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االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق
 يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهممج

  اجتماع الدول األطراف
  التاسعاالجتماع 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٨نيويورك، 

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
انتخاب سبعة أعضاء يف جلنة محاية حقوق مجيـع العمـال           

ملهاجرين وأفراد أسرهم ليحلوا حمل األعضاء الذين تنقضي        ا
  ،٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١مدة عضويتهم يف    

   من االتفاقية٧٢ من املادة ٥ إىل ١ للفقرات من وفقاً

انتخاب سبعة أعضاء يف جلنة محاية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين                
 عـضويتهم يف    وأفراد أسرهم ليحلوا حمل األعضاء الذين تنقضي مدة       

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١

  *مذكرة مقدمة من األمني العام    
 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال          ٧٢ من املادة    ٤ بالفقرة   عمالً  -١

املهاجرين وأفراد أسرهم، سيدعو األمني العام إىل عقد االجتماع اخلامس للدول األطراف يف             
 النتخاب سبعة أعضاء يف     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٨تحدة يف   االتفاقية يف مقر األمم امل    

جلنة محاية حقوق مجيع العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم ليحلوا حمل األعضاء الذين تنقضي             
وترد يف املرفـق    ). انظر املرفق األول   (٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١مدة عضويتهم يف    

 كـانون   ٣١مرون يف العمـل يف اللجنـة حـىت          الثاين أمساء األعضاء السبعة الذين سيست     
  .٢٠١٣ديسمرب /األول

 من االتفاقية، دعا األمني العام، يف مذكرة شـفوية          ٧٢ من املادة    ٣وعمالً بالفقرة     -٢
، الدولَ األطراَف إىل تقدمي ترشيحاهتا النتخاب سبعة أعضاء         ٢٠١١يوليه  / متوز ١٤مؤرخة  
__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 CMW/SP/11  األمم املتحدة

 
  

  
Distr.: General 
17 October 2011 
Arabic 
Original: English/French/Spanish 



CMW/SP/11 

GE.11-46342 2 

 قائمة بأمساء    اإلفرجني رِد أدناه بالترتيب األجبدي   وَت. ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥يف اللجنة حبلول    
  :املرشحني، وَترِد بني قوسني أمساء الدول األطراف اليت اقترحت ترشيحهم

  ؛)إكوادور(السيد فرانسيسكو كاريون مينا  •
  ؛) مصر(السيد أمحد حسن الربعي  •
  ؛)املغرب(السيد عبد احلميد اجلمري  •
  ؛)اجلزائر(السيدة خدجية لعجل  •
  ؛)بريو(ميلغار ماغينيا  - ماركو نونييثالسيد  •
  ؛)بوركينا فاسو(السيدة مرييام بوسي  •
  ).أذربيجان(السيد أسد تاغيزادي  •

         وترد يف املرفق الثالث بيانات السرية الذاتية للمرشـحني كمـا قدمتـها الـدول                -٣
  .األطراف املعنية
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  املرفقات

  املرفق األول

عمـال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين     أعضاء جلنة محاية حقوق مجيع ال         
   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تنقضي مدة عضويتهم يف 

  املكسيك         ألباالسيد فرانسيسكو 
  إكوادور       كاريون ميناالسيد فرانسيسكو 

  السلفادور     كوبياس ميديناالسيدة آنا إليزابيث 
  مصر        الربعيالسيد أمحد حسن 
  املغرب       اجلمريالسيد عبد احلميد 

  بوركينا فاسو         بوسيالسيدة مرييام 
  أذربيجان         تاغيزاديالسيد أسد 
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  املرفق الثاين

أعضاء جلنة محاية حقوق مجيع العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين              
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١تنقضي مدة عضويتهم يف 

  الفلبني       بريالنتسالسيد خوسي سريانو 
  مايل     ديكوماتا عبد الرمحان السيدة فاطو

  غواتيماال       غونزاليسالسيد ميغيل أخنيل إيبارا 
  سري النكا        كارياواسامالسيد بارساد 
  جامايكا         ستينيت-ميلر السيدة أندريا 

  تركيا          سيفيمالسيد حممد 
  السنغال          تالالسيد أمحدو 



CMW/SP/11 

5 GE.11-46342 

  املرفق الثالث

  ني كما قدمتها الدول األطراف املعنيةبيانات السرية الذاتية للمرشح    

  )إكوادور(فرانسيسكو كاريون مينا     
  ، كويتو، إكوادور١٩٥٣ أبريل/ نيسان٨   :تاريخ ومكان امليالد

  اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية     :لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
  نيويوركاملمثل الدائم إلكوادور لدى األمم املتحدة يف : ٢٠٠٩منذ عام  •

