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 التدعت احلاجة إىل مزيد من املدخ إذا الرجاء النةخ/اللصق -

09/2011 – 09/2013 
  ةنيويورك، الواليات املتحدة األمريكي ، فوردم يف جامعة حلقوقاية لك :ةاملسؤسة -
  وزميل ما بعد الدكتوراهيف علم القانون  اهدكتور مرشح لل          املسؤهالت املةتحصلة  -

 "يف النظرية واملمارسةللمنظمات الدولية:  الالحق الةلوك"          موضوع األطروحة:  -
 

09/2003 – 06/2004 

 مريكيةاألقوق جبامعة هارفارد، كامربيدج، الواليات املتحدة كلية احل  :املسؤسةة -
الدويل  قانونالاحملور: القانون الدويل، الدراسات القانونية الدولية ) يف ماجيةتري يف احلقوق  املسؤهالت املةتحصلة: -

  (حلقوق اإلنةان، القانون اإلنةاين الدويل
 

10/1994 – 09/1995 
 لشةتري، اململكة املتحدةكس، كو جامعة إسي  :سةةاملسؤ  -
 نماجيةتري يف احلقوق يف القانون الدويل حلقوق اإلنةا  ملسؤهالت املةتحصلة:ا -
 

09/1985 – 06/1991 
 فرع سوخومي جلامعة تبليةي احلكومية  :املسؤسةة -
 (حمامييف الدراسات القانونية )متخصص  –دبلوما  املسؤهالت املةتحصلة:  -
 
 

 (األحدث من بدءًا) أخرى معلومات الوظيفي، اللقب ،العمل بصاح خ،التاري :المهنية الخبرة
 دعت احلاجة إىل مزيد من املدخالت اإذ /اللصقالنةخ الرجاء -
 حةب االقتضاءالرتشح ضمن القائمة ألف أو القائمة باء، ة برب الرجاء حتديد عالقة اخل -

 الحاضر - 12/2018
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 ية الدوليةكمة اجلنائللضحايا، احمل اينالصندوق االستئم  :لصاحب العم -
 اإلدارة من أوروبا الشرقية عضو جملس  اللقب الوظيفي -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة  :معلومات أخرى  -

بواليتني رئيةيتني: تنفيذ  االضطالع كعضو جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
ة اجلنائية م احملكماحلاالت أمائالهتم يف دول وعايا الضرر للضحاقرارات احملكمة املتعلقة جبرب 

ّدها العمل مع احملكمة على املةتندات اليت تعمن بني أمور أخرى  اهامامللية. ومشلت الدو 
 .األمانة العامة للصندوق االستئماين للضحايا

 الحاضر - 10/2019

 (نية من خالل القانو لجنة األوروبية للدميقراطلس أوروبا )الجلنة البندقية جمل  :لصاحب العم -
 عضو بديل الوظيفي اللقب -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

املشاركة يف تنفيذ والية اللجنة يف مشاركة املعايري وأفضل املمارسات املعتمدة يف دول جملس 
ريعات أو شاريع التشحول ملدول لرة القانونية املشو  توفرياورة مبا يف ذلك أوروبا والدول اجمل

 ل.لةارية املفعو ا اتلتشريعا

 الحاضر – 11/1220
 وزارة العدل يف جورجيا  :لصاحب العم -
 نائب وزير العدل يف جورجيا  :للقب الوظيفيا -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة                   :معلومات أخرى -
قةم ام الدويل و قانون الع، وقةم الاكم الدوليةاحمل ة يفاإلشراف على متثيل وزارة اخلارجي -

تنةيق العالقات الدولية  ويب والقةم التحليلي.القانوين لالحتاد األور  قةمالالدويل و  التحكيم
حتاد الاو  جملس أوروباو  احملكمة اجلنائية الدوليةه مع املنظمات الدولية )لوزارة العدل مبا في

 .(واألمم املتحدة اأوروبن والتعاون يف مومنظمة األ األورويب
 لية.كمة اجلنائية الدو لعالقات مع احملل جورجيا يف ايثمت -
 ة حلقوق اإلنةانوروبياأل احملكمةم جيا يف القضايا املاهمة أمال جور يثمتالتحكيم و  ترؤس -
 باملةاواة بني اجلنةني والعنف ضدللجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية  مشارك رئيسك -

سياق خطط  ات وتلبيتاها يفصياغة االلتزامة يف ود اللجنق جاهينةت ،النةاء والعنف األسري
النةاء والعنف األسري وقرار جملس األمن  العمل املعنية باملةاواة بني اجلنةني والعنف ضد
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 من.واألبشأن املرأة والةالم  1325التابع لألمم املتحدة رقم 
ئيًةا ته ر بصف (2020-2014صياغة اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنةان )جاهود  ةاديق  -

 ت.لوكاالالعمل املشرتكة بني ا مشرتًكا جملموعة
االجتار بالبشر  العامة للمجلس املشرتك بني الوكاالت املعين مبكافحة ةإدارة عمل األمان  -

