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 التعليمية المؤهالت

 درجاتال
ماجستري يف القانون يف الدراسات القانونية الدولية مع الرتكيز على احلماية الدولية لدراسات حقوق اإلنسان، اجلامعة  -

  . 2005الواليات املتحدة األمريكية،  لية واشنطن للقانون(، واشنطن العاصمة،األمريكية )ك
 .1990مونتيفيديو، أوروغواي جامعة اجلمهورية، كلّية احلقوق والعلوم االجتماعية، (، Escribana Pública) موثّقة عاّمة -
 .1987، أوروغواي مونتيفيديو، جامعة اجلمهورية، كلّية احلقوق والعلوم االجتماعية، (، Abogada) حمامية -
 .1985، مونتيفيديو،  أوروغوايجامعة اجلمهورية، كلّية احلقوق والعلوم االجتماعية، (،Procuradorمدعية عامة ) -
 
 شهاداتال
اجلنوبية املكتب اإلقليمي ألمريكا  ادراسية إقليمية ألعضاء أمريكا الالتينية يف اللجان الربملانية حلقوق اإلنسان؛ نظمهحلقة  -

التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مدرسة احلكومة، جملس النواب، الفرع التشريعي، كولونيا ديل 
 .2017 ساكرامينتو، أوروغواي

منتدى حول موضوع حماكمات إرهاب الدولة. احلوارات بني األكادميية واملنظمات االجتماعية والدولة ]العنوان األصلي:  -
Juicios al Terrorismo de Estado. Diálogos entre la Academia, las Organizaciones Sociales y el Estado  كلّية [؛

 .2015 لوز إيباربورو؛ مونتيفيديو، أوروغواي، وكلية احلقوق ومرصد علم النفس
ية، معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة؛ ندوة رفائيل ليمكني، اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية؛ شبكة أمريكا الالتين -

 .2015سانتياغو دي شيلي، شيلي
من "قادة الرأي" و"وكالء التغيري" من أحد عشر بلدا؛ جنوب أفريقيا، و  فيها حوارات مانديال حول عمل الذاكرة. شارك -

نظمتها أكادميية ، واألرجنتني وأوروغواي صربيا وكرواتيا والبوسنة واهلرسك وأملانيا وكمبوديا وكينيا وكندا ونيجرييا ،دول البلقان



 

 .2014ا القيادة العاملية ومؤسسة نيلسون مانديال. إشبورن وجوهانسربغ، جنوب أفريقي
دورة صيفية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ أكادميية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، كلية  -

 .2005الواليات املتحدة األمريكية  ة األمريكية، واشنطن العاصمة،واشنطن للقانون؛ اجلامع
واشنطن مهفري برنامج الزماالت، اجلامعة األمريكية؛ ه.  حقوق اإلنسان ؛ هوبرييف جمال  املساءلةالعدالة االنتقالية و  -

 .2005الواليات املتحدة األمريكية  العاصمة،
؛ كلية واشنطن للقانون، مهفريه.  هوبري، كمشارك يف برنامج ت هلانحملهين. م  شهادة الدراسات العليا وشهادة التطوير ا -

 .2005 -2004الواليات املتحدة األمريكية  واشنطن العاصمة،اجلامعة األمريكية؛ 
 دورة جنيف التدريبية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدبلوماسية؛ اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا -
(2000.) 
ألمريكية حلقوق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل؛ معهد البلدان الحلقة عمل حول حقوق اإلنسان للمرأة  -

 .1999ه دي كوستاريكا، كوستاريكا اإلنسان؛ سان خوس
ه دي  ؛ سان خوساإلنسان دورة أمريكا الالتينية األوىل بشأن حقوق األطفال واملراهقني؛ معهد البلدان األمريكية حلقوق -

 .1999كوستاريكا، كوستاريكا 
دورة دولية بشأن محاية حقوق اإلنسان للقضاة واحملامني وغريهم من املمارسني القانونيني؛ أكادميية الهاي واملعهد  -

 .1998جامعة أوترخيت؛ الهاي، هولندا،  -اهلولندي حلقوق اإلنسان 
احلكومية املعين بإضفاء الطابع الدميقراطي على العدالة؛ معهد الدراسات املقارنة املنتدى اإلقليمي األول للمنظمات غري -

 .1998للعلوم اجلنائية واالجتماعية؛ بوينس آيرس، األرجنتني 
ألمريكية حلقوق اإلنسان؛ سان الدورة السادسة عشرة املشرتكة بني التخصصات املعنية حبقوق اإلنسان؛ معهد البلدان ا -

 .1998ريكا، كوستاريكا، ه دي كوستاخوس
 

 اللغات
 ّم اإلسبانية: اللغة األ

 اإلجنليزية: إجادة متقدمة يف القراءة والكتابة والتحدث
 اإليطالية: قراءة الكفاءة األساسية
 الربتغالية: قراءة الكفاءة األساسية

 
  :المهنية الخبرة

  :اآلن إىل 2016/ 06
 جملس رئيس واجبات وتشمل أوروغواي؛ املظامل، نيوأم اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة :ةرئيس

 الدورات وعقد اإلنسان، حلقوق الوطين املعهد متثيل يلي: ما اإلنسان حلقوق الوطين املعهد إدارة

 املعهد قرارات وتنفيذ اإلنسان، حلقوق الوطين للمجلس االستثنائية والدورات اإلدارة جمللس العادية

 .وغريها اإلنسان، حلقوق الوطين
 املؤسسة تتشّكلو  أوروغواي؛ املظامل، وأمني اإلنسان حلقوق الوطين املعهد اإلدارة، جملس عضو:   :اآلن إىل 06/2012

 انتخبتهم أعضاء من 2008 عام يف القانون مبوجب املنشأة املظامل وأمني اإلنسان حلقوق الوطنية

 ملبادئ وفقا ،2012 يونيهحزيران/ 22 يف تأنشئ وقد .2012 أيار/مايو يف الكونغرس أغلبية



 

 هذه إن القرارات. اختاذو  املهامب االضطالع يف بذاهتا وقائمة مستقلة هيئة علهاجي مما باريس،

