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المؤهالت التعليمية :تاريخ احلصول على املؤهل ،املؤسسة ،املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها (مع البدء باألحدث)
يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى
:1988/07 - 1977/09

 -املؤسسة:

جامعة أكسفورد ،اململكة املتحدة

 املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :ماجستري يوريس يف القانون األورويب واملقارن1994/11 – 1988/02

 -املؤسسة:

جامعة كوستاريكا

 املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :إجازة يف احلقوقDate updated: 26/04/2020 09:08
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:1994/11 – 1994/02

 -املؤسسة:

جامعة كوستاريكا

 -املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :دراسة التوثيق – كاتب العدل

 - :1987/11 – 1983/03املؤسسة:

مدرسة سان كارلوس الثانوية

 -املؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها :البكالوريا

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

 2019/06إلى اليوم :

جامعة السالم

 -جهة العمل:

 اللقب الوظيفي :أستاذ مساعد يف القانون الدويل معلومات أخرى؛ أستاذ مسؤول عن الدورات حتت العنوان "القانون الدويل للنزاعاتاملسلحة" و "التسوية القضائية للنزاعات الدولية وعرب الوطنية" و
"القانون الدويل والدبلوماسية" يف إطار دورات املاجستري يف القانون
الدويل وحقوق اإلنسان والقانون الدويل وحل النزاعات .يرتبط هذا
العمل األكادميي مباشرة بالقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان،
حيث أنه تعليم للطالب من مجيع أحناء العامل ،حول القانون الدويل
املنطبق على النزاعات املسلحة ،مبا يف ذلك انتهاكات القانون اجلنائي
الدويل اليت تشكل جرائم دولية .تركز الدورة التدريبية على التسوية
القضائية للنزاعات الدولية وعرب الوطنية كل من موضوع وإجراءات
خمتلف النظم القضائية الدولية ،مثل تلك اخلاصة مبحكمة العدل الدولية
واحملاكم الدولية حلقوق اإلنسان واحملكمة اجلنائية الدولية .تتناول الدورة
هيكل هذه الوالية القضائية األخرية ،وإجراءاهتا ومهمتها ،وبالتايل هلا
عالقة مباشرة باخلربة واملعرفة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
الدويل املطلوبة لرتشيحات اإلدراج يف القائمة باء.
:2018/12 – 2014/10

 -جهة العمل:

وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة (كوستاريكا)-

اللقب الوظيفي :سفري
 معلومات أخرى :عملت كسفري لكوستاريكا يف هولندا ،وهو دور ثنائي ومتعددة األدوار.من الناحية املتعددة األطراف ،ينطوي العمل على متثيل الدولة يف هيئات
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إدارة املؤسسات الدولية املوجودة يف الهاي ،ال سيما مؤسسات القانون
الدويل .لقد مثلت كوستاريكا أمام جملس إدارة حمكمة التحكيم الدائمة،
وأمام جملس إدارة مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص ،وكنت مسؤوالا عن
عمل عالقات ال تتعلق بالدعاوى القضائية مع حمكمة العدل الدولية .لقد
قمت بصياغة اآلراء اليت يطلبها بلدي حول تقدم القضايا األولية
واحلاالت قيد التحقيق والقضايا املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية.
لقد شاركت بأنشطة ،بصفيت ممثل البلد ،يف اجلمعيات الست األخرية
للدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وقد
مثلت كوستاريكا ملدة أربع سنوات يف مكتب اجلمعية .ويف عام ،2015
نظمت حلقة دراسية إقليمية ألمريكا الوسطى واملكسيك حول التعاون
مع احملكمة اجلنائية الدولية ،اليت ُعقدت يف كوستاريكا وحضرها رئيس
احملكمة وأمينها .لقد أقنعت الندوة إحدى دول املنطقة بالتصديق على
نظام روما األساسي .ويف عام  ،2016مت تعييين منس اقا لفريق الهاي
العامل للمحكمة اجلنائية الدولية ،وبالتايل قمت بتنسيق جهود الدول
األطراف بشأن القضايا املتعلقة باالضطالع مبسؤولياهتا ،وف اقا لـلمادة
 112من نظام روما األساسي ،وعلى وجه التحديد ،تعاونت مع
جمموعات العمل حول احلوكمة والتعاون والعاملية والتكامل وامليزانية .كما
شاركت يف اجتماعات وجمموعات عمل خمصصة أخرى مقرها يف الهاي.
ويف الفريق العامل يف الهاي ويف خمتلف اجلمعيات ،دافعت عن سياسات
املساواة بني اجلنسني يف احملكمة ودعمت مكتب املدعي العام واستقالله
وسياساته ،ال سيما أولئك الذين يتعاملون مع الضحايا واألطفال .لقد
دورا تنسيقياا ،سواء
دعمت تعزيز الصندوق االستئماين للضحايا ولعبت ا
داخل مجعية الدول األطراف أو مع رئاسة احملكمة وأمانة احملكمة ،للدفاع
عن مؤسسته واستقالهلا عن اهلجمات .باإلضافة إىل ذلك ،مت تعييين يف
عام  2016نائبا لرئيس مجعية الدول األطراف .وذهذه الصفة ،ترأست
أجزاءا من اجلمعية يف عامي  2016و  ،2017وكذلك اجتماعات
عديدة ملكتب مجعية الدول األطراف .خالل الدورة السادسة عشرة
جلمعية الدول األطراف ،اليت ُعقدت يف نيويورك يف عام  ،2017شاركت
يف رئاسة االجتماع اخلتامي وسامهت يف املناقشة لصاحل تفعيل اختصاص
احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرمية العدوان ،اليت اعتمدت بتوافق
آراء مائة وثالث وعشرين دولة من الدول األطراف .وضمن هذه اجلمعية
نفسها ،ويف ظل الرئاسة احلالية ،متت املوافقة بتوافق اآلراء على تعديالت
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املادة  8من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وكذلك قرار
بشأن املشاورات اليت أجريت مبوجب الفقرة الفرعية (ج) من املادة 97
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .وبشكل مماثل ،يف
عام  ،2018مت تعييين من قبل مكتب مجعية الدول األطراف لرئاسة
جمموعة من السفراء ،لغرض استكمال عملية االختيار والتوصية لتعيني
رئيس مستقل عن احملكمة اجلنائية الدولية ،وهي عملية معقدة ودقيقة
جنحت اجملموعة يف إجرائها .لقد أثبتت هذه التجربة بأهنا قيمة جدا،
سواء من حيث القانون اجلنائي الدويل أو من حيث املعرفة باإلجراءات
القضائية وإدارة احملكمة اجلنائية الدولية ،وهي تتماشى بالكامل مع
الشروط املطلوبة لرتشيحات اإلدراج يف القائمة باء.
:2018/12 - 2014/11

 -جهة العمل:

وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة (كوستاريكا)

 اللقب الوظيفي :ممثل كوستاريكا لدى منظمة حظر األسلحة الكيميائية معلومات أخرى :بصفيت ممثالا ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،تابعت اجلوانب املتعلقةباحلوكمة وحتقيق أهداف االتفاقية ،ال سيما بشأن إمكانية استخدام
األسلحة الكيميائية يف سوريا .لقد قمت بتحليل متعمق لتقارير آلية
التحقيق املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة،
وأعددت اآلراء حلكومة كوستاريكا حول احتمال ارتكاب جرائم دولية يف
سوريا .لقد مت تعييين نائب ا لرئيس املؤمتر العشرين ،كما أنين مثلت جمموعة
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف وفود اجمللس التنفيذي
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية خالل عملييت التفتيش على تدمري
األسلحة الكيميائية اللتني مت إجراؤمها يف عام  2015يف هايربالينغ ،يف
الصني ويف كيزنر يف روسيا يف عام  ،2016واليت تضمنت حتليل اجلوانب
التقنية املعقدة يف امليدان واملسائل السياسية احلساسة .إن هذه التجربة
ذات الطبيعة الفنية والقانونية اليت تنطوي على االستخدام احملتمل
لألسلحة الكيميائية ضد السكان املدنيني ،واجلرمية الدولية ،وحتديد
االنتهاكات احملتملة للصكوك الدولية املعنية ،ذات صلة بالعمل القضائي
للمحكمة وتفي مبعايري قبول املرشحني إلدراجهم يف القائمة باء.
:2018/02 - 2005/06

