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 اان فرياننديزكارلوس كاسرتيس

 لدى حمكمة احملاسبات اإلسبانية العاماملدعي  
 الدراسيالتحصيل  -أوأل

الذي خترجت فيه من كلية القانون يف جامعة  1979حىت عام  1974درست القانون خالل الفرتة املمتدة من عام 
يف فرنسا.  يف املعهد الدويل حلقوق اإلنسان بسرتاسبورغ برانجماً دراسياً اتبعت  1978مبدريد. ويف عام  كمبلوتنسي

لكلية القضائية اإلسبانية إثر االستعداد خلوض اب التحقت، 1989حىت عام  1986وخالل الفرتة املمتدة من عام 
اً عي ِّنت مدعيفاألمر الذي أاتح يل االلتحاق بسلك املدعني العامني. االختبار التنافسي الوطين واجتيازه بنجاح، 

عي حمكمة مد مث، 2005مدعي احملكمة العليا يف عام  مث، 1996يف عام  مدعياً أقدم مث، 1990مساعداً يف عام 
 .2020احملاسبات يف عام 

 النشاط املهين كمدٍع عام -اثنيا  

اإلطار  يف برشلونة أواًل مث يف مدريد، وتوليت يف هذايف احملاكم االستئنافية  1990بدأت مسرييت الوظيفية يف عام 
مهمة التحقيق واملقاضاة وإجراء احملاكمات فيما يتعلق ابلقضااي اجلنائية. وختصصت يف مقاضاة املنخرطني يف اجلرمية 

 املنظَّمة والفساد ومقرتيف اجلرائم الدولية.

اختارين املدعي العام ألكون عضوًا يف مكتب املقاضاة اخلاص مبكافحة االجتار ابملخدرات.  1993ويف عام 
تنظيمات إجرامية عابرة لألوطان مسؤولة عن هتريب املخدرات  حماكمةواملقاضاة و اكتسبت خربة واسعة يف التحقيق و 

واسعة يف التعاون القضائي  خربة. واكتسبت كذلك الوطنية حمكمة العدلأمام  متعلقة بغسل األموال وجنحالدويل 
 الدويل.

، عي نين املدعي العام يف منصب آخر، انقاًل إايي إىل مكتب املقاضاة اخلاص مبكافحة الفساد 1995ويف عام 
وُعهد إيل يف هذا اإلطار إبجراء عمليات التحقيق واملقاضاة فيما خيص قضااي فساد رفيعة املستوى أمام حمكمة 

وأشرفت على عمل املوظفني، وعملت مرحلة النقض(. العدل الدولية )مبا فيها مرحلة احملاكمة ومرحلة االستئناف و 
لت من أجل االضطالع بتحقيقات معقدة تناو وذلك  ، وشهود التشريح والشهود اخلرباءاحملققني من الشرطة مع 

تناول عملي مسائل مهمة و  الضرائب واحملاسبة وامليزانية واإلنفاق العامني ومسائل الصريفة وغريها من املسائل املالية.
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إىل السيد برلوسكوين من إيطاليا. وخالل  وجهت التهممتعلقة ابلفساد واحلصانة الدبلوماسية وحصانة الدول حني 
 والقانون األورويب والدويل واسرتداد األصول. لدولة أخرى تسليم املطلوبنيهذه الفرتة، اكتسبت كذلك خربة يف جمال 

. 2005حزيران/يونيو  20الصادر يف  727رسوم امللكي رقم يف احملكمة العليا مبوجب امل عاماً مدعيًا وعي ِّنت 
يف القضااي  املداخلة يف قاعة احملاكمةو كل ِّفت ابلعمل يف قسم الشؤون اجلنائية وأجريت أنشطة التحقيق واملقاضاة و 

 .النقضطعون  وأعضاء يف الربملان، وتناول عملي كذلكاجلنائية املرفوعة على مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى 

لدى حمكمة  عاماً ، عي ِّنت مدعيًا 2020تشرين الثاين/نوفمرب  10يف الصادر  994ومبوجب املرسوم امللكي رقم 
اإلسبانية  العامةوهي اهليئة الدستورية العليا املعنية هبذا الشأن، املسؤولة عن التحقيق يف سوء إدارة األموال احملاسبات، 
 واألوروبية.

