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 باريتو غونزاليس، أندريس برناردو )كولومبيا( -السيرة الذاتية 

[Arabic] 

 [باألسبانية]األصل: 

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 :العائلة اسم باريتو غونزاليس

 االسم األول: أندريس

 االسم األوسط:  برناردو

 نوع الجنس: 

 تاريخ الميالد: 04/09/1980

 :الجنسية كولومبية

 :المعايير اإلقليمية 

 الجنسية الثانية: ال ينطبق

 :الحالة االجتماعية أعزب

 ‘ألفالقائمة ‘/ألف’القائمة  

 اللغات  األسبانية  :األم اللغة

 اإلنكليزية -       الشفوية(  ( ( : )املكتوبة

 الفرنسية -       الشفوية(  ( ( )املكتوبة: 

 أخرى لغات -  الشفوية(  (   (: )املكتوبة

 )املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء باألحدث( على املؤهل، املؤسسة، املؤهلتاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت
 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى



08/2014 – 09/2015 
  

 )بوغوتا العاصمة(   PONTIFICAL XAVERIANجامعة       املؤسسة:  -
 اختصاص يف القانون اإلداري  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  –

  اخلارجية جامعة كولومبيا: املؤسسة  - 03/2012 – 08/2010
 كرواتياجامعة زغرب،     ماجيستري يف الشؤون الدولية  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -

       جامعة برشلونة )أسبانيا( املؤسسة:  - 03/2008 – 10/2006

ماجيستري يف الدراسات الدولية، اختصاص يف : املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها  -
 املؤسسات الدولية

   اخلارجية جامعة كولومبيا املؤسسة:  - 12/2006 – 08/2005

 اختصاص يف السياسات والشؤون الدولية  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -

  )بوغوتا العاصمة( جامعة ديل روساريو    املؤسسة:  - 05/2005 – 08/1999 

 حمام  املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:  -

  

 التاريخ، جهة العمل، اللقب الوظيفي، معلومات أخرى )مع البدء باألحدث( :العملية الخبرة
 كان هناك حاجة إىل مزيد من اإلدخاالتيرجى نسخ / لصق إذا    -
 ، حسب احلالة‘باء’أو يف القائمة ‘ ألف’إما يف القائمة  يُرجى اإلشارة إىل  مدى صلة اخلربة بالوظيفة املرشح هلا  -

09/2018 – 
05/2020  
 

   لصناعة والتجارة، مجهورية كولومبياإشراف على ا: جهة العمل  -
 لصناعة والتجارةا إشراف على  اللقب الوظيفي:  -
 اهليئة الوطنية للمنافسة واملستهلكني والبيانات الشخصية وامللكية الصناعيةمعلومات أخرى؛   -

03/2017 – 
09/2018 

 مونكادا و برييرو  -مكتب مونكادا و برييرو للمحاماة   جهة العمل:  -
 حمام  اللقب الوظيفي:  -
 القانون الدويل قسممدير   معلومات أخرى؛   -

01/2018 – 
06/2018 

          2022-2018محلة إيفان دوك الرئاسية : جهة العمل  -

    مدير قانوين   اللقب الوظيفي:  -

  معلومات أخرى؛    -

   بوغوتا العاصمةمكتب سكرتري حكومة  - مدينة بوغوتامكتب حمافظ :  جهة العمل  - – 02/2018



