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المؤهالت الدراسية  :التاريخ ،المؤسسة ،الشهادة التي تم نيلها (بدءاً من األحدث)
 -يرجى نسخ البيانات وإلصاقها إذا ما اقتضت الحاجة إلى إدخال المزيد من المعلومات

2017/06 -2016/08
 :الجامعة األمريكية  ،كلية واشنطن للقانون  /واشنطن العاصمة  -الواليات المتحدة األمريكية
المؤسسة
(:دبلوم الدراسات المتعمقة) في مكافحة االتجار باألشخاص على الصعيد الدولي ومنعه  -االتجار
التخصص
باألشخاص :السياسات والوقاية.
2003/07 -1998/08
 :كلية الحقوق بجامعة ميناس جيرايس االتحادية  ،البرازيل  ،أطروحة قدمت في  3تموز  2003بعنوان
المؤسسة
"اإلجراء القضائي المعياري"  ،شهادة صادرة في  4آذار  ، 2004مصادق عليه من قبل مجلس الدراسات
العليا في جامعة ميناس جرايس االتحادية بتاريخ  18تشرين األول  2004ومسجلة بوزارة التربية والثقافة
بتاريخ  21تشرين األول .2004
المؤهل الم َُحصَّل  :دكتوراه في القانون الدرستوري (دكتوراه في القانون)
2000/11 -1990/8
المؤسسة

 :كلية الحقوق بجامعة ميناس جيرايس االتحادية  ،البرازيل  ،بحث قُدم في  24تشرين الثاني ، 2000
تحت عنوان "امكانية االلتحاق بالمدارس االبتدائية في البرازيل"  ،دبلوم صدر في  08تشرين الثاني
2001

المؤهل الم َُحصَّل  :ماجستير في القانون واالقتصاد مع مرتبة الشرف
1987/12 -1983/03
المؤسسة

 :كلية الحقوق في جامعة ميناس جيرايس االتحادية

المؤهل الم َُحصَّل  :بكالوريوس في القانون (إجازة) مع مرتبة الشرف.
الخبرة المهنية التاريخ  ،صاحب العمل  ،العنوان الوظيفي  ،معلومات أخرى (بدءًا من األحدث)
 يرجى نسخ البيانات وإلصاقها إذا ما اقتضت الحاجة يرجى اإلشارة إلى درجة ارتباط العمل بالترشح للقائمة ألف أو باء ،وذلك حسب االقتضاء2020 -2012/08
 :محكمة االستئناف اإلقليمية االتحادية  -الدائرة األولى -برازيليا -البرازيل
صاحب العمل
قاض أمام محكمة االستئناف اإلقليمية االتحادية
العنوان الوظيفي ٍ :
معلومات أخرى  :عضو في الغرفة الثالثة ذات االختصاص في الجرائم السياسية ذات الطابع االتحادي والجرائم المرتكبة
ضد أصول أو خدمات أو مصلحة االتحاد أو وكاالته المستقلة أو شركاته العامة  ،واالتجار الدولي
بالمخدرات واألسلحة واألشخاص  ،والجرائم التي تغطيها معاهدة أو اتفاقية دولية ؛ والقضايا المتعلقة
بحقوق اإلنسان ؛ والجرائم ضد تنظيم العمل  ،وفي الحاالت التي يحددها القانون  ،والجرائم ضد المنظومة
المالية والنظام االقتصادي والمالي ؛ وحاالت سوء السلوك في المناصب العامة ونزع الملكية ؛
 رئيسة القسم الثاني في محكمة االستئناف  ،وتقع ضمن اختصاصها الجرائم التي ترتكبها السلطات التي تتمتعبصالحيات قضائية  ،مثل رؤساء البلديات وممثلي الدولة الذين يرتكبون الجرائم العادية وفي الجرائم التي ال
تخضع للحق العام والمعاقبة  ،باستثناء تلك التي تقع ضمن اختصاص المحاكم االنتخابية
 2010/3إلى 2012/08
 :محكمة االستئناف اإلقليمية االتحادية  -الدائرة األولى -برازيليا -البرازيل
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :قاضية أمام محكمة االستئناف اإلقليمية االتحادية
معلومات أخرى  :عضو في الغرفة الثانية ذات االختصاص في قضايا موظفي الحكومة وقانون الضمان االجتماعي
2010/03 – 2001/5
 :المحكمة االتحادية البرازيلية
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :قاضية اتحادية
معلومات أخرى  :رئيسة المحكمة الثالثة في المقاطعة االتحادية  ،برازيليا  /البرازيل ؛ ذات االختصاص في القضايا التي
يكون فيها لالتحاد ،أو ولوكالة حكومية مستقلة أو شركة عامة اتحادية ،اهتمام وقضايا تتعلق في دولة
أجنبية أو منظمة دولية من جهة ،وبلدية أو شخص مقيم أو ساكن في البالد من جهة أخرى.
2000/09 -1998/06
 :المحكمة االتحادية البرازيلية
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :قاضية اتحادية
معلومات أخرى  :رئيسة المحكمة الرابعة في بيلو هوريزونتي ،ميناس جيرايس/البرازيل ،ذات االختصاص بالقضايا
الجنائية ذات الطابع االتحادي وذلك من حزيران  1998حتى أيلول 2000

