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Legal Expert & Academic Researcher  
An Intellectual, Academic Researcher, Legal Consultant and Author 
of over 30 books within International Law, Politics, Ideological 
conflict, Islam, culture, literature and Human Right. A media expert 
within TV. And Radio current affairs.  
An active member in a number of organisations and associations of 
Arab, Reginal and International Human rights, including Amnesty and 
the Euro-Mediterranean Network for human rights.  
Awarded Prize for the best Activist in Human Rights in the Arab 
World (Cairo, 2003).  
 
Career History  
General Secretary of International Justice Organization.(IJO). 
§ General Secretary of Human Rights Forum.(HRF)  
§ General Secretary of Arab European Studies Centre.(AESC)  
§ General Advisor of the Arab Program of Human Rights 
Activists.(APHRC)  
§ Chairman of Iraqi Network for Human Rights Culture and 
Development.(IN)  
§ Former president of the Arab Organisation of Human rights 
(AOHR) - UK.  
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The Iraqi- Iranian conflict under the light of International Law, 1981.  
The ideological struggle in the International Relations &its influence 
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The Palestinian Intifada & Human rights, 1991.  
The Trial: the deleted scene of the Gulf drama, 1992.  
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Forced Disappearance in International Law, (Al- Kachia as example) 
1998.  
Sovereignty and Principles of humanitarian intervention, 2000,  
Islam and Human Rights, 2001.  
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Education  
§ 1967-1968 BSc, from faculty of Economics and Political Science- 
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§ 1973 MSc in International Relations, Prague -/ MSc (Public Law) 
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§ 1976- 1977 PhD (CSc) in International Law, the Czech Academic of 
Sciences- Prague, Czechoslovakia.  
 
Membership  
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§ Member of the Arab lawyer’s Union. (Cairo)  
§ Member of the Arab Union Writers.(Damascus)  
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Human rights (AOHR).  
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  الدآتور عبد الحسين شعبان 
  . مفكر وباحث في القضايا االستراتيجية العربية والدولية· 
 السرة عربية آبيرة ، 1945) مارس( اذار 21في ) العراق(ولد في مدينة النجف األشرف · 

يعود أصلها الى اليمن ، وهي بطن من حْمَير القحطانية ولعشيرة آل شعبان رئاسة الخدمة في 
  . منذ قرون ) رض(م علي حضرة االما

درس وتعّلم في النجف وبغداد وتخرج من آلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد · 
في ) مرشح علوم(واستكمل دراسته العليا في براغ حين نال درجتي الماجستير والدآتوراه 

  ). دآتوراه فلسفة في العلوم القانونية(القانون 
نسان ومختص في القانون الدولي، وتعكس مؤلفاته وآتبه خبير في ميدان حقوق اال· 

ومساهماته المتنوعة انشغاالت خاصة واهتمامات فكرية لتطوير الفهم المتجدد لقضايا حقوق 
  . االنسان

يعتبر الدآتور شعبان وجهًا مألوفًا في االعالم المرئي وبخاصة في الفضائيات العربية ، · 
ستراتيجين صحف والدوريات العربية وهو من الباحثين االاضافة الى آتابته في آبريات ال
  . في القضايا العربية والدولية

عضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو في اتحاد المحامين العرب وممثل اتحاد الحقوقيين · 
في اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينين وعضو " شرف"العرب في اليونسكو وعضو 
اللجنة العلمية للمعهد العربي لحقوق االنسان ، اضافة الىاشغاله منتدى الفكر العربي وعضو 

  . منصب عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق االنسان، ورئيسها السابق في بريطانيا
لجنة دعم قرار االمم المتحدة (من مؤسسي اللجنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية · 

  . وأمينها العام ) 3374
  . العديد من المنظمات الحقوقية والثقافية واالعالمية العراقية عضو في · 
  . مؤسس الشبكة العراقية لثقافة حقوق االنسان والتنمية ومنسقها العام· 
 االوربي، وأمين عام –أمين عام منظمة العدالة الدولية وأمين عام مرآز الدراسات العربي · 

  . منتدى حقوق االنسان
  . 2003 أبرز مناضل لحقوق االنسان في العالم العربي للعام حاز على وسام وجائزة· 
  

  صدر للباحث 
  في القانون و السياسة الدولية 

  . 1981 االيراني ، منشورات الطريق الجديد ، بيروت -النزاع العراقي · 
  . 199 المشهد المحذوف من دراما الخليج ، دار زيد ، لندن ، -المحاآمة · 
   . 1994س ، دار الكنوز األدبية ، بيروت ، عاصفة على بالد الشم· 
   . 1995 دمشق ، -بانوراما حرب الخليج ، دار البراق ، لندن · 
  . 1998 لندن -االختفاء القسري في القانون الدولي ، شؤون ليبية ، واشنطن · 
   . 2000) العراق(السيادة و مبدأ التدخل اإلنساني ، جامعة صالح الدين ، أربيل · 
 العراقي ؟ إشكالية الجنسية و الالجنسية في القانونين العراقي والدولي،إصدار دار من هو· 