  األنشطة املهنية الرئيسية    
         منـذ  ) Yasuni-ITT(املمثل الشخصي لرئيس اجلمهورية يف مبـادرة ياسـوين إت            •

  ٢٠٠٨عام 
  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥وزير اخلارجية يف الفترة من  •
  ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠سفري إكوادور يف إسبانيا يف الفترة من  •
  ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٨نائب وزير اخلارجية يف الفترة من  •
  ١٩٩٨ إىل ١٩٩٦عضو جلان مفاوضات السالم مع بريو يف الفترة من  •
          ١٩٩٦وكيل أمني إدارة السيادة الوطنية التابعة لوزارة اخلارجية يف الفتـرة مـن               •

  ١٩٩٨إىل 
  ١٩٩٦أبريل / يف السلك الدبلوماسي اإلكوادوري يف نيسان دائماًعني سفرياً •
  ١٩٩٦ إىل ١٩٩١وادور يف لندن يف الفترة من القائم باألعمال بالنيابة بسفارة إك •
  ١٩٩٦ إىل ١٩٩١الوزير املفوض لسفارة إكوادور يف لندن يف الفترة من  •
  ١٩٨٨مستشار ومنسق دبلوماسي لدى رئيس اجلمهورية، كويتو، يف الفترة مـن             •

  ١٩٩١إىل 
  ١٩٨٨ إىل ١٩٨٢سكرتري أول ومستشار بسفارة إكوادور يف لندن يف الفترة من  •
  ١٩٧٤لسلك الدبلوماسي اإلكوادوري منذ عام عضو ا •
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  املؤهالت العلمية     
، جامعة إكوادور   )ختصص العلوم القانونية والدبلوماسية   (دكتوراه يف القانون الدويل      •

  ١٩٧٨املركزية، كويتو، 
  ١٩٧٤اإلجازة يف العلوم السياسية واالجتماعية، جامعة إكوادور املركزية، كويتو،  •
لثة للتخصص يف العالقـات الدوليـة، مؤسـسة البحـوث           دبلوم من الدورة الثا    •

  ١٩٨٣والدراسات، كلية العلوم السياسية، فلورانس، إيطاليا، 
اإلدارة العامـة  : "دورات وحلقات دراسية ختصصية من بينـها مـا يلـي         التحق ب  •

" قانون البحار اجلديد  "؛ و ١٩٨٤يف معهد اإلدارة العامة الدولية، باريس،       " الفرنسية
؛ والدورة الصيفية الدولية الثانيـة      ١٩٧٨ية الدبلوماسية يف ليما، بريو،      يف األكادمي 

  ١٩٧٦لألكادميية الدبلوماسية لشيلي، بالباراييسو، 

  لة بوالية هيئة املعاهدة املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الص    
 ٢٠١٠عضو جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم منـذ عـام               •

  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤وخالل الفترة من 
  ٢٠٠٩املدير العام ملرصد األنديز للسياسة اخلارجية،  •
          باحث منتسب إىل كلية أمريكا الالتينية للعلـوم االجتماعيـة، إكـوادور، منـذ              •

  ٢٠٠٧عام 
إلمنائي عضو فريق احلوار اإلكوادوري الكولوميب الذي يرعاه برنامج األمم املتحدة ا           •

  )٢٠٠٩-٢٠٠٧(ارتر ومركز ك
االتفاق الثنائي املتعلق بتدفقات اهلجرة بني إكـوادور        "عضو الفريق املفاوض بشأن      •

          ، بصفته سـفري بـالده     ٢٠٠١فرباير  /الذي دخل حيز النفاذ منذ شباط     " وإسبانيا
  يف مدريد

          يف) بـشأن قـضايا اهلجـرة     (ضيف حماضر يف عدة حلقات دراسية وجامعـات          •
ــية، ــاال، ٢٠٠٣ مرس ــة ألك ــلمنقة، ٢٠٠٢؛ وجامع ــة ش            ،٢٠٠١؛ وجامع
       ؛ ٢٠٠٢؛ وبنبلونـة،    )بشأن قضايا األمـن وحفـظ الـسالم        (٢٠٠١وكويتو،  
؛ ١٩٩٧؛ وكاراكـاس،    ١٩٩٩؛ وبرازيليـا،    ١٩٩٩؛ وروما،   ٢٠٠١ومدريد،  
  ١٩٩٧، )نيومكسيكو(وسانتا يف 

ـ         •                 ة الدبلوماسـية يف كويتـو، يف      أستاذ جبامعـة إكـوادور املركزيـة وباألكادميي
 اإلكوادوريـة   ، متخصص يف الـسياسة اخلارجيـة      ١٩٩٢ إىل   ١٩٨٨من   الفترة

