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 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع احلادي والعشرون

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٢نيويورك، 

مييز انـتخاب تسعة أعضاء للجنة القضاء على الت       
العنصري ليحلوا حمـل من ستنقضي مـدة واليتهم       

 ، وفقاً ألحكام   ٢٠٠٦يناير  /  كـانون الثاين   ١٩يف  
  من االتفاقية٨                 املادة 

 مذكرة من األمني العام

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، سيدعو           ٨ من املادة    ٤عمـالً بالفقرة     -١
ـ   كانون ١٢ني العام إىل عقد االجتماع احلادي والعشرين للدول األطراف يف االتفاقية مبقر األمم املتحدة يف               األم

، النتخاب تسعة أعضاء يف جلنة القضاء على التمييز العنصري ليحلوا حمل من ستنقضي مدة               ٢٠٠٦يناير  /الـثاين 
 وترد يف املرفق الثاين أمساء األعضاء التسعة     ).انظر املرفق األول   (٢٠٠٦يناير  / كـانون الـثاين    ١٩واليـتهم يف    

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٩اآلخرين الذين ستستمر عضويتهم يف اللجنة حىت 

 من االتفاقية، دعا األمني العام الدول األطراف، يف مذكرة شفوية مؤرخة            ٨ من املادة    ٣وطـبقاً للفقرة     -٢
 ٢٥وحىت  . رين، ترشيحاهتا النتخاب تسعة أعضاء يف اللجنة      ، إىل أن تقدم، يف غضون شه      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥
وستخطر اللجنة الدول األطراف، يف إضافات إىل هذه املذكرة، مبا          .  ورد اثنا عشر ترشيحاً    ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

وفيما يلي أمساء املرشحني إىل جانب    .  من ترشيحات وبيانات سري ذاتية     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٥تـتلقاه بعـد     
 :ألطراف اليت رشحتهم مبيَّنة بني قوسنيالدول ا
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 )مصر( السيد حممود أبو النصر 

 )اجلزائر( السيد نور الدين أمري 

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( السيد باتريك ثورنبريي 

 )اجلمهورية العربية السورية( السيد طاهر احلسامي 

 )فرنسا( السيد رجييس دي غوت 

 )اليونان( يد لينوس ألكسندر سيسيليانوسالس 

 )باكستان( السيد أغا شاهي 

 )بنما( السيد غيريمو كاسترو إيريرا 

 )الدامنرك( السيد مورتن كيايروم 

 )الربازيل(  السيد جوزيه أوغستو ليندغرين ألفيس 

 )مجهورية ترينيداد وتوباغو(    السيدة نفيسة حممد 

 )كولومبيا(  رتينيسالسيد باستور إلياس مورييو ما 

 )العراق(    السيد رياض عزيز هادي 

 .ويتضمن املرفق الثالث بيانات سرية املرشحني الذاتية كما قدمتها الدول األطراف املعنية -٣
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 املرفق األول

 أعضاء اللجنة التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم يف
 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٩

 )صرم( السيد حممود أبو النصر -١ 

 )اجلزائر( السيد نور الدين أمري -٢ 

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( السيد باتريك ثورنبريي -٣ 

 )اليونان( السيد لينوس ألكسندر سيسيليانوس -٤ 

 )باكستان( السيد أغا شاهي -٥ 

 )فرنسا( السيد رجييس دي غوت -٦ 

 )الدامنرك( السيد مورتن كيايروم -٧ 

 )الربازيل( السيد جوزيه أوغستو ليندغرين ألفيس -٨ 

 ).النمسا( السيد كورت هرندل -٩ 
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 املرفق الثاين

 أعضاء اللجنة التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم يف
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٩

 )االحتاد الروسي(   أفتاناموف. السيد أليكسي س -١ 

 )يات املتحدة األمريكيةالوال(   بويد االبن. السيد رالف ف -٢ 

  )اهلند(   السيد راغافان فاسوديفان بيالي -٣ 

 )الصني(   السيد تشينغيان تانغ -٤ 

 )جنوب أفريقيا(  بارديل- السيدة باتريشا نوزيفو جانواري  -٥ 

 )بوركينا فاسو(    بينتا فيكتوار داه-السيدة فاطمتا  -٦ 

 )ادورإكو(   السيد لويس فالنسيا رودريغيس -٧ 

 )غواتيماال(   السيد خوسيه فرانسيسكو كايل تساي -٨ 

 ).األرجنتني(   السيد ماريو خورخي يوتزيس -٩ 
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 املرفق الثالث

 بيانات السرية الذاتية للمرّشحني

 )مصر(السيد حممود أبو النصر 

 :تاريخ ومكان امليالد ، مصر١٩٣١يونيه / حزيران١٣

 :ت العمللغا العربية واإلنكليزية والفرنسية

 سفري متقاعد

 عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 نائب أسبق لوزير اخلارجية

 مراقب دائم جلامعة الدول العربية لدى األمم املتحدة

 مساعد أسبق لوزير اخلارجية املصري

 سفري أسبق يف إسبانيا

 )إعارة(مم املتحدة ممثل دائم أسبق لسلطنة عمان لدى األ

 عمل يف سفارات خمتلفة

ممـثل مصر يف هيئات األمم املتحدة وجلاهنا املعنية حبقوق اإلنسان منـذ         
 ١٩٦٤عام 

 عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري

 :األنشطة املهنية الرئيسية

  جامعة القاهرة-جماز يف احلقوق 

  باريس جامعة-دبلوم دراسات عليا يف القانون الدويل 

 :املؤهالت العلمية

شـارك وساعد يف صياغة عدة صكوك تتعلق حبقوق اإلنسان يف األمم            
 .املتحدة واجلامعة العربية ومنظمة الوحدة األفريقية

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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 )عربية السوريةاجلمهورية ال(السيد طاهر احلسامي 

 :تاريخ ومكان امليالد ، محص، سوريا١٩٣٦ديسمرب / كانون األول١٢

 :لغات العمل العربية واإلنكليزية والفرنسية

 عضو يف اللجنة االستشارية السياسية لوزارة اخلارجية

  دمشق-رئيس جلنة القانون اإلنساين الدويل التابعة للهالل األمحر 

 :اليةالوظيفة احل/املنصب احلايل

ممـثل دائم ورئيس بالنيابة لبعثة اجلمهورية العربية السورية لدى مكتب           
 ٢٠٠١-١٩٩٧األمم املتحدة يف جنيف، 

رئيس وفد يف الدورات من الثالثة واخلمسني إىل السابعة واخلمسني للجنة 
 حقوق اإلنسان

 ١٩٩٧-١٩٩٢رئيس إدارة املنظمات واملؤمترات الدولية، 

 ١٩٧٨-١٩٧٣دائمة لدى األمم املتحدة، مستشار يف البعثة ال

 ممثل لدى اللجنة الثالثة للجمعية العامة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 :املؤهالت العلمية ١٩٦٠إجازة يف احلقوق، جامعة دمشق، 

عضـو يف الوفود السورية إىل مؤمترات دولية عديدة، منها املؤمتر العاملي            
 للتنمية االجتماعية املعقود يف     حلقـوق اإلنسـان ومؤمتـر القمة العاملي       

كوبنهاغن، ومؤمترات قمة ومؤمترات وزارية حلركة بلدان عدم االحنياز         
 وملنظمة مؤمتر الدول اإلسالمية

ألقى حماضرات بشأن املنظمات الدولية يف املعهد الدبلوماسي وأكادمييات 
 .سورية أخرى

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
هليئة املـيدان ذي الصلة بوالية ا     
 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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 )اجلزائر(السيد نور الدين أمري 

