
 شخصي

 

.١٩٣٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧: تاريخ امليالد  

 

.تشيلي: حمل الوالدة  

 

.تشيلية: اجلنسية  

 

 الدرجات االكادميية

 
.، جامعة تشيلي)بامتياز مع مرتبة الشرف (رخصة يف العلوم االجتماعية القانونية  

 

.دكتوراه يف القانون، جامعة اوترخت، هولندا  

 

 املناصب احلالية

 

. حمكمة البلدان االمريكية حلقوق االنسانة      رئيس٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

 

.كمة البلدان االمريكية حلقوق االنسان حمة      قاضي٢٠٠٩ – ٢٠٠٤  

 

. تشيلي، جامعة ملركز حقوق االنسانة املشاركةاملدير  

 

. يف القانون الدويل، كلية احلقوق، جامعة تشيليةاستاذ  

 

. تشيليامعةجكاترة لكلية القانون يف يف الس األكادميي لربنامج الد ةعضو  

 

 املناصب السابقة يف تشيلي

 

.ة خاصة      ممارس١٩٦٨ – ١٩٥٩  

 

. شيليت، جامعةق أستاذ يف القانون الدستوري يف كلية احلقوةمساعد      ١٩٧٣ – ١٩٦٩  

 

.شيليتاحملكمة الدستورية يف  يف ةر األمني ومقرةوكيل      ١٩٧٣ – ١٩٧٢  



 

. يف القانون الدويل يف جامعة ديوغو بورتاليس، سانتياغو، تشيلية    استاذ  ١٩٩٧ – ١٩٩٢  

 

. مدرسة اخلرجيني، معهد الدراسات الدولية، جامعة شيليةمدير      ٢٠٠١ – ١٩٩٩  

 

 املناصب يف اخلارج

 

 تحدة، معهد تطوير القانون اهلندي، واشنطن العاصمة، الواليات املة قانونيةمستشار       ١٩٧٧ – ١٩٧٦

.االمريكية  

 

  ، واشنطن العاصمة، الواليات  يف القسم االسباين ملكتبة القانون، مكتبة الكونكرسة  باحث                 ١٩٧٧

  .املتحدة االمريكية                               

 

. يف معهد اوربا، كلية القانون، جامعة اوترخت، هولنداة و باحثة      حماضر١٩٨٨ – ١٩٨٠  

 

، كلية احلقوق، جامعة أوترخيت، )سيم( يف املعهد اهلولندي حلقوق اإلنسان ة وباحثةحماضر      ١٩٩٤ – ١٩٨٩

  .هولندا                              

 

. لوزارة اخلارجية اهلولندية لتقييم مشاريع حقوق اإلنسان يف كولومبياةمستشار      ١٩٩٣ – ١٩٩١  

 

. مجعية االمم املتحدة حلقوق االنسان يفة     عضو٢٠٠٢ – ١٩٩٥  

 

. رئيس مجعية االمم املتحدة حلقوق االنسانة      نائب١٩٩٨ – ١٩٩٧  

 

.  مجعية االمم املتحدة حلقوق االنسانة      رئيس٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

 

 ، كلية احلقوق  ملقعد روبرت فتزجريالد كينيدي لألمريكيني الالتينيني املميزينة زائرةأستاذ                  ١٩٩٧

  .جبامعة هارفارد، جامعة هارفارد، كامربيدج، الواليات املتحدة املريكية                               

 

شيلي واخلارجتاألنشطة األكادميية األخرى يف   

 

املدنية من  لدورات خمتلفة للمحامني والقضاة واحملامني العامني واملدعني العامني وموظفي اخلدمة ة واستاذةديرم* 

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، معهد البلدان األمريكية : مريكيني الالتينيني و املقدمة من كيانات خمتلفةاال



حلقوق اإلنسان، احملاكم العليا يف باراغواي وهندوراس واملكسيك؛ جامعات خمتلفة يف أمريكا الالتينية؛ جامعة 

) مرافق املوارد دون اإلقليمية يف منطقة أمريكا الالتينية(ج االمم املتحدة للتنمية ؛ برنام)أوترخت ، هولندا(أوترخت 

، األمم املتحدة، الس )ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وشعبة النهوض باملرأة

