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ة مجيعـة حلمايـالتفاقية الدوليا
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اجتماع الدول األطراف
  االجتماع الرابع

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣نيويورك، 

انتخاب تسعة أعضاء يف جلنة محاية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين                
 حمل األعضاء اخلمسة الذين تنقضي      وأفراد أسرهم منهم مخسة ليحلوا    

 وأربعة أعـضاء    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١مدة عضويتهم يف    
جدد، وذلك يف ضوء بدء سريان مفعول االتفاقية بالنسبة إىل الدولـة            

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١الطرف احلادية واألربعني يف 

  مذكرة من األمني العام    
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال         من اال  ٧٢ من املادة    ٤عمالً بالفقرة     -١

املهاجرين وأفراد أسرهم، سيدعو األمني العام إىل عقد االجتماع الرابع للدول األطـراف يف              
 النتخاب تسعة أعـضاء     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣االتفاقية يف مقر األمم املتحدة يوم       

 ليحلوا حمل مخسة أعضاء تنتـهي       يف جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        
وكـذلك أربعـة    ) انظر املرفق األول   (٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١مدة عضويتهم يف    

أعضاء إضافيني، يف ضوء بدء سريان مفعول االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية واألربعني 
لذين سيـستمرون يف    وترد يف املرفق الثاين أمساء األعضاء اخلمسة ا       . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١يف  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١العمل يف اللجنة حىت 
 من االتفاقية دعا األمني العام يف مذكرة شفوية مؤرخة ٧٢ من املادة ٣ووفقاً للفقرة   -٢
 ترشـيحاهتا   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤ الدول األطراف إىل أن تقدم حىت        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١

يرد أدناه أمساء املرشحني بالترتيب األجبدي، وتـرد بـني          و. النتخاب أعضاء اللجنة التسعة   
  :قوسني أمساء الدول األطراف اليت اقترحتهم
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  )غواتيماال(السيد ميغيل أخنيل إيبارا غونزاليس  •
  )الفلبني(السيد جوزيه بريالنتس  •
 )تركيا(السيد حممد سيفيم  •

  )سري النكا(السيد بارساد كارياواسام  •
  )إكوادور(ينا السيد فرانسيسكو كاريون م •
  )جامايكا( ستينيت -السيدة أندريا ميلر  •

  . بيانات السرية الذاتية للمرشحني اليت قدمتها الدول األطراف٣وترد يف املرفق   -٣
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  املرفقات

  املرفق األول

أعضاء جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين الذين ستنتهي فتـرة               
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١واليتهم يف 

  الفلبني    بريالنتيس  لسيد جوزيه سريانو ا
  غواتيماال    دييغس أريفالوا    السيدة آنا ماريا

  تركيا      سيفيم    السيد حممد
  أذربيجان     طاغيزاد    السيد آزاد

  سري النكا    كارياواسام    السيد بارساد
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  املرفق الثاين

أعضاء جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين الذين تنتهي عضويتهم              
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  املكسيك    ألبا  السيد فرانسيسكو
  مصر    الربعي   السيد أمحد حسن

  بوركينا فاسو    بوسي    السيدة مرييام 
  املغرب    اجلمري  السيد عبد احلميد 

  السلفادور  كوبياس مدينا  السيدة آنا إليزابيت 
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  املرفق الثالث

  ها الدول األطراف املعنيةبيانات السرية الذاتية للمرشحني كما قدمت    

  )غواتيماال(ميغيل أخنيل إيبارا غونزاليس     
  ١٩٤٨سبتمرب / أيلول٢٥، )غواتيماال(تيكويسات، إسكوينتال   :تاريخ ومكان امليالد

  اإلسبانية    :لغة العمل

  ةالياحلالوظيفة / احلايلاملنصب    
 القنصلية لغواتيماال   نائب وزير اخلارجية، ومسؤول عن مركز دعم املهاجرين وعن السياسة         

