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المؤهالت التعليمية

جامعة إنكا غارسيالسو دي ال املؤسسة:-٢٠٠٧سبتمربأيلول/-١٩٩٨كانون األول/ديسمرب 
دكتوراه يف القانوناملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-فيغا. 

جامعة إنكا غارسيالسو دي الاملؤسسة:-١٩٩٦األول/ديسمرب كانون- ١٩٩٤نيسان/أبريل 
.ماجستري يف القانون اجلنائياملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-فيغا. 

املؤهل -اجلامعة الوطنية يف تروخيو. املؤسسة:-١٩٨٢حزيران/يونيو -١٩٧٤نيسان/أبريل 
حماماة(املؤهالت) احلاصل عليها:

املؤهل -يف تروخيو. اجلامعة الوطنية املؤسسة:-١٩٨٢نيسان/أبريل-١٩٧٤نيسان/أبريل 
درجة البكالوريوس يف القانون والعلوم السياسية.(املؤهالت) احلاصل عليها:

اجلامعة البابوية الكاثوليكية يف بريو. املؤسسة:-٢٠١٢نيسان/أبريل-٢٠١٢كانون الثاين/يناير 
قوق حشؤون والدراسات العليا يف تخصصالاملؤهل (املؤهالت) احلاصل عليها:-

اإلنسان والعدالة الدولية.



نواحي أخرى من الخبرة

اإلنسان"، ضمان كامل حلقوقحنو: اليت ميكن الوصول إليهاضليةاوالتفدورة دولية: "العدالة التصاحلية -
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابع حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، حتت رعاية معهد

.٢٠١٦ي كوستاريكا، أيلول/سبتمرب سان خوسيه د
عرب كحوارالدويل وحقوق اإلنسان: العدالة  القضائي: "االختصاصبشأندورة التخصص الدويل -

، كانون الكاثوليكيةبريو "، نظمته حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجامعة ةوطنياحلدود ال
، ليما.٢٠١٢/فرباير يناير وشباطالثاين/

العمليةالخبرة 

كتب املدعي العام ملمنسقةعليامدعية عامة حىت اآلن: مكتب املدعي العام؛ -٢٠١٥شباط/فرباير 
شكل نظام االدعاء املتخصص يف انتهاكات الذي ي؛ عليايةإقليمة عامة مدعيو الوطين 

حقوق اإلنسان واإلرهاب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.
على املستوى الوطينمدعية عامة علياىت اآلن: مكتب املدعي العام؛ ح-٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب 
مكتب املدعي العام الوطين األعلى؛ -الثانيةللدائرة العليا النيابة اجلنائية الوطنيةلدى 

دوائر االدعاء العليا املتخصصة يف احملاكمات واملالحقات القضائية املتعلقة باإلرهاب 
اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق

حيث، ليما،نيالعاماملدعنيكبرية ؛: مكتب املدعي العاماآلنحىت - ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب 
يرشحهم جملس القضاء الوطين.

مدعية عامة ): مكتب املدعي العام؛ ٤(٢٠٠١كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب 
الرابعة؛ دوائر االدعاء العليا املتخصصة يف اجلرائم للدائرةبة اجلنائية الوطنيةالنيالدىعليا 

.باإلرهاباملتعلقة
ة العامةاملدعي؛: مكتب املدعي العام٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/–٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب 

إىل ١٥/١٢/٢٠٠٠من هامت تعيينليما، ة إلقليم العامة املدعيبصفة؛ليمااإلقليمية، 
العام لبريو.النائبكتب امللحقة مباإلقليميةةالعامةاملدعيبصفة ، ٢٠٠٢أغسطس آب/

، مدعية عامة إقليمية: ١٩٩٣يناير كانون الثاين/إىل  ١٩٩٢سبتمرب أيلول/سابقة يف الفرتة من اترب خ
الدفاع ة، حمامي١٩٩٩أغسطس آب/إىل ١٩٩٣يناير الثاين/كانونتروخيو. من  

مدعية عامة إقليمية، ١٩٨٩سبتمرب أيلول/إىل ١٩٨٨مايو أيار/. من ةنونيقاةومستشار 
حىت ١٩٨٤فرباير شباط/ليما، ومن ،الرابعةللدائرة اإلقليمية مكتب املدعي العاملدى
اجلنائي املدعي العاممكتبلدى اإلقليمياملدعي العام ة، نائب١٩٨٨مايو عام أيار/

، ليما.اإلقليمي للدائرة الرابعة
املدعي العام، ليما.ة: مساعد١٩٨٤يناير كانون الثاين/إىل  ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب من  
رئاسة شركة تطوير كتب ملةقانونية: مستشار ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب إىل  ١٩٨٢سبتمرب أيلول/من 

ليما.



أنشطة مهنية أخرى

يف كلية احلقوق والعلوم السياسية مؤهلة، أستاذةبدوام جزئيأستاذة: إىل اآلن٢٠١٣يناير كانون الثاين/
القانون اجلنائي وقانون رة يفِ وحماض  ، ليما، (UNFV)الوطنيةجامعة فيديريكو فيالایريف

اإلجراءات اجلنائية.
بدوام جزئي يف  أستاذ ةمساعدو أستاذة : ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب -٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/

.الوطنيةجامعة فيديريكو فيالایريفمن كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة يفيف كلية احلقوق والعلوم السياسية ةر ِ : حماض  ٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/-١٩٩٦مارس آذار/

جامعة فيديريكو يف كلية يف الدراسات العليا (املاجستري) ةر ِ حماض  ؛الوطنيةفيديريكو فيالایر
القانون اجلنائي االقتصادي. و القانون اجلنائينفاذإو القانون اجلنائي، -الوطنية فيالایر
حقوق -الوطنية جامعة فيديريكو فيالایريف كلية يف الدراسات العليا (الدكتوراة) ةر ِ حماض  

راكز األكادميية املريب التابع ملكتب املدعي العام، يف معهد التدةزائر ةر ِ اإلنسان؛ وحماض  
برامج لدىانون الدويل اإلنساين للقوات املسلحة، ويف معهد الق؛للقوات املسلحة والشرطة

الشفوية، وقانون اإلجراءات القضائيةمن خالل الدعاوىوزارة العدل حول موضوع 
على الضمان.جلديد ونظام اخلصومة القائماإلجراءات اجلنائية ا

أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع

ة قائمة على سيادة القانون: قضية بريو"، أيلول/سبتمرب "العدالة العسكرية يف دولة دميقراطيكتاب: -
٢٠١٠.

، ٢٠٠٤على سيادة القانون": ليما، بريو، نيسان/أبريل قائمة كتاب: "دور القضاء العسكري يف دولة -
.٣٣٢.ص، Time publicidad: الناشر

؛ ٢٠٠٣ليما، نيسان/أبريل "، ااجليش والشرطة: عدم التجرمي وآثارهاملرتكبة من قبلكتاب: "اجلرائم -
.٣٣٢. ص، Time publicidad: الناشر

الرعب واملوت"، موقعقاعدة لوس كابتوس العسكرية: كتاب: "الديات قضية كابيتوس"، يف : "حتةمقال-
.٢٠١٤/آذار، ليما، مارسEuropean Communityو APRODEHانشر 

اهلياكل اإلرهابية"، خاصةالسلطة املنظمة، أجهزةريقعن ط–وسائلبواسطةاجلرائم ارتكاب"مقالة:-
أبريل نيسان/، ليما، الوطنيةامعة فيديريكو فياللایرجليف الكتاب املنشور مبناسبة الذكرى اخلمسني 

٢٠١٤.
تشرين احلكم"، القدرة على : "حقوق اإلنسان واملسؤولية واحلكم، كأساس لألمن والدفاع الوطين و ةمقال-

، ليما، بريو.٢٠٠٩مرب نوفالثاين/
فوجيموري"،عقوبةيف السلطة املنظمة، أجهزةعن طريق–وسائل اجلرائم بواسطةارتكاب":ةمقال-

ا جامعة أنطونيو رويز دي مونتويا، ليما،   .٢٠٠٩ديسمرب كانون األول/نشر
رمني"، يفمقالة- النشرة ؛الدوليةالصحيفةدولية: "رفض املساعدة القانونية املتبادلة أو تسليم ا

رمنيآلسياعهد األمم املتحدة ملاإلخبارية  ، العدد )UNAFEI(والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
يليها.وما ١٣.، ص٢٠٠٠، شباط/فرباير ١٠١

ملتحدة عهد األمم املاحلادية عشرة العلياالدوليةالندوةطري من بريو"، يف كتاب ُ "تقرير ق  دولية:مقالة-
رمنيآلسيا بشأن منع اجلرمية، اجلزء الثاين، )UNAFEI(والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
FFY ،١٩٩٩(JICA and UNAFEI) ،.٣٠٤إىل ٢٨٦ص.



.٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب ٢٢القانونية، Grijley: "حقوق اإلنسان يف سياقها احلايل"، جملةمقالة-
لة مت نشرها يف"، العاملالدعاءالشفوية باعتبارها حتديا جديدا القضائيةات"اإلجراء:مقالة- ا

" ("غرفة الربيد االفرتاضية")، Estafeta virtualاإللكرتونية للهيئة األكادميية للقضاة واملدعني العامني: "
.٢٠٠٥شباط/فرباير 

ائية والقانون اإلداري وقانون اجلمارك مدرسية جامعية للدورات املتعلقة بقانون اإلجراءات اجلنكتب -
والقانون الذي حيكم ينصر اوقانون الضرائب وقانون الضرائب اإلجرائية والقانون الذي حيكم الق

جامعة فيديريكو فيالایرللتعميم الداخلي ضمن–األفراد وقانون العمل وقانون إنفاذ العقوبات 
.٢٠٠٩و ٢٠٠١،٢٠٠٢، ١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٧، ١٩٩٦، ليما، الوطنية

صلة بالموضوعالندواتأكثر 

دورات الدراسات العليا
اية"، اتدورة عن "مجع املعلومات االستخبار - شرطة  التابعة ليةاالستخباراتاملعلوماتوحدة تدريبأجر

.٢٠١١أيار/مايو ٢٨إىل ٢٢، بوغوتا، من الوطنيةكولومبيا 
ند إليه القانون اجلنائي، نظمته األكادميية الوطنية للقضاة دورة دولية عن املنطق القانوين الذي يست-