 العدل الدولية ، قصر السالم االقتصادي لدول أمريكا الالتينية وجزر البحر الكارييب ؛ األمم املتحدة ؛ حمكمة

  الهاي،(

  ). هولندا

 

سان (معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان : عدة حلقات دراسية وحماضرات عن حقوق اإلنسان للمرأة* 

؛ مركز ماسترخيت حلقوق اإلنسان واملرأة يف مشروع قانون الفريق الدويل حلقوق اإلنسان )خوسيه، كوستاريكا

ماسترخيت، ) (سيداو(وكول اختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لوضع مشروع بروت

تطور نضال املرأة من أجل املساواة يف إطار حقوق اإلنسان؛ جامعة : ، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل )هولندا

الهاي ، (لدويل والعدالة بني اجلنسني القضاء ا: ، حلقة دراسية لقضاة من احملكمة اجلنائية الدولية)١٩٩٤(تورنتو 

).هولندا  

 

 جملس تبادل التعليم الدويل ألساتذة اجلامعات  وكلية امريكا الالتينية للعلوم االجتماعية: العديد من احملاضرات * 

؟؛ معايري هل األوضاع م: حول االنتقال إىل الدميقراطية؛ املؤمتر العاملي السادس للرابطة الدولية للقانون الدستوري

الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة، سانتو دومينغو ، (حقوق اإلنسان الدولية إلجراء تعديل على القانون اجلنائي 

، البنك الدويل "اثار التنمية املترتبة على العنف القائم على أساس اجلنس"، حلقة دراسية حول )مجهورية الدومينيكان

البنك الدويل و بنك التنمية (؛ ورشة عمل حول التنمية والعنف ضد املرأة )واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة(

؛ ندوة مع احملكمة ) ، تشيلي)املفوضية االقتصادية لالمم املتحدة لدول امريكا الالتينية والكارييب(األمريكي 

ع احملكمة األفريقية األوروبية حلقوق اإلنسان، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجامعة أوترخيت؛ ندوة م

حلقوق اإلنسان، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الذي نظمته الوكالة 

).برلني، أملانيا) (جي يت زد(األملانية للتعاون التقين   

 

سان خوسيه، (لسالم جامعة الألمم املتحدة ل:  يف جامعات و منظمات  خمتلفةة وحماضرة زائرة أستاذ* •

؛ )تورونتو ، كندا(؛ كلية احلقوق جامعة يورك )تورونتو ، كندا(، كلية احلقوق، جامعة تورونتو )كوستاريكا

واشنطن العاصمة، الواليات (؛ اجلامعة األمريكية )لوند، السويد(؛ جامعة لوند )مونتريال، كندا(جامعة ماكغيل 

؛ )مكسيكو سييت، املكسيك(، اجلامعة الوطنية يف املكسيك ) ، فرنساستراسبورغ(؛ معهد حقوق اإلنسان )املتحدة

؛ جامعة بوينس )أسنسيون، باراغواي(، جامعة الباراغواي الوطنية )غواتيماال سييت، غواتيماال(جامعة غواتيماال 

؛ جامعة )ني األرجنت سان ميغيل دي توكومان،(؛ جامعة توكومان الوطنية )بوينس آيرس، األرجنتني(آيرس الوطنية 

؛ جامعة امريكا الالتينية للعلوم و التكنولوجيا)بوغوتا، كولومبيا(لوس أنديس وجامعة خافرييانا    سان خوسيه( 

).سان سلفادور، السلفادور(السلفادور  )كوستاريكا  

 



ابامبا، بوليفيا؛ تقييم مكتب املرأة للقانون يف كوتش): هولندا(املعهد اهلولندي للمصادر املتاحة : مناصب املستشار*  

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب منظمة غري حكومية ؛ (تقييم فروع خمتلفة لكالدم : مؤسسة فورد

.اتقييم لثالثة مشاريع لتعليم حقوق اإلنسان يف كولومبي: وزارةاخلارجية، هولندا  

 

).أوكسفورد(ملكة املتحدة وامل) اوترخيت وماسترخيت( على أطروحات خمتلفة يف تشيلي، هولندا ةمشرف  

 

 كتب و دراسات خمتارة

 