مشارك يف املنتديات احلكومية الدولية ويف      . وتسيري أعمال القنصليات الغواتيمالية يف اخلارج     
  .االجتماعات العامة والوطنية والدولية بشأن املهاجرين

  األنشطة املهنية الرئيسية    
ألنـشطة التقنيـة    تنسيق تنفيذ الربامج وا   . صياغة سياسة عامة لدعم املهاجرين الغواتيماليني     

واإلدارية والسياسية اليت تقوم هبا املديرية العامة للشؤون القنصلية وشؤون املهاجرين يف وزارة    
مسؤول عن القنصليات املتنقلة اليت توفر الدعم املؤسسي للمهاجرين الغواتيمااليني          . اخلارجية

رصـد ومراقبـة   . ندعم جمتمعات منشأ املهاجري . وتسهل االتصال بني املواطنني والسلطات    
تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات واالتفاقات اليت وقعت أو صدقت عليها دولة غواتيماال بـشأن             

  .قضايا اهلجرة أو القضايا القنصلية

  املؤهالت الدراسية    
خـريج العلـوم    . بكالوريوس إدارة األعمال من املعهد الوطين للفنون التطبيقية يف املكسيك         

درس الـسياسة   . ا الالتينية للدراسات الديقمراطية، كوسـتاريكا     السياسية من مركز أمريك   
  .الدولية يف فرتويال وإسبانيا ودرس الالهوت يف مركز أمريكا الوسطى لالهوت

  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتصل بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
جملـس الـدعم الـوطين      . قترويج محلة وقائية وطنية يف موضوع خماطر اهلجرة بدون وثائ         

، وهو هيئـة حكومية متعـددة القطاعــات        (CONAMIGNA)للمهاجرين الغواتيماليني   
" ال جتارة بالبشر بعد اليـوم     "متابعة احلملـة اإلعالميـة    . يرأسها وزير الشؤون اخلارجيـة   

("No mas Trata de Personas")ملنع االجتار باألشخاص .  
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  )الفلبني(بريالنتس . جوزيه س    
  ، مانيال، الفلبني١٩٣٨فرباير / شباط٤  :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية والفلبينية وقليل من األملانية وقليل من اإلسبانية    :لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
يف جلنة محاية حقوق مجيع العمـال       ) ونائب الرئيس (يعمل يف الوقت احلاضر عضواً منتخباً       

 عامل يف كندا والدفاع     ٥٠٠ ٠٠٠ لدى كندا مكلفاً بتمثيل مصاحل قرابة        املهاجرين، وسفرياً 
عن حقوقهم ورفاههم؛ وقد بدأ أربع مذكرات تفاهم بني املقاطعات الكندية والفلبني حلماية             

  .وتعزيز حقوق العمال املهاجرين

  األنشطة املهنية الرئيسية    
نة ودبلوماسي حيظى بـاالحترام طـوال        س ١١حمامٍ حبكم املهنة والتعليم، وحمامٍ ممارس ملدة        

لدى كندا وعمل يف ) مفوضاً فوق العادة  (أربعني سنة تقريباً، ويعمل يف الوقت احلاضر سفرياً         
سفارات الفلبني يف بون وواشنطن وكواالملبور، ويتابع محالت حلماية رفاه العمال الفلبينيني            

نصلية والقانونية املمكنة؛ وميثل الفلبني     يف اخلارج براً وحبراً، حيث يقدم هلم كل املساعدة الق         
يف احلوارات واالجتماعات والندوات الدراسية واملؤمترات الدوليـة واإلقليميـة واملتعـددة            
األطراف والثنائية األطراف؛ وحماضر عن شؤون العمال املهاجرين واهتماماهتم يف النـدوات            

ل، ونائب وزير اخلارجية وسـفري      واملنتديات مستفيداً من تارخيه وخربته كوزير سابق للعم       
سابق لدى ماليزيا وحضوره دورة األمم املتحدة اليت اعتمدت فيها اتفاقية محاية حقوق مجيع              

