
  ١٨/٠٣/٢٠٢٠تاريخ التحديث األخري: 

 استمارة بيان المؤهالت والخبرات - الدولية الجنائية لمحكمةا لشغل منصب قاٍض في الترشيح

 ريايل فلوريس :يالعائل سماال

 ديل ماريا :الشخصي االسم

 سوكورو :المتوسط االسم

 أنثى :جنسال

 ١٩٦٥ أيلول/سبتمرب ١٥ :الوالدة تاريخ

 مكسيكية :الجنسية

 دول أمركا الالتينية والكارييب جمموعة :اإلقليمية المجموعة

   )إن ُوجدت: (األخرى اتالجنسي

 متزوجة :االجتماعية الحالة

 القائمة باء لف/القائمة باءالقائمة أ

 اإلسبانية اللغة األم: اللغات

 املستوى متقدم) تكلماً ( املستوى متقدمة) كتابةً ( اإلنكليزية -

 متوسط املستوى) تكلماً ( املستوى متوسطة) كتابةً ( الفرنسية -

 متقدم املستوى) تكلماً ( متوسطة املستوى) كتابةً : (اليونانية اللغات األخرى -

 >> االنتقاء يرجى) تكلماً ( >> االنتقاء يرجى) كتابةً : (  

 >> االنتقاء يرجى) تكلماً ( >> االنتقاء يرجى) كتابةً : (  

 >> االنتقاء يرجى) تكلماً ( >> االنتقاء يرجى) كتابةً : (  

 

 ) املؤهالت أحدثمن  اً (بدء احملوز، املؤهل ، املؤسسة: التاريخالدراسيةاملؤهالت 
 الـُمْدَخالتمزيد من  إدراجلزم اللصق إذا و  يرجى النسخ -

٠٦/١٩٩٣ - ٠٩/١٩٩٢  

 Instituto Matias Romero de Estudios( للدراسات الدبُلماسية رومريو ماتياس معهد  :املؤسسة -

Diplomaticos( 

 ماسيا الال الدبلُ  تدريبشهادة  :احملوز املؤهِّل -

٠٦/١٩٩٣ - ٠٩/١٩٩١  

 Facultad de Derecho de la( املستقلة ذاتياً الوطنية املكسيكية  كلية احلقوق ا اجلامعة  :املؤسسة -

Universidad Nacional Autónoma de México(  

 الدويل القانون ا ختصص شهادة :احملوز املؤهل -
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٠٦/١٩٨٧ - ٠٩/١٩٨٣  

 )Universidad Iberoamericana( األمريكية اإليبريية اجلامعة ة:املؤسس -

 القانون ا إجازة :احملوز املؤهل -

  السنة/الشهر - السنة/الشهر

  :املؤسسة -

  :احملوز املؤهل -

  السنة/الشهر - السنة/الشهر

   :املؤسسة -

  :احملوز املؤهل -

  

 

 وظيفة) أحدث من بدءاً ( خرىاأل علوماتامل ، الوظيفة تسمية ، العمل رب ، التاريخ: املهنية اخلربة
 الـُمْدَخالتمزيد من  لزم إدراجاللصق إذا و  يرجى النسخ -
 االقتضاء سبحب باء، القائمة ا إطار أو ألف القائمة ا إطار بالرتشح اخلربة املعنية صلة بيان يرجى -

  تاريخه حتى ١١/٢٠١٧

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية :العمل رب -

 ا جنيف الدولية املنظمات لدى ةالدائم املكسيك ةممثل :الوظيفة تسمية -

 الثالث الدويل املؤمتر ا الصياغة جلنة ةرئيس ؛٢٠٢٠ لعام اإلنسان حقوق جملس رئيس ةنائب :أخرى معلومات -
التابع  االتاحلب املعين العامل الفريقا  ةعضو  ؛األمحر اهلاللو األمحر  للصليب والثالثني

 ٢٠١٩ لعام اإلنسان حقوق لسل

٠٩/٢٠١٧ - ٠٩/٢٠١٥  

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية :العمل رب -

 الكارييبو  الالتينية أمريكاشؤون ل الوزارة ةوكيل :الوظيفة تسمية -

 املنطقة دول مع التعاون تعزيزجمال  ا واسعة ماسيةدبلُ  خربة :أخرى معلومات -

٠٩/٢٠١٥ - ٠١/٢٠١٣  

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية :العمل رب -

 تنيياألمريكا  اإلقليمية واآلليات ملنظماتاملعنية با ةالعام ةاملدير  :الوظيفة تسمية -

  :أخرى معلومات -
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١١/٢٠١٣ - ٠٧/٢٠١٣  

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية :العمل رب -

 املناخ تغريب ة املعنيةاخلاص ةاملستشار  :الوظيفة تسمية -

  :أخرى معلومات -

٠٢/٢٠١١ - ١٠/٢٠٠٧  

 وزارة العالقات اخلارجية املكسيكية :العمل رب -

 العاملية لقضايااملعنية با ةالعام ةاملدير  :الوظيفة تسمية -

  :أخرى معلومات -

 

 :األخرى المهنية األنشطة
 الـُمْدَخالتمزيد من  لزم إدراجاللصق إذا و  يرجى النسخ -

٢٠٠٧/٢٠١٢  

 نظم الذي ياإلدار  فريقال يةعضو  املناخ؛ تغريب املعنية املتحدة األمم مؤمترات ا املكسيكية الوفود مشاركة تنسيق :النشاط • 
 ههذ بشأن األطراف املتعددة ملفاوضاتعلى ا جديد زخم أتاح إضفاء والذي ، ٢٠١٠ عام املناخ تغرياملعين ب نكونكَ  مؤمتر

