
 

 

 

 (1)د. علوي علي الشارفي

 

 أستاذ القانون الجنائي املساعد(1)

 صنعاء - أكاديمية الشرطة -كلية الدراسات العليا

 

 -مقذمة:

َع بدا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ بدأ ايفسد ٜهتطب ٚضعًا قاًْْٛٝا نأسد املٛضٛعات اييت ٜتٓاٚهلا 

 ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٚأصبح ٜتُتع بػدص١ٝ دٚي١ٝ ستدٚد٠ َتُتع عكٛم ًَٚتصّ بٛادبات.

َٚٓٗا ٜٚستبط إْػا٤ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚتطٜٛسٙ عٌ ايكطاٜا ادتٖٛس١ٜ يًعالقات ايدٚي١ٝ 

سفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، َٚٓع االْتٗانات ايٛاضع١ يًشكٛم ٚاذتسٜات األضاض١ٝ اييت تعهس 

عالق١ األفساد بدٚهلِ ٚايعالقات ايدٚي١ٝ بني ايدٍٚ، ٚيسفع َطت٣ٛ ايتعإٚ بني ايدٍٚ يف ستاضب١ 

س ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ األغداص املرْبني مبدايف١ ايكإْٛ ايدٚيٞ َٚعاقبتِٗ نإ االٖتُاّ مبعادت١ أخط

 ٚٚضع سدًا هلا.

فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖٛ ايكإْٛ ايرٟ ٜبني األفعاٍ اييت تعد دسا٥ِ دٚي١ٝ ٜٚبني اإلدسا٤ات 

ادتصا١ٝ٥ اييت تتبع عٓد ازتهابٗا، فٗٛ قإْٛ ي٘ صف١ دٚي١ٝ ظتب إٔ حتدد ٚفكًا يًُفّٗٛ اذتدٜح 

ٞ ايدٚيٞ ٚأُٖٝت٘ فكد أختًف فكٗا٤ ايكإْٛ سٍٛ يًكإْٛ ايدٚيٞ، ْٚعسًا ذتداث١ ايكإْٛ ادتٓا٥

َفَٗٛ٘ ٚعالقت٘ بايهجري َٔ ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ، سٝح مت بٝإ أزا٤ فكٗا٤ ايكإْٛ َع 

 .ستاٚالت يتٛضٝح ٖرٙ اآلزا٤ ٚمت ايتطسم ملصادز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ

 -أهمية البحث:

تهْٛت َع َسٚز ايصَٔ فرتات تٛتس ٚأشَات بني ايدٍٚ مما دفعٗا إىل ايتفاقِ ست٢ قاَت 

اذتسٚب ٚاألشَات ٚضاد َٓطل ايك٠ٛ ع٢ً بعض ايعالقات ايدٚي١ٝ ٚاضتُست َعٗا االْتٗانات ادتط١ُٝ 

 يًبػس١ٜ ٚتٗدٜد ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، مما دفع طتب١ َٔ ايبػس يًعٌُ ع٢ً اذتد َٔ ٖرٙ اذتسٚب

 ٚٚضع ْعاّ عتاضب زتسَٝٗا.

َٚٔ ٖٓا ظٗست أ١ُٖٝ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ع٢ً اعتباز اْ٘ قإْٛ ٜٛقع ايعكٛب١ ع٢ً َٓتٗهٞ 

 ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ يف أغد صٛز االْتٗانات ادتط١ُٝ.

 

 

 مفهوم القانون الجنائي الدهلي
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 -أهداف البحث:

  -ٜطع٢ ٖرا ايبشح إىل تٛضٝح َا ًٜٞ:

 َفّٗٛ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ. -1
 ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.تعسٜف  -2
 ايعالق١ بني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚبعض ايكٛاْني. -3
 َصادز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ. -4

 -منهج البحث:

اتبعت خالٍ ايبشح املٓٗر ايتازغتٞ ايٛصفٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ َٔ خالٍ عسض َساسٌ 

ًٌٝ ايعالق١ َع ايكٛاْني تطٛز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، ٚتعسٜف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ َع حت

األخس٣، ٚقد اضتعٓت بسضا٥ٌ ٚدزاضات ٚنتب ع١ًُٝ، ٚنريو اتفاقٝات َٚعاٖدات دٚي١ٝ يف 

 زتاٍ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.

 -تقسيم البحث:

 -مت تكطِٝ ايبشح إىل َطًب متٗٝدٟ َٚبشجإ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 : َفّٗٛ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞالمطلب التمهيدي

 : تعسٜف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚعالقت٘ بايكٛاْني األخس٣األول المبحث

 : تعسٜف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞالمطلب األول

 : ايعالق١ بني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكٛاْني األخس٣المطلب الثاني

 : َصادز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞالمبحث الثاني

 : املصادز ايس٥ٝط١ٝالمطلب األول

 : املصادز ايجا١ْٜٛ الثانيالمطلب 

 ارتامت١.

 املسادع.

Abstract 

Individual began from the beginning of the 20th century to acquire legal status 

as one of the entities that has been regulated by international law, therefore 

individual became a legal international personal which can enjoy rights and 

obligations. 

Creating and developing of international criminal law are legal rules that 

regulate an essential issues related to international relationships, including 

maintaining international peace and security, prevention of serious violations to 

fundamental rights and freedoms that affects relations between countries or 

between individuals and their countries, and also to develop cooperation among 
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countries it was important to face and fight international crimes and punish guilty 

persons who infringe international laws rules  

International criminal law can be defined as a set of roles that determine acts 

that can consider an international crimes and determine criminal procedures that 

must be taken when international crimes are be committed. So it’s an international 

features law according to modern concept of international law. 

Due to modernity and importance of international criminal law, jurists 

differed about its concept and its relation with national, international and human 

law therefore jurists views had been discussed, furthermore fundamental sources of 

international criminal law had been clarified. 

 

 المطلب التمهيذي

 مفهوم القانون الجنائي الدولي

يف أٚاخس ايكسٕ ايجأَ عػس نإ ايكإْٛ ٜعاقب ع٢ً دسا٥ِ اذتسب ٚسدٖا ٚستاضب١ ايدٍٚ 

١ٝ املتشازب١ ٚيٝظ األفساد ٚبكٞ اآلَس ملدٙ ط١ًٜٛ ٚمل تدزز ف٦ات ددٜد٠ َٔ ادتسا٥ِ إال بعد اذتسب ايعامل

 األٚىل.

إضتٓادًا إىل تكسٜس دت١ٓ 9999ٚبعد ْٗا١ٜ اذتسب ايعامل١ٝ األٚىل أقست َعاٖد٠ فسضاٟ يعاّ 

( املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ 232 -227املط٦ٛيٝات يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، سٝح أثازت املٛاد َٔ )

ايجاْٞ( ٚدٓٛدٙ ٚضسٚز٠ ستانُتِٗ نُذسَٞ سسب أَاّ سته١ُ دٓا١ٝ٥  إلَرباطٛز أملاْٝا )غًّٝٛ

دٚي١ٝ، ٚإ مل تتذطد ايفهس٠ عًًُٝا يصعٛبات ضٝاض١ٝ ٚقا١ْْٝٛ آْراى إال إْٗا ٚددت جتطٝدًا 

 منٛذدًٝا هلا بعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ.

ٚبعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أدزدت دسا٥ِ دٚي١ٝ تطِ دسا٥ِ ضد ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني ٚدسا٥ِ 

ضد اإلْطا١ْٝ ٚدسمي١ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ ٚتعسٜفٗا ضُٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ سٝح اعتُدت بايٓعاّ 

حملان١ُ زتسَٞ اذتسب األملإ 9946ٚطٛنٝٛ عاّ  9945األضاضٞ حمله١ُ ْٛزَربغ عاّ 

 (1).ايٝاباْٝنيٚ

ٚيف َطًع ايتطعٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاضٞ شادت االْتٗانات ادتط١ُٝ يًكإْٛ ايدٚيٞ ٚاإلْطاْٞ، 

ٚاحمله١ُ ادتٓا١ٝ٥  9993سٝح أْػا٤ زتًظ األَٔ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يٝٛغطالفٝا عاّ 

ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ داخٌ حملان١ُ َستهيب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ يف أطاز ايكإْٛ 9994ايدٚي١ٝ يسٚاْدا عاّ 

 ٖاتني ايدٚيتني أثٓا٤ اذتسب األ١ًٖٝ اييت اْديعت يف نٌ َُٓٗا.