 وكمحامٍ  إقامة العدلخدمات أخرى يف  -اثلثا  

يف  ، عاماًل معظم الوقت كمدافع عمومي، حىت عي ِّنت1980التحقت بسلك حمامي املنازعات ألول مرة يف عام 
. (تعدادي خلوض اختبار دخول كلية القضاء)ابلتزامن مع اس مدريد اإلقليمية حمكمةابإلانبة يف  قاضياً  1986عام 

 قاضياً مؤقتاً معنياً ابلتحقيق على مستوى املقاطعة يف اإلجراءات املدنية واجلنائية. 1987وأعمل منذ عام 

يتعلق مبسرييت الوظيفية فيما  –توقفت عن العمل ومل أعد أتقاضى راتبًا  –طلبت إجازة عمل  2014يف عام و 
)شركة خدمات قانونية ذائعة الصيت مقرها  Ejaso ETL Globalغدوت حمامياً ممارساً لدى شركة . مث كمدع  

مقدمًا دولياً مث  ،((ETL) اجملموعة األملانية األوروبية املعنية ابلضرائب والقانون تنتمي إىليف إسبانيا والربتغال 
 .عامالذي استأنفت فيه مسرييت الوظيفية كمدع   2020للخدمات االستشارية، حىت عام 

 2010-2007. غواتيماال يف العقاب من اإلفالت ملناهضة الدولية اللجنة -رابعا  

)ما يناظر منصب مساعد األمني العام لألمم  مفوضاً  2007أيلول/سبتمرب  14عيَّنين األمني العام لألمم املتحدة يف 
 املتحدة( للجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، وهي هيئة قضائية دولية مستقلة تقوم على

ريد للجنة أن تكون آلية ابتكارية خمتلطة من آليات األمم املتحدة املعنية بدولة القانون من أجل تعزيز معاهدة. وأُ 
 . غواتيماالمؤسسات إنفاذ القانون يف 
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 أنشأتوحدات الشرطة اخلاصة، وهي مكتب مقاضاة خاص، وحماكم االختصاص املوسَّع. و وبدأان مهمتنا إبنشاء 
 ومجع املعلومات.اللجنة أيضاً قاعدة بياانت خاصة ابلتحليل 

وهنضنا بعمليات التدقيق يف املؤسسات العمومية. ففيما يتعلق ابلشرطة املدنية الوطنية، أيدان إقالة احلكومة للمدير 
عي العام وعشرة أما فيما يتعلق مبكتب املدعي العام، فطُلب من املديف املئة من املوظفني؛  10وانئبه وما نسبته 

احملكمة العليا وأزيح عشرون قاضياً  منمدعني رئيسيني التنحي؛ أما يف القضاء؛ فأزيح ثالثة قضاة وثالثة مرشحني 
 بناء على طلبنا. 2010وأقالت احملكمة الدستورية مدعياً عاماً اثنياً يف عام من حماكم االستئناف. 

ألسلحة س، مبا فيها اقرتاحات تتعلق ابلقوانني اخلاصة بضبط االقوانني إىل الكونغر  تعديلوتقدمت ابقرتاحات 
والذخائر، ومقاضاة املنخرطني يف اجلرمية املنظمة، والتفاوض لتخفيف العقوبة، ومحاية الشهود، والتنصت، وإنشاء 

 .املنطوية على خماطر مجة القضاايحماكم االختصاص املوسَّع فيما خيص 

الجتار ابملخدرات العابر تتعلق القضااي ابعالية التأثري وجنري أنشطة املقاضاة يف إطارها ) قضية 27وبدأان حنقق يف 
، وفك البىن اإلجرامية السرية التابعة للشرطة املدنية واجليش، والفساد احملرتفني ت القتلة املأجورينلألوطان، وشبكا

