المؤتمر البينالي الرابع عشر الدولي للجمعية الدولية للقضاة النساء IAWJ
"من أجل بناء الجسور بين قضاة العالم النساء"

تنظ ّمه جمعية قضاة االرجنتين ال ن ساء ()AMJA
بوينس ايرس  ،االرجنتين
من  2إلى  6مايو 2102 ،
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوزانا مدينا :رئيسة جمعية  IAWJو AMJA
ليزا م .ديفيز :المديرة التنفيذية لـ IAWJ
ماريا لورا ألتاميراندا (: )AMJAالمنسقة العامة للمؤتمر
آنا تيرني غولدشتاين (: )IAWJمديرة أكاديميية
غلوريا باستين ( : )AMJAمديرة أكاديميية
فيفيانا دوبارو ( : )AMJAمديرة أكاديميية
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الثالثاء  1مايو
 00:11 -00:11التسجيل واالعتمادات  -فندق هيلتون (الطابق األرضي)
األربعاء  2مايو
02:11 - 0:11
02:11
00:11- 00:11

االعتمادات والترحيب بالوفود في فندق هيلتون
االنتقا من فندق هيلتون إلى مسرح Colon
حفل االفتتاح في مسرح كولون
نائب رئيس جمهورية األرجنتين  ،غابرييال ميتشيتي
رئيس المحكمة العليا في األرجنتين  ،ريكاردو لورينزوتي
رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس المستقلة  ،هوراسيو رودريغيز الريتا
وزير العد وحقوق اإلنسان في جمهورية األرجنتين  ،جيرمان غارافانو
نائب رئيس محكمة العد العليا في األمة  ،إيلينا هيتون دي نوالسكو

محامي الدفاع العام عن األمة  ،ستيال ماريس مارتينيز
رئيس محكمة العد العليا في مدينة بوينس آيرس المستقلة  ،إيناس واينبرغ
وزيرة محكمة العد العليا في الواليات المتحدة  ،روث بادر جينسبرج
رئيسة الجمعية العالمية للقضاة النساء  IAWJو  ، AMJAسوزانا مدينا
دعوة إلى األمم ()*0

06:11 - 00:11

كوكتيل ترحيبي في مسرح Colon

06:11

السيرمشيا إلى محكمة العد العليا لألمة من أجل أخذ الصورة الرسمية

06:01

الصورة الرسمية

00:11

االنتقا إلى مركز كريشنر الثقافي ()CCK

00:11 - 02:11

حفل موسيقي في  :CCKأداء فرقة شرطة مقاطعة إنتري ريوس "الجنرا فرانسيسكو راميريز" ،
تحت إشراف البروفيسور خوان لويس أرتشويت

22:11 - 00:11

العشاء على حساب المشاركين الخاص (تتوفر خيارات مختلفة) ()*2

الخميس  3مايو
 0077 - 0077الخيار االو  0نزهة في شارع بويرتو مديرو برفقة ادريانا زاراتيغي
الخيار الثاني  :تدريب ذهني مع ايرما رويس في اوتيل هيلتون ()*0
 0:09 - 0:11ادخال علم احتفال  IAWJمن قبل مجلس ادارة AMJA
 0:01 - 0:09كلمة ترحيب "بناء جسور بين قضاة نساء العالم"
ماريا لويزا لوكاس :المؤسس المشارك لشركة ( AMJAاألرجنتين)
تقد ّمها ماريا لورا ألتاميراندا (األرجنتين)
 01:11 - 0:01جلسة تعليمية رقم " 0المؤتمر االفتتاحي :العنف ضد المرأة"
إيلينا هيتون دي نوالسكو (األرجنتين)  -عضو مؤسس لـ IAWJ
ّ
منسق الجلسة :جالديس الفاريز (األرجنتين)  -عضو مؤسس لـ IAWJ

المقرر :مارتا باز (األرجنتين).
رسالة مرئية عبر الفيديو

01:11

وزيرة محكمة العد العليا في الواليات المتحدة االميركية ،سونيا سوتومايور
01:09

مداخلة خاصة لحاكمة مقاطعة بوينس أيرس  ،ماريا اوخينيا فيدا حو " المرأة والعدالة"  -تقد ّمها سوزانا ميدينا

