
 

 

 السيرة الذاتيةاستمارة  - المحكمة الجنائية الدوليةب يااضقترشيح لالنتخاب ال

 بن حمفوظ :اللقب
 هيكل :االسم

  :االسم الثاني
 ذكر :الجنس

 42/9/1991 :تاريخ الميالد
 تونسي :الجنسية
 أفريقيا :اإلقليم

  (إن وجدت: )الجنسية الثانية
 أعزب :الجتماعيةالحالة ا

 القائمة باء :القائمة باء/فالقائمة أل
 العربية: اللغة األم اللغات

 إجادة تامة( افويش) إجادة تامة  (كتابيا) االنكليزية -
 إجادة تامة( شفويا) إجادة تامة ( كتابيا) الفرنسية -
 مبتدئ( شفويا) مبتدئ( ياتابك) : االسبانية خرىاأللغات ال -
 مبتدئ( شفويا)  مبتدئ( كتابيا: )االيطالية 

   
 

 (بدءا باألحدث)اليت مت احلصول عليها ( الشهادات)التاريخ، املؤسسة، الشهادة : المؤهالت العلمية
   إرفاق البيانات عند االقتضاء/إدراج يرجى -
1/8002- 6/8002  

 -كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس :املؤسسة -
 جامعة قرطاج

 إلدارة البحوث ةاجلامعيإلجازة ا اليت مت احلصول عليها( داتالشها)الشهادة  -

9/1991-10 /8002  

 كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس :املؤسسة -

 لقانون الدويل اإلنساينيف ادكتوراه  اليت مت احلصول عليها( الشهادات)الشهادة  -

 21/41الساعة  -11/1/4242: دةةنسخة حم
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9/1991- 6/1992  

 كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس :املؤسسة -

يف القانون ( درجة املاجستري)دبلوم الدراسات العليا  اليت مت احلصول عليها( الشهادات)الشهادة  -
 العام واملالية العامة

9/1998-6/1991  

 تماعية بتونسكلية العلوم القانونية والسياسية واالج :املؤسسة -

شهادة  الدراسات املتخصصة يف القانون االقتصادي  اليت مت احلصول عليها( الشهادات)الشهادة  -
 واالجتماعي

9/1929- 6/1991  

 كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس :املؤسسة -

 انونيةماجستري يف العلوم الق اليت مت احلصول عليها( الشهادات)الشهادة  -

إرفاق /إدراج يرجى - (بدءا باألحدث)الوظيفة، معلومات أخرى  ،جهة العمل التاريخ،: الخبرة المهنية
   البيانات عند االقتضاء

 حسب االقتضاء يرجى اإلشارة إىل عالقة الرتشيح بالقائمة ألف أو باء -

  الوقت الحاضر -9/8011

 قرطاج جامعة - بتونس واالجتماعية والسياسية القانونية العلوم كلية :جهة العمل

 القانون يف البحوث خمترب مدير :اتامعأستاذ يف اجلمدرس بدرجة  :الوظيفة
 يةوروباملغاربية األ والعالقات األورويبالقانون و  الدويل

القضايا و  اإلنساين،الدويل  القانون: الدراسية املواد) التدريس (1)  :معلومات أخرى
؛ (الدستوري القانونو  ،(العقوبات) العام دويلال لقانونلاألساسية 

 لقانونيف االدراسات العليا املسؤول عن ) تعليميةال سؤولياتامل ( 4)و
املتعلقة بالرسائل  عمالاأل على اإلشراف( 1)؛ و(Comon Law العام

: ما يلي أساسي بشكلذات الصلة  املوضوعات شملت)واملذكرات 
 النزاعات يف اإلنسان حقوق انتهاكاتو  ذيب،التعو  األقليات، محاية

 اجلديدة التقنياتو  اإلرهاب، وقمع مالحقةو  ،(وليبيا اليمن) اليةاحل
 البحثية األنشطةاإلضطالع ب( 2)؛ و(إخل اإلنساين، الدويل والقانون
 واخلارج تونس يف العلمية واأليام واملؤمترات الندوات يف واملشاركة

الدويل  والقانون اجلديدة التقنيات :الصلة ذات ثو البح جماالت)
 اإلنسان، حقوق محايةو  اإلرهاب، وحماربة العنيف التطرفو  ،اإلنساين