                                         
 .170، ص2001د.علٕ عبدالكادر الكَْجٕ، الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ، ميشْرات احلليب، الطبع٘ األّىل، بريّت،   (1) 
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ٚأَاّ تصاٜد ازتهاب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚعدّ ايتٛصٌ إىل أمجاع سٍٛ تعسٜف ستدد يًكإْٛ 

ٚزا٤ ايعامل ايٓٛز باختٝاز آي١ٝ دا١ُ٥ يًعكاب ٚإْػا٤ 9998ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فكد اْعكد َؤمتس زَٚا عاّ

ه١ُ دٓا١ٝ٥ دٚي١ٝ ختتص بتعسٜف ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ َٚعاقب١ َستهبٝٗا ٖٚٛ أضاع ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ست

 ايدٚيٞ.

ٚسدٜجًا مبكتط٢ ايتعدٌٜ ايرٟ ادخٌ ع٢ً بعض َٛاد ْعاّ زَٚا األضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ 

 2297س ايدٚي١ٝ مت تعسٜف دسمي١ ايعدٚإ ٚدخًت ضُٔ اختصاص احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف ٜٓاٜ

 (2).نذسمي١ دٚي١ٝ إضاف١ إىل اختصاصاتٗا ايطابك١

فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜعترب فسعًا سدٜجًا َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٚٚضعت قا١ُ٥ بادتسا٥ِ 

ايدٚي١ٝ اييت ٜسعاٖا ٖرا ايكإْٛ قابً٘ يًتٛضع تدزظتًٝا، ٚحتدٜد قا١ُ٥ بأْٛاع ايطًٛى اييت ُٜشٌُ 

 (3) .ا املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ املرتتب١ عٓٗاايكإْٛ ايدٚيٞ َستهبٝٗ

إٔ زتُٛع١ ايكٛاعد اييت تٓعِ اإلدسا٤ات أَاّ احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ٚاييت ٜتأيف َٓٗا 

ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ تساعٞ اإلدسا٤ات اييت تتدرٖا ايطًطات ايكطا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ٚشتتًف َساسٌ 

 احملانُات ادتٓا١ٝ٥.

إىل ايفهس٠ ايعا١َ اييت تػري إىل إٔ األسهاّ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ قادز٠ ٚتطتٓد زتُٛع١ ايكٛاعد 

ع٢ً فسض ايتصاَات َباغس٠ ع٢ً األفساد بٛاضط١ فسض ضًط١ ايدٚي١ عًِٝٗ، عٝح ٜهٕٛ ع٢ً ايفسد 

 ايتكٝد بااليتصاَات ايدٚي١ٝ اييت تتذاٚش قٛاْني دٚيت٘.

باملبشح األٍٚ َٚصادز٠ يف املبشح  ٚعًٝ٘ ضٝهٕٛ عجٓا سٍٛ تعسٜف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ

 ايجاْٞ.

 المبحث األول

 تعريف القانون الجنائي الدولي وعالقته بالقوانين األخرى

إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ باعتبازٙ فسعًا َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ي٘ أ١ُٖٝ قص٣ٛ يف 

ايدٚيٞ ٚذيو َٔ خالٍ جتسِٜ نٌ زتاٍ إضباغ اذتُا١ٜ ادتٓا١ٝ٥ ع٢ً املصاحل اذت١ٜٛٝ يًُذتُع 

 االْتٗانات اييت تٗدد ٚدٛدٖا أٚ تًشل بٗا أضسازًا.

ٚقبٌ اذتدٜح عٔ عالق١ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ بايكٛاْني األخس٣ ضٓتطسم يبعض اآلزا٤ 

ايفك١ٝٗ اييت أظٗست اآلي١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚأٚددت ايكإْٛ ٚضُٓت االيتصاّ بأسهاّ ايكإْٛ 

 يدٚيٞ، ٚبريو ٚددت عالق١ ٚتداخٌ َع ايعدٜد َٔ ايكٛاْني.ادتٓا٥ٞ ا

                                         
جلنعٔ٘ الدّل األعطاء يف ىظاو رّما ٍدف إىل تعزف جزمي٘ العدّاٌ ّاعتبارٍا جزمي٘ دّلٔ٘  2010(  عكد اجتناع يف ْٓى2ْٔ) 

 .2017تدخل ضنً اختصاص احملهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘ يف األّل مً ٓيآز  أٌعلٙ 
 .15، ص1965ذلٕٔ الدًٓ عْض، دراصات يف الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ، دلل٘ الكاىٌْ ّاالقتصاد، الكاٍزٗ،  د.ذلند  (3) 
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ٚيريو ضٓتشدخ يف املطًب األٍٚ عٔ تعسٜف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، ٚباملطًب ايجاْٞ ضٓرنس 

 ايعالق١ بني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ بايكٛاْني األخس٣.

 المطلب األول

 تعريف القانون الجنائي الدولي

يكإْٛ يف ٚضع تعسٜفات عدٜد٠ ٜٛضشٕٛ َٔ خالهلا املكصٛد بايكإْٛ أدتٗد ايعدٜد َٔ فكٗا٤ ا

ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، ٚاتفل زتُٛع١ َِٓٗ ع٢ً إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖٛ)زتُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ 

 (4).ايٓاغ١٦ عٔ املعاٖدات ارتاص١ باملطاعدات ايدٚي١ٝ يف غإٔ تطبٝل ايٓصٛص ادتٓا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ(

 .ارتاص١ بتطًِٝ اجملسَني ٚتٓفٝر األسهاّ األدٓب١ٝ ٚاإلْاب١ ايكطا١ٝ٥َجاٍ ايكٛاعد 

إال أْٓا ْس٣ إٔ َجٌ ٖرا ايتعسٜف ٜعترب ضٝكًا يًُفّٗٛ اذتكٝكٞ يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ سٝح 

ٜسنص ع٢ً اجملسَني ايعادٜني ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ ظسا٥ِ تطسٟ عًٝٗا َٔ سٝح األصٌ قٛاعد ايكإْٛ 

اختصاص ايكإْٛ ايدٚيٞ عٓد ٖسٚب املتِٗ فٝتِ إعُاٍ املعاٖد٠ اييت دخًت بٗا  ايٛطين، ٜٚدخٌ فٝٗا

ايدٚي١ اييت تطع٢ يالَطاى باملتِٗ، بُٝٓا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚدد يًشد َٔ االْتٗانات اييت 

 حتصٌ يف اذتسٚب فٗرا ايتعسٜف ال ٜتعسض هلرٙ االْتٗانات.

٥ٞ ايدٚيٞ بأْ٘ )ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت قسزتٗا بعض ٚعسف فسٜل أخس َٔ ايفكٗا٤ ايكإْٛ ادتٓا

املعاٖدات يف غإٔ ادتسا٥ِ ذات ارتطٛز٠ اييت ال تكتصس ع٢ً دٚي١ ٚاسدٙ ٚإمنا متتد إىل عدد َٔ ايدٍٚ 

 (5).بايٓعس إىل نٕٛ َستهبٝٗا أعطا٤ يف عصابات دٚي١ٝ تباغس ْػاطٗا يف أقايِٝ شتتًف١

ب املددزات ٚدسا٥ِ تصٜٝف ايعُالت ٚنريو دسا٥ِ االجتاز َجاٍ دسا٥ِ االجتاز بايسقٝل ٚتٗسٜ

 بايٓطا٤ ٚاألطفاٍ َٔ أدٌ ايفذٛز ٚايدعاز٠.

ٜٚتٓاٍٚ ٖرا ايتعسٜف ادتسا٥ِ ايٛازد٠ يف ْصٛص ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ٚعتاٍٚ إٔ ٜطٌٗ َٔ 

ايف١٦ َٔ أعُاٍ قٛاعد ايكإْٛ ايٛطين، ٚال ٜعد صشٝشًا إطالم ٚصف قإْٛ دٓا٥ٞ دٚيٞ ع٢ً ٖرٙ 

ادتسا٥ِ ٚميهٔ إٔ تصبح ٖرٙ ادتسا٥ِ دٚي١ٝ عٓد تٛافس غسٚط َع١ٓٝ َٓٗا إٔ عتدخ فعٌ ضاز يدٚي١ 

 أخس٣ نُطا١ً٥ َٔ َطا٥ٌ ايكإْٛ ايدٚيٞ ارتاص ٜٚعترب تعسٜف غري ٚاضح.

ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ بأْ٘ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ   Gravenٜٚعسف ايفكٝ٘ دسٜفٔ 

املعرتف بٗا يف ايعالقات ايدٚي١ٝ ٚاييت ٜهٕٛ ايػسض َٓٗا محا١ٜ ايٓعاّ االدتُاعٞ ايدٚيٞ باملعاقب١ 

 (6).ع٢ً األفعاٍ اييت تتطُٔ اعتدا٤ عًٝ٘

                                         
 .61، ص1991حاسو رلتار احلاّرٖ، مأٍ٘ الكاىٌْ اجليائٕ الدّلٕ، دلل٘ األمً العاو،   (4) 

 .8، ص1973ط٘، د.ذلند ذلنْد خلف، حل الدفاع الشزعٕ يف الكاىٌْ اجليائٕ الدّلٕ، دار اليَ  (5) 
 .194د.ذلند ذلٕٔ الدًٓ عْض، املزجع الضابل، ص  (6) 
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يت تٓعِ َباغس٠ بأْ٘ زتُٛع١ ايكٛاعد املٛضٛع١ٝ ٚايػه١ًٝ اي  peilaٚعسف٘ ايفكٝ٘ بٝال 

ايعكاب عٔ األفعاٍ اييت تستهبٗا ايدٍٚ أٚ األفساد ٜٚهٕٛ َٔ غأْٗا اإلخالٍ بايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ 

 (7).ٚباالحتاد ٚاالْطذاّ ٚاآليف١ بني ايػعٛب

بأْ٘ زتُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املعرتف بٗا َٔ اجملُٛع١ ايدٚي١ٝ   Glasserٚقاٍ ايفكٝ٘ دالضس 

  (8).ايٓعاّ االدتُاعٞ ايدٚيٞ بايعكاب ع٢ً األفعاٍ اييت ختٌ ب٘ ٚاييت ٖدفٗا محا١ٜ

ٚميجٌ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ أسد ايطبٌ املطتدد١َ يف محا١ٜ َصاحل اجملتُع ايدٚيٞ 

ٚاذتفاظ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، ٚجتسِٜ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ ٚاييت تٗدف إىل إْٗا٤ ْطٌ طا٥ف١ 

  (9).دسا٥ِ ضد اإلْطا١َْٝع١ٓٝ، ٚحتسِٜ ازتهاب 

ٚنريو دسا٥ِ اذتسب ٚدسمي١ ايعدٚإ ٚمجٝعٗا تطُٓتٗا ْصٛص إْػا٤ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥  

ايدٚي١ٝ، ٚدٚز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖٛ ٚضع دصا٤ عادٍ ٜتٓاضب َع دطا١َ األفعاٍ املستهب١ ست٢ 

 حتكل اهلدف األضاضٞ ٖٚٛ تعصٜص َفّٗٛ ايعداي١ يف اجملتُع ايدٚيٞ.

قد عسف٘ ايدنتٛز سطٓني عبٝد بأْ٘ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد اييت حتهِ تٓاشع ايكٛاْني ٚ

ادتٓا١ٝ٥ َٔ سٝح األغداص ٚاملهإ ٚعتدد ايكٛاعد املكسز٠ يًعكاب ع٢ً اْتٗانات أسهاّ ايكإْٛ 

 (10).ايدٚيٞ

كإْٛ ٚبريو صتد إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜكّٛ بدٚز ٖاّ فُٝا بني ايدٍٚ َجٌ َا ٜكّٛ ب٘ اي

ادتٓا٥ٞ ايٛطين فُٝا بني األفساد ايطبٝعٝني، ٚزتاٍ تطبٝك٘ ٜهٕٛ عٓدَا تكع دسمي١ تٗدد ايطًِ 

ٚاألَٔ ايدٚيٝني ٚحتدٜد املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ع٢ً األغداص املرْبني ٚتكسٜس ايعكٛبات املطتشك١ ٚنريو 

ضُإ إصداز األسهاّ اإلدسا٤ات ادتصا١ٝ٥ اييت حتدد اختصاص احملانِ ٚتٓعِٝ ايدع٣ٛ ادتصا١ٝ٥ ٚ

 ٚتٓفٝرٖا.

فإٕ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖٛ عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ املعد٠ ذتعس بعض 

ايف٦ات َٔ ايطًٛى اإلدساَٞ، ٚحتٌُٝ املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ يألغداص ايرٜٔ ٜستهبٕٛ َجٌ ٖرٙ 

                                         
 .33، ص1998د.مجعُ امحد عتٔك٘، اجلزائه ضد الضالو يف الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ، الدار اجلناٍريٓ٘ لليشز، الطبع٘ األّىل،   (7) 
دراص٘ تأصٔلُٔ للجزائه ضد اإلىضاىٔ٘ ّالضالو ّجزائه احلزب، الطبع٘ األّىل، -عبدامليعه عبداخلالل، اجلزائه الدّلٔ٘ د.ذلند (8) 

 .116، ص1989الكاٍزٗ، 
عنلٔات التطَري العزقٕ ضد املضلنني يف البْصي٘ ّاهلزصو، ّعنلٔات األبعاد الكضزٖ للفلضطٔئني مً قبل قْات االحتالل  (9) 

   .اإلصزائٔلٕ
 .6، ص1977د.حضيني عبٔد، الكطاء الدّلٕ اجليائٕ، دار اليَط٘ العزبٔ٘، الطبع٘ األّىل، الكاٍزٗ،   (10) 
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ّ احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايطًٛنٝات اإلدسا١َٝ َٚعاقبتِٗ، ٜٚٓعِ نريو اإلدسا٤ات ايدٚي١ٝ أَا

  (11).ايدٚي١ٝ

 المطلب الثاني

 القانون الجنائي الدولي وعالقته بالقوانين األخرى

نًُا ْػأ فسع ددٜد َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٖب فكٗا٤ ايكإْٛ ايداخًٞ باالدعا٤ بإٔ 

 ايكإْٛ ايٛيٝد َا ٖٛ إال اَتداد يًكإْٛ ايداخًٞ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ.

ٚقد ثأز خالف بني فكٗا٤ ايكإْٛ سٍٛ تصٓٝف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، سٝح اعتربٙ بعض 

بأْ٘ فسع َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ع٢ً اعتباز إٔ نالُٖا  Glasserايفكٗا٤ َِٚٓٗ ايفكٝ٘ دالضس 

 (12).غري َكٓٔ ٜٚعتُد ع٢ً ايعسف ايدٚيٞ ٚاالتفاقٝات ايدٚي١ٝ

ايرٟ ٜس٣ إٔ أصٌ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ   Gravenدسٜفٔ ٖٚٓايو زأٟ ٜتصعُ٘ ايفكٝ٘ 

ٚخصٛصٝت٘ َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين، ٜٚطتٓد إىل ٚدٛد قٛاعد َػرتن١ 

   (13).بني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين َٔ سٝح ادتٖٛس ٚاهلدف

دٚيٞ قإْٛ َتُٝص َٚطتكٌ برات٘ عٔ ايكٛاْني بُٝٓا ٜس٣ آخسٕٚ بإٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ اي

  (14).األخس٣

 -ٚضٛف ْبني ايعالق١ بني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكٛاْني األخس٣ بايتايٞ:

 أواًل القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الوطني:

تٛقٝع ٜتفل ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين يف ٚسد٠ ايػسض َُٓٗا ٖٚٛ 

ايعكاب ع٢ً االعتدا٤ات اييت متظ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٚاالدتُاعٞ، ٚبسغِ ٚسد٠ ايػسض إال إٔ ايتبأٜ 

 ٚاالختالف بُٝٓٗا َٔ األَٛز ايعاٖس٠.

 فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى التمييز بين القانونين على أساس النطاق:

ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ْطاق٘ ٚاضح ٚستدد بإقًِٝ ايدٚي١ اييت أصدزت٘ ٜٚستبط بأمناط َع١ٓٝ 

َٔ ايطًٛى اإلدساَٞ اييت عتطس ازتهابٗا، ٖٚٛ قإْٛ َهتٛب َٚدٕٚ ٜٚطتُد أصٛي١ َٔ ايدضاتري 

                                         
د.علْٖ علٕ الشاريف، املضئْلٔ٘ اجليائٔ٘ للشدص املعيْٖ)دراص٘ مكارى٘(، رصال٘ دنتْراِ، نلٔ٘ الكاىٌْ، جامع٘ الئلني،  (11) 

 .2012الضْداٌ، 
 .5، ص1986صدقٕ، الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ، املطبع٘ املصزٓ٘ للهتاب، الكاٍزٗ،  د.عبدالزحٔه  (12) 
د.عبدالكادر البكريات، العدال٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘)معاقب٘ مزتهيب اجلزائه ضد اإلىضاىٔ٘(، دْٓاٌ املطبْعات اجلامعٔ٘، اجلشائز،  (13) 

 .47، ص2005
 .7، ص1992كاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ، دْٓاٌ املطبْعات اجلامعٔ٘، اجلشائز، د.عبداهلل صلٔناٌ، املكدمات األصاصٔ٘ يف ال ( 14) 
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ٖٛ ايػدص ٚايكٛاْني ايجابت١. ٜٚعد ْعاًَا قاًْْٛٝا تاًَا َٚتهاَاًل، ٚاجملسّ يف ْعس ٖرا ايكإْٛ 