 00:01-01:01جلسة تعليمية رقم 2

" تطوير القوانين من أجل الح ّد من العنف البشري 0جرائم بحق المرأة

،اتفاقية بيليم دو بارا وابتكارات اخرى"
 -0عائدة تارديتي ( االرجنتين)
 -2جانيت تيللو جيالردي ( البيرو)
 -0اليسيا بوشيتا ( الباراغواي)
 -0ديليا مارينا دافيال سالسار (غواتيماال)
 -9مارغاريتا لونا راموس (المكسيك)
 -6فرناندو راميريس ( االرجنتين)
منسّق الجلسة  :اميليا فاللي ( االرجنتين)
المقرر :تاتيانا اوردينيانا ( االكوادور)
ّ

02:01- 00:01

جلسة تعليمية  " 3وضع النساء القانوني  0آفاق دولية "
 -0زار لي ايي ( ميانمار)
 -2رابعة الزرقات ( سوريا)
 -0فهيمة اميني ( افغانستان)
 -0رشا ابراهيم ح ّماد ( فلسطين)
توريس (كولومبيا)
 -9باتريسيا رودريغيز ّ
 -6ماريا سوليداد خينّاري ( االرجنتين)
منسّق الجلسة :نورا لوزي ( برنامج االمم المتحدة للتنمية)
ايبارا سانتانا (باناما)
المقرر  :روبي
ّ
ّ

00:01 -02:01

جلسة تعليمية  " 4االتجار بالبشر .عمل  IAWJو اعضاؤه "
 -0ماريا فيرنانديس رودريغيس ( االرجنتين)
 -2غيتا ميتّا ( الهند)
 -0ماغي فلوريستا ( هاييتي)
 -0ايستير اغيالن ( الدومينيكان )
 -9بينتا نياكو ( نيجيريا)
 -6سعيدة شيبيلي ( تونس )
ّ
منسق الجلسة :كريستينا ليفا ( االرجنتين)
المقرر  :ايماني داوود عبود (تانزانيا)
ّ

09:11 -00:01

غذاء بوفيه

06:01- 09:11

سينما -مناقشة " القاضي "
المدعوة  :خلود الفقيه ( فلسطين)
ّ

02:01-00:11

جلسة تعليمية  5جلسات متوازية للبحث في مواضيع عدّة
الغرفة أ" 0النواحي المدنية لعودة القاصرين على نطاق دولي  -اتفاقيات الهايا عام  1807والدول
االميركية بشأن عودة القاصرين الدولية ( مونتيفيديو )1808
 -0غراسييال تاغل ( االرجنتين)
 -2اينيس شريشي ( فرنسا)
 -0ماري شيفيلد ( الواليات المتحدة االميركية)
 -0ايستيال بيرالس  -بيرنابي( الفيليبين)
 -9جوسلين بيخار ( المكسيك)
منسّق الجلسة :ماريا ديل كارمن باتاييني ( االرجنتين)
المقرر  :باوال باليك بوييل ( جامايكا)
ّ
متطوعة  :يامينا ايزات ( االرجنتين)
ّ

الغرفة ب  " 0البيئة  .التنمية المستدامة والمسائل الجنسانية "
 -0فلور كينغهام ( استراليا)
 -2بيتا ستيلغو ( استراليا)
 -0انا شين كغولي ( جنوب افريقيا)
 -0كالرا فالكوني ( االرجنتين)
 -9كارولينا الكاال فالينسويال (المكسيك)
سق الجلسة :اوسيبيا مونو (تانزانيا)
من ّ
المقرر  :غليدي بيسبو سانتوس ( البرازيل)
ّ
متطوعة  :ماريانا سلدونا ( االرجنتين)
ّ

الغرفة ج  "0التكنولوجيا الحديثة والمسائل الجنسانية"
 -0ناتاليا مارسيال مولينا ( االرجنتين)
 -2ليلينغ لي ( الصين  -تايبي)
 -0تيجيما اسامي ( اليابان)
 -0دانييال دوبوي ( االرجنتين)
 -9هيلين اونكواني ( كينيا)
 -6كريستين نجاغي (كينيا)
 -0جواكين ديميللو ( تانزانيا)
منسّق الجلسة  :ليزيت شيردان -هاريس ( الواليات المتحدة االميركية)
المقرر :خوان شارلز ( ترينيداد وتوباغو)
ّ
المتطوعّة :ستيلال ماريس سبيزيا ( االرجنتين)

