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*سيرة ذاتية *   
 

 هاجر              :الامس 
 قدليش                       :اللقب

 6791أ فريل  40      :اترخي امليالد
 تونس   :ماكن الوالدة

 تونس ية    :جنس ية
 أ طفال 3مزتوجة،  :احلاةل املدنية 

 49422034 :رمق بطاقة التعريف الوطنية
 F288953    :جواز سفر

 hajer.gueldich@yahoo.fr         : الربيد االإلكرتوين
Twitter  :        @HajerGueldich 
   57 72 71 (216+) (:القار)   :رمق الهاتف

 87 18 95 98 (216+) (:اجلوال) 
العمراين الشاميل  كراي املركزشارع هادي  ،60لكية العلوم القانونية والس ياس ية بتونس     :العنوان املهين

BP. 04 6404 تونس . 
 .، تونس2402 زغوان،عني  ،2 سكرة الرايض، ،3عامرة الرحيان  426شقة     :العنوان الشخيص

 خربة همنية
 بتونس العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعيةلكية  -جامعة قرطاج  :2469-2460 

 ابلقريوان القانونية والس ياس ية املعهد العايل لدلراسات -جامعة القريوان  :2463-2469
 (القانون العام)مربز أ س تاذ حمارض 

 
 (الاكمريون)ايوندي  والاجامتعية،معهد احلومكة، العلوم االإنسانية  - اجلامعة الافريفية :2469-2460
وروبية املشرتكة :2461-2469 يطاليا)البندقية ( EIUC) وادلميقراطية ومركز حقوق االإنسان اجلامعة ال   (اإ
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  (فرنسا) -لكية احلقوق  -اجنيه  جامعة: 2460-2462
 (املتحدةالوالايت )لكية احلقوق  -ش ياكغو  -جامعة لويوال  :2462-2463
طار زائر حمارض أ س تاذ  (دويل عام قانون) املاجس تري يف اإ

  
 املعهد ادلبلومايس التونيس للتعلمي والتدريب: 2469-2460
دارة تونس -اجلامعة املركزية  :2469-2460  املدرسة العليا اخلاصة للقانون واالإ
وروبية بتونس: 2461-2460  اللكية اخلاصة للعلوم الس ياس ية والاقتصادية - اجلامعة ال 
 بتونس معهد ادلراسات العليا :2461-2469
 والاجامتعية بتونس والس ياسة القانونية لكية العلوم -جامعة قرطاج  :2463-2469
 والعلوم الس ياس ية بسوسة لكية احلقوق -جامعة سوسة  :2463-2460
 معهد القانون والترصف  -اجلامعة املركزية :2466-2462
 اخلارجية وزارة ـ للتكوين املعهد ادلبلومايس التونيس :2464-2466

  (عام قانون) متعاقدمدرس 
  

 لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس -جامعة قرطاج  :2466-2462
 بنابل والترصف الاقتصادية العلوم لكية -جامعة قرطاج  :2440-2466

 (قانون عام)تعلمي عايل مساعد أ س تاذ 
  

 بنابل لكية العلوم الاقتصادية والترصف -جامعة قرطاج  :2446-2447
 (العام القانون)للتعلمي العايل  مساعد

  
 تونس – والتجارية الاقتصادية للعلوم العليا املدرسة -جامعة قرطاج  :2444-2446

 (عام قانون) أ س تاذ متعاقد

 تكوين وشهادات
 جامعة قرطاج -لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس 

x  (2463يونيو )قانون دويل عام  ختصص  –تربيز يف القانون العام 
x  (2462يونيو ) البحوثتأ هيل لتأ طري 
x  (2440يونيو ) -جدا مرشف-دكتوراه دوةل يف القانون العام 
x املعمقة ادلراسات شهادة DEA  (2444يونيو )يف القانون العام واملالية 
x  (6770يونيو )يف العلوم القانونية ال س تاذية 
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x  (6771يونيو ) القانونيةشهادة جامعية يف ادلراسات 

 تونس / حنبعل-معهد قرطاج

x  (6770يونيو )باكلوراي أ داب 

 شهادات أ خرى 
x االإنساين  ادلويل مكون يف القانون/دبلوم مدرب- TOT  يف بريوت يف ادلورة التدريبية العربية

 (.درجة ممتاز) -( 2462مارس  -لبنان  -بريوت )االإنساين  ادلويل العرشين للمدربني يف القانون
x (2460نومفرب  دااكر الس نغال،)دورة تدريبية للبدلان الفرنكوفونية  -االإنساين  ادلويل دبلوم يف القانون. 
x  (بتونسلكية العلوم القانونية، الس ياس ية والاجامتعية  2466يونيو) :التفاعيلشهادة يف التكوين. 

x  (.2462فرباير  لبنان، بريوت،)دورة تدريبية للبدلان العربية  -االإنساين  ادلويل القانوندبلوم يف 

 تربصات 
 .(وال مانةاملالية  اخلدمات) SAMEDANرشكة نفط ساميدان :6772أ غسطس / أ ب  -يوليو / متوز 

 (.القانونية الشؤون) ATBبنك  :6771يوليو وأ غسطس 
 (.فرع املوارد البرشية) رشكة نفط SHELL TUNISIE :6779يوليو وأ غسطس 
 (.سكرترية ادارية) COREXLAND BVرشكة النفط  :6770يوليو وأ غسطس 

 (.سكرترية ادارية)COPAREX BVرشكة النفط :6777أ غسطس و يوليو 
 

   اخلارج العلمية يف تملشاراكا 

يطايل حول موضوع املشاركة يف :، روما2447نومفرب  .6 حقوق االإنسان واحملامك اجلنائية " اللقاء التونيس االإ
ىل  40 من قرطاج،وجامعة  Sapienza بني جامعة سابيانزا ، نظم كجزء من التعاون"ادلولية نومفرب  49اإ
 (.ايطاليا) يف روما 2447

شبيلية، 2464يناير  .2 ادلولية الإس بانيا  الالزتامات"يف اللقاءات التونس ية االإس بانية حول موضوع  املشاركة :اإ
شبيلية نظمت ،"وتونس يف جمال حقوق االإنسان ىل  2من  قرطاج،وجامعة  كجزء من التعاون بني جامعة اإ اإ

شبيلية  2464يناير  34 س بانيا)يف اإ  (.اإ
يكس أ ون بروفانس 2466سبمترب  .3 املس تديرة ادلولية السابعة عرشجلامعة بول سزيان  املائدة املشاركة يف: يف اإ

يكس مرس يليا يكس أ ون بروفانس  2466ديسمرب  64و 7، "القضاة ادلس توريون والربملاانت" بشأ ن IIIاإ يف اإ
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 (.فرنسا)
متعات املعارصة"املشاركة يف مجموعة  :يف ااييس 2462سبمترب  .0 املؤمتر ادلويل  نظم ،"الوحدة والتنوع يف معرفة اجمل

ىل  29يف الفرتة من   (.رومانيا) ICES - Iasi ،Iasi -ال اكدميية الرومانية  من 2462سبمترب  34اإ
 0 يف القانون ادلويل االإنساين مناخلامسة عرش  التدريبية العربية ادلورة املشاركة يف: يف بريوت 2463فرباير  .2

ىل  لدلراسات القانونية لبنان مبساعدة اللجنة ادلولية للصليب ال محر واملركز العريب ، بريوت2460فرباير  62 اإ
 .العربيةجامعة ادلول  -والقضائية 

مقابةل املشاركة مع الاحتاد ال فريقي كشخص مرجعي وعضو يف فريق : يف مدينة أ ديس أ اباب 2463يونيو  .1
ىل  42من ( مستشار قانوين ومدير الشؤون الس ياس ية :املناصب)مفوضية الاحتاد ال فريقي  موظفي  41اإ

ثيوبيا)يف أ ديس أ اباب  2463يونيو   (.اإ
الوالايت )ش ياكغو  -املشاركة يف برانمج تعاون بني جامعة لويوال  :يف ش ياكغو 2463سبمترب  -أ غسطس  .9

الوالايت  -لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، ش ياكغو  -وجامعة قرطاج ( املتحدة ال مريكية
ىل 66من  املتحدة،  .2463سبمترب  60 أ غسطس اإ

القانون ادلويل وقانون الاحتاد    "حول  املنتدى الثاين شاركة يفامل : يف مدينة أ ديس أ اباب 2463نومفرب  .0
فريقي واحلق يف الاندماج " ال فريقي، املوضوع ثيوبيا، -أ ديس أ اباب  ،"الاحتاد ال   .2463 نومفرب 62و 66 اإ

