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 االجتماع الثالث

 نيويورك
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦

قوق مجيع العمـال املهاجرين انتخاب األعضاء اخلمسة للجنة محاية ح
 وأفـراد أسرهم ليحلوا حمل األعضاء الذين ستنتهي فترة واليتهم يف          

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١                     

 مذكرة أعدها األمني العام

، رهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أس         من   ٧٢ من املادة    ٤طبقاً للفقرة    -١
 كانون ٦ يف للدول األطراف يف االتفاقية يف مقر األمم املتحدةالثالث جتماع االسـيدعو األمـني العام إىل عقد      

م وأفراد أسره ن  جلنة محاية حقوق مجيع العمـال املهاجري      النـتخاب مخسة من أعضاء       ٢٠٠٧ديسـمرب   /األول
وترد ). انظر املرفق األول   (٢٠٠٧ديسمرب  /األولكانون   ٣١ واليتهم يف    فترةتنتهي  سليحلوا حمل األعضاء الذين     

 كانون  ٣١يف املـرفق الـثاين أمسـاء األعضـاء اخلمسـة اآلخرين الذين سيستمرون يف العمل يف اللجنة حىت                    
 .٢٠٠٩ديسمرب /األول

يوليه / متوز ٩ من االتفاقية، دعا األمني العام يف مذكرة شفوية مؤرخة           ٧٢ من املادة    ٣ووفقـاً للفقـرة      -٢
. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول ٣٠ الـدولَ األطراَف إىل تقدمي ترشيحاهتا النتخاب أعضاء اللجنة اخلمسة حبلول             ٢٠٠٧

 وَتـِرد أدنـاه بالترتيـب األجبـدي قائمـة بأمسـاء املرشـحني، وَتِرد بني قوسني أمساء الدول األطراف اليت                    
 :اقترحت ترشيحهم

 )املكسيك (آلباالسيد فرانسيسكو  - 

 )مصر (الربعي السيد أمحد حسن - 

 )بوركينا فاسو (بوسيالسيدة َمرَيم  - 

Distr. 
GENERAL 

CMW/SP/7 
11 October 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH/FRENCH/ 
               SPANISH 



CMW/SP/7 
Page 2 

 

 )املغرب (اجلمريالسيد عبد احلميد  - 

 )إكوادور ( مينا-كاّريون السيد فرانسيسكو  - 

 )السلفادور(كوبَيس َمدينا السيدة آنا إليزابيت  - 

 .ية للمرشحنيوترد يف املرفق الثالث بيانات قدمتها الدول األطراف املعنية عن السَير الذات -٣
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 املرفق األول

 أعضاء جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين الذين ستنتهي
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١فترة واليتهم يف 

 السيد فرانسيسكو  آلبا املكسيك

 السيد أمحد حسن  الربعي مصر

 السيد عبد احلميد اجلمري املغرب

 السيد فرانسيسكو  مينا-كاّريون  إكوادور

 السيدة آنا إليزابيت كوبَيس َمدينا السلفادور
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 املرفق الثاين

 أعضاء جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين الذين ستنتهي
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١فترة واليتهم يف 

 السيد خوسيه ِسّرانو برّيانِتس الفلبني

 السيد آزاد تاغيزاِده أذربيجان

االسيدة  دييِغز غواتيماال  آنا مارّي

 السيد حممد َسغيم تركيا

 السيد براساد كارّياواسام سري النكا
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 املرفق الثالث

 بيانات قدمتها الدول األطراف املعنية عن السَير
 الذاتية للمرشحني 

 )املكسيك (آلبا السيد فرانسيسكو -١

 ١٩٤١أغسطس / آب٢٨املكسيك،  :مكان وتاريخ والدته

 ة واإلنكليزيةاإلسباني :لغات العمل لديه

  :منصبه أو وظيفته حالياً

أسـتاذ وباحـث يف كلـية املكسيك العاصمة، ذو ختصص عاٍل يف جماالت اهلجرة الدولية، والسكان والتنمية،                  
 وهـو أيضـاً باحث وطين يف الشبكة الوطنية للباحثني املكسيكيني، املستوى الثالث،            . والـتكامل االقتصـادي   

