
  

  الشخصية البيانات

  :االسم
  :امليالد وتاريخ مكان
  :اللغات

  :املناصب

   مونيوس سيفوينتسن إدواردو 
   1954 مارس/آذار 24 )كولومبيا( بوبايان

  واألسبانية اإليطالية الفرنسية، اإلجنليزية،
  )2000 -1991( سابقاً الكولومبية الدستورية احملكمة ورئيس قاضي - 
  )2003 - 2000( سابقاً لكولومبيا احلكومية الشكاوى حمقق - 
 والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة مقر يف اإلنسان حقوق لقسم سابق مدير - 

  )2005 - 2003( )اليونسكو( والثقافة
  

  األكادميية املؤهالت

  كولومبيا بوغوتا، أندس، لوس جامعة  اجلامعية
  .1977 حقوق، دكتوراه

  
  .أسبانيا مدريد كومبلوتينسي، جامعة
  .القانون يف املتقدمة الدراسات يف دبلوم

  
 املتحدة الواليات نيويورك، املقارن، األجنيب للقانون باركر كلية كولومبيا، جامعة

   .1984 يونيو/حزيران األمريكية،
  

 العليا األكادميية الدراسات خربات

  

 لوس جامعة يف احلقوق كلية يف الدستوري والقانون اخلاص القانون يف حماضر  
  .عاما 15 ملدة ،أندس

  
  .أندس لوس جامعة يف احلقوق كلية يف عليا دراسات برامج عدةل ومدير مؤسس
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 احلقوق كلية تنشرها اليت والعام اخلاص القانون جملة حترير هيئة يف وعضو مؤسس

  .أندس لوس جامعة يف
  

 القانون مجعية تنشرها اليت االقتصادي القانون جملة حترير هيئة يف وعضو مؤسس
  .االقتصادي

  
  .البريو ليما، ،كادميياأل القضاء لة االستشارية اللجنة عضو

  

    املهنية اخلربة

  أندس لوس جامعة  اآلن إىل 2011 مارس/آذار
  .مساعد قانون أستاذ

  
 – 2005 مارس/آذار

  2011 فرباير/شباط
  أندس لوس جامعة
  .احلقوق كلية عميد

  
 -  2003 سبتمرب/أيلول
  2005 فرباير/شباط

  )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة
   اإلنسان حقوق قسم مدير
  

   أندس لوس يف احلكومية الشكاوى حمققي جملس رئيس
  

 – 2000 سبتمرب/أيلول
  2003 أغسطس/آب

   احلكومية الشكاوى حمقق

 1991 نوفمرب/الثاين تشرين
  2000 أغسطس/آب - 

   :الدستورية احملكمة
   قاضي  - 
   ).1999( رئيس  - 
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 - 1986 أبريل/نيسان
  1991 نوفمرب/الثاين تشرين

  )كولومبيا دي بانكو( كولومبيا بنك
  .واملايل القانوين القسم رئيس نائب

  
 - 1983 أبريل/نيسان
  1986 مارس/آذار

  أندس لوس جامعة
  .املايل التشريع يف العليا اجلامعية للشهادة منسق،

  
 – 1980 يونيو/حزيران

  1982 يناير/الثاين نكانو
  ):املالية الضمانات على املشرف مكتب( القومية املالية الضمانات جلنة
  القانوين املكتب رئيس   - 
  العام األمني   - 
  

 1977 أكتوبر/األول تشرين
   1980 أبريل/نيسان –

  :املصرفية اخلدمات على الكولوميب املشرف مكتب
  قانوين مستشار   - 
  يفاملصر للقسم حمام   - 
   القانوين املكتب رئيس   - 
  .املصريف القسم رئيس   - 
  

  

  )مترمجة عناوين( املنشورات   

 كتب   
  

 Leasing" (Bogotá: Editorial Temis, 1988)" التأجري •
 The Concept of Value" (Bogotá: Universidad de los" القيمة مفهوم •

Andes, Editorial PRAG, 1985) 
  

  كتب يف فصول
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 Study on the" -  دماجناال وإعادة تسريحلل العامة السياسات مراقبة عن دراسة •
Monitoring of Public Policies of Demobilization and 

Reintegration" 2006 العام، احملامي ،2 رقم اجلنائية للسياسة دراسات. 
 
