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اتيةذالسيرة ال

برانت:العائلةاسم

ليوناردواألول:االسم

ريايكالدرينيماألوسط:االسم

ذكرالجنس:نوع

١٩٦٦متوز/يوليو ١٥الميالد:تاريخ

برازيلي:الجنسية
جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب:اإلقليميةالمعايير
:الثانويةالجنسية

وجودها)حالةفي(
متزوج:االجتماعيةالحالة
القائمة‘/ألف’القائمة

‘باء’
‘باء’القائمة 

البرتغاليةاللغة األم: اللغات
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)اإلنكليزية-
مستوى متقدم)الشفوية(مستوى متقدم: (املكتوبة)الفرنسية-
مستوى متقدمالشفوية)(مستوى متقدم: (املكتوبة)األسبانية-

)باألحدث(املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء املؤهلاملؤسسة، املؤهل،على تاريخ احلصول :التعليميةالمؤهالت
أخرىخاناتا لزم ملء إذُ                   ي رجى االستنساخ واللصق-

٢٠٠٠-١٩٩٦
Université Paris Xنانرت، فرنسا. (-جامعة باريس املؤسسة:- – Nanterre, France(
القانونيفاملقضياألمرنفوذ"أطروحةمع الدويلالقانونيفدكتوراهعلى حاز-دكتوراه املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

البحوث العلمية، قسم العلوم جائزة وزارةحاز من أجلها علىأطروحة). سنوات٤" (الدويل
,Prix de Subvention du Ministère de la Rechercheالفرنسية. (لشركات اجلمهورية

Département Sciences de la Société de la République Française (
١٩٩٧
جنيف-املتحدةاألمماملتحدة للدراسات،األممبرنامجاملؤسسة:-
املتحدةاألممإصالحاتيفمتقدمةدراسات(املؤهالت) احلاصل عليها:املؤهل-

١٩٩٦
سرتاسبورغاإلنسان،حلقوقالدويلاملعهداملؤسسة:-
يف شؤون حقوق اإلنسانمتقدمةدراساتاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-
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١٩٩٣
الدويل، هولنداللقانونالهايأكادمييةاملؤسسة:-
يف القانون الدويلمتقدمةدراساتملؤهالت) احلاصل عليها:املؤهل (ا-

١٩٩٣–١٩٩٢
جامعة ميناس جرييس االحتادية، الربازيلاملؤسسة:-
امعالدويل،القانونيفماجسترياملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:- "اإلنسانحقوقمنكحقللتطوراحلق"أطروحة عنوا

(عامني)
١٩٩١
كوستاريكااإلنسان،حلقوقاألمريكيةالبلدانمعهداملؤسسة:-
يف شؤون حقوق اإلنسانمتقدمةدراساتاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

١٩٩١-١٩٨٧
جامعة ميناس جرييس االحتادية، الربازيلاملؤسسة:-
سنوات)٥ّ                        ختر ج يف دراسات حقوق اإلنسان (املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

)باألحدث، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى (مع البدء التاريخ:العمليةلخبرةا
احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة ُ                                       ي رجى بيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا

حتى يومنا هذا –٢٠٠٨
احملاماة نيمري كالديريا برانتمكتبالعمل:جهة-
شريك مؤسسالوظيفي:اللقب-
متخصص يف القانون الدويل والقانون اجلنائي الدويل وحقوق اإلنسان:معلومات أخرى-

حتى يومنا هذا –٢٠٠٦
الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي العمل:جهة-
مؤسس ورئيس التحرير وناشراللقب الوظيفي:-

٢٠٠٤-٢٠٠٣
حمكمة العدل الدوليةالعمل:جهة-
ضابط الشؤون القانونيةاللقب الوظيفي:-

حتى يومنا هذا –٢٠٠٢
مركز القانون الدويلالعمل:جهة-
مؤسس ورئيساللقب الوظيفي:-

حتى يومنا هذا –٢٠٠٢
اجلامعة البابوية الكاثوليكية يف ميناس جرييسالعمل:جهة-
القانون الدويل العام وحقوق اإلنسانبروفسوراللقب الوظيفي:-
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حتى يومنا هذا –١٩٩٤
جامعة ميناس جرييس االحتاديةجهة العمل:-
القانون الدويل العام والقانون اجلنائي الدويلبروفسوراللقب الوظيفي:-

:األخرىالمهنيةاألنشطة
ُ                                          ي رجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى-