 اجلاهوديعيشون ويعملون يف الشارع، وتنةيق والذي لديه والية التعامل مع األطفال الذين 
يف قضايا االجتار  القانون ت إنفاذالتوجياهية لوكاالإلعداد املبادئ  املشرتكة بني الوكاالت

ضحايا االجتار بالبشر وكيفية معاملة الضحايا من بالبشر، مع الرتكيز على التعّرف على 
 .قائمة على االحتياجات للضحاياتوفري املةاعدة الو  النةاء واألطفال

 ( يفIHL) إلنةانيةلجنة املشرتكة بني الوكاالت لتنةيق الشسؤون اس جاهود الؤ تر  تنةيق و  -
 .لتعزيز اإلطار القانوين الوطين للقانون اإلنةاين الدويليا جورج

مةودة القانون املعين يف صياغة  ةةامهاملو  كمقرر احلكومة أمام الربملان يف جورجيا  عملال -
 الدويلتضّمن مكونات من القانون اإلنةاين ي الذي بالصليب األمحر الوطين

اإلجراءات جمموعة من يف صياغة  ةةامهملاو  ن يف جورجياكمقرر احلكومة أمام الربملا  عملال -
هيئات القانونية اإلدارية بشأن التعويض، وإعادة فتح قضايا جنائية ومدنية مبقتضى قرارات 

 املتحدة.التابعة لألمم  اإلشراف على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنةان
 الحاضر - 10/2014
 ني اجلنةنيجلنة جملس أوروبا للمةاواة ب  :لحب العماص -
 عضو  :للقب الوظيفيا -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

يد املةاواة بني اجلنةني يف كل سياسات جملس يف جاهود اللجنة للمةاعدة يف ترش ةشاركامل
 .جملس أوروبا أوروبا وتوفري املشورة والنصح والتوجيه هليئات أخرى ودول أعضاء يف

 الحاضر  – 10/2012

 ، تبليةيمعة جورجيا األمريكيةاج  :للعمصاحب ا -
 بروفةور  اللقب الوظيفي -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

وممارسات  العامالقانون الدويل  يف الدراسات العلياالبكالوريوس و  ةتوىمل صحص اءعطإ
 .املعاهدات الدولية وقانون احملاكم الدوليةعن  مكّوناملسؤسةات الدولية مبا يف ذلك 
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 الحاضر – 10/2018

 يةيجامعة سوخومي، تبل  :لصاحب العم -
 حماضر  :للقب الوظيفيا -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

، مبا يف ذلك العامالقانون الدويل  يف الدراسات العلياالبكالوريوس و ةتوى مل صحص اءعطإ
 الدولية.احملاكم الدولية وقانون املعاهدات 

 رحاضال – 02/2013

 يةيكلية احلقوق يف القوقاز، تبل  :لصاحب العم -
 اضرحم  :اللقب الوظيفي -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

 ، مبا يف ذلكالعامالقانون الدويل  يف الدراسات العلياالبكالوريوس و ةتوى مل صحص إعطاء
 نون املعاهدات الدوليةورويب وقاقوق اإلنةان والقانون األاحملاكم الدولية والقانون الدويل حل

09/2009 – 06/2013 
 ، نيويورككلية الشسؤون الدولية والشسؤون العامة يف جامعة كولومبيا  :لصاحب العم -
 ، مةتشار أكادمييبروفةور مةاعد  :للقب الوظيفيا -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة  :معلومات أخرى -

احلقبة  إلنةان يف أوراسيا ما بعدحقوق ا"حول  العايل التعليمةتوى مل حصصإعطاء 
إدماج و ، بشر والعنف األسري يف جورجياورشات عمل حول االجتار بال ةدار إ، و "الشيوعية

 والنةاءالنازحني داخلًيا  عمل على تعزيز صوتواليف جورجيا،  النوع االجتماعي يف التعليم
 .النزاعفرتة عد بيف جورجيا ما 

 

09/2007 – 08/0082 
 ، نيويورككلية احلقوق يف جامعة كولومبيا  :للعمصاحب ا -
 خبري زائر يف برنامج فولربايت  اللقب الوظيفي -
األفعال الضعيفة للمسؤسةات الدولية يف القانون الدويل، مبا يف ذلك عن  حبث إجراء  :معلومات أخرى -
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 قانونيةوآثارها ال املمارسات املتقاطعة بني األمم املتحدة والصليب األمحر

04/0052 – 08/2007 

 كومة جورجياح  :صاحب العمل -
  املةائل القانونية الدوليةو  الشسؤون اخلارجيةجورجيا يف مةتشار رئيس وزراء  اللقب الوظيفي -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

وحقوق  انون الدويلن اخلارجية والققضايا الشسؤو  س وزراء جورجيا يفلرئياملشورة  ميقدت
يف املةائل القانونية والةياسية  املشورة ميقدوت، العدالة الدولية مةائلةان مبا يف ذلك اإلن