 The ruling of the " - االنتخابات عادةإ بشأن كولومبيا يف الدستورية احملكمة حكم •

Constitutional Court of Colombia on re-election" اإلنسان حقوق 
 .2006 للنشر، أبيناز جمموعة والعوملة، الدولية والعالقات

 
 وحلول حتاليل :الكولومبية للعدالة احلايل الوضع يف اإلنسان حقوق وفعالية احلكومية الشكاوى حمقق •

 - " The Ombudsman and the Effectiveness of Human Rights in 
the Current Status of the Colombian Justice: Analysis and 

Solutions"، Universidad Externado de Colombia، 2003. 
 
 Constitutional " -  املقارن القانون يف القضائية للقرارات دستورية قضائية مراجعة •

Judicial Review of Judicial Decisions in Comparative Law" يف: 
 يف Constitution and Constitutionalism "Today " اليوم والدستورية الدستور
 بياليو، غارسيا مانويل مؤسسة املقارن، الدستوري بياليو غارسيا مانويل لقانون اخلامسة الذكرى

  .2000 أغسطس/آب كاراكاس،
 
 "Access to Justice and Due Process" -  الواجبة واإلجراءات العدالة إىل الوصول •

 Iberoamerican Yearbook " "الدستورية للدراسات السنوي الالتينية كاأمري كتاب" :يف
of Constitutional Justice"، 1999 مدريد، الدستورية، الدراسات مركز.  

  
 New Constitution“ - كولومبيا قضية يف :اجلديد الدستور وتفسري اجلديد الدستور  •

and New Constitutional Interpretation: The Case of Colombia” 
 Challenges of“ "واقعنا يف مقاالت أندين، إقليم يف الدميقراطية حتديات" :يف
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Democracy in the Andean Region, Essays in our Reality”، جلنة 
  .1998 البريو، – ليما احلقوقية، أندين

 
 Writ of Protection (amparo) against" -  ةالقضائي األحكام ضد احلماية أمر •

judgments" يف: “Compilation of the lectures given at the seminars 
of diffusion, dissemination and updating of constitutional 
justice”, compilation of Rubén Lápez Mijangos Homer, 
President of the Constitutional Court of Guatemala, Centro 

Impresor Piedra Santa، ،1998 غواتيماال.  
 
 Effectiveness of Fundamental Rights " -  باألفراد املتعلقة األساسية احلقوق فعالية •

with regard to individuals"، الوسطى، أمرييكا – للمكسيك دستورية منشورات 
 .1998 املكسيك، غواتيماال، يف الدستورية حملكمةاو ، املكسيك يف املستقلة الوطنية جلامعةا

 
 :يف "Constitutional Justice in Colombia" -  كولومبيا يف الدستورية العدالة •

"Latin American Yearbook of Constitutional Justice"، الدراسات مركز 
  .1997 مدريد، الدستورية،

 
 ،"Constitutional Jurisdiction in Colombia" - كولومبيا يف الدستورية الوالية •

 Constitutional Jurisdiction in Latin America," Garcia" :يف
Belaunde, D., Fernández Segado, F. (Coordinators), Madrid, Ed. 

Dykinson, 1997.  
 

 Fundamental Rights and" - الدستوري والتفسري األساسية احلقوق    •
Constitutional Interpretation"، يف: "New Streams of Colombian 

Constitutional Law", Colombian Association of Constitutional 
Law and Political Science, Medellán, 1994. 
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 جمالت يف مقاالت

 

 States of constitutional exception in" -  كولومبيا يف الدستوري االستثناء أوضاع •
Colombia"، Ius et Praxis، 2002 تشيلي، تالكا، جامعة.   

 
 Constitutional Court in Colombia" Ius et" -  كولومبيا يف الدستورية احملكمة  •

Praxis، 2002 تشيلي، تالكا، جامعة.   
 
 Subjects of special protection in " - كولومبيا دستور يف اخلاصة احلماية ذات املواضيع •

the Constitution of Colombia"، يف: "Constitutional Court of 
Colombia”, Imprenta Nacional de Colombia, 2001. 

 
 الرتاع سياق خضم يف احلكومية الشكاوى حمقق حتديات :كولومبيا يف احلكومية الشكاوى حمقق مكتب •

 :The Ombudsman's Office in Colombia“ -  القانون وغياب املسلح
Challenges of an Ombudsman in the midst of a context of armed 
conflict and lawlessness”, Ius et Praxis, University of Talca, School 

of Law and Social Sciences, Chile, 2001.  
 