 . ١٩٨٥منذ عام 

 :ة الرئيسيةأنشطته املهني

عضو يف جلنة محاية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان منذ عام                 
كمـا أنـه عضو يف جلنة التقييم اخلارجية بكلية منطقة احلدود الشمالية، ويف اجمللس االستشاري ملعهد                 . ٢٠٠٤

حاز اجلائزة الوطنية لعلم السكان على ما لديه من خربة مهنية           وقد  . ٢٠٠٣املكسـيك الوطين للهجرة منذ عام       
 . مشهودة

مكتب وهو أيضاً عضو يف اجلمعية املكسيكية لعلم السكان ويف غريها من الرابطات املهنية الوطنية والدولية، مثل                
 . وعضو منتسب يف مركز احلوار بني البلدان األمريكيةاملراجع السكانية، 

 :شهاداته اجلامعية

شهادة يف علم االقتصاد من جامعة سان لويس بوتوسّي؛ ماجستري يف علم السكان من كلية املكسيك العاصمة؛                 
دراسـات عليا أخرى يف معهد الدراسات السياسية يف باريس بفرنسا ويف جامعة تكساس يف أوسنت بالواليات                 

  .املتحدة؛ إجازة يف الفلسفة من اجلامعة الغريغورية يف روما، إيطاليا

 :أنشطته األخرى

وهو يف طليعة واضعي الدراسة املعنونة      . السـيد آلـبا هـو أحـد أبرز األخصائيني املكسيكيني يف جمال اهلجرة             
Migration in an interconnected world: New directions for action ،] اجتاهات : اهلجـرة يف عامل مترابط

 . عاملية املعنية باهلجرة الدولية عن املفوضية ال٢٠٠٥، الصادرة عام ]جديدة للعمل



CMW/SP/7 
Page 6 

 

كما ُعّين  .  يف اهليئة األكادميية املعنية باهلجرة الدولية والتابعة لكلية املكسيك         ٢٠٠٤وهو كذلك عضو منذ عام      
 .٢٠٠٣عضواً يف هيئة التحكيم اليت تولت منح اجلائزة الوطنية لعلم السكان يف عام 

شؤون الدولية، وعضو يف رابطة دراسات أمريكا الالتينية ويف         وهـو أيضاً عضو منتسب يف اجمللس املكسيكي لل        
 .االحتاد الدويل للدراسة العلمية للسكان

 :أحدث منشوراته

. أعـد السيد آلبا دراسات عديدة جداً عن اهلجرة الدولية، وعن سياسة املكسيك يف جمال اهلجرة، وعن السكان والتنمية                  
 ،Migration in an interconnected world: New directions for action: ومـن بـني أحـدث منشـوراته ما يلي    

ــرة يف عــامل مــترابط  [ ــات جديــدة للعمــل  : اهلج ــذي صــدر عــام   ]اجتاه  ؛٢٠٠٥، ال
 اجمللس الوطين للثقافة ٢٠٠١، الـذي نشره عام  ]اهلجـرات الدولـية   [Las migraciones internacionalesو

 -México-Estados Unidosواليات املتحدة، أصدر كتاباً بعنـوان ويف إطار العالقات بني املكسيك وال. والفنون
Canadá 1995-1996]   نشرته كلية املكسيك] ١٩٩٦-١٩٩٥ كـندا،  - الواليـات املـتحدة   -املكسـيك 

 .١٩٩٧عام 
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 )إكوادور(  مينا-كاّريون  السيد فرانسيسكو -٢

 ١٩٥٣أبريل / نيسان٨كيتو،  :مكان وتاريخ والدته

 اإلنكليزية، الفرنسية، اإلسبانية :هلغات العمل لدي

  :منصبه أو وظيفته حالياً

 سفري يف السلك الدبلوماسي اإلكوادوري 

 مستشار دويل يف شىت جماالت السياسية اخلارجية، من بني اختصاصاته األخرى يف شؤون اهلجرة

