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 [األصل: باإلسبانية]         

 سيرة ذاتية

 

 معلومات شخصية

 .1956آذار  2تاريخ الميالد: 

 

 التعليم

جائزة حائز على المملكة المتحدة،  ،لندن ،(RIPA) العامة لإلدارة الملكي المعهد - 1995في عام 

 ؛الحسابات تدقيقدورة زميل "شيفينينغ" البريطانية، 

 الواليات ماساتشوستس، كامبريدج، ،لشؤون الحكم ج. ف. كينيدي كلية ، هارفارد جامعة  - 1988في عام 

إي. " ،العامة والسياسة اإلدارة برنامج زمالة، العامة اإلدارة في ماجستير، األمريكية المتحدة

 ؛"مايسون

 الثانية الدورة؛ األمريكية المتحدة الواليات ،تكساس داالس والمقارن، الدولي القانون مركز - 1986في عام 

 ؛للقانون "ساوثوسترن" مؤسسة ؛ زمالةوالدولي األمريكي القانون كاديميةأل والعشرون

 ، بوليفيا ،كوتشابامبا ،الحقوق كلية)سان سيمون الكبرى(،  سيمون سان دي مايور جامعة - 1981في عام 

 .والسياسية االجتماعية والعلوم القانون في بكالوريوس ،محام -

 

 

 

 السيرة المهنية

ي فسفير معتمد و، نيذرلندا مملكةفي  القوميات المتعددة بوليفيا دولة سفير:   2019إلى  2013من 

 ؛الهاي ،الدولية العدل محكمةفي  ليفيابووكيل ، وجمهورية البرتغال

 ؛الهاي ،الدائمة التحكيم محكمةفي  عضو :  اآلن حتى 2017من 



 ؛الهاي ،الدولية الجنائية المحكمة، القضاة لترشيح االستشارية اللجنة عضو : 2021حتى  2018من 

 الكاثوليكية البوليفية الجامعة، السياسية والعلوم الحقوق كليةفي  ومدرس عميد:   2013 حتى 2009من 

 ؛بوليفيا ،الباز ،"بابلو سان"

، األمريكية المتحدة الواليات ،هامبشاير نيو ،هانوفر ،دارتموث كلية ،زائر ستاذأ:    2011عام في 

 ؛الدورة الصيفية ،مونتغمري زمالة

 ،مدريد ،الثالث كارلوس جامعةفي  والمقارن العام القانون معهدباحث في :  2008حتى  2007من عام 

 ؛إسبانيا

 ؛الوطني الكونغرس من تعيينب بوليفيا جمهورية ئيس ر:  2006حتى  2005من عام 

 ؛القضاء مجلس رئيس، والعليا العدل محكمة رئيس:   2006 حتى 2004من 

 لمراقب العاما نائبو الوطني الكونغرس من تعيينب العليا العدل محكمة زيرو:   1999في عام 

 للخدمات القانونية؛

 ؛للجمهورية العام المراقب المالي ، مكتبعام مستشار:   1999حتى  1998من 

 مكتبفي  القانوني المجال عن مسؤولو القانونية للخدمات المالي المراقب نائب:   1998 حتى 1993من 

 ؛المالي المراقب

 عام في وزارة الخارجية؛ر مستشا:   1993في عام 

أميركا األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة الجناة في منطقة  عهدنسق م:  1992 حتى 1989من عام 

 ؛الالتينية، مقيم في الباز

 .ممارسة مهنة المحاماة:   1989 حتى 1982من 

 

 

 المنشورات

 ؛2013-2012 ،بوليفيا ،الباز ،يوماً، صحيفة "ال رازون" 15صدر كل عمود "باراالخي" ي -

. السياسية والعلوم الحقوق كليةساسيات، خريطة بحثية، تنسيق س.ف. روخاس، الحقوق األساسية، أ -

 ؛2012باز، ال ،بابلو سان الكاثوليكية البوليفية الجامعة

شرح وتعليق وموافقة المنسق س.ف. روخاس  القوميات، المتعددة بوليفيا لدولة السياسي الدستور -

 ؛2011توديال، نشره رقمياً مركز الدراسات الدستورية، الجامعة الكاثوليكية البوليفية، الباز، 



 الدراسات ركزم منشورات التعددية، حول أطروحة 11 في ،القانونية والتعددية القانون تدريس -

 ؛2011 ،الباز الجامعة الكاثوليكية البوليفية، الدستورية،

 جامعة في منشور. الالتينية ألمريكا هارفارد مجلةالعدالة بهدف التغيير، صدر في "رفيستا"،  -