 عاجلتو  احلكومية، االتالوك مع تعامله يف اجملتمع ساعدت واسعة، بوالية اإنشاؤه مت يتال ،املؤسسة

 (،التوصيات قّدمتو ) والتفتيش بالتحقيقات ضطلعتو  ،احلكومية الوكاالت ضد الناس شكاوى

 احلكومي، القطاع لوكاالت التدريب قدمتو  احلكومية، للوكاالت اتوالتوجيه ملشورةا ت سديو 

 اإلطار امتثال على وتشرف الدوليني، النظراء مع كثب عن وتعمل والتواصل، االتصال وأنشطة

 واإلجراءات مبعاهدات املنشأة تاهليئا وتوصيات مراقبة وتنفذ احمللي، الصعيد على الدويل القانوين

 اإلنسان. حقوق جمللس اخلاصة
 القانون" وسيادة والدميقراطية اإلنسان "حقوق العليا: الدراسات درجة :ةأكادميي ةمدير     :اآلن إىل 2014

[DIPLOMADO SUPERIOR, DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA, Y ESTADO DE 

DERECHOأوروغواي. )فالكسو(، االجتماعية علوموال   الالتينية أمريكا كلية [؛ 
 

 بوصفه ؛األمريكية املتحدة الواليات العاصمة، واشنطن الدويل، والقانون العدالة مركز املدير: ةنائب :2/2006-6/2012

 وبوصفها اللجنة. عمل جماالت مجيع على اإلشرافب املدير نائب يقوم القيادة، سّلم يف ثاينال

 األمريكية البلدان جلنة إىل فعر  ت    اليت القضايا يف البت يف هنباج إىل عملت التنفيذي، للمدير مستشارا

 على للحصول االسرتاتيجية القضائية املنازعات أجل من اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان وحمكمة

 قانونية. إصالحات و/أو السياسات يف إصالحات وإجراء تعويضات،
 يف للمسامهة القانونية و/أو العامة السياسة إصالحات على والتأثري اإلصالح، هو املنشود واهلدف

 املسؤولني مع متعددة أنشطة اللجنة ضعو  املستقبل. يف االنتهاكات ومنع اهليكلية التغيريات

 اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان وجلنة األمريكية الدول ملنظمة التابعة السياسية واألجهزة احلكوميني

 االنتصاف وسبل واحلوار الشفافية زيادة إىل تدعو اإلنسان، حلقوق ريكيةاألم البلدان وحمكمة

 نظام تعزيز على يؤثر فإنه الطريقة، وهبذه .املنطقة تلك يف يف اإلنسان حقوق محاية يف والفعالية

 مجيع يف الناس آلالف اإلنسان حقوق عن للدفاع كأداة ،اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان حمكمة

 اجملال. هذا يف القضائية الدعاوى معظم التنفيذية املديرة نائبة وقادت رة.القا أحناء
 الفعال االستخدام خالل من األمريكتني يف اإلنسان حبقوق الكامل التمتع يف املسامهة :املركز  مهمّة

 ذهه املركز فيتصّور اإلنسان. حقوق حلماية األخرى الدولية واآلليات األمريكية البلدان نظام ألدوات

 األرضية الكرة نصف هو منطقة هيو  اجلميع؛ حقوق مرت  ت   حيث كامل، بشكل ةدميقراطي املنطقة

 حلقوق العاملي اإلعالن يف عليه منصوص هو كما بؤس، الو  خوف دون حبرية، الناس افيه يعيش يتال

 اإلنسان. حلقوق األمريكية االتفاقية وديباجة اإلنسان
 ضمان أجل من املنطقة، يف السائد واالستبعاد املساواة عدم من احلدّ  يف املسامهة (1) :املركز أهداف

 سيادة سيما وال الدميقراطيات، تعزيز يف اإلسهام (2) اإلنسان؛ كرامة واحرتام املساواة يف احلق

 اإلنسان، حقوق عن واملدافعني املدين، واجملتمع العدالة، ونظم الدميقراطية، الرقابة وهيئات القانون

 الدولية املعايري فعالية زيادة يف ملسامهةا (3) األخرى؛ الرئيسية االجتماعية الفاعلة تواجلها



 

 احلماية آليات إىل األشخاص مجيع وصول فرص تكافؤ أمور، مجلة يف ذلك، يف مبا للمحاسبة،

 قوقحل اجلسيمة االنتهاكات على لردّ ا (4) ؛لقراراهتا الكامل والتنفيذ عملياهتا، وتسني هبم، اخلاصة

 الفاعلة اجلهات خمتلف ترتكبها اليت واألمن، والنزاهة، احلياة، يف احلق وانتهاك الصلة ذات اإلنسان

 العدالة. تقيق يف واملساعدة معها، تتسامح أو
 :فيها البتّ  متّ  اليت البارزة احلاالت

o I/A Court H.R., Case of Rodríguez Vera et al. (The Disappeared from the Palace of Justice) 

v. Colombia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 

November 14, 2014. Series C No. 287.  

o I/A Court H.R., Case of Uzcátegui et al. v. Venezuela. Merits and reparations. Judgment of 

September 3, 2012. Series C No. 249. 

o I/A Court H.R., Case of Gonzalez Medina and family v. Dominican Republic. Preliminary 

Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of February 27, 2012. Series C No. 

240. 

o I/A Court H.R., Case of the Barrios Family v. Venezuela. Merits, Reparations and Costs. 

Judgment of November 24, 2011. Series C No. 237. 

o I/A Court H.R., Case Gelman v. Uruguay. Merits and Reparations. Judgment of February 

24, 2011 Series C No. 221. 

o I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. Brazil. Preliminary 

Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of November 24, 2010. Series C No. 

219. 

o I/A Court H.R., Case of Anzualdo-Castro v. Peru. Preliminary Objection, Merits, 

Reparations and costs. Judgment of September 22, 2009. Series C No. 202. 

o I/A Court H.R., Case of the Rochela Massacre v. Colombia. Merits, Reparations and Costs. 

Judgment of May 11, 2007. Series C No. 163. 

o I/A Court H.R., Case of La Cantuta v. Peru. Merits, Reparations and Costs. Judgment of 

November 29, 2006. Series C No. 162. 

