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د .عبـد الـعزيز طـارقـجي

تاريـخ الميالد1980 / 12 / 6 :
االقامة:

لبنان

 .7رقـم الهاتـفWhatsApp +961 3 118935 / Directly in Argentina +541158873778 :
.8

abdelazez007 :Skype

.9

البريد االلكتروني:

abdelazez.tarakji@hotmail.com

 .10اللغـات المتقنـة :العربيـة  /اإلنـكـليـزية
 .11الموقع االلكتروني الرسميwww.a-tarakji.com :
 .12المهام السابقة :
 نائب األمين العام للتجمع الدولي للمؤس سات الحقوقية واإلنساني ة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وممثل التجمع الدولي في
لبنان.)2008- 2006( .
 الرئيس المدير العام لحركة الصحافة العالمية صحافيون بال قيود إنترناشونال (.)2008- 2007
 المنسق العام للجمعية العامة لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية والمعلوماتي ة للرصد المجتمعي والتدخل اإلنساني في لبنان
(المقر الرئيسي في المغرب) (.)2007- 2006
 المدير التنفيذي للجمعيـة الفلسـطينية لـحقوق اإلنسان (راصـد) في لبنان)2009- 2006( .
 رئيس مجلس اإلدارة اإلقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان (راصد) ()2013 - 2009
 المدي ر اإلقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان (راصد) في الشرق األوسط ()2015 - 2013

 .13المهام الحالـية :
مؤسس و مدير عام المرصد الدولي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ()IOV

األمين العام المساعد للمركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي (النروج)

عضو في مجلس إدارة شبكة راصد الدولية لحقوق اإلنسان (النروج)

مسؤول العالقات الدولية للمركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي

سفير المركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي للشؤون اإلنسانية في الشرق األوسط.

عميد األكاديمية األورو -متوسطية للدراسات والعلوم اإلنسانية  /لندن

المفوض العام للتحالف المدني لحقوق اإلنسان في دولة لبنان لشؤون التعاون الدولي.

رئيس اللجنة العليا لحركـة فلسطينيون أحرار بال قيود في فلسطين.

مستشار لرئيس المنظمة العالمية لمواجهة التطرف لشؤون اإلعالم والتحرير (لندن).

- 11العضوية :
عضو في الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان( .مصر)

عضو في الشبكة الدولية لحرية الرأي والتعبير (أيفكس)( .كندا)

عضو في شبكة أنا ليند االورو -متوسطية للحوار بين الثقافات( .االتحاد األوربي)

عضو في الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان (راصد)

عضو في منظمة الدفاع الدولية (الدنمرك)

عضو في المركز العربي االوربي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي (النروج)

عضو في التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام (مصر)

عضو في التحالف العربي من أجل دارفور (مصر)










عضو في الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب (مصر)
عضو في المنظمة العالمية لمواجهة التطرف (شهود نحو التسامح) (لندن)
عضو في التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية
عضو في التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب (إيكاوس)
عضو في إتحاد المدافعين العرب عن حقوق اإلنسان
عضو في إتحاد المدونين العرب
عضو في الدار الفلسطينية للتراث

- 12الخبرات :ناشـط ومدرب في مجـال حقوق االنسـان وقضايا الالجئيـن ومحاضر في القانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي العام  ،وناشط في مجال الصحافة واإلعالم اإللكتروني.
 - 13حائز من الجامعة االمريكية للعلوم في القاهرة على الدكت وراه المهنية في القانون الدولي .
و من األكاديمية االورو -متوسطية للدراسات والعلوم اإلنسانية في النروج على الدكتوراه الفخرية في القانون الدولي وحقوق
االنسان .
- 14الدورات التدريبيـة العلميـة والقانونية :
 دورة على اسس ومهـارات القيـادة  /عدة دورات على أليات الرصد والتوثيـق والبحث في مجال حقوق اإلنسان. عدة دورات على مبـادئ ومعايير وأليات حقـوق اإلنسـان /دورة على التعـامل الفكـري والتقني مع الحـاالت اإلنسانيـة وقضاياحل النزاعات بالطرق السلمية.
-

دورات تدريبية حول آليات األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي للحماية وإدارة وتنظيم حمالت المناصرة.
دورات تدريبية حول التربية على حقوق اإلنسان مع اللجنة الثقافية بمجلس أوربا.

 دورات تدريبية للمدافعين عن حقوق اإلنسان مع مركز حقوق اإلنسان لدى جامعة بيروت العربية. دورات تدريبية حول األليات والمعايير اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي العام. دورات تدريبية حول األليات والمعايير الدولية في التحكيم الدولي.- 15االختاا :
صياغة األبحاث ،الدراسات ،التقارير  /التحليل السياسي واالستراتيجي

استخدام الكمبيوتر ()((WORD – INTER NET -EXEL -FrontPage

اإلدارة التنفيذية  /أدارة العالقات  /إدارة العالقات الدولية

كاتب ومحرر وناشر في العديد من الشبكات اإلعالمية اإللكترونية

- 16المؤلفات :
 كتاب :إستراتيجية إتخاذ القرار وحل المشاكل " الطبعة االولى "( .شباط .)2006
 كتاب :االستراتيجيات الخمس في ا تخاذ القرار وحل المشاكل وإدارة الذات ومهارات وتفعيل وتنظيم الوقت "طبعة ثانية
مزيدة ومنقحة"( .تشرين الثاني – .)2006
 كتاب :الطرق القانونية لمحاكمة إسرائيل قادة وأفراد في القانون الدولي
- 17الدراسات :
 مدخل عام لحقوق االنسان منذ شريعة حمورابي إلى يومنا هذا ()2006/ 9 / 16
 مقاربة قانونية جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية (.)2006/ 10 / 28
 دور الجمعيات األهل ية في ترقية وحماية حقوق اإلنسان.)2007/7/02 ( .
 القانون الدولي واإلسالم وحقوق اإلنسان
 قراءة مبسطة في اتفاقية جنيف الرابعة
 اآلليات القضائية المتاحة لمعاقبة قاد ة االحتالل الصهيوني عن جرائمهم في قطاع غزة
 عدم شرعية ما تسمى بدولة "إسرائيل" في فلسطين المحتلة حسب القانون الدولي.