ايطبٝعٞ أضاضًا ٚاضتجٓا٤ ايػدص املعٟٓٛ نايػسنات ٚادتُعٝات، ٚمتجٌ ادتسمي١ ب٘ إخالاًل 

  (15).بايٓعاّ ايعاّ ايداخًٞ ٚغتتص بايعكاب ع٢ً دسا٥ُ٘ ايكطا٤ ايٛطين يًدٚي١ املٓتٗو قاْْٛٗا

طًٛى أَا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فٓطاق٘ غري ستدد مبهإ أٚ إقًِٝ ٚإ ناْت أمناط اي

اإلدساَٞ فٝ٘ جتسٟ ستاٚالت عدٜد٠ يتشدٜدٖا إال اْ٘ قإْٛ ٜطتٓد أضاضًا إىل املعاٖدات ٚاالتفاقٝات 

ٚاألعساف ايدٚي١ٝ، ٖٚٛ قإْٛ غري َدٕٚ َٚا شاٍ يف َسس١ً تهٜٛٓ٘، ٚاجملسّ املداطب أَاَ٘ ٜهٕٛ 

، ٚيهٞ ٜعترب غايبًا غدص َعٟٓٛ نايدٚي١ أٚ ١٦ٖٝ عا١َ ست٢ يٛ نإ اجملسّ غدصًا طبٝعًٝا

ضًٛن٘ دسمي١ دٚي١ٝ ظتب إٔ ٜهٕٛ قد قاّ بادتسمي١ بتشسٜض أٚ َطاعد٠ أٚ َٛافك١ دٚي١ َا، 

ٚادتسمي١ يف ٖرا ايكإْٛ تتُٝص عٔ ادتسمي١ ايٛط١ٝٓ يف عٓصسٖا ايدٚيٞ ٚجتسٟ احملان١ُ ع٢ً 

 -زَربغاألفعاٍ امله١ْٛ دتسا٥ِ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ َٔ خالٍ ستانُات دٚي١ٝ خاص١)ْٛ

  (16).احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ( -طٛنٝٛ

 ويميز جانب آخر من الفقه بين القانونين على أساس التشريع:

فايتػسٜع ادتٓا٥ٞ املطبل داخٌ سدٚد ايدٚي١ ٖٛ تػسٜع إقًُٝٞ ٜهٕٛ ايعكاب فٝ٘ َٔ َعاٖس 

ا٥ِ تكع خازز إقًُٝٗا فٗرا ايطٝاد٠ اإلق١ًُٝٝ عٝح ال تتعد٣ اذتدٚد اإلق١ًُٝٝ يًدٚي١، ٚإذا اَتد إىل دس

اضتجٓا٤ ٚازد يف دضاتريٖا، ٜٚػرتط العتباز ايفعٌ دسمي١ داخ١ًٝ إٔ ٜهٕٛ َطابكًا يٓص َهتٛب يف 

 ْصٛص ايتذسِٜ ايٛط١ٝٓ.

أَا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فٗٛ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد املطتُد٠ َٔ ايعسف ايدٚيٞ املطتكس يف 

١ٝ ٚايٓاغ١٦ عٔ تٓكٌ اجملسَني بني دٚي١ ٚأخس٣، ٜٚػرتط إٔ غإٔ عالقات ايدٍٚ َٔ ايٓاس١ٝ ادتٓا٥

  (17).ٜهٕٛ ايفعٌ املهٕٛ يًذسمي١ ايدٚي١ٝ خاضعًا يكاعد٠ جتسِٜ دٚي١ٝ ٚيٝظ بايطسٚز٠ تهٕٛ َهتٛب١

  (17).َهتٛب١

 :ويذهب جانب من الفقه إلى أن مناط التمييز هو المصلحة الجديرة بالحماية

ايتذسِٜ ع٢ً نٌ ضًٛى ٜٓطٟٛ ع٢ً عدٚإ بأسد فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ٜٗتِ بإضباغ صف١ 

 املصاحل اييت عتُٝٗا ايكإْٛ ٜٚتكسز ادتصا٤ ايٛادب ايتطبٝل.

                                         
 .36د.حضيني عبٔد، املزجع الضابل، ص  (15) 
 .37د.حضيني عبٔد، املزجع الضابل، ص  (16) 
 .35، ص1974الكضه العاو، مطبع٘ جامع٘ الكاٍزٗ، الطبع٘ التاصع٘، -د.ذلنْد ذلنْد مصطفٙ، شزح قاىٌْ العكْبات  (17) 
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أَا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فٗٛ ايرٟ عتدد أِٖ َصاحل اجملتُع ايدٚيٞ ٚعتُٝٗا ٖٚٛ ايرٟ 

ّ مجاعٞ أٚ َٔ عتدد أمناط ايطًٛى ايطاز باجملتُع ايدٚيٞ ٚايعكاب املكسز ٚتٓفٝرٙ َٔ خالٍ ْعا

  (18).خالٍ األْع١ُ ايعكاب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ويرى بعض الفقهاء التمييز بين القانونين على أساس المسئولية الجنائية:

فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ٜٓاط ب٘ ١َُٗ ايٓص ع٢ً األفعاٍ احملعٛز٠ اييت ٜعترب إتٝاْٗا مبجاب١ 

يًدٚي١ ٚبٝإ ايعكٛب١ املكسز٠ هلرٙ األفعاٍ، ٚتباغس عدٚإ ع٢ً املصاحل اييت عتُٝٗا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

ايدٚي١ ضًطات تٛقٝع ايعكاب ع٢ً َستهيب ادتسا٥ِ يف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايداخ١ًٝ ٚفل اذتدٚد 

 ٚايطٛابط املٓصٛص عًٝٗا يف قاْْٛٗا ادتٓا٥ٞ.

ايٓعاّ ايعاّ أَا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فتٓدزز املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ املرتتب١ ع٢ً شتايف١ أسهاّ 

ايدٚيٞ تبعًا دتطا١َ ايفعٌ املستهب ٜٚطتُد غسعٝت٘ َٔ ايعسف ايدٚيٞ أٚ املعاٖدات ايجٓا١ٝ٥ 

 (19)ٚادتُاع١ٝ فاألفعاٍ احملعٛز٠ ٚايعكٛبات عًٝٗا ال تطتٓد إىل قإْٛ ستدد.

فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ٜتػابٗإ يف ٚسد٠ اهلدف ٚغتتًفإ يف 

عدٜد َٔ األضظ، ٚيتشكٝل ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني َٚبدأ ايتعإٚ بني ايكطا٤ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ اي

ٚايكطا٤ ايٛطين ٚيتطٌٗٝ إدسا٤ات احملان١ُ َٚٓع تهساز ايعكٛبات تعترب احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ 

 َه١ًُ يًكطا٤ ايٛطين. 

  -ثانيًا القانون الجنائي الدولي والقانون العالمي:

اِٖٝ بعض ايكٛاْني ٚايتػسٜعات عٝح ٜصعب أسٝاًْا ايتُٝٝص فُٝا بٝٓٗا ْعسًا يٛدٛد تكرتب َف

تداخٌ أٚ تكازب يف بعض زتاالتٗا َٚٔ ٖرٙ ايكٛاْني ايكإْٛ ايعاملٞ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، إال إٔ 

 .ايٛاقع ٜؤند ٚدٛد فصٌ تاّ يف َفّٗٛ ناًل َُٓٗا

ع ٜطتٓد ع٢ً عسف دٚيٞ أٚ اتفاق١ٝ أٚ َعاٖد٠ دٚي١ٝ فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ي٘ نٝإ ًَُٛ

حتعس ع٢ً اجملتُع ايدٚيٞ ازتهاب أفعاٍ َع١ٓٝ متظ ضٝاد٠ ايدٚي١ أٚ دٍٚ َتعدد٠ ٜٗدد اضتكسازٖا 

 ٚأَٓٗا ادتُاعٞ.