 (.األمين قطاعال وإصالحإدارة و 
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2/8009- 2/8011  

  القريوان جامعة - والسياسية القانونية الدراسات معهد :جهة العمل

 العام القانون قسم رئيسو  العام قانونمعتمد لل اضرأستاذ حم :الوظيفة

 اإلداري، القانونو  الدولية، املؤسسات: الدراسية املواد) التدريس( 1) :معلومات أخرى
 قسمرئيس ) التعليمية سؤولياتامل( 4)؛ و(املقارنة القانونية األنظمةو 

املتعلقة بالرسائل  عمالاأل على اإلشراف( 1)؛ و(العام القانون
: ما يلي أساسي بشكلصلة ذات ال املوضوعات شملت)واملذكرات 

 ، ومالحقةاإلنسان حقوقوآليات محاية  التعذيب،و  األقليات، محاية
 األمنو  اهلجرة،و  احلرب، وجرائم اإلنسانية ضد اجلرائموقمع اإلرهاب، و 

 يف واملشاركة البحثية األنشطةاإلضطالع ب( 2)؛ و(إخل اإلقليمي،
 ثو البح جماالت) ارجواخل تونس يف العلمية واأليام واملؤمترات الندوات

 التطرفو  ،اإلنساينالدويل  والقانون اجلديدة التقنيات: الصلة ذات
والتحول الدميقراطي  اإلنسان، حقوق محايةو  اإلرهاب، وحماربة العنيف

 (.واإلصالح املؤسسي

1/8006- 4/8009  

 املنار تونس جامعة - بتونس السياسية والعلوم احلقوق كلية :جهة العمل

 العام لقانونل مساعد حماضر :ةالوظيف

 األنظمة الدولية، املنظمات قانون: دراسيةال املواد) التدريس( 1) :معلومات أخرى
املختصة مبناقشة جلان التحكيم على  شرافاإل( 4)؛ و(املقارنة القانونية
القانون  يف سترياملاجاملقدمة للحصول على درجة واملذكرات الرسائل 

 والقانون ،الدويل اجلنائي القانونشمل ت لفةخمت مواضيع الدويل يف
( 1)؛ وفيهاإخل، واملشاركة  الدويل، البيئي والقانون، اإلنساينالدويل 

 واأليام واملؤمترات الندوات يف واملشاركة البحثية األنشطةاإلضطالع ب
 اجلهات: الصلة ذات ثو البح جماالت) واخلارج تونس يف العلمية
 واألمن للسالم التهديدات، و املسلحة زاعاتنوال الدول غري من الفاعلة

 .(الثقافيةمتلكات وامل البيئة محايةو  املتوسط، البحر منطقة يف

9/1996- 1/8006  

 املنار تونس جامعة - بتونس السياسية والعلوم احلقوق كلية :جهة العمل

 باحث مساعد :الوظيفة
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 يف دكتوراه رسالة إعداد) ونالقان يف دكتوراهقسم الب طالب( 1)  :معلومات أخرى
: املواد)إدارة األعمال التطبيقية ( 4)؛ و(اإلنساينالدويل  القانون

 فلسفةو  الدستوري، القانونو  اإلداري، القانونو  الدولية، العالقات
 قانون: الصلة ذات البحوث جماالت) البحثية األنشطة( 1)؛ و(القانون
 السلمية،املنازعات بالطرق  وتسوية البيئة، ومحاية ،ةاملسلح اتالنزاع

 التونسية ألفرقة ا على اإلشرافو (. العامة واحلريات اإلنسان وحقوق
 .حلقوق اإلنسان الصورية للمحاكمات فريقيةألا املسابقة يف املشاركة

1/1996- 6/8011  

 للمحاماة وشركاه حمفوظ مكتب :جهة العمل

  فعة أمام حمكمة االستئنافللمرا بتونس احملامني نقابةسجل بم حمام :الوظيفة

 احملاكم أماموالدفاع عنهم  عمالءا بتمثيل المساعد ياحمامقام بصفته  :معلومات أخرى
 واألطفال لنساءاوقام أيضا مبساعدة . والعسكرية واجلنائية املدنية

 وأعد . بدون مقابلوالدفاع عنهم  اجلنسي أو/و الزوجي العنف ضحايا
 من العديد يفوشارك . القانونية اجاتواالستنت واآلراء املذكرات
 . اإلنسان حلقوق القضائية احلماية حول القانونية التدريبية الدورات

