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جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم التابع للمحكمة اجلنائية  عضوًا يفالنتخاب ل مرشح أوروغواي
 الدولية

 

 الت المؤه  و  ةالخبر بيان 

 يبيان يلّ ميشيليني ديليبي راؤول يف

 عام عرضص و ملخ  

 يف القانون  اهدكتور الشهادة  1987نال يف عام  ؛الدولية حمام متخصص يف حقوق اإلنسان والعدالة
، ويف أوروغوايفيديو ب( يف مونتUDELARكلية احلقوق يف جامعة اجلمهورية )من   والعلوم االجتماعية

 نيويورك لقانون يفلكولومبيا اجست ر يف القانون من معهد  املشهادة  1992عام 

 وإقامة العدلقيقة احلاستجالء الفريق العامل املعين ببصفة عضو فخري يف  يعمل حاليًا يف مونتيفيديو ،
اللجنة اإلدارية املعنية بنهر ، وبصفة رئيس لوفد أوروغواي إىل ويزباري فازكأنشأه رئيس أوروغواي ت  الذي 
 مونتيفيديو –، يف بوينس آيرس (CARPبالتا )

 " شارك يف تأليف الكتاب ذي العنوان An Introduction to International Law on the 

Protection of Human Rights )من  ،" )توطئة إىل القانون الدويل اخلاص حبماية حقوق اإلنسان
 ، مونتيفيديوFundación de Cultura Universitaria ،2012منشورات 

 يف القانون  كليةحقوق اإلنسان يف   أستاذ( جامعة اجلمهوريةUDELAR أعطى دروساً يف .) معهد البلدان
ومعهد العلوم االجتماعية يف جامعة اجلمهورية،  ( واملعهد الوطين للشرطةIIRHحلقوق اإلنسان ) األمريكية

معهد أمريكا الالتينية للعلوم يف  وتعزيز سيادة القانون العليا يف حقوق اإلنسان ودرَّس طاّلب الشهادة
القانون الدويل، ) يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان العليا لدراساتااالجتماعية )أوروغواي(، ومنهاج 

لوزارة العالقات التابع  (IASEاخلارجية ) لخدمةمعهد أرتيغاس ليف  (ماسية والقنصليةواملسائل الدبل  
 (UDELAR) اجلمهورية جامعةيف  القانون كلية -اخلارجية 

  شىت جامعات أمريكا الالتينية وأوروبا وأمريكام عروضاً بناء على دعوة يف قدَّ و حماضرات ألقى 

  جمالت وطنية ودولية متخصصةنشر مقاالت يف 

  الفضاء اجلديد" عن حزب )عضو سابق يف كونغرس أوروغواي"(Nuevo Espacio)  واجلبهة
 PARLASUR(، وعضو سابق يف 2015-1994املشارك فيها(، )( Frente Amplio)العريضة 



. وكيل وزير (MERCOSURاجلنوبية املسماة  لبلدان أمريكا)اهليئة التشريعية جلماعة السوق املشرتكة 
 (2009-2005أوروغواي ) يف التعليم والثقافة، ووزير التعليم والثقافة باإلنابة

 ( 2015-2011عضو منظمة "برملانيون من أجل العمل العاملي" واللجنة التنفيذية هلذه املنظمة ) ق منس  و
 (2015-2011القانون الدويل وحقوق اإلنسان )ب ها اخلاصبرناجم

 ( مستشار األمانة 2007-2005نائب رئيس اجمللس التنفيذي لليونسكو .) العامة لألمم املتحدة فيما
مدير مركز العدالة والقانون الدويل ألمريكا  .(1993-1992يف سلفادور ) احلقيقة استجالءجلنة خيص 

(. مؤسس "مرصد السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان 1993-1994) (CEJIL-SURاجلنوبية )
(. شارك يف برنامج نشطاء مركز جامعة  2004" )اجلنوبية لبلدان أمريكاجلماعة السوق املشرتكة التابع 

عهد بيكر التابع مل(، شارك يف مشروع األمريكيتني 1990كولومبيا املعين بدراسات حقوق اإلنسان )
(. اخنرط خالل شبابه اخنراطًا نشطًا يف احلركة الطالبية وعمل يف خمتلف منظمات 2000جلامعة رايس )
 اجملتمع املدين.