وعمليات التبين غري القانونية،  اإلخفاء القسري،وعمليات  القضائي والسياسي، وعمليات القتل خارج إطار القانون،
 139اضي(. وأصدران وشبكات االجتار ابلبشر؛ وُزعم أن معظم املتهمني اقرتفوا جرائم دولية خالل النزاع املسلح امل

متهمًا ُُيتجز من غري كفالة( مبن فيهم رئيس سابق  74مطلوبني منهم  105لى مطلوبني )اعُتقل أمرًا ابلقبض ع
 ،عدة وغريهم من ضباط اجليش جنراالتو  ،وأربعة وزراء سابقون للداخلية ،ووزيرا الدفاع واملالية السابقان ،هوريةللجم

، ومتجرون ورجال أعمال ،ن، وحمامو رفيعي املستوىال املسؤولنيوأعضاء الكونغرس وغريهم من السياسيني و 
عالية األمهية إىل احملاكمة، وأدين سبعة متهمني،  قضاايخدرات. وخالل فرتة عملي لدى اللجنة، أحيلت سبع ابمل
يف  2 يف ذلك احلني يف املئة )يف حني كان يبلغ معدل اإلدانة يف هذا البلد 100بلغ تهذا ما مثل نسبة إدانة و 

 املئة(.

نا واجهت وفريقي طائفة واسعة من خمتلف األوضاع الصعبة جداً وعملنا يف ظل خماطر مستمرة، لكننا أمتمنا مهام
 الرضوخوبذلت جهوداً حثيثة للحفاظ على استقاللية اللجنة وعدم حتيز أنشطة املقاضاة اليت أجريناها برفضنا بنجاح. 

للضغوط السياسية، وحتملنا املسؤولية عن أداء اللجنة، انئلني بذلك احرتام فريق متماسك متعدد البلدان متكون من 
مهين ملتزم، هم حمققون ومدعون وحمامون وعناصر شرطة وعلماء اقتصاد وحمللون وخمتصون يف اإلدارة  200

واضعاً خطط عمل واسرتاتيجيات انجحة عم املتبادل؛ لبناء الثقة والدبلداً خمتلفاً. وعملت معهم  27ينحدرون من 
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التآزر مع األحزاب السياسية والنقاابت ومنظمات الشعوب األصلية  يف الوقت نفسه لفك البىن غري القانونية، وضامناً 
  منظمة من منظمات اجملتمع املدين والتواصل مع ممثلني دبلوماسيني. 35قطاع األعمال وما يقارب و 

جهدي إلبقاء حتقيقاتنا وأنشطة املقاضاة اليت اضطلعنا هبا ضمن احلدود الصارمة لوالية اللجنة. وبذلت قصارى 
 مرة أمام حماكم غواتيماال. ورُفضت مجيع هذه الطعون. 16وطُعن يف اختصاصنا 

وخالل فرتة إلنشاء صندوق استئماين للبلدان املاحنة.  اإلمنائي املتحدة األمم برانمجووقعت على مذكرة تفاهم مع 
مليون دوالر  20إىل  15الدول املاحنة، جامعني تعهدات تراوح متوسطها من  دامت ثالث سنوات، التقينا مبمثلي

وقعت على اتفاقات خاصة إبعارة العاملني وأبرمت اتفاقات خاصة ابلتنفيذ أمريكي كل سنة. وإضافًة إىل ذلك، 
نقل معدات مشرتية بفضل مسامهات الدول إىل نظريان الغواتيمايل. التابع للجنة، وضمنت احلر لربانمج محاية الشهود 

حىت عام  2007وخالل الفرتة املمتدة من عام وحظيت اللجنة على الدوام ابلتمويل واإلدارة املالية املناسبني. 
، وذلك بصفيت مفوض اللجنة. ويف عام الفاعلة، حضرت ما يناهز ألف اجتماع عمل مع خمتلف اجلهات 2010
مرة على الرغم من أن اللجنة مل تتمتع مبيزانية  4 485، تناولت وسائل اإلعالم الغواتيمالية عمل اللجنة 2009

 خاصة ابإلعالن.

