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Curriculum vitae 

 برييرا غومساو :العائلة اسم

 ماريا األول: االسم

 ناترسيا األوسط: االسم

ثى الجنس: نوع  أن

 9191آب/أغسطس  91 الميالد: تاريخ

 التيمورية :الجنسية
يا :اإلقليمية المعايير س يط/آ ادئ احمل  اهل
  :الثانوية الجنسية

 وجودها( حالة في(
      

 متزوجة :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
مة قائ ف’ ال  ‘أل

 التيتوميةاللغة األم:   اللغات
توى  : )املكتوبة( اإلنكليزية - س توسط م توى الشفوية(  (     م س توسط م       م
توى  : )املكتوبة(  الفرنسية - س سي م سا توى (الشفوية  (     أ س سي م سا       أ
 األندونيسية باهاسا :)املكتوبة(   أخرى لغات -

توى س قدم م ت    م
توى الشفوية(  ( س قدم م ت       م

 (باألحدث)املؤهالت( احلاصل عليها )مع البدء  املؤهلاملؤسسة،  املؤهل،على تاريخ احلصول  :التعليمية المؤهالت
 أخرى خاناتلزم ملء ا إذ يُرجى االستنساخ واللصق -

01/9112 – 10/9101 
 املستوى - الربتغالية اللغة متعل   – الربتغالية والثقافة اللغة قسم - اآلداب كلية - لشبونة جامعة      املؤسسة: -

 واملتقدم املتوسط
10/0201 – 10/0220 
 اندونيسيا بايل، أودايانا، جامعة  املؤسسة: -

0201 – 0201 
 (مليانا)العليا لثانويةا درسةامل  املؤسسة: -

0200 – 0201 
 (مليانا) اإلعدادية الثانوية درسةامل  املؤسسة: -

0211 - 0200 
 (باليبو) االبتدائية درسةامل  املؤسسة: -
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 (باألحدث)مع البدء  معلومات أخرى ، جهة العمل، اللقب الوظيفي،التاريخ :العملية الخبرة
 احلالة، حسب ‘باء’القائمة أو يف ‘ ألف’إما يف القائمة  شح هلابيان مدى صلة اخلربة بالوظيفة املر يُرجى 
 حتى الوقت الراهن – 10/9100
 الشرقية تيمورل االستئناف حمكمة  العمل: جهة -
 االستئناف حمكمةقاض  اللقب الوظيفي: -
  القااي دور أداء إىل ايية باإلاافةري وامل املالية احملاكم ةمدير   :معلومات أخرى -

 ى الوقت الراهنحت - 09/9109
 الشرقية تيمورل للقضاء األعلى اجمللس  العمل: جهة -
 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى اجمللس رئيس ةنائب اللقب الوظيفي: -
        :معلومات أخرى -

 حتى الوقت الراهن - 01/9109
 الشرقية تيمور ديلي يف باز جامعة يف احلقوق كلية  العمل: جهة -
 اإلجراءات وقانون اجلنائي القانون أستاذة يف حماارة يفي:اللقب الوظ -
        :معلومات أخرى -

11/9111 – 10/9112  
 ليشيت لتيمور االستئناف حمكمة  العمل: جهة -
 باإلنابة االستئناف حمكمةرئيسة  اللقب الوظيفي: -
 للسلطة األعلى اجمللساإلقليمية و  كمةلمحل اإلداري قاايالو  القاايمهام  إىل باإلاافة  :معلومات أخرى -

 ديلي يف الشرقية تيمور - القضائية
11/9111 – 10-9100 
 ديلي اإلقليمية يف حملكمةا  العمل: جهة -
 اإلداري قاايال اللقب الوظيفي: -
 والوطنية الدولية احملكمة وظفيو  إدارةاألمور اإلدارية و  عنباإلاافة إىل ذلك، كنت مسؤولة   :معلومات أخرى -

9111 - 9101 
 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى اجمللس   جهة العمل: -
 الدوليني القضاة اختيار جلنة يف ضوع اللقب الوظيفي: -

 املتحدة األمم قبل نم الدويل القضائي واملفتش الدولية لعدالةل نيسؤوليتم توظيف امل
9111 - 9101 

