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 ( املؤهالت أحدثمن  ا  )بدء احملوز، املؤهل ، املؤسسة: التاريخالدراسيةاملؤهالت 
 الـُمْدخ التمزيد من  إدراجلزم اللصق إذا و  يرجى النسخ -

2010   
 (كيتويف  ) لدول األنديز بوليفار سيمون جامعة  :املؤسسة -
 معادل) النزاعات وإدارة الدوليةاملفاوضات  يف صتخص  ب الدولية، العالقات يف ماجستري :احملوز املؤه ل -

 (دولية حيزت سابقا  ال علياالدراسات من معهد ال شهادةل
1990 - 1994  
  جنيفيف  الدولية العليا الدراسات معهد  :املؤسسة -
 تخصص يف القانون الدولب ،يف العالقات الدولية الدراسات العليا شهادة :احملوز املؤهل -
1985 - 1987  
 كيتو يف ،البابوية الكاثوليكيةاإلكوادور  جامعة ة:املؤسس -
 الفقه القانوين يف دكتوراه :احملوز املؤهل -
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1979 - 1985  
 (كيتو يف) البابوية اإلكوادور الكاثوليكية جامعة :املؤسسة -
 القانونية يف العلوم ماجستري :احملوز املؤهل -
 
 وظيفة( أحدث من بدءا  ) خرىاأل علوماتامل ، الوظيفة تسمية ، العمل رب ، التاريخ: املهنية اخلربة
 الـُمْدخ التمزيد من  لزم إدراجاللصق إذا و  يرجى النسخ -
 االقتضاء سبحب باء، القائمة يف إطار أو ألف القائمة يف إطار بالرتشح اخلربة املعنية صلة بيان يرجى -

  تاريخه حتى 07/2018
 يف اإلكوادور ةالعام النيابة :العمل رب -

 اإلكوادوريف  العام املدعي :الوظيفة تسمية -

 يف ومؤسساهتا للدولة القضائي التمثيل ار مي يذال ،للدولة العامة يف النيابة املرجع األعلى :أخرى معلومات -
ال اجملو  ينهاملال اجملو  ياإلدار  الاجملو  ،()االدعاّء باحلق املدين واجلنائي الدستوري لنياجملا
 الدول التحكيميف إطار و  اإلنسان، قو حب واملعنية العامة الدولية احملاكم وأمام ،املدين

على حنو  القانونيةاملشورة  وإسداء ،القانونية الفتوى ؛ةاألجنبي أمام هيئات القضاء واحملاكمات
 مراقبة ؛تطبيقه أو القانون تفسري بشأن العام، القطاع وكيانات هيئات إىلملزم  طابع ذي
 .عقود وما تربمه من تدابريالعام وكياناته من  القطاع ما تقوم به مؤسسات قانونية  

12/2015 - 07/2018  
 يف كيتو AEQUI و ARS BONI مكتب احملاماة :العمل رب -

 الرئيس :الوظيفة تسمية -

 احملاكم أمام قضائيا   الدول بني لنزاعاتا تسوية جمال يف اصةخبو  الدول، القانون قضايا إدارة :أخرى معلومات -
 وحقو  ،االخرتاع براءات) الفكرية امللكية ؛التحكيمتسوية النزاعات عن طريق و  الدولية
 والنفط استخراج املعادن ؛(التجارية والعالمات ،النشرالتأليف و 
 ؛والتفاوض بشأهنا (إخل الطريان، حوادث) الالحقة بالغري األضرار عن اتلتعويضبا املطالبة
 العام القطاع مع العالقات بشأن ةالعام املشورة ؛األنديز مجاعة بلدان قانون ؛البيئة قانون

 احملاماةمكتب  أنشطة على العام اإلشراف ؛اإلكوادوري
 مستقل ح ك م

08/2007 - 11/2015  
يف   محاماةلل( Peñaherrera Ponce & Salvador)وسلفادور بينياهرييرا بونسيه مكتب :العمل رب -