.١٩، املالحظة ٢٤/٠٧/٢٠٠٩إىل ٢٦/٠٥/٢٠٠٩واملدعني العامني، ليما، بريو، من 
القانون اإلنساين الدويل / ميغيل غراو"، نظمتها وزارة خارجية بريو واللجنة الوطنية حلقوق عن"دورة -

.١٨املالحظة ، ٢٠٠٨مايو /ان، ليما، أياراإلنس
نظمتها اجلامعة العدالة اجلنائية يف املناقشة، وظيفةوالقانون اجلنائي عنالدورة الدولية الثامنة -

.٢٠٠٦حزيران/يونيه ١٠إىل ٧للعلوم اجلنائية، ليما، من بريوالكاثوليكية البابوية يف بريو ومعهد 
، أسبانياة من حيث التحقيق يف هذه اجلرائم، مدريد، اجلرائم االقتصادية وجرائم الشركات؛ جتارب عملي-

؛ منحة دراسية من مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل يف ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر 
.٢٠٠٤مدريد، تشرين األول / أكتوبر يف ، جامعة كومبلوتنس أسبانيا

لسياسة اجلنائية فيما يتعلق باألصول القانونية، واالقانون اجلنائيووظيفةدورة دولية عن القانون اجلنائي -
.٢٠٠٤جامعة ليما، تشرين الثاين/نوفمرب 

دراسات العليا يف السياسات واالسرتاتيجيات، املركز الوطين للدراسات العليا، من للالدورة الثامنة -
.١٩/١٢/٢٠٠٨إىل ١٣/٠٦/٢٠٠٨

ية يف سياق اجلرمية املنظمة، املركز الوطين اتتخبار شراف االسرتاتيجي ومجع املعلومات االساإلعندورة -
.٢٧/٠٦/٢٠٠٨إىل ١٩/٠٥/٢٠٠٨، من )CAEN(للدراسات العليا، 

القانون اجلنائي، نظمته األكادميية الوطنية للقضاة واملدعني العامني، ايستند إليهيتالةالقانونياحلجج-
.١٩ة ، املالحظ٢٤/٠٧/٢٠٠٩إىل ٢٦/٠٥/٢٠٠٩ليما، بريو، من 

دورات التخصص

ضمان كامل حلقوقحنو:اليت ميكن الوصول إليهاضليةاوالتفالعدالة التصاحلية دورة دولية: "-
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابع حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"، حتت رعاية معهد

.٢٠١٦اإلنسان، سان خوسيه دي كوستاريكا، أيلول/سبتمرب 
يف ، اجلامعة األمريكية، ٢٠١٣ختصص يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، -

واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية.



عرب كحوارالدويل وحقوق اإلنسان: العدالة  القضائيدورة التخصص الدويل حول: "االختصاص-
، كانون الكاثوليكيةوجامعة بريو لدان األمريكية حلقوق اإلنسان "، نظمته حمكمة البةوطنياحلدود ال

، ليما.٢٠١٢/فرباير يناير وشباطالثاين/
النتهاكات حقوق اإلنسان"، نظمها معهد ةاجلنائياالدعاءاتالقانونية يف املشكالتدورة: "-

.٢٠١١الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ليما، بريو، نيسان/أبريل 
مكافحة اجلرمية املنظمة، ليما، املركز ية يف اتشراف االسرتاتيجي ومجع املعلومات االستخبار اإلعندورة -

الوطين للدراسات العليا، بالتعاون مع مكتب املدعي العام، ليما، من آذار/مارس إىل حزيران/يونيه 
٢٠٠٨.

يف ها رابطة البنوك تمالدورة اليت قدتالتجارة والتمويل، بعد أن أكملاعتماد يفعلى شهادةتحصل-
ترتيب مع مكتب املدعي العام.مبوجب، ٢٠٠٢، البريو

على دبلوم دويل يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، نظمته جامعة فيديريكو فيالایرتحصل-
.٢٠٠٤إىل ٢٠٠٣، ليما، من الوطنية

أعمال املخدرات و علىدماناإلرات و دبلوم يف موضوع االجتار غري املشروع باملخد"دورة ختصص و -
تمعالعنف  املخدرات يف حظرسياسةوحدات، نظمها مكتبةثالثأكملت بنجاح"، بعد أن يف ا

وقاية من للبريو ومؤسسة-)NAS(سفارة الواليات املتحدة األمريكية وقسم شؤون املخدرات
، وجامعة فيديريكو فياللایرنسبة لألطفالاملتعلقة باملخدرات واحلاالت الشديدة اخلطورة بالاملشكالت

ساعة).٤٨٠(٢٠٠٣أيلول/سبتمرب -٢٠٠٢، ليما، متوز/يوليه الوطنية

الدوليةالندوات

العدالة الدولية: نظرة حوليف "احللقة الدراسية الثالثة عن أفكار أمريكا الالتينية تقدمييعرضتقدمي -
يف الهاي، هولندا، من ُ   ع قدتمن منظور أمريكا الالتينية"، متعددة التخصصات على العدالة الدولية

اجلرائم الدولية يف مالحقة؛ املوضوع: "االحتماالت والصعوبات يف ٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠إىل ٦
سياق وطين: قضية بريو".

وق يف الندوة الدولية للضباط العسكريني من القارة األمريكية: "القوات املسلحة وحقكلمةإلقاء  -
واكوني: "هل ميكن للعناصر اإلرهابية أن لوكاناماركااإلنسان يف األمريكتني"؛ مؤمتر حول مذحبة 

مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؟" مركز القانون اإلنساين الدويل للقوات املسلحة، ليما، 
.٢٠١٦نيسان/أبريل 

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق ملالحقةالدولية القواعد واملعايريدمجيف املكسيك: تقدمييعرضتقدمي -
العام النائبمكتب انظمهيتاإلنسان، يف دورة تدريبية للمدعني العامني واحملامني والقضاة؛ ال

.٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٤املكسيكي، 
سيكية للدفاع : "األدلة يف اجلرائم اجلنسية يف حاالت السلطة"؛ مؤمتر نظمته اللجنة املكعنإلقاء كلمة-

تشرين الثاين/نوفمرب ٣عن حقوق اإلنسان، مكسيكو سييت، املكسيك (العاصمة االحتادية)، 
٢٠١٥.

مكافحة متويل اإلرهاب" نظمها مكتب األمم املتحدة املعين حولالعمل الدولية ورشةيف "إلقاء كلمة-
عمال املخدرات وجلنة البلدان جلنة البلدان األمريكية ملكافحة إساءة استباملخدرات واجلرمية و

.٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٢٣إىل ١٩األمريكية ملكافحة اإلرهاب يف ليما، بريو، من 



يف ورشة العمل: "رسم األحكام املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف املنطقة"، بوينس إلقاء كلمة-
الدراسات ، نظمه مركز ٢٠١٠رب سبتم/أيلول٢آب/أغسطس إىل ٣١آيرس، األرجنتني، من 

.القانونية واالجتماعية
عمل املتخصصة بشأن منع ومكافحة اإلرهاب ومتويل اإلرهاب"، أسونسيون، ورشة "يف إلقاء كلمة-

باراغواي، نظمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة 
.٢٠١٠ار/مارس آذ٢٧إىل ٢٣اإلرهاب، من 

: "التحديات املستمرة املتعلقة مبسألة األشخاص املفقودين حولحلقة النقاش الثانيةيفتقدمييعرض-
م يف بريو"، نظمتها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، تشرين الثاين/نوفمرب  مقر وزارة يف ، ٢٠٠٩وأقار

الشؤون اخلارجية، ليما، بريو.
اجلوانب القانونية ملكافحة اإلرهاب"، نظمها معهد الواليات حولالتنفيذية ةالندو "يفإلقاء كلمة-

املتحدة للدراسات القانونية الدولية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية، ليما، بريو، من 
.٠٧/٠٨/٢٠٠٩إىل ٠٣/٠٨/٢٠٠٩

وضوع "تعريف املواجه املنطقة؛ احللقة الدراسية الدولية: اإلرهاب الدويل واألخطار اليت تيفإلقاء كلمة-
وأمهيته يف التشريع اجلديد املتعلق باجلرمية املنظمة"، الذي دعت إليه وزارة ةالوطنياحلدوداإلرهاب عرب

.٢٠٠٧الداخلية وحكومة كولومبيا، ليما، تشرين األول/أكتوبر 
"، اليت دعت األخرىئم العنفجراو الدولية "تقدمي املساعدة إىل ضحايا اإلرهاب الندوةيفإلقاء كلمة-

وضوع "جتربة بريو يف تقدمي امل؛ أسبانياإليها وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية ومكتب التعاون الدويل يف 
املساعدة لضحايا اإلرهاب واجلرائم العنيفة األخرى"، كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، شباط/فرباير 

٢٠٠٧.
مكتب التعاون الدويل يف االتينية: "التعاون القانوين الدويل"؛ نظمهأمريكا الندوة يفإلقاء كلمة-

، األسبانية، وكارتاخينا دي إندياس، وكولومبيا، ومركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل أسبانيا
يف إصدار العقوبة؛ املوضوع "٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب ٣تشرين األول/أكتوبر إىل ٣٠من 

لقانونية املتبادلة".املساعدة ا
موضوع "اإلمهال الطيب والتهديدات حوليف املؤمتر الدويل الثاين للمدعني العامني تقدمييعرض-

املدعني العامني"، نظمها مكتب املدعي العام يف بريو، مبشاركة النائب عملوالتحديات اليت تواجه 
.٢٠٠٤أكتوبر /ليما، تشرين األول،أسبانياالعام لكولومبيا وبوليفيا واملكسيك وممثلني من 

ة والفساد يف أمريكا الالتينية" يف معهد الدراسات العليا يف يالعسكر هيمنة يف مؤمتر حول "حماضرة-
.٢٠٠١أمريكا الالتينية جبامعة السوربون، باريس، فرنسا، تشرين الثاين/نوفمرب 

جبامعة تسينغهوا، بيجني، مجهورية الصني "مشكلة العدالة العسكرية" يف كلية احلقوق حول؛حماضرة-
.٢٠٠٣الشعبية، أيلول/سبتمرب 

نقاش يف احللقة الدراسية الدولية: "النظام اجلنائي الدويل"، نظمتها سفارة فرنسا ومكتب حلقة عضو-
.٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر ١٦إىل ١٤املدعي العام يف بريو، ليما، من 

عهد األمم ملاحلادية عشرة بعد املائة العلياالدوليةللندوةشات عامة) مناقلعامة (اجللسات اترأست-
املقر اإلقليمي لألمم املتحدة يف طوكيو، اليابان، شباط/فرباير ؛املتحدة آلسيا والشرق األقصى

٢٠٠٠.
حول؛ الدولية اليت نظمتها األمم املتحدة؛ املقر اإلقليمي يف آسيا، يف اليابانالندوةيفإلقاء كلمة-

الوطنية، مع الرتكيز على تبادل احلدود"أساليب التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب
رمني"؛ حماضرة ألقت يف معهد األمم املتحدة اآلسيوي والشرق األقصى هااملساعدة القانونية وتسليم ا



رمني؛  شباط/فرباير ٢٠الثاين/يناير إىل كانون ١٠قرها يف اليابان، طوكيو، من مبملعاملة اجلرمية وا
؛ وذلك مبشاركة خرباء زائرين من األمم املتحدة، ووزارة العدل األمريكية، واجلماعة األوروبية، ٢٠٠٠
وآسيا.

