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ة مجيعـة حلمايـاالتفاقية الدولي
 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 أعضاء   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١مدة عضويتهم يف    
جدد، وذلك يف ضوء بدء سريان مفعول االتفاقية بالنـسبة للدولـة            

 ١، وفقاً للفقـرات    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١الطرف احلادية واألربعني يف     
   من االتفاقية٧٢ من املادة ٥إىل 

   العاممذكرة من األمني    

  إضافة    
 اليت تتضمن قائمة املرشحني لالنتخـاب لعـضوية         CMW/SP/9بعد إعداد الوثيقة      

 وفقاً لطلب الترشـيح     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤اللجنة وبيانات سريهتم الذاتية، املقدمة حىت       
 تـشرين   ٩، تلقى األمني العام الترشيح اإلضايف التايل يـوم          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١الصادر يف   

  ) أذربيجان(أزاد طاغيزاد : ٢٠٠٩كتوبر أ/األول
واستنسخت يف مرفق هذه الوثيقة بيانات السرية الذاتية للسيد طاغيزاد كما جاءت              

  .من حكومة أذربيجان
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  املرفق

  )أذربيجان(أزاد طاغيزاد     
  ، باكو، أذربيجان١٩٥٣مارس / آذار٣  :مكان وتاريخ امليالد

  اإلنكليزية والروسية  :لغات العمل

  الوظيفة احلالية/ركز احلايلامل    
وزارة العمل واحلماية االجتماعية للسكان، رئيس إدارة اخلدمات االجتماعية، نائب             

وحالياً عضو ونائب رئيس جلنة محاية حقوق       . مدير فرع جامعة موسكو احلكومية يف باكو      
  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  الرئيسيةاألنشطة املهنية     
 إدارة اخلدمات االجتماعية، شارك يف تطوير صياغة سياسة اخلـدمات           بصفته رئيس   

االجتماعية للسكان يف أذربيجان، مبا يف ذلك اخلدمات للمهاجرين، ويقوم بتطوير التعاون يف     
وميثل . ميدان اخلدمات االجتماعية مع املنظمات الدولية والوزارات املعنية يف البلدان األجنبية          

  .حكومة أذربيجان يف اللجنة املعنية يف جملس أوروبا، إخل

  اخللفية الدراسية    
  جامعة موسكو احلكومية، كلية امليكانيك والرياضيات  :١٩٧٥-١٩٧٠
  الدراسات العليا، جامعة موسـكو احلكوميـة، دكتـوراه           :١٩٧٨-١٩٧٥

  يف الرياضيات  
  إلنكليزيمعهد اللغات األجنبية، كلية األدب ا  :١٩٨٥-١٩٨٣

وحضر عدة دورات دراسية عن الرياضـيات اإلكتواريـة والـسكان والتوقعـات               
  . االقتصادية مبا يف ذلك تدفقات اهلجرة، إخل-االجتماعية 

  األنشطة الرئيسية األخرى يف جمال يتصل بوالية هيئة املعاهدة املعنية    
ية حقـوق مجيـع     بصفته عضواً ونائب رئيس منتخباً يف الوقت احلاضر يف جلنة محا            

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يقوم بفحص تقارير الدول األطراف؛ وحيضر االجتماعات           
ويشارك يف إعداد برنامج    . املشتركة بني اللجان؛ وعمل مقرِّراً معنياً بعدد من البلدان املختلفة         

ات الدولية يف   الدولة االجتماعي يف أذربيجان ويف إعداد ورصد املشاريع واملعاهدات واالتفاق         
  .جمال اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك اخلدمات االجتماعية للعمال املهاجرين
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  شوراته يف هذا اجملالقائمة أحدث من    
وينبغي التشديد على أهنا    .  مؤلفاً علمياً ومقاالً وأدلة ومواد دراسية      ٨٠نشر أكثر من      

  .التحليالت املناظرةتشمل أعمال عن احلاالت الدميغرافية وتدفقات اهلجرة و

        


