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(A)     GE.05-44430    301105    011205 

 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع الثاين

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨نيويورك، 

انتخاب األعضاء اخلمسة للجنة محاية حقوق مجيع العمـال املهاجرين 
 وأفـراد أسـرهم ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي مدة واليتهم يف           

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١                     

 مني العاممذكرة أعدها األ

، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         من   ٧٢ من املادة    ٤طبقاً للفقرة    -١
 كانون  ٨ يف   للدول األطراف يف االتفاقية يف مقر األمم املتحدة       الثاين  جتماع  االسـيدعو األمـني العام إىل عقد        

م وأفراد أسره ن  ة محاية حقوق مجيع العمـال املهاجري     جلن النـتخاب مخسة من أعضاء       ٢٠٠٥ديسـمرب   /األول
وترد ). انظر املرفق األول   (٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٣١لـيحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي مدة واليتهم يف          

 يف  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١أمساء األعضاء اخلمسة اآلخرين الذين سيستمرون يف العمل يف اللجنة حىت            
 .يناملرفق الثا

يوليه / متوز ٢٣ من االتفاقية، دعا األمني العام يف مذكرة شفوية مؤرخة           ٧٢ من املادة    ٣ووفقـاً للفقرة     -٢
. ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠ الـدول األطراف إىل تقدمي ترشيحاهتا النتخاب أعضاء اللجنة اخلمسة حبلول             ٢٠٠٥

 قوسني إىل الدول األطراف اليت       ويـرد أدنـاه بالترتيـب األجبـدي قائمـة بأمسـاء املرشـحني، ويشار بني               
 :اقترحت ترشيحهم

 )الفلبني(خوسيه سريانو بريانتيس  - 

 )أذربيجان(أزاد تاغيزاد  - 

 )اجلماهريية العربية الليبية(جناة احلجاجي  - 

 )غواتيماال(أناماريا دييغيز أريفالو  - 
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 )تركيا(حممد سيفيم  - 

 )أوغندا(آرثر شاتو غاكواندي  - 

 )سري النكا(براساد كاريياوسام  - 

 )بوركينا فاسو(ألبري ويدراوغو  - 

 .وترد بيانات السِّري الذاتية للمرشحني، كما قدمتها الدول األطراف املعنية، يف املرفق الثالث -٣
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 املرفق األول

 ن الذين ستنتهي والياهتمجلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجريأعضاء 
 ٢٠٠٥ديسمرب /ل كانون األو٣١يف 

 لفلبنيا   بريانتيس   سريانوهخوسيالسيد 

 أذربيجان   تاغيزاد   أزادالسيد 

 غواتيماال   دييغيز   أنامارياالسيدة 

 أوغندا  غاكواندي   رثر شاتوالسيد آ

 سري النكا  كاريياوسام   براسادالسيد 
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 املرفق الثاين

 ذين ستنتهي والياهتمأعضاء جلنة محاية حقوق مجيع العمـال املهاجرين ال
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٣١يف 

 املكسيك   األب  السيد فرانسيسكو

 مصر   الربعي   السيد أمحد حسن

 املغرب   اجلمري   السيد عبد احلميد

 إكوادور  ا مين-كاريون   السيد فرانسيسكو

 رالسلفادو  كوبياس ميدينا  السيدة آنا إليزابيت
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 املرفق الثالث

 لسِّري الذاتية للمرشحني، كما قدمتها الدول األطراف املعنيةبيانات ا

 )اجلماهريية العربية الليبية(اة احلجاجي  جن-١

 احلجاجي، جناة: لقب العائلة واالسم

  ليبيا-س طرابل، ١٩٥٢يوليه / متوز٢٦: تاريخ وحمل امليالد

 العربية واإلنكليزية: لغات العمل

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 سفري، املمثل الدائم للجماهريية العربية الليبية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف - 

 عضو يف الفريق العامل املعين باملرتزقة التابع للجنة حقوق اإلنسان - 

 للقمة العاملية جملتمع املعلوماتنائبة رئيس اللجنة التحضريية للمرحلة الثانية  - 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 يادين حقوق اإلنسانم - 