 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى اجمللس جهة العمل: -
 املالية األقسام) وامليزانية( واللوجستية البشرية املوارد أقسام) اإلدارية األقسام لألمور على مسؤولة الوظيفي:  اللقب  -

 اإلدارية اجملاالت يف لإلدارة( املشرتيات و
  9111 - 9101 
 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى اجمللس جهة العمل: -
 لمحاكملو  القضائية للسلطة األعلى لمجلسل: امليزانية تنفيذ عن ةمسؤول اللقب الوظيفي:  -

01/9112 -  10/9101 
 ديلي يف الوطنية اجلامعة جهة العمل: -
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 اجلزائية احملاكمات أصول وقانون املدين ة يف القانونحماار   اللقب الوظيفي:  -
10/9112 -  12/9112 
 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى اجمللس جهة العمل: -
 باإلنابة االستئناف مةحمك ةرئيس اللقب الوظيفي:  -

 -  (اخلدمات تقدميمستوى  يف ختفيض أي دونب) القااي ناصباملرتاكمة املتعلقة مباملهام             :معلومات أخرى، 
                                  األعلى لمجلسل امليزانية ةومدير  واحملاكم ديلي يف اجلزئية لمحكمةاإلداري ل والقااي 
                                  لمحاكملو  القضائية للسلطة. 

11/9111  
 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى اجمللس جهة العمل: -
 3 الدرجة منمبنصب قااي  مت تعيين اللقب الوظيفي:  -
 مصنفة باملرتبة الثانية يف امتحانات القضاة                 :معلومات أخرى  -

  11/9111إلى  10
 لتيمور الشرقية للقضاء األعلى لساجمل جهة العمل: -
 3 الدرجة منمبنصب قااي  مت تعيين اللقب الوظيفي:  -
 واإلجرائية اجلنائية والقوانني اجلديد املدين القانون يف القضائي التدريب مركز يف ةمدرب                :معلومات أخرى  -

 (واألخالق السلوك اعدقو  ومدونة الشرقية تيمور                                    
10/9110  
 يف ديلي الشرقية تيمورل الوطنية للشرطة الوطنية األكادميية جهة العمل: -
  اجلزائية احملاكمات تصول قانون يف حماارة   اللقب الوظيفي: -

9111 - 9110 
 الشرقية تيمورل للقضاء األعلى اجمللس  جهة العمل:    -
   للقضاء علىاأل اجمللس رئيس ةنائب   اللقب الوظيفي: -

10/9110 - 11/9111 
 الشرقية تيمور لدعم املتحدة األمم بعثة  جهة العمل:    -
 اخلطرية باجلرائم ةاملعني ةاخلاص اللجنة ،قاض   اللقب الوظيفي: -

  لقضاةا من اينني مع سوبة جلست، لقد اخلطرية باجلرائم ةاملعني ةاخلاص للجنة قااي،بصفة              :معلومات أخرى  -   -
  9111 ديسمرب/الثاين كانون خالل ارتكبت رائمالختاذ القرار بشأن الدعاوى املرفوعة جل نيالدولي                                       
  القتل اليف ذلك أعم مبا اإلنسانية، اد اجلرائم مثل االستفتاء، بعداليت متت  عنفخالل أعمال ال                                       

  اخلطرية اجلرائم من وغريها املمتلكات وتدمري والرتحيل اجلنسي والعنف واالاطهاد والتعذيب                                       
  جنةالليف  والييت فرتة خالل حماكماتت مثانية ترأس لقد. اإلندونيسي اجلنائي القانون مبوجب                                       
  القانونو  األساسي روما نظام أساس . لقد مت إصدار القرارات علىاخلطرية باجلرائم ةاملعني ةاخلاص                                        

  ليوغوسالفيا يةالدول اجلنائية لمحكمةل الدويل والفقه الدولية واملمارسات املبادئاإلنساين و  الدويل                                       
 . املقارن والفقه السابقة                                       