ساس ية لدلميقراطية يف دول البحر ال بيض "املشاركة يف ندوة حول : يف ميسينا 2463ديسمرب  .7 العنارص ال 
ىل  62 من "املتوسط يطاليا، واليت نظمها املركز ادلويل للبحوث وادلراسات  -يف ميسينا  2463ديسمرب  62اإ اإ

نسانية والاجامتعية جبامعة ميسينا  يطاليا )الاجامتعية والعقابية والسجون وقسم العلوم االإ  .(اإ
فريقي لدلميق"املشاركة يف ندوة حول : يف بريتوراي 2460يونيو  .64  أ ليات")راطية واحلمك والانتخاابتامليثاق ال 

معهد )قبل ، املنظمة من 2460يوليو  يونيو اىل غرة 34من ( املصادقة و منوذج املصادقة عىل الصكوك
 (.جنوب أ فريقيا)بريتوراي  ،( IDEAواملساعدة الانتخابية ادلميقراطية

واحلومكة،  للقانون ال فريقيالرمقية  للمكتبةالثالثة ورشة العمل ادلولية  املشاركة يف :يف الرابط 2460أ كتوبر  .66
 .ابلتعاون مع مؤسسة الابتاكر ال فريقية 2460 أ كتوبر 62و 60يويم  (املغرب) يف الرابط

دااكر  االإنساين،املشاركة يف ادلورة التدريبية لل ساتذة اجلامعيني حول القانون ادلويل  :دااكريف  2460 نومفرب .62
 (.الس نغال) ، دااكرIIيف لو الغون  2460نومفرب  20-20يف الفرتة من 

تدوين القانون "املنتدى الثالث لالحتاد ال فريقي حول  املشاركة يف :يف مدينة أ ديس أ اباب 2460ديسمرب  .63
ميي  فريقيادلويل عىل املس توى االإقل يف أ ديس أ اباب  2460ديسمرب / ال ول  اكنون 62و 66نظم يويم  ال 

ثيوبيا)  .CUADIادلويل بتنظمي من جلنة الاحتاد الافريقي للقانون  ،(اإ
يف أ ديس أ اباب  2462يناير  املشاركة يف مؤمتر مقة الاحتاد ال فريقي يف :أ ابابيف مدينة أ ديس  2462يناير  .60

ثيوبيا)  .س نوات 3ملدة ( CUADI)ادلويل  والانتخاب كعضو يف جلنة الاحتاد ال فريقي للقانون (اإ
املدربني العرب يف  العرشين لتدريبادلورة  يف بريوت يف TOTاملشاركة يف  :بريوت يف   2462مارس  .62

( ICRC) مبساعدة اللجنة ادلولية للصليب ال محر (لبنان) بريوت 2462االإنساين، مارس عام  ادلويل القانون
 (.درجة ممتاز)والقضائية جبامعة ادلول العربية القانونية  واملركز العريب لدلراسات

جازة )اجنيه  القانون جبامعةلكية   طلبة تكوين املشاركة يف :يف اجنيه   2462مارس  .61 مس توى س نة اثنية اإ
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التحول ادلميقراطي يف "حول   حمارضة تقدمي و يف العالقات ادلولية والقانون ادلويل (ماجس تري وس نة أ وىل
ىل  23 الفرتة من" تونس  (.فرنسا)يف جامعة اجنيه  2462مارس  36اإ

حلقة دراس ية ل عضاء وحدة البحث يف القانون ادلويل واحملامك  املشاركة يف :Cadennabia يف 2462نيسان  .69
ىل  46اكدينابيا، من / كولينا  ادلولية والقانون ادلس توري املقارن يف فيال ال عداد  2462أ بريل  40اإ بشأ ن اإ

 Konrad Adenauer دلميقراطية، بدمع مناوالامنذج  2460معجم ادلس تور التونيس اجلديد لعام 
Stiftung (KAS) ،Cadenabbia (يطاليا  (.اإ

الاحتاد الافريقي للقانون ادلويل  العارشة للجنةالعادية  ادلورة املشاركة يف :يف أ ديس أ اباب   2462نيسان  .60
CUADI  ىل  63من  اللجنة،كعضو يف ثيوبيا) أ ديس أ اباب يف 2462أ بريل  20اإ  (.اإ

قلميية الثالثة  :يف نيفاشا   2462مايو  .67  االإنساين اليتتنفيذ القانون ادلويل  حولاملشاركة يف احللقة ادلراس ية االإ
ىل  67اللجنة ادلولية للصليب ال محر يف الفرتة من  نظمهتا  (.كينيا)نيفاشا  يف 2462مايو / أ اير  26اإ

كتوبر  .24 اد الافريقي للقانون احلادية عرش للجنة الاحت العادية ادلورة املشاركة يف :يف القاهرة 2462أ 
الرابع حول القانون ادلويل وقانون الاحتاد  املنتدى ومقرر 2462 أ كتوبر 61و 2كعضو يف اللجنة، بني  ادلويل

ىل  67من " يف أ فريقيا التصديق عىل املعاهدات وتنفيذها حتدايت"ال فريقي حول  نظمت  ،2462أ كتوبر  24اإ
 .(مرص) يف القاهرة

متع املدين :الاجامتعيةاحلومكة الاقتصادية والعداةل " املؤمتر املشاركة يف :يف برلني 2462نومفرب  .26 ، "دور العيب اجمل
ىل  69نظمت من   (.أ ملانيا)يف برلني  2462نومفرب  24اإ

ابنتخاابت أ عضاء  املعين الوزاري يف فريق اخلرباء املعني ملساعدة الفريق املشاركة :يف أ ديس أ اباب 2462مارس  .22
ىل / أ ذار  29 اذلي عقد يف الفرتة من ،2461يوليه / مفوضية الاحتاد ال فريقي يف متوز  / نيسان  6مارس اإ

ثيوبيا) أ اباب،أ ديس  ،2461أ بريل   .(اإ
اذلي نظمته  "البدلان املغاربية يف االإرشاف االإداري"ل املشاركة يف ندوة حو  :يف سوق أ هراس 2461أ بريل  .23

 (.اجلزائر)، سوق أ هراس 2461أ بريل  63و 62 سوق أ هراس، -لكية القانون جامعة
فرنكوفونية س ياسة حنو  :ماكحفة االإرهاب" حولمؤمتر الفرنكوفونية  املشاركة يف :يف ابريس 2461يونيو  .20

ىل  1من  "ةلمتاكم  (.فرنسا)ابريس  بباريس،يف ال اكدميية ادلبلوماس ية  2461يونيو  0اإ
 27يف  فرانسيسكو اكسرتو أ وليفا جزيوعضو جلنة حتكمي ال طروحة اليت انقشها  :ابريسيف  2461يونيو  27 .22

من"حول  (مقرر أ طروحة) السوربون  -63يف جامعة ابريس  2461يونيو  فشل وظيفة  .يف املكس يك ال 
رشاف الربوفيسور بلزي تش ياكاي)للحصول عىل ادلكتوراه يف القانون العام  ،"س يادية لدلوةل  (.حتت اإ

حقـوق "   حـول وضـع (CEJA)الافريقيـة ادلراسـات  مؤمتر مركز يف املشاركة :يف جنيف2461 سبمترب 26 .21
 املفوضـية ،2461 سـبمترب 26 ،("ووهجـات النظـرالتحـدايت ) عـىل حقـوق املـرأ ة الرتكـزي :أ فريقيـا يف االإنسان

نسان،السامية حلقوق   .(سويرسا)جنيف،  ويلسون،قرص  االإ
ىل  21من  .29 مترب اإ كتوبر،  0سب املشاركة يف فريق اخلرباء املعني ملساعدة الفريق الوزاري  :يف أ ديس أ اباب 2461أ 

ىل  21نعقدة يف الفرتة من امل  ال فريقي،ل عضاء مفوضية الاحتاد  2469املعين ابنتخاابت يناير  أ كتوبر  0سبمترب اإ
ثيوبيا )أ اباب،أ ديس  ،2461  .(اإ

 النسخة الثانية ملاجس تري احلومكة، ادلميقراطية املشاركة يف :يف مدينة البندقية 2461 نومفرب 61و 62 يويم .20
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متع املدين  "وحقوق االإنسان يف البدلان العربية، مع درس بعنوان  الانتقالية   الفرتة يفدور وسائل االإعالم واجمل
ورويب املشرتك بني اجلامعات حلقو "بتونس يطاليا( EIUC)ق االإنسان وادلميقراطية ، املركز ال   .البندقية، اإ