أعاد األمني العام لألمم املتحدة تعييين مفوضاً للجنة لفرتة إضافية مدهتا سنتان. واستقلت  2009ويف آب/أغسطس 
 العليا اإلسبانية. وعدت إىل احملكمة 2010يف حزيران/يونيو 

 2010املهام االستشارية بعد عام  -خامسا  

 اللجنةدعاين الربانمج، إثر أحداث الربيع العريب والتوصيات الواردة يف تقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.  البحرين.
التدريب إىل التوقيع ، أفضى 2014، إىل تدريب املدعني البحرينيني. ويف عام احلقائق لتقصي املستقلة البحرينية

على اتفاق تعاون بني الربانمج اإلمنائي ومكتب املدعي العام من أجل االضطالع مبشروع خاص بتعزيز املؤسسات 
 القاسيةوحدة التحقيق اخلاصة لدى مكتب املدعي العام ملقاضاة مقرتيف التعذيب وغريه من أشكال املعاملة  وإنشاء

كبريًا ملستشاري املشروع. وأُسنِّدت إىل الوحدة إثر إنشائها وظيفتا التحقيق . وعي ِّنت  املهينةأو  الالإنسانيةأو 
وُدعِّمت بوحدة شرطة وخدمات طبية ونفسية وقاعدة بياانت خاصة جبمع املعلومات والتحليل. واملقاضاة، 

 وسُيحتذى هبذه التجربة يف أبو ظيب والكويت.



 [ةيزيلكنلااب: لصلأا]
 

إثر التوقيع على اتفاق  2017ت حمكمة السالم اخلاصة يف أيلول/سبتمرب أُنشئحكومة سويسرا االحتادية.  كولومبيا.
حتقيق العدالة اجلزائية/التصاحلية لضحااي النزاع املسلح وحتديد مسؤوليات كل من وأُسنِّدت إليها والية السالم، 

هت احملكمة اخلاصة خطر أن الفاعلني التابعني للدولة وغري التابعني هلا، ابلتنسيق مع احملكمة اجلنائية الدولية. وواج
واقرتحت وزارة اخلارجية السويسرية توفري خبري استشاري للمحكمة.  اجلسيمة قدراهتا. الوالية االضطالع هبذهيفوق 

. ومنذ ذلك احلني، أسدي املشورة للمحكمة فيما خيص املسائل 2018وأُبرِّم اتفاق يف هذا الصدد يف نيسان/أبريل 
ت البديلة، ومتطلبات العفو والعقوابالبنيوية والتنظيمية وكذلك فيما خيص مسائل مهمة متعلقة بطبيعة اجلرائم، 

 ، واسرتاتيجية املقاضاة.للقضاايومعايري إيالء األولوية 

تيسر احلوار بني حكومة نيبال  2017حكومة سويسرا االحتادية. أخذت وزارة اخلارجية السويسرية يف عام نيبال. 
ت حقوق اإلنسان املرتكبة انتهاكا لتناولمبختلف آليات العدالة االنتقالية  املتعلقواملعارضة السياسية واجملتمع املدين، 

ونُظ ِّمت جولة أوىل من احملاداثت يف ابنكوك يف ذلك خالل النزاع املسلح الذي وضع أوزاره مؤخرًا يف هذا البلد. 
، دعيت نفس اجلهات الفاعلة إىل حضور برانمج التعلم املتقدم 2018ويف متوز/يوليو . زائركخبري العام، وحضرهتا  