 القضايا اإلنسانية - 

 مشاِركة يف ندوات بشأن حقوق اإلنسان يف العديد من احللقات الدراسية والدورات حول العامل - 

 :اخللفية الدراسية

 )جامعة القاهرة(ماجستري يف وسائل االتصال  

 )جامعة القاهرة(ليسانس يف الصحافة  

 الدويل وقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلدورات خمتلفة يف اللغات والقانون  

 :أنشطة رئيسية أخرى يف امليادين ذات الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

 رئيسة الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان 

 نائبة رئيس الدورة السابعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان 
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ؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل          لممقررة اللجنة الرئيسية ل    
 )ديربان، جنوب أفريقيا(ب بذلك من تعص

 املشاركة يف الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املكلف بوضع معايري حقوق اإلنسان 

 و يف ندوات بشأن حقوق اإلنساناملشاركة يف العديد من احللقات الدراسية والدورات حول العامل كعض 

 :أحدث املنشورات يف هذا امليدان

املهاجرون األفارقة إىل أوروبا عرب ليبيا، والسبل الكفيلة حبماية حقوق : بعض املقاالت والبحوث عما يلي 
 األفارقة يف اإلنسان للمهاجرين، وحمنة املهاجرين األفارقة عن طريق البحر إىل أوروبا، واملراكز املقترحة للمهاجرين

 .بلدان أفريقيا الشمالية وسبل محاية املهاجرات
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 )الفلبني(سريانو بريانتيس  السيد خوسيه -٢

 ، مدينة مانيال، الفلبني١٩٣٨فرباير / شباط٤: تاريخ وحمل امليالد

 اإلنكليزية واإلسبانية واإللوكانية والفلبينية واألملانية: لغات العمل

 :ليةالوظيفة احلا/املنصب احلايل

إدارة الشؤون اخلارجية للعمال املهاجرين، مكلف أساساً مبهمة الدفاع عن مصاحل   ) نائب وزير (وكـيل    
األمم جلنة  وهو يف الوقت الراهن عضو يف       .  ماليني عامل فلبيين يف اخلارج وتعزيز حقوقهم ورفاههم        ٧,٢حنـو   

  رئيسها ونائبوأفراد أسرهمن ماية حقوق مجيع العمـال املهاجرياملتحدة حل

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 ٣٢ ودبلوماسي موقر منذ ما يربو على ، سنة١١قانون منذ   لل وممارسمن حيث املهنة والتكوين،     حمـاٍم    
يف سفارات الفلبني يف أوتاوا وبون وواشنطن العاصمة وكواالملبور، وينظم محالت من أجل احلفاظ              سـنة، عمل    

رين، يف الرب والبحر، وذلك بتقدمي مجيع أشكال املساعدة القنصلية والقانونية           عـلى رفاه العمال الفلبينيني املهاج     
املمكنة إليهم؛ وميثل الفلبني يف احلوارات واالجتماعات واحللقات الدراسية واملؤمترات الدولية واإلقليمية واملتعددة 

تلف الندوات واملنتديات   فهـو متحدث خبري يف شؤون العمال املهاجرين ومهومهم يف خم          : األطـراف والثنائـية   
وجلسات املؤمترات الربملانية، يستند إىل خلفيته وخربته كوزير سابق للعمل وسفري سابق يف ماليزيا ومشارك سابق 

 اليت االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهميف دورات األمم املتحدة اليت وافقت على 
 ١٩٨٩-١٩٨٨ُعِقدت يف نيويورك، 

 :اخللفية الدراسية

 Lyceum Northwestern، جامعة اليسيوم الشمالية الغربيةيف القـانون ) فخـرية (دكـتورة   - 

University) الفلبني)٢٠٠٥ ، 

، أوتاوا، أونتاريو، Carlton University يف جمال اإلدارة العامة، جامعة كارلتون الدراسات العليا - 
 ؛)١٩٧٦-١٩٧٥(كندا 

، مانيال، الفلبني Ateneo de Manila College، كلية أتينيو دي مانيال للحقوق  احلقوقإجازة يف - 
، Ateneo de Manila  يف الفنون والعلوم، أتينيو دي مانيالدرجة مشاركو؛ )١٩٦٠-١٩٥٦(