أَا ايكإْٛ ايعاملٞ فري٣ بعض ايفكٗا٤ اْ٘ قإْٛ اتفاقٞ ٜعرب عٔ زغب١ ايدٍٚ يف ايتطأَ 

ز اإلدساّ ايداخًٞ أُٜٓا ٚقعت عٝح عتل يهٌ دٚي١ مبكتط٢ ٖرا ايكإْٛ إٔ ٚايتعإٚ ملهافش١ صٛ

تعاقب اجملسّ ايرٟ ٜكع يف قبطتٗا عٔ ادتسمي١ ايعامل١ٝ اييت ازتهبٗا أَاّ ستانُٗا ايٛط١ٝٓ 

ٚمبٛدب قإْٛ عكٛباتٗا ايداخًٞ بصسف ايٓعس عٔ دٓط١ٝ َٚهإ ٚقٛع ادتسمي١ ٜٚهفٞ إٔ ٜهٕٛ 

 ٛطين ْص ع٢ً جتسِٜ َجٌ ٖرٙ األفعاٍ.قاْْٛٗا ايعكابٞ اي

                                         

 .6د.عبدالزحٔه صدقٕ، املزجع الضابل، ص  (18) 
 .38د.ذلنْد ذلنْد مصطفٙ، املزجع الضابل، ص  (19) 
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ُٚتعسف ادتسمي١ ايعامل١ٝ بأْٗا )ايتصسفات املٓاف١ٝ يألخالم ٚاييت تٓطٟٛ ع٢ً عدٚإ يًكِٝ 

  (20).ايبػس١ٜ األضاض١ٝ يف ايعامل املتُدٕ ناذتل يف اذتٝا٠ ٚضال١َ ادتطِ(

دسمي١ ٜكبض ع٢ً  ٚإٕ َبدأ ايعامل١ٝ ٜكتطٞ ٚدٛب تطبٝل ايكٛاعد ادتٓا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ع٢ً نٌ

َستهبٗا يف إقًِٝ ايدٚي١ أًٜا ناْت دٓطٝت٘ أٚ َهإ ازتهاب دسميت٘، فايػسط ايٛسٝد يتطبٝل 

املبدأ ٖٛ ايكبض ع٢ً ادتاْٞ يف إقًِٝ ايدٚي١ ٜٚربز ٖرا املبدأ زغب١ ايدٍٚ يف ايتعإٚ َٔ ادٌ َهافش١ 

بني ايدٍٚ ٜٚتِ ٖرا ايتعإٚ عٔ ْٛع َعني َٔ ادتسا٥ِ ٖٚٞ اييت تػهٌ عدٚاًْا ع٢ً َصًش١ َػرتن١ 

 طسٜل إبساّ َعاٖدات أٚ قٛاعد َػسن١ يًعكاب تكبًٗا غايب١ٝ ايدٍٚ املتُد١ْ. 

ٚذنس داْب َٔ ايفك٘ ع٢ً ضسٚز٠ تفعٌٝ َبدأ عامل١ٝ ايعكاب سٝح أغاز إىل اختصاص أٟ دٚي١ 

اقب عًٝٗا مبشان١ُ َٔ ٜتِ ايكبض عًِٝٗ داخٌ إقًُٝٗا َت٢ ثبت اتٗاَِٗ بازتهاب دسمي١ َع

مبٛدب قٛاْٝٓٗا ْعسًا ملا ٜتطِ ب٘ ٖرا املبدأ َٔ طبٝع١ دٚي١ٝ تعرب عٔ احتاد أعطا٤ اجملتُع ايدٚيٞ يف 

َهافش١ ادتسمي١ بػض ايٓعس عٔ دٓطٝتِٗ أٚ دٓط١ٝ اجملين عًِٝٗ أٚ َهإ ازتهاب ادتسمي١ أٚ 

  (21).املصًش١ املعتد٣ عًٝٗا

ادتٓا٥ٞ ايعاملٞ ٜكّٛ ع٢ً أضاع تٓعِٝ ادتسمي١ ٚذٖب داْب أخس َٔ ايفك٘ إىل إٔ ايكإْٛ 

ايعامل١ٝ ٚاييت تعد دسمي١ داخ١ًٝ متجٌ عدٚاًْا ع٢ً ايكِٝ األضاض١ٝ يف ايٓعاّ االدتُاعٞ بطا٥س ايدٍٚ 

  (22).املتُد١ْ

ٚقد ٜفًت اجملسّ َٔ ايعكاب بطبب اختالف ايتػسٜعات ادتٓا١ٝ٥ يف ايدٍٚ املدتًف١ َٔ سٝح 

ختصاص، ٚعًٝ٘ ظتب ايطعٞ ضتٛ تٛسٝد ايكٛاعد ايداخ١ًٝ يًدٍٚ ٚتتعإٚ عٔ ايتذسِٜ أٚ قٛاعد اال

طسٜل االتفاقٝات ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ يف َهافشتٗا ٚايعكاب عًٝٗا َٚٔ أَجًتٗا )اتفاقٝات 

ارتاص١ مبهافش١ ايسقٝل، اتفاق١ٝ تداٍٚ املطبٛعات ايػا١ٓ٥ 9992َا4ٜٛ، 9924َا98ٜٛ

، ٚاالتفاقٝات ارتاص١ مبهافش١ 9929أبس22ٌٜبتصٜٝف ايٓكٛد يفٚاالتفاق١ٝ ارتاص١ 9943ضبتُرب92

  (23)(.9936، 9925،9939املددزات يألعٛاّ 

                                         
 .39د.حضيني عبٔد، املزجع الضابل، ص  (20) 
دراص٘ تأصٔلُٔ للجزائه ضد اإلىضاىٔ٘ ّجزائه احلزب، دار اليَط٘، الطبع٘ -عبدامليعه عبداخلالل، اجلزمي٘ الدّلٔ٘ د.ذلند  (21) 

 .89، ص1989األّىل، الكاٍزٗ، 
د.ذلند مؤىط ذلب الييب، اإلرٍاب يف الكاىٌْ اجليائٕ علٙ املضتْٓني الْطين ّالدّلٕ، مهتب٘ األزللْ املصزٓ٘، الكاٍزٗ،   (22) 

 .138، ص1987
 .16د.ذلند ذلٕٔ الدًٓ عْض، املزجع الضابل، ص  (23) 
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نُا تتشدد صف١ ايعامل١ٝ يتًو ادتسا٥ِ َٔ خالٍ اْتػازٖا يف عدد نبري َٔ ايدٍٚ ٚتٓعِ 

ٞ ٜتٛىل ازتهابٗا بٛاضط١ عصابات دٚي١ٝ متازع ْػاطٗا يف عدد َٔ ايدٍٚ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايعامل

 حتدٜد أزناْٗا ٚايعكاب عًٝٗا.

أَا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فٝطبل َبدأ إق١ًُٝٝ ايعكاب ٚفكًا ملا ٖٛ ضا٥د يف قإْٛ ايعكٛبات 

( َٔ ايٓعاّ األضاضٞ إلْػا٤ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ 93،94ايٛط١ٝٓ يًدٍٚ ٚاضتٓادًا اليتصاَٗا بٓص املادتني)

كط١ٝ َٔ أسد٣ ايدٍٚ األطساف باحمله١ُ أٚ زتًظ األَٔ ايدٚيٞ ايدٚي١ٝ، سٝح ًٜصّ إٔ حتاٍ إيٝٗا اي

َتصسفًا مبٛدب ايفصٌ ايطابع َٔ َٝجام األَِ املتشد٠، أٚ إذا باغس املدعٞ ايعاّ ايتشكٝل بعد َٛافك١ 

دا٥س٠ َا قبٌ احملان١ُ أٚ إذا مت إساي١ ايدع٣ٛ َٔ أسد٣ ايدٍٚ غري األطساف ٚفكًا يًػسٚط اييت 

  (24).(94سددتٗا املاد٠)

ٚخالص١ ايكٍٛ إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜتُٝص عٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايعاملٞ بأْ٘ ٜٓعِ قٛاعد 

َالسك١ َستهيب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚاييت تتُٝص بٛدٛد عٓصس دٚيٞ فٝٗا ٚمتظ ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ 

 .ٚتٗدف إلظتاد آي١ٝ ذتُا١ٜ ٖرا ايٓعاّ َٔ أٟ اعتدا٤ ٚميجٌ نٝاًْا ًَُٛضًا

يف سني إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايعاملٞ ٜٓعِ قٛاعد َالسك١ َستهيب ادتسا٥ِ ايعامل١ٝ ٚاملٓط١ٜٛ ع٢ً 

عدٚإ بايكِٝ ايبػس١ٜ األضاض١ٝ يف ايعامل املتُدٕ ناذتل يف اذتٝا٠ ٚضال١َ ادتطِ، ٚال تعدٚ إٔ 

عٌٝ َبدأ عامل١ٝ تهٕٛ زتسد دسمي١ داخ١ًٝ ْص عًٝٗا يف ناف١ ايكٛاْني ادتٓا١ٝ٥ املعاصس٠ ٜٚتطًب تف

ايعكاب ٚايتذاٚب ايتػسٜعٞ يف بعض ايدٍٚ اييت َا شايت بعٝد٠ عٔ تطبٝل ٖرا املبدأ ٚايرٟ أصبح 

 مبجاب١ قاعد٠ دٚي١ٝ تفسض آثازٖا ع٢ً اجملتُع ايدٚيٞ.

