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اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

االجتماع السابع عشر
 3تشرين األول/أكتوبر 2019
البند  5من جدول األعمال املؤقت
انتخاب مخسة أعضاء يف جلنة مناهضة التعذيب ليحلوا حمل األعضاء
الذين سمتنته ممدو واليمته يف  ٣1كمانو األول/ديسمم ،2019
وفقاً للفقرات من  1إىل  5من املادو  17من االتفاقية

انتخمماب مخسممة أعضمماء يف جلنممة مناهضممة التعممذيب ليحلمموا حمممل األعضمماء
الذين ستنته مدو واليته يف  ٣1كانو األول/ديسم 2019
مذكرو من األمني العام
 -1وفق اال لامااا  17ماان اتياقمااه منالتااه الترياانيض وبااملع ماان وااروو املرياماااه أو الريقوبااه
القاسمه أو الالإنسانمه أو املهمنه ،سمُريقد االجتماع السابع عشر لاادول األرارايف ا االتياقماه ا
مكتااض األماات املتيفااد ا جنم ا ا  3تش ارين األول/أكتااوبر  2019ماان أجاات انتمخاااو سااه
أعتاء ا جلناه منالتاه التريانيض مان قاأماه أتامخاِّ ترلاتايفهت الادول األرارايف ناليارع نماال
ك ااو اا اوا اات األعت اااء ال اانين س ااتنتهو م ااد والي ااتهت ا  31ك ااانوو األول /يس اام 2019
نالياارع أوالل  .وسمواصاات سااه أعتاااء أ اء مهااامهت ا الا نااه إ بايااه  31كااانوو األول/
يسم  2021ناليرع لثال .
 -2وعماالل فليقاار  12ماان قارام اجلمريمااه الريامااه  ،268/68تاار ا لاانع املاانكر مرياومااا
عاان اةالااه الرالنااه لتكااوين الا نااه تريكاات ت اواغرل ماان ءماال التوغيااع اجل اراا ل عتاااء اةااالم
ومتثااماهت لا نس ا  ،ومساااملت امله ا واهااتاليف نومهاات القانونمااه وكاانلف مااد واليااتهت ناليرعاااو
أوالل و لثال  .وميكن االرالع عاى السمل الناتمه ل عتاء اةالم عاى املوقع الشبكو لا نه
ن. www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Membership.aspx
 -3وتا ريت اجلمريمااه الريامااه ،ا اليقاار  13ماان قراملااا  ،268/68الاادول األرارايف عاااى
أو تااو  ،عنااد انتمخاااو ه ا اء لماااا املريالاادا  ،االعتبااام الواجااض لات اواغو اجل اراا املن ا ،
)GE.19-12294(A



CAT/SP/17/2

ومتثماات لتا ا اةتاااما والاانوت القانونمااه الرأمساامه ،وت اواغو متثماات اجلنس ا  ،ومشااامكه ه ا اء ماان
ذوي اإلعاقه ا عتويه لمااا مريالادا ءقاوإل اإلنسااو ،وفقاال ملاا تانص عاماق صاكو ءقاوإل
اإلنساو ذا ال اه.

أوالً -أعض م مماء الللن م ممة ال م ممذين س م ممتنته م م ممدو والي م ممته يف  ٣1ك م ممانو األول/
ديسم 2019
الريتو

باد اجلنسمه

عتو منن

السمد فمامت غائري
السمد عبد الولاو هاين
السمد كاو لمار رواسانت
السمد آر راكو
السمد سمباستماو توزي

الوالاي املتيفد األمريكمه
تونت
املكسمف
مجهوميه مولدوفا
فرنسا

2000
2016
2016
2016
2016

اثنياً -األشخاص الذين رشحته الدول األطراف
 -٤عما االل فليق اار  ٤م اان امل ااا  17م اان االتياقم ااه ،ع ااا األما ا الري ااا  ،ا م اانكر ت اايويه
مؤمهااه  13آذام/مااام  ،2019الاادول األرارايف إ تقاادح ترتااميفابا النتمخاااو سااه أعتاااء
ا الا نه حباول  13ءزيراو/يونمق  .2019وتتتمن لنع الوثمقه مجمع السامل الناتماه الار وم
حباول  13ءزيراو/يونمق  2019نانور املرفق .
 -5وفمما ياو قاأمه فلرتتمض األجبدي اإلنكامزي ألمساء األتمخاِّ املرتيف النتمخاهبت ا
الا نه ،مع ذكر أمساء الدول األررايف الر متيفتهت.
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املرتح

الدوله الر متيفتق

السمد بمت أنغوي
السمد لومو ويت كرانر
السمد إينا هادونو
السمد عبد الولاو هاين
السمد كاو هيلر رواسانت
السمد إم وباو إشلا
السمد مومبا ماليال
السمد إليما بوتش
السمد آر راكو
السمد سمباستماو توزي
السمد تمنات أبليزاشفيل
السمد فرانز جامساين زوبيتا ماريسكال

نم ملاي
الوالاي املتيفد األمريكمه
بنن
تونت
املكسمف
تركما
غامبما
التيما
مجهوميه مولدوفا
فرنسا
جومجما
وله بولميما املتريد القومما
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اثلثاً -األعضاء الذين تنته مدو واليته يف  ٣1كانو األول/ديسم 2021
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الريتو

باد اجلنسمه

عتو منن

السمد السريديه بلمري
السمد جمنت مودفيغ
السمد يم و رودريغيس  -بينسو
السمد خبتمام توزموخاميدوف
السمد زهانغ لون هونغ

امل رو
الدامنر
كولومبما
االحتا الروسو
ال

2006
201٤
2018
2018
2018
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املرفق*

بي أنغوي (نيلرياي)
اتريخ امليالد ومكانه 2٤ :نمساو/أبريت  ،196٤ببوكو ،واليه بمنمو ،نم ملاي
لغات العمل :اإلنكامزيه
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
أسااتاذ ءقااوإل اإلنساااو والقااانوو اإلنساااين واألم ا التنيمااني /ال ارأمت التنيمااني السااابق مباتاار
لا نه الورنمه ةقوإل اإلنساو ا نم ملاي.2016-2012 ،
املاادير التنيمااني ،مركااز النهااون فةقااوإل القانونمااه نالااني وااى مركااز استشااامي ل ادى اجملااات
االقت ا ي واالجتماعو .
التدميت والبيفل واإلترايف عاى حبوث الطالو.
مسؤول عن محايه وإنياذ الواليه املترياقه حبقوإل اإلنساو لا نه الورنمه ةقوإل اإلنساو.
األنشطة املهنية الرئيسية
التيفقماق ا انتهاكاا ءقاوإل اإلنسااو ب ايتق الارأمت التنيماني لا ناه الورنماه ةقاوإل اإلنسااو،
.2016-2012
تريزيااز ومحايااه ءقااوإل الياااا التااريميه مثاات الس ا ناء واألتاامخاِّ احملت ازين والنساااء واألريااال
واألتمخاِّ ذوي اإلعاقه.
البيفوث القانونمه مع إصدام  32منشومال ا جمال ءقوإل اإلنساو واجملاال ذا ال اه.
الاادعو والتوعم ااه والس ااريو إ إني اااذ ءق ااوإل و اايفااي انتهاك ااا ءق ااوإل اإلنس اااو ب اايتق ال ارأمت
التنيمني ملركز النهون فةقوإل القانونمه ،منن عا  2009ءىت اآلو.
املشامكه ا عد مؤمترا وأءداث ل مت املتيفد بشأو ءقوإل اإلنساو.
مصاد انتهاكااا ءقااوإل اإلنسااو وإنياااذ ءقااوإل اإلنسااو ب اايتق الارأمت التنيماني لا نااه الورنمااه
ةقوإل اإلنساو.
بناء القدما وتدميض وكاال األمن ومنوما اجملتمع املدين واملنوما بمل اةكوممه.
تنسمق أعمال املؤسسا الورنمه ةقوإل اإلنساو ب يتق عتوا ملد عام ا مكتض جلناه التنسامق
الدولمه ومأمسال لشبكه املؤسسا الورنمه ةقوإل اإلنساو ا برو أفريقما.2016-2013 ،