مكتبة الكونغرس، واشنطن  ( مديناسيو املصادر األساسية ألمريكا الالتينية، ميدينا، . التسميات والتسلسل اهلرمي* 

).١٩٧٩العاصمة،   

 

نيهوف، مارتينوس (غروس، االنتهاكات املنتظمة و منظومة البلدان األمريكية . معركة حقوق اإلنسان* 

.)١٩٨٨دوردرخيت،   

 

املؤسسة الوطنية للتعويض واملصاحلة، سانتياغو، (الدستور واملعاهدات واحلقوق األساسية، مقدمة ونصوص خمتارة * 

١٩٩٤.(  

 

ميدينا سي و مريا  .شيليتالقانون الوطين وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان يف . نظام القانون و حقوق اإلنسان* 

.٦٨٧الصفحة ) ١٩٩٦دييغو بورتاليس، ساندييغو، جامعة  (.جاي  

 

مركز وثائق ) (مبساعدة ناش سي(ميدينا سي . دليل القانون الدويل للمدافعني عن حقوق اإلنسان اجلنائية العامة* 

).٢٠٠٣احملامي العام،   

 

ملية القانونية واملراجعة الع احلرية الشخصية، ة الشخصية،، الرتاهاحلياة. النظرية و الفقه: االتفاقية االمريكية* 

).٢٠٠٥موندو كرافيكو، سان خوزيه، (ة القضائي  

 

كلية القانون و مركز (ميدينا سي و ناش سي ، مدخل إىل آليات احلماية: قوق اإلنسان حل  البلدان االمريكيةنظام *

).٢٠٠٧حقوق االنسان، جامعة تشيلي، سانتياغو،   

 

تالافصول خمتارة من الكتب ومقاالت يف   

 

، يف دياز ديوكارتز، م و زافاال " و مظمة البلدان االمريكيةبلدان أمريكا الالتينية: قوق اإلنسانكححقوق املرأة * "

.١٩٨٥شركة جون بنيامني للنشر، امستردام، لنسوية و اتمع يف الثمانينات، املرأة، اهلوية ا. ١  



 

.١٩٨٩ حلقوق االنسان، الفصليطبعة اخلاصة الصدار هولندا يف ال" ١٩٨٨االعالن العاملي حلقوق االنسان للعام* "  

 

ندوة حول احلق يف ، "، التجربة التشيليةاحلق يف التعويض لضحايا االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان* "

 العدد ،سيم،االسترداد والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية

.١٩٩٢فريق مشروع حقوق اإلنسان، جامعة ليمبورغ، ماسترخيت،  . اخلاص١٢  

 

قانون . املنتدى املفتوح حول الصحة االجنابية واحلقوق، الندوة الوطنية "اإلجهاض العالجي وحقوق اإلنسان"* 

   .١٩٩٣دعونا نتحدث عن اإلجهاض العالجي، سانتياغو ، . الصحة واحلياة يف حالة وفاة

  

 تبك. لنا باحق، حقوق املرأة كحقوق االنسان. ؟ يف كر، جاي"هل قوانني حقوق االنسان الدولية حتمي املرأة "* 

.١٩٩٣، كندا، عام ا، أوتاوباجلنو- باالشتراك مع معهد الشمالزد  

 

وق اإلنسان حق، يف كوك ار، "حنو ضمان أكثر فعالية لتمتع املرأة حبقوق اإلنسان يف نظام البلدان األمريكية"* 

).متوفر أيضا يف ماندرين (١٩٩٤مطبعة جامعة بنسلفانيا، ، وجهات نظر وطنية و دولية. للمرأة  

 

دي ال فوينتة، ان و اوالو ، يف "النظام الدويل. العنف ضد املرأة وحقوق اإلنسان" و"نمحاية املرأة وحقوق اإلنسا* "

.١٩٩٥يغو، جامعة دييغو بورتاليس، ساندي، ١ام، اوراق العمل رقم   

 

القانون الدويل يف . التسويةالقضائية للمنازعات، يف انفانتة،  ام يت و كيف ار، "احملكمة االوربية حلقوق االنسان* "

.١٩٩٥معهدالدراسات الدولية، جامعة تشيلي، اجلمعية التشيلية للقانون الدويل، سانتياغو،  احملاكم الدولية واحمللية،  

 