  كيتو

كانون  مشارك، مدير ؛2015 تشرين الثاين/نوفمرب - 2007 آب/أغسطس شريك، :الوظيفة تسمية -
 2012 كانون الثاين/يناير - 2010 الثاين/يناير
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 احملامي سلفادور السيد وكان ة. الفكري وامللكية الدول القانون قضايا سلفادور السيد تناول :أخرى معلومات -
 القضية"يف  إكوادور حكومة إىل املشورة قدم الذي القانوين الفريق يف الوحيد اإلكوادوري
 حمكمة على ُعرضت اليت ( كولومبيا ضد إكوادوري )اجلو  األعشاب مبيدات برش املتعلقة
 م.(عا يف تسويتها متت)و  2008م عا يف الدولية العدل
 الفكرية، للملكية اإلكوادوري للمعهدالتابعة  الصناعية امللكية جلنة أعضاء اختيار هيئة عضو

2014 
07/1997 - 07/2007  
 كيتويف   للمحامني ( القانوينCrespoكرسيبو )  مكتب :العمل رب -

 2007 متوز/يوليو - 1997 متوز/يوليو ؛مشارك مدير :الوظيفة تسمية -
 القانوينكتب امل أنشطة على العام اإلشراف إخل الفكرية، وامللكية الدول القانون قضايا إدارة :أخرى معلومات -

 
03/1997 - 07/2007  
   Programa Nacional de)  القضاء سري إصالح لدعم الوطين الربنامج :العمل رب -

   Apoyo a la Reforma de la Administración de  

Justicia )(ProJusticia)   كيتويف 
 1997 متوز/يوليو - /مار رآذا ؛التنفيذي املدير :الوظيفة تسمية -
 الربنامج تنسيق وحدة وتنظيم إدارة :أخرى معلومات -

 البنك من بتمويل اإلكوادور، يف العدل قطاع إلصالح الشاملة اخلطة تنفيذ عن مسؤول
منظمة األمم و  الدولية، للتنمية األمريكية والوكالة األمريكية، للبلدان التنمية ومصرف الدول،

دوالرات الواليات من  دوالر مليون 17 يقارب إمجال مببلغ ،(اليونيسفاملتحدة للطفولة )
 املتحدة األمريكية

09/1996 - 03/1997  
 كيتويف   (Fundación Futuro Latinoamericano" )الالتينية أمريكا مستقبل" مؤسسة :العمل رب -
 ديرامل :الوظيفة تسمية -
 واإلشراف ةالدولي اخلاصة ةاملاحناجلهات و  األطراف املتعددة متوهلا املنظمات مشاريع تصميم :أخرى معلومات -

 املتعلقة باملسائل العامة السياسات األخذ يف إىل ا  رئيسي الرامية ،هذه املشاريع تنفيذ على
 أمريكا يف البيئية - االجتماعية النزاعات إىل تدب رو  ،(والبيئة التنمية) املستدامة بالتنمية
 هايموظفجمموعة  تألفت اليت للمؤسسة العامة اإلدارة. ويتوآل السيد سلفادور أيضا  الالتينية
 إداريني مساعدين وستة نيْ آخر   نْي مهنيـ   من

07/1992 - 08/1996  
 (سويسرا جنيف،) لتعويضاتل املتحدة األمم جلنة املتحدة، لألمم التابع األمن جملس :العمل رب -
 (الكويت أو العرا  مغادرة" )لفأ" املطالبات وحدة مدير ،رئيسي قانوين :الوظيفة تسمية -
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من  عشرة عن يقل ال وما آخرين حمامني ثالثة يضم فريق إدارةكان السيد سلفادور يقوم ب :أخرى معلومات -
 إىل قدمها مطالبة 900 من ألف أكثر در ، و والكتبة يناملستشار و  قانونينيال ساعدينامل

 الغزو أعقاب يف الكويت أو العرا  مغادرة لىع إكراههم عن لتعويضا ينشدون أفراد اللجنة
غريها و  الصلة ذات األمن جملس قرارات وتطبيق تفسري. 1991-1990يف الفرتة  العراقي
 املطالبات من العديد ملعاملة جديدة تقنيات واستخدام تصميم. القانونية النصوصمن 
واستخدام ( إخل ،منتقاة ناتعي  فحص التمحيص القائم على  ،بواسطة احلاسوب املقارنة)

 ،دفع مبالغهااإلذن بو  مطالبةالف  800 من أكثر معاجلة   أتاح ما ،املعلوماتية لمواردل مكثف
 إىل إلقرارها، ،املعنية النتائج وتقدمي التقارير كتابة. دوالر مليارات ثالثة عنجمملها  زيدي اليت
 الرئيس ،(José María Ruda) رودا ماريا خوسيه الدكتور ترأسها ،(منيحمكي ) ضنيمفوي  هيئة
 الدولية العدل حملكمة السابق