 :تاريخ ومكان امليالد ، تونس١٩٤٠ديسمرب / كانون األول٥

 :لغات العمل اإلنكليزية واإلسبانية والعربية

أسـتاذ يف القـانون والصياغة الدبلوماسية يف املدرسة الوطنية لإلدارة،           
 اجلزائر

التحليل النسقي وحقوق اإلنسان    (جامعة اجلزائر   . يةأسـتاذ علوم سياس   
 ) واملعاهدات الدولية

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

واشنطن وكراتشي وبرن    (٢٠٠١ إىل   ١٩٦٢وظـائف دبلوماسية من     
 )وباريس وستراسبورغ والرباط

نزع (مكلف مبسائل اهلجرة والسياسة الدولية      : أنشـطة عديدة ومتنوعة   
صاغ قواعد  : اتيجيات القوى العظمى وحقوق الطفل    السـالح واسـتر   

تسوية مسألة محاية حقوق األطفال املولودين من أبوين مطلقني حيمالن          
: جنسيتني خمتلفتني، اتفاقية بني اجلزائر وأوروبا، الربملان األورويب، الرئيس

الكفاح األفريقي من أجل التحرير     ). ، ستراسبورغ ١٩٨٨لـورد بالم،    
 ) ق نيلسون منديالمن رفا(الوطين 

شـارك يف اللجـنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب التابعة ملنظمة           
 الوحدة األفريقية

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 ، جامعة اجلزائر)إعدادية(شهادة يف األدب العام 

، جامعة اجلزائر)األقليات الثقافية(شهادة يف احلضارة اإلسبانية األمريكية 

متخصص يف التحليل النقدي لتطبيق     (االجـتماع   ليسـانس يف عـلم      
 )النظريات احلديثة والتحول االجتماعي

دكـتوراه يف العلوم السياسية بعد شهاديت دراسات عليا تتعلق إحدامها           
مجاعة باريس األوىل،   (بالعالقـات الدولـية وثانيهما بسياسات الدفاع        

وس، أخصائية السيدة هيلني كارير دانك: السوربون؛ أشرفت على الرسالة
 )يف االحتاد السوفيايت وعضو يف األكادميية الفرنسية

 :املؤهالت العلمية
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 مسألة األقليات الثقافية

 )االنتماء األمازيغي يف اجلزائر(مسألة اإلثنية 

 مسألة اهلجرة، حالة اجلزائريني يف فرنسا

 اتفاقية شينغن

 مسألة املواطنة، حالة اجلزائر املستعمرة

 ١٩٨٦قية شينغن، اليت حبثها يف إطار مهين بني عامي          فـيما عـدا اتفا    
، عوجلت املسائل األخرى يف إطار منتدى الدميغرافيا والتنمية يف          ١٩٩٠و

 ) حلقات دراسية(البلدان النامية 

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة

١٩٩٨ :Le terrorisme, une pathologie criminelle, Maroc hebdo 

العشـرية األخرية للعالقات الدولية، املدرسة الوطنية لإلدارة،        : ٢٠٠٢
 اجلزائر

 األمن الدويل والتمييز العرقي، حلقة دراسية دولية، اجلزائر: ٢٠٠٣

تطبـيق االتفاقـية الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز           : ٢٠٠٥
 .ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، جنيفالعنصري، مفوضي

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 )بنما (كاسترو إيريراالسيد غيريمو 

 :تاريخ ومكان امليالد ، بنما١٩٥٠سبتمرب / أيلول٤

 :لغات العمل اإلسبانية واإلنكليزية

 مدير أكادميي مساعد، مؤسسة مدينة املعرفة، بنما
 يف التعليم العايل، جامعة إستمو، بنما أستاذ، ماجستري 

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

مدير معهد غورغاس للدراسات الصحية، وزارة الصحة، مجهورية بنما،         
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول-١٩٩٧سبتمرب /أيلول

مايو / أيار -١٩٩٥يوليه  /األمني الفين للديوان االجتماعي يف بنما، متوز      
١٩٩٨ 

ركة االجتماعـية، وزارة الصـحة، مجهورية بنما،        مديـر إدارة املشـا    
 ١٩٩٦مارس / آذار- ١٩٩٥فرباير /شباط

منسـق دراسـات الليسـانس واإلجازة يف العالقات الدولية، جامعة           
 -١٩٩٣فرباير  / شباط ١٥األمريكتني، شعبة الدراسات الدولية، مكسيكو،      

 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 يف دراسـات أمريكا الالتينية، كلية الفلسفة، جامعة مكسيكو       دكـتور 
 ١٩٩٥-١٩٩٣الوطنية املستقلة، 

ماجستري يف دراسات أمريكا الالتينية، كلية العلوم السياسية واالجتماعية، 
 ١٩٧٩-١٩٧٦جامعة مكسيكو الوطنية املستقلة، 

، إجازة يف اآلداب، مدرسة اآلداب، جامعة أورينيت، سنتياغو دي كوبا         
١٩٧٣-١٩٦٨ 

 :املؤهالت العلمية

باحـث، فريق العمل املختص يف اإليكولوجيا السياسية، جملس أمريكا          
 الالتينية للعلوم االجتماعية

 للتضامن الدولية"  ماريتخوسي" يف جلنة عضو

، مؤسسة أنطونيو  احلولية الثانيةواجملتمع والـثقافة اإليكولوجـيا   دلـيل 
 اجمللس االستشاري يفعضو . ان، هافانانونييس خيمينيس للطبيعة واإلنس

باحث . أمريكا الالتينية، بنما لدراسات "أروسيمانا خوسـتو " مركـز 
 نفيذيةالت وعضو يف اللجنة مشارك
. أمريكا الالتينية، بنما لدراسات "أروسيمانا خوستو" مركز لة جم:تارياس

 التحريرعضو يف هيئة 

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
لة بوالية اهليئة   املـيدان ذي الص   

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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"Pro Mundi Beneficio. Elementos para una historia ambiental 

de Panamá, II"  و"El Istmo en el Mundo. Elementos para una

historia general de Panamá", Historia General de Panamá .
٢٠٠٤ بنما، اجلمهورية، ملئوية الوطنية اللجنة كاستيريو، ألفريدو: املدير

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال

"Naturaleza, sociedad e historia en América Latina", Ecología 

Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía. . جملس أمريكا الالتينية
 ٢٠٠٢مارس /للعلوم االجتماعية، بوينس آيرس، آذار

 

Los Trabajos de Ajuste y Combate. Naturaleza y Sociedad en la 

Historia de América Latina  . ١٩٩٤جائزة دار األمريكتني يف عام ،
 .١٩٩٤بوغوتا، /يف فئة املؤلفات التارخيية واالجتماعية، هافانا
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 )فرنسا( رجييس دي غوتالسيد 

 :خ ومكان امليالدتاري ، فرنسا)تارن(، بالفيل ١٩٤٠أكتوبر / تشرين األول٢٦

 :لغات العمل الفرنسية واإلسبانية واإلنكليزية

 حمام عام أول، حمكمة النقض يف فرنسا

 عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري 

 عضو يف اللجنة التوجيهية األوروبية حلقوق اإلنسان 

 عضو يف اللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية املعنية حبقوق اإلنسان

 :الوظيفة احلالية/ب احلايلاملنص

 :األنشطة القضائية الوطنية

قاض يف وزارة العدل،    : ١٩٨٥ إىل   ١٩٨١ ومن   ١٩٧٨ إىل   ١٩٦٩من  
 بالشؤون الدولية يف ديوان وزير العدل       ١٩٨٣-١٩٨١كلّف يف الفترة    