 ينفايل يف جورجياخيف منطقيت أخبازيا وتة اتواإلنةانية حلل النزاع

07/2004 – 04/2005 

 رجية يف جورجياوزارة اخلا  :لصاحب العم -
 لمتجوّ  سفري وزير ومن مثال مكتب يف مةتشار  اللقب الوظيفي -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

 املشورة يف مةائل خاصة باملنظمات الدولية والقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق ميقدت
 الدولية. اإلنةان والقانون اإلنةاين الدويل والعدالة

04/1999 – 08/2003 

 تحدةبعثة جورجيا الدائمة لدى األمم امل  :لاحب العمص -
 بالنيابةومن مث نائب املمثل الدائم  أعلى، مةتشار مةتشار                 الوظيفيقب للا -
 القائمة باءبمعلومات ذات الصلة   :معلومات أخرى -

عمل كمةتشار قانوين يف مةائل القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنةان والقانون ال
لثة )حقوق اإلنةان( واللجنة الةادسة نة الثاللجل جورجيا يف ايثمتاإلنةاين الدويل و 

واللجنة  (2002 - 1999) للمحكمة اجلنائية الدوليةاللجنة التحضريية و )القانونية( 
 م.فظ الةالحاملعنية بعمليات لجنة الة و اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحد

02/9921 – 04/1999 
 وزارة اخلارجية يف جورجيا  :لصاحب العم -
 املتحدةب رئيس ومن مث رئيس شعبة األمم ، شعبة املنظمات الدولية؛ نائسكرتري ثاين                          للقبا -
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 القائمة باءبمات ذات الصلة معلو   :معلومات أخرى -
أوروبا، األمم املتحدة، جملس املنظمات الدولية ) عمل على عالقات جورجيا معال

 ؛(ات األوروبية وقضايا نزع الةالحتمع، اجملأوروبا مسؤمتر/منظمة األمن والتعاون يف
سيادة القانون وحقوق  ، مبا يف ذلكألمم املتحدةمنظومة اق عالقات جورجيا مع ينةت

يف  القانون اإلنةايناملرتبطة بو ةياسية القانونية وال النواحي املشورة حول ميقدتو  ،اإلنةان
 ؛يف سياق األمم املتحدة اتحل النزاع

 املشورة ميقدتو ، خالل املفاوضات بشأن نظام روما األساسي جورجيا االتصال لفريق ةقمن
والية وفد جورجيا إىل املفاوضات  ياغةصو أوراق مواقف جورجيا يف هذه العملية  غةايوص

جمموعة الدول املتفقة يف ع عن انضمام جورجيا إىل ا فدالو ح ا واقرت ، بشأن نظام روما األساسي
يف املفاوضات اليت أدت إىل اعتماد  ةشاركاملو  ،احملددة األهداف اإلجراءاتالرأي بشأن 

 ؛1998نظام روما األساسي عام 
 الةابقة دولية ليوغوسالفيااحملكمة اجلنائية العمل على توطيد العالقات بني جورجيا و ال
يف وضع ترتيبات للتعاون مع هاتني خاصة  ة بصورةةامهاملو ندا، لروا حملكمة اجلنائية الدوليةوا

ةسؤولني عن انتاهاكات جةيمة للقانون اإلنةاين س حملاكمة أشخاص ميأسالتو احملكمتني 
 ؛1997كانون الثاين/يناير   6رئاسي يف نص عليه املرسوم الالدويل كما 

 
 ن التابعة لألمم املتحدة.هيئات معاهدات حقوق اإلنةا تقارير إىل ادعدإ
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  رىأخ مهنية نشاطات

 إىل مزيد من املدخالتدعت احلاجة  إذا /اللصقالنةخ ءالرجا -

12/2019  
اخلاص  جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 18ب رئيس وفد جورجيا إىل الدورة كنائ  ةشاركامل النشاط:

 ة الدولية، الهايباحملكمة اجلنائي
2-10/2019 

  ، فيينا(IACA) فةاداألكادميية الدولية ملكافحة الالدورة الةابعة جلمعية الدول األطراف يف  ترؤس النشاط:
12/2018 

اخلاص باحملكمة  جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 71رئيس وفد جورجيا إىل الدورة ك املشاركة النشاط:
 ة الدولية، الهاياجلنائي

12/2017 
خلاص باحملكمة ا جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 61رئيس وفد جورجيا إىل الدورة ك املشاركة ط:االنش

 يويورك، نة الدوليةاجلنائي
01/2002 

ولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز الد األمم املتحدة اتفاقية للدول األطراف يف 22نائب رئيس االجتماع الـ: النشاط
 العنصري، نيويورك

11 – 12/2002  
ضريية للمحكمة اجلنائية الدولية يف معاهد اللجنة التححول مشاكل حتديد جرمية العدوان يف إطار  إجراء حبث: النشاط

 بورغ، أملانياماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، فري
09/1999 

 نيويورك، لعاهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والةياسيةا للدول األطراف يف 19نائب رئيس االجتماع الـ: النشاط
1993 

 املعاهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارندميقراطيات وجورجيا، لةي للأط-األورو تمعاجمل حول إجراء حبث: النشاط
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