01/1988 - 06/1992  
  جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى الدائمة اإلكوادور بعثة :العمل رب -
  مستشار مث أول سكرتري مث ثان سكرتري :الوظيفة تسمية -
 عديدة اجتماعات يف لةتناو املسائل امل بشأن الوطنية املواقف إعداد يف ساهم السيد سلفادور :أخرى معلومات -

األمم  ومؤمتر الدولية، العمل ومنظمة ،للتعويضات املتحدة األمم جلنة) خمتلفة دولية هليئات
 ؛(وغريها الفكرية، للملكية العاملية واملنظمة العاملية، الصحة ومنظمة ،املتحدة للتجارة والتنمية

 منها العديد خالل جريتأُ  اليت ،االجتماعات هذه إلكوادور يف بصفة مندوب املشاركةو 
. اخلارجية العالقات لوزارة عنها تقارير وكتابة قانونية، نصوص العتماد دقيقة مفاوضات
املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  الالتينية أمريكا بلدان جمموعةناطق باسم 

وهو  والتنمية، التجارة لس. مقرر جم(1991) األساسية السلع قضايا بشأن بامسها ناطقا  
 (1992-1991)مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  من هيئات هيئة أعلى

12/1982 - 12/1987  
 (كيتو)يف   اخلارجية العالقات وزارة :العمل رب -
  ثان سكرتري مث ثالث سكرتري :الوظيفة تسمية -
العالقات  وزارةل تابعة عدة إدارات يف ،هام قانوين حمتوى منها لعديدل خمتلفة، مسؤولياتتوىل  :أخرى معلومات -

 السيادةبو  الدولية واالجتماعات املعاهداتبو  املتحدة األممب املعنية داراتاإل) اخلارجية
 (الوطنية

10/1980 - 11/1982  
 (كيتو)يف   العليا العدل حمكمة :العمل رب -
 ةالثالثالدائرة  أمانة مساعد :الوظيفة تسمية -
 واجلنائي، املدين لنياجملا يف النصوصمن  وغريها الثالثة الدرجة أحكام مشاريع نصوص حترير :أخرى معلومات -

 األحكامسجالت  ومسك جتهيز اإلجراءات ؛الدائرة قضاة إشرافحتت 
 

 :األخرى المهنية األنشطة
  تاريخه حتى 05/2018
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 وتستخدم. الدائم هانتخبه جملساملنظمة الدول األمريكية،  ةالرئيسيمن األجهزة وهي اللجنة القانونية للبلدان األمريكية، يف عضو 
 توحيد إمكانية ودراسة وتدوينه الدول للقانون التدرجيي التطوير لتعزيز القانونية املسائل بشأن استشارية هيئة بوصفها املنظمة اللجنة

 .األرضية اجلنويبالكرة نصف بلدان مجيع يف التشريعات
 

 المنشورات أهم
 مركز ،(Estudios en perspectivaاستشرافية" ) دراسات"يف  (،Derecho internacional penal" )الدول اجلنائي القانون" •

 األوىل الطبعة كيتو، ،(Pontificia Universidad Católica del Ecuador) البابوية الكاثوليكية اإلكوادور جامعة منشورات
 .فحةص 467 ،(2006الثانية )الطبعة  ،(2004)

 La Facultad de Jurisprudencia de)" الدول اإلنساين والقانون البابوية الكاثوليكية اإلكوادور يف جامعة الفقه القانوين كلية" •

la PUCE y el Derecho Internacional Humanitario)، واليوم أمس ،الدول اإلنساين القانون" ذي العنواناجلماعي  يف املؤليف "
(Derecho Internacional Humanitario. Ayer y hoy)، اإلكوادور جامعة منشورات ومركز األمحر للصليب الدولية اللجنة 

 .34 حىت 23 صفحاتال كيتو، ،2018 ،البابوية الكاثوليكية

من  طالباتامل: األفراد مطالبات - الكويت أو العرا  مغادرة عن التعويض: القسرية اجلماعية اهلجرةب جربا  للتضرر"عمل اخلري  •
 Making good for forced exodus: compensation for departure from Iraq or Kuwait – Claims of)" الفئة ألف

individuals: A Claims)، بسونج   الذي أشرف على حتريره كريستوفراملؤليف  يف (Christopher Gibson وآخرون ) ذي العنوان
 War Reparations and the Unاالضطراب" )تسبيب  عن التعويض للتعويضات: تصميم املتحدة األمم وجلنة احلرب ويضات"تع