 األنشطة المهنية األخرى ذات الصلة
   إرفاق البيانات عند االقتضاء/إدراج   يرجى -

 الوقت الحاضر -4/8011

 احلوار" مشروع - االنتخابية اعدةواملس للدميقراطية الدويل املعهدلدى  دويل خبري :النشاط •
 السالم اتفاقياتاملتعلقة ب للمفاوضات والدعم املشورة تقدمي: املهمة. "اليمن يف السياسي
 الفئات ومحاية العقاب، من اإلفالتاملتعلقة ب قضاياال دراسة؛ وفحص و األمنية والرتتيبات

بعد انتهاء  والعدالة اتلنياملق وتسريح ،احلرب أضرارعن  والتعويض املستضعفني، واألشخاص
 .السياسية للجهات والتفاوض الوساطة قدرات تعزيزالنزاع؛ و 

10/8016 

 والتعاون للمساعدة العاملية املنظمة - زايدل هانس مؤسسة - دويل مستشار :النشاط •
  .يهعل والتعليق ليبيا يف واللجوء اهلجرة قوانني إصالح قانون مشروع مراجعة: املهمة -( ليبيا)

18/8012- 1/8016 

 - العراق ملساعدة املتحدة األمم بعثة والعدالة، الشرطة صالحدويل إل مستشار :النشاط •
 يف الشكاوى وآليات التدريب برامج وحتليل مراجعة: املهمة. اإلنسان حلقوق السامية املفوضية
 ألفراد اإلنسان حقوق جمال يف تدرييب دليل؛ وإعداد العراق يف القانون وإنفاذ العدالة قطاعي
 .اإلنسان حقوق انتهاكات عن اإلبالغ آليات قدرات تعزيز؛ و العراق يف القانون وإنفاذ الشرطة
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1/8012- 1/8012 

املنظمة الدولية لإلبالغ عن  - األمين واإلصالح الدستورية العمليات يف خبري :النشاط •
 املسلحة بالقوات املتعلق الفصلوين يف ء الرأي القاناإبدو  دراسة: املهمة. ليبيا يف الدميقراطية

 السالح نزع" لعملية خيارات ومناقشة عرض، و اللييب الدستوريف مشروع  سالمةالو  مناألو 
 إمكانية حول الدستور صياغة جلنة أعضاءاآلراء مع  تبادل، و "اإلدماج وإعادة والتسريح

 .ليةالدو  اجلنائية احملكمة أمام ليبيا يف احلرب جرائمعن  قاضاةامل

1/8012- 8/8012 

إعداد وتنظيم وإدارة : املهمة. التعذيب ملناهضة العاملية املنظمة ،استشاريخبري  :النشاط •
واألطباء  ،نياحملامو  ،نيالشرعيواألطباء  الشرطة،و  القضاة،) املهنيني بني التبادل ورشات

 تنفيذبشأن  تقريرإعداد ؛ و تونس يف املعاملةسوء و  التعذيب مكافحة سياق يف( إخل ،النفسيني
 .التوصيات ومتابعة تونس يف السجون يف التعذيب ملنع اجلديد التشريع

8/8011- 2/8011 

 على الدميقراطية للرقابة جنيف مركز -نيابة بال البعثة رئيس ،رئيسي مستشار :النشاط •
 جنيف مركز ياتبعمل املتعلقة املشاريع حافظةتابعة وم وتنسيق إدارة: املهمة. املسلحة القوات
 تلك وخاصة فريقيا،أ ومشال األوسط الشرق منطقة يف املسلحة القوات على الدميقراطية للرقابة

 وإصالح والعسكرية، اجلنائية العدالة إصالح: اإلنسان وحقوق األمن مع تتقاطع اليت
 تنفيذو  املسلحة، القوات على الربملانية الرقابةو  الشكاوى، آلياتو  الشرطة، وإصالح السجون،

 .األمن لسجمل 1141 قرارال

 ذات الصلة المنشوراتأهم 

-  Ben Mahfoudh, H. (2020), "Les victimes en droit international : essai de typologie", in 

Droit, humanité et environnement: Mélanges Stéphane Doumbé-Billé (Français) Broché – 

22 janvier 2020 de Mohamed Ali Mekouar (Sous la direction de), Michel Prieur (Sous la 

direction de). 

