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االنتخاب السادس ألعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا
مذكرة من األمانة
 -1مت تأسيس الصندوق االستئماين لضحايا اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة وأسر هؤالء
الضحايا من طرف مجعية الدول األطراف مبوجب قرار احملكمة اجلنائية الدولية  ICC-ASP/1/Res.6املؤرخ
يف  9أيلول/سبتمرب  .2002وترد اختصاصات جملس اإلدارة يف مرفق هذا القرار.
 -2ويبني قرار مجعية الدول األطراف  ،ICC-ASP/1/Res.7املؤرخ يف  9أيلول/سبتمرب ،2002
إجراءات ترشيح األعضاء اخلمسة جمللس اإلدارة وانتخاهبم .ووفقا للفقرة  6من ذلك القرار ،ينبغي أن يبني
كل ترشيح املعلومات اليت تثبت استيفاء املرشح للشروط الواردة يف الفقرة  1من القرار نفسه ،أي التحلي
باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية.
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وفقا للفقرة  8من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.7يصص مقعد واحد لكل جمموعة إقليمية.

 -4وفقا للفقرة  10من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.7تبذل كافة اجلهود النتخاب أعضاء جملس اإلدارة
بتوافق اآلراء .وعند غياب توافق اآلراء ،جيري االنتخاب باالقرتاع السري .وميكن االستغناء عن هذا الشرط
إذا كان عدد املرشحني مساويا لعدد املقاعد املقرر ملؤها ،أو فيما يتعلق باملرشحني الذين حيظون بتأييد
جمموعتهم اإلقليمية ،ما مل يطلب أحد الوفود على وجه التحديد التصويت على انتخاب معني.
 -5وتنص الفقرة  11من القرار  ICC-ASP/1/Res.7على أنه يف حال تعادل األصوات ملقعد متبق،
ينبغي إجراء اقرتاع مقيد ينحصر يف املرشحني الذين حصلوا على عدد متساو من األصوات.
 -6وتنص الفقرة  12من القرار  ICC-ASP/1/Res.7على أن الشخص املنتخب ينبغي أن يكون املرشح
عن كل جمموعة الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية تكون من ثلثي الدول األطراف
احلاضرة واملشرتكة بالتصويت ،بشرط توفر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين
الضروري للتصويت.
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 -7ويف اجتماعه الثالث املنعقد يف  29كانون الثاين/يناير  ،2018قرر مكتب مجعية الدول األطراف
فتح فرتة الرتشيح لالنتخاب السادس ألعضاء جملس اإلدارة واليت ستجرى من تاريخ  6حزيران/يونيو إىل
 28آب/أغسطس  .2018وبنهاية هذه الفرتة ،مل يتم استيفاء الشروط الدنيا لرتشيح أعضاء جملس اإلدارة.
وعمال بالفقرة  4من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.7لقد مدد رئيس اجلمعية فرتة الرتشيح بأربعة أسابيع حىت
 25أيلول/سبتمرب 2018.
-8

حىت تاريخ  25أيلول/سبتمرب  ،2018وردت الرتشحيات اخلمسة اآلتية:

الدول األفريقية

 -السيدة كوييت دومبيا ،ماما (مايل)

دول آسيا واحمليط اهلادئ

 -السيد بالل شيخ حممد (بنغالديش)

دول أوروبا الشرقية

 -السيد لوردكيبانيدزي ،غوشا (جورجيا)

دول أمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكارييب
 -السيد ميشيليين ،فيلييب (أوروغواي)

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

 السيدة هيلتش أرمينكا (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) -9ووفقا للفقرة  7من القرار  ،ICC-ASP/1/Res.7توجد املعلومات املتعلقة باملرشحني والوثائق املرافقة
يف مرفق املذكرة احلالية.

المرفق
قائمة المرشحين بالترتيب األبجدي (مع بيانات المؤهالت)

احملتويات
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 -1بالل ،شيخ محمد (بنغالديش)
[األصل :باإلنكليزية
مذكرة شفوية
هتدي سفارة مجهورية بنغالديش الشعبية يف الهاي حتياهتا إىل األمانة العامة جلمعية الدول
األطراف يف نظام روما األساسي ،وباإلشارة إىل مذكريت اآلنفة الذكر رقم

ICC-ASP/17/SP/02

املؤرخة يف  14آذار/مارس  ،2018واملذكرة رقم  ICC-ASP/17/SP/33املؤرخة يف  29آب/أغسطس
 2018تتشرف بإبالغ األمانة بأن حكومة مجهورية بنغالديش الشعبية قد قررت ترشيح سعادة شيخ
حممد بالل ،سفري بنغالديش احلايل لدى مملكة هولندا النتخابه كعضو يف جملس إدارة الصندوق
االستئماين للضحايا يف االنتخابات اليت ستعقد خالل الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف
الهاي من  5إىل  12كانون األول/ديسمرب .2018 ،
تعترب حكومة بنغالديش أن سعادة شيخ حممد بالل يستويف املتطلبات املنصوص عليها يف
الفقرة  1من القرار  .ICC-ASP/1/Res.7إن السفري شيخ حممد بالل يتمتع باألخالق الرفيعة واحلياد
والنزاهة ولديه الكفاءة يف مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية .لقد شغل دور امليسر للفريق العامل يف
الهاي املعين بالضحايا التابع جلمعية الدول األطراف يف الفرتة من  2015إىل 2016؛ وبصفته ميسر
للفريق العامل يف الهاي ،لعب دورا ملتزما يف الدفع ملسائل ضحايا اجلرائم اخلطرية .مرفق طيه السرية
الذاتية للسفري شيخ حممد بالل.

بيان المؤهالت
نتقدم هبذا البيان عمال بالفقرة  6من قرار مجعية الدول األطراف فيما يتعلق بإجراءات
ترشيح وانتحاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ) (ICC-ASP/1/Res.7املعتمد يف 9
أيلول/سبتمرب .2002
يستويف السفري شيخ حممد بالل املعايري املنصوص عليها يف الفقرة  1من القرار املذكور أعاله؛
"جيب أن يتحلى املرشحون بصفات أخالقية عالية واحليادية والنزاهة وأن يتمتعوا بالكفاءة يف مساعدة
ضحايا اجلرائم اخلطرية".
بعد حصوله على شهادة املاجستري يف اإلدارة العامة من جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة
األمريكية يف عام  ،2012كرس السيد بالل مسريته املهنية حنو تعزيز الدعوة البنغالديشية من أجل
الدبلوماسية ونزع السالح والعدالة للضحايا .لقد تلقى عمله من أجل حتقيق السالم والعدالة التعزيز عندما
عني سفريا لبالده لدى هولندا واإلقامة يف الهاي ،مدينة السالم والعدل.
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وبصفته سفري بنغالديش لدى هولندا ،عمل السفري بالل يف منصب املمثل الدائم لبنغالديش لدى
احملكمة اجلنائية الدولية ،ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وحمكمة التحكيم الدائمة ،والصندوق املشرتك
للسلع األساسية ،وغريها.
كان السفري بالل مشاركا وخطيبا بشكل متكرر ،بصفة ممثل لبنغالديش ،ويف فعاليات حمكمة
العدل الدولية ،ويف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  /واآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية
لتلك احملكمة واحملكمة اخلاصة بلبنان ،اخل .يعمل السيد بالل بصفة زائر وخطيب بشكل متتكرر يف معهد
يت .إم .سي .آسر يف الهاي وذلك يف سعيه إىل إنشاء جسر للمعرفة بني مؤسسات بنغالديش ومؤسسات
هولندا .لقد عمل السفري بالل باستمرار على الربط بني املؤسسات القانونية اليت تتخذ من الهاي
وبنغالديش مقرا هلا .لقد كان للسفري بالل دورا فعاال يف ترتيب عدد كبري من زيارات الوفود القضائية بني
بنغالديش وهولندا مبا يف ذلك رئيس قضاة بنغالديش.
لقد مثل السفري بالل بنغالدش خالل إجناز بلده التاريي للتسوية السلمية للنزاعات البحرية مع
اهلند يف حمكمة التحكيم الدائمة ،وقاد اإلجراءات اليت جنم عنها إمكانية الوصول إىل منطقة حبرية اليت
غريت تاريخ بنغالديش البحري إىل األبد .ومنذ ذلك احلني ،شارك السفري بالل يف سلسلة من اخلطب اليت
تربز أمهية التسوية السلمية للنزاعات وأمهية الدبلوماسية.
خالل إقامته يف هولندا ،انتخب السفري بالل رئيسا للمجلس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة
الكيميائية للفرتة من  2017إىل  .2018كان السيد بالل أول رئيس من بنغالديش منذ تأسيس منظمة
حظر األسلحة الكيميائية ملا يزيد من عشرين سنة .على الرغم من أن منصب رئيس اجمللس التنفيذي ،وهو
اجلهاز األعلى ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية الذي يضم  41دولة من الدول األعضاء يف منظمة حظر
األسلحة الكيميائية البالغ عددها  193دولة ،كان يشكل حتديا كبريا بسبب احلرب األهلية املستمرة يف
سوريا واالستخدام املزعوم املتكرر لألسلحة الكيميائية يف عدد من البلدان ،قام السيد بالل بأداء أعماله
بأقصى قدر من االحرتاف والصدق.
أشرف السفري بالل على عملية تعيني املدير العام احلايل ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،األمر
الذي ال حيدث إال بعد مثانية سنوات ،األمر الذي كان مرضيا للجميع .لقد ساعد منهجه املبتكر واهلادئ
والصريح يف إهناء هذه املهمة الشاقة يف أقصر وقت ممكن .وكانت السمة املميزة لوالية السيد بالل كرئيس
للمجلس التنفيذي هي قدرته على إشراك مجيع الدول األطراف تقريبا البالغ عددها  193دولة يف شؤون
منظمة حظر األسلحة الكيميائية على الرغم من واليته بصفة رئيس للمجلس التنفيذي املؤلف من 41
عضوا.
وبسعي السيد بالل الدائم يف البحث عن االبتكارات واإلبداع ،فقد اخنرط مع مجيع أصحاب
املصلحة الرئيسيني يف احلوار واملفاوضات للوصول إىل ثقافة توافقية للمنظمة .وباإلضافة إىل دوره كرئيس
للمجلس التنفيذي ،عمل السيد بالل أيضا يف عدد من الوظائف األخرى مثل رئيس جلنة االعتماد التابعة
ملؤمتر الدول األطراف ،ونائب رئيس جلنة مؤمتر الدول األطراف يف منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،فضال
عن نائب رئيس جملس إدارة الصندوق املشرتك للسلع األساسية.
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وأثناء عمله مع مجيع هذه املنظمات ،كان السيد بالل أيضا أداة أساسية يف ترتيب عدد من
الربامج التدريبية يف بلده األصلي ،مبا يف ذلك تدريب "املستجيبني األوائل للهجمات الكيميائية" مبساعدة
منظمة حظر األسلحة الكيميائية ومنظمات أخرى.
يتبع السيد بالل دائما سياسة "اإلنسانية أوال" على الرغم من كونه ممثال لدولة قومية .ويف سعيه
لتحقيق السالم والعدالة ،استطاع السيد بالل أن يثبت بأنه عندما يكون القرار "للمصلحة العامة"،
فسيكون ذلك دائما جيدا ملصاحل بلده أيضا.
ويف تعاقداته مع احملكمة اجلنائية الدولية ،كان السيد بالل دائما صوتا وناشطا لقضية الضحايا.
رمبا كان هذا هو السبب لقيام املكتب بتعينه "ميسرا للصندوق االستئماين للضحايا" للفرتة من  2015إىل
 .2016كما كان السفري بالل أيضا عضوا يف جلنة السفراء اليت أنشأها رئيس مجعية الدول األطراف لرتشيح
رئيس املنظمة الدولية للهجرة يف احملكمة اجلنائية الدولية مؤخرا.
أثناء عمله مع الصندوق االستئماين للضحايا ،كان السيد بالل دائما من الداعمني للتواصل
االبتكاري جلمع األموال ،ومنذ ذلك احلني كان يسعى إىل قيام صندوق الصندوق االستئماين للضحايا
بتعيني خبري واحد على األقل من خرباء مجع األموال يف صندوق الصندوق االستئماين للضحايا .لقد كان
السيد بالل حافزا ثابتا لصندوق الصندوق االستئماين للضحايا جلمع األموال حىت إىل بعد انتهاء فرتة واليته
كميسر للصندوق االستئماين للضحايا .لقد تقدم مبقرتحات ال حتصى إىل صندوق الصندوق االستئماين
للضحايا .السيد بالل يؤمن بالتواصل الصادق على الرغم من ما يبدو ذلك بأنه غريبا يف بداية األمر .ونظرا
لسنوات خربته يف واشنطن العاصمة ،كنائب سفري لسفارة بنغالديش يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإن
السيد بالل ليس ملما فقط بثقافة مجع األموال يف الواليات املتحدة األمريكية لقد بقي على اتصال مع
عدد كبري من خرباء مجع األموال هناك .من املتوقع أن يكون السيد بالل مفيدا جدا يف استكمال محلة مجع
التربعات للصندوق االستئماين للضحايا يف املستقبل.
إن قناعة السيد بالل يف رفاه الضحايا أكثر من كوهنا قناعة شخصية .وباعتبار نشؤه ،يف السنوات
األوىل من استقالل بنغالديش بعد حرب دموية وإبادة مجاعية ،اعتنق السفري بالل مسؤولية مساعدة
الضحايا حيث يعود ذلك إىل هذه القناعة وروح إحداث الفرق .لقد مثل السيد بالل بنغالديش يف مجيع
دورات مجعية الدول األطراف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة من  2015إىل  .2017لقد كان
صوتا للتوازن اجلغرايف واجلنساين يف احملكمة اجلنائية الدولية وخارجها .وخالل فرتة واليته ،مت انتخاب
بنغالديش خالل عام دورة مجعية الدول األطراف كعضو يف املكتب للمرة األوىل على اإلطالق.
قبل وصوله إىل الهاي ،عمل السيد بالل مديرا عاما يف وزارة الشؤون اخلارجية لبنغالديش مع
والية قضائية على شرق آسيا واحمليط اهلادئ .وخالل فرتة توليه منصب املدير العام ،كان للسيد بالل دورا
فعاال يف قيادة عالقات بنغالديش مع عدد كبري من الدول مثل أسرتاليا ونيوزيلندا ومجهورية الصني الشعبية
ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الدميقراطية واليابان وعدد من دول جزر احمليط اهلادئ .ويف الوقت نفسه،
عمل السيد بالل أيضا كنقطة وصل حلكومة بنغالديش مع عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية .وخالل
هذه الفرتة ،قاد السيد بالل أيضا وفد بالده يف عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية.
على الرغم من اخنراطه البالغ يف وظيفته احلالية ،يواصل السيد بالل عمله التطوعي كرئيس جلمعية
خرجيي معهد الغابات والعلوم البيئية يف جامعة شيتاغونغ يف بالده .ونظرا لرباعته وفعاليته يف مجع األموال،
5

18A021118

ICC-ASP/17/18

يعمل السفري بالل جبهد إلنشاء أول مركز للتطوير الوظيفي لطالب معهده والتأكد من أن الطالب الوافدين
سيكونون أكثر قدرة على مواجهة حتديات بلد ضعيف مناخيا مثل بنغالديش.
خالل فرتة واليته يف الهاي ،كان هناك عددا كبريا من األمور اليت حدثت للمرة األوىل :أول زيارة
رمسية ألي رئيس وزراء من بنغالديش إىل هولندا ،وزيارة صاحبة اجلاللة ملكة هولندا إىل بنغالدش ،وانتخاب
بنغالدش رئيسا للمجلس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق
املشرتك للسلع األساسية وغريها.
يف دوره الطوعي كمدير لـ "مركز القيادة اآلسيوية" يف جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية،
كان للسيد بالل دورا فعاال يف عمل ترتيبات تبادل زيارات الطالب والزمالء من جامعة هارفارد إىل
بنغالديش بشكل منتظم .وبصفته كعضو ناشط يف مجعية خرجيي جامعة هارفارد وعدد من اجلامعات
األخرى ،ينعم السيد بالل بشبكة واسعة من األصدقاء واألقران يف مجيع أحناء العامل .ويتطلع السفري بالل
إىل االستفادة من حسن نيتهم يف جعل عمل صندوق الصندوق االستئماين للضحايا كنداء جلميع الناس
لتقدمي السلوى الالزمة للضحايا.
التفاصيل الشخصية
االسم:

شيخ حممد بالل

مكان الوالدة:

شيتاغونغ ،بنغالديش.

تاريخ امليالد:

 5تشرين األول/أكتوبر 1964

احلالة االجتماعية:

متزوج ولديه طفالن

اجلنسية:

بنغالديشي

املهنة:

دبلوماسي ويف اخلدمة اخلارجية الدولية.

التعليم الجامعي
:2012

ماجستري يف اإلدارة العامة ،كلية كنيدي يف جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية.

:1995

ماجستري يف الشؤون اخلارجية والتجارة ،جامعة موناش ،أسرتاليا

:1990

بكالوريوس يف علوم الغابات ،جامعة شيتاغونغ ،بنغالديش

الخبرة الشخصية
 دبلوماسي وموظف مدين حكومي خبربة تزيد عن  27سنة يف السلك الدبلوماسي والتجارة واالستثمارونزع السالح والسالم والعدالة.
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 ناشط بشغف يف أمور العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان. وسيط متخصص يتحلى مبهارات ممتازة يف التفاوض. مدير مبهارات القيادة املبتكرة واإلبداعية اليت أثبتت جدواها. دبلوماسي اقتصادي مبهارات األعمال الرائدة يف كل من القطاعني العام واخلاص. ناشط بيئي يهدف إىل صقل املهارات للتصدي لتحديات تغري املناخ. ساعد يف وضع خطة بنغالديش دلتا  2100وترويج محلة "بنغالديش الرقمية" إلضفاء االبتكاراتواإلبداع يف جوانب ختطيطنا الوطين.
 داعية للتوازن اجلغرايف واجلنساين يف مجيع املنظمات. مدافع قوي عن اآلليات القضائية الدولية والتعاون بني الدول لتسليم اجلناة إىل العدالة مع التيقن منحتقيق العدالة للضحايا.
 ناشط من أجل عامل مدفوع باالتصاالت حيث يكون الفقر من مسؤولية اجلميع.خبرة العمل المهني
2014
احلاضر:

7

إىل

الوقت سفري مفوض واستثنائي لدى هولندا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا؛ وبولندا (اليت أجنزت
اآلن)؛ املمثل الدائم لبنغالديش لدى مجيع املؤسسات القانونية مبا يف ذلك :احملكمة
اجلنائية الدولية ،وحمكمة العدل الدولية ،وحمكمة التحكيم الدائمة ،والصندوق املشرتك
للسلع األساسية ،ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ ورئيس اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية للفرتة من  2017إىل  2018؛ رئيس اللجنة اجلامعة ملنظمة حظر
األسلحة الكيميائية للفرتة من  2014إىل 2015؛ ورئيس جلنة االعتماد التابعة ملؤمتر
الدول األطراف يف الفرتة من  2015إىل  2016؛ ونائب رئيس مؤمتر الدول األطراف يف
منظمة حظر األسلحة الكيميائية للفرتة من  2016إىل 2017؛ ونائب رئيس جملس إدارة
الصندوق املشرتك للسلع األساسية.

 2012إىل 2013

مدير عام يف وزارة الشؤون اخلارجية لبنغالديش مع والية قضائية على شرق آسيا واحمليط
اهلادئ ونقطة حمورية لبنغالديش بشأن عدد من املنظمات اإلقليمية والدولية .ساعد يف
جلب "االتصاالت" كنشاط أساسي لسياسة بنجالديش اخلارجية.

 2011إىل 2012

حصل على درجة املاجستري يف اإلدارة العامة من كلية كنيدي يف جامعة هارفارد بالواليات
املتحدة األمريكية.

 2010إىل 2011

نائب السفري يف أوزبكستان مع االعتماد املتزامن لكازاخستان وكريجيزستان وطاجيكستان.
أشرف على التجارة الثنائية بقيمة تزيد عن مليار ونصف املليار يف حني قيامه جبلب مفهوم
القطن "النظيف" يف ممارساتنا املتعلقة مبصادر التوريدات.
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 2005إىل 2010

نائب السفري لدى الواليات املتحدة األمريكية .نقطة اتصال بنغالديش يف مبىن الكابيتول
وكافة مراكز البحوث الفكرية الرائدة يف واشنطن العاصمة .املمثل التجاري جلميع
املفاوضات التجارية .عمل أيضا بصفة "وزير الصحافة" يف السفارة.

 2003إىل 2005

رئيس جملس الوزراء وزير خارجية بنغالديش .إسداء املشورة إىل وزير اخلارجية يف مجيع
الشؤون الدبلوماسية والتجارية أثناء مرافقته للوزير بصفة مندوب ومستشار ،للعديد من
املؤمترات والندوات والزيارات الثنائية واإلقليمية والدولية.

 2000إىل 2003

مستشار لدى املفوضية السامية يف بنغالديش يف كواال ملبور .ساعد يف إنشاء أول نظام
آيل للمدفوعات القنصلية يف أي من سفارات بنغالديش يف اخلارج.

 1006إىل 2000

السكرتري الثاين/واألول يف مفوضية بنغالديش السامية يف أسرتاليا .تصميم واستضافة أول
موقع على اإلنرتنت لسفارة بنغالديش.

 1995إىل 1996

أكمل درجة املاجستري يف الشؤون اخلارجية والتجارية ،جامعة موناش ،أسرتاليا بدرجة عالية
من اجلدارة.

 1996إىل 1991

أكمل دورات تدريبية يف بنغالديش كدبلوماسي مبتدئ وعمل بعد ذلك يف وزارة الشؤون
اخلارجية والتعامل مع األمم املتحدة ،ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،والشؤون
القانونية واإلدارية.

المنشورات
 "معاهدة مياه هنر الغانج :األمن املائي لبنغالديش" ،أطروحة املاجستري يف جامعة بنغالديش.1989 ، كاتب مساهم بشكل منتظم يف جملة الدبلوماسي وجملة الشؤون الدبلوماسية ،وجملة هوالند تاميز ،اخلالمؤتمرات واألنشطة العلمية الدولية
 قاد/مثل بنغالديش يف أكثر من مائة مؤمتر وندوة. ألقى خطابات وأدىل ببيانات لدولة بنغالديش يف منتديات مثل األمم املتحدة ومنتدى بنغالديشوالصني واهلند وميامنار للتعاون اإلقليمي ،ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،ومجعية الدول األطراف يف
احملكمة اجلنائية الدولية ،ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ،وحمكمة التحكيم الدائمة ،والصندوق املشرتك
للسلع األساسية ،اخل.
العضويات والجوائز
 تلقى منحة ميسون لدراسة املاجستري يف اإلدارة العامة يف جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية. تلقى منحة دراسية من هيئة املعونة األسرتالية لدرجة املاجستري يف جامعة موناش ،أسرتاليا. عضو يف رابطة اخلدمات اخلارجية البنغالديشية.18A021118
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 رئيس رابطة اخلرجيني ملعهد الغابات والشؤون البيئية. عضو رابطة اخلرجيني ملعهد الغابات والشؤون البيئية ملدى احلياة باملرتبة الذهبية. مدير مركز القيادة اآلسيوي جبامعة هارفارد.اللغات
 معرفة ممتازة وإتقان يف اللغتني اإلجنليزية والبنغالية. معرفة عمل باللغة األوردية واهلندية والبهاسا املاليزية.الهوايات
القراءة والكريكيت وكرة القدم األمريكية ،السفر ،القراءة وأعمال "رد اجلميل".

9

18A021118

ICC-ASP/17/18

 -2هيليتش ،أرمينكا
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
[األصل :باإلنكليزية
مذكرة شفوية
هتدي سفارة صاحبة اجلاللة الربيطانية حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل املذكرة  ،ICC-ASP/14/SP/08تتشرف بإبالغ األمانة
أن اململكة املتحدة قررت ترشيح البارونة أرمينكا هيليتش النتخابات أعضاء جملس إدارة الصندوق
االستئماين للضحايا ،اليت ستجرى يف الهاي يف الفرتة من  5إىل  12كانون األول/ديسمرب  ،2018أثناء
الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف.
وترى اململكة املتحدة أن البارونة هيليتش تستويف كامل الشروط املنصوص عليها يف الفقرة  1من
القرار  . ICC-ASP/1/Res.7فهي تتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ،وهلا خربة واسعة يف العمل من
أجل مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية .كانت البارونة هيليتش عضوا يف جملس إدارة الصندوق االستئماين
للضحايا منذ عام  .2015وبصفتها عضوا يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ،لقد لعبت دورا
نشطا وملتزما جدا يف سعيها لتعزيز والية وعمل الصندوق .وعلى وجه التحديد ،لقد رفعت صورة الصندوق
العامة وعمله اهلام الرامي إىل ضمان االستماع إىل أصوات الضحايا واملساعدة يف جهود مجع األموال .لقد
انضمت البارونة هيليتش إىل جملس اللوردات يف أيلول/سبتمرب  ،2014وشغلت يف السابق منصب كبرية
املستشارين اخلاصني لوزير اخلارجية الربيطاين السابق وليام هايغ .إهنا حاليا عضوا يف اجمللس التوجيهي لوزارة
الشؤون اخلارجية والكومنولث املعين مببادرة مكافحة العنف اجلنسي .وتتشرف اململكة املتحدة بأن ترفق بيان
املؤهالت ونسخة من السرية الذاتية للبارونية هيليتش.
إن اململكة املتحدة تقدر جدا الدعم القيم من الدول األطراف يف نظام روما األساسي إلعادة
انتخاب البارونة هيليتش كعضو يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.
بيان المؤهالت
نقدم هذا البيان عمال بالفقرة  6من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتحاب
أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ).(ICC-ASP/1/Res.7
إن البارونة هيليتش تستويف كامل معايري الرتشيح املنصوص عليها يف الفقرة  1من القرار أعاله ،إذ
تتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ،وبالكفاءة يف جمال مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية.
وتتمتع البارونة هيليتش خبربة عملية واسعة يف مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية .وبصفتها كبرية
مستشاري وزير خارجية بريطانيا السابق وليام هايغ ،قادت إنشاء املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي
(من أيار/مايو  2012حىت اآلن) حبث قدمت املشورة يف مجيع مراحل املبادرة ،من الربوتوكول الدويل
لتوثيق العنف اجلنسي يف حاالت النزاع والتحقيق فيه ،إىل مؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف اجلنسي يف
حاالت النزاع (حزيران/يونيه .)2014
18A021118
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وقامت البارونة هيليتش ،بصفتها كبرية مستشاري وزير اخلارجية الربيطاين ،بإسداء املشورة بشأن
مجيع اجلوانب املتعلقة بالسياسة اخلارجية للمملكة املتحدة ،ورافقت وزير اخلارجية يف الزيارات الرمسية اليت
قام هبا إىل ما يزيد على  70بلدا حيث اكتسبت خربة واسعة ومباشرة فيما يتعلق باهليئات املتعددة
األطراف ،ووضع السياسات وتنفيذها ،فضال على متثيل وزير اخلارجية على املستوى السياسي.
وتواصل البارونة هيليتش منذ تعيينها عضوا يف جملس اللوردات التزامها بضحايا اجلرائم اخلطرية ،مبا
يف ذلك من خالل اقرتاح إنشاء اللجنة الربملانية األوىل للمملكة املتحدة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت
النزاع والعمل على اعتمادها .إمها عضوا يف اجمللس التوجيهي اخلارجي الذي يقدم املشورة للممثل اخلاص
لرئيس الوزراء املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع .كما أهنا أيضا عضوا يف اجمللس االستشاري ملركز كلية
لندن لالقتصاد للمرأة والسالم واألمن.
وتشغل البارونة هيليتش منصب مدير لشركة  ،J.D.H. Officeوهي شركة ال تسعى إىل حتقيق
الربح وتركز على املصاحل اإلنسانية واخلريية الدولية ،مبا يف ذلك العنف اجلنسي يف حاالت النزاع ،ومنع
النزاعات ،والالجئني ،وانعدام اجلنسية.
ويشهد سجل البارونة هيليتش احلافل يف اخلدمة العامة والتزامها العميق بدعم الناجني من اجلرائم
اخلطرية على ما تتحلى به من أخالق رفيعة وحياد ونزاهة.
الخبرة المهنية
منذ حزيران/يونيه  2016جملس اللوردات ،جلنة العالقات الدولية ،عضوا.
منذ حزيران/يونيه  2016كلية لندن لالقتصاد ،مركز املرأة للسالم واألمن ،عضو يف اجمللس االستشاري.
منذ حزيران/يونيو  2015اجمللس التوجيهي التابع لوزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث واملعين باملبادرة
املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي؛ عضوة يف اجمللس التوجيهي اخلارجي الذي
يقدم املشورة للممثل اخلاص لرئيس الوزراء املعين بالعنف اجلنسي يف حاالت
النزاع؛ إسداء املشورة بشأن تطوير وتنفيذ املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف
اجلنسي اليت هتدف إىل وضع حد لإلفالت من العقاب على العنف اجلنسي
يف حاالت النزاع ،وتكثيف الدعم الدويل للناجني.

11

منذ أيار/مايو 2015

شركة  ،J.D. H. London Ltdمديرة لشركة ال تسعى إىل حتقيق الربح وتركز
على املصاحل اإلنسانية واخلريية الدولية ،مبا يف ذلك الالجئني ،وانعدام اجلنسية،
والعنف اجلنسي يف حاالت النزاع ،ومكافحة النزاعات.

آذار/مارس 2015

اللجنة املخصصة املختارة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع ،اقرتاح إنشاء
اللجنة الربملانية األوىل للمملكة املتحدة املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع
والعمل على اعتمادها ،وتكليفها للنظر يف الدعم املقدم من اململكة املتحدة إلعادة
إدماج الناجني من العنف اجلنسي مبا يف ذلك التصدي للوصم بالعار والتخفيف
من اآلثار الصحية ،وأداء مبادرة حكومة اململكة املتحدة ملنع العنف اجلنسي.
18A021118

ICC-ASP/17/18

18A021118

منذ أيلول/سبتمرب
2014

عضوة مدى احلياة مبجلس اللوردات يف برملان اململكة املتحدة

2015-2014

كبرية املستشارين اخلاصني لرئيس جملس العموم ،وزير اخلارجية واملمثل اخلاص
لرئيس الوزراء فيما يتعلق مبنع العنف اجلنسي يف حاالت النزاع مبجلس الوزراء،
معايل السيد وليام هايغ ،إسداء املشورة لوزير اخلارجية فيما يتعلق بدور جملس
األمن القومي؛ رئيسة املستشارين للمبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي يف
احلكومة الربيطانية ،مع الرتكيز على رسم سياسة حكومة اململكة املتحدة
بشأن املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي.

