
  
  املعلومات الشخصية

  )Miriam Defensor-Santiago(  سنتياغو-مرمي ديفنسور     :االسم
  1945يونيو / حزيران15  :تاريخ الوالدة
  فلبني، الإلويلوو، للويإمدينة   :مكان الوالدة

  ةيبينفل  اجلنسية
  )بطالقة( واإلنكليزية ،يةفلبينال  :اللغات

  
   واملؤهالت األكادمييةاجلامعياإلعداد 

  .، اململكة املتحدةدكسفورلدا، جامعة أعهد القديسة هزائرة، مة زميل

  .، اململكة املتحدةجدبحوث يف القانون الدويل، جامعة كمربلل) Lauterpacht(شت ترب، مركز الوزميلة زائرة

  .اململكة املتحدةج، ديف جمال القانون الدويل، جامعة كمرب للتدريب  جنيف الصيفي- باريس برنامج

  .، اململكة املتحدةكسفورددريب الصيفي يف القانون، جامعة أالت برنامج

  .، الواليات املتحدة األمريكيةردلقانونيني، جامعة هارف لتدريب افي الصيالربنامج

  . الواليات املتحدة األمريكية معهد القضاء يف كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا يف بركلي،خرجية

، معهـد اإلدارة     االبتدائيـة  القضايا يف احملاكم   ملفات تناولتدبر  ب و تدارس معنية بالتحرير القضائي   قة   ضمن إطار زمالة يف حل     مشاركة
  .ونسالقضائية، مدينة كوي

  . وبروكسل ببلجيكاابرنامج األمم املتحدة للتدريب والبحث يف جمال القانون الدويل، الهاي ولند/، األمم املتحدةزميلة

  . للقانون الدويل، طوكيو باليابان الهاي، دورة خارجية ألكادمييةزميلة

  .، الواليات املتحدة األمريكيةتكساس الغريب، داالس بجنوبالقانونية لل، أكادميية القانون األمريكي والقانون الدويل، املؤسسة زميلة

، الواليات  غانيتشجامعة مDeWitt(  ،  (وزمالة من برنامج دوويت   ) Barbour (رباريف إطار منحة من برنامج ب     (دكتوراه يف القانون    
  .املتحدة األمريكية

  .، الواليات املتحدة األمريكية، جامعة ميتشغان))DeWitt (يف إطار زمالة من برنامج دوويت(ماجستري يف القانون 

  .فلبني، جامعة ال)بدرجة الشرف(إجازة يف القانون 

  .بنيفل جامعة ال،)الرفيعبدرجة الشرف  (بكالوريوس يف العلوم السياسية

  
  اخلربة املهنية

  .عضوة يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني  2010-2016

  .عضوة يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني  2004-2010

  .عضوة يف جملس شيوخ مجهورية الفلبني  1995-2001

  .اإلصالح الزراعي) وزيرة(أمينة   1989

  .مفوضة، مكتب اهلجرة والترحيل  1988-1989

  .اضرة، كلية القانون، جامعة الفلبنيأستاذة حم  1976-1988

  .، مدينة كويسون106القاضية الرئيسة، احملكمة االبتدائية اإلقليمية، الفرع   1983-1987

  



  املهنيةربة سائر اخل

  .مرشحة الفلبني للعمل يف حمكمة العدل الدولية  2008

  .)اليوم (Today، جريدة "الدبور"حمررة ركن رأي،   1994

  . سنتياغو للمحاماة-كبرية الشركاء يف مكتب ديفنسور    حىت الوقت احلاضر1992من 

  .)حصلت على أعلى ثاين عدد من األصوات(مرشحة لرئاسة اجلمهورية   1992

  .مؤسسة حزب اإلصالح الشعيب ورئيسته   حىت الوقت احلاضر1991من 

  . عامة مسؤولة ورئيستهامؤسسة حركة العمل من أجل خدمة   حىت الوقت احلاضر1990من 

  
   يف جملس إدارةعضوة

 1989-1988هيئة العقارات العامة،  •
 1989-1988ية، فلبينهيئة التقاعد ال •
 1989-1988، هيئة مطار نينوي أكينو الدويل •
 1989،  الزراعيفلبنيمصرف ال •

  . تصدر كل يوم أحد اليت)فلبنيبانوراما ال( Philippine Panorama ، جملة‘‘نظرة عامة’’، رأيحمررة ركن 

  .خبرية استشارية قانونية، مركز القانون التابع جلامعة الفلبني  1981-1983

  .خبرية استشارية قانونية، سفارة الفلبني، واشنطن العاصمة  1982

  .مسؤولة قانونية لدى املفوض السامي لألمم املتحدة املعين بشؤون الالجئني، جنيف بسويسرا  1979-1980