 Report on the Constitutional Court in" -  كولومبيا يف الدستورية احملكمة عن تقرير •

Colombia" Ius et Praxis, Law in the Region, University of Talca, 
School of Law and Social Sciences, Chile, 2000. 

 
 Ius et ؛”Freedom of expression in Colombia“ - كولومبيا يف التعبري حرية •

Praxis, Law in the Region, University of Talca, School of Law and 
Social Sciences, Chile, 2000. 
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 The writ of protection (accián de tutela) in“ - كولومبيا يف القضائية احلماية أمر •
Colombia” يف: Constitutional Actions for protection: reality and 

prospects in Chile and Latin America, Humberto Nogueira Alcalá 
(Editor), Chile, 2000. 

 
 ،Personal Freedom”، Ius et Praxis, Law in the Region“ - الشخصية احلرية •

  .1999 تشيلي، تالكا، االجتماعية، والعلوم احلقوق كلية تالكا، جامعة
 
 Equality in the Jurisprudence of the“ -  الدستورية احملكمة فقه يف املساواة •

Constitutional Court”، كولومبيا بوغوتا، ،1997 فرباير/شباط ،7 رقم العام القانون جملة.  
 
 Habeas Data in Colombia”، Ius et“ - كولومبيا يف القضاء أمام املثول أمر بيانات •

Praxis، 1997 تشيلي تالكا، جامعة.  
 
 Women in the jurisprudence of the“ -  الدستورية احملكمة فقه يف املرأة •

Constitutional Court”، األناث سلسلة كولومبيا، يف للمرأة القانونية املساواة إنشاء يف التقدم 
  .كولومبيا احلكومية، الشكاوى حمقق ،1995 ،4 رقم

 
 Some aspects of the policy“  - املايل اإلصالح سياسة حول النقاش جوانب بعض •

debate on financial reform”، يوليو /متوز، 7 العدد ،الثالثة السنة ،االقتصادي القانون جملة 
  .1985 متيس، ، سبتمرب/أيلول إىل

  
 The Constitutionalism of poverty”، Dereito, University“ الفقر دستورية  •

of DH Xurádica Journal Santiago de Compostela, Volume IV, No. 
2, 1995. 
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 Glosses to the decree on“ - املالية املؤسسات تأميم مرسوم ملعاين تفسريات •
nationalization of financial institutions”، يوليو /متوز من ،االقتصادي القانون جملة 

  .1984  سبتمرب/أيلول إىل
  

  مؤمترات

 
 على العروض يف التركيز كان حيث ،خمتلفة ودولية وطنية ندواتو مؤمترات يف كمتحدث املشاركة •

  .اإلنسان حقوق عن القانوين الدفاع
 
 تشرين 06 – 093 ،املكسيك ،كويريتارو ،الدستوري للقانون اخلامس الالتينية أمريكا مؤمتر •

  .1994 أكتوبر/األول
  .1995  أبريل/نيسان 30 – 26 ، فرتويال ، كراكاس ،الدستورية الضمانات حول ودورة ندوة •
 
  .1995 مايو/أيار 3 – 2 ، البريو ليما، ،الدستورية احملكمة عن دولية ندوة •
 
  .1995 نوفمرب/الثاين تشرين 18 – 16 ،الدستوري انونللق الرابع الفرتويلي ؤمترامل •
 
 تشرين 30 – 27 البريو، – ليما احلقوقية، أندين جلنة الدستورية، الضمانات عن عمل ورشة •

  .1995 نوفمرب/الثاين
 
 نظام وحدة :الالتينية أمريكا يف الشعوب قانون" منتدى – الالتينية أمريكا خلرباء األول األورويب املؤمتر •

 يف الدستورية محكمةلل القضائية السوابق قانون يف للحياة احلق :املوضوع ،"القانوين الالتينية أمريكا
  .1996 يونيو/حزيران 29 – 25  أسبانيا، ساالمانكا، ،كولومبيا

 
 السوابق قانون يف التمييز عدمو املساواة يف احلق :املوضوع .نيةاإلنسا ملرأةا حلقوق القانونية احلماية •

 .1996 سبتمرب/أيلول 27 – 25 ،إكوادور غواياكيل، الكولومبية، الدستورية محكمةلل
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 .1996 أغسطس/آب 29 - 26  البريو، ليما، اإلنسان، قوقحل الدستورية احلماية حول عمل ورشة •
 