الغرفة د  "0الحكم من منظور جنساني "
 -0فيسنا ميدينيكا ( مونتينيغرو)
 -2عائشة مالك ( الباكستان)

 -0امل عرفاوي ( المغرب)
 -0تيريزيتا ليوناردو دي كاسترو ( الفيليبين)
 -9كيم يونسون (كوريا )
 -6غلوريا بوياتوس ماتاس (اسبانييا)
منسّق الجلسة  :غراسييال نيروت ( االرجنتين)
المقرر :ليديا بوزا ( تشيلي)
ّ
المتطوعّة :ماريا فرناندا بايما ( االرجنتين)

الغرفة ه  " 0الصحة والحقوق االنجابية"
 -1هانّا اوكوانجو (كينيا)
 -2غراسييال ميدينا ( االرجنتين)
 -0اديموال اوالجيد ( صندوق االمم المتحدة للسكان )
 -0ناتاليا خيراردي ( االرجنتين)
 -9روبيرتو لويس ماريا غودوي ( االرجنتين)
 -6نورا جان فرنسوا ( هاييتي)
 -0سابانا برادهان ملال ( نيبا )
منسّق الجلسة  :ماريا انخليكا غاستالدي ( االرجنتين)
المقرر :انا والش برادلي ( الواليات المتحدة االميركية)
ّ
المتطوعّة :ماريا بريبيش ( االرجنتين)

الغرفة و " 0شبكة العالمية لنزاهة القضاء "UNODC
 -0روبيرتا سوليس UNODC
 -2مينا سوغراتي ( المغرب)
 -0شيراني تيالكاوارداني (سريالنكا)
 -0نانسي هاندري ( الواليات المتحدة االميركية)

منسّق الجلسة  :دييغو لوسياني ( االرجنتين)
المقرر :مارتا التابي ( االرجنتين)
ّ
المتطوعّة :ماريا خيمينيسن ( االرجنتين)

الغرفة ز 0سينما -نقاش " ال تقتلني  .قصة كورينا فرنانديز"
منسّقتي الجلسة  :باميال بيسيري دياز ( االرجنتين)
ناتاليا كاسترو ( االرجنتين)

المقرر :مارتا مرو ارييانو ( المكسيك)
ّ

 21077 - 18077حفل استقبال للوفود االجنبية في السفارات المختلفة و/او عشاء على حساب الخاص للمشاركين (خيارات
مختلفة متاحة)
 11:11 - 22:11مساحة للضيافة في فندق هيلتون  ،على عاتق كريستينا كاساس نوبليغا ولويزا برموديس ونورما اباتي دي
ماتسوتشيللي وكارينا كالفاتيش وماريا اليخاندرا دومانيكو

الجمعة  4مايو0
0077 - 0077

الخيار االو  :نزهة في شارع بويرتو ماديرو بلرفقة ادريانا زاراتييغوي
الخيار الثاني  :تدريب ذهني مع ايرما رويس في فندق هيلتون ()*0

0:09 - 0:11

رسالة مرئية عبر الفيديو
رئيسة المحكمة العليا في بريطانيا  ،بارونيزا بريندا هيل اوف ريتشموند  -رئيسة سابقة للIWAJ

 01:11 - 0:01جلسة تعليمية " 6بناء جسور بين قاضيات مجتمعات الشعوب االصليين  0حوار مع جودي ويلسون -
رايبولد( وزيرة العدل في كندا) "
عرض يقدّمه سعادة سفير كندا في االرجنتين  ،روبرت فراي ولوسي الفيني( كندا)
التحول الرقمي للسلطة القضائية ومهنة القانون 0بناء جسور رقمية"
 00:11 - 01:11جلسة تعليمية " 0
ّ
 -0ايريكا تشافيز كاستيللو ( مايكروسوفت  -اميركا الالتينية)

 -2هيلين موروكيجي اوغونوومجي ( نيجيريا)
 -0كاترين هوسكينز ( الواليات المتحدة االميركية )
 -0فيفيان لوبيز نونييز ( الباراغواي)
 -9انيسا دهانجي ( بريطانيا)
 -6هانيا حلوي ( لبنان)
 -0جنينغ كسو ( الصين)
ّ
منسق الجلسة :سوزان غليزبروك ( نيوزيالندا)
المقرر  :فيكتوريا ايزيهوفر ( النمسا)
ّ