 )فالكسو(باحث يف الكلية األمريكية الالتينية للعلوم االجتماعية 

 )كيتو (El Comercio جريدة يكتب مقاالت يف

 :أنشطته املهنية الرئيسية

 ١٩٧٤موظف يف السلك الدبلوماسي إلكوادور منذ عام 

 ١٩٨٨-١٩٨٢سكرتري أول ومستشار وقائم باألعمال إلكوادور يف باريس، 

 ١٩٩١-١٩٨٨مستشار ومنسق دبلوماسي لرئيس اجلمهورية، 

 ١٩٩٦-١٩٩١وزير مفوض وقائم باألعمال إلكوادور يف لندن، 

 ١٩٩٦أبريل /عّين سفرياً يف السلك الدبلوماسي إلكوادور يف نيسان

 ١٩٩٨-١٩٩٦وكيل وزارة لشؤون السيادة الوطنية بوزارة اخلارجية، 

 ١٩٩٨-١٩٩٦عضو يف اللجان املتفاوضة على السلم مع بريو، 

 ٢٠٠٠-١٩٩٨نائب وزير اخلارجية، 

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٠ - ٢٠٠٠سبتمرب /سفري إكوادور يف إسبانيا، أيلول

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين- ٢٠٠٥أكتوبر /وزير اخلارجية، تشرين األول

 :شهاداته الدراسية

 ١٩٧٤إجازة يف العلوم السياسية واالجتماعية، جامعة إكوادور املركزية، 



CMW/SP/7 
Page 8 

 

 ١٩٧٨دكتوراه يف العلوم الدولية، جامعة إكوادور املركزية، 

 ١٩٨٣فلورنسا، إيطاليا، ) مؤسسة الدراسات والبحوث الدولية، كلية العلوم العامة. (ةدبلوم يف الشؤون الدولي

 ١٩٨٤، باريس، IAPIاإلدارة العامة الفرنسية، 

 ٢٠٠١اللقاء األول بشأن تدفقات اهلجرة، كيتو، 

 :أنشطته الرئيسية األخرى املتصلة بوالية اللجنة

 .بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهمعضو يف اللجنة ذات الصلة باالتفاقية واملعنية 

، اليت أصبحت نافذة منذ "االتفاقية بشأن تدفقات اهلجرة بني إكوادور وإسبانيا"عضـو يف فـريق التفاوض على    
 . ، بصفته سفرياً يف مدريد٢٠٠١فرباير /شباط

؛ جامعة  ٢٠٠٣مورسيا،  : ألقى حماضرات يف حلقات دراسية وجامعات شىت تناول فيها مواضيع متعلقة باهلجرة           
؛ وحماضرات عن شؤون األمن وعن حفظ       ٢٠٠١؛ كيتو،   ٢٠٠١؛ جامعة ساالمانكا،    ٢٠٠٢،  )القلعة(ألكَـالء   

؛ سانتا  ١٩٩٧؛ كاراكاس،   ١٩٩٩؛ برازيليا،   ١٩٩٩؛ روما،   ٢٠٠١؛ مدريد،   ٢٠٠٢بامبلونا،  : السلم واألمن 
 .١٩٩٧فيه، والية نيو مكسيكو األمريكية، 

سياسة إكوادور "، يف ماديت ١٩٩٢-١٩٨٨لدبلوماسية جبامعة إكوادور املركزية،   أسـتاذ يف أكادميـية كيـتو ا       
 ".التفاوض الدويل"و" اخلارجية

 .حضر العديد من اللقاءات الدولية املتصلة مبواضيع اهلجرة واالندماج وإزالة األلغام وتنمية احلدود، من بني مواضيع أخرى

 :أحدث منشوراته يف هذا اجملال

La Evolución del Derecho Internacional] ؛١٩٧٩، كيـــتو، ]تطـــور القـــانون الـــدويل 
Política Exterior del Ecuador: Evolución, Teoría y Práctica] تطورها وجانباها النظري : سياسة إكوادور اخلارجية

  Consideraciones Teóricas sobre la Política Exterior del Ecuador؛ ١٩٨٦ و١٩٨٠، كيــتو ، ]والعمــلي
 Ecuador y Perú – De la Paz al Desarrollo؛ ١٩٩١، كيتو، ]اعتـبارات نظـرية بشأن سياسة إكوادور اخلارجية  [
؛ دراسات ومقاالت شىت عن     ١٩٩٩، معهد إيطاليا وأمريكا الالتينية، روما،       ] من السلم إىل التنمية    -إكـوادور وبريو    [