ُعقد اجتماع  2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب . زائركمحاضر فيه   الذي أشاركيف سويسرا،  التطرق إىل املاضيبشأن 
 وضع خريطة طريق لتنفيذ عملية العدالة االنتقالية. من أجل رزائكمحاضر حضرته   ابنكوكآخر يف 

رافقت وزارة اخلارجية عملية السالم بعد التوقيع على االتفاق الشامل بشأن حكومة سويسرا االحتادية. الفلبني. 
. وأصدرت اللجنة املعنية ابلعدالة االنتقالية واملصاحلة، اليت يرتأسها خبري سويسري، 2014يف عام  ابجنسامورومنطقة 

أدرب ، ابلتطرق إىل املاضييف برانمج التعلم اخلاص  زائراً وبصفيت حماضراً  .2015تقريرها يف كانون األول/ديسمرب 
وشاركت أيضاً يف حلقة عمل مع منذ بضع سنوات.  ابجنسامورو منطقة بشأن الشامل االتفاق ممثلي املوقعني على

يف حزيران/يونيو  مانيالأُجريت يف  واملصاحلة االنتقالية ابلعدالة املعنية اللجنةاهليئات املسؤولة عن تنفيذ توصيات 
 وال تتمثل التحدايت الرئيسية يف مقاضاة مقرتيف جرائم النزاع املسلحاحلكومة السويسرية.  دعتهكخبري   2019
ويف دمج الذاتية احلكم،  ابجنسامورو، بل تتمثل أيضًا يف بناء قضاء جديد وفعال ويعوَّل عليه يف منطقة فحسب

، أو إقامة ابجنسامورولشريعة اإلسالمية، اليت تسري على اجلالية املسلمة يف تطبيق القانون املدين الفلبيين وتطبيق ا
 التوازن بينهما على األقل.

 مبادرته اخلاصة مبحاربة، 2014استهل االحتاد األورويب، بعد احتجاجات ميدان يف عام االحتاد األورويب. أوكرانيا. 
 2017الفساد، دعماً جلهود أوكرانيا الرامية إىل إنشاء مؤسسات جديدة وسن قوانني حملاربة الفساد بفعالية. ويف عام 
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إسداء املشورة للكونغرس فيما  الغرض الرئيسي منهو أنشأ االحتاد األورويب اجمللس االستشاري الدويل حملاربة الفساد 
فزرت كييف مراراً، والتقيت ، للمجلس اً عي ِّنت رئيسمث إىل اجمللس كخبري، عيت إىل االنضمام يتعلق بسن القوانني. ود

ووسائل اإلعالم، وعربت عن رأي اجمللس، أمام الكونغرس  ع املدين،احلكومة، واملعارضة السياسية، واجملتمعضاء أب
 يف املقام األول.

توجيه  2017 املشروع يف عام القائمون على مين طلب املشروع الدويل اخلاص ابحلقيقة والعدالة.سري النكا. 
يف جيش سري النكا القرتافه املزعوم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل النزاع املسلح )الذي  جنرالإىل التهم 

قد عني ِّ بعد انتهاء احلرب سفرياً  اجلنرالوكان هذا (. 2009حىت عام  2008دار خالل الفرتة املمتدة من عام 
بلدان عدة يف أمريكا الالتينية. فأعددت دعوى قضائية وأودعتها إيداعًا متزامنًا يف الربازيل وشيلي وكولومبيا  لدى

وبريو، منسقًا مع املدعني يف اهليئات القضائية األربع. وهذا ما أفضى إىل استقالة سفري سري النكا وهروبه من 
 املنطقة وطلبه اللجوء يف بلده األصلي.