2014-2010

كبرية املستشارين اخلاصني لوزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث ،أسدت املشورة
بشأن مجيع جوانب السياسة اخلارجية للمملكة املتحدة ،عملت كرئيسة فعالة
لألركان السياسية ،مما جنم عنها إنشاء السياسة وتنفيذها وكذلك متثيل وزير
اخلارجية على املستوى السياسي؛ رافقت وزير اخلارجية يف الزيارات الرمسية إىل
ما يزيد على  70دولة؛ اكتسبت خربة واسعة ومباشرة فيما يتعلق باهليئات
املتعددة األطراف مبا يف ذلك جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،واجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،ووزراء خارجية الدول األطراف يف حلف مشال
األطلسي ،وجملس الشؤون اخلارجية لالحتاد األورويب ،ومؤمتر قمة وزراء
اخلارجية يف جمموعة الثمانية ،ومؤمتر القمة للدول األعضاء يف الكومنولث؛ يف
أيار/مايو  ،2012أشرفت على إنشاء املبادرة املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي
وقدمت املشورة يف مجيع مراحل املبادرة ،من الربوتوكول الدويل لتوثيق العنف
اجلنسي يف حاالت النزاع والتحقيق فيه ،إىل مؤمتر القمة العاملي إلهناء العنف
يف حاالت النزاع املعقود يف حزيران/يونيه .2014

2010-2005

كبرية مستشاري وزير اخلارجية يف حكومة الظل؛ املسؤولية عن التقدم يف
أهداف السياسة العامة لوزير اخلارجية يف حكومة الظل ،وإدارة املكتب اخلاص
واملوظفني؛ التفاوض مع حكومة الظل واألعضاء الرئيسيني يف هذه احلكومة
وأعضاء احلزب يف الربملان نيابة عن وزير اخلارجية يف حكومة الظل بشأن
قضايا السياسة العامة احلساسة واإلدارة العامة؛ ومسؤولة عن الوساطة للتوصل
إىل حلول واتفاقات مع أعضاء الربملان الرئيسيني؛ عرض أهداف وزير اخلارجية
يف حكومة الظل على كبار املسؤولني ،والدبلوماسيني ،والصحفيني،
واألكادمييني ،ومراكز البحوث األجنبية ،واملنظمات غري احلكومية؛ واالتصال
مع السفارات األجنبية ووزارات اخلارجية نيابة عن وزير اخلارجية يف حكومة
الظل؛ رافقة وزير اخلارجية يف حكومة الظل يف مجيع الزيارات اخلارجية.

2005-2002

كبرية مستشاري وزير اخلارجية يف حكومة الظل؛ املساعدة الرئيسية لوزير
الدفاع يف حكومة الظل؛ اإلشراف على رسم السياسات وتنفيذها؛ جهة
االتصال الرئيسية لرؤساء األركان وكبار القادة واملوظفني يف وزارة الدفاع؛
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ومديري املصانع احلربية باململكة املتحدة ومجيع أرجاء العامل؛ واألكادمييني؛
واملعلقني؛ إعداد اإلحاطات والتقارير واألحباث الكتابية املتعمقة والتحليل
املوجز حول قضايا الدفاع .إعداد اإلحاطات والتقارير واألحباث الكتابية
املتعمقة والتحليل املوجز حول قضايا الدفاع.
2002-2001

حمللة تقييم املخاطر لدى شركة  MMC Ventures Ltdوهي شركة استثمارية
لتسهيل االستثمار يف الشركات املنشأة حديثا عن طريق جمموعة من املمولني
املساندين؛ توفري املوارد للفرص االستثمارية اجلديدة؛ تيسري االستثمار يف
الشركات املنشأة حديثا؛ العناية الواجبة ،املساعدة يف شروط التفاوض وإدارة
العمليات االستثمارية.

2000-1998

مساعدة حبوث يف وزاريت اخلارجية والدفاع يف حكومة الظل؛ التنسيق والدمج
بني أنشطة وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع يف حكومة الظل؛ إعداد اإلحاطات
للمناقشات الربملانية ،ومقاالت ورسائل لوسائل اإلعالم الوطنية والدولية.

1998-1997

باحثة يف الشؤون الدولية والدفاع مبكتبة جملس العموم؛ البحث والتحليل يف
جمايل الدفاع والشؤون الدولية جلميع أعضاء الربملان من مجيع األحزاب.

1994-1993

خبرية استشارية مستقلة هليئة اإلذاعة الربيطانية وحمطات ITV

1992-1990

مدرسة للغة اإلنكليزية وآداهبا يف مدرسة غراتسانيتسا الثانوية ،البوسنة واهلرسك،
مدرسة متفرغة لطلبة ترتاوح أعمارهم بني  14و  18سنة من العمر.

و ،War Childإحاطات إعالمية وحتليالت بشأن القضايا السياسية واألمنية
املتعلقة بشرق أوروبا وغرب البلقان.

التعليم
شباط/فرباير –
آذار/مارس 2003

التحديات اليت تواجه السياسة اخلارجية للواليات املتحدة ( ،)IIواشنطن
العاصمة؛ وبرنامج وزارة اخلارجية األمريكية للمسؤولني احلكوميني والسياسيني
واألكادمييني والصحفيني املعنيني عمليا بتطوير السياسة اخلارجية أو تفسريها.

1996-1994

ماجستري يف تاريخ العالقات الدولية ،كلية لندن للعلوم االقتصادية ،لندن.

1990-1986

بكالوريوس يف اللغة اإلنكليزية وآداهبا ،جامعة سراييفو ،البوسنة واهلرسك.

اللغات
 تتحدث اللغات الصربية  -الكرواتية بطالقة (البوسنية والكرواتية والصربية) -جتيد القراءة باللغات األملانية واملقدونية والسلوفينية.
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كويتي دومبيا ،ماما (مالي)
[األصل :بالفرنسية
مذكرة شفوية
هتدي وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والتعاون الدويل جلمهورية مايل حتياهتا ألمانة مجعية
الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي هبولندا وتتشرف بأبالغها ،بأمر
من حكومتها ،برتشيح السيدة ماما كوييت دومبيا لشغل أحد مناصب العضوية يف جملس إدارة الصندوق
االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ،للفرتة بني  2018إىل  ،2022يف االنتخابات اليت
ستجري خالل الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف ،املقرر أن تنعقد يف الهاي يف الفرتة من  5إىل
 12كانون األول/ديسمرب .2018
مرفق طي هذه املذكرة السرية الذاتية للسيدة ماما كوييت دومبيا.
بيان المؤهالت
التفاصيل الشخصية
اللقب:

كوييت

االسم:

ماما (امسها العائلي املأخوذ عن زوجها :السيدة دومبيا)

اجلنسية:

مالية

احلالة االجتماعية:
املهنة:

هلا مخسة أطفال

مفتشة معنية بشؤون الشباب والرياضة

الوظائف الحالية
 رئيسة برنامج منصة القيادات النسائية يف مايل˗ ممثلة الدول األفريقية لدى الصندوق االستئماين للضحايا  /احملكمة اجلنائية الدولية.
األوسمة واأللقاب الفخرية
 وسام االستحقاق الوطين ملايل مبدالية بشكل حنلة
 وسام االستحقاق الوطين ملايل برتبة فارس

 وسام االستحقاق األفريقي برتبة فارس (أديس أبابا)

 جائزة التميز يف جمال االهتمام بقضايا اجلنسني (داكار)

18A021118
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المسار الوظيفي في المجتمع المدني
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أمينة شؤون الرتبية والثقافة يف املكتب التنفيذي الوطين لتنسيق الرابطات واملنظمات غري احلكومية
النسائية يف مايل.2002-1998 ،
أمينة العالقات اخلارجية – جلنة التنسيق بني الرابطات واملنظمات غري احلكومية النسائية يف مايل؛
وشاركت يف العديد من املنتديات الوطنية الرفيعة املستوى2008-2002 ،
عضوة اللجنة الوطنية للتثقيف يف جمال السالم.2002-2000 ،
الرئيسة املنتخبة لشبكة تنمية قدرات األفريقيات وتواصلهن ،ومقرها نريويب ،لواليتني امتدت إحدامها
من عام  2003حىت عام  2007واألخرى من عام  2007حىت عام 2010
عضوة حبكم منصبها يف جملس إدارة شبكة تنمية قدرات األفريقيات وتواصلهن.2017-2010 ،
عضوة اللجنة التنفيذية ملؤمتر املنظمات غري احلكومية اليت تربطها باألمم املتحدة عالقات استشارية،
من عام  2003حىت عام 2007
عضوة اللجنة الدائمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقايف لالحتاد األفريقي ،من عام 2005
حىت عام 2009
رئيسة الفريق القطاعي املعين بقضايا اجلنسني واملسائل ذات الصلة لدى اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والثقايف/االحتاد األفريقي2009-2005 ،
نائبة رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي والثقايف لالحتاد األفريقي من عام  2011حىت عام
2014
نائبة رئيس الرابطة الدولية املعنية بالنشاط يف جمال قضايا اجلنسني.
عضوة يف اللجنة النسائية العاملية املعنية مبتابعة توصيات منتدى متويل التنمية ،الفريق العامل املعين
باملرأة املعين بالتمويل والتنمية.
عضوة يف فرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية جلسات االستماع ملمثلي اجملتمع املدين والقطاع
اخلاص متهيدا لقمة األلفية ،أيلول/سبتمرب  ،2010نيويورك.
عضوة فريق اخلرباء املعين بفعالية املعونة ،ومتابعة تنفيذ إعالن باريس.
عضوة منظمة اجملتمع األهلي "املبادرة الدولية لشفافية املعونة"
عضوة جلنة تنسيق شبكة نساء البلدان األقل تقدما
عضوة االئتالف الدويل املعين بالنهوض مبسؤولية احلماية
املسؤولة عن التواصل يف شبكة السالم واألمن لنساء اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا /مايل
رئيسة االئتالف املعين باحملكمة اجلنائية الدولية يف مايل.
عضوة مؤسسة يف الشبكة الفرنكوفونية للمساواة بني اجلنسني ،املنظمة الفرنكوفونية الدولية.
رئيس شبكة تنمية املرأة واالتصال يف مايل.
عضو يف جمموعة الشراكة من أجل فعالية التنمية (املراكز املهنية ملهارات مراكز التطوير املهين للتطوير
الفين) ،اجملموعة النسائية ،فعالية التنسيق التنموي ،منسقة للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية.
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عضوة يف الفريق االستشاري للمجتمع املدين التابع لألمم املتحدة ،نساء غرب ووسط أفريقيا.
رئيسة برنامج النساء يف مايل من أجل السالم واملصاحلة الوطنية.
ممثلة الدول األطراف األفريقية يف جملس الصندوق االستئماين لضحايا احملكمة اجلنائية الدولية ،احملكمة
اجلنائية الدولية.

المسار الوظيفي النقابي











ناشطة نقابية يف جمال األمن العام2012-1972 ،
رئيسة جلنة املرأة يف النقابة الوطنية للتعليم والثقافة
مدربة على إعمال الربنامج األفريقي لتنمية قدرات الكادحني ومشاركتهم الدميقراطية وذلك يف إطار
مشروع مشرتك بني منظمة الوحدة النقابية األفريقية واالحتاد النقايب اهلولندي.
رئيسة اللجنة الوطنية لكادحات مايل /االحتاد الوطين لكادحي مايل.
عضوة منتخبة يف اللجنة األفريقية ألممية التعليم عن منطقة أفريقيا ،ومنسقة مشروع النهوض باملرأة
التابع ملنظمة التعليم الدولية يف مايل.
عضوة خلية توجيه مشروع مكتب العمل الدويل لربنامج دعم تنفيذ إعالن منظمة العمل الدولية
املتعلق مببادئ العمل واحلقوق األساسية فيه يف مايل.
رئيسة شبكة تنمية قدرات نساء مايل وتواصلهن ضمن ائتالف شبكات مايل املسمى
MUSONET



عضو جملس إدارة مكتب العمل الدويل ،منظمة العمل الدولية.

العمل في نقابات اإلتحادات العمالية











ناشطة يف النقابات العمالية .أمينة عامة.2012-1972 ،
رئيس اللجنة النسائية لدى .SNEC
مدربة دورة يف الربنامج األفريقي لتنمية املشاركة الدميقراطية للعمال يف مايل( ،مشروع (،)OUSA/FNV
هولندا).
رئيسة اللجنة الوطنية املالية للمرأة العاملة ،االحتاد الوطين لعمال مايل.
عضوة منتخبة يف اللجنة األفريقية للتعليم الدويل ،إقليم إفريقيا ،ومنسقة مشروع تعزيز املرأة للتعليم الدويل يف
مايل.
عضوة اللجنة التوجيهية ملشروع  PAMODECالتابع ملكتب العمل الدويل ،منظمة العمل الدولية ،يف
مايل.
عضوة يف جملس إدارة منظمة العمل الدولية ،منظمة العمل الدولية.
التدريب والمؤهالت
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التدريب يف األنشطة االجتماعية والثقافية ،املعهد الدويل يف بوردو1978 ،
املفتشة املعنية بالشباب والرياضة منذ عام 1999
التدريب على إدارة نظم التدريب يف مكتب العمل الدويل يف تورينو بإيطاليا
التدريب يف جمال عوملة االقتصاد وأثره على عامل العمل
التدريب يف جمال القيادة وحقوق املرأة يف املعهد األفريقي للتنمية/صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
التدريب يف جمال "قضايا اجلنسني والتنمية" ضمن إطار حلقات دراسية متعددة للتدريب األساسي
والتدريب املتوسط والتدريب املتقدم
التدريب على التمثيل/الدفاع لدى الوكالة احلكومية الدولية للفرنكوفونية
التدريب يف جمال احلقوق املدنية والسياسية والثقافية ،باماكو
التدريب على القيادة النسائية ،أكرا2009 ،
شهادة يف التدريب يف جمال املرأة والسالم :القرار  1325الصادر عن جملس األمن التابع لألمم
املتحدة/نيويورك
شهادة تدريب يف إعداد املدربات لتعميم االهتمام بقضايا اجلنسني يف جمال حفظ السالم لدى
االحتاد األفريقي ،نازاريث بإثيوبيا2011 ،
شهادة يف الوساطة/التفاوض يف النزاعات صادرة عن هيئة األمم املتحدة للنساء2012 ،
شهادة تدريب على رصد إعمال حقوق اإلنسان لدى "بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل"،2013 ،MINUSMAبوماكو
شهادة تدريب على احلكم الرشيد يف قطاع األمن ملنع النزاعات/مركز كويف عنان الدويل يف أكرا -
2013
شهادة يف القانون الدويل اجلنائي من معهد حقوق اإلنسان يف فرنسا

المنشورات




كتيب عن "حقوق عامالت مايل" تشرين الثاين/نوفمرب  1999بتمويل من مشروع مكتب العمل
الدويل INT/94/MO9NET
قضايا اجلنسني والسياسات اللربالية اجلديدة/ندوة عقدت يف الرباط عام 2006

المؤتمرات الدولية حول وضع المرأة
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شاركت يف الدورات الثانية واألربعني والثالثة واألربعني واخلامسة واألربعني والسادسة واألربعني والسابعة
واألربعني والثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني واخلمسني واحلادية واخلمسني والثانية واخلمسني والثالثة
واخلمسني والرابعة واخلمسني واخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني والسابعة واخلمسني والثامنة
واخلمسني والتاسعة واخلمسني والواحدة والستني والثانية والستني للجنة وضع املرأة التابعة للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،نيويورك (األمم املتحدة) ،آذار/مارس من األعوام  1998و 1999و2001
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و 2002و 2003و 2004و 2005و 2006و 2007و 2008و 2009و 2010و2011
و 2012و 2013و 2014و 2015و  2017و 2018
شاركت يف املؤمتر العاملي للكادحات الذي نظمه االحتاد الدويل للنقابات احلرة يف ريو دي جانريو
بالربازيل يف عام ( 1999حيث تولت دور املقررة عن اجملموعة الفرنكوفونية)
شاركت يف املؤمتر الدويل للعمل يف قصر األمم ومقر مكتب العمل الدويل يف جنيف ،حزيران/يونيه من
األعوام  2002و 2004و 2006و 2008و 2010و 2011و2012
شاركت يف ملتقى نظمه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بشأن الروابط اليت جيب أن تقام بني
األهداف اإلمنائية لأللفية ومنهاج عمل بيجني ،10+كانون األول/ديسمرب 2004
شاركت يف ملتقى منظمات اجملتمع املدين يف كوبنهاغن املعين بإصالح األمم املتحدة (أيار/مايو
 :)2005حيث قدمت عرضا عن احلكم الرشيد يف أفريقيا
تكلمت يف جلسات ممثلي اجملتمع املدين املعنية بإصالح األمم املتحدة ،حزيران/يونيو ،2005
نيويورك
شاركت يف منتديات اجتماعية عاملية عقدت يف بومباي (اهلند) ويف باماكو (مايل) ويف نريويب
(كينيا) :حيث نظمت حتاور أنصار املرأة
شاركت يف منتدى رفيع املستوى معين بفعالية املساعدة؛ أكرا2008 ،
شاركت يف املؤمتر الذي عقد يف الدوحة بقطر عام  2008بشأن متويل التنمية بشكل متابعة ملــونتريي
شاركت يف العديد من أنشطة التمهيد ملؤمترات قمة االحتاد األفريقي
شاركت يف القمة األوروبية األفريقية اليت عقدت يف لشبونة عام 2007
شاركت يف القمة األفريقية الرتكية اليت عقدت يف اسطنبول عام 2008
شاركت يف العديد من مؤمترات القمة لرؤساء دول االحتاد األفريقي
شاركت يف مؤمتر كوبنهاغن املعين باهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية (املتعلق بتعزيز املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة) ،يف عامي 2009و2010
شاركت يف مؤمتر األطراف اخلامس عشر املعين بتغري املناخ الذي عقد يف كوبنهاغن وقطر يف كانون
األول/ديسمرب  ،2009واملؤمتر السادس عشر الذي عقد يف كنكون باملكسيك يف كانون
األول/ديسمرب  ،2010واملؤمتر الثامن عشر الذي عقد يف الدوحة ،قطر ،يف كانون
األول/ديسمرب  ،2012واملؤمتر التاسع عشر الذي عقد يف وارسو عام  ،2013واملؤمتر الواحد
والعشرين الذي عقد يف باريس ،واملؤمتر الثاين والعشرين الذي عقد يف بون.
شاركت يف املنتدى الرفيع املستوى املعين بفعالية التنمية الذي عقد يف بوسان بكوريا اجلنوبية يف تشرين
الثاين/نوفمرب 2011
شاركت يف منتدى الرابطة الدولية للنساء من أجل التنمية الذي عقد يف اسطنبول عام 2012
شاركت يف مؤمتر مزاويل أنشطة اجملتمع املدين على صعيد العامل بشأن املسؤولية عن احلماية،اسطنبول،
2013
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شاركت يف االجتماع الرفيع املستوى املعين بفعالية التنمية الذي عقد يف املكسيك (نيسان/أبريل
)2014
املشاركة يف االجتماع الرفيع املستوى ،نريويب ،2016 ،حول متابعة بوسان.

مدربة





يف جمال حقوق النساء العامالت
يف جمال حقوق املرأة واألدوات القانونية:األمم املتحدة/القرارات  1325و 1820و 1888و1889
الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة
حقوق املرأة يف أفريقيا :االحتاد األفريقي :بروتوكول مابوتو واإلعالن الرمسي لرؤساء دول االحتاد
األفريقي ،أدوات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)

األوسمة التقديرية
 :2004وسام االستحقاق ملايل (من رئاسة مجهورية مايل)
 :2005رشحت جلائزة نوبل للسالم (سويسرا)
 :2007وسام االستحقاق األفريقي برتبة فارس (أديس أبابا)
 :2007جائزة مينرفا الذهبية الدولية (إيطاليا)
 :2007وسام االستحقاق الوطين ملايل برتبة فارس (من رئاسة مجهورية مايل)
 :2011نالت جائزة يف جمال االهتمام بقضايا اجلنسني لعام ( 2011داكار)
اللغات
الفرنسية :جتيد تكلمها وكتابتها بالغ اإلجادة.
اإلنكليزية :حتسن تكلمها وكتابتها.
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لورد كيبانيدزي ،غوشا (جورجيا)
مذكرة شفوية
هتدي سفارة جورجيا لدى مملكة هولندا حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وباإلشارة إىل مذكرة األخرية رقم  ICC-ASP/17/SP /6بتاريخ 12
أيلول/سبتمرب  2018وتتشرف بإبالغها أن حكومة جورجيا قد قررت ترشيح نائب وزير العدل السيد
غوشا لندكابانيدزي كمرشح النتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا الذي اعتمدته
مجعية الدول األطراف يف  9أيلول/سبتمرب  .2002االنتخابات اليت ستجري أثناء الدورة السابعة عشرة
جلمعية الدول األطراف يف الفرتة من  5إىل  12كانون األول/ديسمرب  ،2018يف الهاي.
مرفق هبذه الوثيقة بيان املؤهالت الذي نقدمه مبوجب املادة ( )4( 36أ) من نظام روما األساسي
والسرية الذاتية للسيد غوشا لوردكيبانيدزي.
بيان المؤهالت
نقدم هذا البيان عمال بقرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة
الصندوق االستئماين للضحايا (.)ICC-ASP/1/Res.7
إن السيد غوشا لوردكيبانيدزي يلتزم متاما مبتطلبات الرتشيح املنصوص عليها يف الفقرة  1من القرار
املذكور أعاله :إنه يتحلى باألخالق الرفيعة ،والنزاهة واحلياد ولديه الكفاءة يف مساعدة ضحايا اجلرائم
اخلطرية.
ويتجلى هذا على أفضل وجه من خالل خدمته يف القطاع العام املتواصل منذ أكثر من عقدين من
الزمن وااللتزام الصارم بالقانون الدويل وحقوق اإلنسان واملساعدة لضحايا اجلرائم اخلطرية .يتمتع السيد
غوشا لوردكيبانيدزه خبربة واسعة يف العمل على مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية من حيث السياسة
واملمارسة:
لقد عمل منذ التسعينات على اجلوانب القانونية والسياسية واإلنسانية لتسوية النزاعات يف
جورجيا ملعاجلة االحتياجات اخلاصة لضحايا االنتهاكات اجلسيمة اإلنسانية وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
التطهري العرقي .لقد شارك بنفسه يف عملية املساعدات اإلنسانية يف عام  1992ملساعدة السكان يف مدينة
كفارشيلي يف أخبازيا ،وقام بصياغة تقرير جورجيا عن سياسة التطهري العرقي يف أخبازيا ،جورجيا يف عام
 ،1997خاصة بتسليط الضوء على العدالة الدولية ملعاجلة مصاحل الضحايا ،كما أنه مثل تكرارا وزارة
الشؤون اخلارجية بشأن القانون الدويل وقضايا حقوق اإلنسان الدولية يف خمتلف هيئات حقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك جلنة حقوق اإلنسان .وبنفس هذه الروح ،وبصفته عضو جملس إدارة
مجعية الصليب األمحر اجلورجية ،ساهم بشكل كبري يف رفع الوعي العام بشأن القانون اإلنساين يف البالد
وقام بصياغة والية الوفد اجلورجي للتفاوض بشأن نظام روما األساسي ،كما أنه اقرتح ودعا إىل انضمام
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جورجيا إىل جمموعة الدول ذات التفكري املتقارب ،وشارك يف املفاوضات اليت أدت إىل اعتماد نظام روما
األساسي يف عام  1998مث يف إطار اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية.
إن عمله كربوفسور مساعد يف كلية الشؤون الدولية والعامة جبامعة كولومبيا يستحق ذكره بشكل
خاص على أنه يركز على حقوق املرأة ،وتعميم املنظور اجلنساين ومشاركة النازحني يف األمور السياسية.
يرتأس السيد غوشا لوردكيبانيدزي حاليا بصفته نائبا لوزير العدل يف جورجيا الدعوى القضائية بني
الدول مع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان نيابة عن الضحايا ،كما أنه بقوم بتوجيه العمل يف تنفيذ قرارات
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بضحايا انتهاكات االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .كما أنه
ميثل جورجيا يف العالقات مع احملكمة اجلنائية الدولية ،حيث يتعامل بأمور التعاون مع احملكمة اجلنائية
الدولية والصندوق االستئماين للضحايا.
والسيد لوردكيبانيدزي باعتباره الرئيس املشارك للجنة املعنية بنوع اجلنس بني الوكاالت ،فإنه يقوم
باملسامهة وتنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت لصياغة وإجناز االلتزامات مبوجب خطط العمل بشأن
املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة والعنف املنزيل وقرار جملس األمن الدويل رقم  1325حول املرأة
والسالم واألمن .ويشمل سجله احلافل أيضا صياغة اسرتاتيجية حقوق اإلنسان يف جورجيا (-2014
 )2020مع عنصر قوي حلقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املرأة بصفته رئيس مشارك
للمجلس املشرتك بني الوكاالت؛ وتنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت يف إعداد مبادئ توجيهية للمكلفني
بإنفاذ القانون بشأن قضايا االجتار بالبشر مع الرتكيز على حتديد هوية ضحايا االجتار بالبشر ومعاملة النساء
واألطفال الضحايا ،وعرض/تقدمي املساعدة للضحايا على أساس االحتياجات يف إطار اجمللس املشرتك بني
الوكاالت ملكافحة االجتار بالبشر .لقد قاد جهود اللجنة اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت يف جورجيا ملواصلة
تطوير اإلطار القانوين بشأن األشخاص املفقودين أثناء النزاع املسلح ،وإنشاء األدوات القانونية ذات الصلة
ملكافحة ومنع العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس أثناء وبعد النزاع املسلح وذلك بتعزيز احلماية
للنساء النازحات من العنف اجلنسي واملنزيل واجلنساين ،والتيقن من حصوهلن على خدمات املساعدة الطبية
والنفسية والقانونية.
وبصفته عضوا يف جلنة املساواة بني اجلنسني التابعة جمللس أوروبا ،ال يزال السيد لوردكيبانيدزي يبذل
اجلهود لرفع مستوى أمهية العمل مع مرتكيب العنف ضد املرأة والعنف األسري يف املناقشات املواضيعية يف
جلنة املساواة بني اجلنسني.
وبوجود هذه الفرضية ،فإن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ميكن أن تكون واثقة من
استثمار خربة السيد غوشا لوردكيبانيدزي ومعرفته يف منصب عضو جملس إدارة الصندوق االستئماين
للضحايا.

التعليم
 2011إىل الوقت احلاضر :كلية فوردهام للقانون ،نيويورك ،نيويورك ،دكتورا يف العلوم القضائية .مرشح وزميل
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الدكتوراه .أطروحة" :السلوك الالحق للمنظمات الدولية :النظرية والتطبيقة".
أيار/مايو 2004

كلية احلقوق جبامعة هارفارد ،كامربيدج ،ماساتشوستس؛ ماجستري يف الدراسات القانونية
الدولية.

حزيران/يونيو 1991

جامعة سوخومي ،سوخومي ،جورجيا؛ بكالوريوس يف القانون.

الخلفية المهنية
 2012إىل الوقت احلاضر:

وزارة العدل جلورجيا ،تبيليسي ،جورجيا؛ نائب وزير؛ قام/ويقوم باإلشراف على دائرة متثيل
الدولة يف احملاكم الدولية ،وإدارة القانون الدويل العام ،وإدارة التحكيم الدويل ،وإدارة
القانون يف االحتاد األورويب ،واإلدارة التحليلية ،ويقوم بتنسيق العالقات الدولية لوزارة
العدل ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية (جملس أوروبا ،االحتاد األورويب ،احملكمة اجلنائية
الدولية ،منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،والناتو):
 قاد/ويقود الدعوى القضائية/ومتثيل جورجيا يف القضايا الرئيسية أمام احملكمةاألوروبية حلقوق اإلنسان نيابة عن الضحايا يف قضية جورجيا ضد روسيا
(األوىل) (الرتحيل) ،وجورجيا ضد روسيا (الثانية) (قضية حرب عام ،)2008
وجورجيا ضد روسيا (الرابعة) (املمارسات اإلدارية)؛
 توجيه دائرة متثيل الدولة يف احملاكم الدولية يف تنفيذ األحكام/القرارات القضائيةالصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بضحايا انتهاكات
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛
 ميثل جورجيا فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك التعاون مع احملكمةاجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا؛
 يرتأس السياسة املتعلقة باملرأة ونوع اجلنس وحقوق الطفل؛ وبصفته رئيسا مشاركاللجنة الوطنية املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد
املرأة والعنف املنزيل ،فإنه يساهم وينسق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت لصياغة
االلتزامات وتلبيتها مبوجب خطط العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والعنف
ضد املرأة والعنف املنزيل وقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325
بشأن املرأة والسالم واألمن؛
 بصفته كرئيس مشارك للمجلس املشرتك بني الوكاالت ،ترأس صياغة اسرتاتيجيةحقوق اإلنسان يف جورجيا ( )2020-2014اليت مت اعتمادها يف عام
2014؛
 ترأس فريق الوزارة املعين بصياغة قانون ملكافحة التمييز وذلك لتقدمي ،يف مجلة أمورأخرى ،مفهوم "التمييز املتعدد" حلماية الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال
واألشخاص النازحني داخليا واألشخاص ذوي اإلعاقة؛

18A021118

22

ICC-ASP/17/18

 يوجه عمل أمانة جملس الوكاالت املشرتكة ملكافحة االجتار بالبشر واملكلفبالتعامل مع أطفال الشوارع؛ تنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت لوضع مبادئ
توجيهية لعمليات إنفاذ القانون املتعلقة بقضايا االجتار بالبشر مع الرتكيز على
التعرف على ضحايا هذه اجلرائم ،ومعاملة النساء واألطفال الضحايا،
وتوفري/تقدمي املساعدة للضحايا املستندة على االحتياجات؛
 تنسيق وقيادة اجلهود يف اللجنة اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت ملواصلة تطويراإلطار القانوين املتعلق باألشخاص املفقودين أثناء النزاع املسلح؛ وضع األدوات
ذات الصلة ملكافحة ومنع العنف اجلنسي واجلنساين أثناء النزاع املسلح وبعده،
وكذلك أثناء الكوارث الطبيعية أو يف حاالت الطوارئ األخرى؛ تعزيز محاية
النساء النازحات داخليا من العنف اجلنسي واملنزيل واجلنساين ،وضمان حصوهلن
على خدمات املساعدة الطبية والنفسية والقانونية.
 7-5كانون األول/ديسمرب
:2018

جلنة املساواة بني اجلنسني ،جملس أوروبا؛ عضو؛ مبوجب والية جلنة املساواة بني اجلنسني
التابعة جمللس أوروبا ،داعية من أجل:
 وضع مسألة التمييز املتعدد يف جدول األعمال؛ ترقية العمل مع مرتكيب العنف ضد املرأة والعنف املنزيل كواحد من البنودللمناقشات املواضيعية خالل االجتماع الرابع عشر الجتماع جلنة املساواة بني
اجلنسني.
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 2009إىل :2013

كلية جامعة كولومبيا للشؤون الدولية والعامة ،نيويورك ،نيويورك؛ بروفسور مساعد؛ قام
بتدريس دورة دراسات عليا بعنوان "حقوق اإلنسان يف أوراسيا ما بعد الشيوعية" حول
حقوق اإلنسان والدميقراطية يف أوراسيا؛ قاد ورش عمل حول االجتار بالبشر والعنف يف
جورجيا ،مشل نوع اجلنس يف التعليم العام ويف مشاركة النازحني السياسية يف بناء السالم
ويف احلكم يف جورجيا.