القانون الوطين . النظام القانوين وحقوق اإلنسان، يف ميدينا سي و مريا جاي، " االنسانالقانون الدويل حلقوق "*

.١٩٩٦، جامعة دييغو بورتاليس، ساندييغو، وااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان يف تشيلي  

 

االلتزامات الدولية القانون الوطين و. النظام القانوين وحقوق اإلنسان، يف ميدينا سي و مريا جاي، " حرية التعبري* "

.١٩٩٦، جامعة دييغو بورتاليس، ساندييغو، حلقوق اإلنسان يف تشيلي  

 

ام ظن، ، يف هاريس ، دي جي وليفينغستون"دور التقارير القطرية يف منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان " *

.١٩٩٨، مطبعة كالريندون، أكسفورد، البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  

 



 اإلعالن تامالت يف، يف " لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اخلمسنيالذكرى السنويةلداللة على عض االفكار لب"* 

، بوسطن ،، دار نشر مارتينوس نيهوف، الهاي من الذكرى السنوية اخلمسنيخمتارات. إلنسانالعاملي حلقوق ا

.١٩٩٨ن، لند  

 

 واملشاكل املعاصرة، جامعة أيوا، الد االممي عرب قانونال، " نيلية يف محاية حقوق اإلنسان يف األمريكتاعحنو ف "* 

.١٩٩٨ ، خريف٢، العدد ٨  

 

، يف كاسترمانز ام، "مفوضية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملرأة ، مع اإلشارة بوجه خاص إىل العنف* "

.١٩٩٨ هواندا، ،وير الدولية للقانونكل الشعبية يف القرن احلادي والعشرين،دور الدولة فاوف اف، مسيث جاي،   

 

تعبري وتركة الديكتاتورية األمن القومي وحرية ال: تشيلي: قانون الدولة و املمارسة "ميدينا سي و غونزاليس اف *

األمن القومي وحرية التعبري : سرية واحلرية ال. عسكرية، يف كوليفر اس، هوفمان يب، فتزباترك جاي و بوين اسال

 ، دار نشر مارتينوس نيهوف، ٨الدراسات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، الد  ،املعلوماتوالوصول إىل 

١٩٩٩.  

 

العدالة حتقيق ،  اف و اخرون، يف كومانز"جلنة حقوق اإلنسان ، تقارير الدول ومراعاة املساواة بني اجلنسني * 

.٢٠٠٠، هولندا، للقانونة ، كلوير الدوليللضعفاء  

 

مؤسسة ماك ، النظام األمريكي حلقوق اإلنسان وحرية التعبري يف باراغواي يف ،"روضة على حرية التعبريالقيود املف" *

.٢٠٠٢كورميك للدفاع عن احلقوق العامة،، كوستاريكا،   

 

 -ليس يوتوبولوس أل تكرميا ة،مقال، يف مانغاناس اي" أين حنن اآلن يف األمريكتني؟: حقوق اإلنسان للمرأة "*

  .٢٠٠٣، هيالس و بروالن، أثينا، اليونان، بروكسل، بلجيكا، وسمارانغوبول

 

، ج حقوق اإلنسان يف السياسات ، يف جلنة انديان للحقوقيني"سياسات األمن، العام، حقوق اإلنسان والعدالة "* 

.٢٠٠٤سي اي جاي :العامة ، ليما  

 

-١٩٧٩ربع قرن . حمكمة البلدان األمريكيةيف " التزامات الدولة مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان*

.٢٠٠٥حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، سان خوسيه، ، ٢٠٠٤  

 

 للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على ٣١التعليق العام رقم "* 

مركز حقوق االنسان، ، ١ ، رقم ٢٠٠٥ قوق االنسانب السنوي حلاالكت  يف،"دالدول األطراف يف هذا العه

.٢٠٠٥جامعة تشيلي،   



 

.٢٠٠٧، جامعة تشيلي، "جيل املرأة القرن احلادي والعشرين"، يف "حقوق اإلنسان للنساء: العودة إىل جذوره"*   

 

ب السنوي حلقوق اكت، يف ال"املرأة واجلنس:  للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٦التعليق العام " *

.٢٠٠٧مركز حقوق االنسان، جامعة تشيلي،  ،٢، الرقم ٢٠٠٦االنسان   

 