- Ben Mahfoudh, H. (sld.) (2019). Les victimes en droit international. Publication du 

Laboratoire de recherche en droit international et européen et relations Maghreb-Europe 

(LR-DIERME) – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis – 

Agence Universitaire Francophone. 

-  Doumbé-Billé, S., Ben Mahfoudh, H. (Ed.), Révolutions et droit international, Presses 

de l'Université Toulouse 1 Capitole  - France, 01/2019. 

- Ben Mahfoudh (H.), (2017), “Security Sector Reform and the Struggle against Terrorism: 

State of Affairs, Issues and Challenges”, IEMed. Mediterranean Yearbook 2017, pp. 233-

235. 

- Ben Mahfoudh (H.), (2016), “Protect, Respect and Remedy: A Framework for 

Accountability for Human Rights Violations Committed by Foreign Fighters”, 

International Community Law Review 18 (2016) 418–430. 
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- Ben Mahfoudh (H.), (2015), “Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations 

militaires à l’exterieur”, Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XXXI, 

2015, Economica, France, pp. 591-612. 

- Ben Mahfoudh, H. (2010). L’environnement, l’humanitaire et le droit international. 

Centre des Publications Universitaires, Tunis. 

-  Ben Mahfoudh, H. (2007). “Acteurs non étatiques et droit international », In: Acteurs 

non étatiques et droit international/ sous la dir. de Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani, 

VIIe Rencontre internationale de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales 

de Tunis: 6, 7 et 8 avril 2004 /, Publisher Paris: Pedone, Year 2007, Pages 215-241. 

-  Ben Mahfoudh, H. (2005). La protection de l'environnement en période de conflits 

armés. Thèse de doctorat en droit international humanitaire, Faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Tunis, 699 pages. 

 أهم الحلقات الدراسية والمؤتمرات

 :الدوليةاحللقات الدراسية والدورات التعليمية  -أوال
قانون  يف التخصص: 4م  -، ماجستري يف القانون العام "ضعيفةيف الدول ال األمين قطاعال إدارة" -1

 -باريس بانتيون  جامعةمث . 4219، 4212 ،، فرنسامارسيليا -كس يإالدول، جامعة بناء إعادة 
  .4242، 4219، السوربون

، األكادميية الدولية للقانون الدستوري، الدورة الثالثة "الدستور واألمن والدفاع: العاماملوضوع " -4
 .، تونسالعاصمة، تونس 4219سبتمرب /أيلول 1 - أغسطس /آب 41والثالةون، 

، ماجستري يف احلكم الدميقراطي واالنتقال يف بيئات ما بعد الصراع قطاع األمينالالرقابة املدنية على " -1
املركز األورويب املشرتك بني  -حقوق اإلنسان والدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا -

 .4219،  4212اجلامعات حلقوق اإلنسان والدميقراطية، البندقية، تونس، بريوت، 
، العاصمة تونس، ية العلياحلربا املدرسة، "مثال احملكمة اجلنائية الدولية: يةالعدالة اجلنائية الدول"  -2

 (.4219،  4212،  4211السنوات الدورة السنوية ، )تونس 

 :املؤمترات والندوات -ةانيا

وحماكمة املقاتلني اإلرهابيني األجانب، مبا يف ذلك أولئك الذين الحقة م"بشأن ورشة العمل : مقرر -1
اليت نظمها خمترب أحباث القانون الدويل واألورويب والعالقات  "إليها  بالدهم والذين ينتقلونيعودون إىل

 42واجلمعية التونسية لألمم املتحدة، مبناسبة االحتفال بيوم األمم املتحدة، تونس،  األوروبية - املغاربية
 .4219أكتوبر /تشرين األول

العدالة االنتقالية : ةدنربه اخلامسأ، حوارات "نتقالية يف تونسالعدالة اال"بشأن فريق املناقشة عضو يف  -4
كانون ،  هدنرب أكلية احلقوق، املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية،  وعمليات بناء الدستور،

 .4212ديسمرب /األول

هتا أم إدار ا هتنفيذالتوقعات أم تعديل  -اإلنساين  الدويل ري التكنولوجي والقانونالتغ: "اضرحم -1
 42-19معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم،  الثالث،، مؤمتر ستوكهومل األمين "؟فحسب