 2007إىل :2008

كلية احلقوق يف جامعة كولومبيا ،نيويورك ،نيويورك؛ أجرى حبثا حول القوانني الضعيفة غري
الفعالة للمؤسسات الدولية يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك ممارسة األمم املتحدة/احملكمة
اجلنائية الدولية املتعددة القطاعات.

 2005إىل :2007

حكومة جورجيا ،تبيليسي ،جورجيا؛ مستشار الشؤون اخلارجية والقانون الدويل لرئيس
وزراء جورجيا؛ أسدى باملشورة لرئيس وزراء جورجيا بشأن القانون الدويل وحقوق اإلنسان
والشؤون اخلارجية؛ أسدى باملشورة بشأن اجلوانب القانونية والسياسية واإلنسانية حلل النزاع
يف منطقيت أخبازيا وتسخينفايل يف جورجيا.

 2004إىل :2005

وزارة خارجية جورجيا ،تبيليسي ،جورجيا؛ مستشار ،مث سفري متجول؛ أسدى باملشورة
بشأن القضايا اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية (األمم املتحدة ،منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،جملس أوروبا ،االحتاد األورويب ،الناتو)؛ قاد فريق عمل الوزارة املعين
بتسوية النزاعات ،وأسدى باملشورة بشأن القانون الدويل واجلوانب اإلنسانية وجوانب
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حقوق اإلنسان يف عملية السالم اليت تقودها األمم املتحدة يف أخبازيا يف جورجيا ومنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا يف عملية السالم يف منطقة تسخينفايل يف جورجيا؛ إعداد
إجيازات حتليلية وأوراق املواقف وتوصيات بشأن القانون الدويل وآراء قانونية بشأن حقوق
اإلنسان.
 1999إىل :2003

شارك يف بعثة جورجيا الدائمة لدى األمم املتحدة ،نيويورك ،نيويورك بصفة كبري
املستشارين ،وخدم كمستشار قانوين يف شؤون القانون الدويل واملنظمات الدولية وحقوق
اإلنسان؛ مثل جورجيا يف جلنة (حقوق اإلنسان) الثالثة واللجنة السادسة (القانونية)
واللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية ،وجلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بامليثاق،
وجلنة حفظ السالم.

:2002

معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي والقانون الدويل ،فرايبورغ ،أملانيا؛ باحث زائر؛ أجرى
حبوثا بشأن مسائل تعريف جرمية العدوان يف سياق اللجنة التحضريية املعنية بإنشاء احملكمة
اجلنائية الدولية.

 1997إىل :2000

املعهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارن ،لندن ،إجنلرتا؛ زميل أحباث لدى الناتو :أجرى حبثا
عن جمتمع الدميقراطيات األورويب-األطلنطي وجورجيا.

 1991إىل :1999

وزارة خارجية جورجيا ،تبيليسي ،جورجيا؛ رئيس شعبة األمم املتحدة؛ عمل على عالقات
جورجيا مع األمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك سيادة القانون وحقوق
اإلنسان ،أسدى باملشورة بشأن اجلوانب القانونية والسياسية واإلنسانية حلل النزاعات يف
جورجيا .خاصة:
 شارك يف عملية املعونة اإلنسانية يف منطقة النزاع يف أخبازيا ،جورجيا ()1992؛ صاغ والية الوفد اجلورجي للتفاوض بشأن نظام روما األساسي ،اقرتح وأيد انضمامجورجيا إىل جمموعة الدول املتقاربة التفكري ،وشارك يف املفاوضات اليت أدت إىل
اعتماد نظام روما األساسي يف عام 1998؛
 صاغ تقرير جورجيا عن سياسة التطهري العرقي يف أخبازيا يف جورجيا وضرورة تقدميمرتكيب تلك اجلرائم الدولية إىل العدالة (مت توزيعها كوثيقة رمسية للجمعية العامة
لألمم املتحدة وجملس األمن يف  16نيسان/أبريل )1997
 عمل كحلقة وصل بني الوزارة واملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يفجورجيا ،واملنسق املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ورؤساء مكاتب املفوضية
واليونيسيف.
 قام بصياغة تقارير ملعاهدة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واهليئات غري القائمةعلى املعاهدات
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الخبرة األكاديمية والخبرات األخر والتدريب
:2004

كلية احلقوق جبامعة هارفارد ،برنامج حقوق اإلنسان؛ التدريب على العمل مع ضحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان.

 1997إىل :1999

مجعية الصليب األمحر اجلورجية ،تبيليسي ،جورجيا؛ عضو جملس اإلدارة؛ برنامج منسق
لزيادة الوعي بالقانون اإلنساين الدويل يف جورجيا.

المناصب الوطنية والدولية المنتخب إليها والمعين بها
 2014حىت اآلن:

عضو جلنة املساواة بني اجلنسني لدى جملس مركز التميز.

:2002

نائب رئيس االجتماع التاسع عشر للدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع
أشكال التمييز العنصري.

:2001

نائب رئيس جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بامليثاق.

:1997

نائب رئيس االجتماع التاسع عشر للدول األطراف يف االتفاقية الدولية للحقوق املدنية
والسياسية.

المنشورات
-

اهلوية األمنية األوروبية وجنوب القوقاز ،لونغو ،جيستلينغر ،لوردكيبانيدزي ،نسيبوف؛ فيينا ،2007

Neuer

.Wissenschaft Verlag GmbH 2008

 -التقسيم والتكامل يف السياسة اخلارجية جلورجيا يف مشكالت الفدرالية،

بB. Coppieters, D. Darchiashvili

and N. Akaba, Vriije University, Brussels, 2000.

 القرار  ،)2001(1373التزامات حقوق اإلنسان يف جورجيا والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،تبيليسي.2002 ،
 قبول نطاق التحفظات ملعاهدات حقوق اإلنسان ،جملة القانون الدويل جلامعة تبليسي احلكومية،.1998
 بعض التأمالت يف نطاق إذعان جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،جملة القانون الدويل ،مجعية احملامني الشباب.1998
-

25

بعض التأمالت يف مسألة خالفة الدول فيما يتعلق جبورجيا ،جملة القانون الدويل ،جامعة تبليسي احلكومية،
.1998
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ميشيليني ،فيليبي (أوروغواي)
[األصل :باألسبانية
مذكرة شفوية
هتدي البعثة الدائمة جلمهورية األوروغواي الشرقية لدى اململكة اهلولندية حتياهتا ألمانة مجعية
الدول األطراف للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتتشرف باإلشارة إىل املذكرة الشفوية ICC-
 ASP/17/SP/02املؤرخة يف  14آذار/مارس  2018بشأن تقدمي الرتشيحات النتخاب أعضاء جملس إدارة
الصندوق االستئماين للضحايا ،الذي سيجري يف الهاي خالل الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول
األطراف اليت ستنعقد من  5حىت  12كانون األول/ديسمرب .2018
ويف هذا الصدد ،يسر سفارة أوروغواي إبالغ األمانة أن حكومة أوروغواي قررت ترشيح الدكتور
فيلييب ميشيليين لعضوية جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا الذي أنشئ مبوجب املادة  79من نظام
روما األساسي.
وكما يتبني من بيان املؤهالت املرفق هبذه املذكرة ،ترى حكومة مجهورية الألوروغواي الشرقية أن
الدكتور فيلييب ميشيليين يتحلى باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة ويتمتع بالكفاءة واخلربة يف مساعدة ضحايا
اجلرائم اخلطرية ،ما جيعله يستويف الشروط املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من قرار مجعية الدول األطراف
.ICC-ASP/1/Res.7

بيان المؤهالت
هذا البيان مقدم عمال بالفقرة  6من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراء ترشيح وانتخاب
أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا (.)ICC-ASP/1/Res.7
يستويف الدكتور فيلييب ميشيليين كل الوفاء باملعايري املنصوص عليها يف الفقرة  1من القرار املذكور
أعاله (" :)ICC-ASP/1/Res.7جيب أن يتحلى املرشح باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وبالكفاءة يف جمال
مساعدة ضحايا اجلرائم اخلطرية".
يف الواقع ،فإن صفات األخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة املطلوبة هي مستوفاة متاما من قبل هذا
املرشح كما أهنا حامسة النتخابه من قبل مجعية الدول األطراف يف كانون األول/ديسمرب  2015يف
االنتخابات اخلامسة ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا .وحظي الدكتور ميشليين بالتزامه
املتمثل يف قيامه بأنشطة مكثفة سعيا لتحقيق أغراض الصندوق االستئماين وأغراضه مبوجب نظام روما
األساسي.
ونتيجة ملوقفه املتماثل الناجم عن صفاته األخالقية وحياده ونزاهته وكفاءته ،عينه الرئيس احلايل
جلمهورية أوروغواي الشرقية ،الدكتور تاباري فاسكيز ،عضوا يف "الفريق العامل بصدد احلقيقة والعدالة" .إن
هذه املبادرة جتمع بني سبعة من املواطنني " ...من خالل مسارهم الشخصي ،وضمان استقاللية احلكم،
واإلمجاع واحلكم الذايت الكامل يف أداء واجباهتم  "...وذلك من أجل حتقيق اهلدف األساسي املتمثل يف

18A021118

26

ICC-ASP/17/18

التحقيق يف اجلرائم السابقة ضد اإلنسانية يف األوروغواي( .املرسوم رقم  CM / 118املؤرخ يف  19أيار/مايو
.)2015
لقد عمل الدكتور ميشليين منذ شبابه يف الدفاع عن ضحايا االستبداد على الصعيدين الوطين
والدويل .ويربز دور الفريق الفين التابع لألمم املتحدة يف دعم املبادرة اليت عززها هذا الدور يف اتفاقات
السالم الصادرة عن جلنة تقصي احلقيقة ( .)1993-1992كما أنه كان مندوبا هلذه األخرية لدى اللجنة
اخلاصة اليت كانت هتدف إىل تطهري قوات األمن يف ذلك الوقت من أجل إعادة توحيد األسرة السلفادورية.
لقد انعكس التزام الدكتور ميشليين يف قضية حتقيق العدالة ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب،
واحملور املركزي لنظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية ،يف مقاالته األكادميية ،وأداءه الربملاين
ونشاطه املتواصل .كان تعزيز عاملية نظام روما األساسي ومشوليته وفعاليته نشاطا دائما يف أعماله الربملانية
والتدريسية .كما كان له دورا حامسا يف بدء الفكرة وإنشاء وتنفيذ اجمللس االستشاري للمحكمة اجلنائية
الدولية وسيادة القانون اليت تروج له املنظمة غري حكومية "الربملانيون من أجل التحرك العاملي" .لقد شارك
يف هذه املنظمة كمشرف ومقرر ومتحدث ومنظم يف الوقت الذي كان فيه عضوا يف جلنتها التنفيذية
ومسؤوال عن برنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان.
ميتلك الدكتور ميشيليين ،باإلضافة إىل التزامه بقضية العدالة يف مواجهة اجلرائم الشنيعة ،خربة واسعة
يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -اليونسكو  -بعد أن شغل منصب نائب رئيس اللجنة
التنفيذية  ،وشارك يف اجتماع العدالة األيبريية األمريكية بصفته نائب الوزير ووزير التعليم والثقافة ،باإلضافة
إىل عقدين يف الربملان األوروغوياين ،ويف اهليئة التشريعية للسوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب .وهبذه
الصفة ،قام بتعزيز اتفاق تعاون اهليئة مع احملكمة اجلنائية الدولية .وباإلضافة إىل مكانته األكادميية يف
جامعات خمتلفة يف أمريكا الالتينية ،وأوروبا والواليات املتحدة.
كل هذه الصفات تسمح لنا بتأكيد ،دون أي شك ،أن للدكتور فيلييب ميشيليين القدرة على
االمتثال الكامل ألغراض ومقاصد الصندوق االستئماين للضحايا .ويف هذه الفرتة الثانية ،سيشكل عمله
مسامهة بالغة يف تطبيق معايري منصفة ،لكل من والية جرب األضرار ووالية املساعدة ،والبحث عن األموال
وفقا للمبادئ املوضوعة.
البيانات الشخصية
تاريخ امليالد 24 :كانون الثاين/يناير 1961
احلالة االجتماعية :متزوج ،له طفل واحد
السيرة الذاتية
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حمام متخصص يف حقوق اإلنسان والعدالة الدولية؛ نال يف عام  1987شهادة الدكتوراه يف القانون
والعلوم االجتماعية من كلية احلقوق يف جامعة اجلمهورية وشهادة املاجستري يف القانون من معهد
كولومبيا للقانون يف نيويورك.
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عضو يف "جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية" ،تشرين
الثاين/نوفمرب  ،2015الهاي.
عضو يف "جمموعة العمل من أجل احلقيقة والعدالة" آذار/مارس  ،2015ويف عام  2016منسق يف
مونتيفيديو.
رئيس وفد أوروغواي يف اللجنة اإلدارية ملنظمة ريو دي ال بالتا منذ آذار/مارس  ،2015ورئيس
منظمة ريو دي ال بالتا يف الفرتة بني  2016و  ،2018ونائب الرئيس يف الفرتة بني  2015و
 ، 2017بوينس آيرس  -مونتيفيديو.
عضو يف اجمللس االستشاري لوحدة تنظيم البيانات الشخصية اليت متثل الفرع التشريعي يف عام
 ،2016مونتيفيديو.
منسق ملقر اليونسكو حلقوق اإلنسان الذي يوجد مقره يف مكتب مدير جامعة اجلمهورية ،للفرتة بني
 2016و .2019
شارك يف تأليف كتاب عنوانه "مقدمة القانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان" .مدرس الدرجة الثالثة
يف حقوق اإلنسان يف كلية احلقوق يف جامعة اجلمهورية .أعطى دروسا عن القانون الدويل يف قسم
القانون الدويل التابع لألمانة العامة للشؤون القانونية ملنظمة البلدان األمريكية  -جلنة البلدان األمريكية
القانونية ،ومعهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف املعهد الوطين للشرطة ،وكلية احلقوق يف جامعة
اجلمهورية للدبلوم العايل يف جمال حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون من كلية أمريكا الالتينية
للعلوم االجتماعية  -أوروغواي ،وقانون برنامج الدراسات العليا الدولية  -قانون حقوق اإلنسان
International Public - Diplomatic and Consular of the Artigas Institute of the Foreign



18A021118

 .)Service (IASE) of the Foreign Affairs (MREE) - Faculty of Law (UDELARيدمج كلية
املاجستري يف القانون اجلنائي والعدالة الدولية من كلية احلقوق عرضت يف جامعة كينيدي يف بوينس
آيرس ومعهد حبوث العدالة (املعهد) ،عضو جلنة الدميقراطية يف أمريكا الالتينية (األمم املتحدة
األقاليمي اجلرمية و  .)CDALألقى حماضرات يف العديد من جامعات أمريكا الالتينية وأمريكا واحمليط
اهلادئ وأوروبا .وقد نشر يف اجملالت اجلماعية والدولية املتخصصة والدويل.
˗ املمثل السابق لـ ) 1994( )Nuevo Espacio - Frente Amplioإىل  )2015وبرملاين سابق يف
برملان بلدان املخروط اجلنويب ،وعضو سابق يف اجمللس التنفيذي للربملانيون للتحرك العاملي العاملي ،وجزء
من اجمللس التنفيذي ومنسق برنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان ( 2010إىل  .)2015وكيل
الوزارة والوزير املؤقت يف وزارة التعليم والثقافة ( 2005إىل  .)2009ومثل أوروغواي يف اجمللس
التنفيذي لليونسكو ،حيث مارس مكتب نائب الرئيس ( 2005إىل  .)2007وكان عضوا يف الفريق
الفين التابع لألمم املتحدة يف جلنة تقصي احلقيقة للسلفادور ( 1992إىل  .)1993كان املدير
التنفيذي ملركز العدالة والقانون الدويل ألمريكا اجلنوبية ( Centro por la Justicia y el Derecho
 )1994( )Internacional del Sur - CEJILSURوعضو مؤسس يف املرصد السياسي لسياسة
السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب .شارك يف برنامج املدافعني عن حقوق اإلنسان التابع ملركز
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حقوق اإلنسان جبامعة كولومبيا ( )1990ويف مشروع األمريكتني التابع ملعهد بيكر يف جامعة رايس
( .)2000وشارك يف شبابه يف األنشطة النقابية وعمل يف منظمات اجملتمع املدين املختلفة.
النشاط األكاديمي  -مدرس حقوق اإلنسان



برفسور مساعد  -الدرجة الثالثة ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو  ،منذ عام 1993
عضو يف اللجنة الفخرية "جلائزة مقاالت حقوق اإلنسان لعام  ،"2015أكادميية حقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين ،كلية واشنطن للقانون  ،واشنطن العاصمة.
https://www.wcl.american.edu/hracademy/honorjury.cfm











دبلوم عايل يف حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون من كلية العلوم االجتماعية يف أمريكا
الالتينية  -أوروغواي ،مونتيفيديو .2015-2014 ،
دورة الدراسات العليا يف محاية الطفل يف حاالت سوء املعاملة واالعتداء على األطفال يف كلية احلقوق
جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.2015 ،
برنامج الدراسات العليا يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان :القانون الدويل العام  -الدبلوماسي
والقنصلي  -معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية التابع لوزارة اخلارجية  -كلية احلقوق ، ،مونتيفيديو،
.2014
دبلوم الدراسات العليا يف املنظمات الدولية والتكامل ،كلية العلوم االجتماعية يف جامعة اجلمهورية،
مونتيفيديو 2010 ،و .2012
معهد الشرطة الوطين باالتفاق مع كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو 2002 ،إىل .2003

المؤهالت العلمية
˗
˗
˗
˗
˗

ماجستري يف القانون من كلية كولومبيا للحقوق ،نيويورك ،عام .1992
شهادة الدراسات املتعددة االختصاصات من معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،سان خوسيه
بكوستاريكا ،عام 1991
أستاذ يف اهلندسة القانونية ،كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.1988 ،
دكتوراه يف القانون والعلوم االجتماعية من كلية احلقوق يف جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو ،عام
.1987
ختصص يف املساعدة القانونية ،كلية احلقوق يف جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو ،عام .1985

المنشورات
˗ "مقدمة للقانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان" ،مؤلف مشارك مع بانفي ،أ ،مؤسسة الثقافة
اجلامعية  -مؤسسة زيلمار ميشليين  -مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق
املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،أيار/مايو  ،2012مونتيفيديو.
˗ "مفرتق الطرق  -مسامهات يف املناقشة متيل إىل اليسار"  -تقرير وجتميع املقاالت واخلطب"،
افتتاحية بورتافوز ،آب/أغسطس  ،2009مونتيفيديو.
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˗ مقاالت أكادميية" :املادة األوىل"" ،ملخص حقوق اإلنسان"" ،ال تنسوا"" ،جملة معهد البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان".
˗ آراء ومقاالت سياسية وتقارير“Brecha”, “la diaria”, “Búsqueda”, “Rumbosur”, ،"Gap" :
“Tiempo de Cambio” and “Voces”, columna en http://www.uypress.net.

المؤتمرات
اجتماع إقليمي ملمثلي مكتب اليونيسف اإلقليمي ،اللجنة القانونية للبلدان األمريكية  -منظمة
الدول األمريكية ،الشراكة العاملية للمياه ،كلية احلقوق ،جامعة فيكتوريا يف ولنجتون ،جامعة ستانفورد،
جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس ،جامعة والية كاليفورنيا يف لوس أجنلوس ،جامعة كولومبيا ،كلية احلقوق
يف نيويورك ،كلية بارنارد ،جامعة هارفارد ،جامعة فلوريدا الدولية ،جامعة أوكالهوما ،جامعة وايدنر ،جامعة
أكسفورد  ،جامعة يورك ،جامعة بوينس آيرس ،جامعة سان مارتن ،جامعة توركواتو دي تيال ،جامعة بارايبا
الفيدرالية ،جامعة برازيليا الفيدرالية ،جامعة اجلمهورية ،جامعة دامساو الراناجا الكاثوليكية ،جامعة املؤسسة،
معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،اليونيسيف ،مجعية دراسات أمريكا الالتينية ،الوكالة اإلسبانية
للتعاون والتنمية الدولية ،مؤسسة فريدريش إيربت ،مؤسسة جان جوريس ،مركز اولوف بامله الدويل ،جامعة
السالم ،الربملانيون من أجل التحرك العاملي.
النشاط التشريعي – نائب في البرلمان
˗
˗
˗
˗
˗

جملس النواب يف الفرتات بني  1995إىل 2000؛ و  2000إىل 2005؛ و  2005إىل 2010؛ و
 2010إىل  .2015ونائب الرئيس يف عام .1998
عضو يف جلنة الشؤون الدستورية والقوانني واللجنة العامة للتشريع واإلدارة منذ اجمللس التشريعي األول.
ومبنصب الرئيس يف عام 2004
عضو يف جلان متعددة خاصة بشأن اإلدمان والسكان والتنمية ،وحاالت العنف ،والعناية باحليوان،
واجمللسني التشريعني لنظام السجون وحقوق اإلنسان.
عضو يف الربملان .عضو يف جلنة الشؤون القانونية يف الفرتة بني  2010و .2015
عضو منتسب يف الربملانيون من أجل التحرك العاملي .عضوا يف اللجنة التنفيذية منذ عام . 2011
عضوا يف اللجنة التنفيذية منذ عام  2011ورئيس برنامج القانون الدويل وحقوق اإلنسان يف الفرتة بني
 2012و .2014

النشاط التنفيذي
˗
˗
˗
˗
˗
18A021118

عضو اجمللس االستشاري للوحدة التنظيمية ورصد البيانات الشخصية يف متثيل السلطة التشريعية منذ
حزيران/يونيو .2016
عضو يف جمموعة احلقيقة والعدالة العاملة منذ آذار/مارس .2015
رئيس وفد أوروغواي إىل اللجنة اإلدارية يف ريو دي ال بالتا منذ آذار/مارس .2015
وكيل الوزارة ووزير التعليم والثقافة بالوكالة ،من  -2005إىل .2009
رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو  -أوروغواي  ،من  -2005إىل .2009
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

عضو يف اجمللس التنفيذي لليونسكو ويشغل منصب نائب الرئيس ،من  -2005إىل .2007
عضو يف جملس إدارة جلنة فولربايت األوروغواي ،من  -2006إىل .2009
ترأس اللجنة املوفدة ملؤمتر وزراء العدل يف البلدان األيبريية األمريكية ،من  -2006إىل .2008
ممثل عن أوروغواي أمام مؤمتر وزراء العدل لألمريكتني.2008 ،
ممثل عن أوروغواي أمام اهليئة العليا للسلطة التابعة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،
.2009
عضوا يف اجمللس الوطين ملكافحة املخدرات يف أوروغواي ،من  -2005إىل .2009
منسق اجملموعة املشرتكة بني املؤسسات لتعزيز أوروغواي الثقافية ،من  -2005إىل .2009
مندوب ورئيس اجمللس الفخري واالستشاري الوطين لألطفال واملراهقني ،من  -2005إىل .2009
منسق اللجنة الوطنية ألنشطة الفروسية ،من  -2005إىل .2009

النشاط المهني والمدني
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

جلنة حتكيم  -مسابقة أفالم حقوق اإلنسان يف الدورة الرابعة والثالثون ملهرجان أوروغواي السينمائي
الدويل  -سينماتيكا أوروغوايا ،مونتفيديو.
مؤسس مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف بلدان املخروط اجلنويب.2004 ،
مشارك يف برنامج مشروع األمريكتني التابع ملعهد بيكر يف جامعة رايس.2000 ،
مدير معهد التضامن والتنمية ،مونتيفيديو.1996 ،
مستشار معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.1994 ،
مستشار لدى األمانة العامة ملنظمة األمم املتحدة يف جلنة تقصي احلقائق للسلفادور ،من  1992إىل
.1993
مدير مركز العدالة والقانون الدويل ألمريكا اجلنوبية ،من  1993إىل .1994
مشارك يف برنامج النشطاء التابع ملركز دراسة حقوق اإلنسان يف جامعة كولومبيا ،نيويورك.1990 ،
حمامي يف مركز العمل والدراسات االجتماعية والتقييمات ،مونتيفيديو ،من  1987إىل .1990
حمامي ومدعي عام لدى نقابة العمال يف األوروغواي ،مونتيفيديو ،من  1985إىل .1987
حمام – حمامي ممارس ،من  1987إىل .1990
رئيس اجلمعية الثقافية واالجتماعية لطالب التعليم العام وناشط يف مركز طالب القانون ،من 1983
إىل .1985

النشاط السياسي
˗
˗
˗
˗
˗
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منسق جلنة اإلصالح الدستوري يف فرينىت أمبالو ،من  2013إىل .2015
منسق لدى جملس نواب جبهة األمبالو .2011 ،
عضو مناوب حلزب الفضاء اجلديد ألمانة اجلبهة العريضة ،من  2005إىل .2011
عضو اجمللس التنفيذي الوطين للفضاء اجلديد  -فرينىت أمبالو ،من  1994حىت تاريه.
نائب رئيس االحتاد الدويل للشباب االشرتاكي ومسؤول لدى األمم املتحدة ،من  1991إىل .1993
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اللغات
لغة األم :األسبانية
بطالقة :اإلجنليزية
فهم اللغة العاملة :الفرنسية والربتغالية واإليطالية.
مقاالت  -وفود  -خطابات  -تدريس  -مقابالت  -معارض  -تقارير  -محاضرات  -كتب -

رقابة  -منشورات – تقارير
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

كانون الثاين/يناير  – 2018عرض تقدميي "النضال من أجل حقوق اإلنسان :عملية كوندور واملخروط اجلنويب"  ،جامعة
نيويورك ،برنامج ستاينهاردت للذاكرة والثقافة البصرية ،بوينس آيرس.
كانون األول/ديسمرب  - 2017تقدمي كتاب م .باس فيزيتسيو" :أمريكا اجلنوبية قبل معاهدات االستثمار الثنائية :حنو عودة
الدولة يف حل اخلالفات؟" ،الوحدة األكادميية للتحقيق ،كلية احلقوق ،جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2017وحدة التعليم األساسية لالمتحان النهائي للتحقيقات يف حماكم العمل (طريقة املونوغرافيا)
من أجل احلصول على درجة البكالوريوس يف العالقات الدولية "محاية االستثمارات مقابل محاية السيادة وكفاءات الدولة يف
إطار العوملة االقتصادية :حتليل قضييت؛ اخلالفات املتعلقة بفيليب موريس ضد أوروغواي وفيليب موريس ضد أسرتاليا" كاميال
غاندوليا مارتينيز  -مدرس ماغدالينا باس فيزيتشيو ،كلية احلقوق  -جامعة اجلمهورية.
كانون األول/ديسمرب  – 2017عرض تقدميي "حوار الدائرة املستديرة :الدميقراطية وحقوق اإلنسان" ،دائرة مستديرة حول
السالم ،أمانة حقوق اإلنسان  -رئاسة اجلمهورية ،مدينة الباز.
كانون األول/ديسمرب  - 2017منسق "حوار الدائرة املستديرة :التنقل البشري :التحديات يف جدول األعمال احلقوقي"
أستاذ اليونسكو حلقوق اإلنسان يف جامعة اجلمهورية ،وقت التغيري ،السنة الثامنة عشرة ،العدد  ،159مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2017عرض تقدميي "الصندوق االستئماين للضحايا والتحديات احلالية" ،الصندوق االستئماين
للضحايا للمحكمة اجلنائية الدولية ،التحالف الدويل للمحكمة اجلنائية الدولية ،نيويورك.
كانون األول/ديسمرب  - 2017مقابالت "البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة يف إيطاليا والربتغال وترينيداد وتوباغو
وأوروغواي" الصندوق االستئماين للضحايا للمحكمة اجلنائية الدولية ،نيويورك.
كانون األول/ديسمرب  - 2017عرض تقدميي "عمل جرب الضرر أم ار واقعيا  -جتربة الصندوق االستئماين للضحايا"
الصندوق االستئماين للضحايا للمحكمة اجلنائية الدولية ،البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة ،فنلندا ،أيرلندا ،أوروغواي
ونيويورك.
تشرين الثاين/نوفمرب  -2017مقالة " ملاذا العدالة الدولية متفائلة بعناد " ،بوينس آيرس تاميز ،بوينس آيرس،
analysis/why-international-justice-is-stubbornly-http://www.batimes.com.ar/news/opinion-andoptimistic.phtml

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2017بيان "املائدة املستديرة :حتليل حمكمة العدل العليا رقم  ،2017/680عدم إمكانية تطبيق
التقييدات القانونية على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية" ،مركز دراسات القانون العام (سنرتو دي إستوديوس دي ديريشو
بابليكو  -سيدب) ،مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2017وسيط "حوار املائدة املستديرة – حتديات يف جدول أعمال حقوق اإلنسان" أستاذ
مونتيفيديو،
اجلمهورية،
جامعة
يف
اإلنسان
حلقوق
اليونسكو
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/41421/refererPageId/12