  .١٩٨٩-١٩٨٨العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف نيويورك، 

  املؤهالت الدراسية    
  ؛٢٠٠٥فلبني، من جامعة ليسيوم مبدينة داغوبان، ال) مع مرتبة الشرف(دكتوراه يف القانون 

  ؛)١٩٦٠-١٩٥٦( الفلبني ،ليسانس احلقوق، جامعة أتينيو دي مانيال، يف مانيال
  ).١٩٧٦-١٩٧٥( كندا ،، أوتاواندراسات عليا يف اإلدارة العامة، جامعة كارلتو

  ن املتصل بوالية هيئة املعاهدة املعنيةااألنشطة الرئيسية األخرى يف امليد    
ة حقوق مجيع العمال املهاجرين يقوم بفحص تقارير الدول         باعتباره عضواً يف جلنة محاي    

األطراف وحيضر مجيع االجتماعات املشتركة بني اللجان اليت هتدف مجيعاً ملتابعة أهداف            
وباعتباره دبلوماسياً وعضواً يف اللجنة، حتدث باعتباره خبرياً يف مسائل اهلجـرة       . اللجنة

، مثل املنتدى العاملي الثاين للـهجرة والتنميـة يف          والتنمية يف الفلبني ويف احملافل الدولية     
؛ واملؤمتر الوزاري لبلدان املنشأ، يف كولومبو       ٢٠٠٦؛ وإعالن ليما، بريو     ٢٠٠٨مانيال،  
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؛ ٢٠٠٤؛ واملؤمتر األول املعين بدول الشتات، مدينة املكـسيك،          ٢٠٠٣بسري النكا،   
 أحد األعمدة الثالثة للسياسة ويناصر تعزيز ومحاية حقوق العمال املهاجرين باعتبار ذلك  

اخلارجية للفلبني، ويشرف على تنفيذ مذكرات التفاهم مع املقاطعات الكندية، مبـا يف             
  .ذلك زيارات ملواقع العمل

  قائمة أحدث املنشورات يف هذا اجملال    
"Politicas y mecanismos Filipinos en torno a la migración y el empleo en el extranjero”, ،

  .٢٠٠٦نوفمرب /مدينة املكسيك، تشرين الثاين
"Migration and development, opportunities and obstacles”   غ، أعـدت مبناسـبة يـوم دا 

  .٢٠٠٥أكتوبر /مهرشولد، املعهد اآلسيوي لإلدارة، مانيال، تشرين األول
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  )جامايكا( ستينيت - ميلر اأندري    
  ، سانت جيمس، جامايكا١٩٦٧ه يولي/ متوز٣  :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية    :لغات العمل

  الوظيفة حالياً/املنصب احلايل    
  مديرة خدمات القوى العاملة

توجيه ومراقبة األنشطة لتسهيل إحلاق أهايل جامايكا بفرص العمـل باخلـارج            : الوظائف
  ورصد أنشطة وكاالت العمالة اخلاصة

  األنشطة املهنية الرئيسية    
   صياغة السياسات اليت حتكم عمليات برنامج العمالة باخلارجاملسامهة يف

  اإلشراف على أنشطة تعيني وإعداد العمال املهاجرين للعمل باخلارج
  ومعاجلة مشاكلهمباخلارج االتصال اخلارجية لكفالة رفاه العمال هيئات إقامة االتصال مع 

  سرهمتوجيه األنشطة املنفذة لتوفري الدعم للعمال املهاجرين وأُ

  املؤهالت الدراسية    
  ، معهـد الدراسـات     دراسـات االسـتخدام والعمـل     ماجستري يف الدراسات اإلمنائية و    

  االجتماعية، الهاي
  ليسانس اجلغرافيا والعلوم االجتماعية، جامعة جزر اهلند الغربية، جامايكا