يف برانمج التعلم  زائراً إىل العمل حماضراً  2010االحتادية للشؤون اخلارجية منذ عام  الوزارة تدعوينا. حكومة سويسر 
األمن البشري  قسم، املصمم لتدريب موظفيها الدبلوماسيني العاملني يف التطرق إىل املاضياملتقدم التابع هلا بشأن 

وشركائها الدوليني بشان مسائل العدالة االنتقالية. ويندرج يف عداد املشاركني غري السويسريني ممثلو احلكومة واجملتمع 
سنة واهلرسك وروسيا وصربيا يف أورواب )كوسوفو وجورجيا والبو املدين من بلدان معظمها خترج من نزاعات مسلحة 

وكذلك النرويج وفرنسا واململكة املتحدة وإسبانيا والنمسا وهولندا(، وأمريكا الالتينية  ،ومقدونيا الشماليةوأوكرانيا 
)املكسيك وبريو وكولومبيا وغواتيماال(، وأفريقيا )مايل وبوروندي والكامريون وليبرياي وجنوب أفريقيا وتشاد وتونس 

، والشرق األوسط )الكويت ولبنان وإسرائيل وليبيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومصر وزميبابوي وكينيا ونيجرياي
 وأرمينيا والفلبني وميامنار واتيالند(.  قريغيزستانوفلسطني(، وآسيا )سري النكا وإندونيسيا ونيبال وابكستان و 

إبيطاليا برامج  تورينويضع املعهد الذي يقع مقره يف . والعدالة اجلرمية لبحوث األقاليمي املتحدة األمم معهد
أكادميية وحبثية ابلشراكة مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن مسائل منها القانون اجلنائي الدويل وحمو النزعة 

بني التنظيمات اإلرهابية وتنظيمات اجلرمية املنظَّمة، املتطرفة لدى املتشددين يف إطار مكافحة اإلرهاب، ومنع التآزر 
مركز الفكر لألمم والنووية. لذا، يُراد للمعهد أن يضحي  واإلشعاعيةواملراقبة البيولوجية والكيميائية  واجلرمية السربانية،

. لألوطانبوضع السياسات اجلنائية العاملية الكفيلة ابلتصدي ألخطر األنشطة اإلجرامية الدولية والعابرة  املتحدة املعين
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مث أعاد  واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتقاين، و 2014املعهد يف عام  أمناءودعيت إىل االنضمام إىل جملس 
 ، وأعيد تعييين انئباً لرئيس جملس األمناء.2019انتقائي يف عام 

املكتب اإلقليمي للمكسيك وأمريكا الوسطى التابع . 2006مهام استشارية أخرى ذات صلة مبا سبق ذكره: 
اخلاص مبنع اجلرمية  AD/MEX/03/H32، منسق مشروع واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم كتبمل
 ابملخدرات املعين املتحدة األمم . خبري عينه مكتب2003واالستخدام غري القانوين للمخدرات.  املعاملة سوءو 

. 199002003)املكسيك( فيما خيص قتل النساء يف هذه املدينة.  سيوداد خواريزلالضطالع مبهمة يف  واجلرمية
يف مؤمترات وبرامج يُرمى منها إىل تعزيز الدميقراطية ودولة القانون واملساءلة يف بلدان  ومتحدثس أورواب، خبري جمل

االحتاد األورويب: عضو يف برامج التعاون القضائي الدويل اليت نظمها  .أورواب الشرقية. أذربيجان وبلغاراي وإستونيا
 ملخدرات.اب املعنية شنغن. جمموعة عمل 1995-1993. 1994يف عام  الغشاملكتب األورويب ملكافحة 

بلداً أفريقياً، أجريت حبثاً عن االستغالل غري  13من  خرباء ينحدرونإضافًة إىل تدريب أنشطة خبري يف أفريقيا: 
؛ وعي نين برانمج األمم املتحدة املفتوح اجملتمع يف العدالة مبادرةالقانوين للموارد البشرية يف غينيا االستوائية لصاحل 

يف تونس من أجل وضع اسرتاتيجيات ملكافحة الفساد؛ وأعمل لصاحل  احلقائقاإلمنائي خبرياً إلسداء املشورة للجنة 
 معهد االنتقال املتكامل يف إطار مشاريع خاصة ابلعدالة االنتقالية يف نيجرياي وليبيا.