 حمكمة فيها أمرت اليت ،أوروغواي ضد جيلمان قضية قضائية، دعاوى بشأهنا رفعت اليت القضايا أبرز بني ومن

 وماكارينا خوان الضحايا عن باملسؤولية صراحة تعرتف بأن أوروغواي دولة اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان

 .ا  موجود كان الذي العقاب من اإلفالت قانون تنقض أنو  جيلمان
 يف املوضوعية واجللسات القضايا من للعديد القانوين التمثيل وتوجيه قيادة تتوىل كانت املدير نائبة كانت عندماو 

 اإلنسان. حلقوق األمريكية البلدان جلنة
 

 والقانون العدالة مركز الكارييب؛ البحر ومنطقة الشمالية وأمريكا األنديز ملنطقة برنامج ةمدير  :6/2012 - 8/2006

 جلنة أمام املنطقة يف االسرتاتيجي التقاضي قيادة املتحدة؛ الواليات العاصمة، واشنطن ،الدويل

 اإلنسان. حلقوق األمريكية البلدان وحمكمة اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان
 املتحدة األمم مفوضية :التشريعية السياساتو  اإلنسان حلقوق ةوطني ةمستشار  :2012 / 2005-02 / 07

 تطوير يف للمساعدة مدربة أوروغواي؛ مونتيفيديو، التنمية؛ وبرنامج اإلنسان قوقحل السامية

 وتقييم اجملال، هذا يف الربملانية اخلربات إنشاءو  اإلنسان حقوق معاهدات بشأن الربملانيني معارف

 التشريعي. التنسيق بشأن والدراسات املواد وترير
 على التصديق تعزيز التعذيب؛ منع رابطة سويسرا: ،جنيف لألمريكتني، الربجمة عن سؤولةم  :2004

 الالتينية. أمريكا ذلك يف مبا العامل، مناطق مجيع يف وتنفيذه االختياري الربوتوكول



 

 القضايا يف التقاضي أوروغواي؛ - والعدالة السالم منظمة والسياسية: املدنية احلقوق إدارة ةمدير  :1994-2004

 حقوق وهيئات الدولة هيئات إىل تقاريرال تقدمي اإلنسان. حقوق بانتهاكات املتعلقة الوطنية

 مراجعة و/أو صياغة االحتجاز، مراكز إىل والتقارير الرصد زيارات املتحدة؛ لألمم التابعة اإلنسان

 اإلنسان. حلقوق السنوي التقرير
 التخطيط  ؛(ريباجس )منظمة الالتينية أمريكا - والعدالة السالم خدمة التنفيذي: األمني :1998-2002

 إسكيفيل. برييز أدولفو مع والعمل الالتينية، أمريكا يف املكاتب مجيع على واإلشراف االسرتاتيجي

 املتحدة األمم منظمة يف املتحدة األمم لدى استشاري مبركز  الالتينية مريكاأل سريباج منظمة تتمتع

 املتحدة. لألمم الجتماعيوا االقتصادي واجمللس )اليونسكو( والثقافة والعلم للرتبية
 أوروغواي. مونتيفيديو، والتعليم"؛ "احلياة املسجونني الصغار األطفال ملنظمات بديلة برامج :ةحمامي :1996-1998
 أوروغواي. مونتيفيديو، أوروغواي؛ يف احملامني رابطة الطفل، حقوق جلنة عضو: :1996-1998
 أوروغواي. مونتيفيديو، ،احملامني رابطة أوروغواي املراهق؛و  الطفل حبقوق النهوض مركز :ةحمامي :1996-1998
 أوروغواي. مونتيفيديو، ؛املكثف اخلري عمل وموثقة، يةقانون :اصّ خ مكتب :1987-2004

 
 األخرى املهنية األنشطة
-2017 اإلنسان حلقوق األمريكية نةللج االسرتاتيجية طةاخل يف ةسرتاتيجياال للشؤون ةمستشار  اآلن: /حىت2016

2020. 
 السياسات معهد -اإلنسان حلقوق العامة للسياسات الدولية للمدرسة األكادميي اجمللس عضو اآلن: ىتح/2015

 مريكوسور. يف اإلنسان حلقوق العامة
 القانون" وسيادة والدميقراطية اإلنسان "حقوق العليا: الدراسات درجة األكادميي، املدير اآلن: حىت/ 2014

(EMOCRACY D ,IGHTSRUMAN “H :EGREEDRADUATE GOST P ,IRECTORDEMIC CADA

 ,UMANOSHERECHOS D ,UPERIORSIPLOMADO (D ”AWLULE OF RAND THE 

ATINOAMERICANA DE LACULTAD F ,)ERECHODSTADO DE EY  ,EMOCRACIAD

.RUGUAYU (FLACSO),OCIALES SIENCIAS C)، .أوروغواي 
 واملصاحلة السالم أجل من أوشفيتز منظمة الالتينية، أمريكا شبكة يف عضو :اآلن /حىت2014
 الدويل. التمثيل يف اجلنسني بني التكافؤ محلة يف ةسرتاتيجياال للشؤون ةمستشار  اآلن: حىت/2014
 دولة عشر أحد ضمن من التغيري" "وكالء و الرأي" "قادة الذاكرة، عمل حول مانديال حوارات :اآلن /حىت2013

 وكينيا وكمبوديا وأملانيا واهلرسك والبوسنة وكرواتيا صربيا ،البلقان ودول أفريقيا، جنوب ؛مشاركة

 مانديال. نيلسون ومؤسسة العاملية القيادة أكادميية نظمتها وأوروغواي. واألرجنتني ونيجرييا وكندا
 



 

   اتالمنشور 
  كمنسقة  ، شاركت يف تأليفه”واطؤ االقتصادي وقانون أوروغوايتال-“

 [“Complicidad Económica y Derecho Uruguayo”] (co-authored) in El negocio del 

Terrorismo de Estado. Los CómplicesEconómicos de la Dictadura Uruguaya. 

Bohoslavsky, J. P. Editorial Sudamericana, Montevideo, Uruguay (2016). 

