دراسية وطنية ودولية عديدة حول        : ١٩٩٧ إىل   ١٩٩٢مـن   
 حقوق اإلنسان

حلقة دراسية تدريبية بشأن املعايري الدولية املتعلقة       : ١٩٩٦ه  يوني/حزيـران 
حبقوق اإلنسان يف إدارة شؤون القضاء نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية 

 )الشهادة املشاركة(حلقوق اإلنسان 

دورة تدريبية حول تقنيات صياغة وتقدمي التقارير       : ١٩٩٦أبـريل   /نيسـان 
ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      األولـية والدوريـة، نظمتها مفوض     

 )شهادة املشاركة(

حلقة لتدريب املدربني يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة        : ١٩٩٥يوليه  /متـوز 
شهادة (الدميقراطـية، اجلامعة الصيفية مبدرسة تعليم املعلمني يف كاشان، فرنسا           

 )املشاركة

 

 جوائز الشرف 

ألعاب السلم من منظمة األمم     شهادة شرف   : ١٩٩٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨
 )اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

شهادة مروج للثقافة الدميقراطية يف أفريقيا، مسلمة من : ٢٠٠١يوليه / متوز١٣
 اجمللس التنفيذي ملرصد الدميقراطية يف عموم أفريقيا

 

 اخلربات كمدرب يف جمال حقوق اإلنسان

 للتوعية يف جمال حقوق اإلنسان نظم حلقات تدريبية وجوالت -

  رأس منتديات مقترنة مبناقشات حول الدميقراطية والسلم وحقوق اإلنسان والتسامح-

 ، حلقات دراسية للتدريب والتوعية"الدميقراطية والتنمية: "١٩٩٣أغسطس /آب

 
األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

ها طلب  الـتعاهدية اليت يقدم إلي    
 : ترشيحه فيها

حلقة دراسية تدريبية حول    : ١٩٩٦مارس  / إىل آذار  ١٩٩٤أغسـطس   /آب
 يف األقسام اإلدارية" الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح والتنمية"

 

حماضرات يف املدارس الثانوية حول     : ١٩٩٦مارس  /فـرباير إىل آذار   /شـباط 
 "الدميقراطية والسلم والعدالة"
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حقوق اإلنسان والتنمية يف إطار الدورة الدراسية : ١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين
دون اإلقليمـية الـيت نظمـتها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة             

 حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان، واغادوغو) اليونسكو(

 

إسهام املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان       : "١٩٩٦أغسطس  /آب
 )كباليمي(، هيئة العفو الدولية يف توغو "ولة القانونوبناء د

 

، يف إطار دورة دراسية تدريبية  "أسس حقوق اإلنسان  : "١٩٩٨أغسطس  /آب
 ألعضاء وموظفي اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 

املدرسة وتعليم حقوق اإلنسان ألجل ثقافة      : "١٩٩٨نوفمرب  /تشـرين الثاين  
إلقليمية الحتادات املدارس املنتسبة إىل اليونسكو ، احللقة الدراسية دون ا"السلم

 يف البلدان الناطقة بالفرنسية يف غرب أفريقيا وغانا

 

، حلقة تدريب   "حقوق اإلنسان واملواطنة الدميقراطية   : "١٩٩٨مـايو   /أيـار 
 )املدرسة العليا لتعليم املعلمني يف آتكباميه(املدرسني الطالب 

 

ـ : "١٩٩٨ديسـمرب   /كـانون األول   وق اإلنسان، واملشاركة، واملواطنة    حق
 )آتكباميه(، حلقة تدريب "الدميقراطية

 

املدرسة العليا لتعليم   (،  "تعليم حقوق اإلنسان  : "١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 
 )املعلمني يف آتكباميه

 

" أمهـية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     : "١٩٩٨ديسـمرب   /كـانون األول  
 يونسكو، باريس، فرنسا، ال)الذكرى اخلمسون لإلعالن(

 

املشاركة يف الدورة العادية الرابعة والعشرين      : ١٩٩٨أكتوبر  /تشـرين األول  
 للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، باجنول، غامبيا

 

مشاركة يف أعمال الدورة الثانية والثالثني      : ٢٠٠٣نوفمرب  /تشـرين الـثاين   
 .للمؤمتر العام لليونسكو، باريس، فرنسا

 

- - - - - 

 

 