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2017عرض تقدميي " اخلطة اإلسرتاتيجية لرئاسة اليونسكو حول حقوق اإلنسان" ،أستاذ يف
اليونسكو حول حقوق اإلنسان يف جامعة اجلمهورية.http://www.republica.com.uy/derechos-humanos-2/ ،
˗ تشرين الثاين/نوفمرب – مناقشة " اللجنة اإلدارية لنهر بليت" ،معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية التابع لوزارة الشؤون اخلارجية.
˗ تشرين األول/أكتوبر  -عرض تقدميي " نظام روما األساسي جلرب األضرار واملبادرة من أجل احلقيقة والعدالة" ،الربملانيون
للتحرك العاملي ،برملان أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.pgaction.org/news/sub-regional-parliamentary-seminar- .
international-justice.html
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
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تشرين األول/أكتوبر  - 2017عرض تقدميي "تأمالت يف التقرير حول الشعوب األصلية واجملتمعات اإلفريقية والصناعات
األرضي والبيئة :تبادل الدروس املستفادة وبناء القدرات وزيادة
االستخراجية"" ،ورشة عمل املدافعني عن الكرة األرضية ،و ا
قدراتنا اجلماعية" جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  -حتالف األراضي الدويل ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017ريبورتاج "تقدمي كتاب :زيلمار ميشليين  -األسباب الكامنة وراء هذا السلوك – األعمال
والتفكري" ،بوينا جينيت ،القناة  ، 10مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017عرض تقدميي "مكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب :الذاكرة واحلقيقة والعدالة" ،حوار
لتسهيل لقاء مع اجملتمع املدين حتت رعاية جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق
اإلنسان ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017مقالة "زيلمار ميشليين :حقوق اإلنسان يف صلب هذا التفكري" ،زيلمار ميشليين -
األسباب الكامنة وراء هذا السلوك  -األعمال والتفكري ،املنسق كايتانو ،ج .إد .بالنيتا ،ISBN 978-9974-880-23-8 ،
مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017عرض تقدميي "إصالحات مؤسسية بشأن الذاكرة واحلقيقة والعدالة" مشاورة عامة للجنة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن موضوع الذاكرة واحلقيقة والعدالة ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017مقالة "الذاكرة وحقوق اإلنسان :وجهات النظر احلالية" ندوة وطنية :جتارب كبرية يف
التحدي املتمثل يف تدريس احملرقة ،واملاضي القريب والتمييز يف أيامنا .أنواع االستهداف .الفريق العامل املعين باحلقيقة
والعدالة ،منظمة الدول األيبريية األمريكية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017خطاب "افتتاح مكاتب الشركة التابعة للجنة اإلدارية يف ريو دي ال بالتا" ،اللجنة اإلدارية
يف ريو دي ال بالتا ،بوينس آيرس.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017عرض تقدميي "احملكمة اجلنائية الدولية :الصندوق االستئماين للضحايا كمؤسسة أساسية
امتثاال لوالية احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بالضحايا" ،معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017عرض تقدميي "الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية" ،اجتماع
رفيع املستوى لوزارة اخلارجية فيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية ،معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2017وفد "اجتماع شبكة أساتذة اليونسكو حلقوق اإلنسان" ،املركز الدويل لتعزيز حقوق اإلنسان
الفئة الثانية ،اليونسكو ،بوغوتا -مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2017عرض تقدميي "االجتماع االسرتاتيجي لدعم ضحايا الفظائع اجلماعية" ،الربملانيون من أجل التحرك
العاملي ،الصندوق االستئماين للضحايا ،الربملان األورويب ،بروكسل.
أيلول/سبتمرب  – 2017خطاب "الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية يف يومنا هذا" ،الصندوق
االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ،الهاي.
أيلول/سبتمرب  - 2017بيان "جوانب امليزانية واألمور املالية للصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية"
جلنة امليزانية واملالية التابعة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية  -الصندوق االستئماين للضحايا التابع
للمحكمة اجلنائية الدولية ،الهاي.
أيلول/سبتمرب  - 2017بيان "التحديات اليت تواجهها بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف الصندوق االستئماين
للمحكمة اجلنائية الدولية لفائدة الضحايا" سفارة أوروغواي لدى هولندا  -الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة
اجلنائية الدولية ،الهاي.
أيلول/سبتمرب  – 2017وفد األب األقدس يف مدينة الفاتيكان مع رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ،سيلفيا فرينانديز دي
غورمندي.
أيلول/سبتمرب  – 2017وحدة التعليم األساسي لالمتحان النهائي حول التحقيقات يف حماكم العمل (طريقة املونوغرافيا)
للحصول على درجة البكالوريوس يف العالقات الدولية "األزمة اإلنسانية يف سوريا :اآلثار واالستجابات الدولية" .دراسة
خاصة لربنامج إعادة توطني األسر السورية يف مجهورية أوروغواي الشرقية "ييناينا فلورانسيا أملادا فرنانديز  -ماغدالينا باس
فيزيتشيو ،كلية احلقوق  -جامعة اجلمهورية.
أيلول/سبتمرب  - 2017بيان "فقه نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان وأوروغواي" املؤمتر األول للقانون العام -
مركز طالب القانون والعلوم االجتماعية  -كلية احلقوق ،اجلامعة الوطنية الساحلية ،سانتا يف.
أيلول/سبتمرب  - 2017عرض تقدميي "كرسي اليونسكو حلقوق اإلنسان يف جامعة اجلمهورية وامتداد اجلامعة" املؤمتر
الثالث لإلرشاد والدميقراطية وحقوق اإلنسان والشمول االجتماعي ،رابطة اجلامعات يف مونتيفيديو ،اجلامعة الوطنية ليتورال،
سانتا يف.
أيلول/سبتمرب  - 2017خطاب "لتكرمي الربوفيسور املتوىف الدكتور ألربتو برييز برييز" ،كلية احلقوق ،مونتيفيديو.
18A021118
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˗ أيلول/سبتمرب  - 2017ريبورتاج "النضال من أجل احلقيقة والعدالة هو صراع دائم" صحيفة دياريا ال ربوبليكا ،مونتيفيديو؛
cultura-la-impunidad-todavia-subsiste/http://www.republica.com.uy/audio-felipe-michelini-la-

˗ آب/أغسطس  - 2017ريبورتاج "متيز عام  2005حبقوق اإلنسان قبل وبعد" ،مونتيفيديو؛
ddhh/ http://www.republica.com.uy/ano-2005-marco-despues-

˗ آب/أغسطس  - 2017مقالة "يوم العدالة الدويل :متفائل بعناد!" ،زمن التغيري ،السنة السادسة عشرة العدد ،156
مونتيفيديو.
˗ آب/أغسطس  - 2017جلنة حتكيم " -جائزة التعليم األيبريي األمريكية عن حقوق اإلنسان" أوسكار أرنولفو رومريو
"منظمة الدول األمريكية األيبريية للتعليم  -املعهد األيبريي األمريكي للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف حقوق اإلنسان،
مونتيفيديو.
˗ آب/أغسطس  - 2017ريبورتاج "نقاط االحتكاك" :تناسب ليس بالسهل"بني األمانة العامة للماضي األخري وجمموعة
احلقيقة والعدالة ،صحيفة ال دياريا ،17/08/10 ،مونتيفيديو؛ https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/8/felipe-
pasado-reciente-y-el-grupo-por-verdad-y-justicia-no-fue-michelini-el-encastre-entre-la-secretaria-para-elsencillo/

˗ آب/أغسطس  - 2017كتاب "مقدمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان" شارك يف تأليفه مع أنيا بانفي ،مؤسسة الثقافة
اجلامعية ،ISBN 978-9974-2-0834-6 ،مونتيفيديو.
˗ آب/أغسطس  - 2017مقالة "يوم العدالة الدويل :متفائل بعناد!"  ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديو،
http://www.uypress.net/auc.aspx?79072,70

˗ آب/أغسطس  - 2017عرض تقدميي "تعليقات الفقه الدويل" ،كلية احلقوق العامة وحقوق اإلنسان ،كلية احلقوق يف
جامعة اجلمهورية  -مركز دراسات القانون العام ،مونتيفيديو.
˗ متوز/يوليو  - 2017مقالة "يوم العدالة الدويل :لنبقى متفائلني بعناد!" ،صحيفة ال دياريا ،17/2/27 ،مونتيفيديو،
tercamente-optimistas/http://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/dia-de-la-justicia-internacional-

˗ متوز/يوليو  - 2017ريبورتاج "ليستمر التنقيب" ،صحيفة

 la Red21في ،2017/07/29

مونتيفيديو،

infanteria-en-http://www.lr21.com.uy/comunidad/1339734-retomaron-excavaciones-en-el-batallon-13-dela-busqueda-de-restos-de-desaparecidos

˗ متوز/يوليو

2017

-

ريبورتاج

"ليستمر

التنقيب"

صحيفة

دياريا

إل

باييس،

مونتيفيديو،

militar.htmlhttp://www.elpais.com.uy/informacion/retoman-busqueda-desaparecidos-batallon-

˗ متوز/يوليو  - 2017ريبورتاج "ليستمر التنقيب" صحيفة ال دياريا ،17/07/27 ،مونتيفيديو،
confirmo-alicia-https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/7/hoy-se-retoman-las-excavaciones-en-el-batallon-13lusiardo-del-equipo-tecnico-de-antropologia/

˗
˗
˗
˗

˗
˗

متوز/يوليو  - 2017مقالة "عمال الرعايةالصحية ،الصحة وحقوق اإلنسان" صحيفة
الطيب ،Rodríguez, H. Comp ،دار الكتاب  -مؤسسة إصدارات كلية الطب يف جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  – 2017عرض تقدميي "ندوة البلدان األمريكية بشأن املسنني" :اتفاقية البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان
لكبار السن ،حتد للسياسات العامة ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية  -معهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق
املشرتكة للمخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2017ريبورتاج "عشر سنوات من عدم تكرارها" ،صحيفة إل باييس ،2017/06/19 ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2017ريبورتاج "جمموعة العمل من أجل احلقيقة والعدالة" ،Semanario Búsqueda ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2017تدريس مادة "السلطة التشريعية" دورة الدكتورة ماريال كاجيجا ،القانون الدستوري (القانون العام
األول) ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2017منشور "الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية" ،دورة يف القانون الدويل
(الثالثة واألربعني :2016 :ريو دي جانريو ،الربازيل) الدورة الثالثة واألربعني املعنية بالدراسة يف القانون الدويل/اللجنة القانونية
للبلدان األمريكية وإدارة القانون الدويل األمانة العامة للشؤون القانونية يف منظمة الدول األمريكيةISBN 978-0-8270- ،
 ،6642-7واشنطن العاصمة،
Medicina ALegal

 -القانون

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XLIII_curso_derecho_internacional
_2016_Publicacion_Completa.pdf

˗ أيار/مايو  - 2017ريبورتاج "منظمة غري حكومية منزعجة لعدم حضور جلسة استماع جلنة الدول األمريكية حلقوق
اإلنسان" ،وكالة سبوتنك ،مونتيفيديو؛
18A021118

34

ICC-ASP/17/18

america-latina-politica-montevideo https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201705261069458086-

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

أيار/مايو  - 2017ريبورتاج "احملاوالت اإلصالحية يتم ختفيفها يف اجلبهة" ،صحيفة إل بايس،2017/22/05 ،
مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2017ريبورتاج "تعثر آخر يف  20مايو"  ،ال دياريا ،2017/05/20 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  – 2017ريبورتاج "من األفضل أن أذهب" بريشا ،السنة  ،32العدد  ،2017/05/19 ،1643مونتيفيديو.
أيار/مايو  – 2017ريبورتاج "جتديد الرؤية من مارتن غارسيا" ،صحيفة إل بايس ،2017/05/16 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2017عرض تقدميي "جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية" ،الهاي.
أيار/مايو  - 2017عرض تقدميي "تبادل الدروس املستفادة من الربملانات اإلقليمية واملنظمات" مؤمتر" :اسرتاتيجيات لتعزيز
األمم املتحدة من خالل زيادة التمثيل الدميقراطي" ،الربملانيون من أجل التحرك العاملي  ،وزارة الشؤون اخلارجية ،هولندا ،
الهاي.
أيار/مايو  - 2017ريبورتاج "التحقيق :حتكيم االستثمار وحقوق اإلنسان :حتليل خاص لقضية فيليب موريس ضد
أوروغواي" يف تأليف مشرتك مع ماغدالينا باس فيزيتزيو ،وحدة دعم األحباث ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2017ريبورتاج "ست وثالثون سنة من اإلفالت من العقاب" ،راديو أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://radiouruguay.uy/notas/michelini-son-36-anos-de-impunidad

˗
˗

˗
˗
˗
˗

نيسان/أبريل  – 2017خطاب "حنو املؤمتر الوطين الثاين عشر للمؤمتر" ،اجللسة العامة الوطنية للفضاء اجلديد ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2017عرض تقدميي "دور وحقوق الضحايا يف احملاكمات أمام احملكمة اجلنائية الدولية والنظام القضائي
الوطين"" :مكافحة اإلفالت من العقاب للجرائم املعقدة وخربات احملكمة اجلنائية الدولية واألرجنتني" ،الربملانيون من أجل
التحرك العاملي ،جملس األمة ،وزارة العدل وحقوق اإلنسان ،وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة ،رئاسة مجهورية األرجنتني ،بوينس
آيرس.
نيسان/أبريل  – 2017عرض تقدميي "مارتني غارسيا وجزر تيموتيو دومينغيز يف الوضع احلايل لريو دي ال بالتا" ،اللجنة
اخلاصة ريو دي ال بالتا ،فرينيت ماريتيمو أنتاركتيكا ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2017ريبورتاج " توخى اللجنة الوطنية ثنائية القومية بدء مشروع قناة مارتني غارسيا ابتداء من عام "2018
 ،تيمبو دي كامبيو  ،السنة السادسة عشرة العدد  ،153مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2017عرض تقدميي "السياسة واإلرهاب" ،مؤمترات الفرنكوفونية ،سفارة لبنان ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  – 2017ريبورتاج "بعد اهلوية" ،ملحق ما حيدث ،صحيفة إل باييس ،2016/8/15 ،مونتيفيديو.
http://www.elpais.com.uy/que-pasa/idas-vueltas-busca-rastros-vida.html

˗ شباط/فرباير  - 2017ريبورتاج "سباق مع الزمن .سلف ووعود جمموعة احلقيقة والعدل" ،بريشا ،السنة الثانية والثالثني،
العدد  ،2017/02/17 ،1630مونتيفيديو.
˗ شباط/فرباير  - 2017ريبورتاج "يف الدفاع عن فابيو" ،ال دياريا ،2017/02/15 ،مونتيفيديو.
˗ شباط/فرباير  - 2017ريبورتاج "املطالبات املدنية ضد اجلانني املدانني" اإلذاعة الوطنية ، De diez a doce ،مونتيفيديو.
para-que-el-estado-use-http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/99733/22/mecweb/proponen-leyddhh?parentid=11305patrimonio-de-los-condenados-por-violaciones-a-los-

˗
˗
˗
˗
˗
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شباط/فرباير  - 2017عضو يف جلنة االختيار "اللجنة االستشارية ملنصب أستاذ مساعد حلقوق اإلنسان (الدرجة األوىل)"
( ،د .برييز برييز ،ألربتو  ،أريارت ،داويز ،ميشيليين ،فيلييب ،القرار العدد  59الصادر عن جملس كلية احلقوق 2 ،شباط/فرباير
 ،051170-000084-17 ،2017مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2017عضو يف جلنة االختيار "اللجنة االستشارية ملنصب أستاذ مساعد حلقوق اإلنسان (الدرجة الثانية)"،
(د .برييز برييز  ،ألربتو ،أريارت ،داويز ،ميشيليين ،فيلييب)  ،القرار العدد  59الصادر عن جملس كلية احلقوق051170- ،
 ،000092-17مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2017عضو يف جلنة االختيار "اللجنة االستشارية ملنصب أستاذ مساعد حلقوق اإلنسان (الدرجة الثالثة)"،
(د .برييز برييز  ،ألربتو ،أريارت ،داويز ،ميشيليين ،فيلييب)  ،القرار العدد  59الصادر عن جملس كلية احلقوق051170- ،
 ،000105-17مونتيفيديو.
شباط/فرباير  – 2017ريبورتاج "دعهم يدفعون ،فعال" صحيفة ال دياريا ،2017/02/02 ،مونتيفيديو.
كانون الثاين/يناير  – 2017تدريس وحدة "الضحايا والنظام العاملي واإلقليمي حلقوق اإلنسان" ،ماجستري يف القانون
اجلنائي والعدالة الدولية ،وكلية احلقوق يف جامعة كينيدي  -األرجنتني ،ومعهد األمم املتحدة اإلقليمي ألحباث اجلرمية
والعدالة ،بيونس آيريس.
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˗ كانون الثاين/يناير  – 2017تدريس وحدة "احملكمة اجلنائية الدولية والضحايا :الصندوق االستئماين للضحايا" ،ماجستري
القانون اجلنائي والعدالة الدولية ،كلية احلقوق يف جامعة كينيدي  -األرجنتني ومعهد األمم املتحدة اإلقليمي ألحباث اجلرمية
والعدالة ،بوينس آيرس.
˗ كانون الثاين/يناير  - 2017ريبورتاج "الفريق العامل من أجل احلقيقة والعدالة سيتمكن من الوصول إىل امللفات
االستخباراتية اجليش والسالح اجلوي" ،زمن التغيري ،السنة السادسة عشرة العدد  ،151مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2016منشور "الفريق العامل املعين بقانون حقوق اإلنسان الدويل" ،وسيط مع الربوفيسور ريناتو
دورو دياس ،االجتماع الدويل اخلامس للمجلس الوطين للبحوث والنشر – خترج يف القانون ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية،
مونتيفيديوhttp://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2/bnt1rvpf .
˗ كانون األول/ديسمرب  - 2016عرض تقدميي عن منشور "فيليب موريس ضد أوروغواي :تأمالت يف نظام تسوية
املنازعات بني املستثمرين  -الدولة ومحاية حقوق اإلنسان ".عرض تقدميي مع الدكتور ماغدالينا باس فيليتزيو ،االجتماع
الدويل اخلامس للمجلس القومي للبحوث والدراسات العليا يف القانون ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
http://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2016ريبورتاج "الفريق العامل من أجل احلقيقة والعدالة دخل أمس مقر اجليش والقوات اجلوية"،
صحيفة ال دياريا ،2016/12/29 ،مونتيفيديو.
˗ كانون األول/ديسمرب  - 2016عرض تقدميي "نظام العدالة الذي أنشأه نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية"،
الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،جملس نواب مجهورية األرجنتني  ،وزير العدل وحقوق اإلنسان  -رئاسة األمة مجهورية
األرجنتني ،بوينس آيرسhttp://www.pgaction.org/es/news/argentina-shows-support-to-icc-meeting-to- .
cooperation-issues.htmladdress-judicial-

˗
˗
˗
˗
˗
˗

كانون األول/ديسمرب  - 2016ريبورتاج "الفريق العامل من أجل احلقيقة والعدالة سيتم الوصول إىل ملفات االستخبارات
للجيش والقوات اجلوية" ،صحيفة ال دياريا ،2016/12/01 ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2016عرض تقدميي "الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية :الرؤية
والتحديات"؛ معهد لدراسة حقوق اإلنسان جبامعة كولومبيا  -معهد حقوق اإلنسان التابع لكلية احلقوق جبامعة كولومبيا،
نيويورك.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2016عرض تقدميي "جملس إدارة الصندوق االستئماين للمحكمة اجلنائية الدولية لفائدة الضحايا"،
الهاي.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2016عرض تقدميي "السياسات العامة يف املنطقة بشأن حقوق اإلنسان :الشؤون والتحديات
الراهنة" ،الدورة الدولية حلقوق اإلنسان ،معهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب،
بوينس آيرس.
تشرين الثاين/نوفمرب  – 2016عرض تقدميي "اإلصالح الدستوري" كازا غراندي  -اجلبهة العريضة ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2016مقالة "الصندوق االستئماين للضحايا" وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديو.

http://www.uypress.net/auc.aspx?72803,70

˗
˗
˗
˗
˗
˗
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تشرين األول/أكتوبر  - 2016عرض تقدميي "أدوات حقوق اإلنسان والتنفيذ يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،مع
إيالء اهتمام خاص للمراهقني" ،االجتماع اإلقليمي ملمثلي مكتب اليونيسف اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2016عرض تقدميي "نظام روما األساسي :املبادئ واآلثار والتحديات بالنسبة لبلدان منظمة
الدول األمريكية" ،الدورة الثالثة واألربعني يف القانون الدويل ،قسم القانون الدويل يف أمانة الشؤون القانونية ملنظمة الدول
األمريكية  -اللجنة القانونية للبلدان األمريكية ،ريو دي جانريو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2016عرض تقدميي "الصندوق االستئماين للمحكمة اجلنائية الدولية لفائدة الضحايا" ،اللجنة
القانونية للبلدان األمريكية  -منظمة الدول األمريكية ،ريو دي جانريو.
أيلول/سبتمرب  - 2016عرض تقدميي "اللجنة اإلدارية يف ريو دي ال بالتا :إدارة املياه العابرة للحدود" ،ورشة العمل الثامنة
حول قانون املياه الدويل يف الرتكيز على حوض بالتا ،الشراكة العاملية للمياه ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2016بيان "نظام جرب األضرار يف نظام روما األساسي :الصندوق االستئماين للضحايا" ،برملانيون من
أجل التحرك العاملي ،برملان أوروغواي ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2016عرض تقدميي "الديون املعلقة ملدة  10سنوات من املوافقة على القانون  033 18من منظور
متكامل" ،املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واملدافع عن الشعب ،رابطة السجناء السياسيني السابقني من أوروغواي ،جمموعة
العمل من أجل احلقيقة والعدالة ،مونتيفيديو .
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˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗

أيلول/سبتمرب  – 2016تدريس وحدة "محاية وضمان حقوق اإلنسان" دبلوم عايل يف حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة
القانون ،كلية أمريكا الالتينية كلية العلوم االجتماعية أوروغواي  ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2016ريبورتاج " جمموعة العمل من أجل احلقيقة والعدالة توقع اتفاقية مع جامعة اجلمهورية جلمع املزيد من
بيانات الشهود"  Tiempo de Cambioالسنة اخلامسة عشرة ،العدد  ،148مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2016وسيط "الفريق العامل املعين بقانون حقوق اإلنسان الدويل" مع الربوفيسور ريناتو دورو دياس،
االجتماع الدويل اخلامس للمجلس الوطين للبحوث والدراسات العليا – خترج يف القانون ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية،
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  – 2016عرض تقدميي "فيليب موريس ضد أوروغواي :تأمالت يف نظام تسوية نزاعات املستثمرين  -الدولة
ومحاية حقوق اإلنسان" مع د .ماغدالينا باس فيليزيو ،يف إنكونرتو إنرتناسيونال دو كونسيليو ناسيونال دي بيسكيسا إي
بيوس  -خترج يف القانون ،كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2016عرض تقدميي "اإلصالح الدستوري" ،اللجنة األمامية للواجهة العامة كاراسكو ستيب ،كانيلونز.
آب/أغسطس  - 2016عرض تقدميي " قناة مارتن غارسيا :الوضع احلايل"  ،املعهد الوطين للوجيستيات ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2016ريبورتاج "يوم السجناء املختفني" التلفزيون الوطين  ،TNUمونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2016ريبورتاج "جمموعة من أجل احلقيقة والعدالة" ،تلفزيون إل باييس ،مونتيفيديو.
http://elpaistv.com.uy/videos/a-

;http://elpaistv.com.uy/videos/a-diario/robo-en-humanidades-5477

diario/alto-al-fuego-de-las-farc-5478

˗ آب/أغسطس  - 2016مقالة "فيليبس موريس ضد أوروغواي :اآلثار اجلانبية" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_70948_1.html

˗
˗
˗
˗
˗

آب/أغسطس  - 2016ريبورتاج "حتديث حلالة" ،صحيفة ال دياريا ،2016/08/11 ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2016مقالة "فيليبس موريس ضد أوروغواي :آثار جانبية" ،صحيفة ال دياريا،16/11/08 ،
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2016عرض تقدميي "النظام األساسي لريو دي ال بالتا :املاضي واحلاضر واملستقبل" ،معهد أرتيغاس
للخدمة اخلارجية ،وزارة الشؤون اخلارجية ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2016ريبورتاج "أرشيف البحرية" ،صحيفة ال دياريا  ،2016/08/3 ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2016ريبورتاج "أربعة عروض ملارتني غارسيا؛  5آب/أغسطس حاسم" ،صحيفة إل بايس،
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/cuatro-ofertas-martin-garcia ،2016/8/1مونتيفيديو.
agosto.html

˗ متوز/يوليو  – 2016مقالة "مسامهة أخرى يف اإلصالح الدستوري" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_70589_1.html

˗
˗
˗
˗

متوز/يوليو  - 2016مقالة "مسامهة أخرى يف اإلصالح الدستوري" ،صحيفة ال دياريا ،2016/07/27 ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2016عرض تقدميي "نظام روما األساسي والصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية"،
الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،برملان باراغواي ،أسونسيون.
حزيران/يونيو  - 2016عرض تقدميي "كيف تعمل آليات رصد الدستور؟" ،مناقشة مفتوحة مع خافيري مرياندا،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  – 2016مقالة "عملية كوندور من خالل الكآبة"  -وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_69463_1.html

˗ حزيران/يونيو  – 2016ريبورتاج للراديو "مت بناء دولة اإلرهاب يف أوروغواي مع تواطؤ هائل أدى إىل ثقافة اإلفالت من
العقاب اليت ال تزال قائمة حىت اليوم"  ،راديو الذكرى املئوية  ،Centenario CX36 -مونتيفيديو.
mp3_rf_11755590_1.htmlhttp://www.ivoox.com/felipe-michelini-2-6-2016-audios-

˗ حزيران/يونيو  - 2016مقالة "األطفال واملراهقون املهاجرون" ،املادة األوىل  -السنة الثالثة العدد  ،3مرصد السياسات
العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2016عرض تقدميي "تقدمي الكتاب 40 :سنة من عملية كوندور .من التنسيق القمعي إىل بناء السياسات
العامة اإلقليمية بشأن حقوق اإلنسان" ،اجتماع السلطات العليا حلقوق اإلنسان ووزارات اخلارجية يف بلدان املخروط
اجلنويب ،والدول املنتسبة ،ومعهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2016حماضرة "يف الذكرى األربعني لقتل والدنا ،زيلمار ميشليين" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_69022_1.html
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˗ نيسان/أبريل  - 2016مقالة "الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية" وقت التغيري ،السنة السادسة
عشرة ،العدد  ،146مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2016عرض تقدميي "جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية"،
الهاي.
˗ نيسان/أبريل  – 2016ريبورتاج "خط مباشر" ،صحيفة ال دياريا ،مونتيفيديو.
directa/http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/4/linea-

˗ نيسان/أبريل  - 2016ريبورتاج "تسوية الديون مع الضحايا وعائالهتم" ،تلفزيون "أوبزرفادور" ،مونتيفيديو.
saldar-la-deuda-las-victimas-http://www.elobservadortv.uy/video/8351524-grupo-trabajo-verdad-y-justiciay-sus-familiares

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

نيسان/أبريل  – 2016عضو جلنة حتكيم " -مسابقة فيلم حقوق اإلنسان" الدورة  34للمهرجان الدويل لألفالم يف
أوروغواي – السينما يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2016مقالة "مكافحة اإلفالت من العقاب :احلقيقة ،العدالة ،الذاكرة ،جرب األضرار ،لن تتكرر أبدا!" –
وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_67609_1.html .
آذار/مارس  - 2016ريبورتاج "سوف يطلب من الواليات املتحدة رفع السرية عن امللفات على الديكتاتورية يف
األوروغواي" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،2016/03/26 ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  – 2016مقالة رأي "علينا تفكيك ميثاق املافيا لاللتزام بالصمت" ،بريشا ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2016عرض تقدميي "املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية للفريق العامل من أجل احلقيقة والعدالة" ،الفريق العامل
املعين باحلقيقة والعدالة ،مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2016مقالة "الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية" وكالة أنباء أوروغواي،
مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_66503_1.html .
شباط/فرباير  - 2016عرض تقدميي "تدابري لتعزيز التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية" ،جلسة عمل حول احملكمة اجلنائية
الدولية ( ،)AG/RES.2852 (XLIV- O/14جلنة الشؤون القانونية والسياسية ،اجمللس الدائم منظمة البلدان األمريكية،
واشنطن.
كانون األول/ديسمرب  - 2015عرض تقدميي "عملية كوندور :تأمالت بتلك الفرتة يف منطقة تغريت نتيجة لذلك" مبناسبة
آيرس.
بوينس
ميموريا،
ال
دي
باركى
بينا،
جواو
صور
معرض
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/subnotas/10-75703-2015-12-16.html

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2015عرض تقدميي "مبدأ عدم التدخل :صالحية ونطاق وحدود يف القرن احلادي والعشرين"،
نقابة احملامني يف أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.colegiodeabogados.org/2011/noticia.php?id_noticia=304 .
˗ كانون األول/ديسمرب  - 2015ريبورتاج "احملكمة اجلنائية الدولية :الصندوق االستئماين للضحايا" ،يورغ كاربالو ،ال مانانا،
مونتيفيديو.
˗ كانون األول/ديسمرب  - 2015ريبورتاج "اإلصالح الدستوري"آنا ماريا مزراحي ،Masinfo TNU ،مونتيفيديو.
http://www.tnu.com.uy/content/videos/masinfo-reforma-constitucional

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015ريبورتاج "اإلصالح الدستوري" ،غويلرمو إستيفيز ،منظور حقيقي  ،VTVمونتيفيديو.
http://www.vtv.com.uy/felipe-michelini-en-perspectiva-real/

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  – 2015عرض تقدميي "ثقافة اإلفالت من العقاب ومواقع الذاكرة" ،افتح الذاكرة  -األرجنتني،
متحف الذاكرة ،مؤسسة زملار ميشلين ،مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015ريبورتاج "أربعني عاما من عملية كوندور ،مل حتقق العدالة" سبوتنيك ،مونتيفيديو.
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20151118/1053780527/plan-condor-justicialatinoamerica.html

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015مقالة "اخلرب السار :تفسري مطول" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_64566_1.html

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015مقالة "أوروغواي :الكآبة اليت زارهتا عملية كوندور " ،مؤلف مشارك مع فريد ،غابرييال و
ليسا ،فرانشيسكا يف " أربعني عاما من عملية كوندور .من هنج التنسيق القمعي إىل بناء السياسات العامة اإلقليمية بشأن
حقوق اإلنسان" ،اجتماع حول حقوق اإلنسان للسلطات العليا ووزارات اخلارجية لبلدان املخروط اجلنويب والدول املنتسبة،
ومعهد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،أسونسيون.
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a%C3%B1os-del-http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2015/11/Libro_A-40C%C3%B3ndor.pdf

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015خطاب "إيديولوجية االشرتاكية الدميقراطية" ،اجللسة العامة الوطنية للفضاء اجلديد،
مونتيفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=xM6fI0R_Jpo .
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015ريبورتاج "اإلصالح الدستوري :اتفاقات اجلبهة العريضة" أخبار  ،VTVمونتيفيديو.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xptLHiVd024

