
 

 

 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  CNEPRUفرقةبمبادرة 

 العدالة الجنائية الدولية: اإلنجازات والتحديات 

 وطني حول:ملتقى ينظمان 

: الجنائية الدوليةاملحكمة 

جدلية العدالة والالعقاب 

 عقدينحصيلة 
 27/11/2019يوم: 

 الرئيس الشرفي للملتقى: أ/د قش ي الخير

 د/ بن أعراب محمداملشرف على امللتقى: 

 د/ بودوخة إبراهيمرئيس امللتقى: 

 أعضاء الفرقة:

 رئيسا هيماد/ بودوخة إبر 

 عضوا د/ بوجالل صالح الدين

 عضوا د/ واسع حورية

 عضوا مديحةأ/ دربال 

 عضوا أ/ قاسم المية

 

 

، بعد مفاوضات املتحدةمم عضو في ال  ةدول 185 و توصل ممثل

محكمة  بإنشاءتتعلق  1998 ةجويلي 17روما في  ةاعتماد اتفاقي عسيرة إلى

 الفاتح من ابدءحيز النفاذ  االتفاقيةدخلت هذه  وقد. دائمة جنائية دولية

هاز قضائي دولي يملك جك هاتنصيب نى معهما تسم 2002 ةجويلي

 عنها.والعقاب  الدوليةالجرائم املتابعة عن  االختصاص في

محكوما عليه  انظريإنجازا  املبادرةفي هذه  رأىذا كان البعض إو 

من  -نوع ما-خيرتين خفف ن ال تيفي العشري حكمةن نشاط املإف ،باإلخفاق

عمل يو  طرف فيها، ةدول 123اليوم تضم  حكمةفامل ،هذا التشكيك ةحد

دول للحاالت  10ن جدولها يسجل أ كماا، مستخدم 900لديها ما يقارب 

 احكامأصدرت أنها أ فضال على ا،مفتوح تحقيقا 11و الولية ةفي الدراس

 وجرائم اإلنسانيةجرائم ضد  ،الجماعية باإلبادةشخصا  26تدين 

 الحرب.

ع ضا مو ذتدخل في كتن أب ةمطالب حكمةمازالت امل، رغم ذلكو  

ة ممارسف  لتعاقب عن انتهاكات ترتكب في كثير من مناطق العالم.

وإرادة النزاع السوري مكبل باستخدام الفيتو الروس ي. في ها صاختصا

إلى تورط  الذي قد يقود ،فغانستانأفتح تحقيق في في العام  دعاءاإل 

 الحكومة –ة محال ال – ستعترضه ،في ارتكاب جرائم حرب مريكيينال 

لى إ حكمةنظر امل يلفتروما ة اتفاقي على فلسطين صديقوت .المريكية

قليم الفلسطيني املجرمين من العقاب في اإل إفالتمن ز فيها  طال ةحال

 فعاإلفريقية، د ةن تركيز املحكمة ملعظم اهتماماتها في القار أ. كما تلاملح

من  اإلفريقيةجماعي للدول  انسحابة تنسيق محاول إلىكينيا  ةدول

 ها،مامقيد النظر أعندما كانت املتابعات ضد الرئيس ونائبه  حكمةامل

 تصديا حكمةمن امل رسميا انسحبت يندالبور ة ن دولأ عن فضال 

 ةعشر مذكر  ةن هناك ما يقارب خمسأنسيان  دون  ة،لتحقيقات محتمل

 لم تنفذ. اعتقال

 امللتقى: ةشكاليإ 

 ةنشعععععععععععافها كانععععععععععععت محفوفععععععععععععإمنععععععععععععذ  حكمعععععععععععةاملمسععععععععععععيرة ن أالواقعععععععععععع  

علعععععععععى  اعتراضعععععععععهموطاملعععععععععا عععععععععععر العععععععععبعض ععععععععععن ، بالشعععععععععكوك حعععععععععول حيادهعععععععععا

 ةسياسععععععععععي ةداأنهعععععععععا أكثيعععععععععر معععععععععن املناسعععععععععبات بووصعععععععععفت فعععععععععي  ،اختصاصعععععععععها 

لتكعععععععععععريس االختصعععععععععععاص الععععععععععععال ي فعععععععععععي  دوليعععععععععععة ةقانونيععععععععععع ةليعععععععععععآكثعععععععععععر منهعععععععععععا أ

 ارتكابهعععععععععععععععا.ععععععععععععععععن  العععععععععععععععالزمالعقعععععععععععععععاب  و  الدوليعععععععععععععععةععععععععععععععععن الجعععععععععععععععرائم  املتابععععععععععععععععة

صعععععععععد ق حكمعععععععععةمعععععععععن تعععععععععاري  امل عقعععععععععدين حصعععععععععيلةوهعععععععععذا معععععععععا يفعععععععععر  طعععععععععرح 