النقاش اإلقليمية لالجتماع الدويل بشأن "احملكمة اجلنائية الدولية، نظام روما األساسي حلقة عضو -
تشرين ١٧و ١٦و ١٥رنسا يف بريو، يف ليما، بريو، يف وتنفيذه"، الذي نظمته سفارة ف

.٢٠٠٢األول/أكتوبر 
القانون اجلنائي: "اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والعدالة اجلنائية فيما حولالثانية الندوةيفإلقاء كلمة-

اين/نوفمرب تشرين الث٢٣جامعة فيديريكو فيالایر، انظمتهيتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان"؛ اليت
٢٠١٦.

"العناية الواجبة يف إقامة العدل حولالصلحقضاةالعمل الدولية للقضاة و ورشةنقاش يف حلقة عضو -
ودراسة الدفاع عن حقوق )DEMUS(واجلرائم اجلنسية"؛ اليت نظمتها املنظمة غري احلكومية دميوس

.٢٠١١، ليما، بريو، حزيران/يونيه املرأة والسلطة القضائية وأكادميية القضاة واملدعني العامني
، اليت نظمتها هيئة الرقابة املصرفية والتأمني "العمل املعنية مبكافحة متويل اإلرهاب"ورشةيفإلقاء كلمة-

، ليما، بريو.٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٢٩إىل ٢٧ووزارة اخلارجية من 
، واملطالب العقائدية اجلنائيةم و علاللقانون اجلنائي و ل احو يف "املؤمتر الوطين الرابعةالرئيسيإلقاء الكلمة-

موضوع عناحلديثة والسياسات املتعلقة باجلرائم يف مواجهة األشكال اجلديدة للجرمية املنظمة"؛ 
اهلياكل اإلرهابية"؛ اليت خاصةأجهزة السلطة املنظمة، عن طريقوسائل اجلرائم بواسطةارتكاب"

.٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤إىل ٢٢يالایر، ليما، من نظمتها جامعة فيديريكو ف
أجهزة و يف مؤمتر "اإلرهاب الوطين والدويل وتأثريه يف املنطقة"، نظمته وزارة الداخلية، إلقاء كلمة -

.٢٠٠٧، ليما، تشرين األول/أكتوبر املخابرات
القسمالنشط والسليب يف رمني اتسليم : "إجراءات حوليف اجتماع مائدة مستديرة نقاشحلقة عضو -

.٢٠٠٧ه اإلنرتبول، ليما، حزيران/يونيه تالسابع من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد"؛ نظم
يف "برنامج التدريب األول على نظام اخلصومة القائم على الضمان والقانون اجلديد سةِّ إلقاء كلمة ومدر  -

، ليما، شباط/فرباير )GTZ(ل ووكالة التعاون األملانية لإلجراءات اجلنائية"، الذي نظمته وزارة العد
٢٠٠٦.

واإلجراءات القضائيةوالدعاوىة: "نظام اخلصومحولالدوليةالعملورشةندوة يف إلقاء كلمة -
انظمهيتإلصالحات اإلجرائية اجلديدة"؛ الواالشفويةاإلجراءات القضائيةوضوع "امل"؛ الشفوية

.٢٠٠٥/مايو ملكتب املدعي العام، ليما، أيارمعهد التدريب التابع
ندوة كاالو اإلقليمية: "الشفافية يف كيانات الدولة"؛ املوضوع: "اخلربة املكتسبة يف يفإلقاء كلمة -

اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، كاالو، انظمتهيتالعام". الاالدعاءمكافحة الفساد من وجهة نظر 
.٢٠٠٥نيسان/أبريل 

"القضايا الراهنة من حيث اإلجرام والسالمة العامة ووظيفة املدعني العامني"، اليت ندوةيفء كلمة إلقا-
لس الوطين للسالمة العامة، ليما، بريو، يف عقدها .٢٠٠٥شباط/فرباير ١٠ا

وع: يف دورة السالمة العامة اليت نظمها معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام؛ املوضرةِ حماض  -
.٢٠٠٤/كانون األول دور املدعي العام"؛ ليما، ديسمرب"السالمة العامة و 

: املوضوعيف برنامج الدبلوم يف علم اجلرمية، نظمه معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام؛ ةر ِ حماض  -
.٢٠٠٤نوفمرب تشرين الثاين/"، ليما، أساليب االستجواب"



اإلجراءات اجلنائية لعمل: "وظيفة املدعي العام مبوجب قانونايف دورات ورشِّ  ومدر سةةر ِ حماض  -
غونزالو أورتيز دي زيفالوس؛ د.معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، هانظميتاجلديد"؛ ال

من خمتلف الدوائر القضائية يف بريو: كوزكو وتاكنا األقاليمكبار املدعني العامني، واملدعني العامني يف ل
الشفوية يف قانون اإلجراءات اجلنائية القضائيةواضيع عن "اإلجراءاتكانت املا وهواراز؛  وكاجامارك

عمل عن وورشاجلديد، والعالقة بني النيابة العامة والشرطة يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد"؛ 
.٢٠٠٤سبتمرب أيلول/االستجواب؛ وأساليبالشفوية القضائيةاإلجراءات

: "وظيفة املدعي العام يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد"، مع موضوع: حولورشة العمليف ة ر ِ حماض  -
"اسرتاتيجيات تقييم األدلة"، نظمها معهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، د. غونزالو أورتيز دي 

.٢٠٠٤آب/أغسطسزيفالوس، ليما، 
ريو بشأن موضوع "العالقة بني القوات املسلحة كلية احلرب للدراسات العليا يف بيفإلقاء كلمة -

.٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر ١ومكتب املدعي العام"، ليما، 
١٥و ١٣و ١٢يف تروخيو يف املنعقديف "املؤمتر الوطين األول ملكافحة الفساد"؛ إلقاء كلمة -

.٢٠٠٢متوز/يوليه 
بة ضد اإلدارة العامة: مسائل معقدة تتعلق العمل: "اجلرائم املرتكندوة ورشة يف نقاشحلقة عضو -

/مارس آذار١٥و ١٤، ليما، العامللمدعيبفئات معينة من اجلرائم"؛ نظمها معهد البحوث التابع 
٢٠٠٢.

حضور الندوات والمؤتمرات

ية ورية الفرنسالوطنية"، نظمتها سفارة اجلمهاحلدود: "االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة عربمنتدى-
اللجنة الوطنية للتنمية و ، )FIIAPP(املؤسسة الدولية واإليبريية األمريكية لإلدارة والسياسات العامةو 

، ليما، )CAEN(املركز الوطين للدراسات العلياو ،)DEVIDA(وتشجيع احلياة اخلالية من املخدرات
.٢٠١٤بريو، تشرين الثاين/نوفمرب 

واملعهد الوطين )WIPO(ية نظمته املنظمة العاملية للملكية الفكريةاجلغرافحول املؤشرات عامليمنتدى -
.٢٠١١، ليما، بريو، حزيران/يونيه )INDECOPI(للدفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية

لسالمة العامة، الذي نظمته وزارة الداخلية وجلنة الدفاع الوطين والنظام العام، حول ااملؤمتر الدويل األول-
٣٠إىل ٢٩يف ليما، بريو، من هعقدمت ت البديلة ومكافحة املخدرات، املؤمتر الوطين، الذي والتطورا

.٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر 
الفرعية املعنية الشعبةعمل ملنع اإلرهاب ومكافحته ومتويله: اإلطار القانوين الدويل؛ الذي نظمته ورشة-

، وجلنة البلدان )UNODC(ين باملخدرات واجلرميةمبنع اإلرهاب التابعة ملكتب األمم املتحدة املع
، ومكتب املدعي العام، )OAS(، ومنظمة الدول األمريكية)CICTE(األمريكية ملكافحة اإلرهاب

، ليما، بريو.٢١/١٠/٢٠٠٩إىل ٢٩/٠٩/٢٠٠٩من 
٢٢و ٢١، ، ليماملكتب املدعي العامدولية عن "االجتار بالبشر" نظمها معهد التدريب التابع ندوة-

.٢٠٠٩أيار/مايو 
العامل"، يف كافة أحناء دولية: "أمهية حماكمة فوجيموري يف مكافحة اإلفالت من العقاب يف بريو و ندوة-

، ليما، )IDL(اليت نظمتها جامعة جورج ماسون بالواليات املتحدة األمريكية، ومعهد الدفاع القانوين
.٢٠١٠أيار/مايو ٢٠و ١٩بريو، 

: "الفقه القضائي الدويل بشأن اجلرائم املرتكبة ضد حقوق اإلنسان"، نظمها معهد حولقاشنحلقة -
.١٨/٠٥/٢٠١٠الدفاع القانوين، ليما، بريو، 



الشرعي والبحث عن ضحايا االختفاء القسري يف علم األجناس البشرية يف التحقيقاملؤمتر الرابع: "-
أمريكا الالتينية لألنثروبولوجيا الشرعية، جامعة سان سياق أمريكا الالتينية"، الذي نظمته رابطة

.٢٠٠٨ماركوس، ليما، نيسان/أبريل 
/ديسمرب ارة الداخلية، ليما، كانون األولاإلرهاب الوطين والدويل"، نظمتها وز حولعمل ندوة ورشة"-

٢٠٠٦.
املنظمة"، نظمها املكتب ورشة عمل: "مكتب املدعي العام ومكاتب املدعني العامني ملكافحة اجلرمية -

، ليما.٢٠٠٦حزيران/يونيه ٢٤و ٢٣و ٢٢الوطين، 
يف ظل سيادة القانون" نظمه معهد ضبط األمنمنتدى دويل بعنوان "اإلرهاب اجلديد واسرتاتيجية -