  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتصل بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
املوضوعات املتـصلة بـاألجور والـصحة       قيام هيئة االتصال املعنية باخلارج مبعاجلة       كفالة  

  والسكن والعوامل األخرى اليت تؤثر على رفاه العامل
  لتقدمي املساعدة الالزمة ألسر العمال املهاجرينتنفيذ حتركات 
  كاوى وإجراء التحقيقات املتعلقة بالقضايا اليت تؤثر على العمال املهاجرينالرد على الش

  اإلصابة واملكافآت وغري  ذلك مـن االسـتحقاقات         بدالت  صول العمال على    حكفالة  
  عند الضرورة
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  )تركيا(حممد سيفيم     
  ، ديردافان، تركيا١٩٦٤يونيه / حزيران٥  :تاريخ ومكان امليالد

  يةاإلنكليز    :لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب احلايل    
  رئيس إدارة املنظمات الدولية

  وزارة العمل والضمان االجتماعي
  املديرية العامة للعالقات اخلارجية وخدمات العمال باخلارج

يعمل يف قضايا تتعلق باألمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان               
لدولية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وصكوك أخرى ثنائيـة          االقتصادي ومنظمة العمل ا   

  ومتعددة األطراف بشأن السياسات االجتماعية وحقوق املهاجرين

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  ؛)١٩٨٩-١٩٨٧(موظف إدارة عليا يف شركة قطاع خاص 

هورية تركيـا   ن االجتماعي، القنصلية العامة جلم    العمل والضم املكلف بشؤون ا  لحق  املنائب  
  )١٩٩٧-١٩٩٣) (هولندا(يف ديفينتر 

خبري العالقات اخلارجية واخلدمات املقدمة إىل العـاملني يف اخلـارج، وزارة العمـل         
والضمان االجتماعي، املديرية العامة للعالقات اخلارجية وخدمات العاملني يف اخلارج          

  ؛)٢٠٠١- ١٩٩٧(
 القنصلية العامة جلمهوريـة تركيـا يف        امللحق املكلف بشؤون العمل والضمان االجتماعي،     

  ؛)٢٠٠٥-٢٠٠١) (هولندا(روتردام 
خبري العالقات اخلارجية وخدمات العاملني يف اخلارج، وزارة العمل والضمان االجتمـاعي؛            

  ؛)٢٠٠٦-٢٠٠٥(املديرية العامة للعالقات اخلارجية وخدمات العاملني يف اخلارج 
   ...)- ٢٠٠٦(جتماعي رئيس إدارة يف وزارة العمل والضمان اال

  املؤهالت الدراسية    
  جامعة الشرق األوسط التقنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قـسم العلـوم الـسياسية              

  واإلدارة العامة؛
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خمتلف الربامج يف ميدان السياسة االجتماعية وحقوق املهاجرين والصكوك الثنائية واملتعـددة       
  ومنظمة العمل الدولية وجملس أوروبا واالحتاد األورويباألطراف الصادرة عن األمم املتحدة 

  املتصل بوالية هيئة املعاهدة املعنيةيدان خرى يف املاألرئيسية النشطة األ    
  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(العمال املهاجرين مجيع عضو اللجنة املعنية حبقوق 

تعزيـز  بصفيت ملحقاً مكلفاً بشؤون العمل والضمان االجتماعي كنت مسؤوالً عن محايـة و            
األعمال السابقة لألتراك   البلد املضيف أو احلقوق املترتبة على       إقليم  حقوق املهاجرين األتراك يف     

املهاجرين يف اخلارج يف إطار االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، مبا يف ذلـك الـصكوك                
م بـني تركيـا     الصادرة عن األمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة العمل الدولية واالتفاق املرب          

  .واالحتاد األورويب يف ميادين حقوق اإلنسان وحقوق املهاجرين والعمل والضمان االجتماعي