 

 .Capítulo Uruguay” in Federación Iberoamericana de Ombudsman“ ،”فصل أوروغواي-“

XIII Informe sobre Derechos Humanos.Transparencia e información pública.Escobar 

G. (Director). Trama Editorial, Madrid, España (2015). 

 

 Derechos Humanos y Política en el Ciclo“ "حقوق اإلنسان والسياسة يف الدورة االنتخابية"، -

Electoral”] in Políticas en Tiempos de Mujica III a un Año de las Elecciones 

Nacionales.Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales.Estuario 

Editoras, Montevideo, Uruguay (2014). 

 

 شاركت يف تأليفه "، وايمناهضة التعذيب يف أوروغسياسات مسامهات يف " -

“Contribuciones a una Política Anti-Tortura en Uruguay”] (co-authored) inPróximos 

Pasos Hacia una Política Penitenciaria de Derechos Humanos en Uruguay. Ensayos de 

Seguimiento a las Recomendaciones de 2009 y 2012 de la Relatoría de Naciones 

Unidas contra la Tortura.  

كلية القانون يف واشنطن، اجلامعة األمريكية، مركز حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، مبادرة مناهضة التعذيب. 
 (.2014) واشنطن العاصمة

 
 "حكم حمكمة البلدان األمريكية بشأن قضية جيلمان ضد أوروغواي" -

“La Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Gelman vs. Uruguay”] (co-

authored) in Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2011; Montevideo, Uruguay; 

SERPAJ (2011). 

 
 قضية جيلمان وتديات قانون انتهاء الصالحية -

“El Caso Gelman ylos desafíos a la Ley de Caducidad” in Luchas contra la Impunidad. 

Uruguay 1985-2011; Ediciones Trilce, Montevideo, Uruguay, (2011). 

 
 "تعزيز الضمانات من خالل زيارات االحتجاز"  -

 Human Rights Brief Volume 18, Issue 4, Spring 2011, Special Edition, Washington 

D.C., U.S.,(2011). 

 

 ل"وسّ تالاالستمرار يف "ال ميكن للضحايا  -
“Las víctimas no deben seguir implorando”], Press Article,SemanarioBrecha, año 26, 

Nº 1306, Montevideo, Uruguay (2010). 

 

 "ال الرئيس وال إرادة الشعبية" -
“Ni el Presidente Ni la Voluntad Popular”],Press Article,SemanarioBrecha, año 25, Nº 

1252, Montevideo, Uruguay (2009). 

 (. ةدليل الفقه )مراجع -التعذيب يف القانون الدويل  -
Torture in International Law-A guide to Jurisprudence. Editorial Association for the 

Prevention of Torture and the Center for Justice and International Law, Geneva, 

Switzerland (2008).  

 



 

احلقيقة والعدالة واجلرب. حقوق الضحايا يف عملية العدالة والسالم، مع الرتكيز على الضحايا من اإلناث وميدلني.  -
 (.2007يف تأليفه(. املؤسسة السويدية حلقوق اإلنسان ) تتقرير من بعثة يف كولومبيا )شارك

 
، الذي طلبته رئاسة 15.848لقانون رقم من ا 4التحقيق التارخيي يف حاالت االختفاء القسري امتثاال للمادة  -

 أوروغواي

InvestigaciónHistórica sobre Detenidos Desaparecidos en el Uruguay, en 

Cumplimiento con el Articulo 4de la Ley N 15.848 Solicitada por la Presidencia de la 

Republica](co-authored). Rico, A. (Coordinator), Montevideo, Uruguay (2007). 

 

 "لعقاب والتناسب(اإلفالت من ا عدممعايري حقوق اإلنسان املتعلقة بالعدالة )" -
“Estándares de Derechos Humanos Relativos a la Justicia (No Impunidad y 

Proporcionalidad)” in Desaparición forzada, política criminal y procesos restaurativos. 

Dilemas y desafíos de la verdad, la justicia y la reparación en el contexto colombiano, 

Fundación Social & al., Bogotá, Colombia (2006). 

 

دراسات بشأن املواءمة التشريعية وفقا ملعاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها أوروغواي والكيانات القانونية  -
 قوة امللزمةاألخرى ذات ال

- Estudio sobre Armonización Legislativa Conforme a los Tratados de Derechos 

Humanos Ratificados por Uruguay u otras Normales Legales con Fuerza 

Vinculante](Manuscript Evaluator).Office of the UnitedNations High Commissioner for 

Human Rights and the United Nations Development Program, Montevideo, Uruguay 

(2006). 

 

 (.2004رصد أماكن االحتجاز: دليل عملي )مراجعة النسخة اإلسبانية(. رابطة منع التعذيب، جنيف، سويسرا، ) -
 
 "جتربة أوروغواي" -

“La Experiencia de Uruguay” inComisiones de La Verdad. Seminario Internacional, 

Memoria, Tortura, Reparación y Prevención.Publication Post Conference, Comisión 

Mexicana de Derechos Humanos, Distrito Federal y Asociación para la Prevención de 

la Tortura & otros, México D.F., México (2003). 

 

 ب""ال مزيد من قانون اإلفالت من العقا -
“No Hay Más Ley Que La Impunidad”, Press article, SemanarioBrecha, Year 19, Nº 

941, Montevideo, Uruguay (2003). 

 (شاركت يف تريره)"حقوق اإلنسان يف أوروغواي" -
- “Human Rights in Uruguay” [Original Title: “Derechos Humanos en el Uruguay. 

Informe 2003”].(co-editor); Montevideo, Uruguay: SERPAJ 2003. 

-  

 (شاركت يف تأليفه) "احلق يف حرية التعبري" -

- El Derecho a la Libertad de Expresión” in Derechos Humanos en el Uruguay, 

Informe 2003.Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2003). 

 

 (شاركت يف تأليفه) لبدنية""محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية والنزاهة ا -

“El Derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad, y a la Integridad Física”  inDerechos 

Humanos en el Uruguay,Informe 2003. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2003). 

 

(. أرشيف األمن الوطين  ةومرتمج ة" )باحث1971نيكسون: ساعدت الربازيل يف إجراء انتخابات أوروغواي، "- -
 (.2002، حرره كارلوس أوسوريو )71حاطة رقم لإلإلكرتوين كتاب 

 



 

 ) شاركت في تأليفه( ،"التحديات اليت تواجه محاية حقوق النساء والفتيات يف منظومة البلدان األمريكية"  -

“Los desafíos para la protección de los Derechos de las Mujeres y de las Niñas en el 

Sistema Interamericano” inGazeta 15, Center for Justice and International Law, 

Washington, D.C., U.S.(2002). 