كرا يف 2461ديسمرب  9 4-26 نومفرب ترشين الثاين .27 الثانية عرش للجنة الاحتاد الافريقي  ادلورة املشاركة يف: أ 
فريق ويف للقانون ادلويل كعضو يف اللجنة دور أ فريقيا يف تطوير القانون »: حولاخلامس  يمنتدى الاحتاد ال 

 .أ كرا، غاان ، يف2461نومفرب  21و 0املنتدى يف  عقد ،"ادلويل
ىل  3من  .34 املشاركة يف ادلورة العادية الثالثة عرشة لـلجنة الاحتاد الافريقي  :يف أ ديس أ اباب 2469أ بريل  63اإ

ىل  3ومقررها العام، ادلورة املنعقدة من  اللجنة يف كعضو CUADIللقانون ادلويل  يف  2469 أ بريل 63اإ
ثيوبيا)أ ديس أ اباب   (.اإ

احلرب ضد "عضو جلنة حتكمي دكتوراه انقشها غليسان أ وكوكو ، بعنوان  :يف غرونوبل   2469حزيران  .36
رهاب ادلويل والقانون  للحصول عىل ادلكتوراه يف  ،" 2446سبمترب  66االإنساين يف أ عقاب جهامت ادلويل االإ

رشاف الربوفسوركونس تانس ش يفالييه)القانون ادلويل  يف جامعة  2469يونيو  29، يف (غوفرز-حتت اإ
طروحة)غرونوبل أ لزب   (.مقرر ال 

ىل  34من  .32 جمللس  27املشاركة يف مؤمتر مقة الاحتاد ال فريقي ادلورة ال  :يف أ ديس أ اباب 2469يوليو،  0يونيو اإ
، أ ديس 2017- 2016 تقرير أ نشطة جلنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل لتقدمي واحلكومات رؤساء ادلول

ثيوبيا)أ اباب   (.اإ
ىل  62من  .33 يف  CDI للجنة القانون ادلويل 17العادية ال  ادلورة املشاركة يف :يف جنيف 2469يوليو  67اإ

طار تعاون بيهنا وبني جلنة الاحتاد ال فر (قرص ال مم)جنيف  يف  2469يوليو  67يقي للقانون ادلويل، ، يف اإ
 (.سويرسا)جنيف 

ىل 21 من .30 كتوبر  20 اإ متع املدين"املشاركة يف الندوة ادلولية  :مراكشيف  2469أ   21، مراكش، من "املرأ ة واجمل
ىل  مع مؤسسة هانس  جامعة محمد اخلامس ابلرابط، ابلرشاكة -، بتنظمي من لكية احلقوق 2469أ كتوبر  20اإ

 (.املغرب)مراكش سايدل يف 
العنارص ال ساس ية لدلميقراطية يف دول البحر ال بيض " يف ندوة حول املشاركة: يف روما 2469نومفرب  0و 3 .32

رشاف الربوفيسور الكوديو زانغي(  "املتوسط يف روما  2469نومفرب  0و 3عقد يويم  ، ، نظمت حتت اإ
يطاليا)  .(اإ

لالحتاد ال فريقي، عىل  املؤسيس رباء املسؤول عن االإصالحاجامتع فريق اخل :يف دااكر 2469نومفرب  60و 63 .31
يف دااكر  2469 نومفرب 60و 63اذلي عقد يويم  هامش املنتدى ادلويل للسالم وال من يف أ فريقيا،

 (.الس نغال)
احرتام وفرض احرتام القانون ادلويل االإنساين " املشاركة يف املائدة املس تديرة: يف ابريس 2469نومفرب  1 .39

مية: انون ادلويل حلقوق الانسان يف الزناعات املسلحةوالق ، يوم "الزتام جتاه امجليع يف مواهجة الانهتااكت اجلس 
حامية مجيع حضااي الزناعات املسلحة، النضال "درايس للجنة ادلولية للصليب ال محر حول 

 (.فرنسا)يف ابريس  2469نومفرب  61 يف نظمت ،"املس متر
للحنة الاحتاد الافريقي  60املشاركة يف ادلورة العادية ال  :ماالبو ، من2469ام ديسمرب، ع 0 -نومفرب  24 .30

واملشاركة  2469نومفرب اىل غرة ديسمرب  24عقدت ادلورة من  ومقرر عام، للقانون ادلويل كعضو يف اللجنة
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ع منتدى حول موضو ) 2469ديسمرب / اكنون ال ول  2و 0أ ايم  منتدى الاحتاد ال فريقي السادس يف
 (.غينيا الاس توائية)يف ماالبو ( داخليا يف أ فريقيا النازحنياملهاجرين والالجئني و 

اجامتع فريق اخلرباء املسؤول عن االإصالح املؤسيس لالحتاد  :يف كيغايل 2460يناير  62-62 .37
لقمة الاحتاد  من أ جل الاس تعداد بول اكغايم، رئيس مجهورية رواندا، الرئيس خفامةمن  بدعوة ال فريقي

 (رواندا)يف كيغايل  2460يناير 60و 63، 2460الافريقي يف يناير اكنون الثاين عام 
ىل  22من  .04 ادلورة الثالثني ) املشاركة يف مؤمتر مقة الاحتاد ال فريقي :اديس ااباب 2460يناير،  27اإ

، أ ديس (CUADI)واحلكومات من أ جل متثيل جلنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل ادلول  رؤساء الجامتع
ثيوبيا)أ اباب   (.اإ

نسان ك س تاذ زائر،  احلومكة املشاركة يف دروس املاجس تري يف :يف ايوندي 2460 فرباير 42-64 .06 وحقوق االإ
النازحني يف  محلاية ومساعدة اتفاقية مكباال" بعنوان يف حمارضة واملشاركة" حقوق الانسان»مع درس بعنوان 

نسانية والاجامتعية يف" أ فريقيا  (.الاكمريون)ايوندي  اجلامعة ال فريقية، (PAU) معهد احلومكة، العلوم االإ
ىل  7من  .02  يف الش باب" العريب االإفريقي الش باب يف مؤمتر املشاركة :يف اجلزائر العامصة 2460 مارس 63اإ

منية  مواهجة ىل  64 الش باب اجلزائري، من مجعية ، تنظمي"املس تدامةحتدايت السالم والت  2460 مارس63اإ
 .(اجلزائر )اجلزائر العامصة يف

املشاركة يف ادلورة العادية اخلامسة عرشة للجنة الاحتاد  :، يف أ ديس أ اباب2460أ فريل  24اىل  7من  .03
ىل  47كعضو يف اللجنة ومقررها العام، ادلورة املنعقدة من  CUADIالافريقي للقانون ادلويل  أ بريل  24اإ

ثيوبيا)يف أ ديس أ اباب  2460  (.اإ

 وال حباث املنشورات
مم املتحدة للقانون  ، ندوة جلنة(ابالإجنلزيية" )س نة للجنة القانون ادلويل 94املشهد املتغري للقانون ادلويل يف " .6 ال 

 .2460يوليو  1-2، جنيف، ادلويل
حاالت الشعب الفلسطيين والشعب : حق الشعوب يف تقرير املصري مبوجب القانون ادلويل" .2

منية  مواهجة يف الش باب"للش باب  املؤمتر العريب االإفريقي ، يف(ابلفرنسة")الصحراوي حتدايت السالم والت
ىل  47، نظمه جتمع الش باب اجلزائري، من "مس تدامة   .يف اجلزائر العامصة 2460مارس  63اإ

، معهد احلومكة، العلوم 2460فرباير  7مؤمتر ، "اتفاقية مكباال بشأ ن ال شخاص النازحني داخليا يف أ فريقيا" .3
فريقية( PAU)االإنسانية والاجامتعية   (.الاكمريون)، ايوندي اجلامعة ال 

قانوين دليل ، "بأ فريقيامعل جلنة حقوق الانسان والشعوب ابالحتاد الافريقي يف جمال حقوق الالجئني " .0
 .، قيد االإجناز2460، .(ه)، حتت ارشاف قفيص ومرجعي عن الهجرة يف افريقيا

، اندي للقانون 2469ديسمرب  61، تدخل يف "اخلاصاالإنساين ومؤسسات ال من العسكري ادلويل  القانون" .2
ربعني  للربوتوكوالت االإنساين بلكية العلوم القانونية، الس ياس ية والاجامتعية بتونس، مبناس بة اذلكرى ال 