 جهة العمل :حكومة كوستاريكا اللقب الوظيفي :حمامي ومشارك أمام حمكمة العدل الدولية -معلومات أخرى:

منذ عام  ،2005أسندت يل مهمة من قبل حكومة كوستاريكا
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بإحالة سلسلة من القضايا إىل حمكمة العدل الدولية هذه القضايا هي:
نزاع يتعلق باملالحة واحلقوق ذات الصلة (كوستاريكا) ضد نيكاراغوا)،
البعض من األنشطة اليت قامت ذها نيكاراغوا يف املنطقة احلدودية
(كوستاريكا ضد نيكاراغوا) ،شق طريق يف كوستاريكا على طول هنر
سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا) ،ترسيم احلدود البحرية يف البحر
منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)،
احلدود الربية يف اجلزء الشمايل من جزيرة بورتيلوس (كوستاريكا ضد
نيكاراغوا) ،النزاع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) .إن قضية
"البعض من األنشطة اليت قامت ذها نيكاراغوا يف املنطقة احلدودية" ،اليت
رفعتها كوستاريكا أمام حمكمة العدل الدولية ،معقدة للغاية .وهي تتعلق
باحتالل نيكاراغوا العسكري ألراضي كوستاريكا انتهاكا مليثاق األمم
املتحدة والقانون الدويل .لقد أسنتدت يل مهمة ،مع حمامي دويل
مشهور آخر ،إلعداد إجراءات رفع الدعوى ،باإلضافة إىل طلب عاجل
لإلشارة إىل تدابري مؤقتة هتدف إىل منع التصعيد احملتمل أن يؤدي إىل
نزاع مسلح واسع النطاق بني كوستاريكا ونيكاراغوا .تطلبت اإلجراءات
عمال مكثفا ألننا قدمنا ثالثة طلبات أخرى لإلشارة إىل تدابري مؤقتة.
وانضمت الدعوى يف هذه القضية إىل مسائل يف قضية أخرى تسمى
"بناء طريق يف كوستاريكا على طول هنر سان خوان" واشتملت على
إعداد عشرات التقارير الفنية .ويف تلك القضية ،وصلت اإلجراءات إىل
مرحلة إضافية مع حتديد التعويض الذي يستحق على نيكاراغوا جتاه
كوستاريكا عن األضرار البيئية اليت حلقت بأرض رطبة ذات أمهية دولية.
أيضا بشأن إعداد
يف بداية هذه القضية ،قدمت املشورة لكوستاريكا ا
التوجيهات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل ،إذا تصاعد النزاع إىل
صراع مسلح يشمل قوات األمن يف البلدين ويؤثر على السكان املدنيني
اجملاورين .باإلضافة إىل قيادة الفريق القانوين للطرف الطالب ،وقمت
أيضا بصياغة اسرتاتيجية رفع الدعوى وظهرت شخصي ا أمام احملكمة.
ا
أتاحت يل هذه التجربة املكثفة ،يف هذه احلالة كما هو احلال يف
النزاعات الدولية األخرى ،مكنتين من اكتساب خربة إجرائية واسعة
النطاق أمام احملاكم الدولية وتعزيز ممارسايت ومعريف للقانون الدويل العام،
وحتديدا يف احلاالت املعقدة بشكل خاص وفق ا للمعايري املنصوص عليها
لرتشيحات اإلدراج يف القائمة باء
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:2014/09 – 2000/05