٢/فرباير إىل شباط٢٨من وجامعة عمدة سان ماركوس )،INAEP(الدراسات العليا للشرطة
.٢٠٠٦آذار/مارس 

وزارة اخلزانة يف لدىالفنية"ندوة فنية حول التحقيقات املالية"، نظمها املكتب لتقدمي املساعدة -
، الواليات املتحدة األمريكية، تروخيو )NAS(وقسم شؤون املخدرات،الواليات املتحدة األمريكية

.٢٠٠٦أغسطس آب/٢٥إىل ١٤الفرتة من 
انتهاك حقوق قضايايف االدعاءوعملية عاوى القضائيةالدعمل قانونية بعنوان "أساليب ورشة-

، ليما.٢٠٠٥/سبتمرب أيلول١١إىل ٩من اإلنسان"، نظمتها اللجنة األسقفية للعمل االجتماعي، 
رمني" حولدولية واجتماع مائدة مستديرة ندوةعمل "ورشة- املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ا

ووزارة اخلارجية، ليما، تشرين ،وأعضاء اهليئة القضائية)ONUD(ة مكتب األمم املتحدانظمه
.٢٠٠٥األول/أكتوبر 

غسل املعنية ب"منع متويل اإلرهاب"، قدمها اختصاصيون من السلطة اإلسرائيليةحولدولية ندوة-
املالية يف بريو.املخابرات، نظمتها وحدة ٢٠٠٥األموال، ليما، آب/أغسطس 

إىل ١٤متر الدويل الثالث للقانون اإلجرائي، الذي نظمته جامعة ليما، كلية احلقوق، من يف املؤ تشارك-
، ليما.٢٠٠٥حزيران/يونيه ١٦

تمع حنودولية بعنوان "ندوة- اسرتاتيجية عاملية ملكافحة اإلفالت من العقاب: التحديات اليت تواجه ا
مكتب املدعي العام انظمهيتريكا الالتينية؛ الالعمل اإلقليمية لألخالقيات يف أمورشةالدويل"، 

، ليما، بريو.٢٠٠٥شباط/فرباير ٢٤و ٢٣و ٢٢ومكتب املدعي العام الوطين واألخالقيات يف 
املنسق اانتهاك حقوق اإلنسان"؛ نظمهقضايايف االدعاءدراسية عن "عملية ندوةعمل دولية/ورشة-

.٢٠٠٥يف إنكلرتا وكندا، ليما، نيسان/أبريل اقرهمبحلقوق اإلنسان واملنظمة الدويلالوطين
دولية، على أساس سري، بشأن "القضاء العسكري"، مبشاركة قضاة عسكريني من العدالة ندوة-

، والتطورات البديلة، واملخابراتالعسكرية األمريكية، نظمتها جلنة الدفاع الوطين والنظام العام، 
.٢٠٠٤وطين ، ليما، شباط/فرباير للمؤمتر الو ومكافحة املخدرات، 

رمني، أداة للتعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية"، نظمتها وزارة العدل، ليما، تشرين ندوة- عن "تسليم ا
.٢٠٠٤األول/أكتوبر 

اإلصالح قسمنقاش حول "دور املدعي العام يف مرحلة التحقيق يف اإلجراءات اجلنائية"، نظمهاحلقة -
يف بريو)، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدةIRISطاع غري الرمسي (مركزاملؤسسي والق

)USAID( وجامعة مرييالند، ومعهد التدريب التابع ملكتب املدعي العام، مبشاركة خرباء من ،
.٢٠٠٤متوز/يوليه ١٥املدعني العامني وكبار املدعني العامني، ليما، ورئيسبورتوريكو، 



تمعوالعنف "املخدرات واإلدمان حولر أمريكا الالتينية الرابع مؤمت- )OPCION("، نظمته منظمةيف ا
نية، ليما، يف غري احلكومية وسفارة الواليات املتحدة األمريكية، مبشاركة األخصائيني من أمريكا الالتي

.٢٠٠٤/يوليه متوز١٢و ١١و ١٠
"، نظمها مركز اخلصوميةاع الشفوية يف الدعاوى اجلنائية جلسات االستمأساليبعمل: "ورشةدورة -

IRISووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة)USAID( ومعهد التدريب التابع ملكتب املدعي
.٢٠٠٤يوليو متوز/١٤و ١٣و ١٢العام، بقيادة مدرسني من بورتوريكو، ليما، بريو، يف 

نيومان، مبشاركة اخلرباء خزة االستخبارات األملانية"، نظمتها مؤسسة فريدريدولية: "أجهمستديرة مائدة -
.٢٠٠٤حزيران/يونيه ١٩األملان، ليما، 

اإلجراءات الشفوية"، بقيادة األستاذ وأساليب دويل: "القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية مؤمتر -
، نظمته أكادميية أمريكانا يف بورتوريكونوريت يف جامعة الربوفسورالبورتوريكي هيكتور كوينونيس، 

.٢٠٠٤القضاة واملدعني العامني، ليما، أيار/مايو 
دميقراطية على القوات املسلحة". حدث مدنية رقابة حنوعمل متخصصة بعنوان "ورشةيف شاركت-

.٢٠٠٤مغلق نظمه معهد الدفاع القانوين، ليما، أيار/مايو فين
رمني و ون بمؤمتر دويل: "التعا- القضائية"، نظمته أكادميية طلب املساعدةرسائلني الدول: تسليم ا

.٢٠٠٣القضاة واملدعني العامني برعاية سفارة الواليات املتحدة األمريكية، ليما، أيلول/سبتمرب 
رمني كوسيلة يف شاركت- ظمةكافحة الفساد واجلرمية املنملاملؤمتر الدويل: "مذكرات التوقيف وتسليم ا

، واألكادميية AMAG، نظمته ٢٠٠٣آب/أغسطس ٥و ٤يفيف ليما،نعقدامل"، بالقدر األكرب
حتديث املهارات.برنامج تعزيز و وطنية للقضاة واملدعني العامني، ال

، نظمها ٢٠٠٣أيار/مايو ٢٩و ٢٨و ٢٧وطرائقه"، ليما، يف التهوردريبية دولية: "ورشة تدورة -
.)INIP(مكتب النائب العام

رقابة مدنية دميقراطية حنوالعمل الدولية للخرباء: "ورشةالقضاء العسكري، يف ختصصيف شاركت-
.٢٠٠٣أيار/مايو ٢٠، ليما، )IDEELE(على القوات املسلحة"، نظمها معهد الدفاع القانوين

ملوظفي االمتثال" الذي منع ورصد غسل األموال" و "االجتماع الثاين حول "مؤمتر البلدان األمريكية -
٢٩، كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، من )FELANBAN(نظمه احتاد املصارف األمريكية الالتينية

.٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب ١تشرين األول/أكتوبر إىل 
تمعوالعنف حول املخدراتاملؤمتر الثاين ألمريكا الالتينية - منع حول ، واملؤمتر الدويل الثالث يف ا

املخدرات يف سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف بريو، حظراإلدمان وعالجه، الذي نظمه مكتب 
باملخدرات من املشكالت املتعلقة، واملؤسسة البريوفية للوقاية )NAS(وقسم شؤون املخدرات

كتوبر تشرين األول/أ٢٩و ٢٨يفواحلاالت الشديدة اخلطورة لألطفال، أوبسيون، ليما، بريو، 
٢٠٠٢.

"، نظمها معهد بريوتشريعات كمة اجلنائية الدولية: مواءمة دولية: "نظام روما األساسي واحملندوة-
.٢٠٠٢آب/أغسطس ٢٣و ٢٢و ٢١البحوث التابع ملكتب املدعي العام، ليما، بريو، يف 

التنبيهوسائط،عهد الدويلالذي نظمه املغسل األموال"حول املؤمتر السنوي الثاين ألمريكا الالتينية -
تشرين األول/أكتوبر ١٩إىل ١٧العاملية، املكسيك العاصمة، املكسيك، يف الفرتة من ياإلعالم
٢٠٠١.

١٠غسل األموال واجلرمية املنظمة واإلرهاب، ليما، من حولالدولية األوىل الندوةيف للمشاركةتعيُ د  -
السفارة األمريكية وجامعة ليما والكونغرس البريويف.تشرين األول/أكتوبر، اليت نظمتها ١٢إىل 



األساطري واحلقائق"، نظمتها اللجنة الوطنية ملكافحة -(اللويب)الضغطممارسةدولية: "تنظيمندوة -
.٢٠٠٢حزيران/يونيه ١٩الفساد، ليما، 

اإلقليمية األنديز مدرسة و ةيفرنسالشعبة التعاون الفين نظمتها، الدورة الثانيةندوة "مكافحة الفساد"، -
١٩إىل ١٥) ووزارة الداخلية يف بريو، من ERCAID(ةاملضادواملخابراتكافحة املخدرات مل

، ليما.٢٠٠٢أبريلنيسان/
ممثل ملكتب املدعي العام يف بريو (بنما بصفتهايف املائدة املستديرة الدولية ملكافحة الفسادشاركت-

يا وإكوادور ونيكاراغوا وسويسرا)؛ الذي نظمه مكتب املدعي العام يف واملكسيك وفنزويال وكولومب
، ليما.٢٠٠٢/مارس آذار٢٢و ٢١يفبريو، 

للمخدرات والتنمية البديلة املتكاملة"، نظمتها جلنة ةاجلغرافييف املؤمتر الدويل: "السياسيةشاركت-
آذار/مارس ١٤إىل ١٣رس البريويف، من التنمية البديلة، مكافحة املخدرات وغسل األموال يف الكونغ

، ليما.٢٠٠٢
للشرطة الدولية يف فرنسا، ومدرسةالفينشعبة التعاون ا؛ نظمتهاألوىلدورة الندوة "مكافحة الفساد"، -

كانون ١٣إىل ١٠، بوزارة داخلية بريو، من املعاكسةاملخابراتاإلقليمية ملكافحة ألنديزا
.٢٠٠١األول/ديسمرب 

وبرنامج : "مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد"، اليت نظمتها وزارة العدل يف بريو، ندوةيف تكشار -
)PNUFID(،) وCIPD()(وقسم شؤون املخدرات، برعاية )املكتب املشرتك بني األقاليمNAS( يف

.٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب ١٥إىل ١٣الواليات املتحدة، ليما، من 
متحدثني من ، مع ٢٠٠٠يونيو حزيران/لة اإلدارية املثرية للجدل يف فرنسا"، ليما، ندوة دولية: "العدا-

سبتمرب أيلول/.سفارة فرنساو فرنسا، يفمكتب التعاون الفين و ، INMIPا. نظمتهفرنسا والبريو
٢٠٠١.