 السيد روبري بادنتري

مدير مساعد مكلف بالشؤون القانونية يف وزارة : ١٩٩٠ إىل ١٩٨٥من 
 جيةاخلار

 حمام عام، مث حمام عام أول يف حمكمة النقض: ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٠من 

 :األنشطة الدولية

 ١٩٩٠عضو منتخب يف جلنة القضاء على التمييز العنصري منذ عام 

عضـو ورئيس أسبق فـي اللجنة التوجيهية األوروبية حلقوق اإلنسان          
 )جملس أوروبا(

 ستوى الدويلرئيــس أسبق السلطــة املركزية للتبين على امل

 :األنشطة اجلامعية

أسـتاذ حماضر يف املعهد الوطين لإلدارة، ويف املعهد الوطين للقضاء، يف            
 جامعة باريس األوىل، وعضو نقابة احملامني يف باريس

 :األنشطة املهنية الرئيسية

ليسانس يف احلقوق؛ وشهادات يف الدراسات املعمقة يف القانون اخلاص          
ن الدويل املقارن؛ ودبلوم من معهد العلوم السياسية وعلم اإلجرام والقانو

 ؛ وخريج املعهد الوطين للقضاء)تولوز(

 :املؤهالت العلمية
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معاجلة شكاوى يف جمال حقوق اإلنسان يف وزاريت        : األنشـطة القضائية  
 العدل واخلارجية وحمكمة االستئناف بباريس وحمكمة النقض

عضو يف جلنة القضاء على     ): أعالهانظر  (األنشطة القانونية غري القضائية     
؛ وعضو ورئيس أسبق يف اللجنة      ١٩٩٠التميـيز العنصـري مـنذ عام        

؛ ورئيــس أسبق   )جملس أوروبا (التوجيهية األوروبية حلقوق اإلنسان     
؛ )٢٠٠١-١٩٩٩(السـلطــة املركـزية للتبين على املستوى الدويل         

سان التابع لنقابة   نائب الرئيس احلايل ملعهد التدريب يف جمال حقوق اإلن        
 احملامني يف باريس

حماضـر بشأن حقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري، يف           
املعهـد الوطين للقضاء واملعهد الوطين لإلدارة، يف جامعة باريس األوىل           

 ويف نقابة احملامني يف باريس

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :ة املنشأة مبوجب معاهدةاملعني

 :خبصوص االتفاقية

 Revue générale du droit international public مقاالت متنوعة فـي

 Revue de science criminelle et de droit pénal ؛)١، العدد ١٩٩٢(

comparé ) ؛)١٩٩١سبتمرب /أيلولRevue trimestrielle des droits de 

l’homme  )؛)٤٦، العدد ٢٠٠١مارس /، آذار٣١و ٢٨، العـدد  ١٩٩٦
Mélanges pour E. Pettiti (Bruylant, 1998) et pour R. Ryssdal 

(Bruylant, 2000) La documentation française) يولــيه/متــوز ٧-٦ 
 Revue )اإلنسان حلقوق االستشارية الوطنية للجنة عمل حلقة ؛٢٠٠٠

annuelle des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation 

(Dalloz, 2005) 

 :خبصوص حقوق اإلنسان عموماً

مقاالت عديدة بشأن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان والتعاون القضائي    
 .الدويل

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 )العراق(السيد رياض عزيز هادي 

 :تاريخ ومكان امليالد ١٩٤٣

 :لغات العمل ةالفرنسية والعربية واإلنكليزي

مـدرس، وأستاذ مساعد، وأستاذ، ونائب عميد، وعميد كلية القانون          
 ٢٠٠٣-١٩٧٢والسياسة، جامعة بغداد، 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

خـريج كلـية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة بغداد، قسم العلوم           
 ١٩٦٤-١٩٦٣السياسية، 

  ١٩٧١دكتوراه دولة يف العلوم السياسية، فرنسا، 

 :املؤهالت العلمية

 :شارك يف مؤمترات عربية ودولية كثرية منها

 )١٩٩٣القاهرة، (املؤمتر العريب حلقوق اإلنسان  - 

 )١٩٩٣ستراسبورغ، (املؤمتر األورويب حلقوق اإلنسان  - 

 )١٩٩٣فيينا، (املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان  - 

 )١٩٩٩-١٩٩٦بريوت، (املؤمتر القومي العريب  - 

-٢٠٠٢،  الربازيل(مؤمتـر بورتو أليغري من أجل عامل أفضل          - 
٢٠٠٣( 

املـائدة املستديرة اليت عقدهتا منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم           - 
)٢٠٠٤مارس /آذار(والثقافة يف بريوت بشأن الدميقراطية والتنمية 

دتشلي بارك، اململكة (مؤمتر سيادة القانون واإلصالح املؤسسي  - 
 )٢٠٠٤أكتوبر /دة، تشرين األولاملتح

حلقة عمل بشأن تعزيز دور الربملانات العربية يف حل الرتاعات           - 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بريوت،     (وإعـادة البناء الوطين     

 )٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٥-٢٤

معهد اجملتمع (قضايا اإلدارة والتنمية : مؤمتر ثروة العراق النفطية - 
 -يونيه  / حزيـران  ٢٩ لـندن لالقتصـاد،      املنفـتح وكلـية   

 )٢٠٠٥يوليه / متوز١

 ٢٠٠٠-١٩٩٧عضو يف جلنة الترقيات العلمية، جامعة بغداد،  - 

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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 )٢٠٠٤-١٩٧٠(رئيس منظمة حقوق اإلنسان يف العراق  - 

عضـو يف فـريق اخلرباء العامل املعين باحلق يف التنمية، األمم             - 
 ١٩٨٩-١٩٨١املتحدة، جنيف، 

عضـو يف جلـنة األمـم املـتحدة الفرعية ملنع التمييز ومحاية              - 
  ١٩٨٣ -١٩٨١األقليات، جنيف 

 

 الكتب املنشورة

 ١٩٨٩، )الطبعة الثانية(املشكالت السياسية يف العامل الثالث 

 ١٩٩٠السياسية يف الدول النامية، املشكالت 

 من احلزب الواحد إىل التعددية: العامل الثالث

 ١٩٩٧قضايا وحتديات، : العامل الثالث

 ٢٠٠٠العامل الثالث وحقوق اإلنسان، 

 ٢٠٠٤املنتدى االجتماعي العاملي، 

 ٢٠٠٤، )ترمجة(التعامل مع الرتاع 

   ٢٠٠٥ كتابة البحث العلمي، 

   ٢٠٠٥ ، ) محايتها- مضامينها -ا تطوره(حقوق اإلنسان 

 ٢٠٠٥ دراسة للواقع وتأمالت للمستقبل، -الربملان يف العراق 

 املنشورات اليت شارك يف تأليفها

 ١٩٩٢قضايا وآراء : النظام الدويل اجلديد

 ١٩٩٤العامل املعاصر، 

 البحوث واملقاالت

  مقاالً يف العلوم السياسية ٢٥نشر 

 مواضيع أخرى مقاالً صحفياً يف ٢٦نشر 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 )الدامنرك (مورتن كيايرومالسيد 

 :تاريخ ومكان امليالد ، آرهاوس، الدامنرك١٩٥٧مارس / آذار٣٠

 :لغات العمل واإلنكليزية والفرنسية واألملانية) اللغة األم(دامنركية ال

ير املشارك للمركز املدير التنفيذي للمعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان واملد
 الدامنركي للدراسات الدولية وحقوق اإلنسان

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 رئيس إدارة اللجوء يف جملس الالجئني الدامنركي: ١٩٩١-١٩٨٤

 املدير التنفيذي للمعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان: ٢٠٠٢-١٩٩١