__________

*
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املؤهالت العلمية
بكالوميو ا اةقوإل ،1990 :وماجستمل ا اةقوإل ،1996 :و كتوماع ا القانوو،2005 :
من جامريه جو  ،وبكالوميو ا القانوو ،1991 :البو .
تااها ا القااانوو الاادو اإلنساااين 2003 ،وتااها ا قااانوو ءقااوإل اإلنساااو ،200٤ ،ماان
جامريه بريتوماي ،جنوو أفريقما.
تها ا اإلملاو وءقوإل اإلنساو من اجلامريه األمريكمه ،الوالاي املتيفد األمريكمه.2008 ،
تها ا قانوو النزوح الداهاو من مريهد القانوو اإلنساين ،سانرميو ،إيطالما.201٤ ،
تااها ا الريدالااه الدولمااه بشااأو انتهاكااا ءقااوإل اإلنساااو ماان اجلامريااه األمريكمااه ،الااوالاي
املتيفد األمريكمه.2008 ،
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
املشااامكه ا أنشااطه الا نااه الورنمااه ملنالتااه الترياانيض ب اايتق عتااوال ممسم اال ا الا نااه الورنمااه ا
نم ملاي.2016-2012 ،
مراقبه الس وو ومراكاز الشارره ومراكاز االءت ااغ األهارى ملناع أفرياال التريانيض واملريامااه القاسامه
أو الالإنسانمه أو املهمنه وبمللا من انتهاكا ءقوإل اإلنساو والتيفقمق فمها.
إجراء حتقمقا بشأو تكاوى الترينيض ب يتق ميون ءقوإل اإلنساو.
الدعو إ سن القانوو النم ملي ملنالته الترينيض.2017 ،
الدعو إ اعتما أسالمض عاممه لالست واو بدالل من الترينيض.
بدء إجراءا إلعمال ءقوإل ويفااي الترينيض.
املشامكه ا املشاوم اإلقاممماه بشاأو التريااوو با األمات املتيفاد واآللماه اإلقاممماه ةقاوإل اإلنسااو
 منع الترينيض ،أ يت أفف ،تباط/ف اير .2012قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
The Role of the Legislature in the protection of Human Rights in Africa.
The Legal Protection of Victims of Armed Conflicts.
Internationality of Human Rights: Issues on access to Justice by Victims in Africa.
The Implementation of the law of Armed Conflicts in it 21 st Century: some thoughts.
Readings in Human Rights.
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لور ويتين كرانر (الوالايت املتحدو األمريكية)
اتريخ امليالد ومكانه 16 :نمساو/أبريت  ،1959بمتبومغ ،أملانما
لغات العمل :اإلنكامزيه نبطالقه  ،اليرنسمه ن ا ثه
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
الا ن ااه االستش اااميه ،مرك ااز و اايفااي التري اانيض ،من اان ع ااا  2015ء ااىت اآلو ،ءم اال ي اادعو إ
إصالح سماسه الوالاي املتيفد ملكافيفه اإلملاو.
عتو ا جمات إ ام األكا ميمه األمريكمه لادباوماسمه.
عتو ا اجملات الدو ملريهد اإلبالغ عن اةرو والسال .
األنشطة املهنية الرئيسية
مأاامت اجملااالت األمريكمااه لاتريااامت الاادو  ،2019-2017 ،وهااالل لاانع الياارت عاات اةكومااه
األوغبكمه منومتق إ االوطالع أبنشطه الدعو فمما خيص السماسا التريامممه.
مأاامت املريهااد اجلمهااومي الاادو  2001-1995 ،و :201٤-200٤قااا جهااو لاانع املنوم اه
باامل الرحبمااه وباامل املتيفزبااه الراممااه إ النهااون حبقااوإل اإلنساااو والدميقرارمااه ا مجمااع أملاااء الريااا ،
والر مشات بدء باررم املنوماه املتريااق فملشاامكه السماسامه لامارأ وقاد ء ات عااى وساا جنماه
األليمه من لتوانما عاى عماق.
مس اااعد وغي اار ا امجم ااه لش ااؤوو الدميقرارم ااه وءق ااوإل اإلنس اااو والريم اات ،وغام هامجم ااه ال ااوالاي
املتيفد  :200٤-2001 ،ت ت من ض كبمل مسؤو اةكومه األمريكمه املري حبقوإل اإلنسااو
الدولمه ،وعمت عاى مساعد اةكوما ا مجمع أملاء الريا ا محايه ءقوإل اإلنسااو وتريزيزلاا،
وء ت عاى جاأز ا دمه املتممز من وغير هامجمه الوالاي املتيفد كاولن فول .وا إراام لانا
الدوم ،ت ت من ض ممثت وغام ا امجمه ا مريهاد الساال فلاوالاي املتيفاد الاني يشاريف عااى
مقرتءا برام ةت النزاعا ومرياجله القتااي املترياقه حبقوإل اإلنساو.
رأ ا ااض مأ ا اامت املريه ا ااد اجلمه ا ااومي ال ا اادو  :1995-1993 ،عم ا اات م ا ااع مءس ا اااء /مءس ا اااء وغماء
مسااتقبام ا باااداو مثاات إندونمسااما وبا اااماي وبااملو ومومانمااا وساااوفاكما وص اربما ومن ولمااا لا ادفع
جبهو لت قدمال من أجت حتس اءرتا ءقوإل اإلنساو ا باداهنت.
ماادير عاااى مسااتوى آسااما جملااات األماان القااومو :1993-1992 ،مسااؤول عاان تنساامق سماسااه
الوالاي املتيفد جتاع جنوو ترإل آسما ا عهد الرأمت جومج ل .و .بوش.
رأض مساعد وغير ا امجمه مريا فلشاؤوو التشاريريمه :1992-1989 ،عمات ب اوم وثمقاه ماع
أعتاء جمات الشموخ بشأو التشاريريا املترياقاه م موعاه مان أولاواي السماساه ا امجماه ،لكاو
تشمت تريزيز ءقوإل اإلنساو.
مساعد ا الشؤوو التشريريمه لاسامناتوم جاوو مااك  ،1989-1986 ،ومكاز هاالل لانع اليارت
عاى آسما وأمريكا الوسطى وأمريكا الالتمنمه ،والوالاي املتيفد  /الريالقا األوموبمه.
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املؤهالت العلمية
. ماجستمل من جامريه جومج اتوو ن ماسا األمن القومو
. بكالوميو من كامه ميد نالدماسا الدولمه
