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 )تونس( هيكل، بن محفوظ
 بيان المؤهالت

 هيكل الربوفيسور لرتشيح دعما الحقة، بقرارات املعدلة بصيغتها ،ICC-ASP/3/Res.6 القرار من 7 بالفقرة عمال دمةمق وثيقة
 .الدولية اجلنائية احملكمة يفيف منصب قاض  لالنتخاب املقرتح حمفوظ بن

 وتتشرفخارجية للجمهورية التونسية حتياهتا إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الشؤون هتدي وزارة 
لدولية، اليت ستعقد يف هذ  الوثيقة لدع  ترشيح السيد هيكل بن حمفوظ ممرشح لالنتخابات مقاض يف احملكمة اجلنائية اهب مبوافاهتا

 .2020ديسمرب  17إىل  7مقر األم  املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من 

هو أستاذ القانون الدويل العام بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية و الدمتور هيكل بن حمفوظ مواطن تونسي اجلنسية. و 
 الدويل واألورويب والعالقات املغاربية األوروبية يف الكلية ذاهتا.بتونس )جامعة قرطاج( ومدير مرمز البحوث للقانون 

( )أ( من النظام األساسي، والسيما صفاته األخالقية العالية ونزاهته، 3) 36املرشح مؤهل علميا ومهنيا للوفاء مبعايري املادة 
كمة اجلنائية الدولية واملشهود له هبا يف مجيع أحناء ومؤهالته القانونية وخرباته األمادميية يف اجملاالت ذات العالقة باختصاص احمل

مهية أمهذلك  وإدرامه املنطقة، وخربته أيضا يف جماالت متعددة االختصاص، ولعمله اهلام يف جمال القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان
 التنوع الثقايف ومعرفته بأشكال التفاعل بني األنظمة القانونية املقارنة.

لدمتورا  حول "محاية لالسيد بن حمفوظ حاصل على درجة الدمتورا  يف القانون الدويل اإلنساين من جامعة قرطاج. متيزت أطروحته 
أعلى درجات الشرف واقرترحت جلائزة التميز  ، بالتحصل على2005البيئة يف أوقات النزاع املسلح" ، واليت متت مناقشتها يف عام 

 يف الدمتورا  ولنشرها.

، مت قبوله يف املناظرة  2009(. يف عام 2006ممدرس مساعد مث مت قبوله مأستاذ مساعد )  1996بدأ حياته املهنية يف عام 
(. شغل 2014الوطنية لألساتهذة احملاضرين )املشارمني( يف القانون العام. وهو حاليا أستاذ جامعي مامل الدرجة )منهذ عام 

 على برنامج شهادة املاجستري يف القانون االجنلوسكسوين. منصب رئيس قس  القانون العام واملشرف

صلة تتميز أعماله ودراساته وحبوثه العلمية بأمهيتها من حيث املواضيع املختارة واملنهجية املتبعة وباجلودة العلمية العالية أيضا، وهلا 
السالم واألمن الدوليني. غالًبا ما يت  أساسا مبجاالت اختصاص احملكمة وخاصة مبجال القانون الدويل اإلنساين ودراسات 

ختصاص يف أعماهل  االستشهاد مبنشوراته يف األحباث املتعلقة مبجال والية القضاء الدويل، مما يستأنس هبا أهل اخلربة واال
حول:  2011يرعد الكتاب الهذي نشر  يف ديسمرب و سيما من بني القضاة واحملامني وصناع قرار يف تونس واخلارج. ودراساهت ، وال

( حول محاية البيئة فيما يتعلق ILC"البيئة والقانون اإلنساين والقانون الدويل" ، مرجعا هاما اعتمد  تقرير جلنة القانون الدويل )
 بالنزاعات املسلحة.
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قانون اإلنساين قام السيد بن حمفوظ باإلشراف واملشارمة يف العديد من املشاريع البحثية حول العديد من املوضوعات املتعلقة بال
الدويل، وجرائ  احلرب وطرق تتبعها واملعاقبة عليها، واجلرائ  ضد اإلنسانية، وجرمية اإلبادة اجلماعية وجرمية العدوان. لقد قدم 

ملنع  إسهامات يف تطوير املعرفة حول القضايا املتعلقة باملسؤولية اجلنائية الفردية عن اجلرائ  الدولية وسبل اختاذ التدابري الوطنية
االنتهامات اجلسيمة للقانون اإلنساين. يتابع عن مثب الفقه وفقه القضاء الدويل واملقارن يف اجملاالت ذات الصلة ويساه  يف نشر 

 وتطوير التشريعات الوطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب.

لة من غري الدول يف النزاعات لقد متب بشكل مكثف وله منشورات ومشارمات يف املناقشات بشأن مسؤولية اجلهات الفاعو 
املسلحة غري الدولية. وقد نشر أعمااًل وأشرف على تأطري حبوث وأطروحات دمتورا  حول محاية األقليات، وحماممة األفعال 

اليت اإلرهابية مجرائ  حرب و/ أو جرائ  ضد اإلنسانية، والطرق اليت من شأهنا أن توفر إمكانيات جلرب األضرار الناجتة عن اجلرائ  
يرتكبها املقاتلون األجانب. وهو متحدث منتظ  يف امللتقيات والندوات الوطنية والدولية اليت يت  تنظيمها حول موضوعات تتعلق 

 باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف مجيع أحناء العامل.