 02:11 - 00:11جلسة تعليمية  " 0بناء جسور مع رجال حلفاء  .حوار مع رجال يدعمون القاضيات و " IAWJ
 -0الفارو اوغوستو بيريس خواريس ( المكسيك)
 -2رافاييل دي مينيزيس ( البرازيل)
 -0اديموال اوالخيد ()UNFPA
 -0فابيان كاردوسو ( االرجنتين)
 -9سانتياغو اوتاميندي ( االرجنتين)
 -6لويس ماريا بالما ( االرجنتين)
ّ
منسق الجلسة :فانيسا رويس ( الواليات المتحدة االميركية )
المقرر  :خوسيه مينديليويكس ( االرجنتين)
ّ

 00:11 - 02:11جلسة تعليمية  " 8المساواة بين الجنسين والتمييز في العمل  -استعمال بيانات تقارير البنك الدولي
لالعمال التي تمارسها المرأة والقانون"
 -0نايدا المودوفار  -ريتيغيس (البنك الدولي العما المرأة وبرنامج القانون)
 -2هيوندي هان ( كوريا الجنوبية)
 -0سوزان بوس ( استراليا)
 -0ليليا مونيكا لوبيس بينيتيس ( المكسيك)

 -9استير كيساكي ( اوغاندا)
 -6جرترود شواتاما ( زامبيا)
ّ
ايبارا ( االرجنتين)
منسق الجلسة :فابيوال بوغادو
ّ
لمقرر  :ماريا مرسيديس بونجرميني ( الباراغواي)
ا ّ

 09:11 - 00:11غذاء بوفيه
 00:11 - 09:11االجتماعات االقليمية للIAWJ
حسب النظام االساسي لل ، IAWJيقوم االعضاء بالدعوة الى عقد اجتماع لكل منطقة في خال المؤتمر
الذي يعقد كل سنتين  .خال هذه االجتماعات  ،يجري البحث في الشؤون القضائية المه ّمة ويجري انتخاب
المديرات االقليمية للفترة المقبلة.
 00:11 - 09:11لقاء النساء القضاة وقضاة المحاكم الدولية
00:01

خيارات ثقافية مختلفة ()*0

 22:11 - 00:11عشاء على حساب المشاالكين الخاص ( خيارات عديدة مختلفة) ()*2
 11-11 - 22:11مساحة للضيافة في فندق هيلتون على عاتق كريستينا كاساس نوبليغا ولويزا بيرموديز ونورما اباتي دي
ماتسوشيللي وكاريناكالفاتيش وماريا اليخاندرا دومانيكو

السبت  5ايار
 2:11 - 0:11الخيار االو  :نزهة في شارع بويرتو ماديرو برفقة ادريانا زاراتييغوي
الخيار الثاني  :توعية ذهنية مع ايرما رويس في فندق هيلتون ()*0

 00:11 - 0:11جلسة تعليمية " 17بناء جسور بين القاضيات  .حوار مع وزيرة المحكمة العليا في الواليات المتحدة
االميركية روث بدر جينسبرغ"
عرض تقدّمه سوزانا ميدينا ( االرجنتين)
 -0غلوريا بوياتوس ماتاس ( اسبانيا)
 -2كاترينا بريد ( كندا)

 -0مرسيال ليفا (االرجنتين)
 -0بلنكا ديل روساريو زاموديو فالديس ( المكسيك)
 -9هويدا مكدولي ( تونس )
 -6سنغاري كانكو ( مالي)
 -0كارين بيلدا ( المانيا)
 -2ستيبانيان تاتيفيك ( ارمينيا)
 -0ديودون اسيونفي ( بينين)
 -01جيليافاسكا بودغانا نيكولوفا ( بلغاريا)
 -00موهيرو باولي ريتشموند (ساحل العاج)
 -02هانداياني بوجياستوتي توتي ( اندونيسيا)
 -00صوفيا كاريستينيو -ماغوال ( اليونان)
 -00عايدة ريسكولوفا (كيرغيستان)