أنشطة رئيسية أخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
 ءما اال يشا ااام ا أفرقا ااه، ءا ااىت اآلو1999  منا اان عا ااا،عتا ااو ا جماا اات الريالقا ااا ا امجما ااه
.الدماسا بشأو الشرإل األوسط والدميقرارمه
. ولو منومه عاملمه لاتنممه والتريامت،IREX عتو ا جمات إ ام
 ءماال يقاد التوجمااق، ءاىت اآلو2019  مناان عاا،  الرابطااه الدولماه لالجاا،اجملاات االستشاامي
. واملشوم بشأو السماسه واملمامسه والدعو
قائمة أبحدث اخلطب واملنشورات يف هذا اجملال
“Diplomacy and Elected Autocrats: A Discussion of American Diplomacy,” keynote
address at Robert H. Smith Center at Montalto, Washington, D.C., October 25, 2015.
“Beyond the Arab Spring.” In Ripon Forum, vol. 45, no. 2, p. 10. The Ripon Society, 2011.
“New Directions for Democracy Promotion,” Kenneth Wollack, co-author. Better World
Campaign, International Republican Institute, and National Democratic Institute (2008).
“Democracy in the Middle East: Will U.S. Democratization Policy Work?” Middle East
Quarterly 13, no. 3 (2006): 3-10.
“Prospects on Human Rights and Democracy in China.” statement, East Asian and Pacific
Affairs Subcommittee, Senate Foreign Relations Committee, Washington, DC, April 22
(2004).
“The War against Terrorism and Human Rights.” Xinjiang University, China, December 19
(2002).
“Privatizing Human Rights: The Roles of Government, Civil Society, and Corporations.”
In Remarks to the Business for Social Responsibility Conference. Seattle, Washington,
November, vol. 8. 2001.
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إيناس هادونو (بنن)
[األصت :فليرنسمه]
اتريخ امليالد ومكانه 3 :تشرين األول/أكتوبر  1979ا ويداع نبنن
لغات العمل :اليرنسمه
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
أسااتاذ فءثاه ا كامااه اةقااوإل والرياااو السماساامه جبامريااه فماكااو نباانن وفجلامريااه الكاثولمكمااه ا
برو إفريقما نقست بنن .
مدير إ ام الس وو ومحايه ءقوإل اإلنساو ا وغام الريدل والتشريع نبنن .
األنشطة املهنية الرئيسية
التثقم والتوعمه والتدميض ا جمال ءقوإل اإلنساو والقانوو اإلنساين.
وماو إعدا تقاامير ومياه عان تنيمان ال اكو الدولماه ةقاوإل اإلنسااو وتقادميها إ املؤسساا
الدولمه املمخت ه.
مواصاااه الترياااوو مااع اجلمريمااا ومنومااا اجملتمااع املاادين الاار تاادافع عاان ءقااوإل اإلنساااو والاار
تريمت عاى األماوو الورنمه أو ا ا امج.
ووع هطط عمت ل احل الياا االجتماعمه التريميه لتريزيز ومحايه ءقوقها بشكت أفتت.
وماو اءرتا مبدأ عد التمممز ود أوري الطبقا االجتماعمه.
املؤهالت العلمية
كتوماع ا اتميخ القانوو واملؤسسا من جامريه أبومو كاالا ن. 201٤
املريمق ااه ا الق ااانوو والسماس ااه البمام ااه م اان جامري ااه ل ااومو وجامري ااه ماس اارتخيت
با ااو الدماس ااا
َّ
نلولندا ن. 2005
ماجستمل ا قانوو األعمال الت اميه واملهن القتاأمه ن. 2003
بكالوميو ا قانوو األعمال الت اميه واملهن القتاأمه ن. 2002
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
إعدا تقامير الدول األررايف ا لماا املريالدا .
مواءمه التشريريا احملامه مع أءكا ال كو الدولمه عاى ملو أفتت.
وماو اءرتا املريايمل الدنما ل مت املتيفد بشأو االءت اغ.
التيفقق من ءاال انتها ءقوإل اإلنساو والقانوو اإلنساين وحبال الشاكاوى الار تناد جبمماع
انتهاكا لنع اةقوإل.
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الريمت من أجت محايه ءقوإل وءراي املوارن واألتمخاِّ مساويب اةريه واألجاناض والالجاا
.والدفاع عنها
.وماو اءرتا مبدأ عد التمممز ود أوري الطبقا االجتماعمه
قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
Quinze ans d’application du code des personnes et de la famille ()من المقرر نشره.
L’emprisonnement du mineur au Bénin : tremplin ou pis-aller ? décembre 2017.
La filiation adoptive en Afrique noire francophone de 1895 à nos jours: les exemples du
Bénin et du Sénégal (2014).
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هاين عبد الوهاب (تونس)
[األصت :فليرنسمه]
اتريخ امليالد ومكانه 18 :كانوو الثاين/يناير  ،1965صياقت -تونت
لغات العمل :الريربمه نالا ه األ  ،اليرنسمه نممتاغ  ،اإلنكامزيه ن ا ثه  ،اإلسبانمه نقراء .
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
عتو ا جلنه األمت املتيفد ملنالته الترينيض ،مقرم مري متابريه التوصما .
عتو ا جمات مجريمه منع الترينيض.
عتو هبمل ا جمموعه أصدقاء مبا م اتياقمه منالته الترينيض .
األنشطة املهنية الرئيسية
تقدح التدميض واملشوم بشأو ءقوإل اإلنساو ومنع الترينيض.
مدير مشاميع لارتمجه الرياممه والتقنمه ،فميت.
مدير مشاميع لابيفل والتطوير ا جمال التكنولوجما اةمويه ،كومبم .
صيفيو ورتر ومقد برام تايزيونمه ل