1998/06 -1995/11
 :المحكمة االتحادية البرازيلية
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :قاضية اتحادية
معلومات أخرى  :رئيسة المحكمة المنفردة في القسم القضائي الفرعي لجويز دي فورا  ،والية ميناس جيرايس  /البرازيل ،
ذات السلطة القضائية المدنية والجنائية االتحادية على أكثر من  40بلدية في والية ميناس جيرايس.
1995/11 -1993/06
 :المحكمة االتحادية البرازيلية
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :قاضية اتحادية
معلومات أخرى  :نائب ورئيسة المحكمة المنفردة في القسم القضائي الفرعي إللهوس ،والية باهيا  /البرازيل  ،ذات السلطة
القضائية المدنية والجنائية االتحادية على أكثر من  30بلدية في جنوب والية باهيا.
1993/05 -1992/04
 :محكمة العدل في والية ميناس جيرايس  /البرازيل
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :قاضية دولة بديلة
معلومات أخرى  :قاضية بديلة في محكمة والية ميناس جيرايس  ،نالت أعلى العالمات في امتحان القبول للخدمة المدنية
لعام  ، 1991وتقع تحت سلطتها القضائية مقاطعتي سابارا وكونتاجم .وخالل هذه الفترة  ،شغلت منصب
القاضية االنتخابية في مقاطعة سابارا ميناس جيرايس.
1992/03 -1988/04
 :محكمة العدل  -والية ميناس جيرايس  /البرازيل
صاحب العمل
العنوان الوظيفي  :مساعدة قانونية
علومات أخرى  :العمل في غرفة االستئناف  ،وإعداد محاضر أحكام المحكمة
أنشطة مهنية أخرى
 يرجى نسخ البيانات وإلصاقها إذا ما اقتضت الحاجة إلى إدخال المزيد من المعلومات2020 -2006/10






النشاط  :منذ تشرين األول من عام  ،2006شغلَت منصب قاضية اتصال في البرازيل في ما يتعلق باتفاقية
الهاي حول الجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي ،واتفاقيات الهاي األخرى ،بناء على تكليف
من رئاسة المحكمة االتحادية العليا وخطاب من المستشار القانوني للحكومة رقم  668الموافق تاريخه في 14
تشرين األول  ،2006مقدم إلى األمين العام للمكتب الدائم  ،الهاي  ،نيذرلندا.
وساهمت في هذا المنصب في حل النزاعات الدولية المتعلقة باختطاف األطفال على الصعيد الدولي (اتفاقية
 ، )1980إذ أدت دور حلقة االتصال بين القضاة والسلطات القضائية البرازيلية واألجنبية والمكتب الدائم لمؤتمر
الهاي .وقدمت المشورة اللعديد من القضاة األجانب حول النظام القانوني البرازيلي وقضايا االختطاف الدولية التي
تنظر فيها المحاكم البرازيلية  ،وذلك لتسريع اإلجراءات بموجب اتفاقية عام .1980
2020 -2010/08
النشاط  :جهة اتصال في البرازيل لشبكة التعاون القانوني الدولي اإليبيرية األميركية .وتتألف هذه األخيرة من

سلطات مركزية وجهات اتصال تابعة لوزارات العدل والنيابة العامة والقضاء في الدول اإلثنين والعشرين األعضاء
في الشبكة المذكورة  .وتسعى القاضية إلى تحسين أدوات التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية وتعزيز
التعاون بين البلدان.
