ال عمليات السالم احمللية ومحاية ( يف جمMENAباإلضافة إىل ذلك، فهو له جتربة يف منطقة مشال أفريقيا والشرق األوسط )
املدنيني. وهو يتمتع خبربة عملية يف تصمي  عمليات السالم وميفية ربط ذلك بإنشاء أنظمة عدالة مستدامة يف دول ما بعد 

 الصراع.

القانوين مع أهل مما واجه ممختص يف القانون الدويل قضايا التداخل بني النظ  القانونية والتجارب املختلفة. لقد تعل  من احلوار 
اخلربة واالختصاص املنتمني إىل جتارب قانونية خمتلفة ميفية مساعدة الناس على بناء نظام أفضل حلك  القانون واملساءلة مبا يفي 

 باملعايري املطلوبة هليئات وصكوك القانون الدويل.

يما مع املنظمات احلكومية الدولية س(، الSSRوهبهذ  الصفة، يشارك بشكل متزايد يف دع  عمليات إصالح قطاع األمن )
ى اإلقليمية والعاملية )األم  املتحدة، جلنة الصليب األمحر الدولية، املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية(. وهو يساعد عل

لطات الوطنية )الشرطة أو وضع اإلطار املفاهيمي لتصمي  اتفاقات السالم والتفاوض بشأهنا، ويقدم املشورة الفنية لبناء قدرات الس
اجليش أو القضاء( الحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها ومكافحة اإلفالت من العقاب )اليمن وليبيا، العراق، تونس(. ويشمل عمله 

 مراجعة وصياغة الوثائق القانونية والتشريعات حلماية ضحايا االجتار بالبشر املعرضني للخطر، مثل املهاجرين )ليبيا(.

عاًما، قام خالهلا بتدريس املواد التالية بشكل خاص: القانون اإلنساين الدويل،  23بن حمفوظ خربة مهنية متتد ألمثر من للدمتور 
القانون اجلنائي الدويل، نظام العقوبات يف القانون الدويل، املؤسسات الدولية، مقدمة إىل مدخل لدراسة أنظمة القانون 

ب مرسي القانون الدستوري. تعكس مسريته العلمية واألمادميية ديناميكية علمية، وتنوع االجنلوسكسوين. وهو يشغل أيًضا منص
فكري وانفتاح على الثقافات واألنظمة القانونية املختلفة، وهو مهت  بالتفكري حول القضايا احلالية للقانون الدويل االنساين، 

 وسط ومشال إفريقيا.وخاصة تلك املتعلقة حبماية ضحايا النزاعات يف منطقة الشرق األ

. وقد مارس احملاممة اجلنائية 1996عالوة على ذلك، فإن السيد بن حمفوظ مارس مهنة احملاماة وله جتربة عملية ممحام منهذ عام 
يف خمتلف أطوارها، وقدم املشورة واملساعدة للنساء واألطفال الهذين مانوا ضحية للعنف املنزيل و/ أو االنتهامات. يواصل تقدمي 
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شورة للمنظمات وهيئات الدفاع عن ضحايا انتهامات حقوق اإلنسان والتحدث أمام اهليئات القضائية الوطنية واإلقليمية امل
 والدولية.

 جييد اللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية، ويدرس وينشر باللغات الثالث.وهو 

االت القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وترميز  على استنادا اىل مفائته العالية وسجالته املهنية املتميزة وخربته يف جم
حقوق الضحايا واحلاجة إىل محاية األشخاص املستضعفني، باإلضافة إىل ممارسته القانونية يف أنظمة العدالة اجلنائية،  يت  ترشيح 

 36من املادة  5ائمة "ب" ألغراض الفقرة نتخاب القضاة يف القال يةتونسال اجلمهوريةالسيد هيكل بن حمفوظ من قبل حكومة 
يت  ترشيحه وفًقا إلجراءات ترشيح املرشحني لعضوية حمكمة العدل الدولية على النحو املنصوص عليه يف من النظام األساسي و 

 النظام األساسي للمحكمة.

التونسية مببادئ  اجلمهوريةمتسك ويأيت ترشيح الدمتور هيكل بن حمفوظ النتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية من منطلق 
 2014احملاممة العادلة وبالقي  اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية، اليت هي من أسس دستورها اجلديد لسنة 

 .2011سنة بتونس وامتدادا مهذلك النضمامها التفاقية روما مباشرة بعد االنتقال الدميقراطي 

لالنتخاب مقاٍض يف احملكمة اجلنائية الدولية، تعهد السيد بن حمفوظ رمسيًا بالتفرغ للعمل استجابة  يف تعبري  عن رغبته يف الرتشح
ملقتضيات العمل باحملكمة. ههذا وجتدر اإلشارة أن وضعه مأستاذ جامعي يسمح له باالستفادة من التسريح الالزم طوال مدة 

اإلضافية لدع  ههذا الرتشيح واالستجابة إىل مل اخلطوات واإلجراءات  واليته. واملرشح هو على استعداد لتقدمي مجيع املعلومات
 االجتماعات والفعاليات املربجمة هلهذا الغرض. لواملشارمة يف م

عن مانة مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية لتعرب ألههذ  الفرصة للجمهورية التونسية اخلارجية الشؤون وزارة  وتغتن 
 .امفائق االحرت 

 