ه ةقوإل اإلنساو ،فميت  -الشتا .

مدم و اور ومشريف عاى الدمو التطبمقمه ا ما

الكممماء اةمويه التطبمقمه  ،فرنسا.

املؤهالت العلمية
 :2002-2000ماسا املاجستمل ا إرام بررم الريمت اإلنساين املشرت ب عاد كاماا ،
جامريه جنم .
 :1999تها ا تقممت واستشرايف البيفل والتكنولوجما ناملريهد الور لاينوو واةريف ،فميت .
 :1998تها ا تطوير البيفوث البمولوجمه والطبمه  ،جامريه فميت.
 :1997-1993باو البيفال ا البمولوجماا اجلزياماه وا اوياه  ،ناملدمساه التطبمقماه لادماساا
الرياما ،فميت ،جامريه التكنولوجما ،كومبم .
 :1991-1987إع ا اادا با ا ااو ا تكنولوجم ا ااا األبني ا ااه  ،ناملريه ا ااد ال ا ااور لات ني ا ااه والتقنم ا ااه
ال ناأمه ،تونت الرياصمه .
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
تقاادح املشااوم والتاادميض بشااأو آلمااا محايااه ءقااوإل اإلنساااو الياااه املسااتهدفه :املاادافريوو عاان
ءقوإل اإلنساو وال يفيموو ومنوما اجملتمع املدين ا الريا الريريب.
تقدح املساعد التقنمه لدول املنطقه الريربمه حتت معايه منوما
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بريثاا توعماه لتاياه تسااتهديف الادول الار ت اابح برياد أررافلاا ا االتياقمااه ،حتات معاياه مبااا م
اتياقمااه منالتااه الترياانيض ،ا منطقااه الشاارإل األوسااط ومشااال إفريقمااا ،وأفريقمااا ،ومنطقاار احملاامط
اهلا ئ والبيفر الكامييب.
التلارب السابقة
متابريه الشكاوى الير يه والتقامير الدوميه الر تُق َّاد إ لمااا املريالادا ماا فمهاا جلناه منالتاه
الترينيض ،والر تترياق بباداو منطقه الشرإل األوسط ومشال إفريقما.
حتتامل اإلجاراءا اجلناأمااه ملنالتاه الترياانيض  -تنسامق نشاااط اجملتماع املاادين ا املاؤمترا الدولمااه
وصمابه البمار ا تاممه.
ل
مؤست ا مجريمه اسرتاتم مه واستشرايف وتقممت البيفل والتكنولوجما .
عتو ا
عتو قما ي ا التيفال الدميقرارو امل اميب .
ممثت اأت لدى األمت املتيفد ا جنم لا نه الريربمه ةقوإل اإلنساو.
منشورات يف جمال حقوق اإلنسا
املاااا ماان مقاااال التوعمااه والتثقم ا بشااأو منااع الترياانيض ،ومكافيفااه اإلفااال ماان الريقاااو،
وآلما اةمايه الدولمه واإلقامممه واملواومريمه ،وان هام التنوع ا مبدأ عاملمه ءقوإل اإلنساو.
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كلود هيلر رواسانت (املكيسك)
[األصت :فإلسبانمه]
اتريخ امليالد ومكانه 2 :أايم/مايو  ،19٤9مدينه مكسمكو ،املكسمف
لغات العمل :اإلسبانمه ،اإلنكامزيه ،اليرنسمه ،ال ت المه
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
مستشام مستقت مري فلشؤوو الدولمه وءقوإل اإلنساو.
اوار ا مؤسساا لاترياامت الرياا بشاأو الشاؤوو الرياملماه وءقاوإل اإلنسااو نكاماه كولممخماو ي
مممخمكو ،وجامريه املكسمف الورنمه املستقاه ،ومركز حبوث وتدميت االقت ا  ،ومريهد املكسامف
املستقت لاتكنولوجما .
عتو ا جلنه األمت املتيفد ملنالته الترينيض ورأض لرأمسها ن. 2019-2016
األنشطة املهنية الرئيسية
فءل مشام ا مائسه كامه كولممخمو ي مممخمكو ن. 2015-201٤
ممثت اأت لامكسمف لدى منومه األمت املتيفد ن. 2011-2007
ممثت اأت لامكسمف لدى منومه الدول األمريكمه ن. 2001-1998
مأمت إ ام الشؤوو املتريد األررايف نمن كانوو الثاين/يناير إ كانوو األول /يسم . 1988
تام ا عمامه السال جملموعه كونتا وما ا أمريكا الوسطى ن. 1988-1983
سيمل لدى ءكومر النمسا وساوفمنما ن. 1995-1992
ممثت املكسمف الداأت لدى املنوما الدولمه الر توجد مقاملا ا فممنا ،النمسا ن. 1995-1992
سيمل املكسمف لدى ءكومه سويسرا ن. 1991-1989
سيمل املكسمف لدى ءكومه مجهوميه كوف ن. 1998-1995
ممثت املكسمف الداأت لدى منومه الترياوو والتنممه ا املمداو االقت ا ي ن. 2003-2002
سيمل املكسمف ا فرنسا ن. 2007-2001
سيمل املكسمف ا المافو ن. 201٤-2011
املؤهالت العلمية
بكااالوميو ا الريالقااا الدولمااه ،ومتمخاارج ماان مرك از الدماسااا الدولمااه ا كامااه كولم مااو ي
مممخمكو ن. 1972-1968
ا عا  197٤ء ت عاى ماجستمل ا التاميخ والريالقا الدولماه مان املريهاد الرياا لادماساا
الدولمه جبنم  ،سويسرا ن. 197٤-1972
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أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
 مثات تااف، ترأ كاو لمار وفد املكسمف ا الريديد من املاؤمترا الدولماه ملنووماه األمات املتيفاد
. 1993 وم اؤمتر ءقااوإل اإلنساااو ا فممنااا ن1995-1988ا اصااه با نااه ءقااوإل اإلنساااو ن
 وكاااو عتااوال ا الا نااه. 199٤-1993وقااد تقرياار املكساامف إ جلنااه منالتااه الترياانيض ن
 وكااو مأمساال. 1993-1990اليرعماه ةماياه األقامااا التابرياه لا نااه الدولماه ةقاوإل اإلنساااو ن
 الاار ماجرياات نوااا ءقااوإل،لا نااه الشااؤوو القانونمااه والسماساامه التابريااه ملنومااه الاادول األمريكمااه
 وت ارأ أجهااز تااىت ا منومااا متريااد األر ارايف وأفرقااه عماات.اإلنساااو ا الباااداو األمريكمااه
كتاااف الاار أفتاات إ اعتمااا االتياقمااه الدولمااه ةمايااه ءقااوإل مجمااع الريمااال املهاااجرين وأف ارا
 وكاو مأمسال لامؤمترا الثالثاه.1990 أسرلت الر اعتمدبا اجلمريمه الريامه ل مت املتيفد ا عا
 واملمساار2009-2008األو لااادول األر ارايف ا اتياقمااه ءقااوإل األتاامخاِّ ذوي اإلعاقااه ن
لامياووااا الاار أ إ اعتمااا اإلعااالو املترياااق فلشااريوو األصااامه ماان قباات اجلمريمااه الريامااه
 وكاااو مأمس اال ليريااق جمااات األماان الرياماات املري ا فألريااال والنازاع.2007 ل ماات املتيفااد ا عااا
. 2010-2009املساح ن
قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena” en Las Naciones Unidas Hoy:
Visión de México (Olga Pellicer Coordinadora). México, Fondo de cultura Económica,
SRE, 1994, pp. 223-238.
“Los Derechos Humanos en la OEA”. 50 Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. México. México, IMRED, 1998, pp. 165-184.