10/9110 - 11/9111 
  الشرقية تيمور من للقضاء األعلى اجمللس  جهة العمل:    -
 ني منالدولي القضاة مع جلسات يف توجلس تيموري، يقاا أول كعيينلقد مت ت   اللقب الوظيفي: -
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 الشرقية تيمور يف االستئناف وحمكمة اخلطرية باجلرائم ةاملعني ةاخلاص اللجنة                              
01/9110 
     جهة العمل:    -
 أمام الشرقية تيمور يف الناجني رفعها اليت للحاالت( ةالعام ةاملدعي بصفة) ةحمامي  اللقب الوظيفي: -

  اليت اجلنسي واالسرتقاق واالغتصاب اجلنسي االعتداء رائمجل يابانيةال الشعبية احملكمة                                  
 .اليابان طوكيو، يف عقدت اليت الثانية، العاملية احلرب خالل الياباين اجليش ارتكبها                                 

10/9111 
    الشرقية تيمور يف االنتقالية املتحدة األمم إدارة جهة العمل:    -
 الشرقية تيمور يف ،(األوىل موعةاجمل) قااي   ب الوظيفي:اللق -

 العام لألمني اخلاص املمثل ميلو، دي فيريا سريجيو الدكتور مت تعييين من قبل                :معلومات أخرى   - 
 09/0222إلى  12
 تيمور من الالجئني حلماية اندونيسيايف  احلكومية غري املنظماتجهة العمل:                  -
  حمامية              اللقب الوظيفي: -
11/0220 – 12/0222 
 ، احلكومة اإلندونيسية    التنمية لتخطيط اإلقليمية الوكالةجهة العمل:                -
    والثقافية واالجتماعية اجملتمعية الرعاية دائرة يف قسم ةاللقب الوظيفي:            رئيس -
  اليونيسف  برنامج - واألطفال األمهات ايةمحو  احلياة وتنمية حلفظ إاافية رمسية واجبات            :معلومات أخرى   -

  الشرقية. تيمورل يةقليماإل كومةاحل يف التنمية لتخطيط اإلقليمية الوكالة مع بالتعاون                                  
  11/0220 إلى 09/0221
 املوظفني قسم بوبونارو إقليم إندونيسيا، ةحكومجهة العمل:                 -
 موظف رمسي اللقب الوظيفي:             -
11/0220 - 00/0221  
 ETWSS/  الدولية للتنمية األسرتالية الوكالةمشروع جهة العمل:                  -
   املدير املايل اللقب الوظيفي:             -
 11/0220إلى  10
 التنمية لتخطيط اإلقليمية الوكالة   جهة العمل:                -
 متطوعة   اللقب الوظيفي:             -

 :األخرى المهنية األنشطة
 يُرجى االستنساخ واللصق إذا لزم ملء خانات أخرى  -

 مهام قضائية مت أدائها
 :مستوى يف ختفيض أي وندب ديلي، اإلقليمية يف كمةاحمل لدى قاض نصباملتعلقة مب املهام يعبأداء مج القيام  النشاط 

 .رتاكمالو  ستبدالاال نظام يف األدوار من العديد رتاكمنتيجة ل اخلدمات تقدمي                
 حمكمة يف األحكام ومناقشة للتشاور عديدة اجتماعات يف( األول ستبدالاال) مساعد قاض بصفة املشاركة               
 . واجلنائية ملدنيةا الدعاوى يفو  االستئناف               

 مت أدائها إداريةمهام 
 :احملكمة عن نيابة وغريها، واإلطالقات واملناسبات واالحتفاالت االفتتاحات من املئات يف املشاركة  النشاط  
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  ؛عن نيابة االستئناف، حمكمة رئيسبصفة  االستئناف حمكمة عن ونيابة اإلداري القاايبصفة  ،اإلقليمية                
 واملشرتيات؛ وامليزانية والتمويل واإلشراف اإلدارة يف اإلدارية القيادية املناصب                
 :والقضاة واملرتمجني اإلداريني املوظفني مع والعقود املقابالت وإجراء التوظيفأعمال  يف واإلشراف املشاركة  النشاط  

  الدولية؛ لعدالةيف جمال ا واملسؤولني               
 ،(حتقيقها املراد واألهداف لالحتياجات وفقا للسنة اريفاملص تنبؤات) السنوية العمل خطط إعداد               