Compensation Commission. Designing Compensation After Upheaval)، ،أكسفورد، جامعة منشورات أكسفورد 
 .241حىت  221 الصفحات ،2015

 El Ecuador y la doctrina del margen)" اإلنسان حلقو  األمريكية لبلدانا منظومة يف يالتقدير  ام اهل ومبدأ كوادوراإل " •

de apreciación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos)، املؤليف الذي نسيقت حتريره باوال أندريا أكوستا  يف
 يالتقدير  ام ذي العنوان "اهل (Manuel Nezñez Poblete) ليتيهم زنيز بـُبْ مانويل  و( Paola Andrea Acosta Alvaradoألفارادو )

 El margen de apreciación en el Sistema" )والوطنية اإلقليمية التوقعات: اإلنسان حلقو  األمريكية البلدان منظومة يف

Interamericano de Derecho Humanos: proyecciones regionales y nacionales)، املستقلة املكسيكية الوطنية اجلامعة 
(Universidad Nacional Autónoma de México)، 2012، 270حىت  239 الصفحات. 

 El Derecho Internacional en la Constitución)" والقبيح والسي ئ اجلي د: 2008 لعام اإلكوادور دستور يف الدول القانون" •

ecuatoriana de 2008: lo bueno, lo malo y lo feo)، (ألكيفار ألفاريز فرناندا ماريا مع باالشرتاك (María Fernanda Álvarez 

Alcívar))، الدول القانون دراسات" يف("Estudios de Derecho Internacional)مانسيال يانو  هوغو لألستاذ تكرمي كتاب ؛ 
(Libro Homenaje al profesor Hugo Llanos Mansilla)، طومسون رويرتز ) -منشورات ألبيليدو بريوAbeledo Perrot-

Thompson Reuters)،   899حىت  875 الصفحات الثاين، اجمللد ،2012 شيلي، دي نتياغوس. 

 العدل حملكمة القضائي االجتهاد ضوء يف وبريو اإلكوادور بني اإلقليمي النزاع على ‘استمرار حيازة واضع اليد’ مبدأ تطبيق" •
 Aplicación del principio del ‘uti possidetis juris’ al conflicto territorial ecuatoriano-peruano a la luz de la)" الدولية

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia)، الرا سلفادور هخورخي أصدقاء كتاب يف (Libro de amigos de 

Jorge Salvador Lara)، 2005 كيتو، البابوية، الكاثوليكية اإلكوادور جامعة. 

 Tendencias en los litigios entre)" الدولية العدل حمكمة أمام ا الالتينيةأمريك دول بني التقاضيعلى صعيد  جتاهاتاال" •

Estados de Iberoamérica ante la Corte Internacional de Justicia)، للقانون األمريكي-الربتغال-اإلسباين املعهد حولية يف 
 .236حىت  216 الصفحات ،Tecnos ، 2009 منشورات ، مدريد ،19 اجمللد ، (IHLADI) الدول
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 Dictamen de los Países Garantes = Laudo) جمهول واحد" من أكثرب معادلة :التحكيم قرار=  الضامنة البلدان رأي" •

Arbitral. Una ecuación con más de una incógnita)، البابويةالكاثوليكية  اإلكوادور جامعة جملة يف (Revista de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador)، ،2006 أيلول/سبتمرب ،79 العدد كيتو. 
 De Nuremberg a Roma. El largo periplo de la Corte) "الدولية اجلنائية للمحكمة الطويلة الرحلة :روما إىل غنورمرب  من" •

Penal Internacional)، الفقه القانوين كلية جملة يف (Revista de la Facultad de Jurisprudencia)، اإلكوادور جامعة 
 .244حىت  213 الصفحات ،1999 آذار/مار  ،1 العدد ،البابويةالكاثوليكية 

 وزارة يوظفم رابطة جملة يف ،(Delitos contra la humanidad: el apartheid)" العنصري الفصل: اإلنسانية ضد اجلرائم" •
 كيتو، ،17 العدد ،(Revista de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano) اإلكوادورية اخلارجية
1989. 

