
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών
σας προσκαλούν σε ανοικτή συζήτηση με κύρια ομιλήτρια 

την Ειδική Εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Karima Bennoune, η οποία θα αναπτύξει το θέμα:

Το Διεθνές Δίκαιο στην υπεράσπιση του δικαιώματος όλων
για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή: 

Το έργο της Ειδικής Εισηγήτριας ΟΗΕ στον τομέα 
των πολιτιστικών δικαιωμάτων
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• Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

• Πρέσβης Αλέξανδρος Ζήνων, Γενικός Διευθυντής 

Υπουργείου Εξωτερικών

Μετά το πέρας της ομιλίας της κ. Bennoune 
θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.  

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην αγγλική γλώσσα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

κτή 

Η Karima Bennoune διορίστηκε στη θέση
της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ στον τομέα
των πολιτιστικών δικαιωμάτων, τον Οκτώ-
βριο του 2015.

Η Karima Bennoune μεγάλωσε στην Αλ-
γερία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Είναι Καθηγήτρια Νομικής και Ερευνήτρια
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Νομική
Σχολή Davis, όπου διδάσκει θέματα σχετικά

με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. 
Η έρευνά της και το συγγραφικό της έργο, περιλαμβανομένων και

θεμάτων πολιτιστικών δικαιωμάτων, έχει δημοσιευθεί ευρέως σε ση-
μαντικά επιστημονικά συγγράμματα και περιοδικά. Έχει λάβει πολυά-

ριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου και του Λογοτεχνικού Βραβείου
Ειρήνης Dayton (2014) για το βιβλίο της, «Your Fatwa Does Not Apply
Here: Untold Stories from the Fight Against Muslim Fundamentalism».
Το βιβλίο αυτό βασίστηκε σε 300 συνεντεύξεις με ανθρώπους από 30
χώρες και αφηγείται τις ιστορίες ανθρώπων με μουσουλμανική πολι-
τιστική κληρονομιά οι οποίοι αντιστέκονται στον εξτρεμισμό. 

Η κ. Bennoune έχει εργαστεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων για περισσότερα από 20 χρόνια, με κυβερνήσεις και με Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό επιτόπιων
αποστολών, αποστολών παρατήρησης δικαστικών και εκλογικών δια-
δικασιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κ. Bennoune έχει επίσης εργαστεί
ως σύμβουλος για την UNESCO. Εμφανίζεται συχνά σε διεθνή ΜΜΕ
για σχολιασμό θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