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗

تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015عرض تقدميي "بعد ثالثني عاما من الدميقراطية و وأربعني عاما من عملية كوندور :اليوم
الثاين من حماكمة إرهاب الدولة :حوارات بني األكادمييني واملنظمات االجتماعية والدولة" مرصد لوز إيباربورو ،كلية احلقوق،
كلية علم النفس ،ملحق من جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015عرض تقدميي "اإلصالح الدستوري :مبادرة من اليسار" امللتقى الوطين للشباب من الفضاء
اجلديد ،الفضاء اجلديد ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015عرض تقدميي "علوم الطب الشرعي والقانون اإلنساين الدويل" ،املؤمتر الدويل للطب الشرعي
وعلم الطب الشرعي ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015وسيط "ندوة :ذاكرة أعمال الدفاع ،والدفاع يف املقاومة" .أوروغواي .1985 - 1968
"مؤسسة زيلمار ميشليين ،معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015عرض تقدميي "الوضع احلايل لريو دي ال بالتا" ،اللجنة اخلاصة ريو دي ال بالتا ،فرينيت
ماريتيمو وأنتاركتيكا ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2015عرض تقدميي "آليات احلماية الدولية حلقوق األطفال واملراهقني" ،دورة الدراسات العليا -
محاية الطفل يف حاالت االعتداء على األطفال وسوء املعاملة  -كلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2015عرض تقدميي "أسس اإلصالح الدستوري" ،أسس مونتيفيديو ،فرينيت أمبليو ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  -مقالة "االلتزام األخالقي والسياسي والقانوين يف النضال من أجل تنظيم صناعة التبغ" – وكالة أنباء
أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_63863_1.html .
تشرين األول/أكتوبر  - 2015عرض تقدميي "التطورات احلالية :أوروغواي – حتكيم يف التغليف البسيط لشركة فيليبس
موريس" ندوة القواسم املشرتكة  -نيوزيلندا وأمريكا الالتينية ،ومؤسسة القانون ،ونيوزيلندا ،رابطة القانون املقارن يف نيوزيلندا،
مركز نيوزيلندا للقانون االقتصادي الدويل ،جملس أعمال أمريكا الالتينية يف نيوزيلندا ،كلية احلقوق ،جامعة فيكتوريا يف
ويلينغتون ،ولينغتون.
تشرين األول/أكتوبر  - 2015مقالة "األيام املكثفة وجمزية :مكافحة اإلفالت من العقاب هي والية احملكمة اجلنائية
الدولية" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_63689_1.html .
تشرين األول/أكتوبر  - 2015ريبورتاج "احملكمة اجلنائية الدولية والدميقراطية" ،إيسبان يت يف ،مونتيفيديو.
https://www.youtube.com/watch?v=FRJqNIrNdiA&index=1&list=PL9719C703F5003847

˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2015وسيط "أستاذ لتدريس املاجستري :أ) المحامي فابيو ماريا غالياين  -املسؤولية عن أعمال
املاضي :مقدمة حملاكمة يف إيطاليا ضد مرتكبو عملية كوندور ،مع التأكيد من جديد على مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية
والوعد بعدم التكرار ؛ ب) السفري الدكتور ألفارو مورزينغر :املساءلة عن املستقبل :التعاون الضروري والدعم السياسي من
أمريكا الالتينية إىل احملكمة اجلنائية الدولية" ،الربملانيون من أجل العمل العاملي ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
http://www.pgaction.org/es/news/sub-regional-meeting-the-rome-statute-motevideo.html

˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2015ريبورتاج "جرف قناة مارتني غارسيا" تلفيزيون تيليبونديا ،مونتيكارلو ،مونتيفيديو.
michelinihttp://www.montecarlotv.com.uy/programas/telebuend%C3%ADa/videos/entrevista-felipe-

˗ أيلول/سبتمرب  - 2015مقالة "األطفال واملراهقون املهاجرون"  -وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_63196_1.html

˗ أيلول/سبتمرب  - 2015عرض تقدميي "إطالق مبادرة املتابعة من قبل األكادمييني والناشطني يف الرأي االستشاري 14/21
من حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،معهد التضامن والتنمية ،مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق
املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
˗ أيلول/سبتمرب  – 2015تدريس مادة "محاية وضمان حقوق اإلنسان" دبلوم عايل يف حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة
القانون ،كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية يف اإلكوادور ،أوروغواي ،مونتيفيديو.
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˗ أيلول/سبتمرب  - 2015وسيط "األطفال واملراهقون املهاجرون :احلقوق والتعليم والثقافة والصحة .الرأي االستشاري
 14/21الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،معهد التضامن والتنمية ،مرصد السياسات العامة حلقوق
اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
˗ أيلول/سبتمرب  - 2015عرض تقدميي "دور الربملانات يف جترمي احلرب غري املشروعة العدوانية" ،بعثة ليختنشتاين ،املعهد
العاملي ملنع العدوان ،الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،نيويوركevents/other-http://webtv.un.org/meetings- .
aggressive-war-meetingsevents/watch/the-role-of-parliaments-in-criminalizing-illegal-andmaking/4458968559001

˗ متوز/يوليو  - 2015عرض تقدميي "احلفظ بالذاكرة واحلقيقة والعدالة وجرب األضرار .منع ومكافحة التعذيب وغريه من
أعمال املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة" ندوة حقوق اإلنسان ،التقدميون ،بوينس آيرس.
˗ متوز/يوليو  - 2015مقالة "اإلصالح الدستوري :تأمالت للمناقشة"  -وكالة أنباء أوروغواي مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_61588_1.html

˗

حزيران/يونيو  - 2015مقالة "ال ميكن إنشاء اجملتمع األفضل بني ليلة وضحاها" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_61163_1.html

˗ أيار/مايو  - 2015مقالة "التذكر والتكرمي ،واإللتزام" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_60430_1.html

˗ نيسان/أبريل  - 2015عرض تقدميي "حركة حقوق اإلنسان يف أوروغواي بني عامي  1990و  "2014كلية أمريكا
الالتينية كلية العلوم االجتماعية برنامج أوروغواي ،مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2015مقالة "حول السؤال امليكافيللي :ما إذا كان من الصواب الكالم عن األفعال الشريرة" مكيافيلي
األبدي  500 -عام بعد األمري  -جامعة اجلمهورية ،معهد تاريخ األفكار ،القسم االجتماعي القانوين لكلية احلقوق ،كلية
العلوم اإلنسانية والتعليم ،رابطة أوروغواي للعلوم السياسية ،املعهد اإليطايل للثقافة ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2015مقالة "مونتيفيديو  -جائزة للفوز" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_59819_1.html

˗ نيسان/أبريل  - 2015عرض تقدميي "حقوق اإلنسان يف املرحلة االنتقالية" التوقعات واخلالفات حول الدميقراطية اجلديدة،
جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
˗ آذار/مارس  - 2015مقالة "التحديات اجلديدة الثانية" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_59125_1.html

˗ آذار/مارس  - 2015مقالة "إنريكي رودريغيز فابرجيات :باتليستا ،رجل أمريكا" ،شخصيات باتليست  -ينظر إليها من
منظور تقدمي من منظور مينديوندو بيدارت  ،داري  ،إد .تيمبو دي كامبيو ،مونتيفيديو.
˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي "اجلرح املفتوح :العدالة االنتقالية ونوع اجلنس واألجندة اجلديدة حلقوق اإلنسان"،
مركز ستانفورد لدراسات أمريكا الالتينية ،كلية ستانفورد للحقوق ،مركز ستانفورد حلقوق اإلنسان ،دائرة الثقافات اإليربية
واألمريكية الالتينية ،ستانفوردhttps://www.law.stanford.edu/event/2015/02/26/transitional-justice-gender-and- .
human-rights-agendathe-new-

˗

˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي "القيادة من األعماق ،حتويل حقوق اإلنسان" ،نقابة احملامني يف سان فرانسيسكو،
سان فرانسيسكوhttps://sfbar.org/calendar/eventdetail.aspx?id=G153702/G153702.
˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي "احلقيقة والعدالة" ،مركز العدالة واملساءلة ،سان فرانسيسكو.
˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي  -عيادة بريكلي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،جامعة كاليفورنيا  -كلية احلقوق،
بريكلي.
˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي "ما بعد العدالة االنتقالية على مفرتق طرق :حتديات جديدة للمساءلة يف عصر
السياسة اليسارية يف أمريكا الالتينية" ،وجملس ساحل احمليط اهلادئ لدراسات أمريكا الالتينية ،ودراسات أمريكا الالتينية يف
جامعة والية كاليفورنيا يف لوس أجنلوس ،لوس أجنلوس.
http://www.calstatela.edu/sites/default/files/users/u3086/pcclas2015confschedule.pdf

˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي "قانون انتهاء الصالحية التشريعية لقانون أوروغواي وحكم جيلمان" ،كلية احلقوق
جبامعة كاليفورنيا ،لوس أجنلوس.
˗ شباط/فرباير  - 2015عرض تقدميي "حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية :منتدى القضايا القانونية والطبية والنفسية
االجتماعية" ،مركز دراسات املخروط اجلنويب ،معهد أمريكا الالتينية ،برنامج الدراسات املشرتكة بني أمريكا الالتينية ،قسم
اللغة األسبانية والربتغالية ،جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس ،لوس أجنلوسhttp://happenings.ucla.edu/all/event/154553 .

18A021118

40

ICC-ASP/17/18

˗ شباط/فرباير

2015

-

مقالة

"التحديات

اجلديدة"

وكالة

أنباء

أوروغواي،

مونتيفيديو.

http://www.uypress.net/uc_58128_1.html

˗ كانون الثاين/يناير  - 2015مقالة "ألوروغواي اجلديدة بعدالة أكرب ،وأكثر ازدهارا وتضامنا! أوروغواي سائرة" وقت التغيري،
السنة اخلامسة عشر العدد  ،136مونتيفيديو.
˗ كانون األول/ديسمرب  - 2014مقالة "االنتخابات الثانية عشرة :حنو أوروغواي اجلديدة بعدالة أكثر وأكثر ازدهارا وتضامنا!
إن أوروغواي سائرة!" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_57215_1.html .
˗ كانون األول  /ديسمرب  - 2014مقالة "مالحظات ختامية من د .فيلييب ميشيليين ،منسق برنامج القانون الدويل وحقوق
اإلنسان" الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،نيويوركhttp://www.pgaction.org/pdf/2014-12-05-Closing-Remarks- .
Michelini.pdfby-Dip.Felipe-

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2014مقالة "بيان زملار ميشليين أمام حمكمة برتراند رسل الثاين ( ،")2014 - 1974من
الديكتاتوريات إىل الدميقراطيات :جتارب مؤسسية مقارنة :الربازيل ،أوروغواي ،شيلي ،األرجنتني  ،2014 - 1964فيلييب
أ .وتشايلد إل .مدينة بوينس آيرس املستقلة  -إنفوجوس ،بوينس آيرس.
˗ كانون األول/ديسمرب  – 2014خطاب "اجللسة اخلتامية :تعزيز املؤسسات الدميقراطية واملساءلة وسيادة القانون من خالل
عاملية وفعالية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية" اجلمعية االستشارية الثامنة للربملانيني للمحكمة اجلنائية الدولية،
وسيادة القانون  -املنتدى السنوي السادس والثالثني للربملانيني للعمل العاملي ،الربملانيني من أجل التحرك العاملي ،الرباط.
˗ كانون األول/ديسمرب  - 2014مقالة "أوروغواي :فوز تاباري فازكيز وحزب أمبينو فرينيت .وجهة نظر من اليسار" ،معهد
بيكر ،هيوسنتhttp://blog.chron.com/bakerblog/2014/12/the-victory-of-tabare-vazquez-and-the-frente- .
amplio-party-a-view-from-the-left/

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2014وسيط "التحقيقات واملالحقات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية" ،اجلمعية االستشارية
الثامنة للربملانيني للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون  -املنتدى السنوي السادس والثالثون للربملانيني من أجل التحرك
العاملي ،الرباط.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2014مقالة "بناء مواطنة إقليمية من منظور حقوق اإلنسان" ،املادة األوىل  -السنة الثانية العدد ،2
مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2014ريبورتاج "التعديالت املقرتحة من قبل فرينيت أمبليو إىل السلطة القضائية اليت تستحق مناقشة
الشعب" ،من منظور راديو إل إسبكتادور ،مونتيفيديوhttp://www.espectador.com/politica/304144/felipe- .
propone-el-frente-amplio-al-poder-judicial-merecen-un-debate-ciudadanomichelini-fa-modificaciones-que-

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2014مقالة "االنتخابات احلادية عشرة :ضمان فوز تاباري فازكيز يف  30تشرين الثاين/نوفمرب!"،
مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_561251.html .
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  – 2014خطاب "جزر مالفيناس :قضية أمريكا الالتينية" الدورة اخلاصة الثالثة عشرة لربملان بلدان
املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/9189/1/parlasur/argentina_recibe_apoy
o_unanime_del_parlasur_sobre_soberania_de_las_islas_malvinas.html

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  – 2014تدريس وحدة "اجلرائم ضد اإلنسانية" برنامج الدراسات العليا للقانون الدويل  -حقوق
اإلنسان :القانون الدويل العام  -الدبلوماسي والقنصلي "معهد أرتيجاس للخدمة اخلارجية التابع لوزارة الشؤون اخلارجية -
كلية احلقوق ،جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
˗ تشرين األول/أكتوبر  – 2014تدريس وحدة "محاية وضمان حقوق اإلنسان" ،دبلوم عال يف حقوق اإلنسان والدميقراطية
وسيادة القانون ،كلية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية مقر اإلكوادور ،أوروغواي ،مونتيفيديو.
˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2014مقالة "االنتخابات العاشرة :سوف ننجح  -وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_55493_1.html

˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2014مقالة "أوروغواي :منظور يساري حول امليول العملية االنتخابية" ،معهد بايكر ،هيوسنت.
http://blog.chron.com/bakerblog/2014/10/6831/

˗ أيلول/سبتمرب  – 2014خطاب "تكرمي أيريس ميندز وتنصيب حملي"  ،99738مونتيفيديو.
˗ أيلول/سبتمرب  – 2014ريبورتاج " سلطة املواطن" ،صحيفة ال دياريا ،2014/09/29 ،مونتيفيديو.
˗ أيلول/سبتمرب  - 2014مقالة "الربملان :منتدى الشعب" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_54827 1.html
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˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

أيلول/سبتمرب  – 2014مقالة رأي "جيب أال تساهم الشركات يف احلمالت" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،السنة التاسعة
والعشرين ،العدد  ، 1505يف  ،2014/09/26مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014عرض تقدميي "مسامهات مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب :مذكرات للسياسة العامة"،
اخلطوات التالية حنو سياسة حقوق اإلنسان للسجون يف أوروغواي  -مقاالت متابعة لتوصيات عامي  2009و 2013
ملقرر األمم املتحدة ملكافحة التعذيب ،مركز حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين مبادرة مكافحة التعذيب ،واشنطن كلية
القانون ،اجلامعة األمريكية ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  – 2014ريبورتاج "ال لتخفيض سن املسؤولية اجلنائية" ،صحيفة ال دياريا ،2014/09/25 ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  – 2014عرض تقدميي "ال لتخفيض سن املسؤولية اجلنائية ،إعادة ذكريات التجارب جليل " ،"83الرتيبيون
اجلمهوري ،بار ومقهى مجهوري ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014ريبورتاج "السلطة القضائية واإلصالحات القادمة" ،صحيفة  7Nاألسبوعية ،السنة الثانية ،العدد
 ،74يف  ،2014/09/24مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014عرض تقدميي "األحزاب والسلطة القضائية :رؤية سياسية" ،مركز التحقيقات والدراسات القضائية،
رابطة ضباط القضاء يف أوروجواي ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014عرض تقدميي "قانون رعاية احليوانات" ،الفضاء اجلديد  ،(NE) 99738مدينة الساحل.
أيلول/سبتمرب  – 2014عرض تقدميي " قانون رعاية احليوان" ("  ، )" Ley de Bienestar Animalنويفو اسباثيو ،العدد
 ،99738سيوداد دي ال كوستا.
أيلول/سبتمرب  – 2014خطاب " غارة الفروسية( .تأكدت بأهنا "رياضة أوروغواي أصيلة") ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014خطاب "اإلنتاج الزراعي األسري والصيد احلريف" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014خطاب "قرار جملس النواب الذي أدى إىل االستئناف املقدم من قبل مواطين إدارة تاكوارميبو ضد
املرسومني رقم  13/20و  13/21جمللس اإلدارة يف تاكوارميبو وتركهم بدون تأثري" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014مقالة "االنتخابات التاسعة!" :اخلبز واحلرية والغناء!" وكالة األوروغواي لألنباء ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_54305_1.html

˗
˗
˗
˗

أيلول/سبتمرب  – 2014خطاب "مايسرتو خوليو كاسرتو (تسمية املدرسة الثانوية يف مدينة توليدو ،دائرة كانيلونيس)،
جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014خطاب "الذين بدون جنسية (االعرتاف واحلماية)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2014خطاب " مسرح اجلابون( .تكرمي مبناسبة الذكرى ال  65لتأسيسها)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2014مقالة "أصوات" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_54065_1.html

˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
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آب/أغسطس  - 2014بيان "تنفيذ معاهدة األسلحة الكيميائية" ،جملس النواب ،وزارة الشؤون اخلارجية ،االئتالف الدويل
للمحكمة اجلنائية الدولية ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،برملانيون من أجل التحرك العاملي ،منظمة حظر األسلحة
الكيميائية ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2014عرض تقدميي "إطالق احلملة الربملانية حلماية نزاهة نظام روما األساسي" ،جملس النواب ،ووزارة
اخلارجية ،االئتالف الدويل للمحكمة اجلنائية الدولية ،اللجنة الدولية للصليب األمحر  ،الربملانيني من أجل التحرك العاملي،
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2014مقالة "إسهامات مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب :إجياز للسياسية" ،اخلطوات التالية
حنو سياسة حقوق اإلنسان يف السجون يف أوروغواي  -رصد متابعة لتوصيتني عام  2009و  2013من تقرير األمم
املتحدة ملكافحة التعذيب ،مركز حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين  -مبادرة مناهضة التعذيب ،كلية واشنطن للقانون،
اجلامعة األمريكية ،واشنطنhttp://antitorture.org/wp-content/uploads/2014/08/Uruguay.pdf .
آب/أغسطس  - 2014عرض تقدميي "التقدم واالنتكاسات يف السياسات املناهضة لثقافة اإلفالت من العقاب"،
أصوات سانتا لوتشيا ،كانيلونيس.
آب/أغسطس  - 2014مقالة "الربملانيون :ذاكريت وإشاديت إليلينا اليت تراها مبتسمة دائما" ،وكالة أنباء أوروغواي،
مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_53708_1.html .
آب/أغسطس  - 2014مقالة "الربملانيني :حنن ال نريد أي نوع من اإلفالت من العقاب" ،وكالة أنباء األوروغواي،
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  – 2014مقالة " نتيجة يوم األحد يف  26تشرين األول/أكتوبر ستؤثر على كل أسرة وكل واحد منا"،
صحيفة ال ريبوبليكا ،مونتيفيديو.
42

ICC-ASP/17/18

˗
˗
˗
˗

آب/أغسطس  – 2014خطاب "إيلينا كوينتريوس"( .تكرمي) " ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  – 2014مقالة "العدالة أم اإلفالت من العقاب؟ احلسابات املعلقة يف مرحلة ما بعد الديكتاتورية،
أوروغواي" تقدمي كتاب فرانسيسكا ليسا ،مرصد لوز إيباربورو ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/uc_53501_1.html .
آب/أغسطس  - 2014عرض تقدميي "العدالة أم اإلفالت من العقاب؟ احلسابات املعلقة يف مرحلة ما بعد الديكتاتورية،
أوروغواي" تقدمي الكتاب بقلم فرانشيسكا ليسا ،مرصد لوز إيباربورو ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  – 2014مقالة "عشرون عاما من النضال والفرح واألمل" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_53406_1.html

˗ آب/أغسطس  - 2014عرض تقدميي "اتفاق تعاون برملان بلدان املخروط اجلنويب واحملكمة اجلنائية الدولية ،مونتيفيديو.
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/8927/1/parlasur/parlamento_del_merco
sur_firma_convenio_de_cooperacion_con_la_corte_penal_internacional.html

˗ متوز/يوليو  – 2014مناقشة "احليوانات (احلماية) ( .ملف  ،")010/527جملس النواب ،مونتيفيديو.
˗ متوز/يوليو  - 2014وسيط "معلومات عامة عن آلية االستعراض الدوري الشامل ومساحات ملشاركة الربملانات" ،االحتاد
الربملاين الدويل ،الفرع التشريعي جلمهورية أوروغواي الشرقية ،مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان،
مونتيفيديو.
˗ متوز/يوليو  – 2014مقالة "االنتخابات الثامنة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_52684_1.html

˗
˗
˗
˗
˗

متوز/يوليو  – 2014خطاب "اإلعالن عن منتجات التبغ والرتويج هلا ورعايتها( .املعايري)( .ملف  ،" )013/2808جملس
النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2014خطاب "معاهدة مراكش لتسهيل الوصول إىل املطبوعات املنشورة للمكفوفني ،ذوي اإلعاقة البصرية أو
مع الصعوبات األخرى للوصول إىل النص املطبوع (املوافقة)( .ملف  ،")014/2746جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  – 2014ريبورتاج "خطوة أخرى" ،صحيفة ال دياريا ،2014/7/3 ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  – 2014ريبورتاج " القواعد القدمية" ،صحيفة ال دياريا ،2014/7/1 ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  – 2014مقالة "االنتخابات السابعة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_52290_1.html

˗ حزيران/يونيو  - 2014عرض تقدميي "تأمالت يف عملية بناء املواطنة اإلقليمية من منظور حقوق اإلنسان" ،معهد
السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف برملان بلدان املخروط اجلنويب  -منسق مراكز النقابات العمالية يف املخروط اجلنويب،
بوينس آيرس.
˗ أيار/مايو  - 2014مقالة ""االنتخابات السادسة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_51557_1.html

˗
˗
˗
˗
˗
˗

أيار/مايو  - 2014عرض تقدميي "املناقشة احلالية بشأن حقوق اإلنسان" ،كلية إدارة العدالة ،جامعة ال ماتانزا ،بوينس
آيرس.
أيار/مايو  - 2014عرض تقدميي "جرائم عملية كوندور يف بلدنا  -تكرمي زيلمار ميشليين" ،جامعة النوز الوطنية ،بوينس
آيرس.
أيار/مايو  - 2014عرض تقدميي "التشريع الوطين لضمان التعاون" ،لقاء وزاري لتعزيز التعاون  -احملكمة اجلنائية الدولية،
السفارة النروجيية يف هولندا ،التمثيل الدائم هلولندا أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،وزارة الشؤون اخلارجية والعبادة يف مجهورية
األرجنتني ،بوينس آيرس.
أيار/مايو  - 2014خطاب "القانون التجاري البحري( .املعايري)( .ملف  ،" )013/2616مقرر ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2014عرض تقدميي "التعاون بني برملان بلدان املخروط اجلنويب واحملكمة اجلنائية الدولية" ،جملس إدارة
بارالسور ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  – 2014مقالة "االنتخابات اخلامسة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_51045_1.html

˗ أيار/مايو  - 2014خطاب "الرئيس السابق للحكومة اإلسبانية أدولفو سواريز( .تكرمي) " ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2014ريبورتاج "جرائم إساءة استخدام املناصب" سلطة املواطن ،VTV ،مونتيفيديو.
http://www.vtv.com.uy/?p=33898

˗
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نيسان/أبريل  - 2014ريبورتاج "ورشة عمل برملانية  -أمريكا الالتينية :معاهدة بشأن جتارة األسلحة  -من الكالم إىل
العمل" ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net/ucimprimir_50679_1.html .
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˗
˗
˗
˗

نيسان/أبريل  - 2014عرض تقدميي "ورشة عمل برملانية  -أمريكا الالتينية :معاهدة جتارة األسلحة  -من الكالم إىل
العمل" ،جملس النواب احملرتم للشعب األرجنتيين  -الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،بوينس آيرس.
نيسان/أبريل  - 2014مناقشة "معاهدة جتارة األسلحة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة" (املوافقة)( .ملف
 ،" )2562/013جملس النواب  ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2014مناقشة "اإلقامة الدائمة يف مجهورية أوروغواي( .تسهيل اإلجراءات لألزواج وللشركء يف املعايشة
والوالدين واألشقاء وأحفاد أوروغواي ورعايا بلدان السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب والدول املنتسبة إليها)( .ملف
 ،" )013/2550مقرر ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2014مقالة "االنتخابات الرابعة" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديو.
htmlhttp://www.uypress.net/uc_49390 1.

˗
˗
˗
˗
˗

آذار/مارس  - 2014ريبورتاج "رعاية احليوان" ،برنامج  120راديو ساندرا برانش  ، X 30مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2014خطاب "انتخاب نائب الرئيس الرابع جمللس النواب :أساس التصويت لصاحل النائب سبستيان
سابيين" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2014بيان "انتخاب النائب الثاين لرئيس جملس النواب :تأسيس التصويت لصاحل النائب إدغاردو
رودريغيز" ،جملس النواب  ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2014بيات "انتخاب الرئيس األول جمللس النواب :أساس التصويت لصاحل النائب جوستافو بورصاري"،
جملس النواب ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2014مقالة "االنتخابات الثالثة" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديو.
htmlhttp://www.uypress.net/uc_49390 1.

˗
˗
˗
˗
˗

آذار/مارس  - 2014بيان "انتخاب رئيس جملس النواب :تأسيس التصويت لصاحل النائب أنيبال برييرا" ،جملس النواب ،
مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "مؤمتر البلدان األمريكية األول للدميقراطية" ،معهد اإلدارة العامة واخلدمات اجملتمعية،
مركز الدميقراطية واحلكم الرشيد  -جامعة فلوريدا الدولية ،والية فلوريدا ،ميامي.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "برنامج جديد ألمريكا الالتينية حلقوق اإلنسان يف طور اإلعداد؟" ،برنامج أمريكا
الالتينية ،مركز جامعة هارفارد كنيدي كار لسياسة حقوق اإلنسان ،جامعة هارفارد ،جامعة كامربيدج.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "نظرة عامة على أجندة احلقوق اجلديدة :قانون الزواج املثلي اجلنس ،سياسة
املخدرات ،األطفال واهلجرة :منظور املخروط اجلنويب" ،مركز  FXBللصحة وحقوق اإلنسان ،كلية هارفارد للصحة العامة،
جامعة هارفارد ،بوسطن.
شباط/فرباير  - 2014ريبورتاج "جولة يف األوساط األكادميية يف الواليات املتحدة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_49024_1.html

˗
˗
˗
˗
˗
˗

شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية :حقوق اإلنسان والعامل العاملي .احلسابات البارزة
والتحديات اجلديدة" ،مركز موارد أمريكا الوسطى ،لوس أجنلوس.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "حقوق اإلنسان يف املخروط اجلنويب :السياسات املاضية والسابقة للربنامج اجلديد"،
معهد أمريكا الالتينية ،مركز األرجنتني ،شيلي واملخروط اجلنويب ،قسم اللغة األسبانية والربتغالية ،جامعة كاليفورنيا  ،لوس
أجنلوس ،لوس أجنلوس.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "حقوق اإلنسان :حتديات األمس واليوم والغد .جتربة أمريكا الالتينية" ،قسم اللغة
األسبانية والربتغالية ،جامعة كاليفورنيا ،لوس أجنلوس.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "مساءلة حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية .جرائم ضد اإلنسانية واإلفالت من
العقاب والسالم - .الدروس والتحديات " ،برنامج دراسات أمريكا الالتينية وعلم االجتماع ،جامعة والية كاليفورنيا ،لوس
أجنلوس.
شباط/فرباير  - 2014عرض تقدميي "حقوق اإلنسان واملخروط اجلنويب" ،قسم علم االجتماع ،كلية العلوم الطبيعية والعلوم
االجتماعية جامعة والية كاليفورنيا ،لوس أجنلوس.
شباط/فرباير  - 2014ريبورتاج "جولة يف األوساط األكادميية يف الواليات املتحدة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_48918_1.html

˗ شباط/فرباير  - 2014مقالة "االنتخابات الثانية" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_47329_1.html

˗ كانون الثاين/يناير  - 2014ريبورتاج "جرمية إساءة استخدام السلطة" ،راديو الريف ،مونتيفيديو.
18A021118
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كانون الثاين/يناير  - 2014ريبورتاج "جرمية إساءة استخدام السلطة" ،راديو كارف ،مونتيفيديو.
كانون الثاين/يناير  - 2014ريبورتاج "قانون العقوبات" ،صحيفة إل باييس ،2014/1/2 ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2013ريبورتاج "مبعرفة كاملة" ،صحيفة ال دياريا ،2013/12/26 ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2013مقالة "انتخابات" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net/uc_47329_1.html

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2013ريبورتاج "السالم والعدالة يف كولومبيا" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2013ريبورتاج "قانون قنب احلشيشة" ،برنامج ال نوش ،بوغوتا،
h?v=uX3WzYbNjpchttp://www.youtube.com/watc

˗ كانون األول/ديسمرب  - 2013ريبورتاج "دعم السالم يف كولومبيا" ،برنسا اسكريتا ،بوغوتا،
http://hsbnoticias.com/bbvernoticia.asp?ac=El-proceso-de-paz-de-Uruguay--adaptado-aColombia&WPLACA=88887

˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

كانون األول/ديسمرب  - 2013عرض تقدميي "اإلطار القانوين الدويل لعمليات التهدئة ،مبا يف ذلك آليات نزع السالح
واملساءلة من أجل ردع النزاعات وعدم تكرار الفظائع مع الرتكيز على الضحايا"" ،املنتدى الربملاين اخلامس والثالثني  -بناء
سالم مستقر ودائم :دور الربملانيني يف دعم عمليات السالم" ،كونغرس اجلمهورية  ،الربملانيني من أجل العمل العاملي،
بوغوتا.
كانون األول/ديسمرب  - 2013مقالة "تأمالت يف الكونغرس :نضج اجلبهة الواسعة" ،إيديريو ،ال ريبوبليكا ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2013مقالة "املؤمتر السادس للجبهة الواسعة :الوحدة وتأكيد املسلحني!" وقت التغيري ،السنة
الرابعة عشرة ،العدد  ،123مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "مشروع اإلصالح الدستوري" ،راديو  ،CX 30مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "مشروع اإلصالح الدستوري" ،راديو الريف ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013خطاب "املؤمتر االستثنائي السادس جلبهة أمبلو هيوغو كورس  -سيجويوز كونستوريندو
فوتورو" ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013خطاب "يف  40عاما من اإلضراب العام :عمل من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان"،
وقت التغيري ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "مشروع قانون مناقشة إلزامية للمرشحني لرئاسة اجلمهورية" ،راديو  FMديل سول،
مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "املؤمتر السادس للجبهة الواسعة :الوحدة وتأكيد املسلحني" ،وكالة أنباء األوروغواي
 ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "أوروغواي يف مفرتق طرق" ،دياريا إل بويبلو ،سالتو.

decir-que-el-pais-http://www.diarioelpueblo.com.uy/destacados/%E2%80%9Cningun-analista-serio-puedeesta-en-un-mal-momento%E2%80%9D-sostuvo-felipe-michelini.html

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013خطاب "احلشد الرئيسي للجبهة املوسعة يف سالتو يف سالتو".
http://www.youtube.com/watch?v=JSKPYuDsx5w&feature=youtube_gdata

˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "لقد ميزت دائما حكومة الواليات املتحدة من الشعب األمريكي" 10 ،دقائق،