 حمام اللقب الوظيفي:  - 11/2018

  معلومات أخرى؛    -

06/2016 – 
02/2017 

    يف بوغوتا العاصمة احملامي العاممكتب :  جهة العمل  -

 ممثل قانوين   اللقب الوظيفي:  -

 معلومات أخرى؛   -

 08/2014 - 07/2016 
   :مهورية كولومبياالشيوخ جل جملسجهة العمل 
 :منسق وحدة العمل التشريعي - الشيوخجمللس مستشار   اللقب الوظيفي 
 09/2012 – 07/2014 
   :استشاري مستقل حمامجهة العمل 
 :حمام  اللقب الوظيفي 
 09/2013 - 07/2014 
  جهة العمل:  مكتبMASTER ANDINA LTDA  
 :حمام  اللقب الوظيفي 
  مدير عام مساعد 
 02/2012 – 08/2012 
  رئاسة مجهورية كولومبياجهة العمل:  مكتب 
 :حمام )متعاقد(  اللقب الوظيفي 
 09/2011 – 01/2012 
  جهة العمل:  مكتب حمافظ مدينة بوغوتا 
 :لعالقات الدوليةإقليمي لمدير  اللقب الوظيفي 
 05/2009 – 08/2011 
   :وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية كولومبياجهة العمل 
 :قانوين )مؤقت(املدير ال - املطلوبنيمنسق املفاهيم القانونية وتسليم  اللقب الوظيفي ،

 مدير الربوتوكول )مؤقت( -منسق االمتيازات واحلصانات 
 04/2008 – 01/2009 
  جهة العمل:  راديو وتلفزيون البلدان األمريكية احملدود- RTI TELEVISIÓN 
 :مستشار قانوين اللقب الوظيفي 
 11/2007 – 12/2007  
 بوغوتا يف  يةتجار الغرفة جهة العمل:  ال 
 :القسم القانوين  –حمام  اللقب الوظيفي 



 08/2005 – 11/2006  
  :كولومبيالاخلارجية  الشؤون وزارة     جهة العمل   
 :حمام يف املكتب القانوين: املعاهدات الدولية واملفاهيم القانونية وتسليم   اللقب الوظيفي

 املطلوبني
 08/2004 – 08/2005 
 :العاملية ركة الصيانة واخلدماتش    جهة العمل 
 :الشؤون القانونية قسم رئيس  اللقب الوظيفي 
 07/2003 – 07/2004  
 :رئاسة مجهورية كولومبيامكتب  جهة العمل 
 :ممارس قانوين  اللقب الوظيفي 

 
 :األخرى المهنية األنشطة

 يرجى نسخ / لصق إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من اإلدخاالت  -
02/2008 – 
12/2018 

 لقانون الدويل، جامعة ديل روزاريو ، بوغوتا العاصمة.يف اكامل   بروفسور بتأهيلالنشاط:  

08/2015 – 
05/2017 

، بوغوتا ، جامعة سريجيو أربوليدالقانون والعالقات الدوليةيف ا كامل  بروفسور بتأهيلالنشاط:  
 العاصمة.

08/2008 – 
12/2009 

 ، بوغوتا العاصمة.ال غران كولومبيا، جامعة أحباث القانون الدويل يف زميلالنشاط:  

02/20010 – 
12/2010 

 ، بوغوتا العاصمة.، جامعة مانويال بيلرتانزميل يف أحباث القانون العامالنشاط:  

01/2010 – 
06/2010 

 ، مؤسسة جامعة لوس ليربتادوريس، بوغوتا العاصمة.القانون الدويل بروفسور يفالنشاط:  

01/2008 – 
08/2009  
 

 ي تديو لوزانو، بوغوتا.جور يالقانون الدويل، جامعة  بروفسور يفالنشاط:  

 صلةالمنشورة ذات الأكثر المواد 

 Competencia Económica: reflexiones sobre los diez años de la Ley 1340 de“ كتاب )مقدمة وفصل(:

 .ISBN 9789587902822، في كولومبيا )بوغوتا( إكسترنادو، جامعة 2019، مؤلفون مختلفون، ”2009

 Derecho del Litigio Internacional: Herramientas jurídicas y estrategias para“  كتاب )مراجع نظير(:

las controversias internacionales en el siglo XXI” ،الناشر األكاديمي Rafael A. Prieto Sanjuán ، سنة النشر



-ISBN 978-958-749 للنشر، Ibáñez بوغوتا، تم نشره باالشتراك مع مجموعة، Pontifical Xavierian جامعة، 2015

.425-9. 