  ،اسبانيا ،مدريد ،"أمريكا يف العدالة حتديث حول عمل ورشة" كية،األمري ألسرةل مريكيةاأل بيونتري   •

  .1996 نوفمرب/الثاين تشرين 29 – 28
 
 الدستوري القانون رابطة .األساسية واحلقوق الدستور مراجعة :املوضوع .األول الدستوري القانون مؤمتر •

 .1997 أكتوبر/األول تشرين 23 – 22 بنما، ،بنما يف
 
 روما، ،القضائي بالتدريو الدميوقراطية :الالتينية أمريكا يف اهلويةو القانوين النظام وحدة حول دوة •

  .1997 ديسمرب/األول كانون 16 – 15 ،ايطاليا
 
 بني العالقات يف األساسية حلقوقا فعالية " :املوضوع ،الدستوري للقانون اخلامس الفرتويلي املؤمتر •

  .1997 نوفمرب/الثاين تشرين 29 - 27  فرتويال مرييدا، ،"األفراد
 
 مارس/آذار 27 – 25 ،شيليت تالكا، الدستورية، كمةواحمل العليا كمةاحمل :املوضوع .دولية ندوة •

1998. 
 
 أمام املثول أمرو )Amparo( احلماية أمر حول ندوة " :املوضوع .اإلنسان حلقوق ةاألمريكي املؤسسة •

 – 24 وغواتيماال، كيتسالتينانغو،و غواتيماال ،"اإلجرائية االعتباراتو ونطاقها القانونية الطبيعة .القضاء
  .1998 سطسأغ/آب 27

 
 ندوة :الثاين املوضوع ،الكولوميب الدستوري النظام :األول وضوعامل -  كومبوستيال دي سانتياغو جامعة •

 أكتوبر/األول تشرين 28 – 26 ،اسبانيا مدريد، ،املسلحة لقواتا ودراسة ،الوطين الدفاع دراسات عن
1998. 

 
 10 – 08 الربازيل، ،"القانون حكم بناء يف ضائيةالق السلطة -  العدالةو الدميقراطية" بعنوان دولية ندوة •

  .1998 نوفمرب /الثاين تشرين
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 ،آيرس بوينس الالتينية، أمريكا يف الدستورية احملاكمو القانونية الدوائر وقضاة لرؤساء السادس االجتماع  •

 .1999 ،مارس/آذار ، األرجنتني
 
  .1999 يوليو،/متوز ،ريوالب ليما، ،القضائية اإلجراءات قانون حول دويل مؤمتر •
 
  .1999 أكتوبر،/األول تشرين ،"الالتينية أمريكا يف واإلنصاف العدالة إىل الوصول" حول دويل منتدى •
 
 .1999 أكتوبر/األول تشرين فرتويال، ،الدستوري للقانون الرابع الفرتويلي املؤمتر •
 
  .1999 نوفمرب/الثاين شرينت 26 -25 ،البريو ،كوسكو ،"اإلنسان وحقوق الدستور" دولية دورة •
 
 أكتوبر /األول تشرين 6 – 2 ،البريو ليما، ،الدفاع حملامي أندين لس الثالث السنوي االجتماع •

2000. 
 
 خوسيه، سان ،كولومبيا يف الدويل اإلنساين القانونو اإلنسان وحقوق السالم حول دويل اجتماع •

 .2000 أكتوبر /األول تشرين 18 – 16 ،كوستاريكا
 
 تشرين 25 – 21 املكسيك، ،احلكومية الشكاوى حملققي الالتينية أمريكا الحتاد اخلامس السنوي املؤمتر •

 .2000 نوفمرب/الثاين
 
 ،بذلك املتعلقة التعصب ومسائل األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية ملناهضة عاملي مؤمتر •

  .2000 ديسمرب/األول كانون 8 – 5 ،تشيلي ،سانتياغو
 
 15 – 10 ،أملانيا ،"اإلنسان حقوق من كحق الكايف لغذاءل احلق" حول املتحدة األمم اجتماع •

  .2001 مارس/آذار
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 يونيو/حزيران 23 – 19 األرجنتني، ،الدولية اجلنائية احملكمة حول اإلقليمية الالتينية أمريكا ندوة •
2001.  

 
 يونيو /حزيران 30 – 25  سويسرا، جنيف، ،كولومبيا يف اإلنسانية التحديات بشأن رمسي غري اجتماع •

2001.  
 