2020 -2008/08
النشاط  :ممثلة البرازيل في شبكة الهاي الدولية للقضاة ( )IHNJوتعمل على تعزيز العالقات وإنشاء آليات
للتعاون القضائي بهدف حل القضايا الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص.
2020 -2019/12
النشاط  :منسقة لجنة القضاة االتحاديين في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الهاي حول الجوانب المدنية الختطاف األطفال
على الصعيد الدولي  .وقد أنشأتها رئاسة محكمة العدل العليا وتقع تحت إشراف مجلس العدل االتحادي  ،وهي
تعمل على إجراء الدراسات ووضع القرارات وكتيبات وحلقات دراسية واإلجراءات المصاحبة لقضايا اختطاف
األطفال في البرازيل.
2015-2014/01
النشاط  :نائبة رئيس اللجنة الدائمة المعنية باختطاف األطفال على الصعيد الدولي  ،وقد أنشأها مكتب حقوق
اإلنسان برئاسة الجمهورية  ،بموجب القانون رقم  ، 34في  28كانون الثاني  ، 2014وقد صاغت اللجنة مشروع
قانون تنظيم اتفاقية الهاي لعام .1980
2020-2014/06
ممثلة محكمة االستئناف االقليمية االتحادية  -الدائرة األولى  -في المنتدى الوطني للقضاء المعني برصد وتنفيذ
الطلبات المتعلقة باالتجار باألشخاص ( ، )FONATRAPEوالذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس القضاء الوطني
رقم  ، 197في  16أيار 2014
عضو في فريق الدراسة الدائم المعني باتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي ،
وقد أنشئ بموجب قرار المكتب الدولي للمحكمة االتحادية العليا في عام  ، 2006وذلك إلجراء دراسات ووضع
أنشطة بهدف تنفيذ هذه االتفاقية الدولية في البرازيل.
منسقة وعضو مجموعة الدراسة الدائمة المعنية باتفاقية الهاي بشأن استرداد مستحقات الطفل على الصعيد الدولي
واألشكال األخرى إلعالة األسرة  ،وقد أنشئت في تشرين الثاني من عام  ، 2007وهي مجموعة مشتركة بين
المؤسسات تتبع المكتب الدولي للمحكمة االتحادية العليا ،وتجري المجموعة المذكورة أعاله الدراسات وتعد الخطط
لتنفيذ هذه االتفاقية الدولية في البرازيل.
عضو فريق العمل المعني باتفاقية الهاي لعام  2007بشأن استرداد مستحقات الطفل على الصعيد الدولي واألشكال
األخرى إلعالة األسرة وبشأن بروتوكول القانون الذي يهتم في التزامات الدعم  ،وقد أنشئ بموجب قرار مشترك
بين الوزارات رقم  ، 500وقد أصدره كل من وزير العدل ووزير الخارجية في  23آذار . 2012
عضو فريق العمل المعني بالتعاون القانوني الدولي في المسائل المدنية والجنائية  ،وجرى تكليفها من قبل رئيس
مجلس العدل الوطني  ،القرار رقم  ، 190في  24تشرين األول .2013
منسقة المجموعة الفرعية للتعاون القضائي الدولي المعنية باتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة
األجنبية ،وجرى تكليفها من قبل رئيس مجلس العدل الوطني ( ، )CNJبموجب القرار رقم  ، 169في  23أيلول
.2013
منسقة المجموعة الفرعية للتعاون القضائي الدولي المعنية باالتفاقية التي تنظر في النواحي المدنية الختطاف
األطفال على الصعيد الدولي وكلّفها بهذا المنصب رئيس مجلس القضاء الوطني بموجب القرار رقم  169الصادر
في  23أيلول 2013
نائب رئيس اللجنة الدائمة المعنية باختطاف األطفال على الصعيد الدولي  ،التي أنشأها مكتب حقوق اإلنسان في
رئاسة الجمهورية بموجب القرار رقم  ، 34الصادر في  28كانون الثاني  ، 2014وقد صاغت اللجنة مشروع
قانون تنظيم اتفاقية الهاي لعام .1980