 6099 و 6090 ،6001 ،6001 ،6002 ،6009              
 :األمم برنامج ،ةالدولي للتنمية األسرتالية الوكالة ،"العدالة مرفق" املاحنة اجلهات مع ينائية اتفاقات يف املشاركة  النشاط  

 االجتماعات ذلك يف مبا األورويب، واالحتاد ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الربتغالية، السفارة اإلمنائي، املتحدة                
   سنوية بعر وال متكررة شهريةال تقارير على والتعليق وحتليل اخلطب، وإلقاء واملؤمترات العمل وورش واملقابالت                

 .6096إىل  6001 يف الفرتة من النشاط لفرتات املنظمات هذه عمل وخطط                
  وتنفيذ السنوية، امليزانيات ملناقشة الربملانية واللجنة الوزراء جملس رئيس املالية، وزيرو  العدل، وزير معاالجتماع                

  واملوافقة؛ امليزانية               
 . واملؤمترات االجتماعات ذلك يف مبا املقبلة، العشرة للسنوات العدل لقطاع االسرتاتيجية اخلطة إعداد يف املشاركة                    

   األعلى اجمللسو  للمحاكم امليزانية بإدارة يتعلق فيما (CPVطلبات املشرتيات ) مجيععلى  وافقةاملو  اإلشراف                    
 . القضائية للسلطة                    

 إقليمية. حمكمة كلل العامل املال رأس على واملوافقة املراجعة                   
  ديلي؛ اإلقليمية يف كمةاحمل كت اب جلميع السنوي التقييم                   

 برنامج) اآلخرين الدوليني املستشارين وكذلك الدولية ةللعدال واملسؤولني والقضاة املرتمجني جلميع فصلية مراجعة                   
 (. ومواطنون من أجل العدالة العدالةمرافق و  األسرتالية، املعونة اإلمنائي، املتحدة األمم                   

  القادمة؛ اخلمس السنوات يف األورويب االحتاد قبل من املقرتح الدعم ومناقشة حتليل                   
  لبلدانل العدالة لقطاع املقرتحة األورويب الحتادل صندوق التنمية األورويب قبل من املقرتح الدعم ومناقشة حتليل                   

  (PALOP) بالربتغالية الناطقة األفريقية                   
  – والتعاون تنميةال - واملمتلكات األرااي - يف توبريت القانونية اخلدمات قبل من املقرتحة الدعم ومناقشة حتليل                    
 . العدل وساطةأعمال  دعم                    
  وماكاو، الربتغال إىل والبعثات العدالة، ملوظفي تدرييب برنامج باإلاافة إىل احملاكم، أمور يف العدل لوزير الدعم                    
  الربملانية اللجنة مع واالجتماعات ملأموري احلكمة األساسي النظام صياغة يف العدالة لقطاع سرتاتيجيةاال واخلطة                    
 . السنوية امليزانيات ملناقشة                    
  ذلك يف امب خمتلفة، اجتماعات يف خاصة الرئيس ونائب القانوين ممثلها بصفة االستئناف، حمكمة رئيسمساعدة                     
  اخلارج، إىلو  احمللي والسفر ،احملاكم وإدارة بالعدالة الصلة ذات القضايا خمتلف يف العدالة لقطاع التنسيق جملس مع                    
 (. احملكمة ومأموري واملرتمجني القضاة) الدوليني املوظفني مع األخرى اإلدارية واملهام ،العمل ورشو  واملؤمترات،                    
  التحتية البنية ومستوى املناطق، تلك احتياجات على للتعرف كوسي-وأوي وسواي وابوك مناطق إىل رحالت                    

  القضاةمنازل و  احملاكم تلك تأهيل وإعادة بناء على لإلشراف وكذلك دمات،اخل وواع البشرية واملوارد واملعدات                     
           ديلي اإلقليمية يف احملاكمو  االستئناف حمكمةتأهيل وجتهيز وتأييث  مت الفرتة، تلك خالل أنه االنتباه إىل يرجى)                     

  لقضاة؛ل [كمنازل] تعمل تزال ال منازل ستةو  واوبوك                     
               ى للسلطةاألعل لمجلسل ومعدات أياث وشراء العقود ملنح قصاتاملنا مجيع على واإلشراف تنفيذ يف املشاركة   
               احملاكم ميعجلو  القضائية. 
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 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر
      