 األنشطة األكادميية -سادسا  

يف الوالايت املتحدة األمريكية. العدالة اجلنائية الدولية  بنسلفانيابوالية : أستاذ زائر يف جامعة هافرفورد 2014
-2003السويد.  ،أوبساال .Dag Hammarskjöld: ابحث زائر يف معهد 2011والعدالة االنتقالية. 

أستاذ القانون اجلنائي الدويل ومدير برانمج يف مركز حقوق اإلنسان من أجل القانون والعدالة العاملية، : 2006
أستاذ مساعد، جامعة كارلوس الثالث يف مدريد، كلية : 2003-2000جامعة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. 

ية واألمريكية بشأن حقوق اإلنسان والقانون يف برامج دراسية ومؤمترات يف اجلامعات األوروب متحدثالقانون اجلنائي. 
ومعهد  للمرأة اإلمنائي املتحدة األمم صندوقاإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل، بدعوة من البنك الدويل و 

Max Planck  ومؤسسةLelio Basso  ومؤسسةKonrad Adenauer  ومنظمة الشفافية الدولية
 دريكسيلوجامعة ييل وجامعة ستانفورد وجامعة نيويورك وجامعة  بركلي يف كاليفورنيا  جامعةو ومنظمة العفو الدولية 

 جامعة هارفارد ومؤسسة اجملتمع املفتوح ووزارات الدفاع والعدل واخلارجية األمريكية.و  نيويورك مدينة جامعةو 
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 األنشطة التطوعية -سابعا  

وهي املنظمة غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان  ،. انُتخبت عضوًا يف مجعية حقوق اإلنسان اإلسبانية2019
 األذيع صيتاً يف بلدي.

 العاملية. عي ِّنت عضواً يف اجمللس التنفيذي للشعبة اإلسبانية من املنظمة. الشفافيةاآلن. منظمة -2017

 اآلن. معهد االنتقال املتكامل. عضو جمموعة املمارسة اخلاصة ابلقانون والسالم.-2017

 . ستوكهومل، السويد. عضو جملس األمناء.Harald Edelstam. مؤسسة اآلن-2011

قضية . اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان حمكمةأمام  اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان جلنة. خبري عينته 2009
كاتب شهادة اخلبري الكتابية ابلنيابة عن النساء اللوايت تعرضن للعنف اجلنساين كامبو ألغودونريو ضد املكسيك. 

املكسيكية، األمر الذي أدى إىل إصدار حمكمة البلدان األمريكية أهم أحكامها املتعلق  سيوداد خواريزيف مدينة 
نساين ومقاضاة مقرتفيه حبق النساء يف حياة خالية من العنف وواجب الدولة املتمثل يف التحقيق يف العنف اجل

ابالسيو دي جوستيسيا ضد وو ميليتار ضد غواتيماال يداير ومعاقبتهم وتعويض اجملين عليهم. شاهد خبري يف قضييت 
 كولومبيا.

كاتب الدعاوى القضائية األوىل املرفوعة على أعضاء الطغمتني العسكريتني السابقتني . بينوشيهقضية  1996
كاتب (.  بينوشيهلألرجنتني وشيلي، اليت أفضت إىل بدء اإلجراءات أمام حمكمة العدل الوطنية اإلسبانية )قضية 

اإلنسانية وضد األشخاص واجلرائم ضد  ،واإلخفاء القسري ،والتعذيب ،واإلرهاب ،تقارير عن اإلابدة اجلماعية
الشخص على  ةمبدأ عدم جواز حماكمو  ،والتقادم ،وتسليم املطلوبني ،واالختصاص الدويل ،واحلصانة ،احملميني دولياً 

