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المؤهالت العلمية :التاريخ ،املسؤسةة ،املسؤهالت املةتحصلة (بدءًا من األحدث)

 الرجاء النةخ/اللصق إذا دعت احلاجة إىل مزيد من املدخالت2013/09 – 2011/09
 املسؤسةة:-

املسؤهالت املةتحصلة
 -موضوع األطروحة:

كلية احلقوق يف جامعة فوردم  ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية
مرشح للدكتوراه يف علم القانون وزميل ما بعد الدكتوراه
"الةلوك الالحق للمنظمات الدولية :يف النظرية واملمارسة"

2004/06 – 2003/09
 -املسؤسةة:

كلية احلقوق جبامعة هارفارد ،كامربيدج ،الواليات املتحدة األمريكية

 -املسؤهالت املةتحصلة:

ماجيةتري يف احلقوق يف الدراسات القانونية الدولية (احملور :القانون الدويل ،القانون الدويل
حلقوق اإلنةان ،القانون اإلنةاين الدويل)

1995/09 – 1994/10

 -املسؤسةة :

جامعة إسيكس ،كولشةتري ،اململكة املتحدة

 -املسؤهالت املةتحصلة:

ماجيةتري يف احلقوق يف القانون الدويل حلقوق اإلنةان

1991/06 – 1985/09

 -املسؤسةة :

فرع سوخومي جلامعة تبليةي احلكومية

 -املسؤهالت املةتحصلة:

دبلوما – متخصص يف الدراسات القانونية (حمامي)

الخبرة المهنية :التاريخ ،صاحب العمل ،اللقب الوظيفي ،معلومات أخرى (بدءًا من األحدث)
 -الرجاء النةخ/اللصق إذا دعت احلاجة إىل مزيد من املدخالت

 الرجاء حتديد عالقة اخلربة بالرتشح ضمن القائمة ألف أو القائمة باء ،حةب االقتضاء - 2018/12الحاضر
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 -صاحب العمل:

الصندوق االستئماين للضحايا ،احملكمة اجلنائية الدولية

 -اللقب الوظيفي

عضو جملس اإلدارة من أوروبا الشرقية

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
كعضو جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا االضطالع بواليتني رئيةيتني :تنفيذ
قرارات احملكمة املتعلقة جبرب الضرر للضحايا وعائالهتم يف دول احلاالت أمام احملكمة اجلنائية
الدولية .ومشلت املاهام من بني أمور أخرى العمل مع احملكمة على املةتندات اليت تع ّدها
األمانة العامة للصندوق االستئماين للضحايا.

 - 2019/10الحاضر
 -صاحب العمل:

جلنة البندقية جمللس أوروبا (اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون)

 -اللقب الوظيفي

عضو بديل

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
املشاركة يف تنفيذ والية اللجنة يف مشاركة املعايري وأفضل املمارسات املعتمدة يف دول جملس
أوروبا والدول اجملاورة مبا يف ذلك توفري املشورة القانونية للدول حول مشاريع التشريعات أو
التشريعات الةارية املفعول.

 – 2012/11الحاضر
 -صاحب العمل:

وزارة العدل يف جورجيا

 -اللقب الوظيفي:

نائب وزير العدل يف جورجيا

-معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء

-

اإلشراف على متثيل وزارة اخلارجية يف احملاكم الدولية ،وقةم القانون العام الدويل وقةم
التحكيم الدويل والقةم القانوين لالحتاد األورويب والقةم التحليلي .تنةيق العالقات الدولية
لوزارة العدل مبا فيه مع املنظمات الدولية (احملكمة اجلنائية الدولية وجملس أوروبا واالحتاد
األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة).

-

متثيل جورجيا يف العالقات مع احملكمة اجلنائية الدولية.