 

 والنقدي لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان" عنوي"اجلرب امل  -
“La Reparación Moral y Material para las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos 

Humanos”] in Diálogo para la Vida en Democracia: Relaciones entre las Fuerzas 

Armadas y la Sociedad Civil Paraguaya,Conference Proceedings, Inter-American Institute 

of Human Rights, San José de Costa Rica, Costa Rica (2002). 

 
 ياة وأمن الشخص واحلرية والنزاهة البدنية" "محاية احل -

El Derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física” (co-authored) 

inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 2002. Montevideo, Uruguay: SERPAJ 

(2002) 
 
 يف عدم التمييز" "احلقّ  -
 “El derecho a la No Discriminación”] inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 2002. 

Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2002). 
 
 ) شاركت يف تأليفه(، "احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" -
 “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”] (co-authored) inDerechos Humanos en el 

Uruguay, Informe 2002. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2002). 

 
 ) شاركت يف تأليفه(، "ة البدنية"سالمة"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية وال -

“El Derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad y a laIntegridad Física”] (co-auhored) 

inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 2001. Montevideo, Uruguay: SERPAJ 

(2001). 

 ) شاركت يف تأليفه(ة البدنية"، سالمة"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية وال -
 El Derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física” inDerechos 

Humanos en el Uruguay, Informe 2000. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2000). 

 
 ) شاركت يف تأليفه( ،"حقوق الطفل واملراهق" -

“Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”] (co-authored) inDerechos Humanos en el 

Uruguay, Informe 2000. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (2000). 

 

 ) شاركت يف تأليفه(ة البدنية"، سالمةخص واحلرية وال"محاية احلياة وأمن الش -
El derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física”] (co-auhored) 

inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 1999. Montevideo, Uruguay: SERPAJ 

(1999). 

 ) شاركت يف تأليفه(ة البدنية"، سالمةرية وال"محاية احلياة وأمن الشخص واحل -
- El derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física” inDerechos 

Humanos en el Uruguay, Informe 1998. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (1998). 

 ) شاركت يف تأليفه( ،"حقوق الطفل واملراهق" -
“Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” inDerechos Humanos en el Uruguay, 

Informe 1998. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (1998). 

 ) شاركت يف تأليفه( ،"حقوق الطفل واملراهق" -
“Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” inDerechos Humanos en el Uruguay, 

Informe 1997. Montevideo, Uruguay: SERPAJ (1997). 



 

 ) شاركت يف تأليفه(ة البدنية"، سالمة"محاية احلياة وأمن الشخص واحلرية وال -
El derecho a la Vida, a la Seguridad, a la Libertad y a la Integridad Física”] (co-auhored) 

inDerechos Humanos en el Uruguay, Informe 1997. Montevideo, Uruguay: SERPAJ 

(1997). 

 
 العروض المهنية

 بت  اخلطب، والدورات األكادميية، وعروض الك  

 La التحديات والفرص يف املنطقة" ،على الصعيد احمللي وتنفيذهامعاهدات حقوق اإلنسان الدولية  ى"التصديق عل -

ratificación e internalización de los tratados internacionales de derechos humanos en la 

legislación nacional, desafíos y oportunidades en la región  اللجان الربملانية يف ندوة إقليمية ألعضاء
، جملس النواب، ياحلكوم املعهداملكتب اإلقليمي للمفوضية ألمريكا اجلنوبية،  نّظمها، يف أمريكا الالتينية حلقوق اإلنسان

 .2017أبريل  نيسان/ 7-6ريعية، كولونيا ديل ساكرامنتو، أوروغواي، السلطة التش

يف املكتبة الوطنية العامة، مونتيفيديو، أوروغواي،  El pensamiento de Hannah Arendt ،هانا أردنت"كر ف  " -
 .2017مارس آذار/ 30

جملس ، Jornada de reflexión sobre convivencia ciudadana"،املواطنني يف اجملتمعتعايش يف  تأمالت" -
 .2017مارس آذار/ 7النواب واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، مونتيفيديو، أوروغواي، 

 Hacia la Paridad de Género en la Representación ،"حنو املساواة بني اجلنسني يف التمثيل الدويل" -

Internacional  ،ة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واللجنة االقتصادية املعين باملرأ الثالث عشر املؤمتر اإلقليمي
 .2016أكتوبر، تشرين األول/ 27ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. مونتيفيديو، أوروغواي، 

 El Sistema Universal y el "نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ونظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان"، -

Sistema Inter-americano de Derechos Humanos، .مكتب املدعي العام (Fiscalía General de la 

Nación, Centro de Formación .) ،2016أكتوبر، تشرين األول/ 27مونتيفيديو، أوروغواي. 

 Los Desafíos en  ،ؤسسات"اجلهود املشرتكة بني امل للوقاية اليت تسعى إليهابرنامج التحديات اليت تواجه وضع " -

Torno a una Agenda de Prevención que articule esfuerzos Interinstitucionales ، ق ّدمت أثناء دورة
ندوة "اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية. اسرتاتيجيات سياسات الوقاية "، برنامج شبكة أمريكا الالتينية ملعهد أوشفيتز 

لذي نظم بالتعاون مع جامعة إكسرتنادو دي كولومبيا ومكتب األمم املتحدة للوقاية ومسؤولية احلماية، للسالم واملصاحلة، ا
 .2016سبتمرب أيلول/ 17-14بوغوتا، كولومبيا، 

لقواعد الدولية اجلديدة حلقوق اإلنسان والسجون. مؤمتر أوروغواي، انيلسون مانديال"، عرض ل"قواعد األمم املتحدة  -
 .2016يونيو حزيران/ 23أوروغواي،  مونتيفيديو،

 Concentración de Medios y Leyesة،السمعي البصري يف املنطقوسائل اإلعالم "تركيز وسائل اإلعالم وقوانني  -

de Comunicación Audiovisual en la Región يبريي اإل ةالرابع، والندوة اجل د د املظاملمناء أل  ، املؤمتر السنوي
 .2016أبريل، آذار/بينوس، إيرس، أرجنتينا، ( املظامل)احملامون/أ مناء  ،Defensorías/Ouvidorias األمريكي ندوة