  واملفاوضات الدولية
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، يف العديد من     دبلوماسياً  ونائب وزير للخارجية وممثالً    مثل إكوادور، بصفته وزيراً    •
  تطوير احلدود وغريهال واالجتماعات الدولية حلل الرتاعات وقضايا اهلجرة والتكام

  دانقائمة بأحدث منشوراته يف هذا املي    
             "شـاهد علـى مفاوضـات     :  بـريو  - إكـوادور : السالم النابع من الـداخل    " •

)La paz por dentro: Ecuador-Perú: testimonio de una negociación(  كويتـو ،
)٢٠٠٨(  

اهلجـرة  : "رات متخصـصة  عدة دراسات ومقاالت بشأن قضايا اهلجرة يف منشو        •
؛ وغريها  )٢٠٠٣" (اهلجرة والتالقح الثقايف  "؛ و )٢٠٠٢" (اإليكوادورية إىل إسبانيا  

من املقاالت املتعلقة بالسياسية اخلارجية واملفاوضات الدوليـة املنـشورة يف جملـة          
   جلامعة ألكاال، إسبانيا"كووروم"

 منذ  "فيستاثو"جمللة   و ٢٠٠٧، كويتو، منذ عام     "إلكومريثيو"كاتب عمود لصحيفة     •
  ٢٠٠٩عام 
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  )مصر(أمحد حسن الربعي     
  ، بورسعيد، مصر١٩٤٤أكتوبر / تشرين األول٢٩ :تاريخ ومكان امليالد

   اإلنكليزية والعربية والفرنسية:لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
  وزير القوى العاملة واهلجرة يف مصر: ٢٠١١مارس /منذ آذار •
  للقانون يف جامعة القاهرة كان من قبل أستاذاً •

  األنشطة املهنية الرئيسية    
   جامعة القاهرة- أستاذ بكلية احلقوق •
  رئيس سابق للجنة القانونية التابعة ملنظمة العمل العربية  •
   جلنة اخلرباء االستشاريني التابعة ملنظمة العمل الدوليةعضو •

  املؤهالت العلمية    
   جامعة القاهرة- ليسانس احلقوق •
   جامعة القاهرة- القانون اخلاصدراسات عليا يف دبلوم  •
   جامعة القاهرة- القانون العام دراسات عليا يفدبلوم  •
  )فرنسا( جامعة رين - القانون العام دراسات عليا يفدبلوم  •
  القانون من فرنسا علوم دكتوراه دولة يف  •

   املعنيةلة بوالية هيئة املعاهدةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الص    
 أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة     -  يف جامعة القاهرة    بصفته أستاذاً  - كان يدرس  •

  باهلجرة
  شؤون اهلجرة يف مصرإدارة  يدير حالياً •

  ة بأحدث منشوراته يف هذا امليدانقائم    
  املشاكل القانونية للهجرة يف البلدان العربية •
ملهاجرين وأفراد أسـرهم، شـرح       حلماية حقوق مجيع العمال ا     ١٩٩٠عام   اتفاقية •

  ) باللغة العربية(وتعليقات 
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  )املغرب(عبد احلميد اجلمري     
   يف القريوان، املغرب١٩٥٧ديسمرب / كانون األول١٢ :تاريخ ومكان امليالد

   الفرنسية والعربية:لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
  مستشار دويل يف هندسة املشاريع اإلمنائية  •
  ال التنمية االقتصادية لدى االحتاد األورويب، بروكسلخبري يف جم •
  مدير املعهد العايل للتدريب والتنمية، فرنسا •
 نشاؤهاإ": مبادرات القرن احلادي والعشرين من أجل التنمية      "رئيس الشبكة الدولية     •

  ووضعها موضع التشغيل يف العديد من البلدان
فريق العامل املكلـف بالـسياسات      عضو جملس اجلالية املغربية يف اخلارج ورئيس ال        •

  العامة
  )املغرب(عضو اجمللس االقتصادي واالجتماعي  •

  نشطة املهنية الرئيسيةاأل    
تنظيم العديد من احللقات الدراسية يف أفريقيا وآسيا وأوروبا بشأن حقوق املهاجرين    •

  واملشاركة فيها
يف احليـاة   ط   علـى االخنـرا    مومساعدهتإدارة العديد من برامج إدماج املهاجرين        •

  يف البلدان األوروبيةاالجتماعية واملهنية 
وضع وتنفيذ العديد من الربامج التدريبية للعاملني يف جمال اإلدماج االجتماعي، من             •

  مدرِّبني وقائمني على املشاريع السياسية يف املدن 
حلساب حكومات أوروبية وأفريقيـة ومؤسـسات   البعثات العديد من   ب االضطالع •