 جهة العمل :وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة (كوستاريكا) اللقب الوظيفي :مستشار أول يف القانون الدويل معلومات أخرى :لقد عملت كمستشار يف القانون الدويل الذي يشمل تقدمي املشورةالقانونية ،وصياغة وتنفيذ سياسات الدولة يف مجيع فروع القانون الدويل،
مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان .ويف هذا
السياق ،قدمت املشورة لكوستاريكا بشأن املسائل املتعلقة مبحكمة
التحكيم الدائمة ،وحمكمة العدل ألمريكا الوسطى ،ونظام البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان ،وحمكمة العدل الدولية ،واحملكمة اجلنائية
الدولية .لقد أدت هذه التجربة إىل التعامل مع مسائل احلوكمة والعالقات
أيضا لدراسة اإلجراءات والنزاعات
مع احملاكم املذكورة أعاله ،ولكن ا
املعروضة على العديد منها .يف أيار/مايو  ،2002عُينت منسقا للجنة
القانون الدويل حلكومة كوستاريكا ،وهو منصب لعبت فيه أدوارا خمتلفة يف
ممارسة القانون الدويل وتعزيزه ،خاصة يف سياق الصراعات اإلقليمية
أيضا على تعزيز السياسة اخلارجية املعتمدة
والدولية .لقد عملت ا
لكوستاريكا بشأن الدفاع عن حقوق اإلنسان وحل النزاعات من خالل
القانون الدويل .لقد مثلت كوستاريكا يف أكثر من أربعني بعثة خاصة
حول العامل ،مثل برنامج إزالة األلغام يف إطار اتفاقية أوتاوا ،والرتويج
لصكوك األمن اإلقليمي ،املشاركة يف األعمال اليت يقوم ذها مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،ووضع سياسات بشأن النزوح وإدارة
اهلجرة يف سياق املؤمتر اإلقليمي للهجرة ،وإدارة القضايا املعروضة على
نظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،واليت تشمل على وجه التحديد
تقارير عن كوستاريكا أو عن اإلجراءات .وقد ثبت أن إحدى هذه
احلاالت ،من عام  2007وتسمى " Caso Interestatal 01/06,
 "Nicaragua c. Costa Ricaباللغة اإلسبانية ،معقدة بشكل خاص
من حيث أهنا تضمنت عدة جوانب ،كان أكثرها عمومية االنتهاك املزعوم
حلقوق اإلنسان من سكان نيكاراغوا املهاجرين .كما قمت بصياغة الرأي
القانوين لكوستاريكا بشأن القضايا املعروضة على حمكمة العدل ألمريكا
الوسطى ضد كوستاريكا .وأخريا ،قمت بصياغة املوقف الوطين
لكوستاريكا حيث قررت الدولة عدم إبرام اتفاقات إلدخال استثناءات
من املادة  98من نظام روما األساسي .متثل هذه األمثلة أهم املعامل من
بني عشرات احلاالت اليت تعاملت ذها يف عملي كمستشار .لقد مكنتين
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هذه من تطوير خربيت بشكل كبري يف القانون الدويل العام وفروعه
املختلفة ،مبا يف ذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،باإلضافة
إىل خربيت يف ممارسة الواجبات القانونية املهنية املتعلقة بالعمل القضائي
للمحكمة اجلنائية الدولية.
األنشطة المهنية األخرى:

 -يرجى نسخ  /لصق إذا كان هناك حاجة إىل مزيد من اإلدخاالت

 2005/07إلى اليوم


النشاط:

2018/12 – 2014/11

عضو حمكمة التحكيم الدائمة ،الهاي
حاكم الصندوق املشرتك للسلع بأمسرتدام

 النشاط:
2005/10 – 2002/09
 النشاط:

عضو ورئيس وفد كوستاريكا للمفاوضات بشأن احلدود البحرية بني كوستاريكا ونيكاراغوا وسان
خوسيه وماناغوا