 ،المتحدة الواليات ماساتشوستس كامبريدج ،الالتينية أمريكا لدراسات روكفلر مركز ،هارفارد

 ؛2011

 والحقوق الفردية الحقوق: في الجماعة، حقوق مقابل الفرد حقوق :االختصاصات ترسيم انونق -

 اإلقليمي البرنامج ،"كونراد آدناور ستيفتانغ" ،الالتينية أمريكا في القانونية التعددية بناء في الجماعية

 ؛2011 الباز، األصليين، للسكان السياسية للمشاركة

 ،الباز ،الكاثوليكية البوليفية الجامعة منسق، ،أكاديمي بحث ،القانونية لتعدديةاالتفكير في هذا الوقت:  -

 ؛2010

المؤطر  القانون مسار على: بوليفيا: "في روخاس. ف معتأثير المركزية الدستور السياسي البوليفي،  -

كونراد أدناور  ،"المستقبلية النظر ووجهات النقدي التحليلو  التقييم :والالمركزية الذاتي للحكم

 ؛2010 الباز، ،ستيفتانغ

 في التعبير وحرية الجنائي القانون: "في روخاس. ف مع بوليفيا، في االحتجاج في والحق تجريمال -

 المعلومات، إلى والوصول التعبير حريةالخاصة ب دراساتال مركز و الحقوق كلية ،"الالتينية أمريكا

 ؛2010 ،األرجنتين ،آيرس بوينس ،باليرمو جامعة

 ،"للدولة السياسي الدستور على نظرة" في القوميات متعددة الدستورية والمحكمة القضائي الجهاز -

 ؛2010 ،الباز ،القوميات المتعددة بوليفيا دولة رئيس نائب

كونراد ، "للدولة الجديد السياسي الدستور في نقدي تأمل: "في الجديد الدستور في القضائية لسلطةا -

 ؛2009 ،الباز بوليفيا، ،آدناور ستيفتانغ

 ،الباز ،إيلدوس. للمناقشة وعرض وثيقة ،نطاقهال وتقديرعليها  مالحظات :بوليفيا في اإلنسان حقوق -

 ؛2008

 مطبعة". والحاضر الماضي بوليفيا، المحلولة، غير التوترات" في بوليفيا، في التأسيسية القوة تطور -

 ؛2008 األمريكية، المتحدة الواليات بيتسبرغ، جامعة

 القضائية، المطبوعات ،بوليفيا في القضاء ومجلس العليا العدل محكمة في القضائي والنشاط االجتهاد -

 ؛2006-1999 سوكري،

، 2003 سوكري، التاريخية، الدراسات مجموعة ،تحرير ،لبوليفيا التاريخي القاموس في مساهمات -

 ؛(1999/2006) ،افتتاحية قضائية

 ؛1999 ،الباز ،"ك.أدناور" مؤسسة ،تحرير نيابية، ليلة اإلداري، القضاء -

 ،المركز األمريكي الالتيني ،"الديمقراطية قابلية" في ،بوليفيا في والشفافية والمساءلة القانوني األمن -

 ؛المتحدة المملكة ريف،بالغ ،1998 شباط ،أكسفورد جامعة أنتوني، سانت كلية

والشفافية الدولية، "ك. أدناور"  مؤسسة." الالتينية أمريكا في للشفافية الوقت حان: "في ساهماتم -

 ؛1998 آيرس، بوينس

 آيرس، بوينس ،"إل كونترول" مجلة ،البوليفية التجربة الخصخصة، على والسيطرة الحكومة سيطرة -

 ؛1998 األرجنتين،



 والتنمية الحوكمة منتدى ،بوليفيا في والفساد العامة األخالق: في األخالقية، والمواقف األخالقية القيم -

 ؛1997 ،برزنسيا ،البشرية

 ومؤسسة الرئيس نائبمكتب  البشرية، التنمية أجل من الرشيد في الحكم والقضاء، العدالة إصالحات -

 ؛1994 ،األلفية

ومعاملة الجناة في األمم المتحدة لمنع الجريمة  معهدتنسيق،  ،بوليفيا في القضائي النظام عن تقرير -

 .1993 الباز، ، الكاثوليكية والجامعةمنطقة أميركا الالتينية 

 

 اللغات 

 اللغة األم –اإلسبانية 

  مستوى متقدم -اإلنجليزية

 مستوى أساسي -الفرنسية

 

 