,Pro-Ética(املراقب العام لبريو، قام بتنظيمهامكافحة الفساد"، تكوين مؤسسيةندوة دولية: "-

PNUFI( ٢٠٠٢أغسطس آب/٨إىل ٧، ليما من.
المركزي ملكافحة الفساد"، نظمته غرفة التجارة يف ليما، برنامج األمم املتحدة الول األنتدىامل"-

.٢٠٠١اإلمنائي، متوز/يوليه 
نية يف املؤمتر الوطين األول ملكافحة الفساد، الذي نظمته وزارة العدل والرابطة املدنية املعتشارك-

.األمريكتني وأوروبا، مع متحدثني من)BIDو ()UNDP(بالشفافية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
.٢٠٠١/مايو ليما، أيار

الوطنيةالفعاليات

الهتمام فيما يتعلق اليت تدعو لاالتاحلقة نقاش بعنوان "اجليش البريويف ومكتب املدعي العام، -
، ليما، ٢٠١٠نيسان/أبريل ٢٠و ١٩يفقضايا"، لبشأن اضائية القواالدعاءاتبالتحقيقات 
العام.املدعينظمتها كلية 

التحقيق اخلاصة واألدلة الظرفية"، نظمتها جلنة البلدان األمريكية ملكافحة حول أساليبعمل "ورشة -
إىل ١٦، ليما، بريو، من )OAS(، منظمة الدول األمريكية)CICAD(إساءة استعمال املخدرات

.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ١٨
اجلنائي النتهاكات حقوق اإلنسان" نظمها معهد لالدعاءاألدوات القانونية حولعمل ورشة"-

إىل ١٧من ، ليما، اجلامعة البابوية الكاثوليكية يف بريوو ، )IDEHUEPC(لدميقراطية وحقوق اإلنسانا
.٢٠٠٩/يوليه متوز١٨



اجلرائم الدولية"، نظمتها احملكمة اجلنائية الوطنية وبرنامج مالحقةلقضائي يف الفقه امشكالت: "ندوة-
.٢٠٠٧امعة البابوية الكاثوليكية يف بريو، ليما، كانون األول/ديسمرب اجلاملاجستري يف 

و ١٣يف، وأجهزة املخابراتعن اإلرهاب الوطين والدويل، نظمتها وزارة الداخلية، ندوة ورشة عمل-
.٢٠٠٦ون األول/ديسمرب كان١٤

.٢٠٠٦، نظمه معهد اإلجراءات اجلنائية، ليما، حزيران/يونيه ئيقانون اإلجراالحولالثالثيومال-
نظمه معهد يف ظل سيادة القانون"،ضبط األمناسرتاتيجيةو اجلديدمنتدى دويل: " اإلرهاب-

.٢٠٠٦آذار/مارس وجامعة عمدة سان ماركوس)،INAEP(الدراسات العليا للشرطة
لس األعلى للقضاء العسكري، - ندوة حول القضاء العسكري: "مقرتحات ووجهات نظر"، نظمها ا

.٢٠٠٤ليما، حزيران/يونيه 
: "إعادة تعريف القضاء العسكري"، نظمها معهد الدفاع بالعنوانعمل اخلرباء ورشةيف تشارك-

.٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر ١٩القانوين، 
ية"، نظمها معهد الدفاع القانوين، اتمجع املعلومات االستخبار أنظمة: "الضوابط الدميقراطية يف دوةن-

.٢٠٠٤متوز/يوليه ٨ليما، 
حدث دستوري: "آثار األحكام الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"، نظمها معهد -

.٢٠٠٣/فرباير شباط١٨و١٧يفالبحوث التابع ملكتب املدعي العام، ليما، 
مائدة مستديرة: "التحديات اجلديدة اليت تواجه مهنة القضاء"، نظمتها أكادميية القضاة واملدعني -

.٢٠٠٢حزيران/يونيه ١٣العامني، 
الثانية حول "اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العامة"، نظمها معهد البحوث التابع ندوة ورشة العمل-

للوزارة.
: "اجلرائم املرتكبة ضد اإلدارة العامة: مسائل معقدة تتعلق بفئات معينة من اجلرائم"، ورشة عملندوة-

.٢٠٠٢آذار/مارس ١٥و ١٤يف العام، ملكتب املدعي نظمها معهد البحوث التابع 

العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

).IAP(الرابطة الدولية للمدعني العامني-
.امني يف ليمانقابة احمل-
.اتمجعية قانون احلري-

الجوائز واألوسمة

اجلوائز
كافحة اإلرهاب، ملم ّ دعمها القي  ل، )DIRCOTE(من مديرية شرطة مكافحة اإلرهابتقديرتلقت -

؛ مبناسبة الذكرى الثالثة والثالثني إلنشاء مديرية شرطة مكافحة اإلرهاب.٢٠١٦ليما، متوز/يوليه 
٢٨من الكونغرس البريويف، ملا قامت به من عمل هام يف مكتب املدعي العام، ثناءحمقرت تلقت -

.١١٦٥١رقم ثناءمقرتح، ٢٠١١كانون الثاين/يناير 
.٢٠٠٩من مديرية شرطة مكافحة اإلرهاب، دعما لعملها، آب/أغسطس والتقديرتلقت الثناء -
عضوكاملتميزةشاركتها ملسعادة وزير اخلارجية، العن طريق صاحبمن وزارة الداخلية رمسيثناءتتلق-

الدورة العادية اخلامسة لدورات جلنة البلدان األمريكية ملكافحة "الوفد الذي ميثل بريو، يف يفمتكامل
.٢٠٠٥فرباير شباط/يف ترينيداد وتوباغو، انعقدتاليت )"CICTE(اإلرهاب



اإلقليمية الندوةيف سياق املتميزالتقدميياد، لعرضهامن اللجنة الوطنية ملكافحة الفستقديرتلقت -
.٢٠٠٥ملكافحة الفساد، اليت نظمتها اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، كاالو، شباط/فرباير 

من "املعهد الدويل للدراسات العليا" التابع جلامعة القلب املقدس الكاثوليكية، ميالن، ثناء دويلتلقت -
ا القانونية يف حل، و ةعاميةدير بالثناء كمدععملها اجللإيطاليا،  يف قضايا احلكمساسيتها وكفاء

كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، حملالقضائيختصاصضمن االانتهاكات حقوق اإلنسان، 
١٥/٠٥/٢٠٠٣.

رمآلسيامعهد األمم املتحدة دويل من ثناءتتلق- نيوالشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا
)UNAFEI(الرائع يالقيادلدورهاوذلكمكتب املدعي العام يف بريو،عن طريققرها يف طوكيو، مب

اجللسات العامة املختلفة ةورئيسالفرق العاملةختلف ملةرئيسعملها كيف مةّ ومشاركتها ومسامهتها القي  
كتب النائب ملأيضا ثناءالَ ي  ِ أعط  . كما لكبار املدعني العامنيبعد املائة الرابعة عشرة الدوليةالندوةيف 

واملؤسسات)UNFY(عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية التابعة ملؤسسة األمم املتحدةلالعام و 
.٢٠٠٠آذار/مارس، هذه السرية الذاتيةةمرشحمثلتهااليت الدولية املذكورة أعاله

االرفيعمهنيتهاى تو سملباسم احلرية من رئيس منطقة الشرطة الثالثة الثناءتلقت - ثايل املومستوى كفاء
يف التحقيقات املتعلقة باإلرهاب.

يف التحقيق يف الكفءقرها يف تروخيو، لعملها مبجليش الثانية والثالثني اتلقت الثناء من رئيس وحدة -
اإلرهاب.قضايا

والتعاون.من حيث الدعم الكفءعملها لمن زمالئها الكبار، واإلشادةالتقديرتلقت -
يف ةكأستاذالرفيع  ستوى أدائها مل، كلية احلقوق، الوطنية، جامعة فيديريكو فيالایرمن اإلشادةتتلق-

تلك املؤسسة األكادميية.
مرتبات الشرف

، بدعم ٢٠١١نصب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية يف انتخابات عام ملحكومة بريو ها رشحت-
تمع املدين، و ة من منظمات الدول املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان.وكذلكا

تمع املدين ها رشحت- ، جائزة نقابة احملامني ٢٠١٦لعاماجلائزة الدولية حلقوق اإلنسانلتلقيمنظمات ا
.٢٠١٦لعامالدولية حلقوق اإلنسان 

املتميزةجنازات اإل
مناسبات كجزء أربعةميثلون مكتب املدعي العام يف ينالذنيختلفها عدد من احملامني العامني املرشح-

و ١٣٤من وفد الدفاع يف بريو أمام جملس الدفاع للبلدان األمريكية، خالل فرتات اجللسات رقم 
، ٢٠٠٩يف العامني،يف واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية١٦٢و ١٥٤و ١٣٧

، على التوايل.٢٠١٧عام، ويف بوينس آيرس، األرجنتني٢٠١٥
ةوالثامنةالشفوي للتقارير الدورية، السابعالتقدمييشكلت جزءا من الوفد الذي مثل بريو يف العرض-

، يف )CEDAW(املتحدةمعا، أمام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التابعة لألمم
.٢٠١٤/يوليه جنيف، سويسرا، متوز

ثل بريو يف الفرتة اخلامسة من دورات جلنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب الوفد الذي مً  ا  يفعضو -
)CICTE ( القضاءهيئةوزير الداخلية وممثليسوية مع؛ ٢٠٠٥يف ترينيداد وتوباغو يف عام.