حتى يومنا هذا–٢٠١٢
:الدوليةاجلنائيةاحملكمةللرتشيحات،اريةاالستشاللجنةعضوالنشاط

حتى يومنا هذا–٢٠١٢
:والتنميةاالقتصاديالتعاوناالستشارية، منظمةاللجنةعضوالنشاط

حتى يومنا هذا–٢٠٠٧
:ميناس جرييسيفالربازيليةاحملامنيلنقابةالدوليةالعالقاترئيسالنشاط

حتى یومنا ھذا–٢٠٠٦
:الدويلالقانونفهم"جمموعةحتريرورئيسمنسقالنشاط"

٢٠١٣
:فرنساديفانس،النانرتأوست-باريسجامعةيفزائربروفسورالنشاط

٢٠١٠
:جانريو،ديريواألمريكية،الدولمنظمةالدويل،للقانونوالثالثونالسابعةالتعليميةالدورةيفزائربروفسورالنشاط

الربازيل
٢٠٠٩
فرنساالثانية،باريساسّ أس  بانتيونجامعةالعليا،الدوليةالدراساتمعهديفزائرروفسوربالنشاط:
٢٠٠٩-٢٠٠٥
لسيفاخلارجيةللشؤونمستشارالنشاط: الربازيلهوريزونيت،بيلوملدينةالبلديا
٢٠٠٧
فرنسانورماندي،-باسنو كجامعةيفزائربروفسورالنشاط:

بالموضوعصلةنشورةالمالموادأكثر
BRANT, L. N. C.; STEINER, S. -.(مرحلة النشر) احملكمة اجلنائية الدولية: التعليقات على نظام روما األساسي

BRANT, L. N. C.; LAGE, D. A.; DINIZ, P. I. R. -1. قانون البيئة الربازيليمع القواعد الدولية دمج. Ed., Belo Horizonte:

Editora Cedin, 2013.صفحة.١٢٦
BRANT, L. N. C. -دور املوافقة يف القانون الدويل،Curitiba: Juruá،صفحة. ٢٠١٣،١٤٢

BRANT, L. N. C. (Org.).–ا واختاذ القرارات صفحة.٢٠١٢،١٦٤،Curitiba: Juruá، عمليات حمكمة العدل الدولية: عمليا
BRANT, L. N. C.; LAGE, D. A.; CREMASCO, S.S. -القانون الدويل املعاصر ،Ed. Juruá, Curitiba ،٨٧٢، ٢٠١١

صفحة.
BRANT, L. N. C. -مادة مادة-يثاق األمم املتحدة ملى تعليق ع ،Ed. Cedin, Belo Horizonte،صفحة. ٢٠٠٨،١٣٤٠
BRANT, L. N. C. -حمكمة العدل الدولية وتطوير القانون الدويل ،Ed. Cedin, Belo Horizonte،صفحة.٢٠٠٥،١٢٩١

BRANT, L. N. C.-سلطة األمر املقضي يف القانون الدويل العام ،Ed. LGDJ ، صفحة.٣٩٦، ٢٠٠٤باريس
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BRANT, L. N. C. -،الربازيل والتحديات املقبلة للقانون الدويلEd. Forense, ، .صفحة.٧١٢، ٢٠٠٤ريو دي جانريو
BRANT, L. N. C. -تمع الدويل القان ، ,Ed. Forenseاملنظورات القضائية السياسية،-يف الربازيل و ون واإلرهاب: أثر اإلرهاب يف ا

صفحة.٥٧٠، ٢٠٠٢ريو دي جانريو. 
BRANT, L. N. C. - يف القانون الدويل العام، األمر املقضيسلطةEd. Forense ، .صفحة.٥١٠، ٢٠٠٢ريو دي جانريو
المقاالت المنشورة

C.N.L.BRANT,–جرييس االحتادية، من صفحة ميناسجامعةيفاحلقوقكليةجملةالدويل،القانونصالحيةلو وجودلسساأل
. ٢٠١٣، ٤٠٤إىل ٣٦٥

BRANT, L. N. C.; MARQUES, L. C. A. - ركزية اإلنتاج املعياري. األمن الدويل: ملوكيل بصفتهجملس األمن التابع لألمم املتحدة
.٢٠١٣، ٢٥إىل ١٧، من صفحة ١٠إصدار أمريكا اجلنوبية،و اأوروببني حوار

