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 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع الثاين والعشرون

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧نيويورك، 

انتخاب تسعة أعضاء للجنة القضاء على التمييز العنصري ليحلوا حمل 
 ، وفقاً  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٩دة واليتهم يف    مـن ستنقضي م   

  من االتفاقية٨                      ألحكام املادة 

 مذكرة مقدمة من األمني العام

 إضافة

، مذكرة شفوية من البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية CERD/SP/69تلقى األمني العام، بعد إعداد الوثيقة  
، تبلغه فيها بأن اجلمهورية اليمنية      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١بنيويورك، مؤرخة   لدى منظمة األمم املتحدة     

 .قررت ترشيح السيد سعيد طالب مقبل النتخابات أعضاء جلنة القضاء على التمييز العنصري
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 مرفق

 السيد سعيد طالب مقبل

 ، اليمن١٩٥١أغسطس / آب٢٤ :تاريخ ومكان امليالد

 واإلنكليزية والفرنسية والروسية)  األماللغة(العربية  :لغات العمل

 مستشار لدى وزارة اخلارجية اليمنية لشؤون حقوق اإلنسان :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

وزير مفوض، البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى مكتب األمم املتحدة           :األنشطة املهنية الرئيسية
 .١٩٩٤-١٩٨٨واملنظمات الدولية األخرى، جنيف، 

 .١٩٨٨-١٩٨٦مستشار، قائم بأعمال سفارة اليمن لدى مجهورية أثيوبيا  

 .١٩٨٦-١٩٨٢نائب مدير إدارة املنظمات الدولية، وزارة اخلارجية،  

 :عضو يف الوفد اليمين لدى 

الـدورات السـنوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ومكتب          �  
مم املتحدة لشؤون العمل الدويل ومنظمة الصحة العاملية ومفوضية األ 
 .١٩٩٣ و١٩٩٢و١٩٩١ و١٩٩٠ و١٩٨٩الالجئني، جنيف،  

 .١٩٨٥مؤمتر وزراء خارجية منظمة املؤمتر اإلسالمي، املغرب،  � 

 املؤمتــر اخلــامس لرؤســاء دول مــنظمة املؤمتــر اإلســالمي،  �  
 .١٩٨٤املغرب،  

املؤمتـر السابع لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم االحنياز،           �  
 .١٩٨٣يودهلي، ن 

رئيس الوفد اليمين لدى املؤمتر املعين باتفاقية مراقبة حركة النفايات اخلطر            
، ولدى املؤمتر العام ملنظمة األمم      ١٩٨٩عرب احلدود والتخلص منها، بازل      

 .١٩٨٩املتحدة للتنمية الصناعية، فيينا 

 .ةماجستري يف العالقات الدولية ودبلوم يف الصحاف :املؤهالت العلمية
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 موظف لشؤون حقوق اإلنسان لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون األنشطة الرئيسـية األخرى يف
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الالجئني،  امليدان ذي الصلة بوالية اهليئـة
 :املعنية املنشأة  مبوجب معاهدة

لدى  :أحدث املنشورات يف هذا اجملال مكتب األمم املتحدة أُتيحت الفرصة للمرشح، بوصفه صحفياً معتمداً 
، لكتابة عدة مقاالت ومنشورات ٢٠٠٠ إىل عام  ١٩٩٦جبنـيف من عام     

حـول دور األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل             
 .واملساواة بني اجلنسني

- - - - - 