مات غري حكومية يف جماالت هندسة املشاريع، وإدارة شؤون اهلجـرة،           كبرية ومنظ 
وتقييم الربامج، وإقامة مشاريع تعاون مع املغرب العريب وأفريقيا، وتقـدمي الـدعم             

  وما إىل ذلك للمجتمع املدين والفعاليات اإلمنائية
 ووضـع  تدريب األطر،: تنفيذ العديد من املشاريع اإلمنائية حلساب احلكومة املغربية       •

  نظام لتقييم املشاريع اإلمنائية، وتأهيل اإلدارة
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كوفونيـة،  نمؤسسة الفرا : إدارة العديد من الربامج اإلمنائية حلساب مؤسسات دولية        •
واجلمعية الربملانية املشتركة بني بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ مـن جهـة             

  واالحتاد األورويب والبنك الدويل من جهة أخرى

  ؤهالت العلميةامل    
هندسة التنمية االجتماعيـة احلـضرية       :دبلوم الدراسات العليا املتخصصة   : ١٩٩٦ •

  ) جيدبدرجة( فايل، فرنسا، -  ال-واالندماج يف أوروبا، جامعة مارن 
  دبلوم الدراسات املعمقة يف علوم اإلدارة، جامعة ليل، فرنسا: ١٩٨٧ •
  يان، فرنساجامعة أم. ماجستري يف العلوم االقتصادية: ١٩٨٥ •
شهادة الدراسات اجلامعية العامـة وإجـازة يف العلـوم           :١٩٨٤ إىل   ١٩٨٠من   •

  االقتصادية، جامعة أميان، فرنسا
  بكالوريا، الفرع باء، ثانوية موالي إمساعيل، مكناس، املغرب •

  لة بوالية هيئة املعاهدة املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الص    
، ٢٠٠٤قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم منذ عـام          عضو جلنة محاية ح    •

  ٢٠٠٨ورئيسها منذ عام 
 يف بويرتـو    ٢٠١٠: املشاركة يف التحضري ملنتديات عاملية بشأن اهلجرة والتنميـة         •

  )اليونان( يف أثينا ٢٠٠٩، و)املكسيك(فاالريت 
ري تدفقات  تنفيذ برامج بناء قدرات لفائدة حكومات مشال أفريقيا وغرهبا بشأن تدب           •

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩اهلجرة مع منظمة العمل الدولية عامي 
وتوجيـه  ، االشتراك يف تنظيم     ٢٠٠٦ :األمم املتحدة /احتاد الوكاالت الدولية للتنمية    •

يف حتقيق أهداف   والعقبات اليت تواجه    التقدم احملرز   مبدى  املؤمتر الدويل املعين    أعمال  
   جنيف،األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية

تنظيم حركة األشخاص   "رئيس بعثة، برنامج    : ٢٠٠٥-٢٠٠٢: فوضية األوروبية امل •
  "وتنقلهم بني املغرب وبلدان االحتاد األورويب

، خبري، عضو الفريق العامل     ٢٠٠٧: اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب      •
املعين باهلجرة التابع للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان املكلف بوضع مقترحات          

  بادئ توجيهية لسياسة مغربية لشؤون اهلجرة مب
 إىل  ٢٠٠٠متوسطي يف الفتـرة مـن        - االشتراك يف تنظيم املنتدى املدين األورو      •

   باملواضيع، بصفته مكلفا٢٠٠٦ً
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  ة بأحدث منشوراته يف هذا امليدانقائم    
تدبري تـدفقات اهلجـرة،   : نشر عدة تقارير عن سياسات اهلجرة   : ٢٠١٠-٢٠٠٥ •

عاملية واإلقليمية للهجرة، وسياسات العـودة، والتـدريب واإلدمـاج          واإلدارة ال 
 املهاجرين، وحقوق املهاجرين رهـن      املنازلاالجتماعي واملهين للمهاجرين، وخدم     
  االحتاجاز، ومتدرس أطفال املهاجرين 

نشر تقرير عن دور املهاجرين يف التعاون بـني بلـدان أفريقيـا              :٢٠٠٥-٢٠٠٤ •
جهـة أخـرى يف إطـار      ادئ من جهة واالحتاد األورويب من     والكارييب واحمليط اهل  

  اجلمعية الربملانية املشتركة بني البلدان املذكورة 
تنظيم حركة األشخاص وتنقلهم بـني املغـرب        "نشر تقرير عن     :٢٠٠٤-٢٠٠٣ •

  حلساب املفوضية األوروبية " وبلدان االحتاد األورويب
، حلـساب   "ب يف مدينة باريس   اخلطة احمللية إلدماج األجان   "نشر  : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ •

  مدينة باريس
الـيت  ولهجرة  العمل املكرسة ل  نشر التقارير الصادرة عن حلقات       :٢٠٠٦-٢٠٠٠ •

   ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٠متوسطية يف الفترة من  - نظمتها احملافل املدنية األورو
حتديد القواعد الناظمـة لتـدريب املهـاجرين        "نشر تقرير منهجي عن     : ٢٠٠٣ •

  ندوق العمل االجتماعي، حلساب ص"وإدماجهم
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  )اجلزائر(خدجية لعجل     
   يف سطيف، اجلزائر١٩٥٩يناير / كانون الثاين٦ :تاريخ ومكان امليالد

   الفرنسية والعربية:لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
 األمم املتحدة اإلمنائي باجلزائر العاصمة،      خبرية استشارية وطنية لدى مكتب برنامج      •

سـتراتيجية  الا(مكلفة بتنقيح وحتسني االستراتيجية املشتركة للمساواة بني اجلنسني         
نهج النتقاء املشاريع قيد الصياغة اعتماداً على املنظور        م؛ ووضع   ٢٠١٠) اجلنسانية

 ٢٠١١ن عـام     م اجلنساين؛ ووضع تصور االستراتيجية اجلنسانية للمكتب اعتباراً      
  وصياغتها

  األنشطة املهنية الرئيسية    
  وزارة التضامن الوطين واألسرة •
املديرة العامة لألسـرة    : ٢٠١٠أكتوبر  / إىل تشرين األول   ٢٠٠٩يونيه  /من حزيران  •

   االجتماعيوالتماسك
  رئيسة ديوان الوزير: ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٠من  •
  مديرة شؤون األسرة واملرأة والطفل: ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٨من  •
مديرة الدراسات املكلفة بتـأطري     : اجمللس األعلى للشباب  : ١٩٩٨ إىل   ١٩٩٦ن  م •

، وباألنـشطة االقتـصادية     اجلمعياتيـة جلنتني دائمتني معنيتني على التوايل باحلركة       
  للمخاطر األخالقيةوالتضامن، وجلنة خمصصة مكلفة بالشباب املعرض 

لة لـدى رئـيس     كتابة الدو : ١٩٩٥سبتمرب  / إىل أيلول  ١٩٩٤أغسطس  /من آب  •
مكلفة بالدراسات والتجميع مـسؤولة     : احلكومة املكلفة بالتضامن الوطين واألسرة    

عن ملفات احلكومة، وخباصة اإلعداد للمشاركة اجلزائرية يف مؤمتر بيجني العـاملي            
، ومؤمتر كوبنهاغن للتنمية االجتماعية، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية         ١٩٩٥لعام  

  ةاملعقود يف القاهر
متصرفة إدارية وبعـد    : وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية    :١٩٩٤ إىل   ١٩٨٥من   •

ذلك مكلفة بالدراسات مسؤولة عن وضع برنامج للبىن التحتية االجتماعية وتـدبري      
، )املؤمتر الدويل للسكان والتنمية   (امللفات ذات الصلة بالتنمية االجتماعية، والسكان       

  واألسرة، واملرأة
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بعد اندماج  (وزارة التجارة   / كتابة الدولة للتجارة اخلارجية    :١٩٨٥ إىل   ١٩٨٣من   •
  متصرفة إدارية مكلفة بالدراسات املتصلة بالتجارة اخلارجية ):البنيتني

  املؤهالت العلمية    
املاجستري من جامعة اجلزائر العاصمة، كلية العلوم االجتماعية واإلنـسانية، عـن             •

شاب يف مواجهة اهلجرة السرية حبـراً خـالل         اجملتمع واألسرة وال  "أطروحة بعنوان   
  La société, la famille et le jeune face à l’émigration/٢٠٠٩-٢٠٠٧الفتـرة  

clandestine par voie maritime sur la période 2007-2009"٢٠١١أبريل /، نيسان  
               النقـد واملاليـة والبنـوك، جامعـة ليـون الثانيـة             دراسة جامعية عليا يف جمال     •

  )مل تكمل برنامج املاجستري العتبارات أسرية (١٩٨٢-١٩٨١
، اجلزائر  ١٩٨١يونيه  /دبلوم املدرسة الوطنية لإلدارة، قسم االقتصاد واملالية، حزيران        •

  العاصمة
، اجلزائر  ١٩٧٧يونيه  /كالوريا، شعبة األدب العريب، حزيران    االبحائزة على شهادة     •

  العاصمة

  ة هيئة املعاهدة املعنيةاألخرى يف امليدان ذي الصلة بوالياألنشطة الرئيسية     
، )٢٠١٠( اللجان الوطنية املعنية باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة          أعمالاملشاركة يف    •