 .6707التفاقيات جنيف لعام  6799االإضافية لعام 
 Ordine internazionale، مرصد الاحتاد الافريقي، "االإصالح املؤسسايت لبول اكغايم لالحتاد الافريقي" .1

e diritti umani2460، 907-904، ص ،www.rivistaoidu.net  
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أ داة الإدارة : التحكمي"ملتقى دويل حول " دور حممكة التحكمي ادلامئة يف التسوية السلمية للزناعات ادلولية " .9
زمات  .2469نومفرب  22و 20مراكش من  ،"اخملاطر وال 

الزتام : يف الزناعات املسلحة االإنسان حلقوق الإنساين والقانون ادلويلاحرتام وفرض احرتام القانون ادلويل ا" .0
ربعني ، "امجليع يف مواهجة الانهتااكت اخلطرية جتاه يوم درايس للجنة ادلولية للصليب ال محر مبناس بة اذلكرى ال 

حامية مجيع حضااي "حول  طاوةل مس تديرة ،6707التفاقيات جنيف لعام  6799للربوتوكوالت االإضافية لعام 
 .2469نومفرب  61 ،قرص امجلعية الوطنية ابريس، ،"الزناعات املسلحة، النضال املس متر

املرأ ة "ادلولية  الندوة ،"دور املرأ ة التونس ية يف اجملمتع املدين ومشاركهتا يف معلية التحول ادلميقراطي يف تونس" .7
متع املدين ىل  21مراكش، من  ،"واجمل  .2469أ كتوبر  20اإ

ادلراسات القانونية النرشة االإخبارية ملركز ، يف "القانون ال سايس ملناهضة العنف ضد املرأ ة يف تونس" .64
 www.ceja.org ،2469، 2، رمق CEJA الافريقية

لكرتونية يف تونسمكاحلو    " .66 اىل  جمدل اهداء، يف " حتٍد جديد للحومكة الرش يدة: ة املفتوحة واملشاركة االإ
 .، قريبا2469محمد صاحل بن عيىس،  العميد

، ادلورة التدريبية العربية يف القانون ادلويل 2469أ بريل  69، مؤمتر "االإنساين  ادلويل القانون مفهوم " .62
ىل  69االإنساين ابلتعاون مع اللجنة ادلولية للصليب ال محر وجامعة ادلول العربية، تونس، من   .2469أ بريل  21اإ

نسان"   درس .63 احلومكة، ادلميقراطية وحقوق االإنسان يف "، النسخة الثالثة ملاجس تري "أ ليات تنفيذ حقوق االإ
نسان وادلميقراطية "ادلول العربية مارس  62-63،  (EIUC)، املركز ال ورويب املشرتك بني اجلامعات حلقوق االإ

 .تونس لكية العلوم القانونية، الس ياس ية والاجامتعية بتونس، ،2469
التفكري يف الثورة "، يف امللتقى ادلويل "ما وهجات النظر؟: الثورة والس ياسة ادلولية»تقرير ختايم جملموعة  .60

 .2469يناير  60اجلامعة ال وروبية بتونس،  ،" ادلميقراطية والاقتصاد والعالقات ادلولية: التونس ية
احلومكة، ادلميقراطية "الانتقالية التونس ية النسخة الثالثة ملاجس تري  الفرتة دور وسائل االإعالم واجملمتع املدين يف" .62

نسان وادلميقراطية "وحقوق االإنسان يف ادلول العربية ، (EIUC)، املركز ال ورويب املشرتك بني اجلامعات حلقوق االإ
يطاليا2461نومفرب  62-61  .، البندقية، اإ
فريقية للقانون ادلويل تقدمي" .61 ، 2461، أ يلول "اللجنة ال 

-le-pour-africaine-commission-la-de-http://metalaw.lead.org.tn/2016/09/26/presentation
cuadi/-international-droit  

فريقية "وأ فاقهاحقوق املرأ ة يف شامل أ فريقيا " .69 حقوق "حول ( CEJA)، مؤمتر مركز ادلراسات القانونية االإ
 .جنيف ،2461 سبمترب 26، "حقوق املرأ ة خاصة: االإنسان

رهاب" .60 ماكحفة " ، مؤمتر الفرنكوفونية حول"حنو تعاون قضايئ لالحتاد ال فريقي يف احلرب ضد االإ
ىل  1، من "حنو مبادرة فرنكوفونية متاكمةل :الارهاب  .يف ال اكدميية ادلبلوماس ية بباريس 2461يونيو  0اإ

الس ياسة ، يف "حاةل أ وكرانيا: للقوى العظمى الس ياسة اخلارجية وعالقات القوى والس ياسة اخلارجية   " .67
رشاف بن اخلارجية والقانون ادلويل، دويل بلكية العلوم القانونية، الس ياس ية والاجامتعية  ملتقى ،.(ر)عاشور  حتت اإ

 . 232-677، ص ص SIMPACT ،2469بتونس، مسباكت 
جامعة -لكية القانون ندوة دولية يف ،(ابلعربية)، " 2460يناير  29الالمركزية يف تونس يف ضوء دس تور " .24
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 .2461افريل  69و 61 ،سوق أ هراس
 In Ordine internazionale e diritti، " عالقة؟أ ي : وسائل الاعالم واجلانب االإنساين " .26

umani ، ( N 1/2015 ،62 2015مارس )، 91-11 .ص ص ، www.rivistaoidu.net 
لفاظ وعبارات ادلس تور التونيس  .22 رشاف بن(ابللغتني العربية والفرنس ية) اجلديدمعجم أ  ، .(ر)عاشور  ، حتت اإ

ادلس توري  معل جامعي ل عضاء وحدة البحث يف القانون ادلويل واحملامك ادلولية والقانون) 2461س ميباكت، تونس، 
 .، لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، تونس(املقارن

 . جلنة الاحتاد الافريقي للقانون ادلويل، 2461-2462، "ملغرب العريباحتاد ا دراسة حول مس تقبل" .23
فريقي للقانون 2461-2462، دراسة"الرضييب يف أ فريقيا دراسة حول تفادي الازدواج" .20 ، جلنة الاحتاد االإ

، التقرير 2461تقرير أ ويل قدم يف ادلورة احلادية عرشة للجنة الاحتاد الافريقي للقانون ادلويل، أ كرا، نومفرب  ادلويل،
 .2469الثاين قدم خالل ادلورة الرابعة عرشة، ماالبو، نومفرب 

فريقي 2461-2462دراسة ،"يف أ فريقيا واملساعدة املتبادةل ن القضايئدراسة حول التعاو  " .22 ، جلنة الاحتاد االإ
، 2461تقرير أ ويل قدم يف ادلورة احلادية عرشة للجنة الاحتاد الافريقي للقانون ادلويل، أ كرا، نومفرب  للقانون ادلويل،

 .2469التقرير الثاين قدم خالل ادلورة الرابعة عرشة، ماالبو، نومفرب 
نسان اليت ال ميكن املساس هبا حقوق" .21 رشاف 2462ديسمرب  64يوم درايس يف ، "االإ الربوفسور رافع  حتت اإ

مم املتحدة واإرساء نظام "بن عاشور حتت عنوان  ، لكية العلوم القانونية والس ياس ية "حلقوق االإنسان دويل ال 
-02 .، ص2469والس ياس ية، مركز النرش اجلامعي،  القانونية للعلومالعدد ال ول للمجةل التونس ية  والاجامتعية بتونس،

94. 
حتت ارشاف الربوفسور رافع " ادلس تور والسلطة املضادة"يف امللتقى ادلويل حول ، " اللكمة الافتتاحية " .29

 .  69-63ص -، ص2461، س ميباكت، 2462فيفري  24و 67، بن عاشور
رهاب والقضااي ال منية يف منطقة البحر ال بيض  :ةالعربي بعد الثورات قراءة جيوس ياس ية ملا" .20 تطور االإ

ورو أ محد التلييل، مؤسسة مؤمتر، "املتوسط فندق  ،متوسطية-الوضع اجليوس يايس يف املنطقة وأ ثره عىل العالقات ال 
 .، تونس2462أ كتوبر  36و34و27ماجستيك تونس، 

ادلويل  امللتقى الرابع للقانون، (هنايئللتقرير اا") حتدايت التصديق عىل املعاهدات وتنفيذها يف أ فريقيا " .27
فريقي وقانون  (.مرص)، القاهرة 2462أ كتوبر  24و 67يويم  كونراد القاهرة ، نزلالاحتاد ال 