 02:11 - 00:11اجتماع عمل
تقديم السؤولين الجدد للفترة  2121 -2102للIAWJ
 00:11 - 02:11حفل االختتام
تنصيب الرئيسة الجديدة  ، IAWJفانيسا رويز
تسليم علم  IAWJمن قبل اعضاء المجلس االداري  AMJAالى اعضاء المجلس االداري لجمعية
قاضيات نيوزيالندا ( ) NJAWJ
عرض للمؤتمر القادم  : IAWJنيوزيالندا  . 2121حدث ثقافي

 09:11 -00:11اجتماع اعضاء مجلس االدارة الجديد  ( IAWJفقط لالعضاء الجدد)
00:11

غذاء

 02:11 -00:11خيارات ثقافية مختلفة ()*0
 11:11 - 21:11حفل عشاء  .العشاء االختتامي مع لباس تقليدي  .جوائز وتقدير ()*9

االحد  6مايو
 10077 - 8077باص بوينس ايرس مع خدمة Hop - On Hop-Off -
النهار بكامله  :وداع الوفود

أهال بكم في االرجنتين!
يتّم استقبا المشاركين او المشاركات في المؤتمر في صالة شرف المطار الدولي بيستاريني ( ايزيزا) من اجل الحصو على
االهتمام الخاص  :الرجاء تسجيل رقم الرحلة وتاريخ الوصو والرحيل على هذ الرابط http://www.iawj2018.com:

( )*1دعوة االمم
ندعو المشاركة في حفل االفتتاح مع علم البلد الذي تنتمون اليه من أجل حمله خال تسمية البلد

( )*2غذاء /عشاء على الحساب الخاص
تقدّم هذه المطاعم اسعار مخفضّة للمشاركين في المؤتمر :
 -مطعم

" Puerto Cristalمأكوالت عالمية " Avenida Alicia Moreau de Justo 1082

الهاتف 54-11 4331 3669 ( http://www.puerto-cristal.com.ar) :
 Asador. - Cabana "Las Lilas"-مأكوالت ارجنتينية

Avenida Alicia Moreau de Justo 516

الهاتف 54 11 4313 1336 (http://www.restaurantlaslilas.com.ar):
 مطعم ( La Parolacciaمأكوالت ايطالية) Avenida Alicia Moreau de Justo 1170الهاتف 54 11 4343-0063 (http://www.laparolaccia.com.ar) :

تجدون في الحقيبة قسيمة تخفيضات لكل واحد من هذه المطاعم .

( )*3نزهة وتدريب ذهني
الخيار االو  :نزهة برفقة ادريانا زاراتيغوي .
االنطالق من لوبي الفندق والعودة اليه  ،يجري خال النزهة استراحة في الفندقين (  ) Alvear Icon - hotel Maderoمن
اجل لقاء المشاركين اآلخرين)
الخيار الثاني  :تدريب ذهني في فندق هيلتون مع ايرما رويز ( . )http://www.theanewgroup.com
ندعوكم لحضور جلسات من التدريب الذهني من اجل تنمية الوضع الحالي بطريقة ّ
متزنة  .سوف نعيش تجربة االسترشاد عن
طريق التأمل واليوغا والنزهة.

الرجاء ارتداء مالبس مريحة وجوارب .نوصي عدم استعما احذية رياضية  ،فقط جوارب .

( )*4خيارات ثقافية مختلفة 0

الرجاء تسجيل االسماء للمشاركة في هذه النشاطات عند التسجيل واالعتماد في المؤتمر.

دروس في التانغو في فندق هيلتون
التانغو هو رقص نموذجي في بوينس ايرس وهو جزء من التراث الثقافي في منطقة ريو دي ال بالتا .
ندعو المشاركين لحضور هذه الدروس المجانية مع المدربين بابلو مديسي ودانيا مينديز .