 ثالثًا القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي العام: 

َع زتُٛع١ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، قٛاعد ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ هلا عالق١ َصدٚد١ 

ٖٚٓاى عالق١ تبع١ٝ ٚدعِ َتبادٍ بني ايكاْْٛني سٝح إٔ َععِ ادتسا٥ِ اييت ْص ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ 

ايدٚيٞ ع٢ً سطس ازتهابٗا ٜٚطع٢ إىل َعاقب١ َستهبٝٗا ٜعتربٖا ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ أٜطا أفعاٍ 

 غري َػسٚع١ تستهبٗا ايدٍٚ.

ا٥ِ بايكدز ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ َٓٗذ١ٝ ٚٚاضع١ ايٓطام أخطا٤ دٚي١ٝ ترتتب عًٝٗا نُا ٜعتربٖا دس

َط٦ٛي١ٝ َػدد٠ تكع ع٢ً عاتل ايدٚي١ اييت قد ٜهٕٛ ادتٓا٠ قد ازتهبٛا فعًِٗ ملصًشتٗا ٚبايتايٞ 

عٓدَا ٜستهب ٖرٙ ادتسا٥ِ فسد ُٜٓطب ضًٛن٘ مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ إىل دٚي١ َع١ٓٝ قد ٜطتتبع 

                                         
، 2002د.ذلنْد شزٓف بضْٔىٕ، احملهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘)ىشأتَا ّىظامَا األصاصٕ(، مطابع رّس الْٔصف اجلدٓدٗ،  (24) 

 .279ص
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مسئولية جنائية يتحملها الفرد والتي ثقع ضمن نطاق القانون الجنائي الدولي  ١ َصدٚد١،ذيو مبط٦ٛيٝ

  (25)ومسئولية ثتحملها الدولة والتي ثحكمها قواعد القانون الدولي العام.

فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜعاجل ضًٛى األفساد ٜٚٗدف إىل محا١ٜ اجملتُع َٔ االْتٗانات 

ايدٚي١ٝ ضٛا٤ ناْٛا ٚنال٤ دٍٚ أٚ أغداص ٜتصسفٕٛ بصف١ غدص١ٝ، األنجس إضا٠٤ ضد املعاٜري 

ٚبايتايٞ ٜٗدف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ إىل َعاقب١ َستهيب تًو االْتٗانات، ٚيف ايٛقت اذتاضس 

َٓح اجملتُع ايدٚيٞ ايفسد صف١ دٚي١ٝ ٚأصبح َط٦ٍٛ ٚستاضب عٔ أفعاي٘ ظاْب َط٦ٛي١ٝ ايدٚي١ يف 

 بعض اذتاالت. 

ايدٚيٞ ايعاّ ٜسع٢ ضًٛى ايدٍٚ ٜٚطع٢ إىل حتكٝل ايتٛفٝل بني املصاحل املتطازب١  ٚايكإْٛ

 يًهٝاْات ايطٝاد١ٜ.   

 رابعًا القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي اإلنساني:

ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٜعد فسعًا سدٜجًا َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ املكصٛد َٓ٘ َساعا٠ 

 اإلْطاْٞ أثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١.ادتاْب 

فايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٖٛ)زتُٛع١ ايكٛاعد ايعسف١ٝ ٚاملهتٛب١ اييت تٗدف إىل محا١ٜ 

األغداص املتطسزٜٔ يف ساي١ ايٓصاع املطًح، نُا تٗدف قٛاعدٙ إىل محا١ٜ األَٛاٍ اييت يٝظ هلا 

 (26)(.عالق١ َباغس٠ بايعًُٝات ايعطهس١ٜ

ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ع٢ً َبادئ ٚقٛاعد تٗدف إىل تٓعِٝ ساي١ اذتسب عرب  سٝح ٜػتٌُ ايكإْٛ

تكٝٝد األطساف املتشازب١ يف أدا٥ٗا يًعًُٝات ايعطهس١ٜ املطًش١ َٔ د١ٗ ٚمحا١ٜ األغداص املدْٝني أٚ 

ايرٜٔ تٛقفٛا عٔ املػازن١ يف ايكتاٍ ْتٝذ١ إصابتِٗ أٚ ضكٛطِٗ يف أٜدٟ ايعدٚ َٔ د١ٗ أخس٣، 

األَٛاٍ اييت يٝظ هلا عالق١ َباغس٠ بايعًُٝات ايعطهس١ٜ ٖٚرٙ اذتُا١ٜ َكتصس٠ ع٢ً ٚمحا١ٜ ناف١ 

فرتات ايٓصاع املطًح فكط، بُٝٓا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜعتين بادتسا٥ِ املستهب١ خالٍ ايعًُٝات 

ىل املطًش١ ٚاملدايفات املٓتٗه١ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايرٟ ٜٓعِ ساي١ اذتسب اييت ناْت تؤدٟ إ

ْػ٤ٛ َط٦ٛي١ٝ ع٢ً عاتل ايدٍٚ ٚسدٖا َٚٔ ثِ باتت تدزظتًٝا اْتٗانات قا١ْْٝٛ حتٌُ األفساد ٖرٙ 

 املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥.

                                         
لدّلٕ، دار اليَط٘ العزبٔ٘، الكاٍزٗ، د.ميٙ ذلنْد مصطفٙ، اجلزمي٘ الدّلٔ٘ بني الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ ّالكاىٌْ اجليائٕ ا (25) 

 .22، ص1989
، 2006د.شزٓف عتله، ذلاضزات يف الكاىٌْ الدّلٕ اإلىضاىٕ، اللجي٘ الدّلٔ٘ للصلٔب األمحز، الطبع٘ الضادص٘، الكاٍزٗ،  (26) 

 .10ص
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فايكاْْٛني ٜٓعُا ايكٛاعد االتفاق١ٝ ٚايعسف١ٝ ايٛادب ايتطبٝل ٚإٔ ٖدفُٗا ٖٛ حتكٝل ايطًِ 

قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ تبٓتٗا  ٚاألَٔ ايدٚيٝني، ٚإٕ َععِ األفعاٍ غري املػسٚع١ ٚاييت دسَتٗا

   (27).احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف قٛاعدٖا حملاضب١ َستهيب تًو األفعاٍ

 خامسًا القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان:

ايكإْٛ ايدٚيٞ ذتكٛم اإلْطإ ٖٛ فسع َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ تٗدف قٛاعدٙ ايعسف١ٝ 

هتٛب١ إىل محا١ٜ اذتكٛم املتأص١ً يف طبٝع١ األفساد ٚادتُاعات ٚاألقًٝات ٚنريو ايػعٛب ٚاييت ٚامل

 ال ٜتط٢ٓ ايعٝؼ بػريٖا.

فايكإْٛ ايدٚيٞ ذتكٛم اإلْطإ ٖٛ)زتُٛع١ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ االتفاق١ٝ ٚايعسف١ٝ املطتكس٠ 

 (28).١ٝ(املتعازف عًٝٗا ٚاييت ظتب ع٢ً ايدٍٚ تطبٝكٗا بهٌ األصعد٠ ايٛطٓ

فٝتهٕٛ أضاضًا َٔ قٛاعد املعاٖدات ٚايكإْٛ ايعسيف ايدٚيٞ اييت متٓح اذتكٛم األضاض١ٝ 

يألفساد عٔ طسٜل تكٝٝد ضًط١ ايدٍٚ اييت غتطعٕٛ هلا تباعًا ٚال ظتٛش ارتسٚز عًٝٗا أٚ االتفام ع٢ً 

األٚزب١ٝ ذتكٛم شتايفتٗا، ٜٚػٌُ نريو ع٢ً االدتٗاد ايفين ارتاص ظٗات دٚي١ٝ َجٌ احمله١ُ 

اإلْطإ ٚسته١ُ ايبًدإ األَسٜه١ٝ ذتكٛم اإلْطإ ٚدت١ٓ األَِ املتشد٠ ذتكٛم اإلْطإ، ٚقد 

ضاُٖت ٖرٙ اجملُٛع١ َٔ األسهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايكسازات يف تطٜٛس ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ بهجري َٔ 

ٗا، ٜٚساعٞ اذتكٛم األضاض١ٝ ايٓٛاسٞ نُا أدت إىل شٜاد٠ اإلدزاى ال ُٖٝ٘ ايكِٝ اإلْطا١ْٝ ٚمحاٜت

 باملػتب٘ بِٗ ٚاملتُٗني ٚايطشاٜا ٚايػٗٛد، نُا عتدد ايطُاْات األضاض١ٝ حملان١ُ عادي١.