 بالموضوع صلة الدراسية الحلقات أكثر
  التدريب
  يوليوتموز/إلى  9101أبريل نيسان/

للمحكمة و  قانون املايلال وتشغيل يف تنظيمو الربتغال احلسابات يف مراجعي حمكمة  لدى واملتدربني تدريبالأعمال  مشاركة يف
، وتطبيق احلسابات يف ماديرامراجعي حملكمة ؛ تنظيم وتشغيل وتطبيق العدالة املالية يف القسم اإلقليمي املتعلقة هبادمات الدعم وخل

احلسابات العامة  واع تتالية )اآلراء حولوالرقابة امل واملالزمةاملسبقة  الرقابة حلسابات من خاللراجعي املالعدالة املالية يف احملكمة العليا 
لخدمات العامة( واملطلوبات املالية ل ةمراجعة احلسابات الداخليو جزر األزور وماديرا من  ستقلةامل ناطقواع حسابات املو للدولة 

  االستئناف.أحكامواملقاطعة و 
 9109 برديسمكانون األول/

  تدريب على غسل األموال، يف مركز التدريب القضائي، يف ديلي، تيمور الشرقية؛
 9101 يوليو تموز/

  التدريب على القيادة التقنية يف بايل، برعاية املعونة األسرتالية
  9101مايو أيار/إلى  9112 أكتوبرتشرين األول/

  .بات، يف لشبونة، الربتغالاحلسا مراجعي مركز التدريب للدراسات القضائية وحمكمة
 .ر، يف لشبونة، الربتغالاملدنية واجلنائية واألسرة واألطفال القص  ، حل خمتلفة من احملاكم الربتغاليةمرا

  "دورة تدريبية متقدمة "تنفيذ األحكام والتدابري الوقائية
 9112 ايوأيار/م

  التدريب على القانون اجلنائي
 9110 ايومإلى أيار/ ينايركانون الثاني/

 التدريب على قانون امللكية
 9110 سبتمبرإلى أيلول/ مايوأيار/

  العقودقانون تدريب على القانون اإلداري و 
 9110 يونيوإلى حزيران/ ينايركانون الثاني/

األخالق وعلم و تدريب على القوانني اجلديدة لتيمور الشرقية )قواعد اإلجراءات املدنية واإلجراءات اجلنائية، والقانون الدستوري 
 (. األخالق

   9111 ديسمبرإلى كانون األول/ أكتوبرتشرين األول/
  ؛الشرقيةتدريب متنوعة يف مركز التدريب القضائي من تيمور 

9111 - 9119 
وبتعاون الدويل للتعاون بدعم من وكالة اليابان واإلجراءات املدنية للقضاة واملدعني العامني واحملامني العامني،  ائممستمر يف اجلر تدريب 

  الشرقية تيمور يف االنتقالية املتحدة األمم إدارة
9111 – 9111   
 تيمور يف االنتقالية املتحدة األمم إدارةجرائم احلرب واجلرائم اد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية، اليت نظمتها  يف مستمر متخصصتدريب 
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 .عهد القانونية للتنمية الدوليةاملو  الشرقية تيمور يف للدعم املتحدة األمم بعثةو  الشرقية
  9111 ديسمبركانون األول/

  داروين، اسرتاليا؛ الشمايل،اإلقليم  جامعة يف الشرقية تيمور يف االنتقالية املتحدة األمم إدارة نظمتهقضائي تدريب 
 0222 مايوإلى  أيار/ مارسآذار/

يف  مت تنظيمها، التنمية والوكالة الوطنية التخطيطابان للتعاون الدويل وكالة اليتعاون ج بعنوان "التخطيط والتنمية"، بتعليم برنام
 . هوكايدو، سابورو، اليابان

 0220 غسطسآب/أ يونيوحزيران/
  .يف جاكرتا، اندونيسيا انعقدوالذي  BAPEDA وكالة التخطيط برعاية –تعليم برنامج بعنوان "ميزان االستدامة بني السكان والبيئة" 