 

، كلية احلقوق، La Dimensión Sustancial del Estado de Derecho ،"البعد اجلوهري لسيادة القانون" -
 .2016أبريل آذار/ جامعة دي ال ريبوبليكا، مونتيفيديو، أوروغواي،

"، جامعة تكساس املسيحية. اكتشاف السبعينات والثمانينات ع وانتهاكات حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية يف"الفظائ -
 .2016مارس آذار/املواطنة العاملية، فورت وورث، تكساس، الواليات املتحدة، 

 25-23اس، كولومبيا، بروتوكول كارتاخينا دي آندي ،. تدي التنفيذ والدميومة والتأثري"ج د دمظامل أمناء "حنو  -
 Hacia Nuevas Defensorías. El desafío de la Implementación, la .2015تشرين الثاين/نوفمرب 

Permanencia y la Incidencia”], Congreso Latinoamericano de Defensorías de las 

Audiencias  

 
  شرتكة للمخروط اجلنويب""احلوار بشأن املؤسسات العامة حلقوق اإلنسان يف السوق امل -

Diálogo sobre instituciones públicas en derechos humanos en el MERCOSUR 
نظمها معهد حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وسفارة الربازيل يف األرجنتني، بوينس آيرس، دائرة مستديرة  

 .2015أيلول/سبتمرب  25األرجنتني، 
 
 البلدان األمريكية: جتربة أوروغواي" أحكام نظام ملضي قدما يف تنفيذيف ااملظامل ناء أم"إمكانيات مكاتب  -

Posibilidades de las Defensorías del Pueblo para Avanzar en el Cumplimiento de las 

Decisiones de los Órganos del SI: la Experiencia Uruguaya”],in La implementación de las 

decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y la administración de justicia: 

sinergias, tensiones y posibilidades ،  ،ندوة دولية، مركز العدالة والقانون الدويل، سان خوسه دي كوستاريكا
 .2014، نوفمربتشرين الثاين/ 25-24كوستاريكا، 

 
  يف التمتع هبذا احلق؟"القوانني املتكاملة ساهم تهل "حياة خالية من العنف.  -

Derecho a una Vida Libre de Violencia. Una Ley Integral, Contribuye al Goce de ese 

Derecho? 
  ”Género y Autonomía: El ejercicio de los Derechos“ :املعنوة وهي دورة ق ّدمت أثناء الندوة

 .2013ديسمرب كانون األول/  ،مونتيفيديو، أوروغواييف 

 La cadena Pro Bono: Comunidad Legal y القانوين والوصول إىل العدالة"تمع : اجملاجملانية"السلسلة  -

Acceso a la Justicia، .ومركز سايروس  مؤسسة برو بونو شيلي "نشاط م هين وقانوين وجماين: تعزيز الوصول إىل العدالة
 .2011أبريل، نيسان/ نيويورك، سانتياغو دي شيلي، شيلي،فانس نقابة احملامني يف 

"تعزيز الضمانات من خالل زيارات االحتجاز"، كلية واشنطن للقانون، اجلامعة األمريكية، واشنطن العاصمة، الواليات  -
 .2011املتحدة، 

  "العالقة بني االتاد األورويب واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان" -
La Relación de la Unión Europea con los Mecanismos de Derechos Humanos Regionales”, 

Instrumentos de Derechos Humanos y el Tratado Lisboa: el Juego de Estado y el Camino 

Adelante. 12º   ،بلجيكا،  لالتاد األورويب، بروكسل، ةمنتدى املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان التابع
 .2010متوز/يوليه 

 



 

 ضّد أوروغواي،  جيلمانقضية " -
Litigio del Caso Gelman vs. Uruguay” in Primeras Jornadas de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos: Memoria, Justicia, Reparación. 

 
 Dónde están?-Francia¿))فرنسا"  - "أين هم؟ نظمتها كلية علم النفس ومجعية السجناء السياسيني السابقني -

 .2010يونيو حزيران/مونتيفيديو، أوروغواي، 

دار إنترييتس، منظمة "أربع دراسات حالة" من نظام البلدان األمريكية لتعزيز التقاضي اجلنساين يف أفريقيا"، نظمتها  -
 .2010السالم، تنزانيا، 

 Monitoreo Democrático” in El Rol del Monitoreo Democrático en el“" ةراقبة الدميقراطيامل" -

Combate a la Corrupción. La Experiencia Peruana نظمها البنك الدويل، واشنطن العاصمة، الواليات .
 .2007، تشرين الثاين/نوفمرب األمريكية املتحدة

 Marcos Legales”, in El marco Legal para los Procesos de Desmovilización ،"األطر القانونية" -

en Colombia.2007، ستوكهومل السويد، أيار/مايو يجلنة خاصة يف الكونغرس السويد ا. نظمته. 

 Justicia, Verdad y Reparación”] in Justicia, Verdad y Reparación en“  ،واجلرب" قيقة"العدالة واحل -

Materia de Desaparición Forzada, Experiencias comparadas, Universidad del Rosario, 

Fundación Social & otros,  ،  ،2006تمرب، بسأيلول/كولومبيا، بوغوتا. 

، يكونغرس السويدالدم يف اللجنة اخلاصة، ، ق   Ley de Justicia y Paz،التقرير النهائي "قانون العدالة والسالم" -
 .2005ستوكهومل، متوز/يوليه 

 تها على الصعيد الدويل، ومحايالنهوض هبا تعزيز حقوق املرأة: "  -
 Los Derechos Humanos de las Mujeres: Fortaleciendo su Promoción y Proyección 

internacional  ق ّدم يف وزارة التعليم والثقافة، لعدالة والقانون الدويل، امركز حلقوق اإلنسان و معهد البلدان األمريكية 
 .2005، آذار/مارسمونتيفيديو، أوروغواي، 

 Los Principals Debates Actuales en el Campo ،يف ميدان حقوق اإلنسان"احلالية الرئيسية ملناقشات ا" -

de los Derechos Humanos”], in Taller de Diálogo Parlamentario: instrumentos e insumos 

para el fortalecimiento del trabajo legislativo ،2005أيار/مايو  -يديو، أوروغواي، شباط/فرباير مونتيف. 

"الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:  -
لية، نيويورك، الواليات دليل للوقاية". نشره معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ورابطة منع التعذيب. منظمة العفو الدو 

 .2004أكتوبر، تشرين األول/املتحدة، 
 

"الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:  -
واشنطن، أكادميية يف  كلية القانوناية  دليل للوقاية". نشره معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ورابطة منع التعذيب. برع

أكتوبر، تشرين األول/حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، اليت أطلقت يف كلية واشنطن للقانون، الواليات املتحدة، 
2004. 



 

ؤسسة يف جمال منع التعذيب"، يف إطار اجلمعية العامة الثالثة لشبكة امل الرائدة"املبادئ التوجيهية لرصد أماكن احتجاز  -
ألمم املتحدة، بوينس التابعة ل حلقوق اإلنسان ةالسامي يةفوضاملالوطنية حلقوق اإلنسان، اليت ترعاها رابطة منع التعذيب و 

 .2004آيرس، األرجنتني، حزيران/يونيه 

، أوروغواي Impunidad y la Corte Penal Internacional ،"اإلفالت من العقاب واحملكمة اجلنائية الدولية" -
 .2003أكتوبر، تشرين/، مونتيفيديو، أوروغواي، أوروغوايفرع  -العفو الدولية  منظمة

 Qué Democracia أوروغواي، يف ا؟ االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وآثارهنقيمدميقراطية نريد أن "أي  -

Queremos?Graves Violaciones a los Derechos Humanos y sus consecuencias en Uruguay 
 .2002نوفمرب تشرين الثاين/اجتماعي، مونتيفيديو، أوروغواي، منتدى 

املنتدى ، Consecuencias de la impunidad en Uruguay، "آثار اإلفالت من العقاب يف أوروغواي" -
 .2002مونتيفيديو، أوروغواي، نوفيمرب، االجتماعي، 

الرانياغا، أ.  وروغواي داماسوألاجلامعة الكاثوليكية   ،Los Valores de los Uruguayos ،أوروغواي"شعب "قيم  -
 .2002سيبتمرب، أيلول/مونتيفيديو، أوروغواي، 

 Reparación Moral y Material a las] ، لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان"اّدي املعنوي واملرب "اجل -

Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos”],in Seminario: Diálogopara la 

Vida en Democracia: Relationes entre las Fuerzas Armadas y la Sociedad Civil 

Paraguaya. -  2002معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أسونسيون، باراغواي، أيلول/سبتمرب. 

 El Caso de Uruguay, in Seminario Internacional: Memoria y Comisiones de"حالة أوروغواي"  -

la Verdad. Tortura, Reparación y Prevención. Comisiones de la Verdad, Comisión 

Mexicana de Derechos Humanos, Distrito Federal،  ومن معها، مكسيكو،  مجعية منع التعذيبو
 .2002املكسيك، متوز/يوليو 

 Desafíos de los Derechos Humanos en el Siglo لعشرينتديات حقوق اإلنسان يف القرن احلادي وا -

XXI  ، ،الدورة االستثنائية، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة ماري روبنسون، مونتيفيديو، تشرين األول/أكتوبر
 .2001مونتيفيديو، أوروغواي، 

)كلية احلقوق(  جامعة اجلمهورية،نائي وعلم اإلجرام، القانون اجلاملعين بحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي، املؤمتر السادس  -
 .2001سبتمرب أيلول/أتالنتيدا، أوروغواي، 

نظام السجون يف أوروغواي، مؤمتر القانون اجلنائي، معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، منظمة العفو الدولية  -
 .1999ومنظمة اإلصالح اجلنائي الدويل، بورتو أليغري، الربازيل، 

 أوروغواي، مونتيفيديو، كلينتون، رودهام هيالري السيدة االستثنائية، الدورة الدميقراطية"، يف للمرأة احليوية "األصوات -

 .1998 األول/أكتوبر تشرين
 



 

 
 دعوات خاصة من أجل المشاركة

 ومايأيار/، يسرا، سو ؟ جينيف2020تعزيز هيئة األمم املتحدة: ما هي االسرتاتيجية املقبلة بشأن استعراض عام  -
2017. 

 20، مؤمتر مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم املعقدة. جتارب احملكمة اجلنائية الدولية واألرجنتني -
 Conferencia sobre la lucha contra la impunidad de crímenes ، 2017نيسان/أبريل 

complejos. Experiencias de la Corte Penal Internacional y de Argentina”, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina 

  
وزارة العدل وحقوق كّل من  هانظمللمحكمة اجلنائية الدولية نظام روما األساسي ندوة للنظام القضائي أنشأها  -

كانون بينوس إيرس،  يف جملس النواب، األرجنتني، ،  من أجل العمل العاملينيملانيوالرب للجمهورية األرجنتينية، اإلنسان 
 Seminario sobre el Sistema de Justicia creado por el Estatuto de .2016ديسمرب األول/

Roma de la Corte Penal Internacional 
 
فالت من العقاب على اجلرائم الدولية ونعم إلنصاف ندوة برملانية: دعم احملكمة اجلنائية الدولية. نقول ال لإل -

مونتيفيديو، أوروغواي، ، يف جملس الشيوخ يف أوروغواي، والربملانيون من أجل العمل العاملي هانظم، الضحايا
 Seminario Parlamentario: Apoyo a la Corte Penal Internacional: dile ، 2016سبتمرب، أيلول/

No a la impunidad de los crímenes internacionales y Sí a la reparación para las 

víctimas” organized by the Senate of Uruguay, Parlamentarians for Global 

Action(PGA), Montevideo, Uruguay, September, 2016. 
 