2002 – 2001
 النشاط:

عضو جملس إدارة برنامج منظمة الدول األمريكية حلوض هنر سان خوان ،سان خوسيه

2002 – 2000
 النشاط:

عضو اجمللس الوطين للهجرة ،سان خوسيه

1997/07 – 1994/12

2000/04 - 1998/09
 النشاط:

حمامي وكاتب العدل ،وممارسة حرة ملهنة احملامي ،يف اجملاالت املدنية والعقابية واإلدارية يف
كوستاريكا ،ال سيما يف حاالت الدفاع عن احلقوق الدستورية.

أكثر المواد المنشورة ذات الصلة
?،¿Justicia para los rohinyás

.2020

مقالة افتتاحية ،صحيفة

،La Nación

سان خوسيه ،كوستاريكا 25 ،كانون الثاين/يناير
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Activation of the ICC Jurisdiction over the crime of aggression, Korean Society of Law: The Justice,
(Vol. 170 - 2باستثناء السلسلة  ،)1شباط/فرباير  ، 2019ص 65
La activación de la jurisdicción sobre el crimen de agresión en el Estatuto de Roma, Revista
 29 – Costarricense de Política Exterior, numero, ISSN 1659-0112أيار/مايو 2018
Managing Litigation before the International Court of Justice (La Administracion de Litigios ante la
- ،Corte Internacional de Justicia), Oxford Journal of International Dispute Settlement, Volume 9, n° 4

 1كانون األول/ديسمرب  ،2018ص  691إىل 724
 ،Costa Rica y la activación del crímen de crimenesافتتاحية ،صحيفة  ،La Naciónسان خوسيه ،كوستاريكا16 ،
كانون الثاين/يناير 2018
،)Nombreux articles publiés dans des médias costariciens (notamment le journal La Nación

حول القانون

الدويل واألمن.
أكثر الحلقات الدراسية ذات الصلة
 حماور يف الفريق الذي عقد مبناسبة الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية ،الذكرى العشرونلنظام روما األساسي  ،الهاي (كانون األول/ديسمرب .)2018
 املتحدث الرئيسي يف الندوة الدولية حول تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف قضايا العدوان ،حتت رعاية نقابة كوريااجلنوبية ،سيول (تشرين األول/أكتوبر .)2018
 حماضر خالل الدورات الصيفية ألكادميية القانون الدويل يف الهاي ،حول موضوع إدارة النزاعات أمام حمكمة العدل الدولية،الهاي (متوز/يوليو  2016و متوز/يوليو  2017و متوز/يوليو .)2018
 متحدث مدعو من احملكمة اجلنائية الدولية لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي ،الهاي (متوز/يوليو.)2018
 متحدث ضيف يف نادي القانون الدويل يف الهاي ،حول املوضوع التايل" :تفعيل جرمية العدوان :جتميد اإلطار يف نيويورك"،الهاي (نيسان/أبريل .)2018
 متحدث مدعو من احملكمة اجلنائية الدولية حول تفعيل جرمية العدوان ،الهاي (شباط/فرباير .)2018 حماضر مدعو من جامعة ايرامسوس يف روتردام ،خالل الندوة املخصصة للدبلوماسية الدولية ،يف روتردام (تشرين الثاين/نوفمرب – 2016كانون الثاين/يناير .)2018
 متحدث يف الندوة اإلقليمية حول اتفاقية التعاون يف قمع االجتار البحري واجلوي غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية يفمنطقة البحر الكارييب ،سان خوسيه (نتشرين الثاين/وفمرب .)2017
 رئيس اجللسة مبناسبة املؤمتر رفيع املستوى املخصص للتعاون املايل مع احملكمة اجلنائية الدولية ،حتت رعاية فرنسا والسنغال ،باريس(تشرين األول/أكتوبر .)2017
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 تقرير حول موضوع" :كيفية حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف احملاكم اجلنائية الدولية" كجزء من مؤمتر “محلة التكافؤ بني اجلنسنييف التمثيل الدويل” حول تغيري وجه العدالة الدولية ،الهاي (تشرين األول/أكتوبر )2017
 متحدث يف الندوة القضائية حول صكوك مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص ،سان خوسيه (آب/أغسطس .)2017 متحدث يف الندوة بالعنوان "التكامل واحملكمة اجلنائية الدولية" حتت رعاية اسرتاليا ورومانيا  ،بروكسل (متوز/يوليو .)2017 متحدث خالل الندوة اإلقليمية األفريقية بالعنوان "حتديات وفرص احملكمة اجلنائية الدولية عشية الذكرى العشرين لنظام رومااألساسي"  ،بشأن تعزيز عاملية نظام روما األساسي ،والعوامل اليت تبطئ التقدم والتدابري سيتم اختاذها لتشجيع املزيد من البلدان على
التصديق على نظام روما األساسي ،داكار ،السنغال (متوز/يوليو .)2017
 متحدث يف حفل افتتاح أسبوع العدالة اإليبريية األمريكية السابع حول العدالة الدولية ،حول موضوع الطريق إىل القانون الدويل،قصر السالم ،الهاي (أيار/مايو .)2017
 متحدث يف حفل افتتاح الندوة حول النوع االجتماعي وتغري املناخ ،الهاي (أيار/مايو .)2017 أستاذ مسئول عن الدورة التدريبية حول نظام الدول األمريكية حلقوق اإلنسان والدورة اخلاصة مبحكمة الدول األمريكية حلقوقاإلنسان ،جامعة كوستاريكا (.)2002
العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
عضو نقابة المحامين في كوستاريكا
عضو جمعية القانون الدولي ،لندن
عضو نقابة المحامين األمريكية بالواليات المتحدة