 )١٩٥٦-١٩٥٤(كلية الفنون والعلوم، مانيال، الفلبني 

 :يئة التعاهدية املعنيةأنشطة رئيسية أخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية اهل

شـؤون العمال املهاجرين، بصفته املسؤول الرئيسي عن النهوض حبقوق العمال           لإن وكـيل الـوزارة       
املهاجـرين ومحايـتها، يسـخر أفكار وطاقات اهليئات العامة واخلاصة، مثل الوزارات األخرى واملنظمات غري                
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ىل تقدمي املساعدة القانونية والقنصلية إىل العمال الفلبينيني يف         تنسيق اجلهود الرامية إ   لاحلكومية واهليئات الدولية،    
اخلـارج يف الرب والبحر تنسيقاً أفضل؛ ويؤدي دوراً حمورياً داخل الوزارة يف مكافحة هتريب األشخاص واالجتار                 

؛ وحيرر   ويف نظام املعلومات احلكومي الفلبيين املشترك عن اهلجرة        ،فـيهم وغـري ذلـك من اجلرائم عرب الوطنية         
هجرة اليد العاملة ومشاكل العمال املهاجرين؛ وينسق مجيع اجلهود املتعلقة بتقدمي املساعدة اليت حالة مذكرات عن 

مع املنظمات غري   ويقيم شبكات اتصال    تـبذهلا اإلدارات الدبلوماسية األوروبية وامللحقون بالوكاالت املختلفة؛         
 )RA 8042 (١٩٩٥ل تعديالت على قانون العمال املهاجرين لعام احلكومية؛ وهو يِعد حالياً اقتراحات إلدخا

 :أحدث املنشورات يف هذا اجملال

 Labour Migration Ministerial Consultations for Countries of Origin in Asia ،كولومـبو ،  
 The Philippine Overseas Employment Program and its Effects؛٢٠٠٣أبريل / نيسان٢ و١ سري النكا،

on Migration in Canada ،     ؛١٩٩٧) كندا(جامعـة كولومبـيا الـربيطانية، فانكوفـرHuman Resources 

Development and Pacific Century ،جملس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا واحمليط اجتماع كبار املسؤولني ،
 .١٩٩٦يناير / كانون الثاين٨اهلادئ، مانيال، 
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 )غواتيماال(يا دييغيز أريفالو نامار السيدة أ-٣

 دييغيز أريفالو، أناماريا: لقب العائلة واالسم

 ، غواتيماال١٩٥٢فرباير / شباط٦: تاريخ ومكان امليالد

 اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية: لغات العمل

 :املهمة احلالية/املنصب احلايل

 ة الغواتيماليةاملديرة العامة للعالقات الدولية الثنائية، وزارة اخلارجي 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 تنسيق عمل سفارات غواتيماال يف اخلارج ومعاجلة املعلومات السياسية اليت تقدمها - 

 تنسيق العالقات بني احلكومة الغواتيمالية والسفارات املعتمدة يف غواتيماال - 

 اخلارجية مواكبة للتطوراتتقدمي إسهامات إىل رؤسائها فيما يتعلق جبعل سياسة غواتيماال  - 

ناقَش              -  تنظيم زيارات الشخصيات املرموقة من بلدان أخرى إىل غواتيماال وإعداد املواضيع اليت ُت
أثناءها وأثناء جوالت رئيس غواتيماال، السيد أوسكار بريجري، ووزير اخلارجية، السيد خورخي 

 بريث، خارج البالد

 :اخللفية الدراسية

 ، املكسيكاألمريكية -اجلامعة األيبريية تري يف علم االجتماع، ماجس: ١٩٩٣-١٩٨٩ - 

 األمريكية، املكسيك -اجلامعة األيبريية شهادة يف جمال التحليل السياسي، : ١٩٨٨ - 

 ة، جامعةإجـازة يف العلـوم الزراعـية مـع التخصـص يف التنمـية الريفي         : ١٩٨٣-١٩٧٩ - 
 سان كارلوس، غواتيماال

