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 اجتماع الدول األطراف
 االجتماع الثالث 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦نيويورك، 

                                                         انـتخاب األعضاء اخلمسة للجنة محاية حقوق مجيع العمـال         
                                                       املهاجرين وأفراد أسرهم ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي مدة

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                               واليتهم يف 

 لعاممذكرة مقدمة من األمني ا

 إضافـة

                                                                       اليت تتضمن قائمة بأمساء املرشحني وبيانات سريهتم الذاتية اليت قدمت           CMW/SP/7                     عقب إعداد الوثيقة     
                  ، تلقى األمني العام     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز ٩     ً                                وفقاً لطلب تقدمي الترشيحات الصادر يف     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠     حبلول 

  :  ٠٧  ٢٠       أكتوبر  /            تشرين األول ٥                      الترشيح اإلضايف التايل يف 

   ).       ألبانيا   (       بارجابا            السيد كوستا  

  .                                                                                          وترد بيانات السرية الذاتية اخلاصة بالسيد بارجابا كما قدمتها حكومة ألبانيا يف مرفق هذه الوثيقة 
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 املرفق

 )ألبانيا(بارجابا كوستا 

 )ألبانيا(، ساراندا ١٩٦٠أغسطس / آب٢ :تاريخ ومكان امليالد

  )         اللغة األم (                      واليونانية، واأللبانية                       اإلنكليزية، واإليطالية،   :          لغات العمل

                                                                    مدير مكتب وزير العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص جبمهورية ألبانيا  :               الوظيفة الراهنة /            املنصب الراهن

 : األنشطة املهنية الرئيسية

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص جبمهورية ألبانيا - وحىت اآلن٢٠٠٥من 

 ير مكتب الوزيرمد ٢٠٠٤-١٩٩٨

 رئيس جامعة دوريس بألبانيا ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

 مستشار لوزير املالية بألبانيا ٢٠٠٥أغسطس /آب-يوليه/متوز

  جامعة براون-أحد كبار األساتذة الزائرين، معهد واتسون للدراسات الدولية  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

             تكافؤ الفرص                                                                مديـر إدارة اهلجـرة بـوزارة العمل والشؤون االجتماعية و               ٢٠٠٢-    ١٩٩٧
                جبمهورية ألبانيا

            شؤون اهلجرة    :                       لرئيس مجهورية ألبانيا    )        اخلارجيني (                          أحـد كـبار املستشارين           ٢٠٠٠-    ١٩٩٧
                     مكتب رئيس اجلمهورية-         واملواطنة 

 :التعليم

 جامعة هارفارد، كلية كينيدي للحكم -

 ٢٠٠٥، عام )يف املسار الوظيفي(ماجستري يف اإلدارة العامة  -

 ألبانياجامعة تريانا،  -

 ١٩٩٩؛ أستاذ يف علم االجتماع عام ٢٠٠٢درجة البكالوريوس يف القانون، عام  -

 ١٩٨٤؛ درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية، عام ١٩٨٩درجة الدكتوراه يف علم االجتماع، عام  -
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  :                                                    األنشطة الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية اللجنة

  :                    خبري يف الشؤون التالية

                                                                                                         جرة، واالنتماء العرقي، واألقليات، وحقوق اإلنسان، واإلدارة، والتخطيط االستراتيجي، والتطوير التنظيمي،             اهل
                                                                                                              وإعـادة التنظيم، وإعادة اهليكلة، والتوظيف، والسياسات االجتماعية، واخلدمات االجتماعية، والنظم االنتخابية            

  .                               األطلسي، وتنسيق وإدارة املشاريع-      األوريب                              التعاون الدويل، وشؤون التكامل  /                    واالنتخابات، والتفاوض

   :        ً         عمل ممثالً لبالده يف

       ومن      ٢٠٠١-    ١٩٩٩                             ؛ وجلنة التجانس االجتماعي،         ٢٠٠٤-    ١٩٩٩                                         اجمللـس األوريب، جلـنة امليثاق االجتماعي        
   .     ٢٠٠٢-    ١٩٩٨                     حىت اآلن؛ جلنة اهلجرة،     ٢٠٠٥

  :                                 قائمة بأحدث منشوراته يف هذا امليدان
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