ــشباب  ــسكان )١٩٩٧(وال ــة)١٩٩٧-١٩٩٤(، وال ــة االجتماعي           ، والتنمي
ــرأة )١٩٩٧-١٩٩٤( ــرة )١٩٩٥-١٩٩٣(، وامل ، )١٩٩٤-١٩٩٣(، واألس
  وغريها) ١٩٩٩-١٩٩٢(طفل وال

 املتوسطي للتشغيل والتدريب املهين الذي أُطلق يف إطـار          -عضو املرصد األوريب     •
  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ من ،املؤسسة األوروبية للتدريب أنشطة

سيف يف  مسؤولة عن تدبري برامج التعاون مع برنامج األمم املتحدة للسكان واليوني           •
  ٢٠٠١ و١٩٩٨الفترة ما بني 

الدورة اخلامسة للجنة األسرة    : لتقيات دولية يف اجلزائر وتنظيمها، ومنها     التحضري مل  •
اخلاص قليمي بشأن العمل    اإللتقى  امل، و )٢٠٠٩(العربية التابعة جلامعة الدول العربية      

، وملتقى خرباء الشؤون االجتماعيـة يف العـامل العـريب           )٢٠٠٧(شمال أفريقيا   ب
  )١٩٩٩(ان األفريقية نسائية للبلد، وملتقى املنظمة ال)٢٠٠٧(

املتحـدة والبنـك     منظمة األمم  ( دولياً  مؤمتراً أربعنيالتحضري واملشاركة يف حوايل      •
) اليونـسكو (الدويل واالحتاد األفريقي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          
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 ومـؤمتراً ) متوسطي - واملنتدى األورو) اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     
   بشأن اهلجرة، ووضع املرأة والطفل، والشؤون االجتماعية، والتنمية دولياًومياًحك

مشروع قانون متعلق حبماية املسنني والنهوض هبم،     : صياغة مشاريع قوانني ومراسيم    •
؛ واملرسوم املتعلق بإنشاء جملس وطين للجالية اجلزائرية املقيمة         )٢٠١٠(صودق عليه   

؛ واملرسوم املتعلق بإنشاء املرصد     )٢٠٠٩(س الوزراء   يف اخلارج حىت اعتماده يف جمل     
  ، وغريها)٢٠٠٦(الوطين للتشغيل ومكافحة الفقر حىت إقامة هياكله 

   بأحدث منشوراهتا يف هذا امليدانقائمة    
  Les Harraga , comme il leur plaît de nous/ة، كما حيلو هلـم أن ينادونـا  قاحلرا" •

appeler"٢٠١١مارس /، آذار  
  ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"Setif, Douces Grandeurs/ الناعمةاألهبة سطيف،" •
  ) قيد الطبع(، "Le Pèlerinage/احلج" •
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  )بريو(ميلغار ماغينيا  - السيد ماركو نونييث    
  ١٩٥١أبريل / نيسان٣٠، )بريو( ليما :مكان وتاريخ امليالد

   اإلسبانية:لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
  ماية ومساعدة مواطين بريوحبسلك الدبلوماسي لبريو مكلف وزير مفوض يف ال •

  األنشطة املهنية الرئيسية    
توىل مناصب من قبيل مدير ديوان األمني العام لرئاسة اجلمهورية، واملدير املكلـف              •

مبلف الربازيل يف وزارة اخلارجية، واملدير العام حلقوق مواطين بـريو يف اخلـارج              
  )ةيالوظيفة احلال(

، وقنصل بريو   )شيلي( اخلارج مناصب من قبيل نائب قنصل بريو يف أريكا           توىل يف  •
العـام  ، ورئيس ديوان سفارة بريو يف نيكاراغوا، والقنصل  )الربازيل(يف ريو برانكو    

  )شيلي(لبريو يف سانتياغو 

  املؤهالت العلمية    
  بريو يفدبلوماسي حمترف، اإلجازة يف العالقات الدولية، األكادميية الدبلوماسية  •
  اإلجازة يف علم االجتماع، جامعة إنكا غارسيالزو دي ال فيغا •
  ماجستري يف املعاهدات الدولية، األكادميية الدبلوماسية لبريو •
ماجستري ودبلوم الدراسات العليا يف التنمية والـدفاع الـوطين، املركـز الـوطين               •

  للدراسات العليا 
  كز الوطين للدراسات العليا دبلوم يف املفاوضات الدولية ويف املصاحلة، املر •
  دبلوم يف اهلجرة، جامعة ال ريبوبليكا، سانتياغو بشيلي •

  لة بوالية هيئة املعاهدة املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الص    
  خالل سنتني متتاليتني) شيلي(اغو  السلك القنصلي يف سانتيعميد •