BRANT, L. N. C.; AMARAL, J. S.- الدليل ، ثلها األجهزة السياسية يف منظمة األمم املتحدةاليت متاملسائل املعيارية املركزية
. ٢٠١٣، ٣٣إىل ١١من صفحة ، ٢، اإلصدار الدويلللقانونالربازيليالسنوي 

C.N.L.RANT,B -األولى،المراجعةمرحلة–االتحادیة)(العدالةالدولية)العدلحملكمةالدويل(الفقهالدوليةالعدلحمكمةسوابق
.٢٠١٢، ٢٥إىل ١من صفحة ،١اإلصدار

BRANT, L. N. C. -  ٢اإلصدارالدويل، قانونللالربازيليالدليل السنوي ، حمكمة العدل الدوليةأحكاملنفوذأساس كنطاق املوافقة،
.٢٠١٢، ١٣٢إىل ١١١من صفحة 

BRANT, L. N. C. - اإلصدار األولالتذكارية، أمادوحماضرات جيلربتوحمكمة العدل الدولية.أحكامنطاق املوافقة كأساس لسلطة ،
.٣٢١إىل ٢٩٩من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠١٢، غومساوديبرازيليا: فندجاو الكسندر

BRANT, L. N. C. -العالجات يف قانون العقوبات الدويل .In: H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet. (Org.) قانون العقوبات
.٩٨٩إىل ٩٧٧من صفحة ،٠١صداراإل، ٢٠١٢، A. PEDONE، باريس: ٠١اإلصدارالدويل. 

BRANT, L. N. C.; AMARAL J. S.; ALCICI, L. M. -بلوماسي الربازيلي من أجل السالمالقانون الدويل واملوقف الد ،In:

Clóvis Brigagão (Org.)Diplomacia brasileira para a paz. 1ed. Brasília: FUNAG ،من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠١٢
.٢٧١إىل ٢٤٣

BRANT, L. N. C. - ٧٣من صفحة ، ٢صدار الدويل، اإلللقانونالربازيليالدليل السنوي ، القضائي الدويلللنظامالطبيعة املعيارية
.٢٠١١، ٨٩إىل 

; ROTA, M.C.N.L.BRANT, -من صفحة ٢٤، اإلصدار أمريكا اجلنوبية. مراقب األمم املتحدةإصالح جملس األمن: آفاق ،
.٢٠١٠، ١٥٢إىل ١٢٧

BRANT, L. N. C. ; LAGE, D. A. -تمع الدويلايف عدد األجهزة القضائية وانعكاسااالزدياد الربازيليالدليل السنوي ، على ا
.٢٠١٠، ٢٠٦إىل ١٥٥من صفحة ، ٢الدويل، اإلصدار للقانون

BRANT, L. N. C.; LEITE, F. M.-اإلرهاب الدويل والتحديات املقبلة للقانون الدويل ،In: Reginaldo Mattar Nasser. (Org.) ،

.٧٥إىل ٦٥فحة من ص، ٢٠١٠، UNESP:باولوساو. الدويلالصراعيفجديدةآفاق
BRANT, L. N. C.; FRANCO, K. M. - ٣-١، الفقرتان ٥املادة ،In: Paulo Bonavides; Jorge Miranda; Walber de Moura

Agra. (Org.). ،٣٣٨إىل ٣٢٧من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠٠٩.
O.SOARES, L. C.;C.N.L.BRANT,- بلدان المنظور منالعالقة بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

.٢٠٠٩، ٦٢٠إىل ٦٠٣من صفحة ، ١، اإلصدار الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي ، األمريكية والعاملية
BRANT, L. N. C.; VIEIRA, D. R. - اإلصدار ،)باولوساو(واملنظورات الفعلية. كاديرنوس أديناورهاحمكمة العدل الدولية: دور

. ٢٠٠٩، ١٥٨إىل ١٤١من صفحة ، ٣
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BRANT, L. N. C.; VIEIRA, D. R. - الربازيلي للقانون الدويلالدليل السنوي ،الوقت الراهنحتديات حمكمة العدل الدولية يف ،

.٢٠٠٩، ١٢٥إىل ١١٣من صفحة ، ١صدار اإل
BRANT, L. N. C.; SOARES, L. C. O.-،تدويل حقوق اإلنسان والقانون الدستوريIn: VIEIRA, José Ribas. (Org.). 20