 التعليم
 ( ماجست ر يف القانونLL.M) 1992معهد كولومبيا للقانون، نيويورك،  من 

 من املتعددة االختصاصات اتشهادة الدراس ( معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانIIRH ،) سان
 1991خوسيه بكوستاريكا، 

  يف القانون  كليةمن   يف القانون والعلوم االجتماعية اهدكتور( جامعة اجلمهوريةUDELAR ،مونتيفيديو ،)
1987 

  يف القانون  كلية،  ةقانونيال ةساعداملختصص يف( جامعة اجلمهوريةUDELAR ،مونتيفيديو ،)1985 

 األكاديمية األنشطة

 التدريس 

 يف القانون  كلية يف ستاذ حقوق اإلنسانأ( جامعة اجلمهوريةUDELAR منذ عام )1993 

  أكادميية حقوق "حقوق اإلنسان يفجائزة أفضل مقال "عضو فخري يف جلنة التحكيم املعنية مبنح ،
 ، واشنطن العاصمة2015األمريكية، اإلنسان والقانون اإلنساين، معهد واشنطن للقانون، اجلامعة 

  معهد العلوم يف  الدراسات العليا يف حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانونشهادة تدريس طالب
 ، مونتيفيديو2014االجتماعية ألمريكا الالتينية )أوروغواي(، 



  ماسية الدبل  القانون الدويل، املسائل )منهاج الدراسات اجلامعية يف القانون الدويل وحقوق اإلنسان
التابع لكلية القانون يف جامعة اجلمهورية (، IASE، معهد أرتيغاس للخدمة اخلارجية )(والقنصلية

(UDELAR) ،2014مونتيفيديو ، 

  عليا يف جمال املنظمات الدولية والتكامل، معهد العلوم الامعية اجلدراسات الشهادة تدريس طالب
 ، مونتيفيديو2012و 2010(، UDELARاالجتماعية التابع جلامعة اجلمهورية )

 ( دورة دراسات جامعة للتخصصات، معهد البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانIIRH سان خوسيه ،)
 2006كوستاريكا،  دي

   باتفاق مع( جامعة اجلمهوريةيف القانون  كليةاملعهد الوطين للشرطة (UDELAR) )مونتيفيديو ،
2002-2003 

  يف اهلندسة املعمارية  كليةالتنظيم احلضري،  قانون( جامعة اجلمهوريةUDELAR ،مونتيفيديو ،)
1988 

 المنشورات
 "Introducción al Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos "

من منشورات ، أناليا ب نفي، اشرتك يف تأليفه مع توطئة إىل القانون الدويل اخلاص حبماية حقوق اإلنسان()
Fundación de Cultura Universitaria (FCU )– ( مؤسسة زملار ميشيليينFZM )–  مرصد

(، OPPDHM)اجلنوبية  لبلدان أمريكاجلماعة السوق املشرتكة السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان 
 ، مونتيفيديو2012أيار/مايو 

 "Reflections on Uruguayan Law Nº 18831 a Year After Its Enactment( "يف  تأمالت
، 20، اجمللد Human Rights Brief جملة بعد سن ه بعام واحد(، 18831قانون أوروغواي ذي الرقم 

 ، معهد واشنطن للقانون التابع للجامعة األمريكية، واشنطن3العدد 

 “Contra la cultura de la impunidad. Reflexión, compromiso y aprendizajes frente a 

los nuevos desafíos”, Luchas contra la impunidad - Uruguay 1985-2011, Fried, 

Lessa compiladoras, Ed. Trilce, Montevideo 

 “Cruce de Caminos - Aportes para la discusión en la izquierda” - 

Reportaje y compilación de artículos y discursos”  من  مسامهات -)تقاطع الطرق
 ، مونتيفيديو2009، آب/أغسطس  Editorial Portavoz (،أجل نقاش ينزع إىل اليسار

