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  . ברצוני להודות לרבי� וטובי� שסייעו בפרסומו של חיבור זה

כתב היד מבוסס על עבודת דוקטורט שכתבתי בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה 

�בי�על על קודפיקציית זכויות אד� �השפעתה של מעצמת": שכותרתה, העברית בירושלי�

תודתי העמוקה נתונה . "1965, ארצות הברית והאמנה לביעור האפליה הגזעית :תלאומי

על , ארנו� גוטפלד' משה הירש ופרופ' פרופ, יונת� סרנה' פרופ: למנחיי בעבודת הדוקטורט

ר מאיר רוז� על תרומתו "כמו כ� התודה לד. על התמיכה ועל הסבלנות, ההדרכה המקצועית

שר משאו. רוברט רוקוואי על הערותיה� מאירות העיניי�' נת� לרנר ופרופ' למחקר ולפרופ

שעמלה לשכנע , רות לפידות' חשובה מאי� כמותה הייתה תמיכתה של פרופ, הדוקטורט

בדבקות במטרה ובאופטימיות שכמות� יש רק לה , אותי לנסות ולפרס� את הדוקטורט כספר

  .  אני מודה לה מקרב לב–

וזו חובה נעימה להודות לכמה מוסדות וגורמי� מ� " א� אי� קמח אי� תורה"

העברית בירושלי� שסייעו במלגות ובמענקי� בהביע� בכ� אמו� בכותבת האוניברסיטה 

ש "המכו� ע, מרכז מינרבה לזכויות האד�, ע� אלו נמני� הפקולטה למשפטי�. ובנכתב

��לקידו� חקר המשפט הביקר� לוקסמבורג והקר� , הרשות לתלמידי מחקר, לאונרד דיוויס

È˜Á È¯˜ÁÓÏ ÔÂÎÓ˜‰ יוחדת נתונה לתודה מ. נת� ויהודית פיינברג' ש פרופ"לאומי ע
Ú È˙‡ÂÂ˘‰ ̄ ˜ÁÓÏÂ"¯˜‡Ò Ï‡ÎÈÓÂ È¯‰ ̆ ,מיכאיל קרייני וליד ימינו'  בראשו פרופעומדל ,

 הסיוע הרב שהושיטו לאור� על שמצאו לנכו� לפרס� את כתב היד ועל, רויטל בהט' גב

ודת� על עב, טלי פלד מהוצאת נבו'  ולגביהודית ידלי�' גב, לעורכת הלשונית, הדר�

  .המקצועית והיסודית

תודתי העמוקה לחברות טובות ולחברי� טובי� ולבני משפחה , ואחרוני� חביבי�

  .שבלעדיה� אי�, יקרי�
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