“La participación de México en el Consejo de Seguridad”. Varios autores en México y las
Naciones Unidas 40 años de cooperación. México, SRE, 1986, pp. 245-261.
“México y la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares” en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 76-77, México, IMRED, 2006,
pp. 9-25.
“México y la Estabilidad y la Paz Mundiales”. Varios autores. Los Grandes Problemas de
México. Relaciones Internacionales. México, El Colegio de México, 2010, Tomo XII,
pp. 63-88.
“Una contribución por un mundo mejor: las presidencias de México en el Consejo de
Seguridad de la ONU (2009-210)” en México en el Consejo de Seguridad de la ONU, la
historia tras bambalinas Roberto Dondisch (Coordinador). México, Editorial Random
House Debate, 2012, pp .29-64.
“México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Jorge Sánchez Cordero
(editor). Centenario de la Constitución de 1917. Reflexiones del Derechos Internacional
Público. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2017, pp. 141-161.
“La evolución histórica de la OEA: la difícil formación de una identidad como organismo
hemisférico” en La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 Aniversario:
desafíos actuales y su relación con el acontecer hemisférico. Laura Angélica Rojas
(coordinadora). México, Senado de la República, 2008, pp. 21-54.
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إردوغا إشلا (تركيا)
اتريخ امليالد ومكانه 1٤ :نمساو/أبريت  ،195٤اسطنبول ،تركما
لغممات العمممل :اإلنكامزيااه نممتاااغ  ،األملانمااه نمسااتوى متوسااط  ،اليرنساامه نمسااتوى متواوااع ،
الرتكمه نالا ه األ
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
سيمل متقاعد ،أكثر من أمبري سنه من الريمت الدباوماسو.
اور ا عد جامرياا بشاأو املنوماا الدولماه ،وءقاوإل اإلنسااو والقاانوو اإلنسااين ،وقتاااي
اهل ر والالجا  ،ومكافيفه اإلملاو مع وماو اءرتا ءقوإل اإلنساو وسما القانوو.
مسالت ا مراكز اليكر بشأو املواومع املنكوم أعالع.
األنشطة املهنية الرئيسية
سيمل ،ممثت اأت لدى جمات أوموف ،سرتاسبومغ ن. 2018-201٤
رأض وكمت الوغام لاشؤوو السماسمه الريامه ،وغام ا امجمه ن. 201٤-2013
املدير الريا لاشؤوو السماسمه املتريد األررايف ،وغام ا امجمه ن. 2013-2011
سيمل لدى كوماي اجلنوبمه نمريتمد ا الوقت ذاتق ا كوماي الشمالمه ن. 2011-2009
سيمل لدى أوكرانما ن. 2009-2005
مدير مكا فلشؤوو املترياقه م ات أوموف وحبقوإل اإلنساو ،وغام ا امجمه ن. 2005-2001
رأض املمثت الداأت لدى مكتض األمت املتيفد ا جنم ن. 2001-1999
القن ت الريا ا لندو ن. 1999-1996
من با أمااكن الريمات الساابقه باوو وفممناا ناملياوواا بشاأو مريالاد القاوا املساايفه التقامدياه
ا أوموف وفرانكيوم والدوءه.
املؤهالت العلمية
ختارج ا عااا  1978ماان جامريااه الشاارإل األوساط التقنمااه ا أنقاار  ،ءماال م الرياااو السماساامه
والقانوو الدو .
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
وكمت لايفكومه أما احملكمه األوموبمه ةقوإل اإلنساو ن. 2018-201٤
مأاامت جلنااه األر ارايف ا اتياقمااه اسااطنبول ناتياقمااه جمااات أوموف لاوقايااه ماان الرين ا وااد النساااء
والرين املنز ومكافيفتهما ن. 2018-2015
مأاامت فريااق املقاارمين املري ا فلتريااامت والثقافااه ا جمااال الدميقرارمااه التااابع لا نااه وغماء جمااات أوموف
ن. 2018-2017
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عتااو ا جمااات إ ام مركااز فربالنااد األومويب ،الواقااع مقاارع ا أوساااو ،واملري ا بتريزيااز التريااامت ماان
أجت املوارنه الدميقرارمه وءقوإل اإلنساو ن. 2018-2017
اوم لدى جلنه منع الترينيض نالا ناه األوموبماه ملناع التريانيض واملريامااه أو الريقوباه الالإنساانمه أو
املهمنه ن. 2018-201٤
مسؤول عن االت ال الور لدى جلنه منع الترينيض ن. 2005-2001
منسق ور لتنيمن أءكا احملكمه األوموبمه ةقوإل اإلنساو ن. 2005-2001
قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
جمموعه من ا طض الر ألقمت ا األمت املتيفد وجمات أوموف.
تقااامير لتايااه وبمااار مكتوبااه أثناااء ا دماه الدباوماساامه بشااأو القااانوو الاادو وءقااوإل اإلنساااو
والقانوو اإلنساين ،وقتااي اهل ر والالجا  ،ومكافيفه اإلملاو.
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مومبا ماليال (زامبيا)
اتريخ امليالد ومكانه 16 :نمساو/أبريت  ،196٤لوساكا ،غامبما
لغات العمل :اإلنكامزيه
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
قان ا احملكمه الرياما ا غامبما منن عا .201٤
األنشطة املهنية الرئيسية
ت ت مرت من ض املدعو الرياا لزامبماا والسااطه املمخت اه ا مجهومياه غامبماا فملسااعد القانونماه
املتبا له ا املساأت اجلناأمه.
عتو ا الا نه األفريقمه ةقوإل اإلنسااو والشاريوو ورأاض لرأمساها ن 2011-2005ومقارم
هاااِّ مري ا فلس ا وو والاارويف االءت اااغ وعتااو ا اليريااق الرياماات املري ا بريقوبااه اإلعاادا ا
أفريقمااا ومأاامت جلنااه ءقااوإل اإلنساااو ا غامبمااا ن 2006-200٤ورأااض مأاامت مجريمااه ءقااوإل
اإلنساو ا غامبما ن. 200٤-2002
املؤهالت العلمية
بك ااالوميو ا اةقا ااوإل نغامبما ااا  ،وماجسا ااتمل ا اةقا ااوإل نكام يا اادج  ،وماجسا ااتمل ا اةقا ااوإل
نكم ا ا ا اي  ،و كت ا ااوماع ا ءق ا ااوإل اإلنس ا اااو نبريت ا ااوماي  ،وت ا ااها ا ءق ا ااوإل اإلنس ا اااو الدولم ا ااه
نسرتاسبومغ .
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
غام أم اااكن االءت اااغ ا أوبن اادا وم ااالوي وتنزانم ااا وإسا اواتم ولمب ااملاي وموغامبم ااق ،وغام السا ا وو
وأماكن االءت اغ ا مجمع أملاء غامبما تقريبلا.
قد الريديد من األوماإل املترياقه فلترينيض ما فمها األوماإل التالمه:

The Death Penalty in Zambia- A call for its abolition; The punishment for Homicide in
Zambia: Is it appropriate?; A Critical Analysis of Pre- Trial Procedures and the Right to
Ensure Effective Human Rights Protection during Trial; The State of African Prisons
;from the Perspective of the African Commission on Human and Peoples’ Rights
.Arguments for and Against the Death Penalty in Africa

ءتر وما تدميبمه ق مل ذا صاه فلترينيض ما فمها املترياقه ما ياو :تريزيز تنيمان توصاما
لمااا مريالاادا ءقااوإل اإلنساااو عاااى املسااتوى الااور  ،2005 ،جنما  ،سويسارا و تنيماان
املالءوااا ا تاممااه عاااى املسااتوى الااور  ،آو /أبسااطت  ،2006لوساااكا ،غامبمااا وبااررم
تاادمييب لامااوالي املكايا انياااذ القااانوو بشااأو ءواار الترياانيض ومنريااق ،أياول/ساابتم ،2008
مونروفما ،لم اي.
قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
’“Promising siblings: the relation between the African Commission on Human and Peoples
;Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights”, (2011) 17(2) EAJPHR
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“Daunting prospects: accessing the African Court through the African Commission” (2011)
31(2-6) Human Rights Law Journal; “Individual Duty in the African Human Rights
Protection System, Challenges and Prospects” in Stephan Parmentier and others (eds.) 2016
Between Rights and Responsibilities: A Fundamental Debate.
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إلفيا بوتش (التفيا)
اتريخ امليالد ومكانه 28 :تشرين األول/أكتوبر  ،1971مي ا ،التيما
لغات العمل :الالتيمه نالا ه األ  ،اإلنكامزيه نممتااغ  ،الروسامه نجماد جادال  ،اليرنسامه نقاراء
الدامنامكمه نقراء .
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
عتو ا جلنه منع الترينيض التابريه جملات أوموف فمما يتريااق بالتيماا نمنان عاا  : 2007تتاطاع
بزايم املؤسسا امل اقه ا الدول األعتااء ا جماات أوموف وفإلباالغ عنهاا وعتاو ا جمموعاه
اليقق القانوين الداأمه التابريه لا نه منع التريانيض منان عاا  2015ومأمساه اليرياق الريامات املريا
مراجريه مريايمل جلناه مناع التريانيض بشاأو األءاداث ا املؤسساا امل اقاه نالار نُشار ا التقريار
الريا الرابع والريشرين عن أنشطه جلنه منع الترينيض ن. 201٤-2013
األنشطة املهنية الرئيسية
مستشاام قانونماه لادى منوماه الكرامااه  -املريهاد الادامنركو ملنالتاه الترياانيض ن2017-201٤
او ااطاريت م ااا يا ااو :تق اادح املش ااوم القانونم ااه والت اادميض بش ااأو الق ااانوو ال اادو ةق ااوإل اإلنس اااو
واملمامسااا ذا ال اااه حبواار الترياانيض واجل ا ومنااع الترياانيض وإج اراء حبااوث قانونمااه وال ادفاع
عن ءقوإل اإلنساو عاى املستوى الدو فلترياوو مع املنوما الشاريكه الورنماه والدولماه ،عااى
وجق ا وِّ ا منطقه الشرإل األوسط ومشال إفريقما وترإل إفريقماا وبارو إفريقماا .وكانات مان
كبام احملامم ا مركاز التيماا ةقاوإل اإلنسااو ن : 201٤-2001إذ ان اض تركمزلاا عااى عاد
التممما ااز ومنا ااع التريا اانيض والتيفاما اات القا ااانوين والبيفا اال والا اادوما التدميبما ااه وأنشا ااطه الا اادعو
والتقاوو ومصد املؤسسا امل اقه ا ع املكاو.
عتو ا الا نه الداأمه لقانوو إنياذ األءكا  ،وغام الريدل ا التيما نمنن عا  2012ءىت اآلو .
عتااو ا تاابكه ه ا اء االحتااا األومويب املسااتقاه املرينمااه فةقااوإل األساساامه ن، 2007-2005
وهبمل مان كباام ها اء التيماا ا تابكه ا ا اء القاانونم التابرياه لوكالاه االحتاا األومويب لايفقاوإل
األساسمه ) (FRALEXن. 2009-2007
املؤهالت العلمية
ماجس ااتمل ا الق ااانوو ال اادو واألومويب ،وعن ا اواو مس اااله املاجس ااتمل الت ااديق عا ااى ال وتوك ااول
االهتمامي التياقمه منالته الترينيض وإنشاء آلمه وقاأمه ورنمه ملنالته الترينيض ا التيما .
بكااالوميو ا القااانوو نبااررم ماان اات ساانوا  ،وعناواو أرروءااه البكااالوميو
الر خيتع هلا من ُتطض أو أُل و س لا اق اجلناأو .