Anos da Constituição Cidadã de 1988. 1ed. Rio de Janeiro: Forense, ،٤٨٢إىل ٤٥٧من صفحة ، ١، اإلصدار ٢٠٠٨.
BRANT, L. N. C.; LAGE, D. A. -.٩٣إىل ٧٩من صفحة ، ١اإلصدار النفوذ املتنامي للمنظمات غري احلكومية: فرص وخماطر ،

٢٠٠٨ .
BRANT, L. N. C.; PEREIRA, L. D. D. -من ١، الفقرة ١٢بني اجلمعية العامة وجملس األمن قبل املادة الوالية القضائيةتناقض

اإلصدار ، ,Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (Impresso). ميثاق األمم املتحدة
.٢٠٠٨، ٢٣٦إىل ٢١٩من صفحة ،٥٣

BRANT, L. N. C. - الدليل السنوي من ميثاق األمم املتحدة.١، الفقرة ١٢العالقة بني اجلمعية العامة وجملس األمن يف ضوء املادة
.٢٠٠٦، ٤٤إىل ٣٨من صفحة ، ١، اإلصدار لي للقانون الدويلالربازي

BRANT,PROENCA JR, D.; ROCHA, A J R; BRIGAGAO, C.; DINIZ, E; RESENE, P. E. A.; MOREIRA, F. K. ;
C.N.L. -الدويل،لقانوناوتفكيكالوقائيةاحلربالدويل:اإلرهابio.In: BRIGAGÃO, Clóvis; PROENÇA Jr, Domíc

(Org.) ،١٦٧إىل ١٣٩من صفحة ، ٢٠٠٦ا، الربازيل والصراع الدويل اجلديد. ريو دي جانريو: جرام .
C.N.L.BRANT, -الدولية،العدلحمكمةعنالصادرةاألحكامنفوذIn: Charalambos APOSTOLIDIS. (Org.) ، األحكام

.١٦٨إىل ١٤١من صفحة ، ٢٠٠٦، يف دي دجيونيةادمياألكاتالصادرة عن حمكمة العدل الدولية. دجيون: اإلصدار 
C.N.L.BRANT,-.التدابري الوقائية ملكافحة اإلرهاب اليت مت تنفيذها يف احملافل الدولية وآثارها احملتملة يف الربازيلIn: Encontro

de Estudos Terrorismo. Brasília: Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais da Presidência da
República)٨٧إىل ٧٤من صفحة ، ٢٠٠٦) مكتب رصد الدراسات الدولية التابع لرئاسة اجلمهورية.

C.N.L.BRANT, -عاملي.الالقانونومآزقعامليالاإلرهابIn: Marcelo Campos Galuppo. (Org.)،O Brasil que queremos

reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, ،من ، ١، اإلصدار ٢٠٠٦
.٤١٠إىل ٣٧٧صفحة 

C.N.L.BRANT, -األمريكيةالبلدانيفاإلنسانحقوقحمكمةيفاألمر املقضي.In: Renato Zerbini Ribeiro Leão. (Org.) ،

1ed. Porto Alegre: Sergioترينداد. أنطونيو أوغوستو كانكادو للربوفسور ً تكرميا  مقاالت-مسار القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

Antônio Fabris Editor ،٤٢٤إىل ٣٩٣من صفحة ، ٢، اإلصدار ٢٠٠٥.
C.N.L.BRANT, -اإلرهابمكافحةيفالقضائيةلواليةلوكيلكبصفتهاالدوليةاجلنائيةاحملكمة.In: Kai Ambos; Carlos

Eduardo Adriano Japiassú. (Org.) ، ريو دي جانريو،١احملكمة اجلنائية الدولية: االحتماالت والتحديات، اإلصدار ،Lumen-

juris ١٦١إىل ١٤٩من صفحة ،١اإلصدار ؛.
C.N.L.BRANT, -املتحدة.األممميثاقمن١٢املادة(Org.)Pierre Cot; Alain Pellet; Mathias Forteau.-In: Jean،La

Charte des Nations Unies - Commentaire article par article. 3ed.Paris: Economica،٦٨٣من صفحة ، ١اإلصدار ، ٢٠٠٥
.٦٩٠إىل 

BRANT, L. N. C.-نظام احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ،In: Carlos A. Canêdo da Silva; Érica A. Costa. (Org.) ،Direito
internacional moderno: Estudos em homenagem ao Prof. Gerson de Brito Mello Boson. 1ed. Belo Horizonte:

Mandamentos ،١٦٥إىل ١١٧من صفحة ، ٢٠٠٤.
BRANT, L. N. C. - الصادرة عنها. سلطة األمر املقضي ومراجعة حلكمة العدل الدولية يف ضوء األحكام األخرية(Yougoslavie c.