موظف  ١٠٠املدير التنفيذي املشرف على قرابة      : ٢٠٠٢مـنذ عـام     
املركز الدامنركي ( موظفاً ٣٥٠وقرابة ) املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان(

 )للدراسات الدولية وحقوق اإلنسان

التعاون مع الوزراء والربملانيني واملمثلني احلكوميني والدبلوماسيني رفيعي        
املسـتوى ومسـؤويل األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وممثلي      

 مات غري احلكومية واملؤسسات الوطنيةالشركات واملنظ

أسـفار كثرية لإلشراف على برامج ومشاريع للمعهد الدامنركي حلقوق          
 اإلنسان يف أحناء شىت من العامل، وإلقاء حماضرات

قـيادة أفـرقة ومـبادرات تتطلب مهارات يف التحاور، يف إطار برامج        
 .دامنركية وبرامج لالحتاد األورويب

 :ئيسيةاألنشطة املهنية الر

/ ماجسـتري فـي القانون مـن جامعة آرهاوس فـي الدامنرك، كانون الثاين          
 ١٩٨٤يناير 

 تدريب معمق يف اإلدارة العامة والتخطيط االستراتيجي وإدارة املوارد البشرية

 :املؤهالت العلمية

إدارة جزء من الربنامج الدامنركي ملناهضة العنصرية وكره األجانب ضمن 
  لتوجيهات االحتاد األورويب بشأن العرقاإلطار القانوين

، عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري، ويف عام          ٢٠٠٢مـنذ عـام     
، عني منسقاً خاصاً معنياً مبتابعة توصيات اللجنة ومالحظاهتا اخلتامية٢٠٠٤

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :هدةاملعنية املنشأة مبوجب معا



CERD/SP/68 
Page 16 

 

، انتخب رئيساً للجنة التنسيق الدولية املعنية باملؤسسات        ٢٠٠٤يف عام   
الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي شبكة لتنسيق الصالت بني األمم املتحدة          
واملؤسسـات الوطنية يف جلنة حقوق اإلنسان ومؤسسات األمم املتحدة          

 املختصة األخرى

حلقوق األساسية اليت   ، عضو يف شبكة اخلرباء املعنية با      ٢٠٠٢مـنذ عام    
  أنشأهتا املفوضية األوروبية للربملان األورويب

 

Protection against Racial Discrimination: ICERD ــد ، املعه
 DIHR, 2005الدامنركي حلقوق اإلنسان، 

Human Rights for Immigrants and Immigrants for Human 

Rights, Routhledge, 2005 

Approaches to Reservations by the CERD, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2004 

National Human Rights Institutions Implementing Human Rights, 

Martinus Nijhoff Publishers, 2003. 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال



CERD/SP/68 
Page 17 

 )الربازيل(السيد جوزيه أوغستو ليندغرين ألفيس 

 :تاريخ ومكان امليالد وي، والية ريو دي جانريو، الربازيل، نيتري١٩٤٦يونيه / حزيران٢٢

 :لغات العمل الربتغالية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية

 ٢٠٠٢أبريل /سفري الربازيل يف صوفيا منذ نيسان

 ٢٠٠٢عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري منذ عام 

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 :األنشطة املهنية الرئيسية ٢٠٠٢أبريل / الربازيل يف صوفيا منذ نيسانسفريدبلوماسي، 

 ١٩٦٩ختّرج من كلية احلقوق جبامعة ريو دي جانريو االحتادية، 

معهد (ختـرج مـن األكادميـية الدبلوماسية لوزارة اخلارجية الربازيلية           
 ١٩٦٩، )ريو برانكو

انكو، وكان موضوع   دكتوراه من مركز الدراسات العليا، معهد ريو بر       
 ١٩٨٩، "األمم املتحدة وحقوق اإلنسان: "األطروحة

 :املؤهالت العلمية

مراقـب يف املؤمتـر األول لوزراء عمل بلدان عدم االحنياز وبلدان نامية     
 ١٩٧٨أخرى، تونس 

مندوب يف االجتماعات السنوية ملؤمتر تنسيق التنمية يف اجلنوب األفريقي، 
 )١٩٨٣(، وماسريو )١٩٨١ (، وبالنتري)١٩٨٠(مابوتو 

مـندوب يف الدورات العادية األوىل للمجلس االقتصادي واالجتماعي،         
 ١٩٨٨-١٩٨٥نيويورك، 

مـندوب يف الـدورات األربعني واحلادية واألربعني والثانية واألربعني 
والـدورات مـن السادسـة واألربعني إىل التاسعة         ) ١٩٨٧-١٩٨٥(

 للجمعية العامة لألمم املتحدة ) ١٩٩٤-١٩٩١(واألربعني 

مـندوب يف الـدورات مـن الثانـية واألربعني إىل الرابعة واألربعني 
والدورتـني السـابعة واألربعني والثامنة واألربعني ) ١٩٨٨-١٩٨٦(
 .للجنة حقوق اإلنسان) ١٩٩٥-١٩٩١(

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
ة املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئ     
 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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مندوب يف االجتماع الثالث للدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء          
 ١٩٨٦على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، نيويورك، 

مـندوب يف االجتماع احلادي عشر للدول األطراف يف االتفاقية الدولية   
 ١٩٨٧رك، للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، نيويو

 ١٩٩١مراقب يف االجتماع الوزاري حلركة عدم االحنياز، أكرا، 

مـندوب يف االجـتماع االسـتثنائي الثاين عشر لألطراف يف معاهدة            
 ١٩٩١تالتيلولكو، مكسيكو، 

مـندوب يف االجـتماعات التحضريية للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان،          
 ١٩٩٣-١٩٩١جنيف، 

اع اإلقليمي ألمريكا الالتينية للتحضري     رئـيس الوفد الربازيلي يف االجتم     
 ١٩٩٣للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، سان خوسيه، 

 ١٩٩٣مندوب يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فيينا، 

منسـق فريق العمل الذي ساعد يف التفاوض بشأن إعالن وبرنامج عمل      
 ١٩٩٣فيينا يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فيينا، 

 ١٩٩٤ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، مندوب يف

 ١٩٩٥مندوب يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن، 

العمل من أجل املساواة : مـندوب يف املؤمتـر العاملي الرابع املعين باملرأة        
 ١٩٩٥والتنمية والسلم، بيجينغ، 

املوئل الثاين،  : ريةمـندوب يف مؤمتـر األمم املتحدة للمستوطنات البش        
 ١٩٩٦اسطنبول، 

عضـو يف جلـنة األمـم املـتحدة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، 
١٩٩٧-١٩٩٤ 

 

مـندوب يف املؤمتـر العاملي ملكافحة العنصري والتمييز العنصري وكره           
 ٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان، 
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 الكتب

Human Rights as a Global Issue, São Paulo, Ed. Perspectiva, 

1994 

The International Architecture of Human Rights, São Paulo, 

Ed. FTD, 1997 

International Relations and Social Issues: The Decade of 

Conferences, Brasilia, IBRI/FUNAG, 2001 

Law and Citizenship in Postmodernity, Piracicaba, UNIMEP, 

2002 

Human Rights in Post-Modernity, São Paulo, Ed. Perspectiva, 

2005 

 املقاالت

The U.N. Social Agenda Against "Postmodern" Unreason, in 

the Thesaurus Acroasium, vol. XXVIII, Thessaloniki, 1997 

The United Nations, Postmodernity and Human Rights, in 

University of San Francisco Law Review, vol. 32, No. 3, 
Spring 1998 

The Declaration of Human Rights in Postmodernity, in Human 

Rights Quarterly, vol. 22, No. 2, May 2000, Johns Hopkins 

University Press 

The Durban Conference Against Racism and Everyone’s 

Responsibilities, in Netherlands Quarterly of Human Rights, 

vol. 21, No. 3, September 2003. 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 )ترينيداد وتوباغو(السيدة نفيسة حممد 