 ،1998 فععععععععي الساسعععععععع يمععععععععن اعتمعععععععاد نظععععععععام رومععععععععا بععععععععدءا وتقويمهععععععععا فحصعععععععها 

 ،2010 ةسععععععععععععععن بكمبعععععععععععععاال ضععععععععععععع ي لهعععععععععععععذا النظعععععععععععععام معععععععععععععرورا بعععععععععععععامل تمر االستعرا

فعععععععالت مععععععععن نجعععععععازات فعععععععي مجععععععععال محاربعععععععه اإل إلعععععععى معععععععا تحقععععععععق معععععععن وصعععععععوال إو 

 من عقبات في سبيل تحقيقه. حكمةالعقاب وما اعتر  امل

 صدر  ةشكاليإ تنظيم هذا امللتقى للبحث في ةفكر  تأتي ومنه  

 خفاقات التي منيتواإل  الدولية الجنائية حكمةنجازات التي حققتها املاإل 

 نشافها.إمن  ةسن 20 خالل بها

 ونيةالقان اإلشكالياتوما هي  ؟حكمةنشاء املإفكيف تكرس  -

 حكمةت املوكيف تعامل؟ الختصاصاتها حكمةامل ةممارس عند تثارالتي 

يتم تفعيل دور  ؟ ثم كيفنحاء العالمأفي مختلف  املرتكبةاالنتهاكات مع 

 ؟من العقاب الدوليةمرتكبي الجرائم  ةفي محارب حكمةامل

 امللتقى والهدف منه: ةهميأ 

 جنائية ةمحكم إنشاءتباين املواقف اتجاه  من خالل استعرا 

حول حيادها القانوني والسياس ي  واستمرار الجدال ،على املستوى الدولي

ها يبنصت دبع الدوليةفالت من العقاب على الجرائم اإل  ةومحاربتها لظاهر 

الذي  إلنجاز ا هذاتسليط الضوء على  ةهميأتنبع ، عملهالومباشرتها 

 اإلشكاالتمختلف  وفحص ،بعد مخا  عسير الدولية الجماعةحققته 

 .حكمةالدور املنوط بامل دون تفعيلالتي تحيط به وتحول  القانونية

ي تحديد مواطن الضعف ف الهدف العام من امللتقىيتركز ه ومن 

 اإلنسانة لحمايكآلية  تحقيق فعاليتها في الجنائية حكمةملاالتي تعرقل 

 ععر: املرتكبةمن االنتهاكات 

بإنشاء  الدولية الجماعةه الوقوف على االنجاز الذي حققت -

 من العقاب. لإلفالتفي وضع حد  إسهامهومدى ، جنائية دولية محكمة

نظام روما في  القانونية اإلشكالياتختلف متسليط الضوء على   -

 .1998لسنه  الساس ي



 

 

ناطق مفي مختلف  املرتكبةاالنتهاكات  املحكمة مع تعاملتحليل  -

املزايا التي وسمت عملها والعيوب التي  استخالص العالم وتقويمه بهدف

 شابته.

في نظام  رات املوجودةأن تسد الثغنها أطرح البدائل التي من ش -

من  إلفالتا محاربةفي  حكمةساس ي وتعمل على تفعيل دور املروما ال 

 العقاب.

 محاور امللتقى:

واملواقف  الدولية الجنائية حكمةشاء املإن ةمسير  ول:املحور ال 

 اتجاهها

بين النظم  واملوازنة الدولية الجنائية العدالة عوملة صعوبة -

 .العاملية القانونية

 .حكمةنشاء املتجاه إامواقف الدول الكعرى  -

 الدول. ةسياد أمع مبد حكمةتعامل امل ةشكاليإ -

 ةملمارسعععععععععععععة املحكمععععععععععععع القانونيعععععععععععععة اإلشعععععععععععععكاليات املحعععععععععععععور الثعععععععععععععاني: 

 الختصاصاتها

 .بالقضاء الداخلي حكمةامل ةعالقو التكامل  أمبد -

 .منبمجلس ال  حكمةامل عالقة -

 لمسععععععععع وليةأسعععععععععيس لتالو  الدوليعععععععععةتكييعععععععععف الجعععععععععرائم  ةشعععععععععكاليإ -

 .حكمةمام املأ الجنائية

 .حكمةمام املأعنه  واملتابعةمعضلة تجريم العدوان  -

 املتابععععععععععة توإجعععععععععراءا حكمعععععععععةمعععععععععام املأالعععععععععدعوى  تحريعععععععععك آليعععععععععات -

 .الدوليةفي الجرائم  تحقيقوال

لععععععدفاع ععععععععر حفعععععع  حقععععععوق ا ةعادلعععععع ةتكععععععريس الحععععععق فععععععي محاكمعععععع -

 وضبط مركز املتهم.