 De las viejas guerras a las nuevas guerras: Los retos internacionales pendientes“ (:مؤلف) مقالة

frente a los conflictos armados contemporáneos” Revista Perspectivas Internacionales” ،  9المجلد ،
 .ISSN 1900 – 4257 ،2013مايو أيار/، كالي، ، جامعة بونتيفيكال كزافيريان(2013) 1العدد 

 Acatar o no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso¿“  (:مؤلف) مقالة

Nicaragua Vs. Colombia?”, Revista Javeriana, No. 792, - جامعة Pontifical Xavierian ، بوغوتا، آذار/مارس
2013 .ISSN 0120 – 3088. 

 Viejas y nuevas guerras: realidades jurídicas de los conflictos armados“ (:مؤلف) مقالة

contemporáneos”, Revista Verba Iuris, ، 2011الحرة، حزيران/يونيو ، جامعة كولومبيا 25، العدد 16السنة .

ISSN 0121 – 3474 . 

 Nuevas perspectivas del derecho internacional, realidades de las relaciones“ (:مؤلف) مقالة

diplomáticas en un mundo globalizado”, Revista Entérese, No. 29 ،كانون ،  جامعة مانويال بيلتران
 .ISSN 0122.7017 ،2010ديسمبر األول/

 Aspectos Jurídicos del Delito de Trata de Personas en Colombia: Aportes“ كتاب )مؤلف مشارك(:

desde el Derecho Internacional, Derecho Penal y las Organizaciones No Gubernamentales” ،يةاتفاق 
بين وزارة الداخلية والعدل، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة ديل  2009 - 045 ةمؤسسي

 .ISBN 978 – 958 – 8646 – 00 – 8 ،2009ديسمبر كانون األول/ 15روزاريو، 

 Incidencia del derecho de las nuevas tecnologías en la política“"عنوان: الفي مشروع ب بحوثمساعد 

económica estatal, la hacienda pública y la reestructuración del Estado colombiano” ،دكتور  ال بإدارة
بجامعة ديل  القانوني كلية الفقه  ،، ضمن خط البحث المؤسسي حول مراقبة اإلنفاق العامكارلوس أرييل سانشيز توريس

  .2004روزاريو 

 

 الصلة أكثر الحلقات الدراسية ذات

XXXVIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal  ،[  جامعة ]كولومبيا، المؤتمر الدولي للقانون الجنائي
 .2016بوغوتا العاصمة، آب/أغسطس 

Programa Especializado en Secretarios de Tribunal de Arbitramento  برنامج متخصص حول رؤساء القلم[
 .2015الخاصة[ غرفة تجارة بوغوتا، بوغوتا العاصمة، أيلول/سبتمبر لمحاكم التحكيم 

، واشنطن الواليات المتحدة في ، شراكة الديمقراطية في مجلس النواب، الكونغرسل تعزيز آليات الرقابة التشريعيةندوة حو 



 .2015مارس آذار/، العاصمة

 2013، داالس، الواليات المتحدة ، في التحكيم الدولي، غرفة التجارة الدولية المحكمة الجنائية الدوليةشهادة 

، بوغوتا العاصمة، جامعة كولومبيا الخارجية -روبية ، بعثة المفوضية األو وبيةفي قانون الجماعة األور ” جان مونيه“دبلوم 
2006 

 2005، ي تادو لوزانو، بوغوتا العاصمةجور يدبلوم إدارة األعمال، جامعة 

 2004، فق في القانون ]الموفق القانوني[، جامعة ديل روزاريو، بوغوتا العاصمةمو 

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 شبكة حماية المستهلك الدولية وإنفاذها 
 (2020-2019رئيس مؤيد مؤقت )

 
 رابطة المحامين الكولومبية

 عضو وأمين عام
 

  األكاديمية الكولومبية للقانون الدولي 
 عضو مؤسس

 
  رابطة المحامين الدولية 

 عضو نشط

 واألوسمة الجوائز

 

 الشخصية االهتمامات

 ث والقراءةوالتدريس والبح

 

 الصلة ذات األخرى الحقائق

 

 