اماكن ثقافية متعددة
 مجموعة ّفن " اماليا الكروزي دي فورتابات" http://www.coleccionfortabat.org.ar
 المركز المدني ( كاتدرائية  ،كابيلدو وكنيسة سان ايغناسيو دي لويوال )  Casa Rosadaوالمتحف https://www.casarosada.gob.ar/تسوق ّ
وفن )https: //www.galeriaspacifico.com.ar/
  ( Galerias Pacificoمركز ّHop-on Hop-off Buenos Aires Bus
https://www.buenoairesbus.com/
اطلب قسيمة عند االعتماد لدى المؤتمر .بامكان مرافقي المشاركين االستحصا أيضا على هذه القسائم
زيارة المؤسسات
سوف نقوم بزيارة مكتب العنف المنزلي ومكتب المرأة  ،المرتبطين بمحكمة العد العليا لألمة  .يجب على الراغبات
بالمشاركة التسجيل عند اعتمادهمن لدى المؤتمر.
( )*5حفل عشاء
ندعو المشاركين والمشاركات ارتداء لباسهم التقليدي الوطني  .في خال هذا العشاء  ،يقام عرض أزياء من أجل ابراز الغنى
الثقافي لبالدنا .
خدمة القهوة :
متوفرة خال كل ايام المؤتمر.
ّ
تطبيق ترجمة االحاديث
نقترح تنزيل اي تطبيق للترجمة على هواتفكم النقَالة من أجل تسهيل عملية الحوار بين القضاة النساء في العالم.

مزاد صامت
الثلثاء  1واالربعاء  2مايو ( من  0:11الى  : )00:11استالم الهدايا
الخميس  ، 3االربعاء  4مايو ( من  0:11الى  : )00:11معرض وعروضات

السبت  5مايو ( من  0:11الى  : )00:11تسليم الهدايا
ندعو المشاركين والمشاركات جلب ومنح هدايا نموذجية من بالدهم -من االفضل ان تكون صغيرة الحجم مثل ( احذية  ،ثياب،
مجوهرات  )...للمزاد  .يعود ريع المزاد للجمعية من اجل المساهمة في اهدافها.
الرجاء وصف الهدايا واحتساب قيمتها في الدوالر االميركي في النموذج الذي يرسل الى كل المشاركين عبر البريد االلكتروني.
المنسقّين  :ماريا سيسيليا ميغيل ( االرجنتين)
المتطوعات  :بياتريس تيرزانو ( االرجنتين)
ماريا سيشيرو ( االرجنتين)
سينتيا ترونكوسو ( االرجنتين)
الطقس المتوقع في شهر ايار في بوينس ايرس
تمتلك االرجنتين اربعة فصو  .في  20مارس يبدأ فصل الخريف  .درجات الحرارة المتوقعة في أيار بين  02و  00درجة ( .
بين  66- 90درجة فاهرنهايت)  .نوصي المشاركين جلب معهم السترات الخفيفة .

الهيئة المنظ ّمة (info@amja.org.ar) 0
سوزانا ميدينا
ماريا لورا التاميراندا
روبين آشي
فيفيانا فيلال
مارينا دورسي

االحتفاليات و البروتوكول
ماريزا زراتي  -رئيسة االحتفاالت
معاونين من بروميتيا
غابريلال بوسيلليني
دينيز سيراودو
نيفيس ماكيافيللي

الموقع االلكتروني :
سيسيليا بيغنوني  -بيكيلنيت

من ّظم الحدث ()congresos@mariagraziani.com( )info@mariagraziani.com
ماريا غرازياني  :هاتف + 54 11 4322 8786

افراد األمن والحراسة
مفوض االعلى للشرطة  ،المدير الفرعي للعمليات واألمن ،كالوديو غونساليس
المفوض كارلوس شمونك
ّ
ضابط اساسي محامي  ،كارلوس البورنوز

نظام الرعاية الطبية الطارئة
سيارة اسعاف متوفرة  20ساعة في اليوم  ،امام مدخل مبنى المؤتمر
الهاتف 010 :
الهاتف التفضيلي خال  20ساعة / 006 :داخلي 1 :