 :تاريخ ومكان امليالد ، لندن، إنكلترا١٩٦٢ديسمرب / كانون الثاين٢٨

 :لغات العمل اإلنكليزية

مستشـارة قانونية قي وزارة العدل، مكلفة بإسداء املشورة واخلدمات          
لدعم باملشورة والبحث والتنسيق إىل     القانونية إىل النائب العام، وتقدمي ا     

الوزارة، وال سيما فيما يتعلق بالشأن العام والسياسة التشريعية والتخطيط

 عضو يف جملس إدارة هيئة اإلدارة البيئية

للحركة ) السياسات العامة (، نائبة الزعيم السياسي     ١٩٩٧مـنذ عـام     
 الوطنية الشعبية

ينيداد وتوباغو من عام    عضـو معـارض يف جملس الشيوخ يف برملان تر         
 ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٥

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 تدير وختطط وتنسق قضايا الشأن العام والسياسة العامة

تقوم ببحوث وتسدي املشورة يف جماالت حمددة بتكليف من النائب العام

 تساعد يف تنسيق جدول األعمال احلكومي التشريعي

ن شىت كلجنة حماكم األسرة وجلنة الوساطة وجلنة متثل النائب العام يف جلا
 دليل العنف املرتيل وجلنة االستعراض التشريعي

 أمينة جلنة رئيس احملكمة العليا لرصد مشروع حماكم األسرة النموذجي

تقـدم دعمـاً أساسـياً إىل النائب العام يف قضايا مكافحة املخدرات             
ة حقوق اإلنسان التابعة    ومكافحة الفساد وقضايا إقامة العدل وإىل وحد      

 لوزارة العدل

تشـارك يف ختطـيط ورصد وتقييم مشاريع وبرامج هتدف إىل النهوض            
 باملرأة والطفل واألسرة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

شهادة يف . من جامعة جزر اهلند الغربية) مرتبة الشرف(إجازة يف احلقوق 
 السنة األوىل من    أهنت. التعلـيم القانوين من كلية حقوق هاي وودينغ       

 اإلجازة يف التاريخ وعلم االجتماع قبل االلتحاق بكلية احلقوق

 :املؤهالت العلمية
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عملت السيدة نفيسة حممد يف إدارة الوكيل العام التابعة لوزارة العدل من 
، وشاركت بوصفها حمامية يف البت يف قضايا ١٩٩٥ إىل عام ١٩٩٢عام 

.  انتهاك حلقوق اإلنسان   دسـتورية ومـنازعات أخـرى تنطوي على       
وشـاركت يف عـدة مؤمترات دولية كمنظمة أصوات أمريكا احليوية،           

، ٢٠٠٤ ويف عام. ومجعية الربملانيني الكاريبية، ورابطة الكومنولث الربملانية
قدمـت ورقـة يف مكتـبة الكونغرس يف واشنطن بشأن تاريخ وثقافة             

، شاركت ٢٠٠٥ عام ويف. الشعوب اهلندية الشرقية يف ترينيداد وتوباغو
يف منتدى البلدان األمريكية املعين باألحزاب السياسية التابع ملنظمة الدول 

 .األمريكية وقدمت ورقة بشأن اإلصالح الدستوري

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة

 ":Constitutional Reform in the Caribbean:٢٠٠٥أبريل /نيسـان 

"National Case Studies: Trinidad and Tobago  ورقـة مقدمة يف ،
 االجتماع الكارييب ملنتدى البلدان األمريكية املعين باألحزاب السياسية

، Women in Leadership Roles in the Diaspora": "٢٠٠٥مايو /أيار
ه كل من اللجنة العليا     ورقـة مقدمة يف املؤمتر الدويل الثالث الذي نظم        

 اهلندية وجامعة جزر اهلند الغربية وجملس الثقافة اهلندية الوطين

 "The Development of Muslim Culture in:٢٠٠٥سبتمرب /أيلـول 

"Trinidad and Tobago  ورقـة مقدمة يف احللقة الدراسية اليت نظمها ،
لشعوب كونغـرس الواليـات املتحدة يف واشنطن بشأن تاريخ وثقافة ا          

 .اهلندية يف ترينيداد

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 )كولومبيا(السيد باستور إلياس مورييو مارتينيس 

ينتمي إىل  (، أنداغويـا، تشـوكو، كولومبيا       ١٩٦٣أغسـطس   / آب ٨
 )اجلماعة الكولومبية األفريقية األصل

 :تاريخ ومكان امليالد

 :لغات العمل اإلسبانية

مسؤول عن املسائل املتصلة بالفقر     . خارجية كولومبيا مستشار يف وزارة    
واألهـداف اإلمنائـية لأللفـية ومنظمة العمل الدولية، وعضو يف فريق            
الـتفاوض بشـأن اتفـاق التجارة احلرة بني كولومبيا وإكوادور وبريو     

 والواليات املتحدة األمريكية، يف مجلة مهام أخرى

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 حىت اليوم، مكلَّف    ١٩٩٧فرباير  /ر يف وزارة اخلارجية منذ شباط     مستشا
مبسـائل اجملـتمعات األصلية، والسكان الكولومبيني من أصل أفريقي،          
ومجاعـات الرايسـال يف سان أندريس والسكان من مجاعات الروما،           
واملـرأة، والطفولة، واملهاجرين، واالجتار باألشخاص، فضالً عن صياغة         

يتعني على كولومبيا تقدميها إىل اهليئات الدولية حلقوق        الـتقارير الـيت     
كما عمل . اإلنسان وفقاً اللتزامات الدولة مبوجب املعاهدات ذات الصلة

مديـراً مؤقـتاً إلدارة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل التابعة           
 لوزارة خارجية كولومبيا 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 :املؤهالت العلمية البيئة، وحائز على دبلوم يف حقوق اإلنسانحمام خمتص يف قانون 

مديـر أسبق يف وزارة الداخلية، مكلف مبسائل جمتمعات السود، وعضو      
نوفمرب /تشرين الثاين (دائـم يف جملس السياسة االقتصادية واالجتماعية        

 )١٩٩٧يناير / كانون الثاين- ١٩٩٤

 مؤمترات ومنتديات شىت    مـندوب حكومة كولومبيا يف بعثات رمسية إىل       
لألمـم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية ومجاعة أمم األنديز ومصرف          

 التنمية للبلدان األمريكية والبنك الدويل

 املتعلق بالوصول ٣٩١عضو يف فريق العمل الذي صاغ قرار األنديز رقم 
 إىل املوارد الوراثية ونواجتها

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
الصلة بوالية اهليئة   املـيدان ذي    

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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عضو يف فريق اخلرباء اخلمسة املستقلني البارزين الذين عينهم رئيس جلنة           
حقـوق اإلنسان يف دورهتا الثامنة واخلمسني، واملكلفني مبتابعة اإلعالن          
وخطـة العمـل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز           

وحماضر على  . صـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        العن
 الصعيد الوطين والدويل

 

Cuotas Políticas para Grupos Étnicos en Colombia: El Camino 

Hacia y Logros de la Asamblea Nacional Constituyente ،١٩٩١ .
صيغة (،  ٢٠٠٥أغسطس  /مصـرف التنمـية للـبلدان األمريكية، آب       

ورقة أعدت للحلقة الدراسية الدولية بشأن تعزيز املساواة        ). ةإلكترونـي 
 ٢٠٠٥أبريل /واإلدماج االجتماعي، برازيليا، نيسان

Reconocimiento de Derechos Territoriales a los Afrodescendientes: 

La Experiencia Afrocolombiana.   ورقـة أعـدت بطلب من مفوضية 
ليمية املتعلقة باعتماد وتنفيذ سياسات من      اإلنسان حللقة العمل اإلق   حقوق  

أجـل سـكان أمريكا الالتينية املتحدرين من أصل أفريقي، مونتفيديو،           
 ٢٠٠٣مايو /أيار

Territorio, minería y medio ambiente en el valle del río San 

Juan en la perspectiva de la reglamentación y aplicación de la 

ley 70 de 1993 en comunidades negras: Territorio y desarrollo. 