 الضحايا والشهود حماية -

 تعويض املجني عليهم. ةشكاليإ -

 في العالم املرتكبةمع االنتهاكات  حكمةتعامل امل املحور الثالث:

 ةفعععععععععي القعععععععععار  املرتكبعععععععععةالنتهاكعععععععععات علعععععععععى ا حكمعععععععععةاهتمعععععععععام امل تركيعععععععععز  -

 ها.ل الفارقة املس ولينوتصدى  اإلفريقية

فعععالت معععن العقعععاب وتداعياتعععه علعععى اإل  حكمعععةمععععوق االعتعععراف بامل -

 )حاالت: فلسطين سوريا بورما...(

مععععععععن  اإلفععععععععالتفععععععععي محاربععععععععه  حكمععععععععةتفعيععععععععل دور امل املحععععععععور الرابععععععععع:

 ,العقاب

ساسع ي املنعقعد فعي لنظعام ال لامل تمر االستعراضع ي  تأثير  محدودية -

 .حكمةداء املأتحسين  ىعل 2010كمباال 

 .مةحكلتفعيل عمل امل املقترحة واإلجرائية الوظيفيةالبدائل  -

 :اللجنة العلمية مستشارو 
 أ.د مانع عبد الناصر )جامعة عنابة( .1

 أ.د لحرش عبد الرحمان )جامعة عنابة( .2

 أ.د عواشرية رقية )جامعة باتنة( .3

 أ.د بلفراق فريدة )جامعة باتنة( .4

 جامعة باتنة()عمار يق أ.د رز  .5

 للملتقى:اللجنة العلمية أعضاء 
 بوجالل صالح الدين: د/ رئيس اللجنة العلمية

 (2جامعة سطيف)د./ واسع حورية  .1

 (2جامعة سطيف)أ/ قاسم المية  .2

 (2جامعة سطيف)أ/ دربال مديحة  .3

 (2جامعة سطيف)عمار  د/ كوسة .4

 (2جامعة سطيف)سمير  د/ شوقي .5

 (2جامعة سطيف)أحمد  د/ بن بلقاسم .6

 (2جامعة سطيف) د/ سعداوي كمال .7

 (قاملةجامعة ) بوصنوبرة خليلد/  .8

 (2جامعة سطيف) زرقان وليدد/ .9

 (2جامعة سطيف) نبيلقرقور د/ .10

 (2جامعة سطيف) غبولي منىد/ .11

 (2جامعة سطيف) قنوفي وسيلةد/ .12

 جامعة باتنة() موساوي أمالد/ .13

 (عنابةجامعة )نجاح عصام د/ .14

 جامعة باتنة()دالل لوشن د/ .15

 (2جامعة سطيف) روابح فريدد/ .16

  (2جامعة سطيف) كوسة جميلةد/ .17

 (2جامعة سطيف) بيزات صونياد/ .18

 (2جامعة سطيف) شاكري سميةد/ .19

 (2جامعة سطيف) شيباني عبد هللاد/ .20

 جامعة ورقلة()الدين لخضاري نصر د/ .21

 (2جامعة سطيف) قرماش كاتياد/ .22

  (2جامعة سطيف) بن سيدهم حوريةد/ .23

 (2جامعة سطيف)د/ لبيد عماد  .24

 (2جامعة سطيف) غجاتي عبد الحليمأ/ .25

 (2جامعة سطيف)أ/منصوري رؤوف  .26

 (2جامعة سطيف) بن دادة وافيةأ/ .27

 (2جامعة سطيف) بوغابة شافيةأ/ .28

 (2جامعة سطيف) أ/ حداد صورية  .29

 اللجنة التنظيمية للملتقى:أعضاء 
 أ/ منصوري رؤوفرئيس اللجنة التنظيمية: 

 يكة        أ/ رمضاني مس-9             كعرار سفيان /أ-5    أ/ قارس بوبكر        -1

 ة                         أ زبيري وهيب/-10       أ/ رمازنية سفيان-6 أ/ لرقط سميرة          -2

 مخنفر محمد /أ-11   كرد الواد مصطفى /أ-7    أ/مخلوفي خضرة    -3

 دي عبد الكريمعيا /أ-12سعدون نورالدين           /أ-8              أ/ ذيب زكريا-4

 شروط املشاركة:

 .أن ال تكون املداخلة قد نشرت في مجلة أو سبق املشاركة بها في ملتقى-

 صفحات. 1 5نعصفحة وال تقل  20أن ال تتعدى صفحاتها -

 .أجنبية واآلخر بلغةة أن ترفق بملخصين أحدهما باللغة العربي-

 Timesوباللغعة الجنبيعة 16 حجعم Sakkal Majallaأن تكتعب املداخلعة بخعط  -

New Roman (Titres CS)  والهوامش في نهاية املداخلة. 14حجم 

 تنشر املداخالت املحكمة واملتميزة في منشور عل ي خاص-

 facdroitsetif2@gmail.comترسل املداخالت إلى: 

 مواعيد مهمة:
 07/11/2019آخر أجل إلرسال املداخلة كاملة: -

 17/11/2019الرد على املداخالت املقبولة: -

  27/11/2019تاري  انعقاد امللتقى: -