-

ترؤس التحكيم ومتثيل جورجيا يف القضايا املاهمة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنةان

-

كرئيس مشارك للجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملةاواة بني اجلنةني والعنف ضد
النةاء والعنف األسري ،تنةيق جاهود اللجنة يف صياغة االلتزامات وتلبيتاها يف سياق خطط
العمل املعنية باملةاواة بني اجلنةني والعنف ضد النةاء والعنف األسري وقرار جملس األمن
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التابع لألمم املتحدة رقم  1325بشأن املرأة والةالم واألمن.
-

ئيةا
قيادة جاهود صياغة اسرتاتيجية جورجيا حلقوق اإلنةان ( )2020-2014بصفته ر ً
مشرتًكا جملموعة العمل املشرتكة بني الوكاالت.

-

إدارة عمل األمانة العامة للمجلس املشرتك بني الوكاالت املعين مبكافحة االجتار بالبشر
والذي لديه والية التعامل مع األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشارع ،وتنةيق اجلاهود
املشرتكة بني الوكاالت إلعداد املبادئ التوجياهية لوكاالت إنفاذ القانون يف قضايا االجتار
التعرف على ضحايا االجتار بالبشر وكيفية معاملة الضحايا من
بالبشر ،مع الرتكيز على ّ
النةاء واألطفال وتوفري املةاعدة القائمة على االحتياجات للضحايا.

-

تنةيق و ترؤس جاهود اللجنة املشرتكة بني الوكاالت لتنةيق الشسؤون اإلنةانية ( )IHLيف
جورجيا لتعزيز اإلطار القانوين الوطين للقانون اإلنةاين الدويل.

-

العمل كمقرر احلكومة أمام الربملان يف جورجيا واملةامهة يف صياغة مةودة القانون املعين
تضمن مكونات من القانون اإلنةاين الدويل
بالصليب األمحر الوطين الذي ي ّ

-

العمل كمقرر احلكومة أمام الربملان يف جورجيا واملةامهة يف صياغة جمموعة من اإلجراءات
القانونية اإلدارية بشأن التعويض ،وإعادة فتح قضايا جنائية ومدنية مبقتضى قرارات هيئات
اإلشراف على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنةان التابعة لألمم املتحدة.

 - 2014/10الحاضر
 -صاحب العمل:

جلنة جملس أوروبا للمةاواة بني اجلنةني

 -اللقب الوظيفي:

عضو

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
املشاركة يف جاهود اللجنة للمةاعدة يف ترشيد املةاواة بني اجلنةني يف كل سياسات جملس
أوروبا وتوفري املشورة والنصح والتوجيه هليئات أخرى ودول أعضاء يف جملس أوروبا.

 – 2012/10الحاضر

 -صاحب العمل:

جامعة جورجيا األمريكية ،تبليةي

 -اللقب الوظيفي

بروفةور

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
إعطاء حصص ملةتوى البكالوريوس والدراسات العليا يف القانون الدويل العام وممارسات
مكون عن احملاكم الدولية وقانون املعاهدات الدولية.
املسؤسةات الدولية مبا يف ذلك ّ
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 – 2018/10الحاضر
 -صاحب العمل:

جامعة سوخومي ،تبليةي

 -اللقب الوظيفي:

حماضر

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
إعطاء حصص ملةتوى البكالوريوس والدراسات العليا يف القانون الدويل العام ،مبا يف ذلك
احملاكم الدولية وقانون املعاهدات الدولية.

 – 2013/02الحاضر

 -صاحب العمل:

كلية احلقوق يف القوقاز ،تبليةي

 -اللقب الوظيفي:

حماضر

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
إعطاء حصص ملةتوى البكالوريوس والدراسات العليا يف القانون الدويل العام ،مبا يف ذلك
احملاكم الدولية والقانون الدويل حلقوق اإلنةان والقانون األورويب وقانون املعاهدات الدولية

2013/06 – 2009/09
 -صاحب العمل:

كلية الشسؤون الدولية والشسؤون العامة يف جامعة كولومبيا ،نيويورك

 -اللقب الوظيفي:

بروفةور مةاعد ،مةتشار أكادميي

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
إعطاء حصص ملةتوى التعليم العايل حول "حقوق اإلنةان يف أوراسيا ما بعد احلقبة
الشيوعية" ،وإدارة ورشات عمل حول االجتار بالبشر والعنف األسري يف جورجيا ،وإدماج
النوع االجتماعي يف التعليم يف جورجيا ،والعمل على تعزيز صوت النازحني داخليًا والنةاء
يف جورجيا ما بعد فرتة النزاع.