Swissaid ،١٩٩٥، شبكة التضامن االجتماعي، مدلني 

Las acciones populares en la defensa de los derechos de las 

comunidades negras", in Acciones Populares y de Grupo − 

Nuevas Herramientas para Ejercer los Derechos Colectivos, 

Defensoría del Pueblo, éditions juridiques Gustavo Ibañez ،
 ١٩٩٥بوغوتا، 

Derechos territoriales de las comunidades negras y defensa del 

Pacífico, in Derecho y Medio Ambiente II, Corporación Penca 

de Sabila ،١٩٩٤، مدلني. 

:الأحدث املنشورات يف هذا اجمل
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 )باكستان(السيد آغا شاهي 

 :تاريخ ومكان امليالد ، بانغالور١٩٢٠أغسطس / آب٢٥

 :لغات العمل اإلنكليزية

 رئيس جملس إسالم آباد للشؤون العاملية

رئيس معهد الدراسات االستراتيجية، : ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢إىل غاية 
 إسالم آباد

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 )١٩٨٢-١٩٧٧(رجية باكستان وزير خا

) مسؤول عن وزارة اخلارجية   (وزيـر دولـة مكلف بالشؤون اخلارجية        
)١٩٧٧-١٩٧٣( 

-١٩٦٧( ولدى األمم املتحدة )١٩٧٣-١٩٧٢( سفري باكستان يف الصني
١٩٧٢( 

 )١٩٦٩-١٩٦٨(مثَّل باكستان يف جملس األمن 

 ١٩٦٨ النووية، رئيس وفد باكستان يف مؤمتر الدول غري احلائزة لألسلحة
)بشأن الضمانات األمنية املقدمة إىل الدول غري احلائزة لألسلحة النووية(

 )١٩٦٧-١٩٦٤(وزير دولة إضايف مكلف بالشؤون اخلارجية 

 )١٩٦١-١٩٥٨(نائب املمثل الدائم لدى األمم املتحدة 

 )١٩٥٨-١٩٥٥(وزير مستشار، سفارة باكستان يف واشنطن العاصمة 

قد وفود باكستان إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة        تـرأس ألكثر من ع    
 ومؤمترات حركة عدم االحنياز ومنظمة املؤمتر اإلسالمي

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 ماجستري يف التاريخ واالقتصاد والسياسة وإجازة يف احلقوق

 )١٩٤٨-١٩٤٧(مستشار دستوري لدى رئيس وزراء السند 

 :املؤهالت العلمية
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 )١٩٥١-١٩٤٩(فظة هتاتا يف مقاطعة السند قاضي حما

الـتحق باخلدمة املدنية لعموم اهلند سابقاً بعد أن متّ اختياره على أساس             
 مسابقة مشلت مجيع أحناء اهلند 

 

الرئيس املشارك للوفد الباكستاين يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فيينا، 
١٩٩٣ 

لقضاء على التمييز العنصري    باشـر، يف الدورة اخلامسة والستني للجنة ا       
، نقاشـاً مواضيعياً بشأن منع اإلبادة اجلماعية      )٢٠٠٤أغسـطس   /آب(

، مشروع إعالن )٢٠٠٥مارس /آذار(وقدم، يف الدورة السادسة والستني 
بشأن منع اإلبادة اجلماعية، اعتمد بصيغته املعدلة بوصفه اإلعالن املتعلق          

وجدير بالذكر أن   ). ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١(مبـنع اإلبـادة اجلماعية      
الوثـيقة اخلتامـية املـتفق علـيها اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف شهر       

سبتمرب تقبل تدخل جملس األمن وفقاً للفصل السابع ورهنا بشروط /أيلول
ويف إطار املتابعة، ساعد جلنة القضاء . حمـددة قصد منع اإلبادة اجلماعية   

رهتا السابعة والستني جمموعة عـلى التمييز العنصري على أن تضع يف دو      
من املؤشرات املتصلة باإلبادة اجلماعية بغية تعزيز قدرة األمم املتحدة فيما 

 يتعلق باإلنذار املبكر

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة

 Can Genocide be prevented?)٢٠٠٥مارس /آذار( 

Lessons of Rwanda and Srebrenica genocides)  أبـريل  /نيسـان
٢٠٠٥( 

Bandung II − A Historical Watershed?) ٢٠٠٥مايو /أيار( 

The Five Principles of Peaceful Coexistence and Modern 

International Relations) ٢٠٠٤يونيه /حزيران( 

The Emerging World Order) ٢٠٠٣مايو /أيار( 

Pakistan’s Security and Foreign Policy) جمموعة مقاالت وخطب (
١٩٨٨. 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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 )اليونان( ألكسندر سيسيليانوس -السيد لينوس 

 :تاريخ ومكان امليالد )اليونان(، أثينا ١٩٦٠مايو / أيار٩

 :لغات العمل نية واإليطاليةاإلنكليزية، الفرنسية، اليونانية؛ معرفة عملية للغتني األملا

 أستاذ يف كلية احلقوق جبامعة أثينا

) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(نائـب رئـيس جلـنة القضاء على التمييز العنصري           
 )٢٠٠٢انتخب عضواً يف اللجنة يف عام (

للجنة خرباء  ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣( ورئيس أسبق    ١٩٩٧عضـو مـنذ عام      
 جملس أوروبا لتحسني إجراءات محاية حقوق اإلنسان

 ئيس الفرع األول للجنة الوطنية اليونانية حلقوق اإلنساننائب ر

 )ستراسبورغ(نائب رئيس املعهد الدويل حلقوق اإلنسان 

عضـو يف شـبكة اخلـرباء املستقلني لالحتاد األورويب يف جمال احلقوق             
 )٢٠٠٢منذ عام (األساسية 

 عضو يف نقابة حمامي أثينا، حمام لدى حمكمة النقض وجملس الدولة

 وعضو يف عدد جلمعية القانون الدويل جملس إدارة الفرع اليوناين عضو يف
 من الرابطات املهنية

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

احلماية الدولية حلقوق اإلنسان    : أسـتاذ يف كلـية احلقوق جبامعة أثينا       
 والقانون الدويل العام واملنظمات الدولية

هد الدويل حلقوق اإلنسان    املع: أسـتاذ زائـر دعـته املؤسسات التالية       
؛ وأكادميـية الهاي للقانون    )٢٠٠٣،  ٢٠٠١،  ١٩٩٤ستراسـبورغ،   (

؛ ومعهد الدراسات اجلامعية الدولية     )٢٠٠٥،  ٢٠٠٠،  ١٩٩٦(الدويل  
؛ وكلـية احلقـوق جبامعـة روبري شومان         )١٩٩٧جنـيف،   (العلـيا   

الواليات املتحدة،  (؛ وكلية احلقوق جبامعة متبل      )١٩٩٨ستراسبورغ،  (
؛ وكلية احلقوق جبامعة    )٢٠٠٢-١٩٩٨نامج مشترك مع جامعة أثينا،      بر