حالة األطفال واملراهقني يف شيلي يف ضوء املالحظات اليت أبدا جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل على التقرير "* 

ركز حقوق االنسان، جامعة م ،٣ ، رقم ٠٠٧يف جمال حقوق اإلنسان السنوي لعام ، "الدوري الثالث لشيلي

.٢٠٠٨تشيلي،   

 

، يف الكتاب السنوي حلقوق اإلنسان لعام "حالة حقوق اإلنسان للمرأة يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة"* 

.٢٠٠٨مركز حقوق االنسان، جامعة تشيلي، ، ٣ ، رقم ٢٠٠  

 

.٢٠٠٨سان، الفصلية اهلولندية حلقوق االن، يف "الطريق الوعر حلقوق االنسان*"   

 

متوفرة على . (٢٠٠٨املكسيك، ندوة حول حقوق االنسان،، احملكمة العليا، ، يف "حق احلياة و احلرية الشخصية* "

).االنترنت على موقع جامعة املكسيك الوطنية  

 

 ليرب (، تكرميا لألستاذ هكتور فيكس ساموديو"حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وعائالت الضحايا * "

.٢٠٠٨، املكسيك، )اميكوروم  

 

اوديو ليرب نسخة حمدثة من مقاليت لألستاذ فيكس ، "افراد العائلة واحممة البلدان االمريكية حلقوق االنسان "* 

.٢٠٠٩ ، الد الثاين ،انديكوروم  

 

 " لدان األمريكيةلبحملكمة ا عاما من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف ضوء بعض االجتهادات القانونية ٤٠ "*

.٢٠٠٩ مركز حقوق االنسان، جامعة تشيلي، ،٤ رقم ،٢٠٠٨ان قوق اإلنسحل الكتاب السنوييف   

 

، التعددية وتدويل اجلنس،يف " ، التكامل ام الفصل؟"احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان واملرأة ": سيتم نشرها* 

.شيلي تارجية،وزارة اخل  

 

 للنشر

 

.ه ، فنلندا أبو اكادميية،"كية حلقوق اإلنسان يف كتيب عن قانون حقوق اإلنسان الدويل منظومة البلدان األمري  



 

 اجلوائز و التقييمات االخرى

 

.مؤسس جلمعية القانون يف جامعة هارفارد يف أمريكا الالتينيةك مدى احلياة  الفخريالتعيني  ١٩٩٨ 

).، نيويوركأة للمرغري احلكوميةالنظمة امل(جائزة منظمة املساواة اآلن   ٢٠٠١ 

. ملكة هولندا ناساو،فارس النظام الربتقايل،: التنويط  ٢٠٠٣ 

، مجاعات فائدة املرأة، اجلمعية األمريكية للقانون الدويل " النساء البارزات يف جمال القانون الدويل"

).واشنطن العاصمة(  

٢٠٠٣ 

.جائزة الينا كافارينا للنساء التشيليات املميزات، تشيلي  ٢٠٠٤ 

.ميدالية فالنتني ليتيليري، جامعة شيلي  ٢٠٠٥ 

).نيويورك(سة غروبر ؤسجائزة املرأة ، م  ٢٠٠٦ 

.جامعة تشيلي" جيل املرأة للقرن احلادي و العشرين"جائزة   ٢٠٠٧ 

.جوائز ريين كاسني املمنوحة من قبل بناي بريث العاملية  ٢٠٠٧ 

.تنيالزائر البارز جلامعة توكومان الوطنية، االرجن  ٢٠٠٨ 

.الحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني ملسابقة جيسوباجملس  عضو يف  ٢٠٠٨ 

.فكارجائزة املواطنة، مؤسسة ا  ٢٠٠٨ 

.قائد النظم الربتقايل، ناساو، اململكة اهلولندية: تنويط  ٢٠٠٩ 

.جائزة القيادة للمرأة الشيلية، القمة العاملية للمرأة  ٢٠٠٩ 

 

 اللغات

 

.ة االماللغ: االسبانية  

 

.بطالقة: االنكليزية  

 

.جيدة: اهلولندية  

 

).ضعيفة(، تكلم )جيد(قراءة : الفرنسية  

 

*** 