 " :مقاالت أكادمييةArtículo Primero" ،"Human Rights Brief" ،"No te Olvides ،"
"Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos" 



  اض و الرأي  يعَّبَّ فيها عنومقابالت مقاالت "، Brecha" ،"la diaria" ،"Búsqueda" :ةالسياس يفخي 
"Rumbosur" ،"Tiempo de Cambio ،""Voces"صفحة املقاالت االفتتاحية  ؛

http://www.uypress.net 

 دعوة مة بناء علىالمحاضرات والعروض المقد  
كاليفورنيا والية  جامعة (، 2015) (UCLA) (، جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس2015جامعة ستانفورد )

(، 1990(، معهد نيويورك للقانون )2011جامعة كولومبيا ) (،2015)( CALSTATE)أجنلوس  يف لوس
(، جامعة أوكالهوما 2014فلوريدا ) الدولية يفامعة اجل(، 2014معة هارفارد )(، جا1993معهد برنارد )

(، جامعة بوينس 2012(، جامعة يورك )2012(، جامعة أكسفورد )1993(، جامعة ودنر )2008)
(، اجلامعة االحتادية يف 2007(، جامعة توركواتو دي تيال )2004(، جامعة سان مارتن )2013آيرس )
(، جامعة UDELAR( )2015(، جامعة اجلمهورية )2004) برازيلياة االحتادية يف اجلامع(، 2010بارايبا )
معهد حقوق (، 2012)( UDE)جامعة ديال إمَّبيسا (، 2006)الكاثوليكية الرانغا  نطونيوأ داماسو

(، رابطة دراسات 2009(، منظمة األمم املتحدة للطفولة )IIDH( )2006اإلنسان لبلدان أمريكا الالتينية )
فريدريك إبرت مؤسسة (، 2010لوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل والتنمية )ا(، 1991أمريكا الالتينية )

(FESUR( )2011 ،)(، جامعة بارا الباز 2003الدويل ) ه(، مركز أولف بامل2002ن جورس )امؤسسة ج
(UPAZ( )2002( "منظمة "برملانيون من أجل العمل العاملي ،)2014) 

 العمل التشريعي
  التالية:  فرتات الواليةجملس املمثلني، مجهورية أوروغواي الشرقية( ل)أوروغواي برملان عضو يف 

. نائب رئيس الَّبملان يف 2015-2010و 2010-2005؛ 2005-2000؛ 1995-2000
 1988عام 

  ترأس هذه الَّبملانية يتهوالكل فرتات لملعنية بالدستور والقوانني والتشريعات العامة واإلدارة اعضو اللجنة .
 2004 ماللجنة يف عا

  الَّبملان وجلنيت جملس ي ورعاية احليوان،  دمان والسكان والتنمية وأوضاع العنفباإل املعنيةعضو اللجان
 بنظام السجون وحقوق اإلنسان تنياملعني (جملس الشيوخ وجملس النواب)

  عضو وفد أوروغواي إىلPARLASUR  لبلدان أمريكا)اهليئة التشريعية جلماعة السوق املشرتكة 
 وعضو جلنته املعنية بالشؤون القانونية 2014إىل عام  2010من عام  (وبيةاجلن

  إىل عام  2011عضو منظمة "برملانيون من أجل العمل العاملي" وعضو جملسها التنفيذي من عام
 2015-2011القانون الدويل وحقوق اإلنسان للفرتة ب ها اخلاصبرناجممنس ق و ، 2015



 المناصب والمهام الرفيعة
  مونتيفيديو2015، العدل وإقامةاحلقيقة استجالء فخري يف الفريق العامل املعين بعضو ، 