فٝػرتنإ يف اهلدف ٖٚٛ محا١ٜ اإلْطإ ٚصٕٛ نساَت٘ ٚضُإ سسٜات٘ األضاض١ٝ دٕٚ 

ٌ ايدٍٚ ٚاألفساد ايرٜٔ ايتفسق١ يف ادتٓظ أٚ ايًٕٛ أٚ املعتكد، ْٚطام املط٦ٛي١ٝ ٖٞ دٓا١ٝ٥ دٚي١ٝ يه

  (29).ٜٓتٗهٕٛ ٖرٙ اذتكٛم ٚتتٛىل احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ستاضب١ َٓتٗهٝٗا

ٚعًٝ٘ ٜعترب ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ يف األضاع فسعًا شتتًطًا َٔ ايكإْٛ فٗٛ مبجاب١ ايكإْٛ 

ٕ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ إضاف١ إىل ايدٚيٞ ايعاّ املػبع باملفاِٖٝ املٓبجك١ عٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ٚايكاْٛ

 ايكإْٛ ايدٚيٞ ذتكٛم اإلْطإ.

 

 

                                         
علٕ عبْ صلطاٌ، دّر الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ يف محآ٘ حكْم اإلىضاٌ، دار اجلل٘، األردٌ، الطبع٘ األّىل،  د.عبداهلل (27) 

 .55، ص2010
 .11د.شزٓف عتله، املزجع الضابل، ص (28) 
صلٔب الدلٔل للتطبٔل علٙ الصعٔد الْطين، ميشْرات لبعث٘ اللجي٘ الدّلٔ٘ لل-د.فتخٕ صزّر، الكاىٌْ الدّلٕ اإلىضاىٕ (29) 

 .23، ص2006األمحز، الطبع٘ الثالث٘، الكاٍزٗ، 
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غهًت تط١ُٝ ٚتعسٜف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ دداًل فكًٗٝا بني فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ، فُِٓٗ 

ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ ٜٚعٛد ارتًط إىل َٔ ٜطًل عًٝ٘ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ َِٚٓٗ َٔ ٜطُٝ٘ 

ايتػابو ٚايتداخٌ بني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚبني ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايداخًٞ َٔ ْاس١ٝ ٚبني ايكإْٛ 

 ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ َٔ ْاس١ٝ أخس٣.

زتُٛع١ ايكٛاعد ٚيف ٖرا اإلطاز ذٖب بعض فكٗا٤ ايكإْٛ إىل إٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ ٖٛ 

ايكا١ْْٝٛ اييت حتدد ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚتطع عكٛبتٗا ٚنٝف١ٝ احملانُات ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ، ٚغتتًف 

 (30).ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ عٔ بعض ايُٓاذز ايكا١ْْٝٛ َجٌ ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚقإْٛ ادتصا٤ات ايدٚي١ٝ

اييت اضتكست يد٣ مجٝع ايدٍٚ أَا ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فٗٛ زتُٛع١ ايكٛاعد ادتٓا١ٝ٥ 

   (31).ٚتطبل داخًًٝا َجٌ َبدأ عامل١ٝ سل ايعكاب َٚتابع١ ادتسمي١ ٚاجملسَني

نُا أضاف إىل إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ غتتًف عٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ بإٔ ايكٛاعد 

ٕ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ متظ ادتٓا١ٝ٥ يًكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ متظ ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ بُٝٓا قٛاعد ايكاْٛ

ايٓعاّ ايعاّ ايداخًٞ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فسعًا َٔ فسٚع ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايداخًٞ يف 

 (32).سني ٜهٕٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ فسعًا َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ

م بِٝٓٗ باعتباز يف سني اضتددّ بعض فكٗا٤ ايكإْٛ َصطًح ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚمل ٜفس

إٔ املصطًشات ايكا١ْْٝٛ البد ٚإ تطتددّ يف إطاز ٜفُٗ٘ ادتُٝع ٚتتطابل َع اذتكا٥ل ع٢ً ازض 

ايٛاقع، ٚاْ٘ ال زتاٍ يًتُٝٝص بُٝٓٗا فهًُٝٗا ٜطتددّ يًدالي١ ع٢ً تعبري ٚاسد ٖٚٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ 

 (33).ادتٓا٥ٞ

ايدٚيٞ ٜٓعِ قٛاعد َالسك١ َستهيب  يف سني ذٖب اجتاٙ ثايح بايكٍٛ بإٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ

ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚاييت تتُٝص بٛدٛد عٓصس دٚيٞ ٚمتظ ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ، ٚتٗدف إلظتاد آي١ٝ 

ذتُا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ ايدٚيٞ َٔ أٟ اعتدا٤، فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ تٓعُ٘ قٛاعد ٚإدسا٤ات ضُٔ 

 (34).األنجس ٚسػ١ٝ بٗدف محا١ٜ اجملتُع ايدٚيٞ اتفاقٝات َٚعاٖدات دٚي١ٝ حتدد اختصاص٘ بادتسا٥ِ

                                         
 .8د.عبدالزحٔه صدقٕ، املزجع الضابل، ص (30) 
 .8أشزف ذلند الشني، مسْ الكاىٌْ اجليائٕ الدّلٕ، مزنش اإلعالو األمين، ص  (31) 
، الكطاء الدّلٕ اجليائٕ دراص٘ حتلٔلٔ٘ للنخهن٘ اجليائٔ٘ اخلاص٘ بْٔغضالفٔا مكارى٘ مع د.مزشد الضٔد امحد ّامحد اهلزمشٖ  (32) 

 .12، ص2002ذلانه ىْرمربغ ّطْنْٔ ّرّاىدا، الدار العلنٔ٘ الدّلٔ٘ لليشز، عناٌ، الطبع٘ األّىل، 
، ّنذلو د.ذلند ذلٕٔ الدًٓ 31، ص2004د.صعٔد عبداللطٔف حضً، احملهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘، دار اليَط٘ العزبٔ٘،   (33) 

 .3، ص1966عْض، دراصات يف الكاىٌْ الدّلٕ اجليائٕ، دار الفهز العزبٕ، الكاٍزٗ، 
 .12أشزف ذلند الشني، املزجع الضابل، ص  (34) 
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 ومن خالل ما تم ذكره نرى التالي:

إٔ املػسع ايٛطين ٚاملػسع ايدٚيٞ َتفكني ع٢ً إٔ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖٛ ايكإْٛ  -

املدتص بٓعس ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚستاضب١ َستهبٝٗا دٚاًل ٚأفسادًا ٜٚعترب فسعًا َٔ ايكإْٛ 

 ٚإمنا ارتالف يف ايتفسق١ بُٝٓٗا ٖٛ يف شت١ًٝ بعض فكٗا٤ ايكإْٛ.ايدٚيٞ ايعاّ، 
ال ٜٛدد قإْٛ ٚطين يف أٟ دٚي١ حتت َط٢ُ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، ٚإمنا ٚددت  -

قٛاْني ادتسا٥ِ ٚايعكٛبات ٚقٛاْني اإلدسا٤ات ادتصا١ٝ٥ ٚاييت حتاضب َستهيب ادتسا٥ِ 

 .خازدٗا ٚفل ضٛابط ٚأسهاّ َع١ًَٛ املب١ٓٝ ضٛا٤ً ازتهبت داخٌ إقًِٝ ايدٚي١ أٚ

املػسع ايدٚيٞ سدد ادتسا٥ِ ٚمساٖا دٚي١ٝ ٖٚٞ ْطام اختصاص ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ  -

ايدٚيٞ، ٚساضب َستهبٝٗا أفسادًا أٚ دٍٚ ٚإْػا٤ ستانِ خاص١ بٗا ٚنريو أٚص٢ 

ايدٍٚ بإدزاز ٖرٙ ادتسا٥ِ يف قٛاْٝٓٗا ايٛط١ٝٓ فٗٞ تعترب دسا٥ِ ددٜد٠ يف ايكإْٛ 

 طين تطاف إيٝ٘.ايٛ
األددز يفغ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚيٝظ ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ، فال ٜٛدد قإْٛ  -

دٚيٞ جتازٟ ٚإمنا قإْٛ جتازٟ دٚيٞ ٖٚٓاى دت١ٓ يف األَِ املتشد٠ امسٗا دت١ٓ ايكإْٛ 

 ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚدت١ٓ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.
ْٕٛ قبٌ ايصف١ ايدٚي١ٝ َجٌ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ عًُت األَِ املتشد٠ ع٢ً إطالم اضِ ايكا -

ايدٚي١ٝ ٚاييت َٔ اختصاصٗا ايٓعس ظسا٥ِ أمجعت عًٝٗا ايدٍٚ املصدق١ ٚاملٛقع١ ع٢ً 

قساز إْػا٥ٗا، ٖٚدفٗا محا١ٜ اجملتُع ايدٚيٞ ٚاذتفاظ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني 

 تُع ايدٚيٞ.َٚعاقب١ َستهيب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ٚتعصٜص َفّٗٛ ايعداي١ يف اجمل
ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ سدد ضًطات ايكطا٤ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ْٚعِ عالقت٘ باألَِ  -