 القضية

١٩٩٤/٢٠٠٧  

 كل ا دولية، جنائية حمكمة إنشاء بشأن ٤٩/٥٣ القرار املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتماد منذاملشاركة،  :النشاط  •
 احملكمة بني االتصال تنسيق ؛اجلرائم وأركان األساسي روما نظام بشأن املفاوضات وا احملكمة إنشاء السريورة اليت أفضت إىل

 ٢٠٠٦ عام نيويورك ا الدائم املكتب حا وافتت املتحدة، واألمم

  تاريخه حتى ١٩٩٢

 ٢٠١٢ عام اسفري ال رتبة حيث تدرجت ا سريتا املهنية فبلغت، املكسيكية اخلارجية وزارة اموظفًة  العمل :النشاط  •

  السنة/ الشهر - السنة/ الشهر

 :النشاط •
  السنة/ الشهر -السنة / الشهر

 :النشاط •

  السنة/ الشهر -السنة / الشهر

   :النشاط •
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 المنشورات أهم

 La lucha(" جدول أعمال منظمة األمم املتحدة على انتقانوني مسألتان الدولية، اجلنائية واحملكمة الدويل اإلرهاب مكافحة"
contra el terrorismo internacional y la Corte Penal Internacional, dos temas jurídicos en la Agenda de la 

AGONU،( اخلارجية للسياسة املكسيكية اللة )Revista Mexicana de Política Exterior،( ١٩٩٨ ،٥٣ العدد. 

 املؤلَّفا  )،Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence(" اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد اجلرائم أركان"
) Roy S. Leeروي يل ( إعداده) الذي أشرف على The International Criminal Courtالدولية" ( اجلنائية املعنون "احملكمة
 .)٢٠٠١، نيويورك، Ardsley Transnational Publishers(منشورات  )Hakan Frimanوهاكان فرميان (

 Ratification of the Statute of the International(" الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام على املكسيك تصديق"

Criminal Court by Mexico،(  اجلنائية للمحكمة األساسي النظام عن الناشئة القضايا حيال الدول املعنون "ردود املؤلَّفا 
 ).٢٠٠٥، نيويورك، Ardsley Transnational Publishers ) (منشوراتRoy S. Leeروي يل (إعداده الذي أشرف على  الدولية"،

 اإلنسان" وحقوق "العوملة املعنون املؤلَّفا  )،México y la Corte Penal Internacional(" الدولية اجلنائية واحملكمة املكسيك"
)Globalización y Derechos Humanos،(  مولر لويسإعداَده الذي نسَّق )Luis T. Muller،( االحتادي"  القضاء "معهد جملة
)Revista del Instituto de la Judicatura Federal،( ٢٠٠٣ ،١٦ العدد. 

 La Conferencia de Cambio Climático de Cancún: un nuevo(" للتنمية جديد منوذج: املناخ املعين بتغري كنكون مؤمتر"

paradigma de desarrollo،( ٢٠١٢ املكسيك، اخلارجية،العالقات  وزارة. 

 تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةلألطراف ا  عشر السادس ؤمترامل ا املكسيك دور املناخ، تغري حيال الدويل التعاون"
 La Cooperación Internacional contra el Cambio Climático, el papel de México en la(" كنكون االذي ُعقد  املناخ

COP-16 de Cancún،(  ا التنمية أجل من الدويل املعنون "التعاون املؤلَّفا ) "املكسيكLa Cooperación Internacional 

para el Desarrollo de México،( والتعاون للتنمية اإلسبانية اللة )Revista Española de Desarrollo y Cooperación،( العدد 
٢٠١١ ، ٢٨. 

 )،El Cambio Climatico, un reto que rebasa a la comunidad internacional(" الدويل التمع يتجاوز حتد املناخ، تغري"
 عمر األمم من عاماً  ٧٠ ا تأمالتوالعشرين،  احلادي القرن ا والعمل القائم على تعدد األطراف "املكسيك املعنون املؤلَّف ا

على حتريره  تالذي أشرف )،Mexico y el Multilateralismo del Siglo XXI, Reflexiones a 70 anos de la ONU( املتحدة"
 .)٢٠١٤ املكسيك، ،Siglo XXI editores منشورات( ) وآخرونGuadalupe Gonzálezغواديلوب ُغنزاليس (

 La Alianza del Pacífico, una apuesta a la libre movilidad y la(" والتكامل التنقل حبرية التزام اهلادئ، احمليط حتالف"

integración،( اخلارجية للسياسة املكسيكية اللة ا )Revista Mexicana de Política Exterior،( رومريو ماتياس معهد 
)Instituto Matías Romero،( ١٠٦ العدد. 

ا جملة الشؤون اخلارجية  )،Identidad Internacional de la Alianza del Pacífico(" اهلادئ احمليط لتحالف الدولية اهلوية"
 .٢٠١٧سبتمرب أيلول/ –متوز/يوليو  ،٣العدد  ،١٧اللد  )،Foreign Affairs Latinoamericaألمريكا الالتينية (

 احملفوظات التارخيية)، "México y la Solución Pacífica de Controversiasالسلمية" ( بالوسائل اخلالفات وحل املكسيك"
 Los Principios(" اخلارجية للسياسة الدستورية املبادئ" جمموعة )،Acervo Histórico Diplomático( "ةالدبُلماسيب املتعلقة

Constitucionales de Política Exterior،( ٢٠١٧ اخلارجية،العالقات  وزارة. 
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 أهم الحلقات الدراسية

 

 المهنية في الرابطات والجمعيات العضوية

 الدويل القانون رابطة

 واألوسمة الجوائز

 "سنة ٢٥ - املكسيكية اخلارجية وزارة" جائزة

 الشخصي مجاالت االهتمام

 واملشي والسينما القراءة

 صلة ذاتغير ذلك من البيانات 

 

 