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َقدّمت في المؤتمر الدولي حول قانون التعليم الذي تم عقده في كلية الحقوق في لشبونة  /البرتغال في 14
و 15تشرين األول من عام  ، 2005بدعم من الجمعية البرتغالية لقانون التعليم  ،محاضرة بعنوان" :حق
التعليم ومسؤولية تأمين التعليم الجيد :وجهات نظر دولية ".
ألقت محاضرة بعنوان" :حلول لتحديات مرتبطة بضمان المساواة التعليمية الواقعية – من المنظور
الدولي" ،في فعالية :تكافؤ الفرص في التعليم :-تحد يواجهه كل من قانون وسياسة التعليم في أوروبا" ،تم
تنظيمها في بوتسدام  /ألمانيا  ،في  11و 12أيار ، 2007وقد دعت إليها وزارة التعليم والشباب
والرياضة في براندنبورغ ،ووزارة العلوم والتعليم االتحادية في ألمانيا  ،بالشراكة مع الرابطة األوروبية
لقانون التعليم والسياسة التعليمية ( -وزارة التعليم والشباب والرياضة في براندنبورغ  ،ووزارة التعليم
والبحوث االتحادية  ،باالشتراك مع الجمعية األوروبية لقانون وسياسة التعليم).
وحضرت كضيفة ومندوبة برازيلية في اجتماع مؤتمر مشترك بين االتحاد األوروبي والهاي حول
َ
القانون الدولي الخاص  ،ال سيما االتصاالت القضائية المباشرة – وقد جرى تنظيمه في بروكسل  ،بلجيكا
في  15و 16كانون الثاني  2009في مركز ألبرت بورشيت  ،بروكسل  ،واستضافته المفوضية
األوروبية والمكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص  ،وألقت هناك محاضرة بعنوان " :تقسيم
األرض البرازيلية إلى قسمين باإلضافة إلى فريق العمل الدائم حول اتفاقية الهاي لعام  ، 1980وفي
الفريق :المكاتب واآلليات لتسهيل االتصاالت القضائية".
ألقت محاضرة حول موضوع" :مشروع القانون البرازيلي عن تنظيم اتفاقية " 1980في الندوة الدولية
حول اختطاف األطفال التي جرت في  4كانون األول  2009في وزارة الخارجية االتحادية في برلين ،
ألمانيا.
ألقت محاضرة عن " :اتفاقية البالد األميركية وصلتها بإعادة التوطين" في المؤتمر القضائي الدولي حول
نقل األسر إلى خارج حدود البالد وإعادة توطينها ،واشنطن العاصمة  ،والذي عُقد من  23إلى  25أيار
 ، 2010وقد نظمه كل من مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص والمركز الدولي لألطفال المفقودين
والمستغلين  ،بدعم من وزارة الخارجية األمريكية .
ألقت كلمة بعنوان" :مجموعة العمل البرازيلية المعنية باتفاقية الهاي لعام  ،"1980في اجتماع ما بين
شبكة قضاة الهاي الدولية والسلطات المركزية في البلدان األميركية حول اختطاف األطفال على الصعيد
الدولي  ،مكسيكو سيتي ،من  23إلى  25شباط .2011
ألقت محاضرة بعنوان" :األرقام البرازيلية الخاصة بعمليات اختطاف األطفال ذات الطابع الدولي" ،في
اجتماع بين جهات االتصال واالرتباط األميركية اإليبيرية تناول الجوانب المدنية الختطاف األطفال على
الصعيد الدولي وإعادتهم  ،وقد تم عقده من  15إلى  17كانون األول  ،2014في كارتاخينا دي إندياس –
كولومبيا.
ألقت كلمة ضمن ندوة" :االتصاالت القضائية المباشرة" وذلك في مؤتمر شبكة قضاة اتفاقية الهاي بمناسبة
الذكرى العشرين لتأسيس شبكة قضاة الهاي الدولية  ،وجرى تنظيمه من  24إلى  26تشرين األول
 ،2018في ميامي  ،فلوريدا .
كانت عضو مجلس المناقشة في المؤتمر السنوي الخامس للقضاة البرازيليين حول الذكاء االصطناعي
والقانون ،الجامعة األمريكية  ،كلية واشنطن للقانون  ،برعاية  AJUFEأو رابطة القضاة االتحاديين
ومعهد القانون والمواطنة  ،وقد انعقد في  7و 8آذار  ، 2019في واشنطن العاصمة.