، 2020 - 2017قوق اإلنسان خلطة االسرتاتيجية للجنة األمريكية حل، اةسرتاتيجييف الشؤون اال ةمستشار  -

 إىل الوقت احلاضر 2016
أوشفيتز للسالم  مؤسسة الالتينية، و  اإلبادة والفظائع اجلماعية ، الشبكة األمريكيةمنع  حولندوة رافائيل ليمكني  -

 .2015مايو أيار/سانتياغو دي شيلي، شيلي،  واملصاحلة،
أوشفيتز للسالم  مؤسسة ، و الالتينية ماعية ، الشبكة األمريكيةاجلوالفظائع اإلبادة منع  حولندوة رافائيل ليمكني  -

 .2014أكتوبر تشرين األول/ ، بولندا،أسفيسيم واملصاحلة،
 .2014 آذار/مارس، املانيا، برلني، 2من أجل الذاكرة، احلوار حوار مانديال  -
 .2014 يوليومتوز/، بنوم بنه، كمبوديا، 3الذاكرة، احلوار من أجل حوار مانديال  -
 .2013مرب نوفتشرين الثاين/، جنوب أفريقياجوهانسبورغ، و إسكبورن ، 1الذاكرة، احلوار من أجل حوار مانديال  -

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

مشاركة متكررة يف العضوية واحللقات الدراسية يف مجيع أحناء العامل بشأن مواضيع اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  -
سوء املعاملة األخرى وتعزيز احلقيقة  وأنواعاحلقوق اجلنسانية والعنف ضد املرأة وحقوق األطفال واملهاجرين والتعذيب و 

 والعدالة واجلرب يف أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكارييب وأمريكا الالتينية.
يادة العاملية للوكالة األملانية للتعاون الدويل ومركز نيلسون التعاون بني أكادميية الق -عضو معني، حوارات مانديال  -

 إىل اليوم. 2013، منذ لذاكرةجل اأمن مانديال 
عضو معني، اجمللس الفخري االستشاري األكادميي للمدرسة العامة الدولية املعنية بسياسات حقوق اإلنسان يف  -

 Consejo Académico Consultivo Honorario de la Escuela Internacional de) مريكوسور

Políticas Públicas en Derechos Humanos del IPPDH-Mercosur )2015 اآلنإىل 



 

 ، شبكة أمريكا الالتينيةبادة اجلماعية والفظائع اجلماعيةاإلمنظمة منع عضو،  -
 اآلنإىل  2014-معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة  -
اليت تدعو احلكومات إىل العمل من أجل   GQUALمحلة تكافؤ اجلنسنييف للشؤون االسرتاتيجية مستشارة  -

 إىل اآلن. 2014، منذ تعزيز املساواة بني اجلنسني يف احملاكم واهليئات الدولية
عضو معني، التعاون اإلقليمي املشرتك بني بلدان اجلنوب، جمموعة لتبادل اخلربات بشأن النظم الدولية لتعزيز ومحاية  -

 إىل اليوم. 2012ن، منذ سنة احقوق اإلنس
للبلدان األمريكية حملكمة حقوق اإلنسان، أكادميية حقوق احملكمة الصورية حلقوق اإلنسان مسابقة  15قاٍض،  -

الواليات املتحدة األمريكية، اإلنسان والقانون اإلنساين، اجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون، واشنطن العاصمة، 
2010. 

لبلدان األمريكية حملكمة حقوق اإلنسان، أكادميية حقوق لاحملكمة الصورية حلقوق اإلنسان مسابقة  11 ،قاضٍ  -
 1966اإلنسان والقانون اإلنساين، اجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون، واشنطن العاصمة، 

 

 الزماالت والعضويات الفخرية
شبكة من اجلامعات  من طرفبالتعاون  الذي ي داريم الدويل زمالة، هيوبرت مهفري فولربايت، من قبل معهد التعل -

ح ن  م  وهي األمريكية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة  ،األمريكية، واجلامعة األمريكية، كلية واشنطن للقانون
لبية الطلب مصممة لتو اخلدمة العامة يف كل من القطاعني العام واخلاص. يف االلتزام  يبدونالذين تنافسية للمرشحني 

 .2004املتزايد على احملامني املدربني يف القضايا القانونية العاملية 
 واشنطن العاصمة. يف الدويلزمالة ومركز العدل والقانون  -
سيجيل ومعهد البلدان  ركزعلى أساس تقرير مكتوب عن املعرفة النظرية والتقنية بشأن حقوق املرأة، برعاية م ة منح -

 2002اإلنسان األمريكية حلقوق 
، القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدبلوماسية، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، 2000زمالة، جنيف دورة تدريبية  -

 2002جنيف، سويسرا 
ألمريكية حلقوق اإلنسان، ، معهد البلدان اومحايتها النهوض هبا تعزيزحقوق املرأة:  -منحة دراسية، الدورة الثانية  -

 2000كوستاريكا   ه،سان خوس
ومحايتها. معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،  النهوض هبا حقوق املرأة: تعزيز -ورة األوىل منحة دراسية، الد -

 1999سان خوسه، كوستاريكا 
 1999منحة دراسية، دورة حقوق الطفل. معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛ سان خوسه، كوستاريكا  -
ية، دورة دولية عن محاية حقوق اإلنسان للقضاة واحملامني وغريهم من املمارسني القانونيني، املعهد منحة دراس -

 1998اهلولندي حلقوق اإلنسان، جامعة أوترخيت، أكادميية الهاي للقانون الدويل، الهاي، هولندا 
ألمريكية سان، معهد البلدان امنحة دراسية، الدورة السادسة عشرة املشرتكة بني التخصصات يف جمال حقوق اإلن -

 1998ه، كوستاريكا، حلقوق اإلنسان، سان خوس
 

 العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية

 شبكة أمريكا الالتينية ملنع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية -
 اليومإىل  2014-معهد أوشفيتز للسالم واملصاحلة  -
 يومالإىل  - 2013مؤسسة نيلسون مانديال  -
 اليومإىل -2004مهفري ، جلنة فولربايت ه. هوبريت زمالة -



 

إىل  - 1997( Servicio de Paz y Justicia- América Latina) دائرة أمريكا الالتينية للسالم والعدالة -
 اليوم

 اليومإىل  1990( Asociación de Escribanos del Uruguay) للموثقنيالرابطة الوطنية  -
 

 شخصيةاالهتمامات ال

  والتاريخ والسياسة. أفالم؛ السباحة. قضاء أوقات مع األصدقاء. املواضيع الواقعية،قراءة 
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