؛ وكلية  )٢٠٠٤،  ١٩٩٩جامعة باريس الثانية،    ( أسـاس    -بانثـيون   
، ١٩٩٩جامعة باريس األوىل،    ( السوربون   -احلقـوق جبامعة بانثيون     

؛)٢٠٠٣( مرسيليا الثالثـة    -؛ وكلـية احلقوق جبامعة إكس       )٢٠٠٣
 

 :األنشطة املهنية الرئيسية
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؛ واجلامعة  )٢٠٠٤( بوردو الرابعة    -نتسكيو  وكلـية احلقوق جبامعة مو    
 )٢٠٠٥غالوي، (الوطنية آليرلندا 

خـبري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان دعاه يف عدة مناسبات كل من        
األمـم املـتحدة واليونسكو وجملس أوروبا واالحتاد األورويب وأجهزة          
 وهيئات حكومية أخرى للمشاركة يف مؤمترات وبعثات رمسية يف بلدان         

االحتاد الروسي، وألبانيا، وأذربيجان، وإستونيا، وأوكرانيا،      : كثرية منها 
وبلغاريـا، وتونس، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية إيران        وبلجـيكا، 

اإلسـالمية، ومجهوريـة مولدوفـا، والدامنرك، وسلوفينيا، وسويسرا،         
 وفرنسا، وفنلندا، وكوت ديفوار، واملغرب، والنمسا

وناين يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر اليونسكو العام عضو يف الوفد الي
 )١٩٩٣باريس، (

عضـو يف الوفد اليوناين يف الدورات من احلادية واخلمسني إىل السادسة            
 )٢٠٠١-١٩٩٦نيويورك، (واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة 

قـام بصـفته خبرياً ومستشاراً دولياً بدراسات قانونية بطلب من دول            
) ستراسبورغ(ديدة وعاجل قضايا أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ع

 )لكسمربغ(وحمكمة العدل األوروبية 

 ")ممتاز"، بتقدير ١٩٨٣(إجازة يف احلقوق من جامعة أثينا 

شـهادة دراسـات معمقة يف القانون الدويل من جامعة روبري شومان،            
 )، األول يف دفعته١٩٨٤ ()فرنسا(ستراسبورغ 

، ١٩٩٠(دكـتوراه يف القانون من جامعة روبري شومان، ستراسبورغ          
، وجائزة جورج ١٩٩١) الدولية(األول يف الكلية، جائزة بول غوغنهامي       

 )١٩٩١تينيكيديس، 

تأهيل لإلشراف على البحوث العلمية، جامعة روبري شومان، ستراسبورغ 
)١٩٩٠( 

 :املؤهالت العلمية
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 عـام مبؤمتر جملس أوروبا وباللجنة االستشارية الوطنية الفرنسية          مقـرر 
: الكفاح ضد العنصرية وكره األجانب    "حلقوق اإلنسان حول موضوع     

ستراسبورغ، تشرين  " (األولويـات والُسُبل من أجل التنسيق األورويب      
 )١٩٩٤نوفمرب /الثاين

ول موضوع  منظّم حللقة دراسية دولية للخرباء بالتعاون مع اليونسكو ح        
 )١٩٩٤مايو /أوملبيا، اليونان، أيار(أشكال التمييز اجلديدة 

عضـو يف الوفد اليوناين إىل احللقة الدراسية الدولية حول القضاء على            
التميـيز العنصري، اليت نظّمها مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف           

ألمم مكتب ا (إطـار العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري         
 ؛ وعضو يف جلنة صياغة الوثيقة اليت اعُتمدت)١٩٩٦املتحدة جبنيف، 

منظّم مؤمتر دويل بالتعاون مع مديرية حقوق اإلنسان التابعة جمللس أوروبا 
 )١٩٩٦مايو /أثينا، أيار(بشأن موضوع محاية األقليات يف أوروبا 

امعة أثينا،  دورة تدريبية يف برنامج الدراسات العليا يف القانون الدويل جب         
 )٢٠٠٥-١٩٩٩" (منع التمييز العنصري: "بعنوان

ممـثل اللجنة الوطنية اليونانية حلقوق اإلنسان يف املؤمتر العاملي ملكافحة           
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          

 )٢٠٠١ديربان، (

 املشترك بني ممـثل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف االجتماع الثاين      
 )٢٠٠٣يونيه /مكتب األمم املتحدة جبنيف، حزيران(اللجان 

ممثل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف االجتماع الثالث لفريق العمل           
احلكومـي الـدويل املعين بالتطبيق الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان           

 )٢٠٠٤أكتوبر /مكتب األمم املتحدة جبنيف، تشرين األول(

بوصفه عضواً يف جلنة القضاء على التمييز العنصري، مقرراً قُطرياً          ُعني،  
آيسلندا واجلمهورية التشيكية   : كـي يقـدم تقارير بصدد الدول التالية       

 وسلوفاكيا والسويد وفرنسا وهنغاريا

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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 إصداراً بالفرنسية واإلنكليزية واليونانية، خبصوص ٧٠ حوايل َنشرألَّف و
احلماية الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل العام، مبا يف ذلك ثالث           

 مؤلفاً مجاعياً والعديد من املقاالت املنشورة يف جمالت         ١١أطروحات، و 
,Annuaire français de droit international(ذات شـهرة عاملـية   

European Journal of International Law, Revue générale de droit 

international public, Revue belge de droit international, Revue 

trimestrielle des droits de l’homme, Annuaire de La Haye de 

droit international, Revue Europe, Revue hellénique de droit 

international. ( ــدار ــن إص ــية م ــات مجاع  Pressesأو يف مؤلف

universitaires de France, La documentation française, Pedone, 

Montchrestien (Paris), Bruylant (Bruxelles), Kluwer Law 

International, Martinus Nijhoff...منها : 

Nouvelles formes de discrimination (dir. Pub.)كو  تصدير فيديري
 ١٩٩٥، Pedoneمايور، املدير العام لليونسكو، باريس، 

Conclusions générales (en collaboration avec E. Decaux) de 

la Conférence internationale du Conseil de l’Europe sur 

"La lutte contre le racisme et la xénophobie: priorités et 

moyens d’une harmonisation européenne", Ce racisme qui 

menace l’Europe, La documentation française,  ،١٩٩٦باريس ،
 ٢٣٣من الصفحة 

La protection des minorités en Europe: la Convention-cadre 

du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 

nationales (codir. pub.)يس، األمني العام جمللس  تصدير دانييل تارسك
 ١٩٩٧، A. N. Sakkoulasأوروبا، أثينا، 

"La portée de la Déclaration universelle", La Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme 1948-1998. Avenir d’un idéal 

commun          حلقـة دراسية دولية حتت سامي إشراف رئيس اجلمهورية ،
، الصفحات ١٩٩٩، La documentation françaiseالفرنسية، باريس، 

 ٣٤١ إىل ٣٢١من 

L’ ONU et la démocratisation de l’État: systèmes régionaux 

et ordre juridique  ،باريس ،Pedone ،صفحة، تصدير ٣٢١، ٢٠٠٠ 
 بطرس بطرس غايل

 

 

 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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The Prevention of Human Rights Violations (eds.) تصدير ماري ،
 ٢٠٠١، M. Nijhoffروبنسون، الهاي، 

"La liberté de diffusion des convictions religieuses", La 

protection internationale de la liberté religieuse ،  ،بروكسـل
Bruylant ،٢٢٩ إىل ٢٠٥، الصفحات من ٢٠٠٢ 