أستاذة محاضرة في البرازيل /التعاون الدولي:
 oفي الندوة الدولية األولى حول اختطاف األطفال على الصعيد الدولي  ،التي انعقدت في  4و 5كانون األول
 ،2006في قاعة المؤتمرات بوزارة العدل في برازيليا  ،والتي دعا إليها المكتب الخاص بحقوق اإلنسان
ومكتب المدعي العام االتحادي ،ألقت محاضرة حول" :االلتزام بإعادة الطفل إلى بلد اإلقامة المعتادة
ومصالح الطفل الفضلى".
 oفي فعالية" :اتفاقية الهاي بشأن اختطاف األطفال :االتجاهات الجديدة والتطبيق العملي والخالفات " التي

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

تم تنظيمها في المركز الثقافي للقضاء االتحادي في ريو دي جانيرو بناء على دعوة من مدرسة القضاة
الدائرة الثانية التابعة للمحكمة اإلقليمية االتحادية ومدرسة القضاة اإلقليمية االتحادية في ريو دي جانيرو،بتاريخ  13آب  ، 2008ألقت محاضرة حول" :مجموعة الدراسات الدائمة المعنية باتفاقية الهاي لعام
."1980
في الحلقة الدراسية األولى بشأن التعاون القضائي من أجل استرداد مستحقات دعم األطفال على الصعيد
الدولي  :اتفاقية الهاي الجديدة ،والتي دعا إليها مكتب العدل الوطني وانعقدت في  22آب  2008في
قاعة المؤتمرات بمكتب المدعي العام االتحادي في برازيليا ؛ شار َكت كعضو في حلقة نقاش حول
الجوانب الرئيسية التفاقية استرداد مستحقات دعم األطفال على الصعيد الدولي واألشكال األخرى إلعالة
األسرة  ،إلى جانب األمين العام لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص  ،الدكتور هانز فان لون.
كانت رئيسة الدورة التدريبية في المحكمة اإلقليمية االتحادية -مدرسة القضاة الدائرة الرابعة ،حول
التعاون القضائي الدولي  ،برعاية مدرسة القضاة الدائرة الرابعة ،في  21و 22آذار  ، 2013في بورتو
أليغري.
أل ًقت كلمة في ندوة حول الوالية القضائية في البرازيل والتعاون الدولي  ،عقدت في وزارة العدل  ،في
 23تشرين األول  ، 2013في برازيليا  -المقاطعة االتحادية  ،حول موضوع" :دور قاضي االتصال
واالتصاالت المباشرة في اتفاقية الهاي".
تحد َثت في برنامج الدراسة المتقدم عن" :إبعاد األهل والجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد
الدولي" ،تلبية لدعوة من مدرسة القضاة الدائرة الثانية  -مدرسة القضاة اإلقليمية االتحادية  -في  14آذار
 ، 2014في ريو دي جانيرو-
حاضرت في ندوة حول اختطاف األطفال على الصعيد الدولي تلبية لدعوة من مدرسة القضاة الدائرة
الرابعة  ،في  28و 29نيسان  ،EMAGIS ،2014في فلوريانوبوليس-سانتا كاترينا.
حاضرت في ندوة حول دور علم النفس في حاالت اختطاف األطفال على الصعيد الدولي على ضوء
اتفاقية الهاي لعام  ، 1980دعا إليها مكتب حقوق اإلنسان التابع لرئاسة الجمهورية  ،في  30أيار 2014
 ،في برازيليا  -المقاطعة االتحادية.
تكلمت في ورشة غروتيوس ( )Grotiusالرابعة حول التعاون الدولي عبر الحدود  ،من  29إلى 31
تموز  ، 2014في فوز دو إيغواسو -بارانا.
حاضرت عن االتجار باألشخاص في الدورة التدريبية للعاملين في النظام القضائي  ،وقد ُعقدت في وزارة
العدل  ،من  3إلى  7تشرين الثاني  ، 2014في برازيليا  -المقاطعة االتحادية.
تحدثت في الندوة الدولية حول مكافحة االتجار باألشخاص  ،التي عقدها مجلس العدل الوطني بالشراكة
مع محكمة العمل اإلقليمية للدائرة السابعة  ،في  16و 17نيسان  ، 2015في فورتاليزا -سيارا.
حاضرت في دورة التعاون القضائي الدولي الموجهة ألعضاء وموظفي مكتب النيابة العامة االتحادية في
باهيا ودائرة النيابة العامة  ،برعاية دائرة النيابة العامة في باهيا  ،في  29ايار  ، 2015في سلفادور-
باهيا.
تكلمت في ندوة حول االتجار باألشخاص في مركز القيادة والمراقبة المتكامل  ،ريو دي جانيرو  ،في 6
ايار  ، 2016وقد صادف في يوم جمعة  ،من الساعة  3:45مسا ًء إلى  4:45مسا ًء.
تحدثت في الندوة الدولية :القانون البرازيلي واتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية الختطاف األطفال على
الصعيد الدولي  ،في مدرسة القضاة االتحادية  ،EMAG ،في  30تشرين الثاني  ، 2017ساو باولو.
حاضرت في دورة بعنوان "تأثير القانون الدولي على ممارسة الوظيفة القضائية في المحكمة االتحادية"
دعت إليها مدرسة القضاة الدائرة الثانية – مدرسة القضاء االقليمية االتحادية  ،عن " :حماية األسرة
واألطفال في مؤتمر الهاي"  ،في  14آذار  ، 2018في المركز الثقافي الفيدرالي للقضاة في ريو دي
جانيرو.
ألقت كلمة في الفعالية حول اختطاف األطفال على الصعيد الدولي واتفاقية الهاي لعام  :1980تحديات
أمام القضاء البرازيلي ،.وموضوعها" :المسائل القضائية ذات الصلة باتفاقية الهاي لعام -1980
االتصاالت القضائية المباشرة بموجب اتفاقية الهاي لعام  ،"1980في  25أيلول  -EMAG -2018سان
باولو.
حاضرت في الندوة الدولية حول عمل السخرة واالتجار باألشخاص  ،عن "مكافحة األشكال الجديدة للرق
الحديث"  ،في  19و 20شباط  ، 2019في مدرسة دائرة االدعاء االتحادي  ،في برازيليا  -المقاطعة

االتحاديية.
ً
 oحاضرت في دورة عن التحقيق في االتجار بالبشر وإدانة المتورطين فيه ومالحقتهم قضائيا ( 4ساعات
دراسية) في إطار المشروع البرازيلي ( ATTENTIONlانتبهوا) القائم على تعزيز قدرة الحكومة
البرازيلية على التصدي لالتجار باألشخاص  ،وقد نظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في 11
و 12نيسان  ، 2019في بوا فيستا ،بارانا.


التنظيم والتنسيق العلمي  -التعاون الدولي في:



الندوة الدولية حول قانون التعليم  ،التي عقدها مركز الدراسات القضائية  ،من  23إلى  25أيار  ، 2004في قاعة
المؤتمرات بمحكمة العدل العليا  ،في برازيليا  -المقاطعة االتحادية.
الندوة الدولية الثانية حول قانون التعليم  -قانون التعليم في أمريكا الالتينية وتنمية األمم  ،برعاية مركز الدراسات
القضائية ورابطة التعليم األوروبي والسياسة  ،في  3و 4تشرين الثاني  ، 2005في محكمة العدل العليا.
ندوة حول اتفاقية الهاي لعام  1980بشأن الجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي ،برعاية مركز
الدراسات القضائية لمجلس العدل االتحادي ،الدائرة األولى  ،في  3و 4تشرين الثاني  ، 2014في بورتو أليغري-
ريو غراندي دو سول.
هي ال ُم َنس َقة العلمية وال ُم َنظمة للحلقة الدراسية حول البرازيل ومؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص  ،وقد عقدت في
 23و 24تشرين الثاني  ، 2015في مجلس العدل االتحادي  ،في برازيليا  -المقاطعة الفيدرالية.