بصفتها االدعاء العامعضوا يف وفد كغالديس إشايز راموس، ،  د.ة العامةالنائبمت تعيينها من قبل-
ا مثلتالنائب العام ووزيرة العدل، السيدة روزاريو فرنانديز،  ، سوية مع ، للمشاركةةخبري  بريو كما أ



الوطنية" احلدوديف "املؤمتر الوزاري الثاين املعين بالتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة عرب
.٢٠٠٨/مايو بنما، أيارمدينة يف انعقد الذي 

سوية معمريكا الالتينية والكارييب ألملدعني العامني العاملية اع اإلقليمي األول لرابطة يف االجتما تشارك-
.٢٠٠٦شيلي، متوز/يوليه ،يف سانتياغوانعقد أدياليدا بوليفار، الذي د.بريو، لةالعامةالنائب

ي زارذارو، الة دونا نيلي كالديرون نافبريو، بقيادلعضوا يف وفد مكتب املدعي العام مت تعيينها ك-
.٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٦إىل ٦مجهورية الصني الشعبية ومجهورية بريو يف الفرتة من 

األموال اسرتجاعإلشراف على لبريو، دونا نيلي كالديرون نافارو، لةالعامةملساعدة املدعيمت اختيارها-
أمام السلطات القضائية يف مونتيسينوس وفوجيموري، قضييتاملتأتية من الفساد إىل الوطن يف سياق 

.٢٠٠١فرنسا وسويسرا، تشرين الثاين/نوفمرب 
جلان الكونغرس وأمامدونا نيلي كالديرون نافارو، لتمثيلها أمام مؤمتر بريو عينتها النائبة العامة يف بريو،-

امات الدستورية ضد الرئيلعملالقضية تقدمياخلاصة، كواريسما، ألفارادو ومولدر، يف  س السابق اال
.الرمسينيكبار املسؤولني من  ألربتو فوجيموري وغريه

معهد منقليمي اآلسيوي و األمم املتحدة اإلمقرمناليت مت منحها هلا، تقدمت بنجاح بطلب منحة -
) للمشاركة يف JICA، ومن الوكالة اليابانية للتعاون ()UNAFEI(األمم املتحدة آسيا والشرق األقصى

حول "أساليب التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الرابعة عشرة بعد املائةالندوة الدولية
رمني"احلدود  شهرين، على مدىوذلكالوطنية، مع الرتكيز على املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم ا

اكتساب املعرفة مشلت دراسة و اليت ، ٢٠٠٠/فرباير /يناير وشباطكانون الثاينيف،يف طوكيو واليابان
فيما خاصةبشأن نظم العدالة واإلجرام يف مجيع أحناء آسيا ، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، واألمريكتني، 

يتعلق باليابان.
والشرق األقصى ملنع آلسياعهد األمم املتحدة ملاإلدارة وأعضاء هيئة التدريس من قبل مت اختيارها-

رمني بشأن "أساليب التعاون ومن قبل الندوة الرابعة عشرة بعد املائة، )UNAFEI(اجلرمية ومعاملة ا
الوطنية، مع الرتكيز على املساعدة القانونية املتبادلة احلدودالدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب

رمني" يف طوكيو العاملة، وإجراء مناقشات عامة مع املشاركني من الفرقلرتأساليابان، ،وتسليم ا
أحناء العامل.مجيع

والشرق األقصى ملنع آلسياعهد األمم املتحدة ملاإلدارة وأعضاء هيئة التدريس من قبل مت اختيارها-
رمني بشأن "أساليب التعاون ومن قبل الندوة الرابعة عشرة بعد املائة، )UNAFEI(اجلرمية ومعاملة ا

، مع الرتكيز على املساعدة القانونية املتبادلة الوطنيةاحلدودالدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب
رمني" يف طوكيو إللقاء كلمة أمام احملكمة العليا يف اليابان، نيابة عن املشاركني يف اليابان، ،وتسليم ا

الدولية.الندوة
وزمان البارزة لزعيم منظمة "الدرب املضيء" اإلرهابية، وأبيمايل غالقضائيةعن املالحقةةمسؤولتانك-

على كماحلحبيث أنه مت ناجحة تها نتيجاليت كانت القيادية بأكملها، ة املنظمةرينوسو، وجمموع
.بالغة الشدةأحكام أخرى حبقهمصداراإلأو املؤبدهؤالء األفراد بالسجن 

األول ممدعي العاة للمنسقبصفة نيللي كالديرون نافارو، د.يف بريو، ةالعامةمن قبل املدعيمت تعيينها-
، متخصصة يف جمال اإلرهاب ولكبار املدعني العامني لألقاليممكتب املدعي العام الوطين لدى 

أنشأت أنظمة اليترائم ضد اإلنسانية، اجلانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان و تتعلق باليترائماجلو 
ئية للقضاياللمالحقة القضا، بطريقة منظمة، امتخصصة على املستوى الوطين للتعامل ة فرعي

.٢٠٠٧مايو أيار/٤إىل ٢٠٠٥يناير كانون الثاين/١٠، من املماثلة



فيما يتعلق ةمنسقبصفة نيللي كالديرون نافارو، د.السيدةيف بريو، ةالعامةمن قبل املدعيمت تعيينها-
فوائد التعاون الفعال يف التعامل مع اإلرهاب.بدمج

العام ملكتب الرقابة الداخليةاالدعاءةرئيسبصفة العام األعلىاالدعاءجملس من قبل مت تعيينها-
.٢٠٠٨فرباير شباط/، ليما، املفوض

تنسيق دائرةأمام ملكتب املدعي العاماالدعاء العامةممثلبصفة مكتب النائب العام من قبل مت تعيينها-
آذار/مارس، ٥١ITINCIو٤٩. املادة، ٩٣-٠٠٨املرسوم األعلى رقمرصد املدخالت الكيميائية، 

٢٠٠٢.
أدياليدا بوليفار، لتقييم "تقرير د.لبريو، ةالعامةا النائبرئاسة اللجنة اخلاصة اليت أنشأشغلت منصب-

حقوق اإلنسان، جمالمكتب املدعي العام يف وأعمال" ٠٩٧رقم "أمبودزمان"املظاملشكاوىحمقق 
.٢٠٠٦فرباير شباط/٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب 

رئيسة للجنة اليت قامت بتقييم وتقدمي بصفةأدياليدا بوليفار،د.لبريو، ةالعامةالنائبمن قبل مت تعيينها-
فرباير واجلمارك وامللكية الفكرية، شباط/بدفعات اجلزيةاملتعلقة رائماجلمقرتحات تنظيمية يف جمال 

.٢٠٠٦ارس /موآذار
للجنة املكلفة مبراجعة  رئيسة بصفة،غالديس إشايز راموس، د. لبريوةالعامةالنائبمن قبل مت تعيينها-

حتسني من أجل تعديالت تشريعيةللتقدمي مقرتحاتالسلطةمع التشريعات املتعلقة باإلرهاب، كافة
، مبا يف ذلك التنقيحات والتحديثات وملء الثغرات التشريعية، يف مكافحة اإلرهاب، كانون َ الصي غ

؛ وإعداد مشروع قانون جديد ملكافحة اإلرهاب.٢٠٠٩األول/ديسمرب 
االهتمامات الشخصية
واإلجراءات اإلنسانية لدعم ،ونظم اإلجراءات اجلنائية،والعدالة اجلنائية الدولية،حقوق اإلنسان

واألدب احلديث ،عر والقراءة الكالسيكيةِ والش  ،والدوليةالقوميةوالسياسة ،ضحايا االختفاء القسري
والتعلم عن العامل، واالتصال مع الطبيعة.،والسفر،واملشي يف اهلواء الطلق،لفلسفةوا

احلقائق األخرى ذات الصلة
عامل القانون والعدالةلاملسامهات 

السالم واملصاحلة الوطنية، حتت شعار "العدالة من أجل السالم".إحاللسامهت يف -
واألحكام ضد اإلرهابيني االدعاءات القضائيةاملئات من سياق العدالة اجلنائية يف إجراءاتبادرت ب-

وقادة املنظمات اإلرهابية.
نتهاكات املتعلقة باالالقضائية االدعاءات اجلنائية يف سياق املئات من العدالةبادرت بإجراءات-

اجلسيمة حلقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.
االرفات البشرية وحتديدواستعادةالختفاء القسري، البحث عن ضحايا ابادرت ب- لغرض ، هويا

نسانية.اإلألسباب االقضائية، و االدعاءات
ا"سععلى نطاق واللضحاياالبشرية رفاتالاستعادة"منتَ ن  َ تيق  - ألسرهم.وإعاد
ألشخاص الذين يف إنقاذ ما يسمى"ماساس كوتيفاس دي سينديرو" (اواملشاركةدعمال، و مت باحلثاق-

األطفال التحديد، وعلى وجه املمطرةاالستوائيةاختطفتهم منظمة "سنديرو لومينوزو") يف غابة فرمي
تمع البريويف .هماندماجإعادة ("بيونرييتوس") لتمكينهم من يف ا

والسالم الوطين والدويل.ة القومية السالمأعمالت يفَ سامه  -
دى احلياة على كبار قادة املنظمات اإلرهابية.ملالسجن عقوباتبنجاح أحكام تَ أجنز  -
تشجيع املبادرات التشريعية لتحسني وحتديث القوانني ضد اإلرهاب.مت باق-



ضد اإلنسانية.املرتكبة بارزة اليف قضايا اجلرائم اتإدانبتحقيق ت َ جنح  -
ا (يف ت يف مكافحة الفساد يف بريو، مما أسهم يف حتقيق األمن، مَ سامه  - ) املايلكتب املن خالل قياد

كشف الفساد عن  تأسفر اليتموظفني عموميني رفيعي املستوى، بشأنبارزةبإجراء حتقيقات مالية 
ومكان املنشأ، والوجهة املقصودة و ، من حيث السلوك، التضليل اجلنائيعلى نطاق واسع، وأمناط 

استخدام أبرزتهذه املسائل ها يف تعاملوب، فسادالأعمالاملاليني من األموال املتأتية من وجود
رتكيب هذه اجلرائم.ملالقانون الدويل لوضع حد لإلفالت من العقاب 

الوطين والقانون الدويل وإدماجه قانونيا، يف لقانوناقد جنحت، يف هذا املسعى، من خالل تفسريل-
ل الواسعة النطاق واملذابح اليت القرى وعمليات القتتدمريجياد إطار تشريعي جلرائم مثل السعي إل

إىل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وذلك بالتنويه، )OTSL(املضيءيرتكبها أعضاء منظمة الدرب 
مة اإلرهاب،  إمكانية إطالق سراح الزعماء اإلرهابيني وتاليفوبالتايل جتاوز قانون التقادم الوارد يف 

تمع بعد قضاء مدة عقوبتهم. يف ا
قوق اإلنسان يف بريو.االحرتام حلاستمرار و ت يف تعزيز َ امه  س-
تطبيق القانون من أجل و بني التشريعات الوطنية والدوليةللدمجبادرة قانونية كبرية مبدفع بقيامها و -

وباإلضافة إىلالقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ إىلباإلضافةاجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل 
التعامل والتحقيق واملالحقة واحملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان يف ية اخلاصة الدولةاجلنائياكمفقه احمل

يف ذلكسهمأرائم اخلطرية والفظائع املرتكبة أثناء فرتة العنف الداخلي يف بريو، القضائية ملرتكيب اجل
وضع حد لإلفالت من العقاب وتعزيز العدالة من أجل السالم.