 ( رئيس وفد أوروغواي إىل اللجنة اإلدارية املعنية بنهر بالتاCARP ،)2015 مونتيفيديو –، بوينس آيرس 

  ،2007-2005وكيل وزير الرتبية والثقافة، ووزير الرتبية والثقافة باإلنابة، أوروغواي 

 2007-2005ب رئيس اجمللس التنفيذي لليونسكو، نائ 

 2009-2006وروغواي، ألجلنة فلَّبايت إدارة لس رئيس جم 

  َّ2008-2006لبلدان اإليب رية واألمريكية، يف اضة املعنية مبؤمتر وزراء العدل رئيس اللجنة املفو 

  ،2008ممثل أوروغواي إىل مؤمتر وزراء العدل يف البلدان األمريكية 

 2009حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، جمللس املستوى  ةالرفيعاالجتماعات أوروغواي إىل  ممثل 

  هيئة حكومية مسؤولة عن صوغ السياسات املتعلقة  اجملموعة الوطنية املعنية باملخدرات يف أوروغوايعضو(
 2009-2005باملخدرات وعن تنسيق اجلهود ملكافحة استهالكها واالجتار هبا يف أوروغواي(، 

  2009-2005الفريق املشرتك بني املؤسسات املعين بالنهوض بالثقافة يف أوروغواي، منس ق 

  2009-2005رئيس اجمللس الوطين الفخري واالستشاري املعين بالطفولة واملراهقة، و مندوب 

  2009-2007اللجنة الوطنية املعنية بأنشطة الفروسية، منس ق 

 األنشطة المهنية واألهلية
 " لبلدان أمريكااملشرتكة  جلماعة السوقمرصد السياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان التابع مؤسس 

 (2004" )اجلنوبية

 (2000عهد بيكر التابع جلامعة رايس )مل تنييشارك يف مشروع األمريك 

  ،1996مدير معهد التضامن والتنمية 

 ( مستشار لدى معهد حقوق اإلنسان للبلدان األمريكيةIIRH ،)1994 

  سلفادور  يف استجالء احلقيقةجلنة العامة لألمم املتحدة فيما خيص مستشار لدى األمانة 
(1992-1993) 

  ألمدير مركز العدالة والقانون الدويل( مريكا اجلنوبيةCEJIL-SUR ،)1993-1994 

  1990، حقوق اإلنسان التابع جلامعة كولومبيامركز نشطاء شارك يف برنامج 



  املتعلقة بالعمل والشؤون االجتماعيةواملشورات حمام لدى مركز الدراسات (Centro d Estudios y 

Asesoramientos Laborales y Sociales) ،1990-1987، مونتيفيديو 

  حمام ووكيل قانوين لدى رابطة العمل النقايب يف( أوروغوايASU ،مونتيفيديو ،)1987-1985 

 1990-1987القانوين،  اخلب ربة مهنة حرة ويتوىل دور حمام ميارس احملاماة مبثا 

  1985-1983القانون،  طلبةالتعليم العام وناشط يف مركز  لطلبةالرابطة االجتماعية والثقافية رئيس 

 النشاط السياسي
  جلنة اإلصالح الدستوري للجبهة العريضة منس ق(Frente Amplio )(2013-2015) 

  2011العريضة يف جملس النواب، جمموعة ممثلي اجلبهة منس ق 

 عضو بديل يف أمانة اجلبهة العريضة ممثالً حلزب الفضاء اجلديد (Nuevo Espacio) ،2005-2011 

 1994العريضة، منذ عام اجلبهة  - عضو اجمللس التنفيذي الوطين حلزب الفضاء اجلديد 

  1993-1991ومسؤوهلا لدى األمم املتحدة،  ةاالشرتاكي الشبيبةنائب رئيس االحتاد الدويل ملنظمات 

 اللغات:
 (؛ الفرنسية والَّبتغالية واإليطالية )يفهمها(يتقنهاليزية )ك؛ اإلن(اإلسبانية )لغته األم
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