 العلوم السياسية وعلم االجتماع، معهد العلوم السياسية واالجتماعية، دراسات: ١٩٧٤-١٩٧٠ - 
 يومدرسة علم االجتماع التابعان جلامعة كومبلوتنس     ، غواتيماال،   جامعـة رافائـيل النديفـار     

Complutenseيف مدريد  
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 :أنشطة رئيسية أخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

تعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، على الربنامج اخلاص بعمال الزراعة العرضيني           اإلشـراف، بال   - 
 الذين يهاجرون إىل كندا

حتديـد موضـوع املؤمتـر اإلقلـيمي بشأن اهلجرة ومتابعته، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون                 - 
 .القنصليات واهلجرة
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 )أوغندا(رثر شاتو غاكواندي  السيد آ-٤

 ، كاجارا، أوغندا١٩٤٣ديسمرب / كانون األول٢٧ :تاريخ وحمل امليالد

 اإلنكليزية والفرنسية والسواحلية ولوغاندا ورونيانكور وكينيارواندا: لغات العمل

 :التعليم

 ١٩٨٦ ،Makerereدكتوراه يف اآلداب، جامعة ماكرييري  - 

 ١٩٧١ ،Edinburgh يف األدب اإلنكليزي، جامعة إدنبورغ ماجستري - 

 ١٩٦٨إلنكليزية والفرنسية، جامعة أفريقيا الشرقية، إجازة يف ا - 

 Carnegie Institute of Diplomacyشهادة يف جمال الدبلوماسية، معهد كارنيجي للدبلوماسية  - 
١٩٦٩ 

 ):األكادميية(اخلربة املهنية 

 جامعة ماكرييريأستاذ مساعد، قسم اآلداب، : ٢٠٠٤ - 

، Connecticut تا، كلية كونكتيك مبعهد فولربايت، زميلأستاذ حماضر رئيسي: ١٩٨٩-١٩٨٨ - 
 الواليات املتحدة األمريكية

 أستاذ مساعد، قسم اآلداب، جامعة ماكرييري: ١٩٨٨-١٩٨٣ - 

، Bayeroاإلنكليزية واللغات األوروبية، جامعة بايريو      اللغة  ، قسـم    مـدرس : ١٩٨٣-١٩٨١ - 
 نيجرييا، كانو

 معة نريويبحماضر زائر، قسم اآلداب، جا: ١٩٧٥ - 

 ، قسم اآلداب، جامعة ماكرييريمدرس/حماضر: ١٩٧٨-١٩٧١ - 

 ):الدبلوماسية(اخلربة املهنية 

املمثل الدائم، البعثة الدائمة ألوغندا لدى مكتب األمم املتحدة يف          نائب  /سفري: ٢٠٠٣-٢٠٠١ - 
 جنيف

ع الدول اجملاورة،   سفري، رئيس دائرة التعاون مع أفريقيا الشرقية والعالقات م        : ٢٠٠١-١٩٩٩ - 
 وزارة اخلارجية، كامباال
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 آسيا واحمليط اهلادئ، وزارة اخلارجية، كمباالمنطقة مدير دائرة ، سفري: ١٩٩٩-١٩٩٦ - 

سـفري مناوب، بعثة أوغندا لدى منظمة الوحدة األفريقية واللجنة االقتصادية           : ١٩٩٦-١٩٩٣ - 
 ألفريقيا، أديس أبابا

 ، أمانة حركة املقاومة الوطنيةعالقات اخلارجيةالإدارة مدير، : ١٩٩٢-١٩٨٩ - 

 :أنشطته يف جمال حقوق اإلنسان

 عضو يف جلنة األمم املتحدة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم: ٢٠٠٤ - 

مـثل أوغـندا يف الـدورات السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسعة            : ٢٠٠٣-٢٠٠١ - 
 ناإلنساواخلمسني للجنة حقوق 

قدم ورقة عن املالحظات اخلتامية يف حوار بشأن إصالح اهليئات          : ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ٤-٣ - 
 التعاهدية نظمته البعثة الدائمة ألستراليا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