Bosnie et El Salvador c. Honduras) باريس للقانون الدويلالفرنسيالدليل السنوي ،v. XLIX ،n.XLIX–من صفحة ، ٢٠٠٣
.٢٠٠٤، ٢٦٥إىل ٢٤٨

BRANT, L. N. C. -جامعة ميناس جرييس احلقوق.كليةجملةاالستئناف يف القانون اجلنائي الدويل: اختصاص تكميلي أو متزامن؟
.٢٠٠٤، ٢٣٩إىل ٢١٧من صفحة ، ٤٤هوريزونيت، اإلصداربيلو،االحتادية
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BRANT, L. N. C. -،اآلثار النامجة عن حكم حمكمة العدل الدوليةIn: José Adercio Leite Sampaio. (Org.)،Jurisdição

constitucional e direitos fundamentais. 1ed. Belo Horizonte: Del Rey ،٥٣٧إىل ٤٩٥ن صفحة م، ١، اإلصدار ٢٠٠٣ .
BRANT, L. N. C. -السلطة القضائية من مستويني يف القانون اجلنائي الدويل ،In: Antonio Celso Alves Pereira, Celso D. de

Albuquerque Mello. (Org.) ،Estudos em homenagem a Carlos Alberto Menezes Direito. 1ed. Rio de Janeiro: Editora
Renovar, ٤٢٢إىل ٣٩٩من صفحة ،١، اإلصدار ٢٠٠٣؛ .

BRANT, L. N. C. - ،حرب العراق وجتاهل القانون الدويلRevista da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete ،

. ٢٠٠٣، ١٠٢إىل ١٠٠من صفحة ،٣اإلصدار 
BRANT, L. N. C.-احلماية الدولية حلقوق اإلنسان .In: PUC-Minas. (Org.) ،Direitos Humanos e Direitos dos Cidadãos.

1ed. Belo Horizonte: PUC-Minas, ،١٠٢إىل ٨٣من صفحة ،٢اإلصدار ،٢٠٠١.
BRANT, L. N. C. -اإلنسانحقوقمنكحقللتطوراحلق،Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte –

MG,، ١٩٩٥، ١١٨إىل ٩١من صفحة ١٩٩٥وليو ، متوز/ي٨١اإلصدار.
BRANT, L. N. C. -جملة املعلومات التشريعية، برازيليا آفاق املستقبل. - االقتصادي يف أمريكا الالتينية الدمج–DF ، اإلصدار

٢٩،n.114 ١٩٩٢، ٤٧٢إىل ٤٦٣من صفحة.
BRANT, L. N. C.–ل، بيلو هوريزونيت فكرة العدالة. جملة نقابة احملامني يف الربازي–MG ٦، الصفحة ١٩٩٢، كانون الثاين/يناير ،

١٩٩٢.
BRANT, L. N. C.- التنمية االقتصادية االجتماعية يف الربازيل.يف صناعة المشاركةRevista Jurídica Mineira, Belo Horizonte –

MG ، ٨١اإلصدار،n. Dez/91 ٤٠إىل ١٨من صفحة .
بالموضوعصلةالدراسيةالحلقاتأكثر
اجلامعة. املتحدةلألممالسياسيةاألجهزةأعمالثلهااليت متاملركزيةاملعياريةاملسائل. الدويللقانونحول االتاسعةةيدراسالالشتاءدورة 

).٢٠١٣(الربازيلهوريزونيت،بيلويس،جري ميناسيفاالحتادية
الشؤونوزارة. األمنجملسإصالح. املتحدةلألممالتابعاألمنجملسحإصالضرورة: الدويلواألمنللسلماحلاليةالتحديات
).٢٠١٣(الربازيلفورت،دوبرايااخلارجية،

).٢٠١٢(الربازيلجانريو،ديريوأديناور،كونرادمؤسسة. الدويلاألمنحولتاسعالكوباكابانا ديفوريتمؤمتر
االقضائيةاألجهزةعدديفالزيادة. يلالدو األمنحولةسابعالةيدراسالالشتاءدورة  تمععلىوتداعيا يفاالحتاديةاجلامعة. الدويلا
).٢٠١١(الربازيلهوريزونيت،بيلويس،جري ميناس