 العامنيابلنيابة عن االحتاد التقدمي للمدعني  ،والتعاون القانوين الدويل ،والعفو ،والطاعة الواجبة ،اجلرم ذاته مرتني
يف  خورخي رافائيل فيديال اجلنرالمن أجل ضمان احتجاز  ،وبناء على طلب جملس مدعي احملكمة العليا إلسبانيا

 يف لندن. بينوشيه أوغستو اجلنرالاألرجنتني واحتجاز 

 منشورات خمتارة -اثمنا  

 "Corruption, organized crime and international crimes. Lessons for 
prevention "Politorbis ،2020، وزارة اخلارجية السويسرية  
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 "Una Nueva Política Criminal para México ،املعهد الوطين للعلوم اجلنائية ."
 . 2018املكسيك، 

 "Justicia Transicional en Chile ،2016". اجلامعة الكاثوليكية، شيلي . 
 "Hipergarantismo: el caso de Guatemala ."املكسيك، اجلنائية، للعلوم الوطين املعهد 

2011. 
 "Torture as a Greater Evil ،" الوالايت املتحدة األمريكية، هوبكنز جونزمنشورات جامعة ،

2007. 
 "De Nüremberg a Madrid تشرين 54". جملة القضاة من أجل الدميقراطية، العدد ،

 .2005الثاين/نوفمرب 
 "The Legacy of the Pinochet Case بركلي للدراسات اخلاصة أبمريكا  استعراض"، يف

 .2005الالتينية. جامعة كاليفورنيا، بركلي، 
 " The Role of Civil Society and the Media in Building a Culture 

against Corruption: the Experience of Spain" يف " Global Action 
against Corruption, the Mérida papers ."ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب 

 .2004، فيينا، واجلرمية
 " La Jurisdicción Universal en la Jurisprudencia de la Sala II del 

Tribunal Supremo 73" يف جملة السلطة القضائية، العدد .CGPJ. 2004. 
 "Corrupción, Globalización y Delincuencia Organizada يف "الفساد يف ،"

 .Ed. Ratio Legis ،2004. "ظل العوملة. حتليل جامع للتخصصات
 "La Corrupción Económica en las Comunidades Europeas يف محاية "

 .Trotta ،2001املصاحل االقتصادية للجماعة األوروبية. 
 " El Juicio en Cortes Extranjeras a los Miembros de las Juntas 

Militares Argentina y Chilena اجلامعية اإلسبانية األمريكية، "العدالة اجلنائية الدولية"" يف .
2001. 
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 " Il caso Pinochet. I Crimini Contro l’Umanitá fra Politica e 
Diritto املؤسسة الدولية ."Lelio Basso ،1999. 

 " Fundamentación de la Competencia de la Justicia Española en Los 
Delitos de Lesa Humanidad عن حقوق  مكافحة اإلفالت من العقاب دفاعاً "" يف

 .Icaria ،1998. "اإلنسان

 أهم األومسة واجلوائز -اتسعا  

 . اجلائزة الوطنية حلقوق اإلنسان، إسبانيا.1997

 ، املكسيك.غواداالخارا. دكتوراه فخرية، جامعة 2003

 فرانسيسكو، كاليفورنيا.. جملس بلدية سان شهادة شرفية. 2004

 . دكتوراه فخرية، جامعة سانتياغو دي شيلي املركزية.2006

 . ميدالية شرف منحتها نيابة رائسة جملس الشيوخ الشيلي.2006

 . وسام جوقة الشرف. مجهورية فرنسا، برتبة ضابط.2010

 جنمة التضامن. اجلمهورية اإليطالية، برتبة قائد.وسام . 2010

 . مجهورية غواتيماال، برتبة الصليب األكرب.Quetzal. وسام 2010

 . وسام االستحقاق املدين. مملكة إسبانيا، برتبة قائد.2010

 . جائزة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد اليت مينحها اجمللس العام ملدعي إسبانيا ومنظمة الشفافية الدولية.2016
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