ميية الثالثة حول تنفيذ القانون " التطورات املتعلقة ابلقانون ادلويل االإنساين يف الاحتاد ال فريقي " .34 الندوة االإقل
ىل  67اللجنة ادلولية للصليب ال محر يف الفرتة من  نظمهتا ،االإنساين ادلويل  (.كينيا)يف انيفاشا  2462مايو / أ اير  26اإ

عاشور،  رافع بن مجموعة من ادلراسات املقدمة تكرميا للربوفيسور ، يف"عداةل متعرثة: احملمكة اجلنائية ادلولية " .36
 .634-07، اجملدل الثالث، ص ص Simpact ،2462حركية القانون، 

، "قراءة يف حتدايت التحول ادلميقراطي والعملية ادلس تورية.  2466يناير  60س نوات بعد ثورة  0: تونس " .32
 .(فرنسا) ، لكية احلقوق يف جامعة اجنيه2462مارس  34 حمارضة

هممة ال مم املتحدة يف جمال تدوين القانون ادلويل وتطويره عىل املس توى  " .33
قلميي فريقي»حول  الثالث االإفريقي الاحتاد منتدى ،" االإ ميي ال  ، تنظمي جلنة "تدوين القانون ادلويل عىل املس توى االإقل

الطبعة  اليت نرشت يف جمةل اللجنة، يف أ ديس أ اباب، 2460ديسمرب  62و 66الاحتاد الافريقي للقانون ادلويل، يويم 
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 . 323-271، ص ص 2462الثانية، ديسمرب 
انتفاضات، : الانتقاالت العربية، يف " موجات الصدمة: ت اجليوس ياس ية للزناع السوريال اثر والتحداي" .30

جوان  60حتت ارشاف ال س تاذ حامت مراد، امللتقى التاسع للجمعية التونس ية للعلوم الس ياس ية،  حومكة وجيوس ياسة،
 . 294-237، ص ص 2469ونس،، لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، منشورات نريفاان، ت2469

لكرتونية واحلو " .32 رشاف وحيد فرشييش،  ،(ابلعربية")يف تونس ة املفتوحةمكاملشاركة االإ يوم درايس، حتت اإ
 .2460أ بريل  0، جامعة القريوان، ندوة احلمك الرش يد

ادلساتري اجلديدة يف العامل  ، يف(ابللغة العربية) ،"احلقوق واحلرايت امجلاعية يف ادلس تور التونيس اجلديد" .31
، س ميباكت، .(ر)حتت ارشاف ال س تاذ بن عاشور  2460فرباير وغرة مارس  20، مؤمتر تونس واملغرب ومرص: العريب
 .17-22 .ص-، ص2462

، التطورات والتحدايت: يف القانون ادلويل االإنساين اليوم، "متقلبة فعالية: تنفيذ القانون ادلويل االإنساين   " .39
متاح أ يضا عىل . 11-31 .ص-، ص2462للنرش، مارس ABM، 2460فرباير  26، ندوة .(م)رشاف زاين حتت ا

 Ordine internazionale e diritti umani، (2461) ،pp. 644-667 www.rivistaoidu.net :االإنرتنت

قلميي: حق الاندماج يف احتاد املغرب العريب" .30 ىل فشل الاندماج االإ فريقي ، "من الوالدة املبكرة اإ الاحتاد ال 
 66، أ ديس ااباب، يويم (CUADI)املنتدى الثاين للجنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل  ،ويف احلق يف الاندماج

-، ص2462االإصدار الثاين،  ،(CUADI)جمةل جلنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل ، ونرشت يف 2463نومفرب  62و
 .622-641 .ص
حتت ارشاف  الشارع والربيع العريب،، يف "الشارع يف مواهجة اجمللس الوطين التأ سييس واحلكومة يف تونس " .37

نومفرب  2لس ياس ية والاجامتعية بتونس، ، امجلعية التونس ية للعلوم الس ياس ية، لكية العلوم القانونية وا.(ح)بن مراد 
2463. 

، يف التغيريات غري "هل ميكن فرض املرشوعية ادلميقراطية من خالل القوة املسلحة؟: التدخل ادلميقراطي" .04
، ملتقى .(ر)مقارابت القانون ادلس توري والقانون ادلويل، حتت ارشاف بن عاشور : ادلس تورية لل نظمة الس ياس ية

مارس يليا، -، مركز النرش اجلامعي اكس2463أ بريل  2و 0القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس،  دويل بلكية العلوم
 . 620-662ص -، ص2460

حتت ارشاف بن عاشور  العربية والانتفاضاتمسؤولية امحلاية ، يف "نشأ ة مسؤولية امحلاية: تقرير متهيدي" .06
-، ص2463، تولوز اكبيتول للنرش، 2462، ملتقى دويل بلكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، .(ر)

   . 02-63ص
نسان اليوم" .02 مسؤولية امحلاية ، يف "مسؤولية امحلاية والانتفاضات الشعبية والانهتااكت اجلس مية حلقوق االإ

، ملتقى دويل بلكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، .(ر)ارشاف بن عاشور  حتت العربية والانتفاضات
 .07-93ص-، ص2463، تولوز اكبيتول للنرش، 2462

، يف الوحدة والتنوع يف معرفة اجملمتعات " أ ي وفاق اليوم؟: س يادة ادلول وامحلاية ادلولية حلقوق االإنسان" .03
ىل  29املعارصة، املؤمتر ادلويل من   (.رومانيا)، ااييس ICES-Iasiنظم من قبل ال اكدميية الرومانية  2462سبمترب  34اإ

نسان والقانون " .00 االإنساين يف تونس يف مواهجة ، يف النشاط "التقارب والاختالفات: االإنساينادلويل حقوق االإ
زمة الليبية،  .2466نومفرب  22نة ادلولية للصليب ال محر ومجعية ادلراسات ادلولية، يوم درايس نظمته جل  ال 
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نسانية أ و اجلوانب ال خرى للثورات يف العامل العريب" .02 الثورات حول ، مائدة مس تديرة دولية "اجلرامئ ضد االإ
 .2466نيسان / ، لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، أ بريل يف العامل العريب والقانون ادلويل

ىل حظر الربقع منعمن " .01 ادلس تور، املواطنة ، يف " مسأ ةل دينية أ و مسأ ةل س ياس ية أ و مسأ ةل مبدأ ؟: احلجاب اإ
، ملتقى لكية العلوم .(ر)، حتت ارشاف بن عاشور ادلميقراطية واإعادة التقس مي الرتايببني املطالب : والعداةل ادلس تورية

 .227-672 .ص-، ص2460 القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، مركز النرش اجلامعي،
، حتت التسلح، نزع السالح والقانون ادلويليف  ،"التجارة غري املرشوعة يف ال سلحة والقانون ادلويل" .09

مركز النرش اجلامعي،  ،2440 ، ملتقى لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس.(ر)ف بن عاشور ارشا
 .261-602 .ص-، ص2463

نسانية يف النظام ال سايس للمحمكة اجلنائية ادلولية" .00 رشاف "اجلرامئ ضد االإ يطالية، حتت اإ ، لقاءات تونس ية اإ
-، ص2466، جيوفري للنرش، حقوق االإنسان واحملامك اجلنائية ادلوليةال ساتذة رافع بن عاشور والكوديو زانغي، 

 .04-2 .ص
نسانية من أ  ( أ و أ عذار)التجاوزات " .07 مجموعة أ عامل همدات ، يف "حامية حقوق االإنسان جلاملساعدات االإ
ىل  .372-317 .ص-، ص Diritti umani  ،Giuffre editore  ،2466، اجملدل الثاين، الكوديو زانغي اإ
، االإصدارات ال اكدميية (أ طروحة دكتوراه دوةل) املامرسة والقانون ادلويل: حق التدخل والتدخالت االإنسانية .24

 صفحة 172، 2466ال وروبية، 
، النرش ال اكدميي (أ طروحة شهادة ادلراسات املعمقة)، املشالك ووهجات النظر: العوملة وس يادة ادلول .26

 صفحة 692، 2466ال ورويب، 
، مركز النرش جلامعي، .(ر)حتت ارشاف بن عاشور  ،(ابللغتني العربية والفرنس ية) معجم ادلس تور التونيس .22

القانون ادلويل واحملامك ادلولية والقانوين ادلويل والقانون ادلس توري معل جامعي ل عضاء وحدة البحث يف )، 2466
 (.لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس-املقارن 

نسانية التونس ية" .23 رشاف ال ساتذة رافع بن عاشور واببلو -، لقاءات تونس ية"الالزتامات االإ س بانية، حتت اإ اإ
س باني نسان، ا وتونس ادلوليةسانشزي فراننديز، الزتامات اإ  .2464 يف جمال حقوق االإ