هجرة اإلكوادوريني إىل  [La migración Ecuatoriana en España: شـؤون اهلجـرة صدرت يف منشورات متخصصة  
؛ وبشأن موضوَعي ٢٠٠٣، ]اهلجـرة والتواصل بني الثقافات  [Inmigración e Interculturalidad؛ ٢٠٠٢، ]إسـبانيا 

 .السياسة اخلارجية والتفاوض الدويل
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 )السلفادور(كوبَيس َمدينا  السيدة إليزابيت -٣

 ١٩٦٦يونيه / حزيران١١ سان سلفادور، السلفادور، نويفا :مكان وتاريخ والدهتا

 اإلسبانية واإلنكليزية  :لغتا العمل لديها

 :منصبها أو وظيفتها حالياً

 .مدير عام مساعد لشؤون التنمية االجتماعية املتكاملة بوزارة خارجية السلفادور

 :أنشطتها املهنية الرئيسية

ومن بني . ر من التزامات دولية يف اجملاالت االجتماعية والبيئية والثقافيةمديرة إدارة تتوىل متابعة ما يعقده السلفادو
املواضيع االجتماعية املندرجة يف إطار السياسة اخلارجية للبلد، تتوىل اإلدارة املسؤولية عن متابعة شؤون اهلجرة،               

 عمليات هتريب   يف كـل مـا يتصل هبا من جوانب إدارية وسياسية متس حقوق اإلنسان للمهاجرين، ومكافحة               
كما منثل بلدنا يف خمتلف احملافل اإلقليمية والدولية        . املهاجرين واالجتار باألشخاص، والعالقة بني اهلجرة والتنمية      

اليت تعاجل هذه املواضيع، من قَبيل املؤمتر اإلقليمي املعين باهلجرة، واملنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، وآليات                
 . حمافل أخرىتوكستال، من بني 

 :مؤهالهتا العلمية

 شهادة دكتوراه يف احلقوق األساسية من جامعة كارلُس الثالث يف مدريد، مدريد، إسبانيا

 ".خوسيه سيَميون كانَيس"إجازة يف العلوم القانونية من جامعة أمريكا الوسطى 

 .حمامية وكاتبة عدل

 :نةأنشطتها الرئيسية األخرى يف اجملال املتصل بوالية اللج

التنسـيق بني اللجان من أجل وضع تقارير ذات طابع دويل وإقليمي ووطين تتناول موضوع اهلجرة، ومن أجل                  
 صياغة مواقف البلد يف هذا الشأن 

 ).رعاية املَرحَّلني(املشاركة يف اجمللس التوجيهي لربنامج الترحيب بالعائدين إىل الوطن 

 .جتار باألشخاصاألمينة الدائمة للجنة الوطنية ملكافحة اال
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 :أحدث منشوراهتا يف هذا اجملال

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وما هلا من أمهية بالنسبة لسكان               "مقالة عن   
القانون الدويل  : إجياد عامل مناسب ال ُيقتلَع فيه أحد من جذوره        "، يف الكتاب املعنون     "السـلفادور املهاجـرين   

، منسق الكتاب فرناندو مارينو، معهد فرانسيسكو دي فكتوريا جبامعة كارلُس الثالث يف مدريد، دار ال "هجرةلل
 ٢٠٠٦كاتاراتا للنشر، مدريد، 

 ،"Revista Actualidad"، نشرت يف جملة "االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم"مقالـة عن  
 .٢٠٠٦اع العدالة، سان سلفادور، للجنة التنسيق لقط
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 )مصر (الربعي أمحد حسن -٤