"La "réforme de la réforme" du système de protection de la 

Convention européenne des droits de l’homme", Annuaire 

français de droit international، ٦١١، الصـفحات مـن   ٢٠٠٣ 
 ٦٤٠إىل 

"Les potentialités de la Convention pour l’élimination de la 

discrimination raciale", Mélanges G. Cohen-Jonathanكسل، ، برو
Bruylant ،١٣٩٧ إىل ١٣٨٥، الصفحات من ٢٠٠٤ 

"L’application de la Convention pour l’élimination de la 

discrimination raciale: à l’occasion du quarantième anniversaire 

depuis son adoption", Revue trimestrielle des droits de 

l’homme, 2005. 
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 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(ورنبريي السيد باتريك ث

، ميدلزبرو، اململكة املتحدة لربيطانيا     ١٩٤٤ديسمرب  / كـانون األول   ٤
 العظمى وآيرلندا الشمالية

 :تاريخ ومكان امليالد

 :لغات العمل اإلنكليزية واإليطالية؛ والقدرة على تناول وثائق بالفرنسية واإلسبانية

 ذ يف القانون الدويل، جامعة كيل، اململكة املتحدةأستا

 أستاذ مستشار يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، جامعة أكسفورد

 أستاذ زائر، معهد كيلوغ، أكسفورد

 عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

ن والتعاون يف أوروبا بعثات شىت بتكليف من املفوض السامي ملنظمة األم
، يف هنغاريا   ١٩٩٨ إىل عام    ١٩٩٤املعـين باألقليات القومية، من عام       

ورومانيا والتفيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وقيادة فريق خرباء بشأن األقلية         
 اهلنغارية يف سلوفاكيا واألقلية السلوفاكية يف هنغاريا

 ٢٠٠٢-١٩٩٤عضو يف اجمللس الدويل جملموعة حقوق األقليات، 

 ٢٠٠٢-١٩٩٩رئيس جمموعة حقوق األقليات، 

عضـو يف اجمللس االستشاري للمركز األورويب املعين بقضايا األقليات،          
 فلنسربغ، أملانيا

عضو يف جلان خرباء شىت جمللس أوروبا، وأعد يف هذا السياق دراسة عن             
العالقـة بـني االسـتقالل اإلقليمي وحقوق األقليات، وتقييما قانونيا           

ات الدول مبوجب ميثاق اللغات اإلقليمية أو لغات األقليات؛         ملسـؤولي 
ودعي كمقرر مؤمتر يف الذكرى اخلامسة لالتفاقية اإلطارية بشأن محاية          

 ٢٠٠٣األقليات القومية، ستراسبورغ، 

 International Journal on Minority andعضـو يف هيئة حترير نشرة 

Group Rights 

 :األنشطة املهنية الرئيسية
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 ١٩٦٨جازة يف احلقوق، جامعة لندن، إ

 ١٩٧٦شهادة دراسات عليا يف احلقوق، جامعة كيل، 

 ١٩٨٦دكتوراه، جامعة كيل، 

 ١٩٧٣شهادة احملاماة، لينكولن إن، 

 :املؤهالت العلمية

؛ مقرر قُطري ٢٠٠١عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري منذ عام 
ربازيل، وبربادوس، وسان فنسنت معين باالحتاد الروسي، واألرجنتني، وال

 وجزر غرينادين، وقربص، وكرواتيا، ونيوزيلندا

 ٢٠٠٦-٢٠٠٤/٢٠٠٤-٢٠٠٢انتخب مقرراً للجنة ككل، 

زار مؤخراً، بصفته الشخصية كخبري يف مسائل التمييز العنصري وحقوق 
 األقليات، بلداناً من بينها الربازيل وتركيا ونيبال واليابان

بشأن مسائل العرق والسكان    ) ١٠٠كثر من   أ(قـدم ورقـات كثرية      
األصـليني واألقليات يف إطار اهتمامه املستمر هبذه املسائل، ونشر لـه           

 :مؤخراً

"Caste-based Discrimination under the International Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination"، 
 ٢٠٠٣اإلنسان، غالوي، املركز اآليرلندي حلقوق 

"On Implementing the Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination"للحلقة الدراسية ، Tutti diversi, 

tutti uguali،  ،يف حفل تدشني املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري
 ٢٠٠٤نوفمرب /روما، تشرين الثاين

"On the Many Forms of Racial Discrimination: A Perspective 

"from CERD، ،حماضرة عامة، معهد دراسات الكومنولث، جامعة لندن 
 ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

األنشـطة الرئيسية األخرى يف     
املـيدان ذي الصلة بوالية اهليئة      

 :املعنية املنشأة مبوجب معاهدة
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 "On the International Convention on the Elimination of All 

K"Forms of Racial Discrimination ، ،املؤمتر السنوي حلقوق اإلنسان
 ٢٠٠٥فرباير /جامعة نوتنغهام، شباط

"Racial Discrimination and Indigenous Peoples"،  حماضرة عامة يف
 ٢٠٠٥مارس /منظمة العمل الدولية، آذار

 

 بشأن مسائل القانون الدويل      إصداراً ٨٠فيما يلي خمتارات من أكثر من       
وتشـمل األعمال قيد اإلعداد تعليقاً قانونياً على      . وحقـوق اإلنسـان   

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري سيصدر يف          
 : Oxford University Press عن ٢٠٠٧عام 

Indigenous Peoples and Human Rights  ،ــفحة، ٤٨٤  ص
(Manchester University Press, 2002) 

Minority Rights in Europe: A Review of the Work and Standards 

of the Council of Europe ) ٦٨٢) (باالشـتراك مع مارتن إستيبانيس 
 )٢٠٠٤صفحة، دار نشر جملس أوروبا، 

"Minority and Indigenous Rights at the End of History", 

Ethnicities,،    ٥١٥، الصـفحات من     )٢٠٠٢ (٤العـدد   ،  ٢ اجمللـد 
 ٥٣٧إىل 

"The Framework Convention on National Minorities: 

A Provisional Appraisal and a Memory of the Baltic States", 

Baltic Yearbook of International Law, ــد ، )٢٠٠٢ (٢، اجملل
 ١٥٧ إىل ١٢٧الصفحات من 

"Human Rights and the Shaping of Loyalties", M. Waller and 

A. Linklater (eds.), Political Loyalty and the Nation-State 

(Routledge, 2003) ١٠٤ إىل ٩١، الصفحات من 

"Race, Descent and Caste under the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination", 

K. Nakano, M. J. Yutzis et R. Onoyama (eds.), Descent-Based 

Discrimination (IMADR, 2004)، ١٣٧ إىل ١١٩ الصفحات من 

:أحدث املنشورات يف هذا اجملال
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"The Convention on the Elimination of Racial Discrimination", 

Indigenous Peoples and Caste/Descent-based Discrimination, 
J. Castellino and N. Walsh (eds.), International Law and 

Indigenous Peoples (Martinus Nijhoff Publishers, 2005) ،
 ٥٢ إىل ١٧الصفحات من 

 كثرية بشأن حقوق التعليم واحلقوق اللغوية باالشتراك مع         كتب فصوالً 
 :M. Weller (eds.), The Rights of Minorities دي فـارين، . ف

A commentary on the European Framework Convention for the 

Protection of National Minorities (Oxford University Press, 

 ٤٢٨ إىل ٣٦٥، الصفحات من (2005

 

 بإصدار جمموعة   ٢٠٠٤احـُتفي باألستاذ ثورنبريي يف عام       : مالحظـة 
 Festschrift: N. Ghanea and A. Xanthakiمقـاالت تكـرمياً لـه   

(eds.), Minorities, Peoples and Self-Determination - Essays in 

Honour of Patrick Thornberry (Martinus Nijhoff, 2005). 
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