سالتوsiempre-distingui-al-gobierno-de-los-eeuu-http://10minutos.com.uy/2013/11/15/diputado-michelini- ،

del-pueblo-estadounidense-la-relacion-con-uruguay-es-compleja/

˗
˗
˗
˗
˗
˗
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تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013خطاب "السيد نيكوالس ستوراسي مونتيس( .تكرمي)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "حالة شركة  ،"PLUNAراديو كاريف  -لوسيش ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013ريبورتاج "حالة شركة  ،"PLUNAصحيفة إل باييس ،2013/11/12 ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013عرض تقدميي "إن كونك شابا ليس جرمية :مكافحة جترمي ووصم الشباب" ،فريدريش إيربت
شتيفتونج ،مركز أولوف بامل الدويل ،االحتاد الدويل للشباب اإلشرتاكي ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2013خطاب "السيد انريكي رودريغيز فابرجيات (تكرمي)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  -2013خطاب "األسلحة الكيميائية واملواد الكيمائية السامة (إنتاجها ،واقتنائها ،وحفظها ،وتطويرها،
ونقلها ،واستريادها ،وتصديرها ،وتفاوضها بأي شكل ،واستخدامها مصنف بأنه جرم جنائي)( .ملف " ،)013/2546عضو
مطلع ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
18A021118
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تشرين األول/أكتوبر  - 2013عرض تقدميي "القواعد الربناجمية للجبهة الواسعة :املساواة واحلقوق" ،جلنة عمر فالكو
الزميلة ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013عرض تقدميي "العدالة والقانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان واحلوكمة" ،دورة حول
احلوكمة العاملية والتنمية ،د .إيزابيل كليمنيت ،كلية العلوم االجتماعية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013ريبورتاج "حالة التمرد" ،راديو أزول إف إم ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013مقالة "مؤمتر الفضاء اجلديد احلادي عشر :لالنتصار والرفاق!" ،وكالة أنباء أوروغواي،
مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
تشرين األول/أكتوبر  - 2013عرض تقدميي "تكرمي خوليو سيزار غراويرت يف ذكرى  80سنة من مقتله" املركز الثقايف
ومتحف الذاكرة ،أصدقاء متحف الذاكرة ،مؤسسة زيلمار ميشلين ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013خطاب "إعانات األمومة واألبوة للعاملني يف األعمال اخلاصة (قوانني)" ،جملس النواب،
مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013عرض تقدميي "نقاش حول رصد األسلحة :أوروغواي واخلربات اإلقليمية املقارنة" التعايش
الدميقراطي  -نزع السالح املدين ،معهد الدراسات القانونية والدراسات االجتماعية يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013عرض تقدميي "حول السؤال الذي يطرحه ميكافيللي :إذا كان من املمكن التحدث عن
األفعال الشريرة " ،مؤمتر ماكيافيللي اخلالد  -يف  500عام من كتاب األمري ( ،)El Príncipeمعهد تاريخ األفكار ،واملنطقة
االجتماعية والقانونية للكلية يف القانون ،كلية العلوم اإلنسانية والتعليم ،رابطة أوروغواي للعلوم السياسية ،مؤسسة الثقافة
اجلامعية ،املعهد اإليطايل للثقافة ،مونتيفيديو.
https://docs.google.com/file/d/0B9hyUCyv4qL9NWZKanpJS1MzV2s/edit?pli=1

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
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تشرين األول/أكتوبر  – 2013ريبورتاج "مؤمتر الفضاء اجلديد احلادي عشر" راديو ( ،)AM Libreكريستينا ريتشريي،
مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013خطاب " مؤمتر الفضاء اجلديد الدويل احلادي عشر  -حنو حكومة ثالثة للجبهة الواسعة -
توحيد التغيريات ملواصلة التقدم" ،مونتيفيديوhttp://www.youtube.com/watch?v=2GmXelVkCrU.
تشرين األول/أكتوبر  - 2013خطاب "انتخاب مرشح مللء منصب شاغر يف احملكمة اجلنائية الدولية" ،مقرر ،اجلمعية
العامة ،مونتيفيديو.
تشرين األول  /أكتوبر  - 2013خطاب "الربوتوكول اإلضايف للمعاهدة التأسيسية التفاقية األمم املتحدة فيما يتعلق
بااللتزام بالدميقراطية" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013مقالة "مناقشة يوم أمس هي نفسها اليوم ودائما" زمن التغيري ،السنة الرابعة عشرة ،العدد ،121
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013خطاب "أوال التحوالت الالزمة للبلد" فرينيت ليربي سرينيي ( ،)FLSكارميلو.
أيلول/سبتمرب  - 2013ريبورتاج " توليف متوقع :اإلصالح الدستوري :اإلصالح الدستوري" ،يف صحيفة ريشا األسبوعية،
السنة الثامنة والعشرين ،العدد  ،1453يف  ،2013/09/27مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013ريبورتاج "أسبوع الطالب لعام  ،"1983راديو ديامانيت أف أم  -أليخاندرو كامينو ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013مقالة "مؤشر جذري للهوية" ،الزمام  -جملة اخليول ،السنة الثانية ،العدد  ،6مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013مقالة "أوروغواي ونورمربغ" ،املقالة األوىل  -السنة األوىل العدد  ،1مرصد السياسات العامة حلقوق
اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013مقالة "القانون رقم  .18.831مالحظات بعد عام من سنها " ،املرصد السياسي حلقوق اإلنسان
يف بلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013بيان "السياسات القضائية والذاكرة اجلماعية" االجتماع السابع لشبكة أمريكا الالتينية ملواقع
الضمري ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013ريبورتاج "مشروع قانون املشروبات الكحولية"  ،راديو ساراندي  -سريجيو بوغليا ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013ريبورتاج "األجندة التشريعية" ،راديو ساراندي ،التحوالت  -ميلتون بريزا ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013خطاب "قانون اجلمارك" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013مقالة "من األلف إىل الياء" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
أيلول/سبتمرب  - 2013خطاب "ورشة عمل :الذكرى اخلامسة عشر العتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية" ،جملس النواب ،وزارة الشؤون اخلارجية ،الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،مونتيفيديو.

46

ICC-ASP/17/18

˗
˗
˗
˗
˗

أيلول/سبتمرب  - 2013مناقشة "مائدة مستديرة :الذكرى السنوية اخلامسة عشرة العتماد نظام روما األساسي  -احملكمة
اجلنائية الدولية" ،جملس النواب ،الوزارة اخلارجية ،الربملانيون للتحرك العاملي ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  -2013بيان " 30عاما من عام  :1983دميقراطية أكثر وأفضل!" ،جيل عام  ،1983عضو فريق
الصياغة ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013خطاب "حول وثيقة مؤمتر الفضاء اجلديد احلادي عشر" ،اجللسة العامة الوطنية للفضاء اجلديد،
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013ريبورتاج "التغيري ملشروع التواصل السمعي البصري" ،صحيفة البحث األسبوعية ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2013ريبورتاج "حالة املراهقني يف التعارض مع القانون اجلنائي" ،القناة  ،12نوعية احلياة ،مونتيفيديو.
infractores ,http://www.teledoce.com/index.php/programas/calidaddevida/40076_Menores-

˗ آب/أغسطس  - 2013عرض تقدميي "فيما يتعلق بتخفيض سن املسؤولية اجلنائية" ،الفضاء اجلديد ،مونتيفيديو.
˗ آب/أغسطس  - 2013ريبورتاج "إنين مؤمن حبماية الدولة " ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗ آب/أغسطس  - 2013مقالة " النقاش الذي دار يوم أمس هو نفسه اليوم ودائما" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗ آب/أغسطس  - 2013ريبورتاج "حالة رفاه احليوان" ،صحافة احليوان ،مونتيفيديو.
http://www.youtube.com/watch?v=Y8kT3paYEks

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗

آب/أغسطس  - 2013عرض تقدميي "ورشة عمل اجلبهة الواسعة فيما يتعلق بتخفيض سن املسؤولية اجلنائية" ،اجلبهة
الواسعة ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2013خطاب "قانون املساءلة وموازنة امليزانية :التزامات رئاسة اجلمهورية؛ معلومات عامة ،خمرجات
عابرة ،تقارير وزارة اخلارجية .دورات يف حقوق اإلنسان وقضية جيلمان" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2013ريبورتاج "شهود يف اإلجراءات القضائية :مقابالت أجراها نيكوالس دوفاو ودييغو لوجان  -قانون
التقادم ،وهو موضوع غري منتهي ،حلظات وممثلني وحجج ( ،")2013 - 1986اللجنة القطاعية للبحث العلمي ،إد
تريلسي ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2013مقالة "تأمالت يف قانون األوروغواي العدد  18831بعد عام من تشريعه" 20 ،العدد  3حقوق
اإلنسان ،إجياز حقوق اإلنسان ،اجلامعة األمريكية كلية واشنطن للحقوق ،واشنطن.
متوز/يوليو  - 2013عرض تقدميي "الوصول إىل املعلومات واحلق للوصول إىل احلقيقة  -االجتماع اإلقليمي خلرباء أمريكا
الالتينية" ،معهد أمريكا الوسطى للدراسات من أجل الدميقراطية االجتماعية ،مكسيكو سييت.
متوز/يوليو  - 2013مقالة "بدون نية إحراز األصالة" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
متوز/يوليو  - 2013عرض تقدميي "برنامج األمم املتحدة للسالم والعدالة ودور الربملانيني - .اجتماع اسرتاتيجي للربملانيني
بشأن اللجنة التنفيذية للتحرك العاملي  -االستخدام غري الشرعي للقوة واألحكام القطعية حلظر العدوان  -التصديق على
تعديالت كمباال لنظام روما األساسي" ،البعثة الدائمة إلمارة ليختنشتاين لدى األمم املتحدة  -الربملانيون من أجل التحرك
العاملي ،نيويورك.
متوز/يوليو  - 2013بيان "ترويج نظام روما األساسي" ،التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية  -الربملانيون من أجل
التحرك العاملي ،نيويورك.
متوز/يوليو  - 2013ريبورتاج "أوروغواي توافق على مشروع قانون إلضفاء الشرعية والسيطرة على قنب احلشيشة" ،قناة .
 ،TN24Nكاراكاسwww.ntn24.com/videos/uruguay-aprueba-la-marihuana-97508 .
حزيران/يونيو  - 2013ريبورتاج "أربعون سنة بعد االنقالب" ،راديو  ،AM 750بوينس آيرس.
http://radioam750.com.ar/#/felipe-michelini-en-juguemos-en-el-mundo

˗
˗
˗
˗
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حزيران/يونيو  - 2013مقالة "بناء واستغالل جممع مسرح أنتل متعددة اجلنسيات" ،وقت التغيري ،السنة الرابعة عشرة العدد
 ،113مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013بيان "عشرون سنة من إعالن ووضع برنامج عمل فيينا للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان" ،جملس
النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013خطاب "يوم املقاومة والدفاع عن الدميقراطية وإضراب عام (بيان)" ،مقرر ،جملس النواب،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013خطاب "إنريكي مارتينيز مورينو (تكرمي) " ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

حزيران/يونيو  - 2013خطاب "بعد عشر سنوات من احلرب يف العراق( .عرض تقدميي من السيد فيلييب ميشيليين)"،
جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013خطاب "سريجيو لوبيز بورغوس (تكرمي)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013خطاب "قانون الطفولة واملراهقة (تعديل عدد من أحكام التبين)( .تعديل جملس الشيوخ)"مقرر،
جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013خطاب "جزر مالفيناس" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2013خطاب "األمني السابق للكتيبة ،الدكتور هوراسيو دال كاتالوردا( .تكرمي مبناسبة اختفائه البدين)"،
جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2013مقالة "كل ما تبقى  ،بالطبع  ،هو أقل ما يقلقنا!"  ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2013خطاب "بناء واستغالل اجملمع متعدد اجلنسيات" ،مسرح أنتل"( .االستئناف املقدم من عدة جمالس
بلدية ضد قرار بلدية مونتيفيديو رقم  ، 2013/1647املؤرخ يف  23نيسان/أبريل  ،")2013جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2013ريبورتاج "مسرية الصمت يف  18مارس مسرية الصمت" ،راديو  ،AM 750بوينس آيرس.
http://radioam750.com.ar/#/felipe-michelini-en-juguemos-en-el-mundo

˗ أيار/مايو  - 2013خطاب "قضية برباين دواريت وآخرين ضد أوروغواي"( .السلطة التنفيذية خمولة بإنشاء جلنة تتألف من
ثالثة أعضاء من أجل تلقي االلتماسات اليت ميكن تقدميها مبوجب حكم صادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق
اإلنسان)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2013خطاب "مهارات كريولو يف أوروغواي وانعكاساهتا يف اجملتمع ،".جملس النواب ،مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2013عرض تقدميي "احلق للوصول إىل احلقيقة واملعلومات" ،استشارة مائدة مستديرة بشأن تعزيز ومحاية احلق
حلرية الكشف عن املعلومات ،املديرية الوطنية حلقوق اإلنسان  -وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ،مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2013بيان "تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان على املستوى الوطين  -جتربة أمريكا الالتينية" ،معهد
السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،أمانة دائرة التحقيق  -كلية احلقوق جبامعة
/cp/cpextensionuniversitaria/wp-http://grupomontevideo.org
آيرس.
بوينس
آيرس،
بوينس
content/uploads/2016/02/Boletin-44.pdf

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

أيار/مايو  - 2013عرض تقدميي "اجتماع بشأن البحوث القانونية يف جمال حقوق اإلنسان" ،معهد السياسات العامة
حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ،أمانة دائرة التحقيق  -كلية احلقوق جبامعة بوينس آيرس ،بوينس
آيرس.
نيسان/أبريل  - 2013مقالة "قوة ثقافة اإلفالت من العقاب" .وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة ،العدد  ،116مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2013مقالة "انعدام الدستورية" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
نيسان/أبريل  - 2013عرض تقدميي "ما الذي لن حيدث مرة أخرى؟ اإلفالت من العقاب واملسؤولية والعدالة يف
أوروغواي" ،مشروع دعم اإلعالم اإلخباري ،أطفال أوروغواي ،أمهات وعائالت املعتقلني املختفني ،مركز العدالة والقانون
الدويل ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2013حماضرة "التعديالت اليت أدخلت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف القرارين
 RC/Res.5و  RC/Res.6ومرفقاهتما" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2013مقالة "قوة ثقافة اإلفالت من العقاب" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،السنة الثامنة والعشرين ،العدد
 1427يف  ،2013/03/27مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2013مقالة "جتربة مشجعة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
آذار/مارس  - 2013تقرير "احلدود القانونية إلصالحات النظام األساسي للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،عضو
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema
فريق التحرير ،واشنطن العاصمة.
judicial&publicacion=1455

˗ آذار/مارس  - 2013مقالة "إعالنات وزير الدفاع" ،صحيفة إل باييس ،2013/13/14 ،مونتيفيديو.
˗ آذار/مارس  - 2013خطاب "انتخاب رئيس جملس النواب :أساس التصويت لصاحل نائب جريماين كاردوزو" ،جملس
النواب ،مونتيفيديو.
˗ شباط/فرباير  - 2013مقالة " ال توجد مالبس احلصان على الطريق" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗ شباط/فرباير  - 2013ريبورتاج "بال ارتباط" ،صحيفة ال دياريا ، 13/03/15 ،مونتيفيديو.
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

يناير/كانون الثاين  - 2013رأي " يف أوروجواي ،جند يف مكان ما نوعا من وزارة العدل "املغطاة" وأن تنظيم الوضع يشكل
"أمر ملحا" ،حيذر فيلييب ميشيين ،صحيفة البحوث األسبوعية ،السنة الثاين واألربعني العدد ،13/01/24 1.698
ا
مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012ريبورتاج "البعثة الرمسية للمؤمتر الذي نظمه جملس نواب مجهورية إيطاليا والربملانيون للتحرك
العاملي ،يف  10و  11كانون األول/ديسمرب  ،2012روما" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012خطاب "قانون الطفولة واملراهقة( .تعديل املادتني  72و  76وإنشاء نظام خاص
للمراهقني فوق سن اخلامسة عشرة ودون سن  18سنة)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012خطاب "قانون ائتمان الطائرات رقم ( .18،931أنت مصرح لك بالتعاقد بشكل مباشر
لعقود التخلص من أصول األمانة وتأجريها وتأجريها)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012خطاب "القوات املسلحة يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية هاييت (متديد فرتة بقاء
القوات)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012مقالة "املساواة يف الزواج" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،السنة الثامنة والعشرين ،العدد
 1413يف  ،2012/12/21مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012خطاب " قانون اجلرائم الصغرى ،ورعاية األماكن العامة وصيانتها وحفظها (تعديل يف
القانون اجلنائي)( .تعديل قانون العقوبات)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2012عرض تقدميي "تعزيز املؤسسات الدميقراطية ،واملساءلة وسيادة القانون من خالل عاملية
وفعالية نظام احملكمة اجلنائية الدولية لنظام روما األساسي" ،اجلمعية االستشارية السابعة للربملانيني للمحكمة اجلنائية الدولية
وسيادة القانون ،الربملانيون من أجل التحرك العاملي  -جملس نواب إيطاليا ،روما.
كانون األول/ديسمرب  - 2012عرض تقدميي "تعزيز سيادة القانون والنظام القضائي من خالل تطبيق مبدأ التكامل
(مبوجب نظام روما األساسي)" ،اجلمعية االستشارية السابعة للربملانيني من قبل احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون،
الربملانيون للتحرك العاملي  -جملس النواب يف ايطاليا ،روما.
كانون األول/ديسمرب  - 2012ريبورتاج "اجلمعية االستشارية السابعة للربملانيني للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون"،
الربملانيون للتحرك العاملي  -جملس نواب إيطاليا ،روماhttp://www.radioradicale.it/scheda/367697 .
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012مقالة "نضوج املؤمتر العاشر للفضاء اجلديد" ،وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة العدد ،111
مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  – 2012عرض تقدميي "عملية كوندور  -ضحايا اطالق النار يف سوكا" ،ذكرى مجاعية لضحايا
إطالق النار يف سوكا ،لوس فوسيالدوس دي سوكا ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012ريبورتاج "عملية غري مكتملة  -تقدم باحثو جامعة اجلمهورية بدعوة السياسيني واملنظمات
االجتماعية ملناقشة اإلفالت من العقاب" ،صحيفة ال دياريا 2012/11/23 ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012عرض تقدميي "األحزاب السياسية قبل قانون التقادم  25 -سنة من قانون التقادم " ،كلية
العلوم االجتماعية ،جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012مقالة "املؤمتر العاشر من الفضاء اجلديد" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗
˗
˗
˗
˗
˗

تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012عرض تقدميي " عالج اخليول يف أوروغواي" ،منتدى أمريكا الالتينية للفروسية الثالث ،جلنة
شؤون الفروسية ،وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ،مجعية بال حدود ،كلية الطب البيطري ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  – 2012ريبورتاج "تعزيز وزارة العدل" ،صحيفة إل باييس 12/11/13 ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012خطاب "بدل لضحايا جرائم العنف (إنشاء الصندوق)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2012خطاب "اجلرائم ضد اإلدارة العامة واالجتار بعجينة الكوكايني"( .زيادة يف العقوبات يف بعض
احلاالت)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  – 2012ريبورتاج " املتحدرين من أصل أفريقي" ،فتح الفضاء ،12/10/23 ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2012مقالة "التفكري والتصرف اإلجيايب"  -وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2012بيان "تفكري أليسيدى دي جاسبريي احلايل ( ، ")1954 – 1881جامعة األعمال،
السفارة اإليطالية يف أوروغواي ،نادي أروغواي ترنتينو ،مونتيفيديو.
˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2012مقالة "سلطة الدولة" ،وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة ،العدد  ،110مونتيفيديو.
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تشرين األول/أكتوبر  - 2012خطاب "املتحدرين من أصل أفريقي( .قواعد لصاحل مشاركتهم يف جماالت التعليم
والعمل)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2012خطاب "أساليب املساعدة على اإلجناب (قانون تنظيمي)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2012حماضرة " تاباري :يوم الرتاث  -لغة األوروغواي" ،مدرسة خوان زوريال بسان مارتني،
مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2012خطاب " تسمية مدرسة سوريانو :جوزيفا غاندولفو دي بيسي " ،جملس النواب،
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2012خطاب "مدرسة تسمية كولونيا ديل ساكرامنتو :سوالر ديل شاروزا" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2012خطاب "تسمية مدرسة سان خوسيه :جوزيفا غاندولفو دي بيسي" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2012مقالة "سلطة الدولة" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
أيلول/سبتمرب  - 2012خطاب "تعديل القانون رقم  14.005والقانون رقم ( 17.668زرع األعضاء)" ،جملس النواب،
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2012خطاب "الذكرى املئوية إلدخال كرة السلة إىل أوروغواي" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2012خطاب " ملكية املبىن رقم  1645يف دائرة روشا( .السماح بنقل امللكية جمانا إىل املعهد الوطين
لالستعمار كرتاث للدولة) " ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2012مقالة "من أجل أوروغواي خمتلفة وبقولنا خمتلفة نعين أفضل!" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net
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آب/أغسطس  - 2012خطاب "الربوفيسور إليسا لوكهارت دي فوان (تعيني ليثيو دي باملار) ،دائرة سوريانو " ،جملس
النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2012خطاب "غايونوسا (التسمية الطريق الوطين رقم  ،")24مقرر ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2012خطاب "د .هيليوس سارثو (تكرمي)" جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2012عرض تقدميي "الوضع السياسي يف الباراغواي" ،االحتاد الدويل للشباب االشرتاكيني ،الشباب
االشرتاكي يف أوروغواي ،شباب الفضاء اجلديد – اجلبهة الواسعة ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  – 2012خطاب " الرابطة الوطنية لألعضاء التابعني( .األعضاء يضمن هلم إجيار املباين التجارية والصناعية
لألعمال التجارية الصغرية والصغرى)"( ،ملف " ،)10/526مقرر ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2012خطاب "د .أوسكار إرميدا أوريارتى (تكرمي)" جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2012ريبورتاج "زيارة النائب فيليىب ميشيليين" اجملموعة الشرقية ألمريكا الالتينية ،السنة التاسعة والعشرين عدد
 ،230نيويورك  -نيوجريزي.
متوز/يوليو  - 2012عرض تقدميي "الذكرى العاشرة لبدء سريان مفعول نظام روما األساسي :تعديل كمباال" ،وزارة الشؤون
اخلارجية ،جملس النواب ،الربملانيون للتحرك العاملي ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2012مقالة "كيف تستجيب األوروغواي؟" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
متوز/يوليو  - 2012خطاب "( ،"PLUNA S.Aملف " )1717جملس النواب  ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2012عرض تقدميي "ذكرى التضامن يف الواليات املتحدة مع شعب أوروغواي خالل الديكتاتورية .حتية
للناشطني واملشرعني واملنظمات االجتماعية .أعمال زيلمار ميشلين وويلسون فرييرا ألدونات" ،مؤسسة زيلمار ميشليين -
مكتب واشنطن ألمريكا الالتينية ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2012عرض تقدميي "ورشة عمل بشأن التصديق على تعديالت نظام روما األساسي املتعلقة جبرمية
العدوان وتنفيذها" ،البعثة الدائمة إلمارة ليختنشتاين لدى األمم املتحدة  -كلية القانون جبامعة نيويورك  -املعهد العاملي
ملكافحة العدوان ،نيويورك.
حزيران/يونيو  - 2012مقالة "حتت نفس السماء :ليال وهنارا" ،صحيفة ال دياريا ،12/6/19 ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2012خطاب "السيد .وزير الداخلية( .طرح لسحب الثقة) ( -ملف  ،")012/1623جملس النواب،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2012خطاب "حالة نظام السجون( .دعوة إىل غرفة وزير الداخلية) ( -ملف  ،")012/1525.جملس
النواب  ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2012خطاب " شهداء صناعة جتهيز اللحوم" ،احتاد عمال اللحوم والصناعات املرتبطة هبا ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2012مقالة "دعنا نساند مونيكا كزافييه! سنواصل اليوم وغدا ،متاما كما فعلنا باألمس ،نعمل على جتديد
أحالمنا دائما يوما بعد يوم!" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
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أيار/مايو  - 2012خطاب " 50سنة من تأسيس احلركة حلكومة الشعب (أصبحت الحقا احلزب حلكومة الشعب) قائمة
( 99إحياء ذكرى)" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2012خطاب "انتخاب أعضاء جملس إدارة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب احملقق بالشكاوى
(املادة  37من القانون  ،18446املؤرخ يف  24كانون األول/ديسمرب  ،")2008اجلمعية العامة ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2012تقدمي كتاب "مقدمة للقانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان" ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،مؤسسة زيلمار
ميشليين ،مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  – 2012ريبورتاج "املستقبل الوظيفي" ،صحيفة ال دياريا ،2012/03/03 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2012كتاب "مقدمة للقانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان" مؤلف مشارك مع أنيا بانفي ،مؤسسة الثقافة
اجلامعية  -مؤسسة زملار ميشليين  -مرصد سياسات حقوق اإلنسان العامة يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب،
مونتيفيديو.ISBN 978-9974-2-0834-6 .
نيسان/أبريل  - 2012مقالة "بدأت السنة" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
نيسان/أبريل  - 2012عرض تقدميي " السياسات العامة اليت تعزز الذكرى" ،الذاكرة والتمثيالت الفنية للماضي القريب يف
أوروغواي واألرجنتني واملركز الثقايف ومتحف الذاكرة – مركز هارالدو كونيت الثقايف للذاكرة ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2012مقالة "بعض التحديات اليت تواجه اليسار األوروغواي!" ،وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة العدد
 ،105مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2012عرض تقدميي "حتديات السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب حلقوق اإلنسان" ،الربوفسورة
أليخاندرا باسكوال ،جامعة الربازيل ،ب ارزيليا.
آذار/مارس  - 2012خطاب "انتخاب رئيس جملس النواب :أسباب التصويت لصاحل الدكتور جورج أوريكو"  ،جملس
النواب  ،مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2012عرض تقدميي "النضال ضد اإلفالت من العقاب يف أوروغواي فيما يتعلق باالنتهاكات السابقة
حلقوق اإلنسان" ،مركز حقوق اإلنسان التطبيقية ،جامعة يورك ،هزلينجتون ،يورك.
شباط/فرباير  - 2012عرض تقدميي "اهلجرة :من منظور حقوق اإلنسان :هنج مبتكر يف السوق املشرتكة للمخروط
اجلنويب" ،مركز أمريكا الالتينية ،جامعة أكسفورد ،أكسفورد.
شباط/فرباير  - 2012عرض تقدميي "حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية :سلسلة أفالم" "لتلك العيون" "إخراج كونزالو
أريون و فريجينيا مارتيناز" ،مركز أمريكا الالتينية ،جامعة أكسفورد ،أكسفورد.
شباط/فرباير  - 2012مقالة "تأمني وضمان" لن حيدث مرة أخرى" يف أوروغواي" جملة الفضاء من أجل احلقيقة والعدالة
والذاكرة العدد  - 4معهد الفضاء للذاكرة ،بوينس آيرس.
شباط/فرباير  - 2012مقالة "بعض التحديات اليت تواجه اليسار األوروغواي!" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗ شباط/فرباير  - 2012عرض تقدميي "من عملية كوندور إىل بلدان املخروط اجلنويب :النضال من أجل املساءلة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة يف أوروغواي" ،حبوث أكسفورد للعدالة االنتقالية ،جامعة أكسفورد ،أكسفورد.
accountability-past-human-rights-violations-uruguayhttp://podcasts.ox.ac.uk/condor-mercosur-struggle-
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شباط/فرباير  - 2012عرض تقدميي "قانون التقادم" ،حبوث أكسفورد للعدالة االنتقالية ،جامعة أكسفورد ،أكسفورد.
كانون الثاين/يناير  - 2012ريبورتاج "جيب أال يكون هناك سر بعد اآلن" ،جملة بريشا األسبوعية ،السنة  27العدد
 ،1363يف  ،2012/01/5مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2011مقالة "حقوق اإلنسان واندماج أمريكا الالتينية" ،احتاد أمريكا الالتينية ،احتاد أمريكا الالتينية
للمؤلف املشارك يف الدراسات العليا ،والعلوم اإلنسانية واإلنشائية ،والالتينية األمريكية ،وكولتون ( ...وآخرون)  ،وافتتاحية يف
نفس الوقت ،بورتو أليغري.
كانون األول/ديسمرب  - 2011مقالة "نواب األوروغواي يدعمون اإلعالن العاملي للربملانيني ملعاهدة جتارة األسلحة -
وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
كانون األول/ديسمرب  - 2011خطاب "املادتان  113و  114من املرسوم رقم  2011/13الصادر عن جملس إدارة
مقاطعة كولونيا ،الذي يوافق على امليزانية للفرتة ( .2015 - 2011االستئناف املقدم من عدة أفرقة) ،مقرر ،جملس
النواب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2011عرض تقدميي "عملية التصديق على معاهدة جتارة األسلحة  -اتفاقية التجارة اخلارجية
وآثارها يف أمريكا اجلنوبية"  ،مؤسسة أرياس للسالم والتقدم اإلنساين  -مؤسسة مانويل غيمينيز آباد ،سان خوسيه،
كوستاريكا.
18A021118
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˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2011رأي "السياسات العامة يف جمال العدالة تستمر يف الرتاجع" ،صحيفة ال دياريا،
 ،2011/11/23مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2011مقالة "أربعة تأمالت يف الواجهة املوسعة -وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net
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تشرين الثاين/نوفمرب  - 2011عرض تقدميي "إندماج أمريكا الالتينية :بلدان املخروط اجلنويب وحقوق اإلنسان" ،معهد
الدراسات الالتينية يف أمريكا الالتينية ،جامعة كولومبيا ،نيويورك.
تشرين األول/أكتوبر  - 2011وسيط "أثر العنف املسلح على التنمية :بعد التجارة واالستثمار" املنتدى السنوي الثالث
والثالثون للربملانيني من أجل التحرك العاملي ،كولومبو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2011عرض تقدميي " حتديات جديدة ملدافعي حقوق اإلنسان" معهد حقوق اإلنسان ،جامعة
كولومبيا ،نيويورك.
تشرين األول/أكتوبر  - 2011عرض تقدميي "قانون انقضاء األجل والتقادم املنطبق على اجلرائم ضد اإلنسانية" جمموعة
من البلدان فرينيت أمبليو ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2011مقالة "املشاعر واملسؤوليات" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
أيلول/سبتمرب  - 2011بيان "اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان" ،مركز تدريب املعلمني ،ترينيداد.
أيلول/سبتمرب  - 2011ريبورتاج "يف وضع اهلجوم" ،صحيفة ال دياريا ،2011/09/20 ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2011بيان "الوضع احلايل للجبهة الواسعة" ،جلنة ألتسور احمللية ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2011مقالة "مناهضة ثقافة اإلفالت من العقاب" .التفكري وااللتزام والتعلم يف مواجهة التحديات
اجلديدة" ،النضال ضد اإلفالت من العقاب  -أوروغواي  ،2011- 1985جممعي فرايد ليسا ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2011خطاب "الوحدة الغذائية يف مونتيفيديو" ،مقرر ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2011ريبورتاج "أنا لن أشرتيه" ،صحيفة ال دياريا ،2011/08/15 ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2011ريبورتاج "حرية العمل يف املساءلة" ،األنباء األخرية ،2011/08/13 ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2011مقالة "ما هو مهم وما هو ثانوي" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
آب/أغسطس  - 2011نقاش "مشروع قانون املساءلة وموازنة امليزانية  -وزارة الشؤون اخلارجية" ،جملس النواب،
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2011نقاش "مشروع قانون املساءلة وموازنة امليزانية  -مشرتيات الدولة" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2011نقاش "مشروع إعالن بشأن اهلجمات اإلرهابية يف النرويج" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2011بيان "اجلوانب املوضوعية واإلجرائية ملعاهدة جتارة األسلحة يف املستقبل" ،االجتماع الثالث للجنة
التحضريية للتفاوض بشأن معاهدة جتارة األسلحة ،الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،مقر األمم املتحدة ،نيويورك.
متوز/يوليو  - 2011عرض تقدميي "الدور اهلام للربملانيني يف صياغة وتطبيق معاهدة جتارة األسلحة يف املستقبل" ،مقر بعثة
فنلندا لدى األمم املتحدة  -الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،نيويورك.
متوز/يوليو  - 2011عرض تقدميي "احلصان يف أوروغواي :الواقع والتشريع واإلسقاط" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2011خطاب "مشروع بشأن حالة تأثر األطفال واملراهقني  -عمالة األطفال" ،جملس النواب،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2011مقالة "ذكريات كثرية" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
حزيران/يونيو  - 2011خطاب "مشروع مسؤولية القاصرين اجلنائية" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2011ريبورتاج "شهادات الشهود" ،اكتشفت  -السنة السابعة ،العدد  26نيسان/أبريل  -حزيران/يونيو
 ،ACJ YMCA 2011مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2011خطاب " مشروع قانون تفسريي بشأن قانون التقادم اخلاص باملطالبات اجلنائية للدولة" ،مقرر ،جملس
النواب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  – 2011ريبورتاج "آلة الرجوع بالزمن" ،بوابة مونتيفيديو االلكرتونية ،مونتيفيديو.
http://www.montevideo.com.uy/noticias_137141_I.html

˗ أيار/مايو  - 2011بيان "أوروغواي ومصفوفة الطاقة من أجل التنمية املستدامة" ،البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة -
الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،نيويورك.
˗ أيار/مايو  - 2011عرض تقدميي "بلدان املخروط اجلنويب :حتديات ووجهات نظر منظمات اجملتمع املدين يف جمال حقوق
اإلنسان" مركز سايروس فانس الدويل حلقوق اإلنسان  -نقابة احملامني يف مدينة نيويورك ،نيويورك.
˗ نيسان/أبريل  - 2011عرض تقدميي "حتديث حلالة اجملرمني القاصرين" ،جامعة األعمال ،مونتيفيديو.
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˗ أبريل/نيسان  - 2011رأي "اجليش حيافظ على اتفاق على غرار املافيا" ،صحيفة إل باييس،2011/04/12 ،
مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2011ريبورتاج "اإلفالت من العقاب :قانون التقادم والقانون التفسريي" ،راديو إسبكتادور .مونتيفيديو.
michelinihttp://www.espectador.com/noticias/210044/escuche-la-entrevista-a-felipe-

نيسان/أبريل  - 2011مقالة "سياسات مستدامة" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .

˗
˗ نيسان/أبريل  - 2011مقالة "نظرة أوىل على حكم حمكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية جيلمان" ،لن ننسى
 جملة رابطة أصدقاء وأصدقاء متحف الذاكرة ،العدد  ،6السنة الثانية نيسان/أبريل  ،2011مونتيفيديو.˗ آذار/مارس  - 2011مقالة "دور الربملانيني .محاية الضحايا والشهود .العدالة بني اجلنسني " بعد  25سنة من احلكم
التاريي إىل حكم اخلونتا العسكرية  -معهد الدراسات للجيل اجلديد  -الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،نواب جملس
النواب ،بوينس آيرس.
˗ آذار/مارس  - 2011عرض تقدميي "أوروغواي :حتديات لتحقيق التزاماهتا الدولية فيما يتعلق بانتهاكات واملاضي القريب
إلرهاب الدولة" املنتدى السياسي الدويل ،نيويورك.
˗ آذار/مارس  - 2011عرض تقدميي "أوروغواي :حتديات حقوق اإلنسان ،حكم القانون والتكامل" ،مكتب واشنطن
ألمريكا الالتينية ،واشنطن العاصمة.
˗ آذار/مارس  - 2011بيان "تقرير املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي :املهام املعلقة ألعضاء منظمة الدول األمريكية"،
برملانيون للتحرك العاملي  -جلسة عمل بشأن تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ،جلنة القضايا القانونية ،منظمة الدول األمريكية،
واشنطن العاصمة.
˗ آذار/مارس  - 2011تقرير "معلومات :وزارة العدل واإلجهاض" ،وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة ،العدد  ،95مونتيفيديو.
˗ مارس/آذار  - 2011عرض تقدميي "املسريات واملسريات املعاكسة  -دمج املعايري يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب"،
معهد أرتيجاس للخدمة اخلارجية  -مؤسسة فريدريش إيربت ،مونتيفيديو.
˗ مارس/آذار  - 2011ريبورتاج "اإلجهاض ومشروع بشأن قانون التقادم وأولويات اجلبهة العريضة" ،صحيفة إل باييس4 ،
مارس/آذار  ،2011مونتيفيديو.
˗ شباط/فرباير  – 2011ريبورتاج "اليوميات يف متناول اليد" ،صحيفة ال دياريا ،2011/02/28 ،مونتيفيديو.
˗ شباط/فرباير  - 2011ريبورتاج "إننا نقبل التغيريات يف القانون التفسريي ،ولكننا نشكك يف الشعارات" صحيفة أولتيماس
نوتيكياس ،11/02/21 ،مونتيفيديو.
˗ آذار/مارس  - 2011ريبورتاج "معلومات :وزارة العدل واإلجهاض" ،وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة ،العدد ،95
مونتيفيديو.
˗ آذار/مارس  - 2011مقالة "اإلنذار املثري لإلعجاب واألمل قد ولد!" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗
˗
˗
˗

كانون الثاين/يناير  - 2011ريبورتاج "املعلومات :التفاهم واملصادفات يف السالمة العامة" ،وقت التغيري ،السنة الثالثة عشرة،
العدد  ،93مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2010مقالة "األمل من أجل التغيري  -التغيري من أجل األمل!" ،وكالة أنباء أوروغواي،
مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
كانون األول/ديسمرب  - 2010عرض تقدميي "حقوق اإلنسان ،االندماج وأمريكا الالتينية" ،احللقة الدراسية السادسة حول
حقوق اإلنسان ،واحللقة الدراسية الثانية لرابطة أمريكا الالتينية للخرجيني يف جمال حقوق اإلنسان ،اجلامعة االحتادية يف بارايبا،
جواو بيسوا.
كانون األول/ديسمرب  - 2010ريبورتاج "على مفرتق الطرق" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

تشرين الثاين/نوفمرب  - 2010مقالة "األمن املدين" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .

˗
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2010خطاب "أمن العموم" ،اجلمعية العامة ،مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2010ريبورتاج "انتقاد ألفاريز لعدم اعرتافه حباالت االختفاء" ،صحيفة أولتيماس نوتيكياس،
 ،2011/11/30مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين /نوفمرب  - 2010خطاب "حتية لفلورنسيو سانشيز" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2010عرض تقدميي "األسلوب التشريعي" جملس النواب األسباين ،مؤسسة مانويل غيمينيز آباد،
برنامج أمريكا الالتينية للتدريب التقين املتخصص يف وكالة التعاون األسباين للتنمية الدولية ،مونتيفيديو.
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˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2010مقالة "قانون اإلفالت من العقاب" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

تشرين األول/أكتوبر  - 2010بيان "العدالة بني اجلنسني وحقوق املرأة :دمج معايري العدالة يف القانون الوطين .الدروس
املستفادة من تشريع تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف أوروغواي" .املنتدى السنوي الثاين والثالثني
لتمكني املرأة  -بناء األمن البشري  -الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،اسطنبول.
تشرين األول/أكتوبر  - 2010خطاب "مشروع قانون تفسريي لقانون التقادم حول مطالبات الدولة اجلزائية" ،مقرر ،جملس
النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2010خطاب "تكرمي ألفريدو زيتاروسا" ،مقرر ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2010خطاب "تكرمي ويلسون فرييرة ألدنات" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2010عرض تقدميي "املهاجرون وحقوق اإلنسان" ،جلسات برملان بلدان املخروط اجلنويب ومعهد
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2010عرض تقدميي "قانون التقادم والقانون التفسري وحقوق اإلنسان" ،الطبعة الثالثة من
االجتماع الدويل للطالب واملعلمني وخرجيي القانون ،كاتب العدل ،العالقات الدولية وعالقات العمل ،كولونيا ديل
ساكرامنتو.
أيلول/سبتمرب  - 2010مقالة "قانون امليزانية الوطنية" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
آب/أغسطس  - 2010عرض تقدميي "دور الربملانيني .محاية الضحايا والشهود .العدالة بني اجلنسني  25 -سنة من
احملاكمة التاريية للخونتا العسكرية" -معهد الدراسات للجيل اجلديد  -الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،بوينس آيرس.
آب/أغسطس  - 2010مقالة "تعريفات" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
متوز/يوليو  - 2010خطاب " طرح السؤال على وزير الداخلية ،إدواردو بونومي" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو يوليو  - 2010مقالة "هيا بنا  ...إىل أين حنن ذاهبون! من نظري إىل آخر!" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

حزيران/يونيو  - 2010ريبورتاج "احملكمة اجلنائية الدولية" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .

˗
˗ حزيران/يونيو  - 2010مقالة "كرامة اجلمهورية" ،وكالة أنباء األوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
˗ أيار/مايو  - 2010حماضرة "للذين يدرسون هومريوس :ملحمة" ،مؤسسة ماريا تساكوس ،مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2010مقالة "وزارة العدل وحقوق اإلنسان يف إطار إصالح الدولة واحلكومة الثانية من اجلبهة العريضة"،
الفضاء املنفتح ،جملة مركز التحقيقات والدراسات القضائية ،العدد  ،12أيار/مايو  ،2010مونتيفيديو.
˗ أيار/مايو  - 2010عرض تقدميي "املسامهة الربملانية يف التنفيذ الوطين لنظام روما األساسي" ،الدورة السادسة للجمعية
االستشارية للربملانيني من قبل احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون ،كمباال.
˗ أيار/مايو  - 2010عرض تقدميي "التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية" نشاط مواز للمؤمتر الدبلوماسي األول املعين
باستعراض نظام روما األساسي ،الربملانيون للتحرك العاملي ،كمباال.
˗ أيار/مايو  - 2010مقالة "انتخابات اإلدارات" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
˗ أيار/مايو  - 2010ريبورتاج "أغلقت ليستا  99738محلتها بأرقام جديدة معرتف هبا" ،برييودكو سريانو،
 ،2010/05/05سيوداد دي ميناس.
˗ نيسان/أبريل  - 2010ريبورتاج "لن تكون هناك مصاحلة مع القوات املسلحة دون طلب واضح للمغفرة" ،زمن التغيري،
السنة الثالثة عشرة عدد  ،85مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2010تقرير "لن تكون هناك مصاحلة مع القوات املسلحة دون طلب واضح للمغفرة" ،صحيفة ال
ريبوبليكا ،السنة الثالثة والعشرون عدد  7760يف  ،2010/04/24مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2010ريبورتاج "قادة اليسار اإلقليمي يدعون إىل احلفاظ معا على روابط ملواجهة حماولة للعودة من
النيوليربالية" ،جملة البحوث األسبوعية ،2010/04/29 ،مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2010عرض تقدميي "عملية كوندور ومستقبلها يف الوقت احلاضر" ،ندوة ،مونتيفيديو.
˗ نيسان/أبريل  - 2010رأي "هل ميكن أن يكون نعم؟" ،صحيفة ال دياريا ،2010/04/13 ،مونتيفيديو.
˗ آذار/مارس  - 2010مقالة "مونتيفيدي آنا" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
˗ آذار/مارس  - 2010ريبورتاج "لقد بدأت املناقشة" ،صحيفة ال دياريا ،2010/03/24 ،مونتيفيديو.
˗ آذار/مارس  - 2010مقالة "هناك الكثري من العمل!" ،وكالة أنباء أروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
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˗ كانون األول/ديسمرب  - 2009مقالة "مقدمة :اهلجرة البشرية يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب .نظرة من قبل
حقوق اإلنسان  -التجميع املعياري" ،مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب،
مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2009مقالة "تعزيز وجتديد التزام اليسار!" وكالة أنباء أروغواي ،مونتيفيديو.
˗
http://www.uypress.net
˗

تشرين الثاين/نوفمرب  - 2009مقالة "بالنسبة لنا ،نعم!" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.

http://www.uypress.net

تشرين الثاين/نوفمرب  - 2009مقالة " املسافة املتبقية أقل ،ولكن الطريق ال يزال طويال"  ،وكالة أنباء أوروغواي،
˗
مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2009مقالة "شعلة األمل" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
˗
˗ تشرين الثاين/نوفمرب  - 2009مقالة "السعادة وااللتزام!"  ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
˗ تشرين األول/أكتوبر  - 2009ريبورتاج "معضلة منظمة العفو الدولية يف أوروغواي" ريز خان ،قناة اجلزيرة ،مونتيفيديو.
www.aljazeera.com/programmes/rizkhan/2009/10/2009102665029624963.html

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

تشرين األول/أكتوبر  - 2009عرض تقدميي "حقوق الطفل يف نظام حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية" ،الدورة الثانية
عشرة من احلماية القضائية حلقوق الطفل ،اليونيسيف ،سانتياغو ،شيلي.
تشرين األول/أكتوبر  - 2009عرض تقدميي "اإلجراءات والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان مع هنج مناهض للعنصرية"،
احللقة الدراسية الوطنية األوىل املعنية بسياسات العدالة العرقية وصلتها بإجراءات الشرطة ،وزارة الشؤون اخلارجية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2009مقالة "مشس جديدة" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
تشرين األول/أكتوبر  - 2009مقالة "النتيجة بيديك" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
تشرين األول/أكتوبر  - 2009مقالة "قرر بشأهنا" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
أيلول/سبتمرب  - 2009مقالة "السالمة الشخصية واحلياة واحلرية واملمتلكات هي حقوق اإلنسان اليت جيب على الدولة أن
تضمنها" ،وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديوhttp://www.uypress.net .
أيلول/سبتمرب  - 2009مقالة "الفوز يف اجلولة األوىل من التصويت" وكالة أنباء أوروغواي ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
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أيلول/سبتمرب  - 2009مقالة "اجلبهة العريضة هي الطريقة الوحيدة" ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2009كتاب " -على مفرتق الطرق  -مسامهات للمناقشة على اليسار"  -تقرير ومجع املقاالت
واخلطابات" ،افتتاحية بورتافوز  ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2009مقالة "إلغاء قانون انتهاء الصالحية :ضرورة أخالقية ،ضرورة سياسية" ،صحيفة بريشا األسبوعية،
السنة األربعة والعشرين ،العدد  ،2009/08/23 ،1240مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2009مقالة "مخسة عشر عاما بعد تأسيس الفضاء اجلديد" ،أصوات ،2009/08/08 ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2009مقالة "اثنا عشر مالحظات للنجاح يف تشرين األول/أكتوبر" ،رامبوسور ،العدد ،2009/7/2 ،67
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2009مقالة "املواطنة العاكسة" ،صحيفة ال دياريا ،2009/6/25 ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2009مقالة " لأبعد من البريوقراطية ،أقرب من التطوع" ،صحيفة بريشا األسبوعية،2009/06/19 ،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2009مقالة "الصوت الرمسي" ،وقت التغيري ،السنة احلادية عشرة العدد  ،77مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2009مقالة "الصوت الرمسي" ،تيمبو دي كامبيو ،رمتبوسور ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2009مقالة "السياسات الثقافية :العمل التحويلي لليسار" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،السنة ، 24
 ، 09/06/5 ، 1227مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2009مقالة "احلياة والنضال مستمر" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،2009/06/09 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  – 2009ريبورتاج "أمضغ على هذا " ،صحيفة ال دياريا ،2009/05/18 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2009حماضرة "ماراثون قراءة" ،مدرسة ليسيو إلبيو فرنانديز ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2009عرض تقدميي " "متحدين يف العمل :وسائل اإلعالم والسياسات العامة" ،اليونسكو ،مديرية
االتصاالت الوطنية ،وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ،مونتيفيديو.
http://www.uypress.net
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نيسان/أبريل  - 2009عرض تقدميي "إبادة األرمن اجلماعية :ذكرى" ،اجلمعية األرمينية  -وزارة الرتبية والتعليم والثقافة،
مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2009عرض تقدميي "االجتار بالبشر ،جرمية دولية" ،االجتماع الثاين للهيئات الوطنية املعنية باالجتار بالبشر،
منظمة الدول األمريكية ،بوينس آيرس.
آذار/مارس  - 2009ريبورتاج "فيلييب ميشيليين يشكك يف مدعي عام احملكمة يف املناظرة حول قانون التقادم" :إنه خمطئ
يف قضية أساسية" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،2009/03/26 ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2009ريبورتاج "اإلنفاق على حقوق اإلنسان إزداد بنسبة  %75يف هذه احلكومة" ،صحيفة إل بايس،
 ،2009/03/17مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2009ريبورتاج "واآلن ،عائلة ميديشي" ،صحيفة ال دياريا ،2009/03/13 ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2009ريبورتاج "قانون الرعاية الثقافية" ،اجمللس الوطين لتنمية وتشجيع املشاريع الفنية والثقافية ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2009خطاب " حقوق اإلنسان :حتمية أخالقية وقانونية وحكومية" ،جمموعة رفيعة املستوى من "الدورة
العاشرة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" ،ممثل أوروغواي ،مقر األمم املتحدة ،جنيف.
شباط/فرباير  - 2009مقالة "يف حزيران/يونيو ،يستمر العمل على اليسار ،صحيفة بريشا األسبوعية ،السنة الرابعة
والعشرين ،العدد  ،1214يف  ،2009/02/27مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2009ريبورتاج "احملامون املدعون العامون" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،2009/02/26 ،مونتيفيديو.
مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2009مقالة "يستمر الصراع" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،السنة الرابعة والعشرين ،عدد ،1212
 ،2009/13/02مونتيفيديو.
كانون الثاين/يناير  - 2009مقالة "أوروغواي والتحديات اجلديدة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان" ،واليسار اجلديد يف أمريكا
الالتينية ،وحقوق اإلنسان واملشاركة السياسية واجملتمع املدين ،برنامج أمريكا الالتينية ،مركز وودرو ويلسون الدويل للعلماء،
واشنطن.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2008خطاب "يوم كاندوميب الوطين" ،وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2008عرض تقدميي "أنشطة الفروسية يف أوروغواي" جلسات حتديث املعرفة حول عالج اخليول،
جامعة ديل مار ،الرابطة الوطنية إلعادة تأهيل اخليول ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2008بيان "اجمللس التنفيذي لليونسكو" ،الدورة  ،180باريس.
تشرين األول/أكتوبر  - 2008مقالة "التغيري التدرجيي" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،2008/10/5 ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2008ريبورتاج " ألرز لألحياء احمللية" ،صحيفة ال دياريا ،2008/10/01 ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2008ريبورتاج "قانون الصحافة يؤكد على محاية الصحفي" ،صحيفة إل اوبروسيفادور،
 ،2008/10/1مونتيفيديو.
مهاجر ليس جرمية" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،2008/09/10 ،مونتيفيديو.
ا
أيلول/سبتمرب  - 2008مقالة "كونك
أيلول/سبتمرب  - 2008ريبورتاج "املدعي العام" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،2008/09/13 ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2008ريبورتاج "فيليب ميشاليين يديل ببيانات مدعي عام احملكمة" ،صحيفة بوكسيدا األسبوعية،
 ،2008/9/4مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2008ريبورتاج "البحث عن حالة توازن" ،صحيفة رامبوسور ،العدد  ،57يف ،2008/08/21
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2008ريبورتاج "املطالبات ضد الدولة" ،صحيفة إل باييس ،2008/08/17 ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2008عرض تقدميي "الكنيسة يف النظام القانوين واالجتماعي للبلد" ،اجمللس امليثودي العشرين ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2008مقالة "طرق لتحويل البلد" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،العدد  1183فغي ،2008/07/24
مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2008مقالة "قانون الصحافة :لتحسني نوعية الدميقراطية" ،صحيفة بريشا األسبوعية،2008/07/24 ،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2008مقالة "بقدميك على األرض" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،دفاتر التاريخ احلديث،2008/06/08 ،
مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2008ريبورتاج "مشروع قانون الصحافة" ،صحيفة ال دياريا ،2008/06/30 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2008عرض تقدميي "العدالة والدميقراطية" االجتماع السابع لوزراء العدل يف األمريكتني ،منظمة الدول
األمريكية ،واشنطن العاصمة.
56

ICC-ASP/17/18

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

57

آذار/مارس  - 2008عرض تقدميي "اهلجرة ،حتديات العامل املعومل" يف اجمللس الدائم ملنظمة الدول األمريكية ،واشنطن
العاصمة.
آذار/مارس  - 2008ريبورتاج "املسامهات احلكومية يف التعليم تتجاوز املوارد املخصصة" ،صحيفة ال ريبوبليكا،
 ،2008/03/05مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2007عرض تقدميي "تشريعات حقوق النشر" ،جملس حقوق النشر  -وزارة الرتبية والتعليم
والثقافة ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2007عرض تقدميي "أوروغواي :التحديات املتمثلة يف تعزيز حقوق اإلنسان" ،التحديات
اجلديدة يف تعزيز حقوق اإلنسان :هل لدى اليسار اجلديد سياسات خمتلفة ؟ ،جامعة توركو دي تيال ،بوينس آيرس.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2007عرض تقدميي "السياسات العامة لتحقيق العدالة"" ،املؤمتر السادس عشر لوزراء العدل يف
بلدان أمريكا الالتينية"  -بونتا ديل إسيت.
تشرين األول/أكتوبر  - 2007بيان "اجمللس التنفيذي لليونسكو" اجمللس التنفيذي لليونسكو  ،الدورة  ،175باريس.
أيلول/سبتمرب  – 2007مقالة "الرفيق لويس بريزنو" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،2007/09/16 ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2007مقالة "يف ذكرى خوليو كاسرتو" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،العدد  1134يف ،2007/08/17
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2007خطاب "خوليو كاسرتو :مقاتل اجتماعي ومرجع للجهد الثقايف الوطين" ،وزارة التعليم والثقافة،
جملس التعليم االبتدائي ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2007تقرير "دعونا حناول حل الالمباالة احمليطة حبالة الذين لوهنم أبيض وغري األبيض" ،وجوه وأقنعة ،السنة
السادسة ،العدد  305يف  ،2007/07/6مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2007خطاب "الرئيس شارتروا فامياكا  -بريو"  ،إدارة الربيد الوطين ،مجعية أحفاد أمة شاروا ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2007مقالة "االلتزام بقضية الشعب" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،العدد  1123يف ،2007/06/01
مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2007عرض تقدميي "حرية الصحافة وحرية التعبري" ،املؤمتر اإلقليمي "حرية الصحافة ،أمن الصحفيني
واإلفالت من العقاب" ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2007بيان "اجمللس التنفيذي لليونسكو" ،اجمللس التنفيذي لليونسكو ،الدورة  ،176باريس.
آذار/مارس  - 2007عرض تقدميي "تقييم عمليات إصالح العدالة يف أمريكا الالتينية" ،مركز الدراسات القانونية يف وزارة
العدل األسبانية ،خطة التعليم مستمرة لعام  ،2007مدريد.
كانون األول/ديسمرب  - 2006عرض تقدميي "لن يكون هناك ضحايا أبرياء أبدا بعد اآلن"" ،املنتدى الربملاين الـ 28
واجللسة الرابعة للجمعية االستشارية للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون  -اإلصالح التشريعي استنادا إىل نظام روما
األساسي وإعمال األمن البشري" طوكيو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2006عرض تقدميي "حقوق اإلنسان على أسس القلب واإلدانة" ،تنفيذ الربوتوكول االختياري يف
أوروغواي ملعاهدة مناهضة التعذيب وغريها من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وزارة الشؤون اخلارجية ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2006عرض تقدميي "إطالق الندوة الدولية :لتعزيز القيم الدميقراطية واملواطنة " بلدية مونتيفيديو،
مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2006عرض تقدميي "حقوق اإلنسان واملشاركة يف اجملتمع املدين" ،محاية حقوق اإلنسان يف عامل
معومل ،مديرية حقوق اإلنسان ،وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2006نقاش "إعالن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب  -اجمللس التنفيذي لليونسكو"،
االجتماع رقم  ،175باريس.
تشرين األول/أكتوبر  - 2006عرض تقدميي "العمل غري الشرعي لدولة أوروغواي خالل السبعينيات والثمانينيات :منظور
من القرن احلادي والعشرين" ،جلنة من الفقهاء البارزين املعنيني باإلرهاب ،مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان ،كلية احلقوق،
جامعة بوينس آيرس ،بيونس بوينس.
تشرين األول/أكتوبر  - 2006عرض تقدميي "احللقة الدراسية الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان ،كزافييه جوروستياغا" ،كلية
احلقوق ،اجلامعة الكاثوليكية يف أوروغواي ،داماسو أ .الرانغا ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2006عرض تقدميي "النظام التعليمي واملشكالت اليت يشكلها استهالك املخدرات ،والتحديات
وااللتزام" .الوحدة الرابعة  -النظام التعليمي واستهالك املخدرات ،معهد الشرطة الوطين ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2006مقالة "املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة للتطور التكنولوجي والثقايف والعلمي" ،صحيفة سوموس
أوروغواي ،أيلول/سبتمرب  ،2006مونتيفيديو.
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أيلول/سبتمرب  - 2006عرض تقدميي "اجلرائم الدولية"" ،الدورة العامة اخلامسة عشرة ملؤمتر وزراء العدل يف بلدان أمريكا
الالتينية" ،باملا دي غران كناريا.
أيلول/سبتمرب  - 2006عرض تقدميي "أمريكا الالتينية والفساد"" ،أمريكا الالتينية األسبوعية" ،أوسلو.
أيلول/سبتمرب  - 2006عرض تقدميي "أمريكا الالتينية واملخروط اجلنويب"" ،مؤمترات أسبوع أمريكا الالتينية" ،أوسلو.
أيلول/سبتمرب  - 2006عرض تقدميي "السياسات العامة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان" ،الدورة الرابعة والعشرون
املشرتكة بني معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،سان خوسيه ،كوستاريكا.
أيلول/سبتمرب  - 2006عرض تقدميي " ندوة حول اسرتاتيجيات الستعادة احلقوق يف سياق الضعف االجتماعي" ،حركة
تاكورو ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2006عرض تقدميي "القانون والرياضة" ندوة أوروبية للهيئة األوروبية ملناهضة التمييز العنصري  -اللجنة
األوملبية يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2006عرض تقدميي "حتديات اإلدارة اجلماعية حلقوق امللكية الفكرية للفنانني وفناين األداء" املنظمة
العاملية للملكية الفكرية ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2006تقرير "ينبغي إلغاء قانون الصحافة" ،صحيفة ال دياريا ،2006/07/24 ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2006عرض تقدميي "مشاركة رجال األعمال الناشئة يف املبادرات الثقافية" ،متحف غورفيتش ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2006عرض تقدميي "مالحظات على حتليل املساحات القانونية" ،منوذج لنظام البلدان األمريكية يف
منتصف الثمانينات للدكتور كارلوس سابريزا فلوريس ،أتينيو دي مونتيفيديو ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2006خطاب "زيلمار ميشليين" ،جلنة تكرمي زيلمار ميشليين بعد  30عاما من اغتياله ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2006تقرير "جيب أن تظهر أرشيفات الديكتاتورية" ،صحيفة أولتيماس نوتيكياس،2006/05/17 ،
مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2006مقالة "استقالل السلطة القضائية يف أوروغواي :وجهات نظر وحتديات :اإلصالح املؤسسي للقضاء
والنيابة العامة" ،جملة القضاء العدد  ،44مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2006عرض تقدميي "املوازنة واملسائلة من منظور جنساين  -ميزانية وزارة التعليم والثقافة" ،وزارة الرتبية
والتعليم والثقافة ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2006حماضرة "اجمللس التنفيذي لليونسكو" ،الدورة  174جمللس اليونسكو التنفيذي ،باريس.
آذار/مارس  - 2006مقالة "امليزانية واملساءلة من منظور جنساين" ،صحيفة ال رياليداد أوروغواي ،ميزانية وزارة التعليم
والثقافة ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2006مقالة "احلقيقة والعدالة وجرب األضرار" ،ندوة إقليمية حول الذاكرة واحلقيقة والعدالة يف سياق املاضي
احلديث ،وزارة الرتبية والثقافة ،مونتفيديو.
آذار/مارس  - 2006عرض تقدميي "محاية حقوق امللكية الفكرية يف أمريكا الالتينية" ،ندوة دولية ،جملس حقوق النشر،
مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2005عرض تقدميي "استقالل السلطة القضائية يف أوروغواي :وجهات نظر وحتديات:
اإلصالح املؤسسي للقضاء والنيابة العامة" ،حلقة دراسية لرابطة احملامني يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2005عرض تقدميي "استقالل السلطة القضائية يف أوروغواي .وجهات نظر وحتديات" ،معهد
الدراسات القانونية واالجتماعية يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2005عرض تقدميي "الذاكرة  ،احلقيقة والعدالة" ،ندوة إقليمية حول كتاب "احلقيقة والعدالة وجرب
األضرار" ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2005خطاب "السياسات العامة للوصول إىل العدالة .حتدي الدولة لتعزيز حقوق اإلنسان
ومحايتها" ،مرصد السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف بلدان املخروط اجلنويب وبرنامج األمم املتحدة للتنمية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2005بيان "اجمللس التنفيذي لليونسكو" ،اجمللس التنفيذي لليونسكو ،الدورة  ،173باريس.
أيلول/سبتمرب  - 2005بيان "اجمللس التنفيذي لليونسكو مبناسبة الذكرى الستني لتأسيس تلك املنظمة" ،اجمللس التنفيذي
لليونسكو ،الدورة  ،172باريس.
أيلول/سبتمرب  – 2005ريبورتاج " زيارة لوزير أوروغواي لفرنسا" ،صحيفة إسباسيس التينوس ،العدد  ،223أيلول/سبتمرب
 ،2005ليون.
نيسان/أبريل  - 2005بيان "اجمللس التنفيذي لليونسكو" ،الدورة  ،171باريس.
نيسان/أبريل  - 2005عرض تقدميي "بلدان املخروط اجلنويب :اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان" مرصد السياسات العامة
حلقوق اإلنسان يف بلدان املخروط اجلنويب ومركز التدريب لإلندماج اإلقليمي ،مونتيفيديو.
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آذار/مارس  – 2005ريبورتاج "ممنوع اخلطو على الزهور" ،تلفزيون سيوداد ،لويس غونزاليس زافاروين ،مونتيفيديو.
http://www.teveciudad.com/catalogo/docsyespeciales/docsyespeciales.html