 املتعلقة التعصب ومسائل األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية ملناهضة الثالث العامل مؤمتر •

 جنوب دوربن، ،داخلياً النازحني األشخاص وقانون بالالجئني املعنيني اخلرباء جلنة يف واملشاركة ،بذلك
  .2001 سبتمرب/أيلول 27 – 10 أغسطس /آب 27 ،يطالياا رميو، سانو أفريقيا،

 
 اإلنسان حقوق مؤسساتو احلكومية الشكاوى حمقق تعاونو عمل حول(" الوقائي االحتجاز" مؤمتر •

 .2001 سبتمرب/أيلول  25 – 23  الدامنرك، وبنهاغن،ك ،)الوطنية
 
 وجوب" – اللجنة يف عضو – احلكومية الشكاوى حملققي الالتينية أمريكا الحتاد السادس السنوي املؤمتر •

 – 5 بورتوريكو، ،خوان سان ،"والدولية احمللية النظم يف الثقافيةو واالجتماعية االقتصادية احلقوق إنفاذ
  .2001 ديسمرب/األول كانون 8

 
  .2002 يناير /الثاين كانون 31 – 29 كوبا، هافانا، ،للسالم قمة •
 
  .2002 فرباير/شباط 1 اإلكوادور، كويتون ،الدفاع حملامي ينأند لس اخلامس السنوي االجتماع •
 
 يف اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية املؤسسات شبكةل العمومية جمعيةلل األول االجتماع •

  .2002 مارس/آذار 8 – 7 ،جامايكا كينغستون، ،األمريكتني
 
  .2002 أبريل/نيسان 18 – 15 جنيف، ،املتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنةل 58 الدورة •
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 اإلنسان، حقوق حول "إنتركونتنينتال غارديانشني" القارات بني الوصاية جتماعال التحضريية دورةال •
  .2002 أبريل/نيسان 23 – 21 ،أسبانيا ،مدريد احلكومية، الشكاوى حملققي اجتماع

 
 شبكة اجتماع .األمريكتني يف نساناإل حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية املؤسسات لشبكة الثانية اجلمعية •

  .2002 يوليو/متوز 18 – 17 ،كوستاريكا ،خوسيه سان ،احلكومية الشكاوى حمققي
 
 تشرين 27 – 20  ستوكهومل، .اإلنسان حلقوق سويديةال املؤسسة ،العقاب من اإلفالت حول ندوة •

  .2002 أكتوبر/األول
 
 احلكومية، غري املهنية املنظماتو القانون ألساتذة ساناإلن حلقوق اخلامسة اإلقليمية التدريبية الدورة •

  .2005 أغسطس/آب 31 – 29 ،بريوال ،كوزكو
 
 مارس/آذار 23 – 22 ،أسبانيا مدريد، .والعوملة الدولية والعالقات اإلنسان حلقوق األول الدويل املؤمتر •

2006.  
 
  .2006 أبريل/نيسان 19 نيويورك، .الالتيين أمريكا يف القانوين واليقني اإلنسان حقوق حول ندوة •
 
  .2006 مايو/أيار 23 ميدلني، ".الدستورية احملكمة يف القسري التهجري" التأمل يوم •
 
 تشرين 21 – 20 فيغو، ،"نتخاباال إعادة عدم مشكلة :ةاألهلي عدمو اجلمهوري ريفكتال" ندوة •

  .2006 أكتوبر،/األول
 
 20 – 18 ،بوليفيا سوكري، ،والعشرين احلادي القرن يف توريةالدس العدالة حول العاشرة دوليةال الندوة •

  .2007 يوليو/متوز
 
 5 – 2 ليما، ،(LAEHR) ةاألوروبيو األمريكية للبلدان اإلنسان حقوق شبكةل الثاين االجتماع •

  .2007 سبتمرب/أيلول
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 11 ،كاديز ."مريكيةواأل األوروبية القوانني مصدر :1812 لعام كاديز دستور" التاسعة الدولية ندوةال  •

  .2008 يونيو/حزيران 13 –
 
  .2008 يوليو/متوز 5 – 2 ،النمسا فيينا، ،العاملي العدل منتدى •
 
 سبتمرب/أيلول 18 – 17 هولندا، ،(LAEHR) الدولية اجلنائية العدالة يف الالتينية أمريكا دور •

2008.  
 