 .، ستوكهومل، السويد4212 سبتمرب/أيلول

 .4212ديسمرب /كانون األول، جملة ليدرز ،  " جرمية دولية؟: اغتيال حممد الزواري: "مسامهة -2
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اق واآلةار املرتتبة على املساءلة واالنتصاف فيما يتعلق تطور االرتز "بشأن ورشة العمل عضو يف  -1
 حلقوق اإلنسان، قصر األمم، جنيف،السامية ، مفوضية األمم املتحدة "بانتهاكات حقوق اإلنسان

 .4212أبريل /نيسان
ليت ادراسية القة لاحل، "األضرار اليت حلقت باملمتلكات الثقافية أمام احملكمة اجلنائية الدولية": حماضر -2

ديسمرب /نون األولاك  ، متحف باردو، تونس،للرتاث عهد الوطيناملمجعية املؤرخني التونسيني و نظمتها 
4211. 

يوم ال، مسامهة يف "تونسيف القمع السابق  احملفوظات القضائية وتاريخ"بشأن  ريق املناقشةفعضو يف  -9
ع العدالة االنتقالية مسألة توافق معايري م: العدالة االنتقالية يف تونس والقانون الدويل" بشأندراسي ال

املركز الدويل و  2مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانو ، ديريم .ر. لقواعد القانون الدويل، 
كلية العلوم القانونية   ،4211أبريل /نيسان 12برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و للعدالة االنتقالية، 

 .سوالسياسية واالجتماعية بتون
". والتمييز يف العدالة اجلنائية الدولية االختالفعناصر : مفارقات احملكمة اجلنائية الدولية": حماضر -2
وزارة العدل ومركز جنيف لتعزيز حقوق اإلنسان واحلوار العاملي، تونس، اليت نظمتها دراسية اللقة احل

 .4211نوفمرب /تشرين الثاين

 هنيةالم والجمعيات الرابطات في العضوية

 األطلسي اجمللس األوسط، للشرق احلريري رفيق مركز مقيم، غريزميل أقدم : احلاضر الوقت إىل 4219
 (العاصمة واشنطن)

 واشنطن) األطلسي اجمللس األوسط، للشرق احلريري رفيق مركز مقيم، غري زميل: 4212-4219
 (العاصمة
 .العلمية جلنتهايف  وعضو الدستوري قانونلل العربية املنظمة يف مؤسس عضو: احلاضر الوقت إىل 4212
 اإلنسان، حلقوق واإلقليميني الدوليني املقررين توصيات ملتابعة الوطنية اللجنة يف عضو: 4211-4214

 .اللجنة هذه يف العلمي والبحث العايل التعليم وزارة ممثل
 ،اسات االسرتاتيجيةللدر  آسيا وجنوب األدىن الشرق مركز يف مشارك عضو: احلاضر الوقت إىل 4222

 .العاصمة واشنطن ،األمريكية الدفاع وزارة
 .الدويل للقانون األمريكية اجلمعيةيف  عضو: 4221-4221

 واألوسمة الجوائز

جامعاااة  - للدراساااات االسااارتاتيجية جناااوب آساااياو  ركاااز الشااارق األدىنمل( 4212)ميااازة املريجني جاااائزة اخلااا
 (.ريكيةاألم الواليات املتحدة)الدفاع الوطين 

 الشخصية االهتمامات

 .والتصوير الفوتوغرايف ،تنزهوال ،التشيللو
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 الصلة ذات األخرى المعلومات

 سرياكيوز، امعةجب ماكسويل كلية والقيادة، املدنية لرتبيةاملنح الدراسية ل برنامج زائر، أستاذ: 4229
 .األمريكية املتحدة الواليات ،نيويورك
 .(4224) ولنداه، الهاي اخلاص، الدويل القانون دورة الدويل، القانون يةكادميأمراجعة أعمال : 4224
 نسلفانياب ايستون، الفاييت، كلية األمريكية، املتحدة الوالياتب فولربايت منحة على لو صاحل: 4221

 (.4221( )املتحدة الواليات دستور)
 .(1992) جنيف، السالم لبحوثالدويل  جنيف معهد مراجعة أعمال: 1992
 .(1999) ولنداهالهاي،  ،عامال الدويل القانون دورة الدويل، القانون كادمييةأمراجعة أعمال : 1999

 