 ، بورسعيد١٩٤٤أكتوبر / تشرين األول٢٩ :تاريخ ومكان والدته

 الفرنسية، العربية، اإلنكليزية  :لغات العمل لديه

  :وظيفته حالياً/منصبه

 عضو يف جلنة اخلرباء القانونيني التابعة ملنظمة العمل العربية: ١٩٩٥منذ عام 

 عضو يف جلنة اخلرباء االستشاريني التابعة ملنظمة العمل الدولية: ١٩٩٩منذ عام 

 األمم املتحدة: عضو يف جلنة العمال املهاجرين: ٢٠٠٤منذ عام 

 مستشار ثقايف جلمهورية مصر العربية يف باريس، فرنسا: ١٩٩٠-١٩٨٦

 دخبري قانوين وطين مكلف بوضع مشروع قانون العمل املوح: ٢٠٠٣-١٩٩٢

 :أنشطته املهنية الرئيسية

 أستاذ القانون

  جامعة القاهرة- كلية احلقوق -مدير إدارة التشريعات االجتماعية 

 حمامي لدى حمكمة النقض وجملس الدولة املصريني

 :شهاداته اجلامعية

  جامعة ِرنّ، فرنسا-دكتوراه دولة يف القانون : ١٩٧٢

 ، فرنسا جامعة ِرنّ-دبلوم يف القانون العام : ١٩٧٠

  جامعة القاهرة، مصر- كلية احلقوق -دبلوم يف القانون اخلاص : ١٩٨٦

  مصر- جامعة القاهرة - كلية احلقوق -دبلوم يف القانون العام : ١٩٦٧

  مصر- جامعة القاهرة - كلية احلقوق -إجازة يف احلقوق : ١٩٦٦
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 : اهدية املعنيةأنشطته الرئيسية األخرى يف امليدان ذي الصلة بوالية اهليئة التع

تطور العالقات املهنية يف الدول العربية، ندوة عقدهتا منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل             : الـندوات واملؤمترات  
 ؛١٩٩٥سبتمرب /، أيلول)األردن(العربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عمان 

ربنامج العريب لدعم اهلجرة بني الدول العربية، بريوت،  املؤمتر الثاين، عقده ال-هجرة اليد العاملة بني الدول العربية 
؛ التعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط، حقوق اإلنسان واحلريات املدنية، ساردينيا، تشرين ١٩٩٥مارس /آذار
 ؛ ١٩٩٤نوفمرب /الثاين

 ١٩٩٣فرباير /باطالتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط، حقوق اإلنسان واحلريات املدنية، تاورمينا، ش

 املؤمتر األول، عقده الربنامج العريب لدعم اهلجرة بني الدول العربية،           -هجـرة الـيد العاملة بني الدول العربية         
 ١٩٩٢مايو /القاهرة، أيار

 :قائمة بأحدث منشوراته يف هذا امليدان

؛ ١٩٩٥سبتمرب /عمالية، أيلولالتحول االقتصادي والسياسي واالجتماعي وما يترتب عليه من آثار يف العالقات ال    
وضـع لوائـح ناظمـة هلجـرة اليد العاملة بني الدول العربية مبا يتفق مع املمارسات العمالية الدولية والعربية،      

؛ املرأة  ١٩٩٢مايو  /؛ اإلطـار القانوين حلماية اليد العاملة املهاجرة يف الدول العربية، أيار           ١٩٩٥مـارس   /آذار
؛ اإلطار القانوين الدويل فيما     ٢٠٠٦أكتوبر  /ان العربية بني الواقع والقانون، تشرين األول      املهاجرة العربية يف البلد   

) ١٩٩٠(اتفاقية األمم املتحدة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           : يـتعلق بالعمال املهاجرين   
 .٢٠٠٧يوليه /متوز
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 ∗)املغرب (اجلمري عبد احلميد -٥

 )املغرب( يف القريوان ١٩٥٧ديسمرب / كانون األول١٢ :تاريخ ومكان والدته

 الفرنسية  :لغة العمل لديه

  :وظيفته حالياً/منصبه

 مستشار دويل يف هندسة املشاريع اإلمنائية، �

 خبري لدى األمم املتحدة، نائب رئيس اللجنة املعنية حبقوق املهاجرين، جنيف، �

 د األورويب، بروكسل،خبري يف جمال التنمية االقتصادية لدى االحتا �

 مدير املعهد العايل للتدريب والتنمية، فرنسا، �

إرساؤها ووضعها ": مبادرات القرن احلادي والعشرين من أجل التنمية    "رئـيس الشبكة الدولية      �
 موضع التشغيل يف العديد من البلدان

 : أنشطته املهنية الرئيسية

بلدان األوروبية وإشراكهم يف احلياة االجتماعية      إدارة العديـد من برامج إدماج املهاجرين يف ال         �
 واملهنية فيها،

وضـع وتنفـيذ العديد من الربامج التدريبية للعاملني يف جمال اإلدماج االجتماعي، من مدرِّبني                �
 ...وقائمني على املشاريع السياسية يف املدن 