نسان يف القانون ادلويل ويف منظومة ال مم املتحدة" .20 ، يف مجموعة ال عامل املهدات اىل دايل "حامية حقوق االإ
 .064 - 303 .ص-، ص2464اجلازي، مركز النرش اجلامعي، تونس، 

-، ص64، العدد 2447، ديسمرب والقضاءجمةل الترشيع ، "القارصين يف تونس منالتعامل مع الضحااي " .22
 .621 -79 .ص
نسانية" .21 جمةل ، "رد مثري للجدل للقانون االإنساين ادلويل يف حاالت الزناع املسلح : احلق يف املساعدة االإ

 .22 - 66 .ص-، ص2-26، العدد 2447، فرباير الترشيع والقضاء
نسان ابس تخدام القوة املسلحة" .29 متاسك جديد للقانون .: حقوق الانسان، " ؟هل يسمح انهتاك حقوق االإ

 .320-347.ص-، ابريس، ص2440، بودون للنرش، .(س)واللغامين .( ر)، حتت ارشاف بن عاشور ادلويل
نسانية" .20 اجلهات غري التابعة لدلول والقانون ادلويل ، يف "دور اجلهات الفاعةل من غري ادلول يف املساعدات االإ

 .222 - 203 .، ص2449، بودون للنرش، ابريس، .(س) واللغامين.( ر)حتت ارشاف بن عاشور 
سايس للقانون ادلويل واملؤسسات ادلولية حتت ارشاف بن عاشور  .27 مركز النرش اجلامعي،  ،.(ر)املعجم ال 
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 .2441تونس، 
حتت قوة القانون وقانون القوة، : ، القانون ادلويل عىل مفرتق الطرق"بني القانون والقوة: التدخل االإنساين" .06

 . 362-602.ص-، ص2440، بودون للنرش، ابريس، .(س)واللغامين .( ر)اف بن عاشور ارش 

 :ال فريقي العمل املنجز مع الاحتاد

 (:CUADI) للقانون ادلويل كعضو يف اللجنة ال فريقية دراسات .6

x للقانون ادلويل اقرتاح نظام داخيل للجنة ال فريقية CUADI  وقع تبنيه بعد القراءة الثانية يف اجللسة الرابعة
 .2469 يف ماالبو CUADIعرش ملؤمتر 

x "للجنة الاحتاد 2460-2469، دراسة "دراسة حول االإصالح املؤسسايت لالحتاد ال فريقي لبول اكغايم ،
  .ال فريقي للقانون ادلويل

x " للجنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل ،2460-2461، دراسة "دراسة حول مس تقبل احتاد املغرب العريب.  
x "  للجنة 2460-2461، دراسة " الازدواج الرضييب يف أ فريقيا تفادي االتفاقية ال فريقية حول  عندراسة ،

  .الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل
x "للجنة  ،2460-2461، دراسة " للتعاون القضايئ واملساعدة املتبادةل يف أ فريقيا اتفاقية أ فريقية دراسة عن

  .الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل

  (:CUADI) للقانون ادلويل مقاالت وتقارير مكشارك يف منتدايت اللجنة ال فريقية .2

x " ادلويل  امللتقى الرابع للقانون، (التقرير اهنايئ") حتدايت التصديق عىل املعاهدات وتنفيذها يف أ فريقيا
فريقي وقانون  (.مرص)، القاهرة 2462أ كتوبر  24و 67يويم  كونراد القاهرة نزل، الاحتاد ال 

x " ميية الثالثة حول تنفيذ القانون " التطورات املتعلقة ابلقانون ادلويل االإنساين يف الاحتاد ال فريقي الندوة االإقل
ىل  67اللجنة ادلولية للصليب ال محر يف الفرتة من  نظمهتا ،االإنساين ادلويل  (.كينيا)يف انيفاشا  2462مايو / أ اير  26اإ

x "  هممة ال مم املتحدة يف جمال تدوين القانون ادلويل وتطويره عىل املس توى
قلميي فريقي»حول  الثالث االإفريقي الاحتاد منتدى ،" االإ ميي ال  ، تنظمي جلنة "تدوين القانون ادلويل عىل املس توى االإقل

الطبعة  اليت نرشت يف جمةل اللجنة، يف أ ديس أ اباب، 2460 ديسمرب 62و 66الاحتاد الافريقي للقانون ادلويل، يويم 
 . 323-271ص -، ص2462الثانية، ديسمرب 

x "قلميي: حق الاندماج يف احتاد املغرب العريب ىل فشل الاندماج االإ فريقي و ، "من الوالدة املبكرة اإ الاحتاد ال 
 62و 66، أ ديس ااباب، يويم (CUADI)ن ادلويل املنتدى الثاين للجنة الاحتاد ال فريقي للقانو ،احلق يف الاندماج

-، ص2462االإصدار الثاين،  ،(CUADI)، ونرشت يف جمةل جلنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل 2463نومفرب 
 .622-641 .ص

 (:خبري)كعضو جلنة حتكمي  شاركةامل  .3
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x أ عضاء مفوضية الاحتاد ال فريقي يف ابنتخاابت  املعين الوزاري يف فريق اخلرباء املعني ملساعدة الفريق املشاركة
ىل / أ ذار  29 اذلي عقد يف الفرتة من ،2461يوليه / متوز  ثيوبيا2461أ بريل / نيسان  6مارس اإ  .، أ ديس أ اباب، اإ

x  املشاركة مع الاحتاد ال فريقي كشخص مرجعي وعضو يف فريق مقابةل موظفي مفوضية الاحتاد ال فريقي
ىل  42من ( الشؤون الس ياس يةمستشار قانوين ومدير : املناصب) ثيوبيا)يف أ ديس أ اباب  2463يونيو  41اإ            (.اإ

 :االإنرتنتعىل ش بكة  كتاابت قانونية
فريقي     .6  : ( www.rivistaoidu.net متاح عىل) مرصد الاحتاد ال 

N.5 / 2017 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2017) ، 907-904 .-ص-ص                              
N.4 / 2015 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2015) ،962-940 .ص-ص                              
N.1 / 2015 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2015) ، 607-99 .ص-ص.                              
N. 5/2014 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2014) 1087-1083،ص-، ص                              
N.4 / 2014، Ordine internazionale e diritti umani ،(2014) ،070-076 .ص-ص.                              
N.3 / 2014 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2014) 588-586.،ص-ص                            
N.2 / 2014 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2014) ،310-313 .ص-ص.                         
N.1 / 2014 ،Ordine internazionale e diritti umani ،(2014) ، 603-602.ص-ص. 

فريقية                .2  ( www.ceja.ch متاح عىل)النرشات االإخبارية من مركز ادلراسات القانونية ال 
x  فريقي للقانون ادلويل تقدمي  (3/2469. عدد)جلنة الاحتاد ال 
x  سايس للقضاء عىل العنف ضد املرأ ة يف تونس  (2/2469عدد  .)اعامتد القانون ال 

 قامئة أ طروحات دكتوراه حتت تأ طريي   

 
لكية  ،(ابلعربية) " حاةل كوسوفو :واالإنسانية املسلح بني الس ياس ية التدخل "،  سطيةل ابوصاع عبد اجمليد .6

 .العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس
، لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية "القانون ادلويل ورشاكت احلرب اخلاصة " اخلصخويص، رفيق .2

 . بتونس
 ، لكية العلوم القانونية والس ياس ية"السالم وال من ادلوليان يف مواهجة أ سلحة ادلمار الشامل " بش تا لبىن .3

 .والاجامتعية بتونس
 احلاالت دراسات: الرصاعات املسلحة يف أ فريقيا بني القانون االإنساين والقانون اجلنايئ ادلويل" دمق،  مروة .0

 .، لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس"ال خرية 
سلحة ال  "أ مال املاجري،  .2 ، لكية العلوم القانونية "نوويةالقانون النووي بني الاس تخدامات السلمية وانتشار ال 

 . والس ياس ية والاجامتعية بتونس
لزامية يف تعزيز وحامية حقوق االإنسان "بن عامثن،  رايم .1 ، لكية العلوم (ابالإجنلزيية) ،"اس تخدام القواعد االإ

 .القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس
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 :مناقش هتامتت  أ طروحات دكتوراه جلنة حتكمي عضو يف

من يف املكس يك"أ وليفا، فرانسيسكو اكسرتو  جزيو .6 دكتوراه يف القانون  ،"فشل وظيفة س يادية لدلوةل .ال 
رشاف الربوفيسور بلزي تش ياكاي)العام  مقرر ) السوربون  -63يف جامعة ابريس  2461يونيو  27، يف (حتت اإ