اعلن هذا المؤتمر البينالي الرابع عشر الدولي لل  IAWJذات اهمية وطنية من قبل :
 -0محكمة العد العليا
 -2مكتب محامي عام االمة
 -0امانة سر رئاسة الجمهورية
 -0وزارة العد وحقوق االنسان
 -9وزارة الخارجية ،تجارة خارجية
 -6وزارة التنمية والرعاية االجتماعية في االمة
 -0وزارة السياحة في االمة
 -2مجلس الشيوخ
 -0المعهد الوطني للنساء
 -01مجلس القضاء في االمة
 -00مجلس القضاء في المنطقة المستقلة لبوينس ايرس
 -02المجلس االتحادي للمحاكم ومحاكم العد العليا في المحافظات االرجنتينية و كابا
 -00المنتدى الفيدرالي لمجالس القضاء والنيابة العامة ()FOFECMA
 -00محكمة العد العليا في الباراغواي
 -09المحكمة العليا للعد في مدينة بوينس ايرس المستقلة
 -06محكمة العد العليا في محافظة بوينس ايرس
 -00محكمة العد العليا في محافظة كاتاماركا
 -02محكمة العد العليا في التشاكو
 -00محكمة العد العليا في محافظة شوبوت
 -21محكمة العد العليا في محافظة كوردوبا
 -20محكمة العد العليا في محافظة كوريانتس
 -22محكمة العد العليا في محافظة اينتري ريوس
 -20محكمة العد العليا في فورموسا

 -20محكمة العد العليا في محافظة جوجوي
 -29محكمة العد العليا في محافظة ال بامبا
 -26محكمة العد العليا في محافظة ال ريوخا
 -20محكمة العد العليا في محافظة ميندوزا
 -22محكمة العد العليا في محافظة ميسيونيس
 -20محكمة العد العليا في محافظة نوكين
 -01محكمة العد العليا في محافظة ريو نيغرو
 -00محكمة العد في محافظة سان خوان
 -02محكمة العد العليا في محافظة سان لويس
 -00محكمة العد العليا في محافظة سانتياغو ديل لستيرو
 -00محكمة العد العليا في محافظة توكومان
 -09الغرفة الفيديرالية لالستئناف في بارانا
 -06الغرفة االستئنافية لالستئناف في كوردوبا
 -00حكومة محافظة بوينس ايرس
 -02حكومة محافظة التشاكو
 -00حكومة محافظة كوريانتيس
 - 01حكومة محافظة ميسيونس
 -00حكومة محافظة سانتياغو ديل استيرو
 -02مجلس النواب في محافظة التشاكو
 -00السلطة التشريعية في محافظة جوجوي
 -00السلطة التشريعية في محافظة فورموسا
 -09مجلس الشيوخ في محافظة سانتا في
 -06مجلس الشيوخ في محافظة اينتري ريوس
 -00وزارة العد وحقوق االنسان في محافظة سانتا في
 -02قسم القانون في جامعة degli Studi di Perugia

 -00جامعة ال ريوخا الوطنية  -قسم العلوم االجتماعية والقانونية واالقتصادية
 -91كلية القانون في جامعة كوردوبا الوطنية
 -90كلية القانون والعلوم االجتماعية في جامعة كوردوبا الكاتوليكية
 -92كلية القانون في جامعة مار دي ال بالتا الوطنية
 -90معهد حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني  -كلية واشنطن للقانون
 -90كلية القانون في جامعة مورون  -محافظة بوينس ايرس
 -99الوزارة العامة لمدينة بوينس ايرس
 -96وكالة السياحة في مدينة بوينس ايرس المستقلّة
 -90معهد القضاة  ،اعضاء الوزارة العامة وموظفي السلطة القضائية في كابا
 -92معهد القضاة ومو ّ
ظفي السلطة القضائية في محافظة بوينس ايرس
 -90معهد القضاة ومو ّ
ظفي السلطة القضائية في محافظة كوريانتس
 -61جمعية القضاء وموظفي السلطة القضائية في محافظة انتري ريوس
 -60جمعية القضاة وموظفي القطاع القضائي في محافظة ال بالتا
 -62معهد القضاة وموظفي ريو نيغرو
 -60معهد المحاماة العام في العاصمة الفيديرالية
 -60معهد المحاماة العام في الدائرة االولى القضائية لمحافظة كوريانتس
 -69اتحاد عما وزارة العد الوطنية UEJN
 -66مؤسسة دراسات العد FUNDEJUS
 -60جمعية العد الديمقراطية
 -62بلدية هورلينغهام ( محافظة بوينس ايرس)
 -60بلدية ايتوزاينغو (محافظة بوينس ايرس)
 -01بلدية ال بالتا ( محافظة بوينس ايرس)
 -00بلدية مورون ( محافظة بوينس ايرس)
 -02بلدية ريسيستانسيا ( محافظة التشاكو)
 -00مكتب الدفاع الشعبية في محافظة كوردوبا