المنشورات ذات الصلة
"فرص الحصول على التعليم األساسي في البرازيل :الحق في التنمية" ،ريو دي جانبيرو ،أميركا جوريديكا (مجلة أميركا
القانونية)2001 ،
" -Sumula vinculanteالقرارات الملزمة  ،دراسة حول القوة المعيارية للمحاكم" .سان باولو :ساراييفا2005 ،
ا"لحق األساسي في التعليم  -تطبيق األحكام الدستورية" .بورتو أليغري :نوريا فابريس .2009 ،
سيفوينتس ،مونيكا" .قصيدة لباربرا  -قصة الحب التي ساعدت في بناء تاريخ البرازيل" .بيلو هوريزونتي ،غوتنبرغ ،رواية
تاريخية عن حركة مؤامرة ميناس
"مدرسة القضاء وتدريب القضاة" .نشرت في :مركز الدراسات القضائية .مدرسة القضاء وتدريب القضاة .سلسلة دراسات
 ، CEJمركز الدراسات القانونية ،المجلد  .1برازيليا.1995 ،CEJ :
 .2فصل من الكتاب" :اختيار وتدريب القضاة في البرتغال  -النظام الجديد" .نشر في تيكسيرا ( ، )TEIXEIRAالمنظم
سالفيو دي فيغويريدو .القاضي -اختيار القاضي وتدريبه في العالم المعاصر .بيلو هوريزونتي :بيلو هوريزونت منشورات
ديل ري.1999 ،
 .3فصل من الكتاب" :السلطة القضائية في البرازيل والبرتغال :تأمالت ووجهات نظر" .تيكسيرا (، )TEIXEIRA
المنسق سالفيو دي فيغويريدو .دراسات أجريت تكريما ً للوزير أديمار فيريرا مارسييل ،سان باولو ،ساريفا2001 ،
 .4فصل من الكتاب" :الحق في التعليم ووظيفة القضاة" .منشورات االنسانية ( ،)HOMEMالمنظم أنطونيو بيدرو بارباس،
مواضيع قانون التعليم .كويمبرا :المدينا  ، 2006 ،ص.ص44-41 .
 .5فصل من الكتاب" :حقوق التوظيف الخاصة في المعلمين :الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية" .منشورات روسو،
شارلز ،ج ،ديغروف ،جان (تنظيم) .حقوق التوظيف الخاصة في المعلمين ،استكشاف قانون التربية في جميع أنحاء العالم.
نيويورك :منشورات رومان وليتلفيلد،2009 ،ص.ص.33-23.

 .6فصل من الكتاب " :المسألة الجوهرية الخاصة في حقوق الحضانة" ،المادة  16من قانون الهاي ،منشورات تينوريو
غودينيز ،الزارو ،تاغلي دي فيريرا (تنظيم) ،استرداد األطفال على الصعيد الدولي ،النهج العقائدي والفقهي األيبيري
األمريكي.1 .أ ي د .المكسيك ،دار نشر  :بوروا  ،ص.ص.46-33 .
 .7فصل من الكتاب" :استخدام االتصاالت القضائية المباشرة في اتفاقية الهاي لعام  :1980أداة جديدة للتعاون القانوني
الدولي ".نشر في كافالو راموس ،أندريه دي( التنظيم) مع أروخو ،ناديا دي (التنظيم) ،مؤتمر الهاي للحقوق الدولية الخاصة
وآثارها على المجتمع  125 -سنة ( .)2018-1893بيلو هوريزونتي :منشورات أرايس ،2018 ،ص.ص185 -174 .
" .8القضاء في البرازيل والبرتغال :تأمالت ووجهات نظر" ،سيانسيا لوريديكا ،براغا ،البرتغال ،المجلد  ،48رقم
 ،279/277ص.ص 1999 ،49-25 .؛ القانون والمواطنة  ،كابو فردي ،المجلد  ،3رقم  ،8ص .ص، 147-125 .
.1999
" .9مشاكل حول التضارب بين االختصاص اإلداري والقضائي في القانون البرتغالي"  ،مجلة كلية الحقوق  ،جامعة لشبونة،
المجلد ، 42 .ص.2001 ، 352-313 .
" .24اختطاف األقارب ،التجربة البرازيلية في تطبيق اتفاقية الهاي لعام  ، "1980ليكس  -فقه المحكمة العليا االتحادية ،
ليكس للنشر س.أ ،.رقم  ،363السنة  ، 31آذار  2009؛ مجلة المحكمة اإلقليمية االتحادية للدائرة األولى  ،رقم  ، 5السنة
 ، 21ص.ص 2009 ، 66-63 .؛ مجلة كونسولكس القانونية  ،رقم ، 303 .السنة الثالثة عشرة  ،ص.ص، 45-42 .
.2009
" .25تقسيم األرض البرازيلية إلى قسمين وفريق العمل الدائم" .النشرة اإلخبارية للقضاة  ،المجلد الخامس عشر  ،خريف
 .2009متاح في:
 .25البلطجة .مجلة كونسولكس القانونية  ،السنة الرابعة عشرة  ،رقم  ، 325ص.ص 1 ، 31-28 .آب .2010
" .26ألن نحصل حتى على إيماءة استحسان"؟ مجلة كونسولكس القانونية  ،السنة الرابعة عشرة  ،رقم  ، 329ص 11 .في
 1تشرين األول 2010 ،؛ مجلة المحكمة اإلقليمية االتحادية للمنطقة األولى  ،رقم ، 10 .السنة  ، 22ص ،55 .تشرين
األول .2010
" .27طلب االسترداد و الحق في الحراسة  -تحليل المادة  16من اتفاقية الهاي لعام  ،" 1980ليكس – فقه المحكمة
االتحادية العليا ،منشورات ليكس س.أ ،آب .2011
" .30التنمر عبر االنترنت والتخويف من خالل شبكة اإلنترنت العالمية" .مجلة كونسولكس القانونية  ،السنة السادسة عشرة ،
رقم  1 ، 367أيار  ، 2012ص.ص.35-34 .
" .31طلب االسترداد مقابل حق الحراسة  :تحليل المادة  16من اتفاقية الهاي لعام  ."1980مجلة مركز الدراسات القانونية
برازيليا  ،السنة الخامسة عشرة  ،ص.ص ، 64-57 .تشرين األول  /كانون األول .2011
" .32مشروع مؤتمر الهاي لالتصاالت القضائية المباشرة" .مجلة مركز الدراسات القانونية  ،برازيليا  ،السنة السادسة
عشرة  ،ص.ص ، 56-53 .أيار  /آب .2012
" -33االتصال القضائي المباشر في القضايا الدولية لرعاية األطفال  -النظام القانوني البرازيلي" .قانون األسرة الدولي ،
المجلد ، 2 .ص.ص.2013 ، 145-142 .
الندوات ذات الصلة