  .(أ طروحة
مسامهة يف دراسة حدود احملامك ادلولية  :هممهتااحملمكة اجلنائية ادلولية لرواندا تواجه "، نداايسااب اديسون   .2

رشاف الربوفيسور)، دكتوراه يف القانون العام "املعارصة  القمعية ، ل اجلامعة 2469مايو  61، (بلزي تش ياكاي حتت اإ
نتيل طروحة) فورت دي فرانس - الفرنس ية ال    (.مقرر ال 

ن "غليسان أ وكوكو،   .3 رهاب ادلويل والقانون االإ سبمترب  66ساين ادلويل يف أ عقاب جهامت احلرب ضد االإ
رشاف الربوفسوركونس تانس ش يفالييه)، دكتوراه يف القانون ادلويل "2446 يف  2469يونيو  29، يف (غوفرز-حتت اإ

طروحة) جامعة غرونوبل أ لب  (.مقرر ال 
رشاف حتت )، دكتوراه يف القانون " املاء يف القانون ادلويل دور دراسة حول "هشام القمودي،   .0 اإ

يف جامعة قرطاج، لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس  2469يوليو  66، (الربوفيسور ليىل الش يخاوي
طروحة)     (.مقرر ال 

مية مصطفى أ بو زيد،  .2 رشاف )دلكتوراه يف القانون "التحدايت القانونية للمحمكة اجلنائية ادلولية، "حل حتت اإ
مترب  22دمع ، ب(الربوفيسو حسني الواد  (. مقرر أ طروحة)لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، -، جامعة املنار2469سب

مم املتحدة وماكحفة االإرهاب، "أ محد رزيق،    .1 رشاف الربوفيسور منري )، دكتوراه يف القانون "ال  حتت اإ
 . بتونس لكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية-يف جامعة قرطاج  2469نومفرب  3، (الس نويس

القانون ادلويل ومسؤولية الرشاكت متعددة اجلنس يات عن انهتااكت حقوق االإنسان والبيئة  "يوالنيد ماير ،  .9
فريقيا رشاف الربوفيسور )رساةل دكتوراه يف القانون  ،" يف الصناعات الاس تخراجية يف اإ ،  ( تالدي ديري حتت اإ

 (.مقرر أ طروحة)جنوب افريقيا . جامعة بريتوراي
أ طروحة دكتوراه يف القانون العام  ،"ةماكحفة اجلرمية الاقتصادية واملالية ادلولي"حدوك بن بشري،  حامس  .0
رشاف الربوفسور كامل بن مسعود) لكية احلقوق والعلوم --يف جامعة تونس املنار 2460مارس  62 ، يف(حتت اإ

 .الس ياس ية
، أ طروحة "التحول ادلميقراطي وقضية يف موريتانيا النظام الس يايس" البح،  دس يدي أ محمصطفى ودل   .7

رشاف الربوفيسور)دكتوراه يف القانون العام  لكية - -يف جامعة قرطاج 2460مارس  34، (رافع بن عاشور. حتت اإ
 (. مقرر أ طروحة)العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس 

 
 :املنظامت ادلوليةالوضعية احلالية داخل 

x فريقي، اعتبارًا من  املؤسيس لالإصالح  اكغايم بول الرئيس خفامة عضو فريق  .2469لالحتاد ال 
x  فريقي للقانون  العام منذ، مقررها 2462يناير  ذخالل الفرتة من ادلويل،عضو منتخب يف جلنة الاحتاد ال 

 .2461نومفرب 
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 : أ خرىمعلومات 
x  رشاف الربوفيسور وحيد الفرشييش، منذ عضو يف امجلعية التونس ية لدلفاع عن احلرايت الفردية، حتت اإ

2460. 
x رشاف الربوفسور بن عاشور،  عياض. عضو يف امجلعية التونس ية للبحث يف التحول ادلميقراطي، حتت اإ

 .2469وعضو فريق البحث حول احملمكة ادلس تورية ادلولية، منذ 
x رشاف الربوفسور شاريل مباال، منذ افريقيا جبامعة -عضو فريق البحث اكب مونرتايل الكيبيك كندا، حتت اإ

2469، afriques.com-http://cap 
x  فريقي،  ابنتخاب املعينعضو فريق اخلرباء الاستشاريني املعينني ملساعدة الفريق الوزاري مفويض الاحتاد ال 

 .2461اعتبارًا من عام 
x االإنساين التابع للكية العلوم القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس،  ادلويل عضو مؤسس يف اندي القانون

 .2469جامعة قرطاج، من 
x التونس ية للعلوم القانونية، حتت  عضو يف هيئة حترير جمةل لكية القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس، اجملةل

رشاف الربوفسور براهمي الرباتيج، اعتبارا من . اإ  .2461اإ
x  رشاف الس يد عبد الرؤوف ال  .2461منذ  طبوريب،عضو اجمللس التنفيذي ملؤسسة العلوم الس ياس ية، حتت اإ
x  فريقية ة ورئيس ادلورة ادلراس ي( CEJA)عضو هيئة التدريس يف مركز ادلراسات القانونية ال 
فريقي " فريقي "ودورة " الاختصاصات واملامرسات ادلولية لالحتاد ال  دارة الربوقسور "  قانون وممارسة الاحتاد ال  حتت اإ

      http://www.ceja.ch ، 2461ابتريك لوسان، منذ 
x  2462حمامون بال حدود، منذ / عضو يف الش بكة القانونية ادلولية http://www.asf.be 
x  لومايس التونيس للرتبية املعهد ادلب) 2460النتداب كتبة الشؤون اخلارجية، ادلورة  ةلجنة الوطنيال عضو

 (.والتكوين
x حتت رئاسة ) 2462وادلورة  2460 النتداب مساعدين يف القانون العام وادلورة الوطنية عضو جلنة التحكمي

 (.ملًفا 22 مقرر)املنار  جامعة تونس -يف لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ( عوجي مراد أ مال الربوفسور
x  ذالس ياس ية، اجلزائر، من القانونية جلامعة سوق أ هراس، لكية احلقوق والعلومة للمجةل العلمي لجنةال عضو 

2462. 
x  فريقى للعمل واملس تقبل)عضو جلنة ادلراسات الاسترشافية رشاف الربوفيسور جان(املعهد ال  -، حتت اإ

اكنديج    www.ipapog.net 2460كوميب، منذ  -فرانسوا أ 
x  رشاف "النظام القانوين ادلويل وحقوق االإنسان"عضو يف هيئة حترير جمةل ، املنشورة عىل االإنرتنت حتت اإ

 www.rivistaoidu.net ،2460الربوفيسور الكوديو زانغي، منذ 
x  فريقي "مسؤوةل عن ، املنشورة عىل "النظام القانوين ادلويل وحقوق االإنسان"التابع جملةل  "مرصد الاحتاد ال 

رشاف الربوفيسور  www.rivistaoidu.net ،2460منذ  زانغي،الكوديو  االإنرتنت حتت اإ
x  2460منذ ( كرمي برئاسة مىن)عضو يف مجعية القانون ادلس توري املقارن والقانون ادلويل. 
x  2463منذ  ،(حشاد نور ادلين الس يد برئاسة)شاد عضو يف مؤسسة فرحات ح 
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 http://www.farhathachedfoundation.tn 
x ة لدلراسات الس ياس ي التونس ية عيةامجل  عضو يف(ATEP) (مراد حامت الربوفيسور برئاسة)،  2462منذ. 
x  بلكية القانونية والس ياس ية والاجامتعية بتونس وعضو اللجنة حلفل التخرج منذ  اندي املوس يقىمسؤوةل

2466. 
x طروحات وادلراسات يف  .2440اجلامعات التونس ية والفرنس ية، منذ  عضو جلنة حتكمي ال 
x ادلويل والقانون ادلس توري املقارن يف لكية العلوم الس ياس ية  واحملامك وحدة البحوث يف القانون ادلويل مديرة

 www.urdiji.org ،2444منذ عام  وعضو تونس،والاجامتعية والس ياس ية يف 

 والارشاف علهيامواد وقع تدريسها 

x  جامعة قرطاج( 2446-2444س نة أ وىل يف القانون )مقدمة دلراسة القانون. 
x  نسان -2444س نة رابعة ماجس تري يف القانون وماجس تري يف علوم االإدارة والاقتصاد )حقوق االإ