2008/08 – 2007/09
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 -صاحب العمل:

كلية احلقوق يف جامعة كولومبيا ،نيويورك

 -اللقب الوظيفي

خبري زائر يف برنامج فولربايت

 -معلومات أخرى:

إجراء حبث عن األفعال الضعيفة للمسؤسةات الدولية يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك

املمارسات املتقاطعة بني األمم املتحدة والصليب األمحر وآثارها القانونية
2007/08 – 2005/04
 -صاحب العمل:

حكومة جورجيا

 -اللقب الوظيفي

مةتشار رئيس وزراء جورجيا يف الشسؤون اخلارجية واملةائل القانونية الدولية

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
تقدمي املشورة لرئيس وزراء جورجيا يف قضايا الشسؤون اخلارجية والقانون الدويل وحقوق
اإلنةان مبا يف ذلك مةائل العدالة الدولية ،وتقدمي املشورة يف املةائل القانونية والةياسية
واإلنةانية حلل النزاعات يف منطقيت أخبازيا وتةخينفايل يف جورجيا

2005/04 – 2004/07

 -صاحب العمل:

وزارة اخلارجية يف جورجيا

 -اللقب الوظيفي

متجول
مةتشار يف مكتب الوزير ومن مث سفري ّ

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء

تقدمي املشورة يف مةائل خاصة باملنظمات الدولية والقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنةان والقانون اإلنةاين الدويل والعدالة الدولية.
2003/08 – 1999/04
 -صاحب العمل:

بعثة جورجيا الدائمة لدى األمم املتحدة

 -اللقب الوظيفي

مةتشار ،مةتشار أعلى ومن مث نائب املمثل الدائم بالنيابة

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
العمل كمةتشار قانوين يف مةائل القانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنةان والقانون
اإلنةاين الدويل ومتثيل جورجيا يف اللجنة الثالثة (حقوق اإلنةان) واللجنة الةادسة
(القانونية) واللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية ( )2002 - 1999واللجنة
اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة واللجنة املعنية بعمليات حفظ الةالم.

1999/04 – 1992/02
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 -صاحب العمل:

وزارة اخلارجية يف جورجيا

 -اللقب

سكرتري ثاين ،شعبة املنظمات الدولية؛ نائب رئيس ومن مث رئيس شعبة األمم املتحدة

 -معلومات أخرى:

معلومات ذات الصلة بالقائمة باء
العمل على عالقات جورجيا مع املنظمات الدولية (األمم املتحدة ،جملس أوروبا،
مسؤمتر/منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،اجملتمعات األوروبية وقضايا نزع الةالح)؛
تنةيق عالقات جورجيا مع منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك سيادة القانون وحقوق
اإلنةان ،وتقدمي املشورة حول النواحي القانونية والةياسية واملرتبطة بالقانون اإلنةاين يف
حل النزاعات يف سياق األمم املتحدة؛
منةق االتصال لفريق جورجيا خالل املفاوضات بشأن نظام روما األساسي ،وتقدمي املشورة
وصياغة أوراق مواقف جورجيا يف هذه العملية وصياغة والية وفد جورجيا إىل املفاوضات
بشأن نظام روما األساسي ،واقرتاح والدفاع عن انضمام جورجيا إىل جمموعة الدول املتفقة يف
الرأي بشأن اإلجراءات احملددة األهداف ،واملشاركة يف املفاوضات اليت أدت إىل اعتماد
نظام روما األساسي عام 1998؛
العمل على توطيد العالقات بني جورجيا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الةابقة
واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،واملةامهة بصورة خاصة يف وضع ترتيبات للتعاون مع هاتني
احملكمتني والتأسيس حملاكمة أشخاص مةسؤولني عن انتاهاكات جةيمة للقانون اإلنةاين
الدويل كما نص عليه املرسوم الرئاسي يف  6كانون الثاين/يناير 1997؛
إعداد تقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنةان التابعة لألمم املتحدة.
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نشاطات مهنية أخرى