كبرية ومنظمات غري   تنفـيذ العديد من املهام حلساب حكومات أوروبية وأفريقية ومؤسسات            �
حكومـية يف جماالت وضع املشاريع، والتدريب، واإلدارة واالستغالل األمثل للموارد البشرية،            
وإدارة شـؤون اهلجـرة، والتأهيل اجلماعي، وتشخيص اهلياكل، ووضع برامج إقليمية، ووضع    

 مع املغرب العريب استراتيجيات إمنائية على الصعيد الدويل، وتقييم الربامج، وإقامة مشاريع تعاون
 ... وأفريقيا، وتقدمي الدعم للمجتمع املدين والفعاليات اإلمنائية 

                                                      

 ميكـن االطِّـالع عـلى املعلومات املتعلقة بعمل املرشح يف جمال اجلمعيات، وعلى القائمة الكاملة                ∗
ــامية حل   ــتحدة الس ــم امل ــت ملفوضــية األم ــع اإلنترن ــا، يف موق ــد هب ــيت أوف ــثات ال ــانبالبع ــوق اإلنس  ق

)http://www.ohchr.org/french/bodies/cmw/index.htm (وترد هذه املعلومات باإلنكليزية . أو يف ملفات األمانة
 . والفرنسية، ومها اللغتان اللتان قدمت هبما احلكومة املغربية تلك املعلومات
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إدارة العديد من الربامج األوروبية يف جماالت الدعم املؤسسايت وهتيئة الشركات التجارية لدخول  �
 األسواق،

ر، ووضع نظام لتقييم تدريب الكواد: تنفيذ العديد من املشاريع اإلمنائية حلساب احلكومة املغربية �
 ...املشاريع اإلمنائية، وهتيئة اجلهاز اإلداري 

مؤسسة الناطقني باللغة الفرنسية،    : إدارة العديـد من الربامج اإلمنائية حلساب مؤسسات دولية         �
اجلمعية الربملانية املشتركة بني بلدان أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ من جهة واالحتاد األورويب             

 ...هة األخرى من اجل

 :شهاداته الدراسية

هندسة التنمية االجتماعية احلضرية واالندماج يف أوروبا،       : دبلوم الدراسات العليا املتخصصة   : ١٩٩٦ �
 إدارة مؤسسات اإلدماج: التخصص. ، فرنسا، بدرجة جيد)٧٧( فاليه - ال-جامعة مارن 

حتليل وتشخيص وتطور   : صالتخص. دبلـوم الدراسـات املـتعمقة يف علوم اإلدارة        : ١٩٨٧ �
 ، فرنسا)٥٩(الشركات، جامعة ِليلّ 

. إدارة املؤسسات التجارية والتنظيم اإلداري: التخصص. ماجستري يف العلوم االقتصادية: ١٩٨٥ �
 ، فرنسا)٨٠(جامعة أميان 

 )٨٠(شهادة الدراسات اجلامعية العامة وإجازة يف العلوم االقتصادية، جامعة أميان : ١٩٨٤-١٩٨٠ �

 .بكالوريا، الفرع باء، ثانوية موالي إمساعيل، مكناس، املغرب: ١٩٧٩ �

 :أنشطته الرئيسية األخرى يف امليدان املتصل بوالية اهليئة التعاهدية املعنية

 ، وعضو يف جلنة العمال املهاجرين٢٠٠٣خبري يف األمم املتحدة منذ عام  �

شارك يف تنظيم انعقاد املؤمتر     : ٢٠٠٦: تحدةمنظمة األمم امل  /احتـاد الوكـاالت الدولية للتنمية      �
 ، جنيف"التقدم احملرز يف وضع أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية"الدويل بشأن 

تنظيم حركة األشخاص وتنقلهم بني     "، رئيس بعثة، برنامج     ٢٠٠٢/٢٠٠٥: املفوضية األوروبية  �
ه، بروكسل، مدريد، باريس، الرباط،     ، وضع الربنامج وتنفيذ   "املغـرب وبلدان االحتاد األورويب    

 ...طنجة، مكناس 

خبري، عضو يف الفريق العامل املعين      : ٢٠٠٧: اجمللـس االستشـاري حلقوق اإلنسان يف املغرب        �
باهلجرة والتابع للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان، مكلف بوضع مشروعات مبادئ توجيهية       
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تنظيم مشروع متكامل للمشاورات يف     : غربلسياسـة مغربية لشؤون اهلجرة ُترفع إىل ملك امل        
 املغرب وخمتلف البلدان املستقبلة للمهاجرين املغربيني، الرباط وبلدان خمتلفة يف القارات اخلمس