   . 2002) يوليو(الكنوز األدبية و مرآز دراسات الشرق ، بيروت، لبنان تموز 
 مدخل الى القانون الدولي اإلنساني ، مرآز القاهرة لدراسات حقوق -اإلنسان هو األصل · 

   2002االنسان ، القاهرة ، 
 االصالح والنبرة الخافتة ، دار ميريت، القاهرة ، –جامعة الدول العربية والمجتمع المدني · 

    ). تحت الطبع (2004
ف
الصهيونية المعاصرة و القانون الد· 

   . 1985الجليل، دمشق 
ة القدس السيناريو محكم· 
7 االسرائيلي ، دار الكتبي، بيروت،-القضايا الجديدة في الصراع العربي · 
   . 1991االنتفاضة الفلسطينية و حقوق االنسان ، دار حطين ، دمشق، · 
ر االهال مقاربات حقوقية حول القدس و العنصرية ، دا-المدينة المفتوحة · 

2001 .     
إسالم و ق

 ·
قرطاجة يجب ان تّدمر· 
،1985 .  
   . 1987  دمشق،-أمريكا و اإلسالم ، دار صبرا ، نيقوسيا · 
اإلسالم و· 
 ال- ثالثية الثالثاء الدامي ، الدين -اإلسالم و اإلرهاب الدولي · 

   . 2002) سبتمبر( ، لندن ، ايلول 
  

   ثقافة و أدب
 ·

 1986دمشق،
محطات بين الثقافة و السياسة ، دار الكنوز األدبية، بيروت، : بعيدًا عن أعين الرقيب· 

1994 .   
   . 1997 جدل الشعر و الحياة ، دار الكنوز األدبية ، بيروت ، -الجواهري · 
أبو آاطع· 
  

  ترجمات 
 ·
  

  إعداد وآتب مشترآة 
 ·

994االدبية ، بيروت ، 
، وقائع خمسة ملتقيات فكرية للمنظمةالعربية لح)  تحرير وتقديم (ثقافة حقوق االنسان · 

    االسرائيلي–ي الصراع العربي 
، دار 2 ، مرآز الدراسات الفلسطينية ، ط1ولي ، ط 

   . 1987دولية العليا ، شرق بريس ، نيقوسيا ، 
198 .   

ي ، دمشق ، 

   ضايا فكرية
   . 1985الصراع األيديولوجي في العالقات الدولية ، دار الحوار ، الالذقية ، 

 دمشق - ، فصول من الحرب األيديولوجية، دار صبرا ، نيقوسيا

   . 2001 حقوق االنسان ، مؤسسة حقوق االنسان و الحق االنساني ، بيروت ،
 السياسة ، دار الحكمة -قانون 

، دار طالس ، )بالتعاون مع الشاعر الكبير الجواهري(ره الجواهري في العيون من أشعا
 .  

   . 1998الحزينة ، دار الكتاب العربي، لندن ،  على ضفاف السخرية - 

   . 1986مذآرات صهيوني ، دار الصمود العربي ، بيروت ، 

دار الكنوز ) اعداد وتقديم ( حرية التعبير وحق المشارآة السياسية في الوطن العربي 
1 .   

قوق 



االنسان في لندن اصدار البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان و المنظمة العربية لحقوق 
   . 2001 لندن ، القاهرة ، –االنسان 

بمشارآة الدآ(العراق تحت الحصار · 
مرآز البحوث العربية ، اعداد حنان رمضان خليل ، القاهرة ) وميض جمال عمر نظمي 

2001 .  
لمحات م· 

   . 1983، )ابريل(، نيسان ) العراق(آردستان 
مظاهر: الوجود االمبريالي في الشرق االوسط · 

  . 1986التحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ، دمشق ، 
المواقف والم: الديمقراطية واالحزاب في البلدان العربية · 

9دراسات الديمقراطية في البلدان العربية ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
ومشارآة عدد من أساتذة الجامعة ومدراء ) دراسة وحوار مع الباحث(مح سؤال التسا· 

مراآز االبحاث في االردن، اعداد وتقديم الدآتور نظام عساف ، مرآز عمان لدراسات 
  . 2003، ) أربد(حقوق االنسان ، عمان ، مطبعة الشعب 

مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية ، مرآ· 
  . 2003) اآتوبر(بيروت ، تشرين االول 

  

ر تور عزيز الحاج ، النائب جورج غالوي والدآتو
 ،

ن تاريخ الحرآة الطالبية في العراق ، اصدار مطبعة طريق الشعب، بشتاشان ، 

طره ، منشورات االمانة العامة ه ومخا

خاوف المتبادلة ، مشروع 
199 .  

الوحدة العربية ، ز دراسات 

  
 