حضرت برنامج التدريب الدوري السابع عشر للقضاة البرتغاليين في مركز الدراسات القضائية في لشبونة في الفترة ما بين
أيلول  1998وآذار  1999؛
حضرت  ،بناء على دعوة من سفارة الواليات المتحدة األمريكية  ،الدورة التدريبية حول حماية البيئة ووقايتها من الجرائم
الدولية ضد البيئة  -دورة اإلنفاذ البيئي والمالحقة القضائية  ،وقد عقدتها أكاديمية إنفاذ القانون الدولي في سان سلفادور  ،من
 20إلى  24نيسان  ، 2015في سان سلفادور  ،السلفادور ؛
شاركت على الصعيدين الوطني والدولي في عملية التقديم للدراسات العليا وكانت واحدة من أربعة برازيليين حصلوا في عام
 2016على المنحة الدراسية لبرنامج الدراسات العليا والتطوير المهني التي قدمها برنامج زمالة "هوبرت هـ همفري"
ولجنة "فولبرايت  -نشاط فولبرايت للتبادل"  ،وأتمت برنامج الدراسات في الجامعة األمريكية  -كلية واشنطن للقانون ،
بشهادة صادرة عن حكومة الواليات المتحدة األمريكية  ،من حزيران  2016إلى تموز  ، 2017واشنطن العاصمة ،
الواليات المتحدة األمريكية ؛
تخصصت في مكافحة ومنع االتجار الدولي باألشخاص  :االتجار باألشخاص  ،السياسة والوقاية  ،الجامعة األمريكية  ،كلية
واشنطن للقانون  ، 2017-2016 ،واشنطن العاصمة  /الواليات المتحدة األمريكية ؛
شاركت في دورة دولية حول الوساطة والتحكيم للقضاة والمدعين العامين  -دورة دولية حول مهارات الوساطة للقضاة
والمدعين العامين  ،مقدمة من الجامعة األمريكية وكلية واشنطن للقانون في واشنطن العاصمة ومدرسة باوليستا للقضاء
والمدرسة البرازيلية العليا للنيابة العامة ،وقد انعقدت في كانون األول من عام  ، 2016في واشنطن العاصمة  /الواليات
المتحدة األمريكية ؛
شاركت في دورة حول قانون مكافحة االحتكار والجرائم االقتصادية التي دعا إليها المعهد االقتصادي لمكافحة االحتكار
( )GAIوالمعهد االقتصادي للقضاة المختصين في قانون المنافسة  ،في كلية أنطونين سكاليا للحقوق  ،جامعة جورج ماسون ،
لشبونة  31-26 ،أيار 2019 ،؛
شاركت في دورة حول األدلة الجنائية والتكنولوجيات الجديدة  ،التي دعت إليها الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي -
المركز اإلسباني للتعاون  ،مركز تدريب سانتا كروز دي ال سييرا  ،بوليفيا  ،من  07إلى  11تشرين األول 2019 ،
عضوية الجمعيات والمنظمات المهنية
شبكة الهاي الدولية للقضاة
جمعية القضاة الفيدرالية البرازيلية
الرابطة الدولية لقضاة األسرة  /المملكة المتحدة
الجوائز واألوسمة
حصلت في ختام دورة البكالوريوس في القانون عام  1987على جوائز "باراو دي ريو برانكو" ،و"رافاييل ماغاليس"
و"كانديدو نافس" التي تقدم للطالب بالتوالي على طول الدراسة األكاديمية نظراً إلحرازه أفضل العالمات و األداء المتميز
في جميع التخصصات  ،وخاصة في القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية.
نالت في تموز  -2011ميدالية صانع السالم وهي جائزة أُنشئت لمكافأة العسكريين والمدنيين أِمن أهل البلد كانوا أم أجانب،