الجوائز واألوسمة
وسام سان كارلوس ،كولومبيا

االهتمامات الشخصية
القراءة والموسيقى والمسرح والسباحة والحفاظ على الغابات

الحقائق األخرى ذات الصلة
بصفيت مستشارا خاصا حلكومة كوستاريكا بشأن مسائل القانون الدويل على مدى ستة إدارات خمتلفة ،كان علي أن أسدي املشورة
لرؤساء البلد بشأن مسائل بالغة التعقيد تتعلق باألمن الوطين لكوستاريكا و سياسات الدولة بشأن القضايا اإلقليمية والدولية اليت هتم
كوستاريكا .لقد قمت بالدعم واإلرشاد والتوجيه يف بعض األحيان حول املواقف الوطنية بشأن العديد من صكوك القانون الدويل ،على
سبيل املثال ،أثناء التفاوض على أول اتفاق مقر إقليمي حملكمة التحكيم الدائمة خارج الهاي؛ كجزء من حتقيق أهداف اتفاقية أوتاوا
حلظر األلغام األرضية ،اليت جعلت كوستاريكا الدولة األوىل يف العامل اليت أعلنت نفسها بأهنا خالية من األلغام؛ أثناء التفاوض على
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صكوك األمن اإلقليمي ومكافحة اجلرمية املنظمة وتنفيذها ،مثل اتفاق التعاون لقمع االجتار البحري واجلوي غري املشروع يف املخدرات
واملؤثرات العقلية يف منطقة البحر الكارييب ،واالتفاقات الدولية لنزع السالح ،مثل معاهدة جتارة األسلحة ،ويف اآلونة األخرية معاهدة حظر
األسلحة النووية ،اليت عملت من أجلها كمستشار خارجي لرئاسة املؤمتر ،اليت وقعت يف كوستاريكا ،من بني صكوك أخرى واالتفاقات
الدولية .لقد أعطاين املسار املهين هذا العديد من الفرص للعمل يف بيئات متعددة اجلنسيات وثقافات  ،وكذلك يف املستويات العليا من
املؤسسات الدولية.
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