
 

 حامعت عبذ الحمُذ بً بادٌغ

 كلُت الحلىق والعلىم العُاظُت

اث العامت  مخبر حلىق الاوعان والحٍش
 

 

 

 ًىظم ملخلى وطني اؿتراض ي حىل 

 ًت الذولُتئالاسهاب الذولي والاخخفاؿ املىلىعي للمحكمت الجىا

 -اظدؽشاؿُتهظشةكاهىهُت -

 2023ؿُـشي 23ًىم 

 الخحالش عً بعذعبر جلىُت 

Google meet 

 
 ٌغ الؽشفي للملخلى: أ.دٌعلىبي بلعباط مذًش حامعت معخؼاهمئالش

 عبذ اللادس عمُذ كلُت الحلىق والعلىم العُاظُت خؿىِىاملؽشؾ العام للملخلى: أ.د

 عباظت الطاهشللملخلى: أ.د امليعم العام

 :  د. خشاص حلُمتالىطني   امللخلىٌعت ئس

 أ.دحمبذة هادًت  مذًشة املخبرٌعت اللجىت العلمُت: ئس

 وافي حاحتد ًمُت : ظٌعت اللجىت التنئس

 اؼكالُت امللخلى:

 

 للاهىن عىك عًاالعذالت وظُادة  جحلُمالجىائي عمىما اللماء الؼاًت مً اًجاد 

غ، الاهخلام والخععف دولُت ًتئىاًتحئت مً خالل هظم  وهُئاث كماًئالعذالت الجىا بخكَش

ىظام سوما للمحكمت الجىائُت الذولُت حعذهوهزا ما م ألاؼذ خطىسة، ئالظُما في الجشا

بي جلك الجشائم مً عذم اؿالث مشجكلمان املىلىعي و  مً خالل جحذًذ الاخخفاؿ

م دولُت دون ئأسبع حشاعلى  أكخفش الىظام املزكىس ػير أهىطاق ، العلاب



وأبشصها الاسهاب  خاسج ظلطان املحكمت الذولُت خشي ألا ذولُت الههااكاج،وبلُخاال اظىاه

 الذولي.

مت إلاسهاب الذولُبال الشأي العام العالمي و ل املحلي بما في رلك الباحثين لذ ؼؼلخجٍش

سث الى جطى الذولي، و  الفعُذن،ورلك إصاء جـاكم الظاهشة واصدًاد مظاهشها على واملخخفي

اسث جحخل مشكض الفذاسة بين  الىظاماملىحهت لذ  مئأن اـبحذ مً أخطش الجشا الذولي ـو

لزا كان  اللماًا العاملُت املعاـشة وؼكلذ محىسا في خطاب املجخمع الذولي دون اظخثىاء، 

مً المشوسي جكازف حهىد الذول مً أحل الخفذي لإلسهاب ومحاـشجه، خاـت بعذ 

للُذ اهخماما واظعا وأعطذ كىة دؿع أكبر في  حُث 2001خمبر أحذار الحادي عؽش ظب

 مىاحهخه، 

ت ال العىف الاسهابُت رسوتاا بالسػم بلىغ أعمو  املحكمت  إلوؽاءتزامً مع الاعمال الخحميًر

 الاخخفاؿ ٌعلذجخمع الذولي لكاؿت أعماله الخععـُت لم وإداهت امل،ًت الذولُتئالجىا

مع أناا ميؽأة  ،سة الاخخفاؿ املىلىعي لهائالاسهاب الذولي لمً دا عًالذولُت لمحكمتل

م مالحلهاا ظ أظاظا للحـا م ألاؼذ ئلجشاملشجكبي اعلى العلم وألامً الذولُِىعً طٍش

 خطىسة.

 التي حالذعً املعىكاث املخخلـت البحث الىطني مً خالل مً هىا جبرص اؼكالُت امللخلى 

ًت الذولُت، ومذي ئلمحكمت الجىادون ادساج الاسهاب الذولي لمً الاخخفاؿ الحفشي ل

مت الاسهاب الذولي لامكا والتي تاذد العلم  ؿياا املحكمت جىظش م التي ئسةالجشائذاهُت لم حٍش

 والامً الذولُين؟

 

 أهمية وأهداف امللتقى:

 

راث الفلت الذولُت ئ أهم املباد جخجلى أهمُت مىلىع امللخلى الىطني في الىكىؾ على

مع جبُان الاظباب التي  دولُت. ًتئالىـىل الى عذالت حىاي والهادؿت إلى ئالجىاباالخخفاؿ 

ًت ئخخفاؿ املىلىعي للمحكمت الجىاادساج الاسهاب لمً الا  حالذ حتى  ًىمىا هزادون 

ث الذولُت راث جكُُف الاههااكاو  أهم العلباث التي حالذ دون رلك. الذولُت، مع حشخُق

 .الذولياالخخفاؿ الاسهابي راث الفلت بالطابع 

 

 الىطني  محاوس امللخلى

 يئالجىاالذولي الخخفاؿ الذولُت راث الفلت با ئاملباداملحىس الاول:



 ادئ راث الطبُعت اللاهىهُت املب -

 مبذأ ظُادة الذول - 

 مبذأ الحـاظ على ألامً والعلم الذولُين -

 املبادئ راث الطبُعت اللمائُت  -

 أمام اللاهىن واللماء مبذأ املعاواة-

 مبذأ املحاكمت العادلت -

 الاخخفاؿ الجىائي الذاخلي والذولي: ثاوياملحىس ال

 يئالاخخفاؿ املحلي الذاخلي لللاهىن الجىا-

 الاخخفاؿ الخكاملي -

 الاخخفاؿ الحفشي -

كمت لذولي لمً الاخخفاؿ املىلىعي للمحمعىكاث ادساج الاسهاب ا املحىس الثالث:

 ًت الذولُتئالجىا

 ) حعٍشف إلاسهاب الذولي، جكُُف إلاسهاب الذولي( لاهىهُتالراث الطبُعت عىكاث امل -

) الهُمىت الذولُت، مماسظت إسهاب الذولت، الخجارباث  العُاظُتراث الطبُعت عىكاث امل -

 العُاظُت(. 

 

 هادًت ا.دحمُذة:ٌعت اللجىت العلمُتئس

 أعماء اللجىت العلمُت:

 -مً داخل الجامعت:

ان محىذ أمين، أ.دبـىِؾ أ.دباظم ؼهاب،أ.دعباظت الطاهش، أ.دحُخالت معمش، أ.د مٍض

أ.د ظاجي عالم، أ.دؿىِىؽ عبذ اللادس، أ.دصهذوس كىزش، أ.د حُذسة دمحم، أ.دؿشكاق عثمان، 

عبذ الالوي حىاد، د بً عذًذة هبُل، د.   معمش، أ.د دوبي بىهىة حمال، أ.د كماسي همشة، أ.د

م هىس الذًً، بً عبى عـُف، د. صواجين خالذ، د. بىسحبت حُاللي، د. بً عىالي علي،  دمحم كٍش

 ؼتئد. بً كاسة مفطـى عاد. بً بذسة عـُف، د.حعاًً دمحم، د. خشاص حلُمت، د. بلباًاكشام،

د.لطشوػ أمُىت، د. ؼُخي هبُت، د. . وافي حاحت، د. بلحىاؿُـاطمت،د. صعُمؾ حىان، 

ذي عا د. أًذ بً اعمش ػىُت، د. طىاولت أمُىت، د.حمُذي ؿاطمت، د. بً كى أمال، ؼت، ئدٍو

ىد ئد. بىعضمعا ؼت، د. عِعاوي سؿُلت، د. لعُمؾ ػضالت، د. بً عِس ى كذوس، د. مٍض

، د. العشبيبفُـي، د. عىن ؿاطمت الضهشاء، د. حلطي مىفىس، د. بً عضوص ظاسة، د. دسعي 

 بشصوق الحاج،



 مً خاسج الجامعت:

حت سؼُذ)حامعت الؽلف(، ؼىعت أمُىت)حامعت ظىق أهشاط(، دسداس هادًت)حامعت  بً ؿٍش

س(، ئػُؼِعُحكبمت )حامعت ظىق أهشاط(، ظذًشة هجىي)حامعت الجضاظىق أهشاط(، 

ا)حامعت حيؽلت(، لخماسي دمحم)حامعت خيؽلت(،   صبيري ماٍس

 وافي حاحت: ًمُتظٌعت اللجىت التنئس

 :ًمُتظأعماء اللجىت التن

ذي عاد بلباي اكشام ، د ؼُخي هبُتطىاولت أمُىت، أ.حلُمت،  د. خشاص    ؼت.ئ، دٍو
 ؼشوط املؽاسكت

 جكىن الىسكت البحثُت في أحذ محاوس امللخلى وباللؼت العشبُت أو اللؼت  أن

الـشوعُت، وأن جكىن إلاؿت علمُت أـُلت لم ٌعبم وؽشها أو جلذًمها في 

 ملخلُاث أو ؿعالُاث ظابلت.

 .جخمع الىسكت البحثُت لخلُُم اللجىت العلمُت وكشاساث اللجىت ناائُت 

  جحشس الىسكت باظخخذام خطSimlifed Arabic  12للىق و 14ملاط 

للىق  12ملاط   Times New Romanللهىامؾ، وباليعبت للؼت الـشوعُت 

 بين العطىس. 1.15للهىامؾ. اظخخذام معاؿت  10و

 .الهىامؾ أظـل كل ــحت 

  ــحت 15ال ًخجاوص عذد ــحاث الىسكت البحثُت. 

  .ًجب أن جحخىي الخاجمت على هخائج وجىـُاث 

 ذ إلالكترووي الخالي: جشظل الىسكت البحثُت  عبر البًر

 halima.khareze@gmail.com 

خ مهمت  جىاٍس

 :20/10/2023آخش آحل إلسظال امللخفاث 

 7/02/2023 آخش آحل إلسظال املذاخالث كاملت 

 :خ الاوعلاد  23/02/2023جاٍس
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 اظخماسة املؽاسكت 

 ...................................................................................الاظم والللب: .

 .........................................الذسحت العلمُت: ........................................

 ...............................................الهُئت املعخخذمت: ...............................

ذ الالكترووي: ...............................  .................................................البًر

 ...............................................الهاجف: ................................................

 ......................................................................محىس املؽاسكت: ..............

 .......................................عىىان املذاخلت: ...........................................

 امللخق:                                                                       

 

 