إذا ما قدموا خدمات جليلة للجيش البرازيلي  ،مما رفع مكانة المؤسسة أو رسخ عالقات ذات طابع ودي بين الجيش البرازيلي
وجيوش الدول األخرى
نالت وسام االستحقاق للنظام المدني مع التقدير من رابطة الدفاع الوطني  ،في  9كانون األول  ، 2015في برازيليا -
المقاطعة الفيدرالية
في نيسان  -2018نالت وسام االستحقاق العسكري وهي جائزة أُنشئت لمكافأة العسكريين والمدنيين والمؤسسات  ،الوطنية
أو األجنبية  ،التي قدمت خدمات مهمة لألمة البرازيلية  ،وخاصة القوات المسلحة األرضية  .وهي أعلى درجة فخرية يمنحها
الجيش البرازيلي.
االهتمامات الشخصية
مؤلفة القصة التاريخية المشوقة قصيدة لباربرا  -قصة الحب التي ساعدت في بناء تاريخ البرازيل .بيلو هوريزونتي،
غوتنبرغ ،2015 ،وهي رواية تاريخية عن حركة مؤامرة ميناس؛ ومن هواياتها أيضا ً القراءة والكتابة والطبخ والرحالت
والسفر.
معلومات أخرى ذات صلة
عضو الوفد البرازيلي إلى االجتماع الخامس للجنة المناط بها استعراض الجوانب اإلجرائية التفاقية الهاي لعام  ،1980وهذه
األخيرة معنية بالنواحي المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي  ،وقد عقد االجتماع في الهاي  ،نيذرلندا  ،من 30
تشرين األول إلى  9تشرين الثاني .2006
عضو الوفد البرازيلي إلى االجتماع الخامس للجنة الخاصة المعنية باسترداد مستحقات دعم الطفل واألشكال األخرى إلعالة
األسرة  ،وقد عقد في الهاي  ،نيذرلندا  16-8 ،ايار .2007
عضو الوفد البرازيلي إلى الدورة الدبلوماسية الحادية والعشرين لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص  ،وذلك بهدف التحضير
العتماد اتفاقية استرداد مستحقات دعم الطفل واألشكال األخرى إلعالة األسرة  ،وقد ُعقدت الدورة في الهاي  ،نيذرلندا  ،من
 5إلى  23تشرين الثاني 2007
عضو الوفد البرازيلي إلى اجتماع اللجنة الخاصة التابعة لمؤتمر الهاي والمعنية بالقانون الدولي الخاص وذلك لمناقشة
اتفاقية تصديق الوثائق والعمل خارج البالد واللجوء إلى العدالة  ،وقد عُقد االجتماع في الهاي  ،نيذرلندا  ،من  2إلى  7شباط
.2009
عضو الوفد البرازيلي إلى االجتماع السادس للجنة الخاصة المناط بها استعراض الجوانب اإلجرائية التفاقيات الهاي لعام
 ،1980والمتعلقة بالنواحي المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي ،واتفاقية عام  1996الخاصة بتوفير الحماية
الدولية لألطفال  ،وقد ُعقِد االجتماع في الهاي  ،نيذرلندا  ،من  1إلى  10أيار  ، 2011 ،ومن  25إلى  31كانون الثاني
.2012
ممثلة الدائرة األولى لهيئة تنظيم االتصاالت في اجتماع أمريكا الالتينية بشأن حماية األطفال على الصعيد الدولي واسترداد
مستحقات دعم الطفل  ،بدعوة من وزارة الشؤون الخارجية  ،من  3إلى  7كانون األول  ، 2013في سانتياغو دي شيلي.
كونها جهة اتصال ،فهي مثلت البرازيل في اجتماع بعنوان جهات االتصال واالرتباط التابعة للشبكة األيبيرية األميركية في

ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية في الجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي ولعودتهم  ،في كارتاخينا دي
إندياس  ،وقد انعقد االجتماع في كولومبيا  ،من  15إلى  17كانون األول .2014
كونها جهة اتصال ،فهي ممثلة البرازيل في االجتماع العام السابع لجهات االتصال واالرتباط التابع للشبكة األيبيرية األميركية
للمساعدة القانونية ،وقد عقد االجتماع في مدينة بنما  ،بنما  ،من  22إلى  25شباط 2015
شاركت كعضو من أعضاء الوفد البرازيلي في االجتماع السابع للجنة الخاصة المعنية باستعراض الجوانب اإلجرائية التفاقية
الهاي لعام  1980وعام  ،1996وقد عقد االجتماع في الهاي  ،نيذرلندا  ،من  10إلى  17تشرين األول  ، 2017بناء
على دعوة من السفارة البرازيلية في الهاي  ،وذلك بصفتها ممثلة البرازيل في فريق صياغة "التوصيات واالستنتاجات"
المقدمة إلى الجلسة العامة والتي عقدتها اللجنة الخاصة.
ممثلة الدائرة األولى لهيئة تنظيم االتصاالت في بعثة تبادل أفضل الممارسات والمبادرات بشأن العمل الجبري في البرازيل
واألرجنتين  ،وقد انعقدت في بوينس آيرس  ،األرجنتين  ،من  13إلى  15تشرين الثاني  ، 2018ودعت إليها منظمة العمل
الدولية بالشراكة مع وزارة العدل البرازيلية.