قدم ورقة عن العمال املهاجرين إىل حلقة عمل نظمتها مبادرة العوملة           : ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣-٢ - 
 قية، كيب تاون، جنوب أفريقيااألخال

 :املنشورات

 .ترد القائمة الكاملة مبنشوراته يف ملفات األمانة. عدة مقاالت وكتب 
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 )سري النكا(كاريياوسام  السيد براساد -٥

 ، غال، سري النكا١٩٥٤مارس / آذار٢١: تاريخ وحمل امليالد

 اإلنكليزية: لغات العمل

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 املمثل الدائم لسري النكا لدى األمم املتحدة يف نيويورك/السفري - 

 سفري سري النكا املعتمد يف الوقت نفسه لدى شيلي وكولومبيا وبريو وجامايكا وفرتويال - 

 رئيس جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم - 

 املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق      اخلاصة املعنية بالتحقيق يف   األمم املتحدة   جلـنة   رئـيس    - 
 اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة

 :األنشطة املهنية الرئيسية

عضـو يف السـلك الدبلوماسي بوزارة خارجية سري النكا، ويف الوقت الراهن املمثل الدائم                 - 
 لسري النكا لدى األمم املتحدة

القنصلية باسم سري النكا يف واليات نيويورك وكونيكتيكات ونيوجريزي يف          يـؤدي املهـام      - 
 الواليات املتحدة األمريكية

ميثل سري النكا يف شيلي وكولومبيا وبريو وجامايكا وفرتويال بصفته السفري املعتمد لدى تلك               - 
 البلدان

اخلاصة األمم املتحدة   جلنة  وميثل مصاحل جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            - 
املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من             

 لةالسكان العرب يف األراضي احملت

 :اخللفية الدراسية

 ، سري النكاPeradeniyaإجازة يف العلوم، جامعة بريادينيا  - 

 :الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنيةأنشطة رئيسية أخرى يف امليدان ذي 

ممثل مناوب لسري النكا لدى جلنة نائب رئيس الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان؛  - 
حقوق اإلنسان يف دوراهتا الثالثة واخلمسني والرابعة واخلمسني واخلامسة واخلمسني ورئيس وفد            
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 السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني والتاسعة      سري النكا إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دوراهتا       
 واخلمسني

 ٢٠٠٢-٢٠٠١رئيس جملس املنظمة الدولية للهجرة لعام  - 

 حلماية مصاحل العمال ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠١ممثل سري النكا يف جلنة األمم املتحدة للتعويضات من      - 
 املهاجرين السريالنكيني الذين يلتمسون التعويض

حركة (مبسائل الوصول إىل األسواق يف طريقة التوريد الرابعة املعين األونكتاد  رئيس فريق خرباء     - 
 ٢٠٠٢ يف عام )األشخاص الطبيعيني لتوريد اخلدمات

 الرئيس األول للجنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم - 

ئيس االجتماع   لفريق رؤساء اهليئات التعاهدية حلقوق اإلنسان ور       ٢٠٠٤رئـيس دورة عـام       - 
 .املشترك بني اللجان للهيئات التعاهدية حلقوق اإلنسان يف نفس السنة
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 )بوركينا فاسو( السيد ألبري ويدراوغو -٦

 ويدراوغو، ألبري: لقب العائلة واالسم

 ، أبيدجان، كوت ديفوار١٩٥٦أغسطس / آب١٤: تاريخ وحمل امليالد

 :الوظيفة احلالية/املنصب احلايل

 األدب احلديـث، متخصص يف األدب األفريقي الشفوي، ومدير برنامج أساليب            مـدرس مسـاعد يف     
الـتدريس اجلديـدة، جامعة واغادوغو؛ ورئيس رابطة توكسني؛ وأمني عام شبكة غرب أفريقيا لبناء السالم يف                 

 Echos du Tocsinبوركينا فاسو؛ ورئيس حترير 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 )حلكايات واألساطري واِحلكَم واألمثالا(تدريس األدب الشفوي  - 