  .العدل) وزير(مساعدة خاصة ألمني   1970-1980

  
  األومسة واجلوائز

  ))Female Network (األنثويةشبكة ال، 2011 (من أجل الصاحل العام  عمالًفضلى النساءجائزة  •
  )سبانياإ، مملكة 2008(ين دوسام االستحقاق امل •
  )فلبنيات جامعة ال، مجعية بورتيا لطالب1993(المتياز يف املهنة القانونية على ااجلائزة املاسية  •
  )فلبني، حلقة قانونيات جامعة ال1993 و1991 و1990(جائزة الشرف  •
  )فلبنيافة الكش بنات، مجعية 1990 (على خدمة الدولةاستحقاق اليوبيل الذهيب جائزة  •
• سغجائزة م1988 (على خدمة الدولةساي يسغيساي، مؤسسة رامون م) Ramon Magsaysay((  
  )فلبني، رابطة طلبة جامعة ال1988(لقانون جائزة مهنية يف ا •
  )فلبني، فرع رابطة الشباب املسيحيني يف ال1988 (على خدمة الدولة  الذهيبجائزة مثلث الرؤية •
  )، اجلمعية األهلية للنساء يف الفلبني1988(إنفاذ القانون على جائزة الذكرى السنوية للجمهورية  •
 )‘‘فلبنيأسود ال’’، 1986(ة يف جمال القانون خدمة األمعلى صعيد أبرز عشر نساء جائزة  •
  )JC، مجعية تعاون الشباب يف الفلبني 1985(جائزة أبرز عشرة أشخاص يف جمال القانون  •

  
  املنشورات

  الكتب

  )2003-1999دراسة يف املعاهد، لاكتب من جمموعة (يف القانون 

  القانون املدين املشروح •
  الدستور املشروح •
  قانون الشركات املشروح •



  قانون االنتخابات املشروح •
  قانون التأمني املشروح •
  قانون اإلدارة احمللية املشروح •
  املشروحالوطنية قانون اإليرادات الداخلية  •
  قانون العقوبات املشروح •
  الئحة احملاكم املشروحة، الطبعة الثانية •
  قانون التعريفات واجلمارك املشروح •
  سياسيةالبنية ال - القانون الدستوري، الد األول •
  مشروع قانون احلقوق -  الثاينالقانون الدستوري، الد •
  1973دستور عام  •
  ية وصكوك لرابطة دول جنوب شرقي آسيافلبينمع عرض لقضايا ومواد القانون الدويل،  •
  )شاركت يف تأليفه(القانون الدويل  •

  
  نشورةامل األحباث

صحيفة رابطة  (Integrated Bar of the Philippines Journal،  اليت تتطورنونجماالت القامن القانون اإلنساين الدويل باعتباره جماالً 
  .2007 ،الد الثالث والثالثون، )ةني املوحداحملامني الفلبيني

صحيفة ( Philippine Law Journal دولية يف القانون الوطين ويف القانون الدويل،  منظمةًبصفتهاألرز يف جمال املعهد الدويل للبحوث 
  .2005، 887، الصفحة عونبالتاسع والس، الد )القانون الفلبينية

صحيفة متـشيغان للقـانون    (Michigan Journal of International Lawاهلجرة املعمول ا يف الدول النامية،  قواننيبعض مسائل 
  .1989، 252، الد العاشر، الصفحة )الدويل

الـد األول،   ،)صحيفة كبار املـوظفني ( Career Executive Journal،  يف مكافحة الرشوةفلبنيالجتربة : دائرة التحقيق اجلنائي
1989.  

  . الد الثاين،)نظرة احملامي( Lawyer’s Review، فلبيينالسياق ال ، الالجئنيعائالتضم مشل 

  .1986، الد السادس، )نائيصحيفة القضاء اجل( Criminal Justice Journalإرشادات للشرطة، : لتوقيف والتحريا

الد الرابع، الصفحة ، )صحيفة القضاء اجلنائي( Criminal Justice Journalني، يافعاإلجراءات اجلنائية يف نظام القضاء اخلاص بال
31 ،1984.  

  .1983، مسونالثامن واخل، الد )القانون الفلبينيةصحيفة  (Philippine Law Journalالتساوي،  احلماية ب‘‘جديد’’

رم السياسيتبين هوية ا ،Philippine Law Journal)  لد ، )القانون الفلبينيةصحيفة395، الـصفحة   واخلمـسون سادسالا ،
1981.  

القـانون  صـحيفة   (Philippine Law Journal نظام اجتماعي دويل جديد، حنو: ويل ونشره وتعليمهالترويج لقانون الالجئني الد
  .1980، 139، الصفحة اخلامس واخلمسونالد ، )الفلبينية

، الـصفحة  الرابع واخلمسونالد ، )القانون الفلبينيةصحيفة  (Philippine Law Journal، القانون اإلنساين يف الرتاعات املسلحة
188 ،1979.  

، احلـادي واخلمـسون  ، الـد  )ينيةالقانون الفلبصحيفة  (Philippine Law Journalاجلوانب اإلجرائية ملبدأ اإلجرام السياسي، 
  .1976، 238الصفحة 

، 315، الصفحة التاسع واألربعون، الد )القانون الفلبينيةصحيفة  (Philippine Law Journalمفهوم األرخبيل يف قانون البحار، 
1974.  