قمااو اةماااغ

ءتاار وما تدميبمااه ولمااه عديااد ماان مجاتهااا وما ماساامه ا مريهااد ءقااوإل اإلنساااو ا
جامريه أبو أكا ميو ،ا تومكو ،فناندا ،وأكا ميمه القانوو األوموبمه ،ا تريمل ،أملانما.
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أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
عام ااا ماان ا ا الريمامااه عا ااى ال ااريمدين ال ااور والاادو ا جم اااال ءقااوإل اإلنس اااو
عشااروو ل
الدولمااه مااع الرتكمااز ب ااوم هاص اه عاااى منااع الترياانيض وإساااء املرياماااه ومريرفااه متريمقااه فلقااانوو
الدو ةقوإل اإلنساو واألنومه واملمامسا الدولمه واإلقامممه ةقوإل اإلنساو.
املشااامكه ا بريثااا تق ااو اةقاااأق وإعاادا التقااامير املترياقااه مكافيفااه الترياانيض وسااوء املرياماااه ا
أماااكن االءت اااغ ا الريديااد ماان الباااداو األوموبمااه ،مثاات أوكرانمااا والبوساانه واهلرسااف واجلمهوميااه
التشمكمه وساوفاكما ومالطا والمورو وبمللا من الباداو.
تنوامت ءاقاا ماسامه وتقادح وما تدميبماه لآللمااا الوقاأماه الورنماه واملنوماا بامل اةكوممااه
وأص اايفاو امل ااايفه اآله ا ارين املش ااامك ا من ااع التري اانيض ا ع ااد م اان البا ااداو ،مث اات أمممنم ااا
وأوغبكستاو وتركما وتنزانما واجلبت األسو وسملالموو وكاغاهستاو وكوسوفو وبمللا.
قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
مشامكه ا صمابه تقامير وومقا عمت جلنه منع الترينيض ن. 2019-2007
“Prison Conditions in Latvia” (co-author) (European Prison Observatory, 2013).
"Monitoring mechanisms of selected EU Member States concerning forced expulsion of

.نبطاض من أمانه املوا ا التيما ا عا )2012
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آان راكو (مجهورية مولدوفا)
اتريخ امليالد ومكانه 17 :ءزيراو/يونمق  ،1979كمشمناو ،مجهوميه مولدوفا
لغات العمل :اإلنكامزيه ،الروسمه ،اليرنسمه ،الرومانمه نالا ه األ
املنصب احلايل/الوظيفة احلالية
عتو ا جلنه األمت املتيفد ملنالته الترينيض نمنن عا  2016ءىت اآلو .
هبامل ورنماه ا باررم جماات أوموف تريزياز نوااا لاريدالاه اجلناأماه متوافاق ماع ءقاوإل اإلنساااو ا
مجهوميه مولدوفا .
األنشطة املهنية الرئيسية
النور ا التقامير األولمه والدوميه املقدمه إ جلنه األمت املتيفد ملنالته الترينيض مان قبات الادول
األعتاااء وحتتاامل استريراوااا ومالءوااا هتاممااه بشااأو تنيماان اتياقمااه األماات املتيفااد ملنالتااه
الترينيض.
النور ا اةاال الير يه املريرووه عاى جلنه األمات املتيفاد ملنالتاه التريانيض نمنان عاا 2016
ءىت اآلو .
مصااد أماااكن االءت اااغ وإعاادا تقااامير ال ازايما نالا نااه األوموبمااه ملنااع الترياانيض ،جمااات أوموف،
. 2013-2011
تنساامق بااررم إص ااالح الس ا وو نمنومااه ب اامل ءكوممااه مريهااد اإلص ااالح اجلزاأااو  ،مول اادوفا،
. 2006-2001
عاات تنيماان هطااه الريماات الورنمااه املترياقااه حبقااوإل اإلنساااو ،وتنساامق اجلانااض منهااا املترياااق برصااد
ءقوإل اإلنساو واإلبالغ عنها نبررم األمت املتيفد اإلمناأو ا مولدوفا. 2008-2006 ،
إ ام الريالق ااا ا امجم ااه إل ام السا ا وو ا مول اادوفا والريم اات كموالي ااه ات ااال لياأ ااد لتاا ا
بريثااا تقماامت ومصااد ءقااوإل اإلنساااو اهاات نوااا الس ا وو ا مولاادوفا ،مااا ا ذلااف املشاااميع
الدولمه املترياقه اصالح الس وو والريداله اجلناأمه ناالحتا األومويب ،والمونمسم  ،ومنومه األمان
والترياوو ا أوموف ،وباررم األمات املتيفاد املشارت املريا بياملو نقاص املناعاه البشاريه واإليادغ،
وجمموعه بومبمدو. 2011-2008 ،
تقدح التدميض ألعتاء اآللمه الوقاأمه الورنمه ومواليو الشرره والس وو واألربااء وها اء الطاض
الشرعو واحملاام واملادع الرياام والقتاا وماواليو مراقباه السااو عااى ءقاوإل اإلنسااو ومناع
الترينيض نمنن عا  2006ءىت اآلو .
صمابه تقامير التقممت والدماسا والدماسا االستق ااأمه ا جمااال إصاالح السا وو ،وقتااء
األءداث ،وبداأت االءت اغ والريداله اجلناأمه نمنن عا  2003ءىت اآلو .
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املؤهالت العلمية
جامري ااه مول اادوفا اةكومم ااه :ت ااها جامريم ااه ا الق ااانوو 2001 ،الق ااانوو الري ااا  ،خت ااص ا
القانوو اجلناأو واإلجراءا اجلناأمه ،وعنواو األرروءه :الر االجتماعو عاى اإلجرا .
الدورات التدريبية املتخصصة
تقدح التقامير إ جلنه األمت املتيفد ملنالته الترينيض  ،مكتض ميوومه األمت املتيفد الساممه
ةقوإل اإلنساو ،كمشمناو.2006 ،
نادو متريااد األرارايف بشااأو حتسا الاارويف االءت ااغ والرعايااه ال ايفمه ا السا وو  ،جمااات
أوموف.2011 ،
حتس الرويف االءت اغ ومكافيفه سوء املرياماه  ،جمات أوموف ،أنطالما.2011 ،
اجملموع ااا الت ااريميه قم ااد االءت اااغ  ،املنوم ااه الدولم ااه إلص ااالح الق ااانوو اجلن اااأو وجلن ااه األم اات
املتيفد ملنالته الترينيض ،جنم .2018 ،
املشااامكه ا أكثاار ماان  50وم تدميبمااه وءاقااه عماات وم اؤمتر عاااى ال ااريمدين ال اور وال ادو ا
جمال منع الترينيض وءقوإل اإلنساو والريداله اجلناأمه وإصالح الس وو.
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
مقاارم لا نااه األماات املتيفااد ملنالتااه الترياانيض مرينمااه حباااال االنتقااا  ،مناان عااا  2018ءااىت
اآلو.
مقاارم قطري اه مرينم اه بتنيماان اتياقمااه األماات املتيفااد ملنالتااه الترياانيض ا أمممنمااا وأيرلناادا وباامالمو
والبوساانه واهلرسااف وبا اااماي وفناناادا وكااوماي اجلنوبمااه وتااماو وراجمكسااتاو وبواتمماااال ومن ولمااا،
.2019-2016
ترأست اليرياق الريامات األول املريا فلتقاامير األولماه والدومياه عان تنيمان اتياقماه منالتاه التريانيض
والريهد الدو ا اِّ فةقوإل املدنمه والسماسمه ،باررم األمات املتيفاد اإلمنااأو ووغام ا امجماه،
مولدوفا.2007-2006 ،
ص اامابه الي اارع ا اااِّ من ااع التري اانيض ،ا تقري اار االس ااتريران ال اادومي الش ااامت املتريا ااق مول اادوفا
ن. 2011
تدميض ممثاو اآللمه الورنمه عاى اإلباالغ واملتابرياه ،ومفاع تقاامير بشاأو اتياقماه منالتاه التريانيض،
والريهااد الاادو ا اااِّ فةق ااوإل املدنمااه والسماساامه ،واتياقم ااه ءقااوإل األتاامخاِّ ذوي اإلعاق ااه،
بمالمو .2018 ،
تق اادح ال اادعت والت اادميض إ اآللم ااه الوقاأم ااه الورنم ااه لاتري اانيض ومؤسس ااه أما ا املو ااا نمول اادوفا،
. 2017-2015
صاامابه تقااامير عاان اءارتا ءقااوإل اإلنساااو ا مجهوميااه مولاادوفا نمولاادوفا ،مؤسسااه أما املوااا ،
. 2001-2000
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قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
“Social reintegration of persons released from places of detention”, Monitoring and
Evaluation Report, SIDA, Soros Foundation, 2009.
“Knowledge, Attitudes and Practices of Police”, study, Terre des hommes, Chisinau,
2014.
“Violence and security in prisons”, study, Institute for Penal Reform, Chisinau, 2011.
“Individualization of criminal punishment”, study, Council of Europe and EU Delegation,
Chisinau 2015.
“The human cost of detention, in particular in states affected by armed conflicts: the
physical, psychological and societal consequences of deprivation of liberty”, article,
Institute for Humanitarian Law, Italy, 2018.
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سيباستيا توزي (فرنسا)
[األصت فليرنسمه/اإلنكامزيه]
اتريخ امليالد ومكانه 2٤ :آذام/مام  ،1976موم نفرنسا
لغات العمل :اليرنسمه ،اإلنكامزيه
املنصب احلايل /الوظيفة احلالية
أستاذ القانوو الريا جبامريه فنتموو  -أسا فميت الثانمه
عتو ا جلنه منالته الترينيض
األنشطة املهنية الرئيسية
ماادير بااررم املاجسااتمل بشااأو قااانوو ءقااوإل اإلنساااو والقااانوو اإلنساااين  ،جامريااه فنتمااوو -
أسا فميت الثانمه.
مدير مؤسسه مينمق كاس  -املريهد الدو ةقوإل اإلنساو.
املؤهالت التعليمية
ت يز ا القانوو الريا .
كتوماع من جامريه فميت الثانمه ناألرروءه عن اةمايه الدباوماسمه .
ماجستمل ا القانوو الدو واألومويب نجامريه لوغاو  -سويسرا .
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
أستاذ غاأر ناألمجنت  ،السن ال ،كو