 إلقاء حماضرات عامة عن مواضيع الدميقراطية واملصاحلة وحقوق األجانب واملواطنة - 

 الظهور يف وسائط اإلعالم الدولية يف       -املشـاركة يف نقاشات يف التلفزيون واإلذاعة الوطنيني          - 
 سياق موضوع املتهمات مبمارسة الشعوذة

 ن ضحايا األزمة يف كوت ديفوارنشر دراسات ع - 

اإلشـراف عـلى عـدة أطـروحات عن هجرة البوركينيني إىل كوت ديفوار ووقع األزمة يف             - 
 كوت ديفوار على القادمني من بوركينا فاسو

 :الدراسات

 - "Place et rôle de la chefferie dans la gouvernance démocratique au Burkina Faso "
، بالتعاون مع مركز    ") الشيوخ التقليديني يف احلكم الدميقراطي يف بوركينا فاسو        مكانة ودور ("

 احلكم الدميقراطي وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 - "Etude sur la migration au Burkina Faso"") عمل ") (دراسة عن اهلجرة يف بوركينا فاسو
 )يف طور اإلجناز

 :يدان ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنيةأنشطة رئيسية أخرى يف امل

 ؛Les Echos du Tocsinيدير جريدة تتناول حقوق املهاجرين، وعنواهنا  - 
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يعمل من أجل إقناع السلطات والرأي العام مبنح حق التصويت واملواطنة للبوركينيني املقيمني يف  - 
 اخلارج

تشجب ) لوطنية والدولية واإلذاعة والتلفزيون   اجلرائد ا (يـديل ببـيانات يف وسـائط اإلعالم          - 
 انتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق األجانب

 :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا امليدان

 "Identité, citoyenneté et mouvements de populations en Afrique" ") اهلوية واملواطنة وحتركات
الشراكة  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢١ إىل   ١٩نظمته يف نيويورك من     ، مت تقدميها يف املؤمتر الذي       ")السـكان يف أفريقيا   

 .العاملية ملنع نشوب الصراعات املسلحة
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 )تركيا( السيد حممد سيفيم -٧

 سيفيم، حممد: لقب العائلة واالسم

 ، ديردافان، تركيا١٩٦٤يونيه / حزيران٥: تاريخ وحمل امليالد

 اإلنكليزية: لغات العمل

 :اليةالوظيفة احل/املنصب احلايل

خـبري العالقات اخلارجية واخلدمات املقدمة إىل العاملني يف اخلارج يف وزارة العمل والضمان               - 
 االجتماعي، املديرية العامة للعالقات اخلارجية واخلدمات املقدمة إىل العاملني يف اخلارج

ان االقتصادي  يشـتغل بقضـايا األمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليد             - 
ومـنظمة العمـل الدولـية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وصكوك أخرى ثنائية ومتعددة               

 األطراف تتعلق بالسياسات االجتماعية وحقوق املهاجرين

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 )١٩٨٩-١٩٨٧(موظف إداري يف إحدى شركات القطاع اخلاص  - 

والضمان االجتماعي، القنصلية العامة جلمهورية تركيا يف       نائـب امللحق املكلف بشؤون العمل        - 
 )١٩٩٧-١٩٩٣) (هولندا(ديفينتر 

خـبري العالقـات اخلارجية واخلدمات املقدمة إىل العاملني يف اخلارج، وزارة العمل والضمان               - 
    االجـتماعي، املديـرية العامـة للعالقات اخلارجية واخلدمات املقدمة إىل العاملني يف اخلارج                

)٢٠٠١-١٩٩٧( 

امللحق املكلف بشؤون العمل والضمان االجتماعي، القنصلية العامة جلمهورية تركيا يف روتردام             - 
 )٢٠٠٥-٢٠٠١) (هولندا(

خـبري العالقـات اخلارجية واخلدمات املقدمة إىل العاملني يف اخلارج، وزارة العمل والضمان               - 
ارجية واخلدمات املقدمة إىل العاملني يف اخلارج       االجـتماعي، املديـرية العامـة للعالقات اخل       

)٢٠٠٥-(... 

