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 ملخص الخبرة:

وحوكمة اإلنسان وحقوق الدستوري والقانون اإلنساني الدولي القانون مجاالت في مختص عال تعلیم               أستاذ
واسعة خبرة الصلة. ذات الموضوعات حول والبحوث والمقاالت الكتب من العدید مؤلف األمن.               قطاع
(كما المختلفة والبلدان الصلة ذات المجاالت في الدولیة والمنظمات بالمؤسسات عاًما 20 من ألكثر                ومعرفة
جامعة (فرنسا)، بروفنس إن إیكس مرسیلیا، جامعة (إیطالیا)، سیینا بجامعة زائر أستاذ أدناه). موضح                هو
في جوزیف سان جامعة األمریكیة)، المتحدة الوالیات ) سیراكیوز جامعة (فرنسا)، السوربون              باریس
الداخلي األمن لقوات العلیا والمدرسة العلیا الحربیة والمدرسة الوطني الدفاع بمعهد محاضر أستاذ               بیروت.

 (تونس).
 

 المسار الجامعي والشهادات العلمیة:
 

القانونیة● العلوم كلیة ،(Habilitation à diriger des recherches) الجامعي التأهیل شهادة :2008            
 والسیاسیة واالجتماعیة بتونس .

  2005: شهادة الدكتوراه في القانون الدولي العام●
مشرف مالحظة - (La protection de l'environnement en période de conflit armé              (الموضوع:

 جدا والتوصیة بالنشر، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس.
القانونیة● العلوم كلیة - ماجستیر درجة - والمالي العام القانون في العمقة الدراسات شهادة :1995               

 والسیاسیة واالجتماعیة بتونس.
●Certificat) واالجتماعي االقتصادي القانون في المتخصصة الدراسات شهادة :1993         

 d’études spécialisées)، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس.
 1993: األستاذیة في العلوم القانونیة، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس.●
 1989: شهادة الباكالوریا شعبة آداب، المعهد الفني بباب الخضراء بتونس.●

 

Delphine Vautrin



 األنشطة األكادیمیة والمهنیة:
 

 جوان 2014 - حتى اآلن:
  أستاذ تعلیم عال، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس، جامعة قرطاج ، تونس.●
  مدیر مخبر البحوث في القانون الدولي واألوروبي والعالقات المغاربیة األوروبیة.●
والقانون● اإلنساني الدولي بالقانون الصلة ذات الموضوعات في الدكتوراه مشاریع على             اإلشراف

 الجنائي الدولي وإصالح قطاع األمن.
 عضو في المجلس العلمي للكلیة منذ سنة 2014.●

 
 أفریل 2009 - جوان 2014:

جامعة● السیاسیة، والعلوم القانونیة للدراسات العالي المعهد العام، القانون في محاضر             أستاذ
 القیروان.

 مدیر قسم القانون العام والعلوم السیاسیة (2011 - 2013)●
والقانون● اإلنساني الدولي بالقانون الصلة ذات الموضوعات في الدكتوراه مشاریع على             اإلشراف

 الجنائي الدولي وإصالح قطاع األمن.
 

 مارس 2006 - أفریل 2009:
 أستاذ مساعد للتعلیم العالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، جامعة تونس المنار - تونس.●
حقوق● الدولیة، المنظمات العام، الدولي القانون اإلداري، القانون الدستوري، القانون التدریس:             مواد

 اإلنسان.
 المشاركة في األنشطة البحثیة وتأطیر طلبة الماجستیر.●

 
 أكتوبر 1996 - مارس 2006:

 مساعد للتعلیم العالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، جامعة تونس المنار - تونس.●
 إعداد أطروحة الدكتوراه (2005-1998).●
 التدریس واإلشراف على مشاریع التخرج.●

 
 أنشطة الخبرة الدولیة واالستشارة :

 
 2017 - حتى اآلن:

للدیمقراطیة● الدولي المعهد لدى المؤسسات وإصالح الدستوري البناء في المستشارین            كبیر
 ومساعدات االنتخابات  و مكتب المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة إلى الیمن.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA


  دیسمبر 2015 -  أفریل 2016:
●(UNAMI) مستشار دولي لدى بعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق 

 
:2013 - 2011  

●) المسلحة القوات على الدیمقراطیة للرقابة جنیف مركز تونس، مكتب ورئیس المستشارین             كبیر
(DCAF 

 
 2002 - حتى اآلن:

الدفاع● جامعة - االستراتیجیة للدراسات آسیا وجنوب األدنى الشرق مركز لدى متعاون              خبیر
(Near East South Asia Center for Strategic Studie)  الوطني، الوالیات المتحدة األمریكیة 

 
:2011 - 1996 

 محام مباشر، مرسم بجدول االستئناف في 1998 (حالیا في حالة عدم مباشرة).●
 

 المهارات واللغات:
●.(C2 مستوى) یجید العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة، والمعرفة األساسیة باللغة اإلسبانیة 
  التمكن من معظم أشكال البرمجیات المكتبیة.●
 االهتمام بالسینما والموسیقى والعالقات الدولیة واالقتصاد والتاریخ.●

 
 البحوث والمنشورات:

 قائمة محینة مرفقة بالسیرة الذاتیة باللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة.
 

 المحاضرات والمشاركات في الملتقیات والندوات العلمیة:
 قائمة محینة مرفقة بالسیرة الذاتیة باللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة.

 
 العضویة بالجمعیات والمنظمات ومراكز البحث:

●- 2019 (أفریل األطلسي بالمجلس األوسط للشرق الحریري رفیق مركز في مقیم غیر سام                عضو
 حتى اآلن).

 عضو غیر مقیم في مركز رفیق الحریري للشرق األوسط بالمجلس األطلسي، (2018-2014).●
 عضو مؤسس في المنظمة العربیة للقانون الدستوري (2014).●
 عضو في الهیئة المدیرة للجمعیة التونسیة لألمم المتحدة.●

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Near_East_South_Asia_Center_for_Strategic_Studies


 الجوائز والمنح:
 2014: جائزة الخریجین المتمیزین من مركز NESA - NDU (الوالیات المتحدة األمریكیة).●
الوالیات● / نیویورك سیراكیوز، بجامعة ماكسویل كلیة القیادة، مجال في زائر، باحث :2009             

 المتحدة األمریكیة.
 2002: دارس بأكادیمیة الهاي للقانون الدولي، دورة القانون الدولي الخاص.●
جامعة● األمریكیة، المتحدة الوالیات -( Fulbright Fellowship) فولبرایت منحة على حاصل :2001            

 الفاییت ، ایستون ، بنسلفانیا.
●.(GIPRI) 1998: دارس بالدورة الصیفیة لمعهد جنیف لبحوث السالم 
 1997: دارس بأكادیمیة الهاي للقانون الدولي، دورة القانون الدولي العام.●

 