اخلاصةوالصفات واملهارات ةاخلرب املؤهالت و 
ةاملؤهالت واخلرب أ)(

إىل ١٩٨٤عن خمتلف دوائر التحقيق والدوائر االبتدائية منذ عام ةمسؤولةعاميةخربة واسعة كمدع-
مرات من قبل اللجنة الوطنية للقضاة واملدعني العامنيةثالثهالقد مت اعتماد؛ الوقت الراهن

)CNM(.
باجلرائم املرتكبة ضد املتعلقةوالبارزةالقضايا اجلنائية الكبرية واملعقدة بوكبرية يف التعامل خربة واسعة -

اإلنسانية ويف سياق النزاعات املسلحة الوطنية اليت تشكل جرائم دولية.
ناجحة.نتيجةالقضايا البارزة إىل جلبيف مهارةو خربة واسعة -
املهارات القيادية.تحلي بالالقدرة على العمل يف فريق وكذلك-
يف جماالت القانون اجلنائي والفنيةاملهارات الدولية باإلضافة إىل، جامعيواسعة وتعليم متينةمؤهالت -

والتحقيق (القانون املدين) وإجراءات التحقيق اجلنائي أإلثبايتوقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون 
انون اجلنائي الدويل وحقوق اإلنسان الدولية والقانون الدويل الشرعي وعلوم الطب الشرعي والقالعلمي

.ةالقانونيواحلجج واالستداللاإلنساين، والقضاء التفاضلي واجلنساين (النساء واألطفال)، 
املهارات)(ب

ويف املمارسة القضائية.الدعاوى القضائيةهارات عالية يف عملية إعداد تتحلى مب-
للعمل حتت الضغط.جمهزة جتهيزا جيدا-
.عملهااملرونة يف مواجهة التهديدات واخلطر الناجم عن أداء -
.املتعددةالثقافات واللغاتذاتتكيف بسهولة مع البيئات ت-
التعامل مع وسائل اإلعالم.مشحوذة يفقدرة -



احملكمة الدولية و الدولية، (احملكمة اجلنائيةواحملاكم اخلاصةاحملاكم اجلنائية الدوليةعلى دراية بعمل -
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا)، احملاكم الدولية حلقوق اإلنسان (حمكمة و ليوغوسالفيا السابقة، 

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان).و البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، 
مهامها املهنية.حتقيق كفاءة واستباقية يف -

الصفات اخلاصة)(ج
.ةعاميةكمدعملدة طويلةشائبةبدونا جيداً ا  معرتفبسرية مهنية قد متتعت ل-
.ظى باحرتام كبري شخصيا ومؤسسياحت-
مهنيا وأكادمييا.حتظى بتقدير كبري -
مهنيا.و شخصيا العايلالتقدير األخالقي بتمتع ت-

السيرة الذاتيةملخص

ا اإلرهاب واالنتهاكات يف املالحقة القضائية يف أمورللنظام املتخصص عليامدعية جنائية إ
ااخلطرية حلقوق اإلنسان.  القضايا البارزة واملعقدة لالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يفتقوم باالدعاء إ

واإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والتعذيب واالختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة 
، حاالت أخرىأمورضمنومن ؛ وحاالت اجلرائم املنظمة، اخل.نطاق القضاء واإلرهاب وخارج

االختطاف واالبتزاز. تنطوي هذه القضايا على مسائل قانونية جنائية ذات أمهية قصوى بالنسبة للمحكمة 
اجلنائية الدولية.

ا قوق اإلنسان واإلرهاب حباملتعلقةأيضا منسقة النظام الفرعي الوطين لوكاالت االدعاء كما أ
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

ا عاما من اخلربة كمدعية عامة وحتمل درجة ٣٣لديها و عاما، ٣٥حمامية خترجت منذ إ
.يف القانونوالدكتوراهماجستري

ا احملاكمات قيامها بيف نجاحهالو متخصصة عامةمدعيةكاملكثف  بنشاطهامعروفة جيدا إ
.لقة بانتهاكات حقوق اإلنساناملتع

ا  يف مسائل اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي وحقوق ١٩٩٦أستاذة جامعية منذ عام إ
اإلنسان.

ا يف القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات، والقانون الدستوري، ً ا  معرتفو لديها خربة واسعة 
ق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، وإجراءات التحقيق والقانون اجلنائي الدويل، والقانون الدويل حلقو 

الطب و الطب النفسي الشرعي، و ، األثريوعلم إجراءات الطب الشرعي،وعلم األجناس البشريةاجلنائي، 
واالسرتاتيجية.يةاالستخباراتواملسائل،القانوين

.٢٠١١عام نتخابات املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف نصب ابريو ملة المرشح
الصفات األكادميية ذات الصلة

: دكتوراه يف القانون، جامعة إنكا غارسيالسو دي ال فيغا٢٠٠٧
غارسيالسو دي ال فيغاجامعة ، : ماجستري يف القانون اجلنائي٢٠٠٣
: بكالوريوس يف القانون والعلوم السياسية، جامعة تروخيو الوطنية١٩٨٢
الوطنيةاجلامعة تروخيو-١٩٨٢: درجة مهنية: حمامي،١٩٨٢



اإلضايفالتعليم
دورات التخصص يف قانون حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل، والعدالة الدولية. (اجلامعة 

حلقوق اإلنسان، كوستاريكا، اجلامعة ةاألمريكيالبلدانمعهد، األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية
، بريو).)PUCP(يف بريوالبابوية الكاثوليكية 

اخلربة العملية
منذ عام علياة عامة مدعيو ١٩٨٤منذ عام ةعامة مدعيمكتب املدعي العام؛ :حىت اآلن١٩٨٢

١٩٨٨.
ملكتب املدعي العام إلجراء حتقيقات خاصة يف ةتابعيةإقليمة عامة مدعييف منصب: ٢٠٠٠منذ عام 

.٢٠٠٠إىل ١٩٩٠بار املسؤولني، خالل الفرتة قضايا الفساد واإلثراء غري املشروع ضد ك
قامت؛ ةاجلنائيألمورلعلى املستوى الوطينة عامة مدعيو ليما يفعلياةعامة مدعييف منصب: ٢٠٠٤

بأعمال متخصصة يف قضايا اجلرائم اليت تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 
تفاء القسري واملذابح والتعذيب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية (مبا يف ذلك حاالت االخ

واإلعدام خارج نطاق القضاء واإلبادة اجلماعية واالغتصاب والعنف اجلنسي ضد املرأة يف 
سياق العنف والنزاع املسلح).

للنظام الفرعي املتخصص ةالعامةللمدعيأوىلةمنسقمت تعيينها مبنصب: ٢٠٠٥كانون الثاين / يناير 
منسقة، فقد طورت مهارات كاإلنسان واإلرهاب؛ وبوصفها  حلقوق اجلسيمة لالنتهاكات 

اإلدارة والتنظيم واإلشراف والرقابة على مكاتب االدعاء اخلاصة و اإلداريةاالتايف 
التابعة للنظام الفرعي.سبعة عشرةالبالغ عددها

النتهاكات يف املتخصص للنظام الفرعي اةسقبصفة كبرية االدعاء العام املنلفرتة ثانية مت تعيينها -٢٠١٥
لقد قامت ، العاماجلسيمة حلقوق اإلنسان واإلرهاب. وإىل جانب عملها يف جمال االدعاء

اجلثث أو الرفات البشرية لضحايا استعادة وحتديد هوياتإجراءات خمتلفة من أجل بتعزيز
األطفال واألشخاصواستعادةاالختفاء القسري خالل فرتة العنف السياسي يف بريو؛ 

."لومينيسوسندرو "املضيءمة اإلرهابية "الدرب املفقودين الذين اختطفتهم املنظ
اإلجنازات املهنية

وجنحت يف احلصول على عقوبة السجن املؤبد لزعيم ، قامت باالدعاءات القضائية٢٠٠٦إىل٢٠٠٥
اليت القيادية بأكملها يف العمليةة املنظمةومجاع، أبيمايل غوزمان، منظمة الدرب املضيء

كبت يف ُ للجرائم واهلجمات اإلرهابية اليت ارت  ٢٠٠٦إىل ٢٠٠٥منجرت خالل الفرتة
، مبا يف ذلك العملية ضد ١٩٩٢إىل عام ١٩٨٠سياق العنف السياسي يف الفرتة من عام 

" الثوريةفيكتور بوالي كامبوس، الزعيم السابق للجماعة اإلرهابية "حركة توباك أمارو
)MRTA ورفع لى اكتشاف العديد من املقابر اجلماعية واإلشراف عدعمبالقامت لقد )؛

الرمزية لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.القضاياومواقع دفن الضحايا من اجلثث منها 
املتعلقة املعقدة للقضايا، أجرت حتقيقات جنائية ة اإلقليميةالعامةاملدعي، بصفتها ٢٠٠٣–٢٠٠٠

أجرت؛ وعالوة على ذلك، املباشرمكتب املدعي العامرئيس إشراف حتت بالفساد 
الفساد واإلثراء غري املشروع ضد الرئيس السابق ألربتو يف أمورحتقيقات جنائية ومالية 



وكبار مستشار الرئيس السابق فالدميريو مونتيسينوس توريس، و فوجيموري فوجيموري، 
.الرمسينينيسؤولامل

١٩٩٢إىل ١٩٨٠منهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت بالتحقيق يف انتة تقومعامةمدعي
بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان: مثل االختطاف والتعذيب واالغتصاب املتعلقةيزا تامايو" ا"لو قضية-

د.و ناجلاليت ارتكبها ضباط وأفراد 
ابية جلميع اجلرائم رهاإل"الدرب املضيء" ملنظمةقيادي اليكل اهلضد أبيمايل جوزمان و كبريةالقضية ال-

ا هذه املنظمة منةاإلرهابيواألنشطة لقد . ١٩٩٢سبتمرب أيلول/إىل ١٩٨٠عاماليت قامت 
، يف إطار دميقراطي، مضد األشخاص املشار إليهاملؤبدللمرة األوىل يف بريو، حكما بالسجن تحقق

ا يشكل إجنازا على الصعيدين مماإلجراءات القانونية الواجبة، إتباعومن خالل عدل عاديةيف حمكمة
الوطين والدويل.