  :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا اجملال    
عدة مقاالت عن حقوق وواجبات املهاجرين، أي احلقـوق يف ميـدان العمـل والـضمان                

هـذه  ُنـشرت   وريح العمل واإلقامة،    االجتماعي، واحلماية االجتماعية ومل مشل األسرة وتصا      
  .يف اجلرائد واجملالت األسبوعية أو الشهرية املهتمة باملواطنني األتراك املقيمني يف هولندااملقاالت 
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  )سري النكا(براساد كارياواسام     
  ، غال، سري النكا١٩٥٤مارس / آذار٢١  :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية والسنهالية    :لغات العمل

  ةالياحلالوظائف / احلاليةصبناامل    
  .مساعد وزير اخلارجية، وزارة اخلارجية، سري النكا

 الشؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان وموضوعات اهلجرة والشؤون         هوتشمل مسؤوليات 
  .الثنائية يف منطقة جنوب آسيا

  اخلربة يف قضايا حقوق اإلنسان، وخاصة يف سياق منظومة األمم املتحدة    
بديل لسري النكا يف الدورات الثالثة واخلمسني والرابعة واخلمسني واخلامسة واخلمسني           ممثل  

 عن سري النكا    قبللجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املعقودة يف جنيف، ورأس الوفد املرا          
ويف الدورة التاسعة   . يف الدورتني السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان        

ني للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف انُتخب نائباً لرئيس اللجنة وعمل يف واخلمس
 كـان   ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٥ومن عام   . املكتب املوسع للدورة التاسعة واخلمسني للجنة     

رئيس جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقـوق              
  .الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلةاإلنسان للشعب 

  األنشطة املهنية املتصلة حبماية حقوق العمال املهاجرين    
، واكتسب خربة عملية وخربة     ٢٠٠٢-٢٠٠١رئيس جملس املنظمة الدولية للهجرة يف الفترة        

نائب رئيس  . يناهلجرة ومحاية العمال املهاجر   فيما يتعلق بالقضايا يف صدد      تتصل باملؤمترات   
العمال معاناة   وشاهد بنفسه    .١٩٩٢ إىل   ١٩٨٩البعثة يف سفارة سري النكا يف الرياض من         
محاية حقـوق مجيـع     كان أول رئيس للجنة     . املهاجرين الذين يعيشون يف الشرق األوسط     

، وهي الفترة اليت شهدت املراحـل       ٢٠٠٨العمال املهاجرين وظل يف هذا املنصب حىت عام         
لجنة وأدت إىل تطوير وتعزيز أساليب وإجراءات أعمال اللجنة، وكـذلك           الكوين  األوىل لت 
رئاسة اجتماعات رؤساء هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان          .  االتفاقية مناصرةأعمال  

  .٢٠٠٤يئات املعاهدات يف عام هلواالجتماع املشترك بني اللجان 

  األنشطة األخرى املتصلة باالتفاقية    
املؤمتر العام املعين بالعمال املهاجرين وحقوق اإلنسان، الذي نظمته جلنة          املتحدث الرئيسي يف    

 تـشرين   ١٥حقوق اإلنسان اآليرلندية ومجعية القانون اآليرلندية، يف دبلـن، آيرلنـدا، يف             
  .٢٠٠٥أكتوبر /األول
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املتحدث الرئيسي يف املؤمتر الدويل الثامن للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،            
  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٤الذي ُعقد يف بوليفيا يف 

حماضرة رئيسية عن العوملة واهلجرة وحقوق اإلنسان، يف حلقة دراسـية ألعـضاء اللجـان            
، اليت  الربملانية العاملة يف موضوع حقوق اإلنسان واللجان األخرى اليت تتناول قضايا اهلجرة           

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤ جنيف يوم ايف مقر االحتاد الربملاين الدويل يفعقدت 
ل سري النكا واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين يف املنتدى العاملي بشأن              مثَّ