 :اخللفية الدراسية

كليـة االقتصاد والعلوم اإلداريـة، قسم العلوم السياسية       : جامعـة الشـرق األوسط التقنية      - 
 واإلدارة العامة
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ثنائية واملتعددة  بـرامج خمتلفة يف ميدان السياسات االجتماعية وحقوق املهاجرين والصكوك ال           - 
 األطراف الصادرة عن األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية وجملس أوروبا واالحتاد األورويب

 :أنشطة رئيسية أخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

ق بصـفيت مـلحقاً مكلفـاً بشؤون العمل والضمان االجتماعي، كنت مسؤوالً عن محاية وتعزيز حقو                
املهاجرين األتراك على أراضي البلد املضيف أو احلقوق املترتبة على عمل األتراك املهاجرين سابقاً يف اخلارج يف                 
إطـار االتفاقـات الثنائية أو املتعددة األطراف، مبا يف ذلك الصكوك الصادرة عن األمم املتحدة وجملس أوروبا                  

واالحتاد األورويب، يف ميادين حقوق اإلنسان وحقوق املهاجرين        ومنظمة العمل الدولية واالتفاق املربم بني تركيا        
فخالل فترة عملي كملحق مكلف بشؤون العمل والضمان االجتماعي اليت بلغت           . والعمل والضمان االجتماعي  

وبواسطة تلك الصكوك   . مثاين سنوات، اكتسبت خربة يف خمتلف جوانب مشاكل املهاجرين وحقوقهم وواجباهتم          
 فعت كذلك عن حقوقهم، مبا يف ذلك أمام احملاكم الوطنية، خالل هذه الفترةالدولية، دا

 :قائمة بأحدث املنشورات يف هذا امليدان

عدة مقاالت عن حقوق وواجبات املهاجرين، أي احلقوق يف ميدان العمل والضمان االجتماعي، واحلماية  
 يف اجلرائد واجملالت األسبوعية أو الشهرية املهتمة        االجتماعية، وتوحيد األسرة، وتصاريح العمل واإلقامة، ُنِشرت      

 .باملواطنني األتراك املقيمني يف هولندا
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 )أذربيجان( السيد أزاد تاغيزاد -٨

 تاغيزاد، أزاد: لقب العائلة واالسم

 ١٩٥٣مارس / آذار٣ن، أذربيجاباكو، مجهورية : تاريخ وحمل امليالد

 اإلنكليزية والروسية: لغات العمل

 :الوظيفة احلالية/ احلايلاملنصب

 مدير دائرة التعاون الدويل، وزارة العمل واحلماية االجتماعية للسكان جبمهورية أذربيجان 

 :األنشطة املهنية الرئيسية

 تطوير التعاون مع املنظمات الدولية يف جمال العمل واحلماية االجتماعية - 

والوزارات املالئمة يف   زارة مع املنظمات الدولية      التقنية يف الو   لإلداراتتنسيق العالقات الدولية     - 
 البلدان األجنبية

 مثَّل حكومة أذربيجان يف اللجنة احلكومية جمللس أوروبا بشأن امليثاق االجتماعي األورويب - 

 :اخللفية الدراسية

 ، كلية امليكانيكا والرياضيات احلكوميةجامعة موسكو: ١٩٧٥-١٩٧٠ - 

 ، دكتوراه يف الرياضيات احلكوميةيا، جامعة موسكودراسات عل: ١٩٧٨-١٩٧٥ - 

 معهد اللغات األجنبية، كلية اللغة اإلنكليزية: ١٩٨٥-١٩٨٣ - 

  وغري ذلكوالتنبؤحضر دروساً عدة يف الرياضيات األكتوارية،  - 

 :أنشطة رئيسية أخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية اللجنة

 إعداد املعاهدات واالتفاقات - 

  املشاريع الدولية ورصدهاإعداد - 

 :قائمة بأحدث املنشورات يف امليدان

ومن بينها، ينبغي التشديد على     ). كتب( مؤلفاً ومقاالً ودليالً علمياً ومواد دراسية        ٦٠ُنشـر لـه حنو      
 .أعمال تتعلق باألحوال الدميغرافية وتدفقات اهلجرة والتحاليل املوازية

 ـ ـ ـ ـ ـ