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

59

كانون األول/ديسمرب  - 2004مقال " بلدان املخروط اجلنويب :النظم السياسية الوطنية ،السياسة اخلارجية وحقوق
اإلنسان" ،السياسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب ،مرصد حقوق اإلنسان ،السياسات
العامة لبلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2004عرض تقدميي "الربملانيون من أجل التحرك العاملي ،اجلمعية االستشارية الثالثة للربملانيني
للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون" ،ولينغتون.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2004عرض تقدميي "االنتخابات األخرية يف أوروغواي واملنظورات السياسية"  -كلية السياسة
واحلكومة ،جامعة سان مارتن ،بوينس آيرس.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2004عرض تقدميي " القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي احلديث يف املخروط اجلنويب"
معهد التضامن والتنمية ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2004عرض تقدميي "احملكمة اجلنائية الدولية .آليات التعاون والتنفيذ ودور الضحايا .الربملانيون من
أجل التحرك العاملي" الكونغرس الفضيل للوطن األرجنتيين ،بوينس آيرس.
تشرين األول/أكتوبر  - 2004مقالة "التغيري التدرجيي" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،2004/10/28 ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2004عرض تقدميي "لقاء احملكمة اجلنائية الدولية واملسائل املتعلقة بالعدالة بني اجلنسني ،مسامهة نظام
روما األساسي يف العدالة اجلنسانية" ،منظمة العفو الدولية أوروغواي ،معهد التضامن والتنمية ،معهد الدراسات القانونية
واالجتماعية يف أوروغواي ،خدمة السالم والعدالة يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2004عرض تقدميي "الفتيات والفتيان واملراهقون احملرومون من احلرية يف أوروغواي  -قانون الطفولة
واملراهقة :مسألة معلقة" ،املعهد الوطين للقاصرين .جلنة حقوق الطفل ،ومعهد البلدان األمريكية لألطفال ،واليونيسيف،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وجامعة اجلمهورية ،وحمكمة العدل العليا ،وجلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللس النواب ،جلنة
حقوق اإلنسان التابعة جمللس إدارة مونتيفيديو ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2004عرض تقدميي "بلدان املخروط اجلنويب :النظم السياسية الوطنية ،السياسة اخلارجية وحقوق اإلنسان"،
حلقة دراسية عن السياسات العامة يف جمال حقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب ،مرصد السياسات العامة
حلقوق اإلنسان يف بلدان املخروط اجلنويب ،مونتيفيديو.
متوز/يوليه  - 2004عرض تقدميي "قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن حصانة رعايا دول معينة قبل والية احملكمة
اجلنائية الدولية" ،سجل اجللسات العدد  ،3213جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2004عرض تقدميي "مؤمترات :جملة السياسة واإلدارة  -جمتمع السياسة واليسار  -اليسار وحكومات
أمريكا الالتينية" ،كلية السياسة واحلكومة ،جامعة سان مارتن ،بوينس آيرس.
حزيران/يونيو  - 2004عرض تقدميي "العمل التطوعي :التعاريف واملمارسات واإلطار املؤسسي" ،برنامج األمم املتحدة
للعمل التطوعي ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،والرابطة الوطنية للمنظمات غري احلكومية ،مركز أوروغواي التطوعي ،معهد
االتصاالت والتنمية ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2004عرض تقدميي "انتخابات عام  :2004نظرة عامة عن السياسة املتعلقة باألطفال واملراهقني
والشباب يف أوروغواي" ،معهد البلدان األمريكية لألطفال ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2004حماضرة "ماراثون القراءة الرابع :مؤلفي بلدان املخروط اجلنويب" ،املكتبة الوطنية ،وزارة الرتبية والتعليم
والثقافة ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2004عرض تقدميي "جلسات حول السالمة العامة وحقوق اإلنسان  -نظام السجون" ،مؤسسة فيفيان
ترياس ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2004عرض تقدميي "تدابري بديلة لعقوبات السسجن" ،حتليل التجارب السابقة للقانون  .17،726جلنة
املمثلني الوطنيني ،وزارة الداخلية ،املركز الوطين إلعادة التأهيل ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2004عرض تقدميي "العدالة والذاكرة .اجملال السياسي ،النضال من أجل إطار ملؤسسة سياسية حترتم
حقوق اإلنسان وعمليات العدالة والذاكرة من املاضي الديكتاتوري" ،منظمة ميموريا أبريتا ،بوينس آيرس.
نيسان/أبريل  - 2004عرض تقدميي "حتديات بالنسبة حلالة املخدرات يف نظام السجون يف أوروغواي  -التحديات
التشريعية يف مواجهة مشكلة املخدرات" ،معهد البحوث والتنمية ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2004عرض تقدميي "الذكرى التاسعة والثمانون لإلبادة اجلماعية لألرمن من  1915إىل ،"2004
اجلماعة األرمنية .مونتيفيديو.

18A021118

ICC-ASP/17/18

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

18A021118

نيسان/أبريل  - 2004عرض تقدميي "حملة عن منظمات اجملتمع املدين يف أوروغواي"  -التوازن الالزم بني املوضوعية وتنفيذ
السياسات العامة .اعتبار النظام السياسي وهوية ودور املنظمات غري احلكومية يف مشاركتها يف السياسات االجتماعية
العامة .السياسات االجتماعية الضرورية :صياغتها وتنفيذها " ،الرابطة الوطنية للمنظمات غري احلكومية ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2004عرض تقدميي " مستعمرة يف األلفية الثالثة" " -سياسات لتبين ثقافة التضامن والتكامل" ،ندوة دولية
حول حقوق اإلنسان ،الدولة واملواطنة ،آراء من منظور أكادميي وإداري .سنرتو يونيون كوزموبوليتا .كولونيا ديل ساكرامنتو
آذار/مارس  - 2004بيان "املؤمتر الربملاين األيبريي األمريكي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية  -دور الربملانيني يف الدفاع عن
نزاهة احملكمة اجلنائية الدولية وكفاءهتا" .جملس الشيوخ االحتادي يف الربازيل .االحتاد الربملاين لألمريكتني .الربملانيون من أجل
التحرك العاملي ،األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان يف الربازيل ،جملس النواب الوطين للربازيل ،برازيليا.
آذار/مارس  - 2004عرض تقدميي "املنتدى الثنائي الثاين كيزومبا .الثقافة والتعليم والعنصرية .حنو سياسات من اإلجراءات
اإلجيابية" ،منظمة موندو األفريقية/أوروغواية ،مديرية الثقافة .بلدية ريفريا .املركز الثقايف يف زوميب دوس باملاريس ،بلدية حمافظة
ليفرامينتو ،ريفريا.
كانون األول/ديسمرب  – 2003بيان " إل ألكا بعد ميامي :آفاق بلدان أمريكا الالتينية" ،مؤسسة فريدريش إيربت -
مؤسسة شيلي  ،21سانتياغو دي شيلي.
كانون األول/ديسمرب  - 2003بيان "ما هي املواطنة ،ألي حرية ،إىل أين نتجه؟" مجعية احلياة املدنية والتعليم ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2003عرض تقدميي "ورشة عمل حول املسامهة الدولية واإلندماج اإلقليمي  -التعاريف
االسرتاتيجية والسياسية واملؤسسية" ،مؤسسة فريدريش إيربت ،االجتماع التقدمي – اجلبهة الواسعة – الفضاء اجلديد،
مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2003عرض تقدميي "نالدوة اإلختتامية لورشة عمل الشركات العامة  -اخلدمات العامة:
اخلصخصة والرسوم يف األرجنتني" ،مؤسسة فريدريش إيربت يف أوروغواي .جلنة الربنامج املتكامل لالجتماع التقدمي –
اجلبهة العريضة – الفضاء اجلديد ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2003عرض تقدميي "األطفال واملراهقون يف تسوية سريو يبني حقوقهم  -حتديث للوضع فيما
يتعلق مبشروع القانون بشأن الطفولة واملراهقة " ،املركز الثقايف فلورنسيو سانشيز ،CCZ 17 ،املعهد  ،211املعهد ،29
حديقة األلوان ،كلينيكا ديل سريو املعهد  ، 253مركز كايف لوكسمبورغ ،بروفيدنس سنرت ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2003عرض تقدميي "تنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مجهورية أوروغواي
الشرقية  -املعاهدات الثنائية وآثارها على النظام القانوين الدويل والوطين" .منظمة العفو الدولية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2003خطاب "آنا ليند :وزيرة خارجية السويد" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2003بيان "األدوات واآلليات القانونية الدولية يف جمال مكافحة التمييز العنصري" ،مؤسسة كونراد
أديناور  -موندو أفرو ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2003عرض تقدميي "محاية نزاهة احملكمة اجلنائية الدولية قبل االتفاقيات الثنائية لعدم التسليم" .اجلمعية
االستشارية للربملانيني للمحكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون ،الربملانيون للتحرك العاملي ،نيويورك.
آب/أغسطس  - 2003عرض تقدميي "منظمة التجارة العاملية يف مواجهة كانكون :حتديات ألوروغواي واملنطقة" ،مؤسسة
فريدريش إيربت يف أوروغواي ،وجملس أوروغواي للعالقات الدولية ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2003عرض تقدميي "الدميقراطية ،نوع اجلنس ،واملساواة :مسامهات يف النقاش حول آليات العمل
اإلجيايب" ،مؤسسة فريدريش إيربت يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2003ريبورتاج "حنن الفرصة األخرية اليت جيب على اجملتمع االعتقاد هبا مرة أخرى" ،صحيفة أولتيماس
نوتيكياس ،2003/08/18 ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2003بيان "متويل األحزاب السياسية" ،مركز الدراسات االسرتاتيجية  ،1815مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2003عرض تقدميي "نسبة النساء يف السياسة" ،معهد أباريسيو سارافيا للدراسات ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2003عرض تقدميي "الدكتاتورية لن تعاد أبدا" ،إحتاد طالب القانون  -احتاد طالب اجلامعات يف أوروغواي،
املؤسسة اجلامعية الثقافية ،جامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2003ريبورتاج "النائب فيلييب ميشليين" ،جملة غوامبيا ،يف الفرتة الثانية ،العدد  412يف  14حزيران/يونيو
 ،2003مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2003عرض تقدميي "تدابري عاجلة يف مواجهة الوضع االجتماعي" ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،
مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2003عرض تقدميي "احللقة الدراسية األرجنتينية اخلامسة حول القانونية فوق الوطنية  -حرب العراق والنظام
القانوين الدويل اجلديد ومستقبل الوالية القضائية فوق الوطنية " .رابطة القضاة واملوظفني القضائيني يف حمافظة قرطبة ،قرطبة.
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أيار/مايو  - 2003عرض تقدميي "ورشة عمل حول نظام الدول األمريكية وحقوق الطفل .أدوات إقليمية للدفاع عن
حقوق الطفل" ،جلنة حقوق الطفل ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2003مقالة "أوروغواي واحلرب :تدمري سياسة الدولة يف السياق الدويل" ،صحيفة بريشا األسبوعية ،العدد
 905يف  ،2003/04/04مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2003خطاب "سؤال سياسي أثاره النائب بورساري برينا بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوبا"،
جملس النواب ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 2003مقالة "حرب غري أخالقية وغري عادلة وإعالن خمجل" ،صحيفة ال ريبوبليكا،2003/03/28 ،
مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2002بيان "املال والسياسة :متويل األحزاب يف الدميقراطية" ،جامعة السالم ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2002عرض تقدميي "الثقافة الدميقراطية"" .مسامهة امليثاق الدميقراطي بني البلدان األمريكية -
األحزاب يف املؤسسات الدميقراطية" .وزارة الشؤون اخلارجية ،مكتب األمني العام ملنظمة الدول األمريكية ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2002عرض تقدميي "التغيري السياسي وتشكيل األغلبية" ،مؤسسة جان جوريس ،معهد التضامن
والتنمية ،الفضاء اجلديد ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2002عرض تقدميي "السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب :أحد عشر عاما من معاهدة
أسونسيون ،واإلجنازات ،والعقبات ،ووجهات نظر عملية التكامل االقتصادي واالجتماعي والسياسي يف املنطقة وأمريكا
اجلنوبية" ،الفرع التشريعي ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2002بيان "عدم املساواة واملواطنة والعمل االجتماعي يف أوروغواي املعاصرة"" .جلنة حقوق
اإلنسان والعمل االجتماعي" ،رابطة األخصائيني االجتماعيني يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2002مقالة "جيل الثمانني – بسن العشرين األمس واليوم " ،صحيفة بريشا األسبوعية ،العدد
 879يف  ،2002/10/4مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2002عرض تقدميي "اللجوء وحقوق اإلنسان" ،كلية احلقوق  ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2002عرض تقدميي "تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين للقانون اإلنساين الدويل" ،اللجنة الدولية
للصليب األمحر ،جملس الشيوخ يف األرجنتني ،بوينس آيرس.
آب/أغسطس  - 2002عرض تقدميي "مسارات جديدة إلعادة تنظيم الشرطة  -الرتكيز التشريعي على إصالح الشرطة"،
برنامج أمن املواطن  -السفارة الربيطانية يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2002حماضرة "معاهدة روما  -احملكمة اجلنائية الدولية" ،سجل اجللسات العدد  3046يف
 ،2002/07/24جملس النواب  ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2002عرض تقدميي يف مؤمتر "املتابعة الربملانية للمحكمة اجلنائية الدولية" ،الربملانيون من أجل التحرك
العاملي ،مدريد.
حزيران/يونيو  - 2002عرض تقدميي "املؤسسات والتشريعات قبل األزمة والتغيري" ،معهد التضامن والتنمية ،برنامج األمم
املتحدة للتنمية ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2002عرض تقدميي "أدوات محاية حقوق اإلنسان" ،الندوة الدولية الثانية حلقوق اإلنسان  -شبكة ،SUHR
سان بابلو.
نيسان/أبريل  - 2002عرض تقدميي "التشريعات الوطنية املتعلقة بالتمييز العنصري" ،مركز موندو أفرو ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2002عرض تقدميي "نظام روما األساسي  -احملكمة اجلنائية الدولية" ،سجل اجللسات ،رقم  ،3019يف
 ،2002/04/10جملس النواب ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2002عرض تقدميي "السالمة العامة والنظام السياسي  -الشرطة يف سيادة القانون وعالقاهتم مع السلطة
القضائية ومكتب النائب العام" ،معهد ماكس بالنك ،كلية احلقوق يف مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2002عرض تقدميي "التعليم" ،زيارة الربملان ،مدرسة خوسيه بيدرو فاريال رقم  ،5مونتيفيديو.
نيسان/أبريل  - 2002عرض تقدميي "التشريعات الوطنية املتعلقة بالتمييز العنصري" ،مركز موندو أفرو ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 2001خطاب "ألبا روبالو :مشرع ومؤسس جبهة أمبلو" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2001عرض تقدميي "قوة البلدان الصغرية :دور النرويج يف تعزيز حقوق اإلنسان والباز" ،رابطة أمريكا
الالتينية حلقوق اإلنسان ،والسفارة النروجيية امللكية يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2001خطاب "خوان بابلو تريا :مشرع ومؤسس اجلبهة العريضة" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2001عرض تقدميي "حقوق وحريات العمال والشعوب يف املخروط اجلنويب  -احلق يف احلياة والتنمية
واملستقبل" ،مونتيفيديو.
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تشرين األول/أكتوبر  - 2001مقالة "جتربة املخروط اجلنويب يف جمال جلان تقصي احلقيقة" كتاب تكرمي إلمييليو ميجنون،
املعهد الدويل حلقوق اإلنسان ،سان خوسيه دي كوستاريكا.
آب/أغسطس  - 2001عرض تقدميي "احملكمة اجلنائية الدولية" ،وزارة خارجية األرجنتني ،هيومن رايتس ووتش ومنظمة
العفو الدولية ،بوينس آيرس.
آب/أغسطس  - 2001خطاب "املؤمتر الثالث ملنظمة األمم املتحدة ملكافحة العنصرية والتمييز وكره األجانب وما يتعلق
بذلك من تعصب" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2001بيان "احلق للحياة" ،املعهد الوطين للدراسات االجتماعية ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2001خطاب "معاهدة روما  -احملكمة اجلنائية الدولية" ،سجل اجللسات رقم  2957يف ،2001/07/4
جملس النواب ،مونتيفيديو.
حزيران/يونيو  - 2001خطاب "ماريا أمليدا دي كوينتريوس :أم وبطلة حقوق اإلنسان" ،جملس النواب ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2001عرض تقدميي "ندوة احملكمة اجلنائية الدولية  -تكرمي لويس برييز أغريي وماريا ديل كارمن أمليدا -
توتا" ،منظمة العفو الدولية -قسم أوروغواي وجملس إدارة مونتيفيديو ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2001عرض تقدميي "العلمانية يف تنشيكط اجملتمع الدميقراطي" ،التحالف من أجل التعليم األساسي،
مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2001عرض تقدميي "اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص  -يوم حقوق اإلنسان" ،
مركز طالب القانون ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 2001عرض تقدميي "جلان تقصي احلقيقة يف املخروط اجلنويب بشأن االختفاء القسري :تكرمي لويس برييز
أغريي وتوتا كوينتوس" ،معهد حقوق اإلنسان ،كلية احلقوق ،مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2001ريبورتاج "قانون الطوارئ" ،الشباب ،2001/2/8 ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 2000ريبورتاج "مقابلة مع فيليب ميشليين" ،منشور نوسرتا جنيت ،رقم  ،1مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  – 2000خطاب "مؤمتر الربملانيني من أصل إيطايل" ،جملس الشيوخ ،جملس النواب ،روما.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 2000مقالة "املناهج اجلديدة للتسويق التجاري وأثره يف البلد" ،جملة  ،CASUالسنة األوىل ،رقم ،2
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 2000عرض تقدميي "الطبيعة القانونية لقرارات جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،مقر اليونسكو،
مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2000مقالة "قيمة العدالة" ،نشرة الفضاء اجلديد ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 2000عرض تقدميي "جلنة حقوق اإلنسان وحقيقة السجون" ،األيام الثانية لنظام السجون ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 2000عرض تقدميي "أمن العموم" ،ندوة ،مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 2000ريبورتاج "مقابلة مع فيلييب ميشيليين" ،صفقة اقتصادية ،رقم  18 75يف ،2000/02/24
مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 1999ريبورتاج "اجلبهة أو الفضاء اجلديد :ال يوجد خيار آخر" ،صحيفة ال ريبوبليكا،
 ،1999/10/3مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 1999ريبورتاج "أنا أضحك عندما يقول الناس أن الشيء املهم هو الفوز" ،صحيفة بوسكويدا األسبوعية،
 ،1999/09/9مونتيفيديو.
متوز/يوليو  - 1999خطاب "قانون الطفولة واملراهقة" ،سجل اجللسات ،رقم  2832يف  ،1999/07/13جملس
النواب ،مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 1999مقالة "الوحدة والقواسم املشرتكة :تأمالت حمام حول الذكرى العشرين للمركز" ،أخبار حقوق ،مركز
دراسة حقوق اإلنسان ،جامعة كولومبيا ،ملف  ،20رقم  ،1نيويورك.
شباط/فرباير  - 1999ريبورتاج "بعد الوضع احلايل املؤقت ،تواجه بلدنا مشكلة هيكلية" ،صحيفة إل تيليغرافو،
 ،1999/02/21بايساندو.
كانون الثاين/يناير  - 1999ريبورتاج "مل تظهر حكومة االئتالف إرادة سياسية ملعاجلة متويل الشرطة والقوات العسكرية،
عجز كبري لكال ميزانيتهما" ،صحيفة دياريا كامبيو ،1999/01/4 ،سالتو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1998مقالة "قيادة حازمة وسياسات واضحة" ،صحيفة دي رايز ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1998مقالة "املؤمتر االحتادي :السبب الكامن للسلوك" ،نشرة الفضاء اجلديد رقم  ،15مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 1998رأي "دميقراطيني من الدرجة الثانية" ،صحيفة إل بايس ،1998/10/25 ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 1997ريبورتاج "سوف نصل يف اجلولة الثانية" ،ثالثة جمالت ،1997/12/12 ،مونتيفيديو.
62

ICC-ASP/17/18

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

63

كانون األول/ديسمرب  - 1997مقالة "املختفني" ،صحيفة إل أوبزرفادور ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1997عرض تقدميي "األحزاب السياسية والربملان" ،شبكة التواصل التعاوين ،مونتيفيديو( .جمموع
الثالثة)
تشرين األول/أكتوبر  - 1997عرض تقدميي "قانون األحزاب السياسية" ،غرفة الضناعة يف األوروغواي  -مركز دراسات
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 1997عرض تقدميي "متابعة اإلصالح الدستوري" ،مونتيفيديو.
تشرين األول/أكتوبر  - 1997مقالة "االفتتاحية" ،وقائع ،نشرة ديل نويفو ،رقم  ،6مونتيفيديو.
آب/أغسطس  - 1997عرض تقدميي "التعديل اهليكلي للنظام املشرتك بني البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان"
سجل اجللسات ،رقم  2672يف  ،1997/08/13جملس النواب ،مونتيفيديو.
متوز  /يوليو  - 1997مقالة "حتديان كبريان :االندماج اإلقليمي والوطين" ،صحيفة مايو ،السنة  ،1العدد  ،3كانيلونز.
أيار/مايو  – 1997مقالة "رفع الراية لألعلى" ،صحيفة مايو ،السنة  ،1العدد  ،1كانيلونز.
كانون األول/ديسمرب  - 1996مقالة "الطريق الطويل إىل احلقيقة" ،جملة  ،IIHRالعدد  ،24سان خوسيه دي كوستاريكا.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1996ريبورتاج "عمل ال يزال يتم احلديث عنه" ،صحيفة دياريا إل باييس،1996/11/3 ،
مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 1996ريبورتاج "فيلييب ميشليين" ،جملة غواميا ،السنة الرابعة عشرة ،العدد  ،274مونتيفيديو.
آذار/مارس  - 1996ريبورتاج " ميشليين :اإلصالح باتفاق أو بدونه" ،صحيفة ال ريبوبليكا ،1996/03/5 ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 1995ريبورتاج "ليس لدينا التزامات تتجاوز أفكارنا" ،ال مانيانا ،1995/05/22 ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 1994بالتعاون "نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان .مسامهات لعمل التقييم" ،وثائق،
 ،ILSAبوغوتا.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1993خطاب "املؤمتر العاملي العشرين لالحتاد الدويل للشباب االشرتاكي  -اجلنوب على الرغم من
وجوده ،هناك جيل صغري السن ،يدعو إىل عامل أكثر عدال " ،حفل االفتتاح ،93/26/09 ،مونتيفيديو.
كانون األول/ديسمرب  - 1993ريبورتاج "املؤمتر العاملي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان" املنظمات غري احلكومية املوجودة يف
فيينا ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 1993تقرير "مؤمتر األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان" ،مكتب االحتاد الدويل للشباب االشرتاكيني.
حزيران/يونيو  - 1993عرض تقدميي "السلفادور" مدرسة مارتن لوثر كنج االبن الثانوية ،نيويورك.
آذار/مارس  - 1993عرض تقدميي "جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق يف السلفادور" كلية بارنارد ،جامعة كولومبيا،
نيويورك.
آذار/مارس  - 1993عرض تقدميي "اخلالف الداخلي يف السلفادور :املساءلة واملراقبة الوطنية" جامعة وايدنر ،هاريسربج.
آذار/مارس  - 1993تقرير "من اجلنون إىل األمل .حرب الـ  12سنة يف السلفادور" ،عضو الفريق الفين  -جلنة لتقصي
احلقائق يف السلفادور ،األمم املتحدة ،نيويورك.
شباط/فرباير  - 1993عرض تقدميي "اخلالف الداخلي يف السلفادور :املساءلة واملراقبة الدولية" مركز دراسة حقوق
اإلنسان ،معهد دراسات أمريكا الالتينية وإيبرييا ،جامعة كولومبيا ،نيويورك( .اجملموع الثامن)
أيار/مايو  - 1992دراسة غري منشورة "القانون العسكري ،الوالية القضائية العسكرية وحقوق اإلنسان (كولومبيا)" ،قدمت
إىل دورة حقوق اإلنسان الدولية (الربوفسور بوزنر) كلية كولومبيا للحقوق ،نيويورك.
كانون األول/ديسمرب  - 1991دراسة غري منشورة بعنوان "القانون العسكري ،الوالية القضائية العسكرية وحقوق اإلنسان
(بريو)" ،قدمت إىل دورة النظم القانونية يف أمريكا الالتينية (الربوفسور غارو) يف كلية كولومبيا للحقوق ،نيويورك.
تشرين األول/أكتوبر  - 1991مقالة "أشكال املشاركة يف نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان" ،جملة إيلسور،
مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 1991عرض تقدميي "حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية :دور احملامي" كلية احلقوق  -الدراسات القانونية
العليا ،جامعة كولومبيا ،نيويورك.
أيلول/سبتمرب  - 1991مقالة " -اجلرمية والعقاب؛ املسؤولية عن اجلرائم املنهجية اليت ترتكبها الدولة .حاالت اإلفالت من
العقاب :العقبات اليت حتول دون املسؤولية اجلنائية ،والعفو العام ،واملساحمة" ،الندوة السابعة ،جملة القانون الدويل والقانون
املقارن  -نيويورك  -الواليات املتحدة.
متوز/يوليو  - 1991دورة "آليات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان" معهد الدراسات القانونية واالجتماعية يف أوروغواي،
مونتيفيديو.

18A021118

ICC-ASP/17/18

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗
˗

نيسان/أبريل  - 1991عرض تقدميي "الدميقراطية وحقوق اإلنسان :الدعوة إىل املسؤولية ،هل هي زعزعة االستقرار؟" رابطة
دراسات أمريكا الالتينية ،واشنطن العاصمة.
آذار/مارس  - 1991مقالة "مالحظات لتقييم نظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،دراسة غري منشورة ،معهد
الدراسات القانونية واالجتماعية يف أوروغواي ،مونتيفيديو.
شباط/فرباير  - 1991مقالة "أغراض منحة الدراسات العليا ملسابقة مؤسسة فورد يف العلوم االجتماعية" ،غري منشورة،
مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1990مقالة "حالة العبودية والعمل القسري يف اجلمهورية الدومينيكية .منظور قانوين" ،دراسة غري
منشورة ،هيومن رايتس ووتش ،نيويورك.
متوز/يوليو  - 1990عرض تقدميي "إصالح جهاز الدولة" النقابات العمالية يف األوروغواي ،مونتيفيديو.
أيار/مايو  - 1990دراسة غري منشورة بعنوان "اإلفالت من العقاب والعفو" ،قدمت إىل الربوفيسور غارو ،كلية كولومبيا
للقانون ،نيويورك.
نيسان/أبريل  - 1990عرض تقدميي "اجلرمية والعقاب"؛ املسؤولية عن اجلرائم املنهجية من قبل الدولة .عندما ال يكون
هناك أي عقاب :العقبات اليت حتول دون املسؤولية اجلنائية ،والعفو العام ،واملساحمة" ،كلية احلقوق يف نيويورك ،نيويورك.
نيسان/أبريل  - 1990عرض تقدميي "مغرتبون كناشطون يف جمال حقوق اإلنسان" مركز لدراسة حقوق اإلنسان ،جامعة
كولومبيا ،نيويورك.
نيسان/أبريل  - 1990عرض تقدميي "التبادالت الدولية يف جمال حقوق اإلنسان :التفاصيل الدقيقة (للتعيني يف مناصب يف
اخلارج)" مركز لدراسة حقوق اإلنسان ،كلية كولومبيا للحقوق  -الدراسات القانونية العليا ،جامعة كولومبيا ،نيويورك.
شباط/فرباير  - 1990عرض تقدميي "نشطاء حقوق اإلنسان" ،الدار الدويل ،نيويورك.
شباط/فرباير  - 1990عرض تقدميي "السياسة وحقوق اإلنسان يف التسعينيات" ،مركز دراسات حقوق اإلنسان ،معهد
دراسات أمريكا الالتينية وإيبرييا ،جامعة كولومبيا ،نيويورك.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1988مقالة "حتديات السياسات اخلارجية" (مع ل .بيزوزيرو) ،مالحظات من مركز أمريكا الالتينية
لالقتصاد البشري ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1987مقالة "املوازنة واملنظور " (مع ل .بيزوزيرو)  ،مالحظات من مركز أمريكا الالتينية لالقتصاد
البشري ،مونتيفيديو.
أيلول/سبتمرب  - 1983بيان "افتتاح أسبوع الطالب" ،اجلمعية االجتماعية والثقافية لطالب التعليم العام ،مونتيفيديو.
نيسان/أبريل [ 2000 – 1995؟  -عرض تقدميي "عمليات حفظ السالم وتطبيق القانون اإلنساين الدويل" اللجنة
الدولية للصليب األمحر ،مركز العالقات الدولية ،جلنة العالقات الدولية التابعة لكلية احلقوق جبامعة اجلمهورية ،مونتيفيديو.
متوز/يوليو [ 2000 – 1995؟  -عرض تقدميي " ختفيض سن املسؤولية اجلنائية .بداية املشكلة أو حلها؟" إحتاد طالب
القانون ،مونتيفيديو.
آب/أغسطس [ 2000 – 1995؟  -عرض تقدميي "احملقق بالشكاوى :أداة تأكيد الدميقراطية" بنك التنمية للبلدان
األمريكية  -رئاسة اجلمهورية  -مكتب التخطيط وامليزانية ،مونتيفيديو.
تشرين الثاين/نوفمرب  - 1998مقالة "أفكار واضحة وقيادة" ،جملة االستجواب
غري مؤرخ 1997؟  -مقالة "األوروغوانيون يف اخلارج" ،أيار/مايو  ،كانيلونيس.
ريبورتاج "جيد ومجيل  ، "...مايت أمارغو ،شباط/فرباير  ،2011مونتيفيديو.
غري مؤرخ  -عرض تقدميي "منظور العلوم القانونية (الثاين) :القانون الدويل وحقوق اإلنسان" ،أيام تكرمي لويس برييز أغريي
وتوتا كوينتوس حول املعتقلني املختفني ،كلية احلقوق  -أودار .معهد حقوق اإلنسان ،مونتيفيديو.
غري مؤرخ  -عرض تقدميي "اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص" ،حلقة دراسية عن أدوات حلماية
حقوق اإلنسان يف نظام البلدان األمريكية واألوروبية ،كلية احلقوق – جامعة اجلمهورية ،مركز طالب القانون ،مونتيفيديو.
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