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠-٢٧اهلجرة واملؤمتر الدويل للتنمية يف الفلبني يف الفترة 
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  )إكوادور( كاريون مينا يسكوفرانس    
  ، كيتو، إكوادور١٩٥٣أبريل / نيسان٨  :خ امليالدمكان وتاري
  اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية    :لغات العمل

  ةالياحلالوظيفة /باملنص    
 الالتينية للعلوم االجتماعية، إكوادور؛ كبري منسقي مركـز رصـد           اباحث يف كلية أمريك   

؛ كاتب يف صـحيفة   السياسة اخلارجية يف منطقة األنديز؛ مستشار خاص يف الشؤون الدولية         
"El Comercio"  ،وجملة اليت تصدر يف كيتو"Vistazo".  

  األنشطة املهنية الرئيسية    
؛ نائب وزير اخلارجية    )٢٠٠٥-٢٠٠٠(؛ سفري لدى إسبانيا     )٢٠٠٧-٢٠٠٥(وزير اخلارجية   

. عمل أستاذ يف اجلامعة املركزية إلكوادور ويف األكادمييـة الدبلوماسـية          ). ٢٠٠٠-١٩٩٨(
عضو جلنـة   . ٢٠٠٢ة التفاوض بشأن اتفاق تدفقات اهلجرة بني إكوادور وأسبانيا،          عضو جلن 

؛ مؤلف عدة منشورات منـها   )٢٠٠٨-٢٠٠٤(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
Politica Exterior Ecuatoriana") ؛ )االجتاهات والنظرية واملمارسـة : سياسة إكوادور اخلارجية

"Consideraciones Teóricas sobre la Politica Exterior del Ecuador")   اعتبارات نظرية بـشأن
مـن  : إكوادور وبريو ("Ecuador y Perú: de la paz at desarrollo"؛ )اخلارجيةإكوادور سياسة 

وكتب العديد من املقاالت الصحفية . ؛ وحماضر زائر يف إكوادور ويف اخلارج     )السالم إىل التنمية  
عضو فريق احلوار الثنائي بني إكوادور وكولومبيا برعايـة         . ة وحل الرتاعات  والبحثية عن اهلجر  

  .مركز كارتر واألمم املتحدة

  املؤهالت الدراسية    
  دكتوراة يف القانون الدويل، مع التخصص يف القـانون الدبلوماسـي، اجلامعـة املركزيـة               

  .يف إكوادور
  معة املركزية يف إكوادور؛ درجة الليسانس يف العلوم السياسية واالجتماعية، اجلا

  .دورات متخصصة يف شيلي وفرنسا وإيطاليا واململكة املتحدةحضور 

  األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان املتصل بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
.  إكـوادور  -مشارك يف خمتلف احللقات الدراسية عن اهلجرة، وخاصة يف صدد كولومبيا            

الالتينية للعلوم  ، كلية أمريكا    "السالمة العامة يف مناطق احلدود    "شأن  اضر يف فريق خرباء ب    حم
بـشأن موضـوع العمـال    اشترك يف حوارات . ٢٠٠٩مارس /االجتماعية، إكوادور، آذار  

  .الصحف واإلذاعة والتلفزيون يف إكوادور واخلارجنقلتها املهاجرين من إكوادور يف أوروبا 
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  أحدث املنشورات يف اجملال    
"Dinamicas y problematicas en zonas de frontera")     الـديناميات واملـشاكل يف منـاطق

 وهي صحيفة بشأن سياسة اهلجرة وحقوق اإلنسان، كيتو،         "Entretierras"مقال يف   ) احلدود
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان

أسـاطري ومقترحـات   : اهلجرة ("Migración: mitos, propuestas y desafios"مقدمة كتاب 
  املنظمة الدولية للهجرة، : مع ريتشارد ساالزار يف تنسيقه وجتميعهباالشتراك ، )وحتديات

        