 وزارة موظفي رابطة جملة يف ،(Delitos contra la humanidad: el genocidio)" اجلماعية اإلبادة: اإلنسانية ضد اجلرائم" •
 كيتو، ،15 العدد ،(Revista de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano) اإلكوادورية اخلارجية
1988. 

 Revista de la) اإلكوادورية اخلارجية وزارة موظفي رابطة جملة يف ،(Delitos contra la humanidad)" اإلنسانية ضد اجلرائم" •

Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano)، 1988 كيتو، ،13 العدد. 
 النشطة األكاديميةأهم 

 البابوية الكاثوليكيةاإلكوادور  جامعة
 كلية القانون

 ،القضائي اجمللس نهاعيّ  اليت اخلرباء جلنة يف عضوا   سلفادور العميد كان. 2018ه يولي متوز/2016ل أبرينيسان/ عميد 
 . 2017 الوطنية، العدل حملكمة اجلزئي للتجديد إكوادور يف
 2016 أبريلنيسان/ - 2008 أبريلنيسان/ ؛الفقه القانوين لكليةالتابع  (CIDI) الدول لقانونيف جمال ا البحوث مركز مدير •
 2001 آذار/مار  ؛(Instituciones del Derecho Internacional Público) "العام الدول القانون مؤسسات" حماضر أستاذ •
 (يف إجازة) اآلن حىت
يف ) اآلن حىت 2014 آب/أغسطس ،(Introduction to the Theory of Law)" القانونمقّدمة إىل نظرية " حماضر أستاذ •

 (إجازة
 (يف إجازة) اآلن حىت 2006 آذار/مار  (؛Derecho Internacional Penal) "الدول اجلنائي القانون" حماضر أستاذ •
 حىت 2013 (؛Derecho Internacional de los Conflictos Armados)" املسلحة للنزاعات الدول القانون" حماضر أستاذ •
 (يف إجازة) اآلن

 ديسمربكانون األول/ -أيلول/سبتمرب ؛الوطنية العدل حملكمة اجلزئي لتجديدبغية ا القضاء جملس عيينهااليت  اخلرباء جلنة عضو •
2017 



 
7 

 
 (Antonio J. Quevedo) "فيدوكوي أنطونيو" ماسيةالدبلُ  األكاديميةوزارة الشؤون الخارجيةن 

 نيسان (،Solución judicial de controversias internacionales) "القضاء ة عن طريقالدولي اخلالفاتتسوية : "زائر أستاذ •
 Derecho)" واملؤسسات املبادئ: الدول اجلنائي القانون" ؛2000 آب/أغسطس الدول، التحكيم حول عمل حلقة ؛1998

internacional penal: principios e instituciones)، الالتينية على صعيد  أمريكا يف جتاهاتاال" ؛2003 يناير/الثاين كانون
 ديسمرب/  األول كانون ،(Tendencias de litigios ante la CIJ en América Latina)" الدولية العدل حمكمة أمام التقاضي
2007 

 
 األحمر للصليب الدولية اللجنة
( Universidad Inca Garcilaso de la Vega) فيغا ال دي غارسيالسو إنكا جامعة الدول اإلنساين، القانون يف دورة: مدر ب •

 .2014 يف ليما،
   كروز سانتا دي أندريس املارشال دورة: مدر ب (Andrés de Santa Cruzيف ) 2015 الباز، الدول اإلنساين، القانون 

 اإلنساين، كيتو الدول القانون ( يفAntonio José de Sucre) سوكريه دي خوسيه أنطونيو املارشال لدورة نسخ عدة: مدر ب
 

 المهنية في الرابطات والجمعيات العضوية
 2016-2012 اإلدارة، جملس عضو ؛2008 ،عامل عضو الدول، للقانون األمريكي -الربتغال -اإلسباين املعهد

 الشخصي مجاالت االهتمام
( Miércoles Santo. Un caso de Nuño Olmos) "أوملو  نونيو قضية .املقد  األربعاء" البوليسية - التارخيية روايةال مؤلف
 رسام .تارخيية مقاالت مؤلف ؛(نشرال قيد) (Jóvenes Generales .1822" )شباب جنراالت .1822" التارخيية والرواية( 2013)
 .ملوسيقىاب مولع. هاو   طيور ملاع .هاو  

 