  



  ؤمتراتامل واألحباث

   قُدمتأحباث

، املشاورة الربملانية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن عاملية نظـام           ‘‘ائية الدولية يف مسائل ومبادئ نظام روما األساسي للمحكمة اجلن       ’’
   .2011مارس / آذار9بور، ملروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، برملان ماليزيا، كواال

نوفمرب / تشرين الثاين  5 ،اال، اهلند ضرمس السادس موعات دعم التيبت، هريانا،    الدويل  ، املؤمتر   ‘‘مبدأ عدم التمييز يف القانون الدويل     ’’
2010.  

، الفريق املعين بالعدالة يف قضايا اجلنسني وحقوق املرأة، ‘‘ القواننين سما خيصآثارها في - فلبني يف قضايا اجلنسني يف ال  القضاءممارسة  ’’
  .2010أكتوبر / تشرين األول25 ، اسطنبول بتركيا،العامليعلى الصعيد املنتدى السنوي الثاين والثالثون للربملانيني من أجل العمل 

ر، قطالتجارة احلرة، الدوحة ب   والتاسع املعين بالدميقراطية والتنمية     الدوحة  ، منتدى   ‘‘تأمالت يف تطور املسؤولية الدولية وسيادة القانون      ’’
  .2009مايو / أيار5

 تـشرين   29،   األمريكية نيويورك بالواليات املتحدة  مة لألمم املتحدة،    الدورة الثالثة والستون للجمعية العا     ،‘‘التحفظ على املعاهدات  ’’
  .2008أكتوبر /األول

 تشرين  27،   األمريكية نيويورك بالواليات املتحدة  الثالثة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة،       الدورة   ،‘‘ املتقاسمة يةاملوارد الطبيع ’’
  .2008أكتوبر /األول

نيويورك بالواليـات    ،، الدورة الثانية والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة       ‘‘املوارد الطبيعية املتقاسمة  ’’  و ‘‘التحفظ على املعاهدات  ’’
  .2007نوفمرب / تشرين الثاين2،  األمريكيةاملتحدة

ملفهـوم   بالتغيري اجلذري عين  ، املنتدى العاملي الثاين امل    ‘‘ شرق آسيا  رأي من  : يف القرن احلادي والعشرين    واحلوكمةالدولة الدميقراطية   ’’
  .2000مايو / أيار29، برازيليا بالربازيل، احلكم

ز يف حتقيق األهداف واملرامي فيما خيص سنيت        تنفيذ برنامج العمل العاملي، والتقدم احملر     اإلبالغ عن    احلكومات ب  لقيام مبادئ توجيهية ’’
  .1999مارس / آذار17فيينا بالنمسا، ملخدرات، ، الدورة الثانية واألربعون للجنة املعنية با‘‘2008 و2003

، نيويورك بالواليات املتحدة     الدورة الثالثة واخلمسون للجمعية العامة لألمم املتحدة       ‘‘القضاء على اإلرهاب الدويل   الرامية إىل   تدابري  ال’’
  .1998نوفمرب / تشرين الثاين12األمريكية، 

ـ (مؤمتر رابطة احملامني يف دول احمليط اهلادئ        ،  ‘‘ة واالقتصادية اجلديدة يف آسيا     التحديات السياسي  مواجهة: حماميات األعمال ’’  ةجمموع
  .1995ديسمرب / كانون األول4سنغافورة، ، )حماميات األعمال

 سان  ساين الدويل، ، املؤمتر الدويل املعين باحترام القانون اإلن      ‘‘الجئني والنازحني داخلياً  لضحايا الرتاعات ال   يف احلماية الدولية     ‘الفجوة’’’
  .1995سبتمرب / أيلول7رميو بإيطاليا، 

االتفاقية العاملية بشأن استعادة التحلي باألخالق والرتعة اإلنسانية، جامعـة          ،  ‘‘اتكنولوجيال يتخطىذرية يف جمتمع     نزعة إنسانية ج   حنو’’
  .1995سبتمرب / أيلول5ئول بكوريا اجلنوبية، س هي، غكيون

ـ ة عـشر ة املائدة املستديرة التاسعندوة،  ‘‘الرتاعاتنشوب  هوض بقانون الالجئني الدويل مبثابة عامل ملنع        الن: املنظور اآلسيوي ’’  ة املعني
  .1994أغسطس / آب31سان رميو بإيطاليا،  للقانون اإلنساين الدويل، الراهنةباملشكالت 

ـ  رئيسية، املؤمتر الدويل الرابع ملكافحـة الفـساد،          مةحبث قدمته بصفتها متكلِّ   ،  ‘‘البلدان النامية  استراتيجيات منع الفساد يف   ’’ دين س
 .بأستراليا
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