الرجاء النةخ/اللصق إذا دعت احلاجة إىل مزيد من املدخالت2019/12
النشاط :املشاركة كنائب رئيس وفد جورجيا إىل الدورة  18جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص
باحملكمة اجلنائية الدولية ،الهاي
2019/10-2
النشاط :ترؤس الدورة الةابعة جلمعية الدول األطراف يف األكادميية الدولية ملكافحة الفةاد ( ،)IACAفيينا
2018/12
النشاط :املشاركة كرئيس وفد جورجيا إىل الدورة  17جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة
اجلنائية الدولية ،الهاي
2017/12
النشاط :املشاركة كرئيس وفد جورجيا إىل الدورة  16جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة
اجلنائية الدولية ،نيويورك
2002/01
النشاط :نائب رئيس االجتماع الـ 22للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
العنصري ،نيويورك
2002/12 – 11
النشاط :إجراء حبث حول مشاكل حتديد جرمية العدوان يف إطار اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية يف معاهد
ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل ،فريبورغ ،أملانيا
1999/09
النشاط :نائب رئيس االجتماع الـ 19للدول األطراف يف العاهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والةياسية ،نيويورك
1993
النشاط :إجراء حبث حول اجملتمع األورو-أطلةي للدميقراطيات وجورجيا ،املعاهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارن
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( ،)BIICLلندن

المنشورات األكثر صلة
), Longo,الهوية األمنية األوروبية وجنوب القوقاز( European Security Identity and the South Caucasus
Geistlinger, Lordkipanidze, Nasibov. Vienna 2007, Neuer Wissenschaft Verlag GmbH 2008
Segmentation and Integration in the Foreign Policy of Georgia in Problems of Federalism
), B. Coppieters, D. Darchiashviliتقسيم وتكامل في السياسة الخارجية لجورجيا في معالجة مشاكل الفيديرالية(
and N. Akaba, Vriije University, Brussels, 2000

القرار  ،)2001( 1371موجبات جورجيا من حيث حقوق اإلنسان والقانون الدولي لحقوق اإلنسان/تبليسي 2002
نطاق التحفظ على /تقبل معاهدات حقوق اإلنسان ،مجلة القانون الدولي ،جامعة تبليسي الحكومية1998 ،
بعض األفكار حول نطاق القبول الضمني لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،مجلة القانون الدولي ،جمعية المحامين
الشباب1998 ،
بعض األفكار حول مسألة خالفة دولة جورجيا ،مجلة القانون الدولي ،جامعة تبليسي الحكومية1998 ،

الندوات األكثر صلة
 – 2018/10املشاركة (مع احملكمة اجلنائية الدولية) يف تنظيم الندوة الرفيعة املةتوى حول التعاون يف أوروبا الشرقية "فرص التعاون
عاما على نظام روما األساسي" وإلقاء الكلمة الرئيةة فياها ،تبليةي ،جورجيا
وتبادل اخلربات بعد ً 20
 – 2018/07إلقاء كلمة يف املنتدى الرفيع املةتوى "قيمة نظام روما األساسي الثابتة بالنةبة إىل البشرية" ،من تنظيم احملكمة
اجلنائية الدولية يف الذكرى العشرين لتبين نظام روما األساسي ،الهاي

عضوية في جمعيات ومنظمات مهنية
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الجوائي واألوسمة
 2008 – 2007منحة ج .ويليام فولربايت الدراسية األجنبية ،الواليات املتحدة األمريكية
 1994 – 1993زمالة حلف الناتو للبحوث
االهتمامات الشخصية
املطالعة ،رسم اللوحات ،التزجل

وقائع أخرى ذات الصلة
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