  .2009 أبريل/نيسان 24 – 23 البريو، ليما، ،اإلنسان وحقوق العامة ةالسياس حول ندوة •
 
 أندين جلنة .أندين منطقة يف خاصة حبماية املشمولة والفئات العامة السياسات حول عاملية تدريبية دورة •

  .2009 مايو/أيار 29 – 26 كرتاجينا، للحقوقيني،
 
 ،أسونسيون ،SELA( 2009( – الالتينية ألمريكا السياسةو الدستورية النظرية حول دوةن   •

  .2009 يونيو/حزيران 15 – 11 واي،باراغ
 
 أكتوبر /األول تشرين 2 – 1 ،اإلكوادور كيتو، اتمعية، التنمية أجل من التعليم حول اخلرباء اجتماع •

2009.  
 
 االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل بامليثاق امللحق االختياري الربوتوكول تنفيذ -  اخلرباء ندوة •

 ،جنيف .الثقافيةو واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املعنية للجنة املستقبلي الدور :الثقافيةو واالجتماعية
  .2009 أكتوبر/األول تشرين 29 - 28 ،سويسرا

 
  .2009 نوفمرب/الثاين تشرين 14 – 11 ،النمسا فيينا، ،2009 -  العاملية العدالة منتدى •
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 06 شيلي،ت دي سانتياغو ،"القضائية للهيئة التحديات  .األساسية احلقوق وضمان احترام" .ةدولي ندوة •
  .2010 مايو/أيار 07 –

 
 13 – 10 ،تشيلي دي سانتياغو ،2010 ،الالتينية األمريكية الدستورية والنظرية السياسة حول ندوة •

  .2010 يونيو/حزيران
 
 الدولية عايريامل ضوء يف دستورية تفسريية معايري تطوير" الدستورية احملكمة يف واحملامني القضاة مع حمادثة •

  .2010 نوفمرب/الثاين تشرين 19 – 18 غواتيماال، مدينة ،"اإلنسان حقوق جمال يف
 
 قبل الالتينية أمريكا يف السياسية واألفكار ريفكتال -  املائتني ذكرى إىل يزادك" اخلامسة دوليةال دوةالن •

  .2010 نوفمرب/الثاين تشرين 26 – 23 كاديز، ،"1812 عام كورتيز وأثناء
  

 األخرى التقدير وشهادات اجلوائز

 تادورايربل بلدية جملس قدمه الذي النحو على ،)ةالبوليفاري فرتويال هوريةمج( مرييدا لدولة املميز الضيف •
 ).1997 نوفمرب/الثاين تشرين( املوقر

 
 ويولي/متوز( ياةاحل مدى على اإلجنازات لتحقيق "عظماأل الصليب" برتبة الكولوميب الكونغرس شاحو •

1999.( 
 
 ،كاراكاس( الفدرالية املقاطعة حمافظ قدمه الذي األوىل، الدرجة مبرتبة و،فاجارد فرانسيسكو شاحو •

 واكان سواء ،يستحقونه الذين أولئك مكافأة إىل الوسام هذا يهدف ).1995 نوفمرب/الثاين تشرين
 تطوير يف البارزة واملسامهات املميزة اجلدارةو والفن والثقافة العلم جتاه دمتهمخل ،ال أم فرتويليني مواطنني

  .البالد تقدمو
 
 كانون( كولومبيال األعلى القضاء جملس منحه يذال ،الذهبية الفئة من ماركيز دي إغناسيو خوسيه وسام •

 جلدارةا ذويل الذهبية الفئة منح يتم حيث استثنائية فئة هي الفئة هذه إن ).1999 ديسمرب/األول
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 إعطاءو إثراء يف عملهم ساهم قد نالذيو ،ئيالقضا سلكال يف املناصب أعلى ونيشغل الذين ستثنائيةاال
 .العدل قامةإل املكانة

 
 أكتوبر/األول تشرين( املوقر املدينة جملس قدمه الذي النحو على كويريتارو، ملدينة املميز الضيف    •

1994.(  
 
 منحي ،(1997) .فرتويال مجهورية سرئي منحه يذال الثانية، الطبقة من ،مرياندا دي فرانسيسكو وسام •

 .املتفوقة دارمجل أو البالد وتقدم العلم جتاه خلدمتهم يستحقونه الذين أولئك ملكافئة الوسام اهذ
 

* * * 
   


