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الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغـريه مـن

ب املعاملـة أو العقوبـةضرو
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  الدول األطراف  اجتماع
  االجتماع اخلامس

  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

تعـذيب  يف اللجنة الفرعية ملنع ال    اً  انتخاب ثالثة عشر عضو   
 ٣١ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي مـدة واليتـهم يف           

 مـن   ٩ و ٧، وفقاً للمادتني    ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول 
وغريه من  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      

  الالإنسانية أو املهينة ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

  يبأعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذانتخاب     

  *مذكرة من األمني العام    

  إضافة    
 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      ٩ و ٧سيدعو األمني العام، عمالً باملادتني        -١

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، إىل عقـد                 
  مكتب األمـم املتحـدة يف      ري، يف  للدول األطراف يف الربوتوكول االختيا     اخلامساالجتماع  

ثالثة عـشر    من أجل انتخاب     ،٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣  املوافق  يوم اخلميس  ،جنيف
 ٣١ يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي مدة واليتـهم يف                عضواً

  . ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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الـدول   وتوكول االختياري، دعا األمني العـام      من الرب  ٦ من املادة    ٣ بالفقرة   وعمالً  -٢
، إىل تقدمي   ٢٠١٤مايو  / أيار ٧األطراف يف الربوتوكول االختياري، يف مذكرة شفوية مؤرخة         

وتـرد  . ٢٠١٤أغسطس / آب٧ترشيحاهتا لعضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف أجل أقصاه     
 يف الوثيقـة  ٢٠١٤أغـسطس  / آب٧ حىتتلقيها   عشر اليت متاألربعةالسري الذاتية للمرشحني   

CAT/OP/SP/12.  
 ٢٦ الـذي اقترحتـه بـريو يف          الذاتية للمرشـح   ةوترد يف مرفق هذه الوثيقة السري       -٣
   .٢٠١٤أغسطس /آب
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  املرفق

   الذاتية للمرشحةالسري    

  )بريو (فيلييب اندريس فيافيسينسيو ترييروس    
   ١٩٥٥أكتوبر / تشرين األول١٨، )بريو(ليما  :تاريخ ومكان امليالد

   واألملانيةاإلنكليزية اإلسبانية و :لغات العمل

  الوظيفة احلالية/املنصب احلايل    
شريك ورئيس احملـامني يف مكتـب احملامـاة         . عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       

 يف القانون اجلنـائي وعلـم اجلرميـة يف اجلامعـة            بارزأستاذ  . فيالفيسينسيو وميزا وريفريا  
كية البابوية يف بريو، ويف اجلامعة الوطنية مايور دي سان ماركوس ويف جامعة سان               الكاثولي

 يف جامعة   ه لنيل شهادة الدكتورا   وهو أيضاً أستاذ ومنسق للدراسات العليا     . مارتني ديبُّوريس 
وهو أستاذ زائر يف العلوم اجلنائية لطلبة املاجستري يف جامعة زوليا،           . سان مارتني دي بورِّيس   

  .راكايبو، ويف مدرسة القضاة يف مجهورية السلفادوريف ما

 األنشطة املهنية الرئيسية    

مثّل الدولة أمام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية غارسيا            :٢٠٠٥  
مستشار لدى جلنة مراجعـة القـانون       : ٢٠٠٥-٢٠٠٤ورامرييز روخوس ضد بريو؛     أسُتو  

رئيس جلنة ختفيف العقوبات التابعة لـوزارة        :٢٠٠٤ة؛  باجلمهوريشيوخ  الجملس   اجلنائي يف 
أمني فين للّجنة الرفيعـة     ) ب(؛  أمني مظامل جهاز الشرطة الوطين يف بريو      ) أ (:٢٠٠٣ العدل؛

 لدى مكتب   حمامٍ :٢٠٠٢ ؛التابعة لوزارة العدل   ،املستوى املعنية بتشريعات مكافحة اإلرهاب    
عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء  تخصص يف حاالت االختفاء القسري ويفاملاملدعي العام 

ألكادميية الوطنية للقضاة؛   مدير عام ا  ) أ: (٢٠٠١ املعلَّمة؛ القبور غري إخراج الرفات من    ويف  
رئيس جلنة الدراسات يف األكادميية الوطنية للقضاة التابعة لنقابـة احملـامني يف ليمـا؛               ) ب(
  .االستشارية يف القانون اجلنائي لدى نقابة احملامني يف ليمارئيس اللجنة  )ج(

 املؤهالت العلمية    

دراسات : ١٩٩٨ س الوطنية؛ ي يف احلقوق من جامعة بوينس آير      هدكتورا: ٢٠٠٤  
إجازة يف احلقوق من جامعة     : ١٩٧٩ املاجستري يف جامعة مايور دي سان ماركوس الوطنية؛       

  .مايور دي سان ماركوس الوطنية
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 نشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية هيئة املعاهدة املعنية األ

 دويل لدى مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، عضو          خبري استشاري  :١٩٩٧  
خبري دويل لدى برنامج     :١٩٩٦ غواتيماال سييت، جلنة التوضيح التارخيي، غواتيماال؛      يف فريق 
مستـشار سياسـي يف      :١٩٩٥ الـسلفادور؛  قامة العدل يف  املتحدة اإلمنائي ملشاريع إ    األمم
 بعثـة األمـم املتحـدة يف        كبار مـوظفي  العدل واإلصالحات القانونية لدى      إقامة شؤون

عضو يف اجمللس الفين ملعهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني           ) أ(: ١٩٩٢ السلفادور؛
لمعهـد املـذكور يف ليمـا؛       كتب الفرعي ل  املمدير  ) ب(يف أمريكا الالتينية، كوستاريكا؛     

  . شعبة حقوق اإلنسان يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادورلدىمنسق إقامة العدل  )ج(

 قائمة بأحدث املنشورات يف جمال العمل     
 Derecho Penal Parte General (2007), Código Penal Comentado y :كتـب   

Concordado (2002), Lecciones de Derecho Penal Parte Especial I (1991), Lecciones de 

Derecho Penal (1990), Delitos contra la seguridad pública-delito de terrorismo (1983)؛ 
 Situatión carcelaria en el Perú (1990), Delito de terrorismo en el Proyecto de :مقـاالت 

Código Penal (1988), Delito de terrorismo en el Proyecto de Código Penal (1986), 

“¿Terroristas arrepentidos?” (1985), Comentario del libro “Delitos contra la seguridad 

pública-terrorismo” (1982)كلمة ؛: Política Criminal Antiterrorista (1992).  

        