La portée comme du consentement fondement l Autorité de la sentence"التذكاريةأمادوجيلربتوحماضرةيفزائربروفسور

Internationale de la Cour de Justice ") ٢٠١١جلنة القانون الدويل، األمم املتحدة، جنيف.(
).٢٠٠٩، اململكة املتحدة (كمربيدج. كمربيدجوترباخت للقانون الدويل، جامعة  لمركز يف زميل زائر 
تزاماتالتعديلأن يقوم باألمنلسميكنأين".سنتنياملنعقد كلالثالث والسبعني ةالدوليالقانونمؤمتر رابطةيفزائربروفسور

ريوة،الدوليالقانونرابطة، القانونو السياسةبنيالتوترات": والتحكمقانوينالرأيالالقانوين،االبتكاراإلنسان؟حقوقبشأنالدول
).٢٠٠٨(الربازيلجانريو،دي

).٢٠٠٧(الربازيلباولو،ساوجامعة. واالنتكاساتالتقدم: دويلالالقانونو العدالة . الدويلللقانوناخلامسالربازيلياملؤمتر
بيلوجرييس،ميناسيفاالحتاديةاجلامعة. واالنتكاساتالتقدم: الدويللقانونلاالنتقاليةاملرحلة. الدويل الرابعالقانويناألسبوع

).٢٠٠٧(الربازيلهوريزونيت،
ساوجامعة. والتعدديةاللغويالتعدد: ةالدولييةالقانونللمفرداتنظامإنشاء). القانونتدويل(ةالربازيليالفرنسيةالشبكةيفزائرأستاذ
).٢٠٠٧(باريس-باولوساو،باولو
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كونرادندوة مؤسسة". واملخاطرالفرص: احلكوميةغريلمنظماتلتزايدالتأثري امل. "الدويللقانوناخلامس حول ااملؤمتريفزائربروفسور
.)٢٠٠٧(أملانيا،كولون. رأديناو 

الدويل،للقانونالربازيليةاألكادميية". والرتاجعالتقدم: الدويلوالقانونةلاالعد. "الدويلللقانوناخلامسالربازيلياملؤمتريفزائربروفسور
).٢٠٠٧(الربازيلكوريتيبا،
).٢٠٠٦. (الربازيلبرازيليا،الربازيلية،العلياةاحملكم. وشركائهاالعليامريكوسولحملاكمالرابع االجتماعيفمشارك 
" الدوليةالعدلحمكمةعنالصادرةاألحكامنفوذ . "الدوليةالعدلحمكمةعنالصادرةاألحكامدجيون؛جامعةيفزائربروفسور
).٢٠٠٣. (فرنسادجيون،

.الربازيلبرازيليا،ة،اخلارجيالعالقاتوزارة". الدبلوماسيةالتدريبيةالدورة"يفزائربروفسور
المهنيةوالجمعياتالرابطاتفيالعضوية

االحتاديةالربازيلمجهوريةلرئاسةةالقانونيلةاحتريرهيئةيفعضو
جرييسميناسيفاالحتاديةاجلامعةاحلقوق،كليةجملةحتريرهيئةيفعضو
نانرت، باريسجامعةمنالدويلالقانونمركزيفمتعاونعضو
لسيفعضو أديناوركونرادملؤسسةاالستشاريا
الدويلالقانونلرابطةالربازيليفرعالمدير
الدويلللقانونالفرنسيةاجلمعيةيفعضو
2008-2004)(جرييسميناسيفاحملامنيمجعيةيفالدويلالقانونفرعمدير

).٢٠٠٧(شيليسانتياغو،ويل،الدالقانونعهدالثالث والسبعني ملاالجتماعيفقانوينضابط
واألوسمةالجوائز

).٢٠٠٦(الربازيلجرييس،ميناسحكومة،"إنكونفيدنسياوسام"
).٢٠٠٤) (جرييسميناسيفالقضائيةاألكادميية" (القانونيةاآلدابالتعدينأكادميية"يفشرفعضو

).٢٠٠٢" (القانونيةاملهنيفللنساءرابطة الربازيلية ال"،للسنةميزةاملالقانونيةشخصية ال
).١٩٩١للبلدان األمريكية (احملامنينقابةة،يدراسمسابقةيفيشريفتنويه

الشخصيةاالهتمامات

الصلةذاتاألخرىالحقائق