  ت: لندواالمؤتمرات وا
 9100 نوفمبرتشرين الثاني/

  .، يف بكني، الصنياحلسابات ملراجعة العليا للمؤسسات الدولية املنظمةيف اجتماع  الشرقيةتيمور  يف مراجعي احلسابات ممثلة دائرة
 9100/يونيو حزيران

وحماكم موعة الدول الناطقة بالربتغالية احملاكم/جم اهلجرة خدمات مفوض كتبمل ةالثامن حمكمة االستئناف يف اجلمعية العامةممثلة 
  موعة الدول الناطقة بالربتغالية يف ساو تومي وبرينسييب؛جملمراجعي احلسابات 

 9100 مايو أيار/
  .يف أوكالند انيوزيلندأسرتاليا و  قااياتاجتماع املشاركة يف 

 9109 يوليوتموز/
يف ، يف جملس مراجعي احلسابات لدول الناطقة بالربتغاليةل راجعي احلساباتحماكم مرؤساء  جمموعةاجتماع حمكمة االستئناف يف ممثلة 

  ؛كايب فردي –موعة الدول الناطقة بالربتغالية، يف برايا يف جم اهلجرة خدمات مفوض مكتبوأصبحت عضواً يف تيمور الشرقية 
 9100 يونيو حزيران/

  نشسرت، اجنلرتاالرابطة الدولية للقاايات يف مامؤمتر املشاركة يف اجتماع 
 9101 أكتوبرتشرين األول/

حماكم و احملاكم/جمموعة الدول الناطقة بالربتغالية  اهلجرة خدمات مفوض كتبمل ةالسادس حمكمة االستئناف يف اجلمعية العامةممثلة 
  مراجعي احلسابات يف ساو تومي وبرينسييب؛

 9101 أكتوبرتشرين األول/
 آسيا واحمليط اهلادئ"، يف سنغافورة حماكمحمكمة االستئناف يف "مؤمتر ممثلة 

 9101 مايوأيار/ 
  .لشبونة، الربتغال بالربتغالية،جمموعة الدول الناطقة  يف احملاكم الدستورية حمكمة االستئناف يف اجتماع رؤساء

 9112/فبراير شباط
واألفريقية، يف   ةاألمريكي ةبلدان األيبريية و بالربتغالي موعة الدول الناطقةجملحمكمة االستئناف يف اجتماع رؤساء احملاكم الدستورية ممثلة 

  كيب تاون، جنوب أفريقيا؛
 9112 ينايركانون الثاني/

  موعة الدول الناطقة بالربتغالية ومريكوسور، يف برازيليا، الربازيل؛جمل احملاكم العليا االستئناف يف اجتماع رؤساء ة حمكمةممثل
 9110 ديسمبركانون األول/
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  حماكم تيمور الشرقية يف مؤمتر حول العدالة "املوالية للمصلحة العامة"، يف سيدين، اسرتاليا؛ممثلة 
 9110 نوفمبرتشرين الثاني/

التدريب للقضاة،  خطةو  اسرتاتيجية حول، موعة الدول الناطقة بالربتغاليةجميف احملاكم العليا حمكمة االستئناف يف اجتماع رؤساء ممثلة 
  .غاليف لشبونة، الربت
 9110 أكتوبرتشرين األول/

  .، يف بورتو، الربتغالموعة الدول الناطقة بالربتغاليةجميف حماكم مراجعي احلسابات االستئناف يف اجتماع رؤساء  ة حمكمةممثل
 9110 فبرايرشباط/

، اليت نظمها منتدى آسيا واحمليط رأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز اد امللتنفيذ اتفاقية  لتيمور الشرقية يف ندوة قضائية إلقاء كلمة
  .اهلادئ وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي، الذي عقد يف شيانغ ماي، تايالند

 9111 أكتوبرتشرين األول/
  .قضاة النظام القضائي يف تيمور الشرقية، يف مؤمتر حول اإلصالح القضائي يف آسيا، الذي عقد يف كواالملبور، ماليزيا ةممثل

 9111 نيويو حزيران/
جرائم احلرب يف  دراسات ، اليت نظمتها جامعة كاليفورنيا، بريكلي من خالل قسماهلجينةيف املؤمتر الدويل للمحكمة  إلقاء كلمة