قتل وانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ارتكبها أعضاء البحرية عمال القضية "إنداليسيو بوماتانتا"، أل-
."جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز ً معلما  قضية الهذه لقد شكلتالبريوفية. 

، يف املقر العسكري ١٩٩٢ي يف هانوكو، بريو، ألشخاص القسر ا"لوس لوريلز"، الختفاء قضية-
حيث عسكريني أفراداملسمى "لوس لوريلز". ومشل ذلك انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان من قبل 

."جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز ً معلما  قضية الهذه شكلت
طوي على جرائم ضد تنو "جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز ً تشكل معلما  اليتشوتشيس"، تقضية "-

رتكبها مسؤولون رفيعو املستوى.اللقروينيسري القختفاء القتل واألعمال الاإلنسانية، 
العنف تنطوي على و "جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز ً تشكل معلما  اليت"كابايا "، قضية "التحقيق يف -

انكافليكا، منطقة األنديز يف ، يف هو وبعده١٩٨٣عام ذوقعت مناليت اجلنسي واالختفاء القسري 
بريو.

١٣٣جمزرةتنطوي على و "جلنة احلقيقة واملصاحلةلـ "ابارز ً تشكل معلما  اليتقضية "إل فرونتون"، -
من أفراد البحرية البريوفية.٣٣، ارتكبها ١٩٨٦سجن "إل فرونتون" يف عام سجينا يف 

ختفاء الختطاف واالتعذيب واالأعمالعلىتنطويو )، ١٩٨٣واسعة النطاق (ال"لوس كابتوس" قضية-
برات توس" ومبىن املخايضحية) يف أياكوتشو يف املقر العسكري املسمى "لوس كاب١٠٩قسري (ال

جلنة لـ "ابارز ً معلما  تشكلقضيةرتكبها أفراد القوات املسلحة، وهي ااملسمى "كاسا روزادا" اليت 
."احلقيقة واملصاحلة
ليةاملهام والبعثات الدو 

مرات كعضو يف وفد بريو لدى جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان خالل اجللسات أربعةُ   ع ينت-
و٢٠٠٩و٢٠٠٨الواليات املتحدة األمريكية، -. (واشنطن١٦٢و ١٥٤و ١٣٧و ١٣٤

).٢٠١٧األرجنتني، -بوينس آيرسيف ، و ٢٠١٥
.)٢٠١٤سويسرا، -جنيف (التمييز ضد املرأةإزالةيف وفد بريو لدى جلنة اتفاقية عضوكُ   ع ينت-
).٢٠٠٥ترينيداد وتوباغو، -مكافحة اإلرهاب لدى جلنة يف وفد بريو للدورة اخلامسة كعضوُ   ع ينت-
تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف مجهورية الصني الشعبية كعضو يف جلنة مكتب املدعي العام -

)٢٠٠٣.(
املهام ذات الصلة

).٢٠١٠تشريعات مكافحة اإلرهاب املكلفة بصياغة قانون اإلرهاب اجلديد (مراجعةجلنة ةسرئي-



بشأن عمل النيابة العامة يف ٠٩٧رقم "أمبودزمان"املظاملشكاوىحمقق جلنة التقييم لتقرير ةرئيس-
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.االدعاء بشأن

اللغات
األسبانيةاللغة األم: -
مبستوى متقدم–اإلجنليزية -
متوسطمبستوى الفرنسية: -
الفلمنكية واألملانية واليابانية واإليطاليةللغاتأساسية معرفة -

املنشورات األكادميية
-"El rol de la Justicia Militar en un Estado Democrático de Derecho” العدالة العسكرية يف)

.٢٠١٠أبريل . ليما، بريو، نيسان/)بريوقضيةدولة دميقراطية: 
-"El delito de función en militares y policías: Atipicidad y Efectos”)يفية يف اجلرائم الوظ

Ed. Time، ٢٠٠٣أبريل ، ليما، بريو، نيسان/)هاآثار اجليش والشرطة، طبيعة غري منطية و 

Publicidad.
-“Derechos Humanos, Responsabilidad y Gobernanza como base de la seguridad, defensa

nacional y gobernablidad”،،٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب ليما، بريو.
-“La autoría mediata y el dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder en la

sentencia a Fujimori" ٢٠٠٩و. كانون األول/ديسمرب حول: عقوبة فوجيموري. ليما، بري.
-Los retos del caso Cabitos. In: Cuartel Cabitos, lugar de horror y muerte. Ed. APRODEH

& European Union. ،٢٠١٤ليما، بريو.

األنشطة األكادميية
جامعة عاما، يف ٢١على مدىالقانون اجلنائي، اإلجراءات اجلنائية وحقوق اإلنسان، ةأستاذ-

كلية احلقوق.،فيديريكو فياللایر الوطنية
ا- لدىأستاذة زائرة يف كلية االدعاء العام، واألكادميية القضائية الوطنية، ومدرسة الدراسات املتقدمة إ

القضاء العسكري.
تقديرالشكر و ال
ا كخبري - واجلرائم ضد اإلنسانية، باجلرمية املنظمة،املتعلقةلديها معرفة واسعة باملسائل و ، ةمعرتف 

رمني، واملساعد وجهت هلا قد لالقانونية. اتوانتهاكات حقوق اإلنسان، واإلرهاب، وتسليم ا
األمم املتحدة واملنظمات الدولية ا، نظمتهةومقرر ةوحماضر ةعمل، كمتحدثوورش فعالياتإىل الدعوة

األخرى ذات الصلة.
رمني، لدورها كرئيسة من معهد األمم املتحدة آلسياتقدير - والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

"التعاون حولعشرة بعد املائةالدولية العليا الرابعة الندوةيف واجللساتملختلف جمموعات العمل 
املساعدة القانونية "علىمع الرتكيز بوجه خاص-الوطنية احلدودالدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب

رمني"املتبادلة آلسياعهد األمم املتحدة ملانظمتهيتيف طوكيو باليابان، والتعقدانيتالوتسليم ا
رمني . )JICA(والوكالة اليابانية للتعاون الدويل)UNAFEI(والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ا

جمموعات وترأسقد مت اختيارها من قبل أعضاء هيئة التدريس لرتأس العديد من اجللسات العامة،ل



ا على قيادة وإدارة نوعيتهادورا قياديا يف هذا احلدث، مما يدل على تلعبحيث املناقشة،  وقدر
).٢٠٠٠املناقشات القانونية يف بيئة متعددة الثقافات (

، ميالن إيطاليا، لعملها الكاثوليكيةالقلب املقدس من "املعهد الدويل للدراسات العليا"، جامعة تقدير -
).٢٠٠٣حقوق اإلنسان (مسائليف ةعاميةكمدعاملتميز  

يف الدورة السابعة والثالثني بعد املائة املتميزةشاركتها ملمن وزير العدل وحقوق اإلنسان يف بريو، تقدير -
للجنة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية، بوصفها عضوا يف وفد بريو.

كعضو يف وفد ملسامهتها املتميزةزير الشؤون اخلارجية، على من وزير األمن الوطين عن طريق و تقدير -
عقدت يف ترينيداد انبريو يف الدورة العادية اخلامسة للجنة البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب اليت 

).٢٠٠٥وتوباغو (
نظام العدالة يف بريولأخرىمسامهات

السالم واملصاحلة الوطنية، وذلك سهم يف حتقيق أعملها نظام العدالة يف بريو، و لقد عزز 
العتبارات التالية:ل

املئات من التحقيقات واحملاكمات ضد اإلرهابيني وقادة املنظمات اإلرهابية، فيما لقد عززت(أ)
.٢٠٠٠و ١٩٨٠بني الفرتةيفيتعلق باألحداث اليت وقعت

السجن املؤبد ضد حكام ور أسامهت يف حتقيق األمن والسالم الوطين والدويل بعد صدلقد (ب)
الزعماء اإلرهابيني.

القضائية واحملاكمات ضد مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة اتززت التحقيق واملالحقلقد ع(ج)
حلقوق اإلنسان واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي واجلرائم املرتكبة ضد 

األطفال.
:اآليتحقوق اإلنسان املستمر، من خالل واحرتامسامهت يف تعزيزلقد ذلك، باإلضافة إىل

اجلثث يف املقابر هويةالبحث عن األشخاص املفقودين، واستعادة الرفات البشرية، وحتديد(أ) 
.١٩٩٢و ١٩٨٠بني يف الفرتةالرفات البشرية ألقارب ضحايا العنف املسلح يف بريو، وإعادةاجلماعية 

الدول ومن غري الدول، من احملاكمات املعقدة ضد مرتكيب الفظائع اجلماعية يفاالدعاء (ب)
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف سياق العنف يف بريو.

ال للقانون اجلنائي الدويل والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق ّ التطبيق الفع  بشدةعززتقد ل
القضائي واملعايري الدولية للمحاكم الدولية فيما يتعلق بالتحقيق يف قهالفاإلنسان، فضال عن تطبيق 

سهم يف مكافحة أفرتة العنف الداخلية يف بريو، مما لفظائع اجلماعية املرتكبة خالل اجلرائم اخلطرية وا
اإلفالت من العقاب، وتعزيز "العدالة من أجل السالم".

مؤهالت خاصة
١٩٨٤منذ عام االدعاء العاممكاتب حيث قادت ، رئيسةةعامةمدعيوكةعاميةخربة طويلة كمدع-

لقضايا البارزة.واملالحقة القضائية ل
والعنف.النزاعخربة واسعة يف القضايا واجلرائم املرتكبة يف سياق -
.الفينوالتدريب ةقويةأساس أكادميي-
.اإلنسانمتخصصة يف القانون اجلنائي واإلجرائي ويف انتهاكات حقوق-
للدعاوى القضائية.مهارات شفهية ممتازة -



العدالة واحملققني وفرق الطب ضباطمن لعدد كبريرصد واإلشراف على العمل املتزامن الالقدرة على -
الشرعي.

القدرة على العمل حتت الضغط.-
أو التهديدات./اخلطر وتالقدرة على الصمود يف حاال-
بيئة العمل متعددة الثقافات واللغات.سهولة مع بالتكيف -
الصحافة.التعامل مع يف تواصل شفهي ممتاز و -
لقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.بشأن اعلى دراية بعمل احملاكم الدولية -
الة يف أدائها املهين.ّ وفع  وكفئةاستباقية -

____________