  ذا امليدانقائمة بأحدث منشوراته يف ه    
          /دليـل املهـاجر  "و" Mi Testimonio en Nicaragua/شهاديت يف نيكـاراغوا "نشر  •

Guía del Migrante" املـشاكل واإلمكانـات  : اهلجرات الدولية"، وآخر كتبه هو/              
La Migraciones Internacionales: Problemas o Posibilidades"  
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  )بوركينا فاسو(السيدة مرييام بوسي     
  ، داكار، السنغال١٩٦٧مارس / آذار٢١ :يخ ومكان امليالدتار

   الفرنسية واإلنكليزية:لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
املديرة العامة لتعزيز حقوق اإلنـسان يف وزارة العـدل        : ٢٠٠٨يونيه  /منذ حزيران  •

  وتعزيز حقوق اإلنسان
والتثقيف يف جمال حقـوق     اإلعالم حبقوق اإلنسان وتعميمها والتوعية هبا؛       : مهمتها •

اإلنسان؛ ودعم منظمات اجملتمع املدين فيما يتعلق بإجراءات تعزيز حقوق اإلنسان           
  ومحايتها

  األنشطة املهنية الرئيسية    
مديرة تعزيز حقوق اإلنسان وتعميمها بوزارة تعزيز حقوق        : ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠١من   •

  اإلنسان
متابعة زيارة املقرر اخلاص   : هاجرينهبا يف جمال حقوق العمال امل     اليت اضطلعت   املهام   •

ومتابعة تقدمي املقـرر    ) ٢٠٠٥(املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل بوركينا فاسو        
أوسـاط  على  ؛ وتعميم التقرير    )٢٠٠٦(اخلاص لتقريره إىل جملس حقوق اإلنسان       

  اجملتمع املدين
؛ "كينا فاسو مسامهة املهاجرين يف تنمية بور    : "عروض بشأن ما يلي   /حلقات دراسية  •

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ما السبيل           "و
اهلجرة يف فضاء "؛ و"نوع اجلنس واهلجرة"؛ و "إىل رفع حتدي محاية حقوق اإلنسان؟     
  "إشكالية حرية تنقل األشخاص: قيااالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفري

  قيق بقصر العدالة بواغادوغوقاضية حت: ٢٠٠١ إىل ١٩٩٥من  •
  حماضرة باملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء، واغادوغو: ١٩٩٦منذ  •

  املؤهالت العلمية    
  إجازة يف العلوم القانونية: ١٩٨٨ •
  ماجستري يف العلوم القانونية: ١٩٨٩ •
  دبلوم الدراسات العليا املتخصصة، فرع قانون األعمال: ١٩٩١ •
  نية لإلدارة والقضاءدبلوم من املدرسة الوط: ١٩٩٥ •
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ماجستري يف القانون العام، ختصص القانون الدويل واألورويب للحقوق         : قيد اإلعداد  •
اهلجرة يف فضاء االحتـاد االقتـصادي       ": املوضوع. األساسية، جامعة نانت، فرنسا   

  "إشكالية حرية تنقل األشخاص: قياوالنقدي لغرب أفري

  لة بوالية هيئة املعاهدة املعنية الصاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي    
عضو جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين       : ٢٠٠٧ديسمرب  /منذ كانون األول   •

  وأفراد أسرهم
الذكرى الـسنوية العـشرين     ب االحتفالاملشاركة يف   : ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  •

 عرض بشأن   لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        
  ، جنيف، سويسرا"نوع اجلنس واهلجرة"موضوع 

عضو اللجنة الوزارية لتقييم األضرار اليت حلقت مبهاجري بوركينا فاسـو الـذين              •
  أُعيدوا من كوت ديفوار إىل وطنهم 

  عضو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو: ٢٠١٠ إىل ٢٠٠١من  •
ة التقرير الدوري لبوركينا فاسو بـشأن       املسامهة يف صياغ  : ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩من   •

تنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ وتقدمي التقريـر أمـام اللجنـة             
  )٢٠١١(األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 

املقدم يف  املسامهة يف صياغة التقرير الوطين لبوركينا فاسو        : ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي   •
 جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة؛       عملية االستعراض الدوري الشامل   إطار  

واملشاركة يف دورات جملس حقوق اإلنسان مبناسبة نظر الفريـق العامـل املعـين              
  باالستعراض الدوري الشامل يف التقرير الوطين لبوركينا فاسو، جنيف، سويسرا

املشاركة يف املـؤمتر اإلقليمـي حلمايـة الالجـئني          : ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  •
االتفاقية : "وتيسري حلقة نقاش بشأن موضوع    . هلجرات الدولية، داكار، السنغال   وا

 مواجهةالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ما السبيل إىل            
  "محاية حقوق اإلنسان؟الذي متثله تحدي ال

 حلقـوق   صياغة التقرير األويل لبوركينا فاسو بشأن تنفيذ امليثاق األفريقي        : ٢٠٠٦ •
  الطفل ورفاهه

ول لغرب ووسط أفريقيا بشأن     املشاركة يف املؤمتر اإلقليمي األ    : ٢٠٠٤فرباير  /شباط •
   الوالدات، داكار، السنغالتسجيل

املشاركة يف الدورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة األفريقية  : ٢٠٠٤ •
  حلقوق اإلنسان والشعوب
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  ة التقارير الدورية الثـاين والثالـث والرابـع        املسامهة يف صياغ  : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ •
لـة   حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حا     األفريقيةلبوركينا فاسو املقدمة إىل اللجنة      
  حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو

         خبرية استشارية معاونة لصياغة التقريـرين الـوطنيني الثالـث والرابـع           : ٢٠٠٣ •
   حقوق الطفل لبوركينا فاسو بشأن تنفيذ اتفاقية

كينا فاسو بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إىل جلنة رتقدمي التقرير الثاين لبو: ٢٠٠٢ •
  حقوق الطفل، جنيف، سويسرا

  ١٩٩٤عضو مؤسس يف رابطة احلقوقيات يف بوركينا فاسو عام  •

   بأحدث منشوراهتا يف هذا امليدانقائمة    
ـ          •          دة منظمـات اجملتمـع    صياغة دليل أساسي للتدريب على حقوق اإلنـسان لفائ

  )٢٠٠٩(املدين 
              صياغة مرجع للنصوص التـشريعية والتنظيميـة املتعلقـة بعمالـة األطفـال يف              •

  )٢٠٠٤(بوركينا فاسو 
  صياغة مطويات باملعلومات القانونية والقضائية املتعلقة حبقوق اإلنسان •
  )٢٠٠٣(ات الوطنية املسامهة يف صياغة معجم حلقوق اإلنسان بثالث من اللغ •
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  )أذربيجان(السيد أسد تاغيزادي     
  ، باكو، أذربيجان ١٩٥٣مارس / آذار٣ :تاريخ ومكان امليالد

   اإلنكليزية والروسية:لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب    
         بفرع جامعـة موسـكو احلكوميـة     نائب رئيس اجلامعة املكلف باألعمال العلمية •

  يف باكو

  ة املهنية الرئيسيةاألنشط    
اإلشراف على األحباث املتعلقة باحلقوق االجتماعية ملختلف اجملموعات البشرية، مبن           •

  فيهم العمال املهاجرون
املشاركة يف وضع وتنفيذ سياسات اجتماعية لفائدة السكان يف أذربيجان، مبن فيهم             •

  العمال املهاجرون
ق العمـال املهـاجرين مـع       تطوير التعاون يف جمال اخلدمات االجتماعية وحقـو        •

 وجملس  ألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية    كااملؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف     
  أوروبا واالحتاد األورويب

  املؤهالت العلمية    
  جامعة موسكو احلكومية، ماجستري: ١٩٧٥-١٩٧٠ •
   العليا، جامعة موسكو احلكومية اجلامعيةاتالدراس :١٩٧٨-١٩٧٥ •
  ة موسكو احلكوميةاه، جامعالدكتور: ١٩٧٩ •
  معهد اللغات األجنبية، اإلجازة: ١٩٨٥-١٩٨٣ •
عدة دورات دراسية عن الرياضيات االكتواريـة، وعـن التوقعـات الدميغرافيـة              •

   االقتصادية، مبا يف ذلك عن تدفقات اهلجرة وما إليها-واالجتماعية 

  ملعاهدة املعنيةاألنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية هيئة ا    
يقوم، بصفته عضو ونائب رئيس جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد              •

   االجتماعات املشتركة بني اللجانأسرهم، بدراسة تقارير الدول األطراف وحيضر
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يشارك يف إعداد الربامج االجتماعية احلكومية يف أذربيجان ويف إعـداد ومتابعـة              •
اهدات واالتفاقات يف جمال احلقوق االجتماعية، مبا يف ذلـك          املشاريع الدولية، واملع  

  ة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهماحلقوق االجتماعي

  ة بأحدث منشوراته يف هذا امليدانقائم    
 ومادة دراسية علمية، منها منشورات عـن         ومقاالً ودليالً   عمالً ٨٥نشر أكثر من     •

 بلها من حتليالتااحلاالت الدميغرافية وتدفقات اهلجرة وما يق

        