، ٢٠٠٦- ٢٠٠٠شـارك يف تنظـيم املنتدى املدين ألوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف الفترة                �
تنظيم املنتدى، ومعاجلة إشكالياته، واختيار     : وانبهاحيـث تـوىل معاجلـة مسألة اهلجرة من مجيع ج          

 مرسيليا، بروكسل، نابويل، فالنسيا، لكسمبورغ، مراكش... احملاضرين، وتقدمي التوصيات، واملتابعة 

 :قائمة بأحدث ما صدر عنه من منشورات يف هذا امليدان

يقيا والكارييب واحمليط اهلادئ    نشر تقرير عن دور املهاجرين يف التعاون بني بلدان أفر         : ٢٠٠٥-٢٠٠٤ �
 من جهة واالحتاد األورويب من اجلهة األخرى يف إطار اجلمعية الربملانية املشتركة بني البلدان املذكورة

تنظيم حركة األشخاص وتنقلهم بني املغرب وبلدان االحتاد        "نشـر تقرير عن     : ٢٠٠٤-٢٠٠٣ �
 حلساب املفوضية األوروبية" األورويب

 ، حلساب مدينة باريس"اخلطة احمللية إلدماج األجانب يف مدينة باريس"نشر : ٢٠٠٣-٢٠٠٢ �

نشر التقارير الصادرة عن احللقات الدراسية املعنية باهلجرة اليت نظمتها احملافل           : ٢٠٠٦-٢٠٠٠ �
 ٢٠٠٦-٢٠٠٠املدنية ألوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف الفترة 

، حلساب " القواعد الناظمة لتدريب املهاجرين وإدماجهمحتديد"نشر تقرير منهجي عن : ٢٠٠٣ �
 صندوق العمل االجتماعي

نشـر تقاريـر عديـدة عن تنفيذ عدة برامج أوروبية ملكافحة اإلقصاء جبميع مظاهره، ولتلبية                 �
 احتياجات الفئات احملرومة واملهاجرين واملتدرِّبني

، واهلجرة، والتواصل بني الثقافات، تنظـيم لقـاءات وندوات تتناول مواضيع متصلة بالتدريب         �
 واجملتمع املدين، وسيادة القانون، والتنمية املتالزمة

تقـدمي مسامهات مكتوبة يف العديد من احللقات الدراسية اليت تناولت مواضيع اهلجرة والتنمية               �
 وحقوق اإلنسان
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 )بوركينا فاسو (بوسي مرمي -٦

 ١٩٦٧مارس / آذار٢١ :تاريخ ومكان والدهتا

 الفرنسية  :لغة العمل لديها

 :وظيفتها حالياً/منصبها

 مديرة شؤون تعزيز حقوق اإلنسان والتوعية هبا بوزارة النهوض حبقوق اإلنسان

 :أنشطتها املهنية الرئيسية

اإلعـالم والتدريـب والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛ تعميم وثائق حقوق اإلنسان؛ مساندة اجملتمع املدين فيما         
  إجراءات تعزيزاً حلقوق اإلنسانيتخذه من

 :شهاداهتا الدراسية

  شهادة القضاء- دبلوم الدراسات العليا املتخصصة يف قانون األعمال التجارية -ماجستري يف القانون العام 

 :أنشطتها الرئيسية األخرى يف امليدان املتصل بوالية اهليئة التعاهدية اليت تتقدم لعضويتها

 ن حقـوق املهاجـرين؛ متابعة عمليات إعادة أهايل بوركينا فاسو الذين هاجروا إىل         اإلعـالم والتوعـية بشـأ     
 عضو يف جلنة تقييم األضرار اليت حلقت باملهاجرين الكوت ديفواريني الذين أُعيدوا إىل - كوت ديفوار إىل وطنهم

يت قامت هبا إىل بوركينا فاسو يف وطنهم؛ متابعة تنفيذ توصيات املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املهاجرين إثر زيارة ال
 .؛ متابعة أعمال جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٥فرباير /شباط

- - - - - 