جازة ) (2464  (جامعة قرطاج( )2460-2469س نة اثلثة اإ
x  وزارة ) املعهد ادلبلومايس( 2460و 2466 -اخلارجية درس معمق لكتبة الشؤون )القانون ادلويل العام

  (اخلارجية
x  جازة أ ساس ية)املؤسسات ادلولية  .جامعة القريوان( 2460-2469 س نة أ وىل اإ
x  جامعة قرطاج( 2460-2460 -س نة أ وىل ماجس تري حبث يف القانون ادلويل )قانون التقايض ادلويل. 

x  جامعة قرطاج( 2469-2462 -حبث يف القانون العام س نة اثنية ماجس تري )القانون ادلويل االإنساين. 
x  اجلامعة ( 2460-2469 -س نة اثنية ماجس تري يف العالقات ادلولية )التارخي الس يايس ل فريقيا املعارصة

 .املركزية، املدرسة املركزية العليا للقانون اخلاص واالإدارة بتونس
x جازة وس نة أ وىل ماجس تري)سا فرن /دورات تكوينية لطلبة لكية القانون يف جامعة اجنيه يف ( س نة اثنية اإ

 (2462-2460)العالقات ادلولية والقانون ادلويل 
x  قانون املالية، املاليةI س نة اثنية ورابعة من املاجس تري يف الترصف والعلوم )، النظرية العامة للرضائب

 .جامعة قرطاج( 2464-2444الاقتصادية 
x  جامعة ( 2469-2463تري همين يف القانون االإداري واجلبايئ س نة أ وىل ماجس  )قانون التقايض اجلبايئ

 .القريوان
x  اجلامعة ( 2460-2461س نة أ وىل ماجس تري يف العالقات ادلولية )التسوية السلمية للمنازعات ادلولية

 .ال وروبية بتونس
x  جازة يف العلوم الس ياس ية )اترخي العالقات ادلولية  .ال وروبية يف تونساجلامعة ( 2460-2461س نة أ وىل اإ
x  دارة والاقتصاد )املالية العمومية جامعة ( 2464-2444س نة رابعة ماجس تري يف القانون وماجس تري يف علوم االإ

 .قرطاج
x  جامعة القريوان( 2469-2463س نة أ وىل ماجس تري همين يف القانون االإداري واجلبايئ )احملاس بة العامة. 
x  جازة أ ساس ية يف القانونابللغة العربية، س نة )التنظمي االإداري  .جامعة قرطاج( 2462-2466اثنية اإ
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x  جازة أ ساس ية يف القانون)ال نظمة القانونية املقارنة  .جامعة قرطاج( 2462-2466س نة اثنية اإ
x ساكسوين -ابللغة االإجنلزيية س نة أ وىل ماجس تري يف القانون الاجنلو)ساكسوين -الاجنلو مقدمة يف القانون

 .قرطاج، جامعة (2462-2460
x  (2460-2462ساكسوين -ابللغة االإجنلزيية س نة أ وىل ماجس تري يف القانون الاجنلو)البيع ادلويل للبضائع ،

 .جامعة قرطاج
x  ابللغة االإجنلزيية س نة اثنية ماجس تري يف القانون الاجنلو)قانون امللكية الفكرية يف الوالايت املتحدة ال مريكية-

 .، جامعة قرطاج(2460-2463ساكسوين
x (2469 -ادلراسات القانونية ال فريقية  االإنرتنت مركزعرب )لالحتاد ال فريقي  ادلولية واملامرسات الاختصاصات 
x  (2469 -دورة عرب االإنرتنت ملركز ادلراسات القانونية ال فريقية )قانون الاحتاد ال فريقي وممارس ته 
x طار التعاون مع ) معلية التحول الانتقايل دور وسائل االإعالم واجملمتع املدين يف جامعة  - EIUCدرس يف اإ

 (2469-2461( )البندقية
x  نسان  (2469-2461( )جامعة البندقية - EIUCابلتعاون مع )امحلاية ادلولية حلقوق االإ
x  جامعة قرطاج والقريوان( 2461-2446) القانونية املهنجية يفندوات. 
x  جامعة القريوان ،(حوايل أ ربعني) 2469-2444( يف قانون الرضائب)االإرشاف عىل رسائل اهناء ادلراسات. 
x  نسان والقانون ادلويل)أ طروحات ماجس تري يف القانون العام  ،(حوايل ثالثني) 2460-2466( حقوق االإ

 .جامعة قرطاج
x نسان واحلرايت العامة)ساكسوين -االإرشاف عىل رسائل املاجس تري يف القانون الاجنلو والقانون ( حقوق االإ

 .جامعة قرطاج ،(حوايل ثالثني) 2469-2466( الإنساين والقانون ادلويلالقانون ا)العام 
x  نسان)االإرشاف عىل رسائل ادلكتوراه منذ  –( القانون ادلويل، القانون االإنساين ادلويل وقانون حقوق االإ

 ، جامعة قرطاج2463س نة 
x دروس مطبوعة 

 مقدمة دلراسة القانون .6
 املؤسسات ادلولية .2
 املالية العامة .3
 الرضائبقانون  .0
 حقوق االإنسان .2
 القانون ادلويل االإنساين .1
 قانون التقايض ادلويل .9
 التسوية السلمية للمنازعات ادلولية .0
 اترخي العالقات ادلولية .7

 النظم القانونية املقارنة .64
 ساكسوين-الاجنلومقدمة يف القانون  .66
 امللكية الفكرية يف الوالايت املتحدة ال مريكية .62
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 املبيعات ادلولية للبضائع .63
 التارخي الس يايس ل فريقيا املعارصة .60

 اللغات
x (.وحتدث قراءةكتابة، : ممتازة) اللغة العربية 
x   (.وحتدثكتابة، قراءة : ممتازة)اللغة الفرنس ية 
x    (.وحتدثكتابة، قراءة : ممتازة)اللغة االإجنلزيية 
x (وحتدثكتابة، قراءة : جيد جًدا) ةيطالياالإ  اللغة 
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، أ س تاذ (مزتوجة ودلهيا ثالثة أ طفال)يف تونس  6797أ بريل  0مولودة يف  قدليش، تونس ية اجلنس ية، الس يدة هاجر
( CUADI)حمارض يف القانون ادلويل العام يف جامعة قرطاج وعضو منتخب يف جلنة الاحتاد ال فريقي للقانون ادلويل 

بول اكغايم، خلرباء االإصالح املؤسسايت  الرئيس امةخفمت تعييهنا يف فريق  .، وحاليا املقرر العام للجنة2462منذ س نة 
 .2469لالحتاد ال فريقي منذ س نة 

القانون واملامرسات : قانون التدخل والتدخل االإنساين ""ال طروحة . متحصةل عىل دكتوراه دوةل يف القانون ادلويل
 . 2440قرطاج، س نة ، نوقشت بلكية العلوم الس ياس ية والاجامتعية جبامعة تونس القانونية "ادلولية

ىل عام  أ لفت العديد من املقاالت املنشورة يف جمال القانون ادلويل والقانون . 6777ترجع خربهتا يف جمال التعلمي العايل اإ
نسان والعلوم الس ياس ية وشاركت يف تأ ليف بعض الكتب يف القانون ادلويل  ادلويل االإنساين والقانون ادلويل حلقوق االإ

 .املقارن يف تونس واخلارج والقانون ادلس توري

يطاليا)، وجامعة البندقية (فرنسا)أ س تاذة حمارضة زائرة يف جامعة اجنيه  ىل (الاكمريون)واجلامعة ال فريقية ( اإ ، ابالإضافة اإ
 .منصهبا ادلامئ يف جامعة قرطاج

جامعة قرطاج ومسؤوةل عن ارن يف ويه مديرة وحدة البحث يف القانون ادلويل واحملامك ادلولية والقانون ادلس توري املق
 .جنيف يف (CEJA)دروس عرب الانرتنت حول قانون الاحتاد ال فريقي ملركز ادلراسات القانونية الافريقية 

، امجلعية (ARTD)هيعضو يف عدد من امجلعيات الوطنية وادلولية، مبا يف ذكل مجعية ال حباث حول التحول ادلميقراطي 
، امجلعية التونس ية للقانون ادلس توري املقارن والقانون ادلويل، جلنة ادلراسات (ATEP)التونس ية لدلراسات الس ياس ية 

 .والش بكة القانونية ادلولية( والاسترشافاملعهد ال فريقي للعمل ) IpaPالاسترشافية يف 

يطالية  .تتحدث العربية والفرنس ية واالإجنلزيية ودلهيا معرفة جيدة ابللغة االإ