  بانكوك، تايالند
 9111 مايوأيار/

  مشاركة يف الرابطة الدولية للقاايات يف سيدين، أسرتاليا
 9111 مايوأيار/

الوصول إىل العدالة، اليت أجراها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و يف مؤمتر املرأة  إلقاء كلمة
  .للمرأة، يف جاكرتا، اندونيسيا

 9110 أغسطسآب/
 جنيف، يف ،لألمم املتحدة لشؤون الالجئني العليااملفواية  نظمته، الذي النزاعاتواع قانون تنظيم  حولعمل املشاركة يف ورشة 

  .سويسرا
 9111 سبتمبرأيلول/
، يف للحقوقفيكتوريا  ، يف جامعةاألمم املتحدة للتدريب والبحوث نظمها معهدعمل للمحاكم الدولية، اليت يف ورشة  املشاركة

  .نيوزيلنداتون غلينو 
 9111 وليوإلى تموز/ي يونيوحزيران/

العدالة اجلنائية، الذي نظمه معهد الواليات املتحدة يف لتضارب ارموز ل وذجامن تصميم حولطرية يف النقاش اخلرائم اجلالقضاة يف  ةممثل
األمم املتحدة املعين  ، مكتباملفواية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  ، بالتعاون معاملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان و   للسالم

  .، الذي عقد يف جنيف، سويسراباملخدرات واجلرمية
 9110نيو /يو حزيران

، الذي 9111االندونيسي يف تيمور الشرقية يف عام  واجليشندوة عن اجلرائم اخلطرية اليت ارتكبت من قبل امليليشيات يف  إلقاء كلمة
  يف ملبورن، اسرتاليا؛ تعقد

 9119كانون الثاني/يونيو 
لقرار النهائي بشأن جرائم االعتداء اجلنسي صدار اإلاحملكمة الشعبية اليابانية،  استمعت يفتيمور الشرقية ة العامة لدعيبصفيت امل
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  .االغتصاب واالسرتقاق اجلنسي خالل احلرب العاملية الثانية، الهاي، هولنداو 
 9110 ديسمبركانون األول/

ندي دو نوريت، الربتغالية، الذي عقد يف ريو غراب الناطقة لبلدانلالصلح قضاة لالقضائي ؤمتر امل، بصفة مراقب، يف الشرقيةتيمور  ةممثل
  ناتال، الربازيل؛
 9111 ديسمبركانون األول/

 االجتماعتيمور الشرقية، و "منتدى القانون الدويل" مسؤولية زمن احلرب، الذي عقد يف تايبيه، تايوان ) يف نيابة عن الناجنيإلقاء كلمة 
  ؛ارتكاب جرائم حرب اد املرأة( حولكمة الدولية لمحللمحامني واملستشارين القانونيني ل الشعبية طوكيو حمكمةالثاين،  التحضريي

 9111 سبتمبرأيلول/
لمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، لمراقب نيابة عن تيمور الشرقية، يف االجتماع السنوي اخلامس ملنتدى آسيا واحمليط اهلادئ بصفة 

 .نيوزيلنداروتورنا،  الذي عقد يف
 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية

  .آسيا النساء يف واحلقوقيني للقضاة الدولية الرابطة يف ضوع
 (RENETIL) الشرقية تيمور يف الواسطة مكافحةمنظمة  يف عضو

 واألوسمة الجوائز
 تيمور مجهورية رئيس سعادة قبل من والبشرية يتيمور ال شعبالو  الشرقية تيمور فائدة مصاحل يف امهةسلمل الشرقية تيمورل الشرف وسام
 6096 عام مايوأيار/ 91 يف قيةالشر 

 الشخصية االهتمامات
 البستنة

 الصلة ذات األخرى الحقائق
 :للتوصية مراجع

  دكتوراه سواريز بابو ديونيسيو الدكتور فضيلة القااي
  ،فضيلة القااي فيليب رابوزا

  لالستئناف؛ ماساتشوستس حمكمةقضاة  رئيس
 ومنسق السابق الدويل القااي كمبوديا؛ يف للمحاكم االستثنائية الدوائر من العليا احملكمة دائرةل احلايل الدويل حتياطياال يقااال

 .اخلطرية لجرائمل اخلاصة اللجنة
 