ييوام ،ما  ،لاير ،لبناو ،مومانما ،موسما . ...

مدير جمموعه منشوما املريهد الدو ةقوإل اإلنساو ن. Pedone et Hart Publishing
عتو ا الا نه الرياممه جملاه .Diritti umani e diritto internazionale
عتو ا لماه حترير  European Journal of Human Rightsنإ ام األعمد واملايا .
عتو ا لماه حترير .Revue générale de droit international public
عتو الا نه الرياممه جملاه .Revue trimestrielle des droits de l’homme
عتو ا اجملات االستشامي جملاه .Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos
أحدث املنشورات يف هذا اجملال
(dir.) (Avec E. DUBOUT), Refonder les droits de l’homme, Pedone, Paris, 2018, 230 p.
(dir.), L’abolition universelle de la peine de mort, Pedone, Paris, 2016, 184 p.
(dir.), La Cour européenne des droits de l’homme – une confiance nécessaire pour une
autorité renouvelée, Pedone, Paris, 2016, 248 p.
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(dir.) (Avec J. ANDRIANTSIMBAZOVINA et L. BURGORGUE-LARSEN), La
protection des droits de l’homme par les cours supranationales, Pedone, Paris, 2016, 270
p.
(dir.) (E. DECAUX ) بالتعاون مع, La prévention des violations des droits de l’homme,
Publications de l’Institut international des droits de l’homme, Pedone, Paris, 2015, 230 p.
(dir.), Droit international et nationalité – Actes du colloque de la Société française pour le
droit international, Pedone, Paris, 2012, 527 p.
(dir.) (J.-F. FLAUSS (+) ) بالتعاون مع, Les mutations de l’activité du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe au titre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme, Anthemis, Bruxelles, 2012, 196 p.
(dir.) (J.-F. FLAUSS (+) )بالتعاون مع, Contentieux international des droits de l’homme et
choix du forum : les instances internationales de contrôle face au forum shopping,
Anthemis, Bruxelles, 2012, 140 p.
(dir.) (E. DUBOUT )بالتعاون مع, Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et
systèmes juridiques, Pedone, Paris, (2010), 336 p.
La protection des droits des nationaux à l’étranger – Recherches sur la protection
diplomatique, Collection de la Fondation Marangopoulos, Pedone, Paris, 2007, 513 p.
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تيناتني أبليزاشفيل (جورجيا)
اتريخ امليالد ومكانه 15 :آذام/مام  ،1981تبمامسو نجومجما
لغات العمل :اإلنكامزيه
املنصب احلايل /الوظيفة احلالية
تش ا ت الساامد أبامزاتاايماو ءالملااا من ااض رأااض مأاامت فريااق مشااروع املساااعد التقنمااه لالحتااا
األومويب ’ عا اات أنوما ااه الس ا ا وو ومراقبا ااه السا اااو ا جومجما ااا‘ ولا ااو مسا ااؤوله عا اان وم إ ام
املشروع وتريمت عاى كساض التأيماد مان أجات إجاراء إصاالءا تاؤ ي إ غاي عاد الريقاوف
البدياه وهيض مريدال إعاا اإل اناه ،واةاد مان الرينا با السا ناء وهااق جاو إنسااين الأاق
و رت ا الس وو.
األنشطة املهنية الرئيسية
لدى السمد أبامزاتيماو ه  19سنه ا الريمت ا قطاع الريداله اجلناأمه ،وقد ت ات مناصض
إ اميه ا القطاع اةكومو ا البدايه وبريد ذلف ا املنوما الدولمه .ومنان عاا  ،2006تولات
إ ام الريديد من مشاميع جمات أوموف اإلقاممماه واساريه النطااإل الار ت طاو جمااال مثات مكافيفاه
سااوء املرياماااه واإلفااال ماان الريقاااو ،ومكافيفااه التمممااز ،وتشا مع اإلصااالءا اهاات السا وو
وأنومااه مراقبااه الساااو  ،والتشا مع عاااى تنيماان أءكااا احملكمااه األوموبمااه ةقااوإل اإلنساااو .ومناان
عااا  ،2017تتااطاع من ااض مندوبااه جومجمااا ا الا نااه األوموبمااه ملنااع الترياانيض واملرياماااه أو
الريقوبه الالإنسانمه أو املهمناه ،ولاو تراقاض أمااكن االءت ااغ ا الادول األعتااء ا جماات أوموف
وتشام ا عمامه ووع املريايمل هلنا الا نه.
املؤهالت العلمية
ء ااات الساامد أبامزاتاايماو عااى ماجسااتمل ا ءقااوإل اإلنساااو ماان املركااز األومويب املشاارت با
اجلامريااا ةقااوإل اإلنساااو والدميقرارمااه ا البندقمااه ،إيطالمااا .وا إرااام وم املاجسااتمل ،أجاار
تدميبها ا سرتاسبومغ ا احملكمه األوموبمه ةقوإل اإلنساو.
ولو ءاصاه أيتال عاى ماجستمل ا القانوو الدو من جامريه واليه تبامسو.
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
تقو السمد أبامزاتيماو ،ب يتها رأض مأمت فريق أك مشاروع عات تقا ا االحتاا األومويب،
بزايم /مراقبااه مؤسسااا الس ا وو اجلومجمااه هبااديف عاات قما بااا إلصااالح أنومااه الس ا وو ومنااع
اجلرميااه ب مااه الوفاااء فملريااايمل الدولمااه .ولااو تريماات بشااأو سماسااا االءت اااغ واةااد ماان اجلرميااه
وإعا التور ومرءاه ما قبت اإلفراج ومريايمل بروتوكول اسطنبول.
ومن اان ع ااا  2015تريم اات الس اامد أبامزات اايماو كميفاو اار غاأ اار ا جامري ااه القوق اااغ ا تبمامس ااو
وتت ااطاع بت اادميت ءق ااوإل اإلنس اااو والدميقرارم ااه .وب اايتها هب اامل ا جما اات أوموف ،تش ااام ا
أنشااطه اسااتريران التشاريريا وبناااء قاادما املهنما القااانونم  -مواليااو إنياااذ القااانوو واملاادعوو
الري ااام واحمل اااموو والقت ااا  -م ااع الرتكم ااز بش ااكت أساس ااو عا ااى الريدال ااه اجلناأم ااه واإلج ا اراءا
اجلناأم ااه ،ومكافيف ااه س ااوء املرياما ااه واإلف ااال م اان الريق اااو ،وس اااض اةري ااه واالءت اااغ الس ااابق
لاميفاكمه وبداأت االءت اغ والتيفقمق ا االنتهاكا ا طمل ةقوإل اإلنساو.
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فرانز جامساين زوبيتا ماريسكال (دولة بوليفيا املتعددو القوميات)
اتريخ امليالد ومكانه 11 :ءزيراو/يونمق  ،1979الفغ ن وله بولميما املتريد القومما
لغات العمل :اإلسبانمه نالا اه األ  ،اإلنكامزياه نمساتوى عاال -ل اه عمات  ،اليرنسامه نمساتوى
عال -ل ه عمت .
املنصب احلايل /الوظيفة احلالية
ماادير عااا لاشااؤوو املترياقااه فلقااانوو الاادو ا وغام الرياادل والشاايافمه املؤسساامه ا ولااه بولميمااا
املتريد القومما .
أسا ااتاذ القا ااانوو الا اادو والقا ااانوو الا اادو اإلنسا اااين وءقا ااوإل اإلنسا اااو ا جامريا ااه نا ااوم نالفغ -
بولميما .
األنشطة املهنية الرئيسية
رأض لامدعو الريا مري فملشوم واألحباث وووع املريايمل ا مكتض املدعو الرياا لدولاه بولميماا
املتريد القومما ن. 2016
مدير عا لشؤوو التيفكمت الدو والدفاع القتاأو لادوله ا مكتاض املادعو الرياا لدولاه بولميماا
املتريد القومما ن. 2016-201٤
م اادير ع ااا لابيف ااوث والتيفا اامال القانونم ااه الدولم ااه ا مديري ااه ال اادفاع البيف ااري االسا ارتاتم و ا
بولميما ن. 201٤-2011
مأمت اإل ام الورنمه لامشوم القانونمه ا مؤسسه كاجا برتولملا ي سالو ن. 2010
مستش ااام ق ااانوين إل ام املنوم ااا الدينم ااه وب اامل الرحبم ااه ا وغام ا امجم ااه ا بولميم ااا ن-2008
 2009و ااامو متمخ ااص ا ءقااوإل اإلنساااو ا اجلمريمااه الداأمااه ةقااوإل اإلنساااو ا بولميمااا
ن. 2007-2006
املؤهالت العلمية
تااها ا القااانوو نالقااانوو الاادو الرأمسااو وتااها ا الرياااو السماساامه ناإل ام الريامااه ماان
جامريه ساو أندميت ا بولميما.
ماجستمل ا الريالقاا الدولماه والدباوماسامه مان األكا ميماه الدباوماسامه لبولميماا .وغممات حبال ا
عد وما تدميبمه ولمه ل مت املتيفد واالحتا األومويب و كمه قانوو البيفام وأكا ميمه اللاي
لاقانوو الدو والساطه الدولمه لقاع البيفام وجامريه لامفام .
أنشطة رئيسية أخرى يف جمال حقوق اإلنسا ذي الصلة بوالية جلنة مناهضة التعذيب
عتااو من ان عااا  2017ءااىت اآلو ا اجملااال املش اارت ب ا املؤسسااا ا ولااه بولميمااا املتري ااد
القومما ااا  ،مري ا ا اعا اادا تقا ااامير ءكومما ااه وميا ااه عا اان ءقا ااوإل اإلنسا اااو لتقا اادميها إ لماا ااا
املريالاادا واملنومااا الدولمااه .وب اايتق لاانع ،تااام ا إعاادا تقاامير الدولااه الطااريف املترياقااه مااا
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ياو :نأ اتياقمه منالته الترينيض وبملع من وروو املرياماه أو الريقوبه القاسمه أو الالإنسانمه أو
املهمنااه ،نو والريهااد الاادو ا اااِّ فةقااوإل االقت ااا يه واالجتماعمااه والثقافمااه ،نج واالتياقمااه
الدولم ااه لاقتا اااء عاا ااى مجما ااع أتا ااكال التممما ااز الرين ا ااري ،ن واالتياقما ااه الدولما ااه ةمايا ااه مجما ااع
األت اامخاِّ م اان االهتي اااء القس ااري ،ن والريه ااد ال اادو ا اااِّ فةق ااوإل املدنم ااه والسماس اامه،
نو واالتياقمااه الدولمااه ةمايااه ءقااوإل مجمااع الريمااال املهاااجرين وأف ارا أساارلت نغ وتقرياار تنيم اان
إعالو ومنهاج عمت بم .25 +
قائمة أبحدث املنشورات يف هذا اجملال
لمات بشاأو قاانوو املريالادا :

Handbook on the Law of Treaties: Theory, History and

) ،Diplomatic Practice (Editorial Review, 2019و

Comparative Study and Proposal of a

Statute for the Creation of the Legal Committee of International Law in Ibero-America

) ،(COMJIB, 2018ومقااال :

The Right of Consular Assistance (2018), The Progressive

Development of Human Rights in Latin America (2018), Codification and Development

) ،of International Law (2018وعد مقاال أهرى.
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