 املتشد٠ عرب اتفاقٝات ٖدفٗا اذتفاظ ع٢ً األَٔ ٚاالضتكساز ايدٚيٞ.
ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ ٖٛ قإْٛ ايعكٛبات بني ايدٍٚ ٜٓعِ ادتسا٥ِ اييت تستهبٗا ايدٍٚ  -

يدٚيٞ، ٚختتص بٗا سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ، بُٝٓا ايكإْٛ ٚتػهٌ اْتٗانًا يًكإْٛ ا

ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فٗٛ ٜبني ادتسا٥ِ اييت تٗدد ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني ٚاييت تستهب َٔ 

أفسادًا ملصًشتِٗ أٚ يصاحل ٚدعِ دٍٚ، ٜٚٛضح اإلدسا٤ات أَاّ احمله١ُ اييت أْػ٦ت 

 يًُشاضب١ ع٢ً ازتهاب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ. 
َع تكدّ ايعامل ٚتطٛزٙ أصبح يًفسد سكٛم دٚي١ٝ ٚعًٝ٘ ايتصاَات دٚي١ٝ عتاضب عًٝٗا،  -

ٚعًٝ٘ ٜعترب ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فسعًا ددٜدًا َٔ فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٜطع 

 قٛاعد االختصاص بادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ َٚا ٜطتذد َٔ دسا٥ِ ددٜد٠ تٗدد ايبػس١ٜ. 
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 المبحث الثاني

 القانون الجنائي الدولي مصادر

إٔ َصادز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ غأْٗا غإٔ َصادز ايكإْٛ ايدٚيٞ، فتعإٚ ايدٍٚ ذتُا١ٜ 

َصاذتٗا املػرتن١ ٚعالقاتٗا املتبادي١ ٚنفاسٗا ضد ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ تعترب ضببًا يف عكد اتفاقٝات 

عا١َ يًكإْٛ ٚاذتفاظ ع٢ً ايعالقات َٚعاٖدات ذتُا١ٜ زتتُعٗا ايدٚيٞ، ٚإ االيتصاّ باملبادئ اي

ايدٚي١ٝ بتٓفٝر األسهاّ ٚايكسازات ايدٚي١ٝ تعترب املٓابع اييت تطتكٞ َٓٗا ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ أضاضٗا 

 َٚٓػأٖا ٚتسضِ خطٛطٗا.

 ٚعًٝ٘ ضٓكطِ املبشح إىل َطًبني:

 : املصادز ايس٥ٝط١ٝالمطلب األول

 : املصادز ايجا١ْٜٛالمطلب الثاني

 ولالمطلب األ

 المصادر الرئيسية

ٖٞ تًو اييت ٜسدع إيٝٗا يتشدٜد ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، ٚقد تأخر غهٌ  المصادر الرئيسية

َعاٖدات دٚي١ٝ أٚ عسف١ٝ ٜتِ َٔ خالهلا ايتٛافل بني أزاد٠ ايدٍٚ يتشدٜد ايطًٛى اإلدساَٞ، ٚاإلمجاع 

 قٛاعد قا١ْْٝٛ ًَص١َ دتُٝع ايدٍٚ. ع٢ً إدسا٤ات ملتابع١ َٚعاقب١ َستهيب األفعاٍ اإلدسا١َٝ ٚتتبًٛز يف

 المعاهدات الدولية: -1

املعاٖد٠ ايدٚي١ٝ ٖٞ )تًو االتفاقٝات اييت تربَٗا ايدٍٚ فُٝا بٝٓٗا يتٓعِٝ أَس َٔ األَٛز 

ايدٚي١ٝ، ٚهلا َطُٝات عدٜد٠ فكد ٜطًل عًٝٗا ) َعاٖد٠، اتفاق١ٝ، َٝجام،ْعاّ، بسٚتٛنٍٛ، تصسٜح 

  (35)(.ال تػري َٔ صٝػ١ املعاٖد٠ ٚقُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ إىل غري ذيو َٔ املطُٝات اييت

ٜٓبػٞ اعتباز املعاٖدات ايدٚي١ٝ قبٌ غريٖا َصدزًا يًكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٚناف١ فسٚع١ بايدزد١ 

 .األٚىل يف ساٍ تعرز إظتاد ايكاعد٠ املٓاضب١ أٚ إذا تطُٔ اذتهِ ثػس٠ أٚ نإ ْاقصًا

ٚتعد االتفاق١ٝ ارتاص١ بتأضٝظ احمله١ُ ايعطهس١ٜ حملان١ُ زتسَٞ اذتسب األملإ 

ٚاألسهاّ ايصادز٠ عٓٗا َٛاثٝل ز٥ٝط١ٝ، سٝح مت إعدادٖا ٚإقسازٖا ٚفكًا إلعالٕ سهَٛات االحتاد 

ٕ سٍٛ َط٦ٛي١ٝ ادتٓٛد األملا9943ْٛفُرب2ايطٛفٝيت ٚايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚبسٜطاْٝا ايصادز يف 

عٔ ادتسا٥ِ ايٛسػ١ٝ املكرتف١ ٚيكسازات َؤمتس ايكسّ ٚبٛدضتاّ سٝح تعترب يف سكٝك١ األَس أٍٚ قٛاْني 

دٓا١ٝ٥ دٚي١ٝ، ألْٗا بصفتٗا ٚثا٥ل دٚي١ٝ تتطُٔ عٓاصس يًذسمي١ ايدٚي١ٝ، ٚنريو تستٝبٗا املفصٌ 

 دا٥س٠ االختصاص.إلدسا٤ات َكاضا٠ اجملسَني ٚايٓعس يف ايدعاٟٚ ارتاص١ بادتسا٥ِ اييت مشًتٗا 

                                         
 .479، ص2004د.ذلند اجملذّب، الكاىٌْ الدّلٕ العاو، ميشْرات احلليب احلكْقٔ٘، بريّت،   (35) 
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سٝح ْص ْعاّ سته١ُ ْٛزَربز ايعطهس١ٜ ع٢ً ثالخ أصٓاف َٔ ادتسا٥ِ اييت تٛدب 

املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ يألغداص ايطبٝعٝني ٖٚٞ ادتسا٥ِ ضد ايطالّ ٚدسا٥ِ اذتسب ٚادتسا٥ِ ضد 

باد٠ ع٢ً إٔ )اإل9946دٜطُرب99(يف9-)د96اإلْطا١ْٝ، ٚأند قساز ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشد٠ زقِ 

 (36).(ادتُاع١ٝ دسمي١ تتعازض َع زٚح األَِ املتشد٠ ٚأٖدافٗا ٜٚدٜٓٗا ايعامل املتُدٕ

نُا ْص َػسٚع ال٥ش١ ادتسا٥ِ ضد ايطالّ ٚأَ ايبػس١ٜ ايرٟ أعدت٘ دت١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ 

ع٢ً إٔ ادتسمي١ ضد ايطالّ ٚأَ ايبػس١ٜ )تعترب دسمي١ بٓعس 9954ٚقدَت٘ يألَِ املتشد٠ يف عاّ

كإْٛ ايدٚيٞ ٜعاقب َٔ ٜكرتفٗا َٔ األغداص( ٚبسغِ أْٗا مل تصدز بكساز ْٗا٥ٞ إال أْٗا تعترب اي

 َصدزًا يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.

ٚتعترب االتفاق١ٝ ارتاص١ بعدّ تطبٝل َبدأ َطٞ املد٠ ع٢ً زتسَٞ اذتسب َٚستهيب ادتسا٥ِ 

ْٛفُرب  26( بتازٜذ 2399كسازٖا زقِ)ضد اإلْطا١ْٝ اييت أقستٗا ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشد٠ ب

سٝح 9986ٚدخًت سٝص ايٓفاذ يف عاّ 9969ضُٔ االتفاقٝات اييت ْصت عًٝٗا اتفاق١ٝ فٝٝٓا عا9968ّ

تعترب االتفام )َعاٖد٠ دٚي١ٝ أًٜا ناْت تطُٝت٘ فكد ٜط٢ُ اتفاقًا أٚ َعاٖدتًا أٚ بسٚتٛنٛاًل أٚ إعالًْا 

أضاضًٝا أٚ تط١ٜٛ َؤقت١ أٚ تبادٍ يًُرنسات ٚارتطابات أٚ  أٚ َٝجاقًا أٚ عٗدًا أٚ صهًا أٚ ْعاًَا

 (37)(.ستطسًا سسفًٝا متت املٛافك١ عًٝ٘

فاملعاٖدات ايدٚي١ٝ ًَص١َ يألطساف املتعاقد٠ ٚميهٔ األخر بٗا نًُا نإ ذيو َكبٛاًل َٔ 

االستذاز بايٓصٛص ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ باعتبازٖا َصدزًا َٔ َصادز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، ٚال ظتٛش 

  (38).ايداخ١ًٝ يًتٗسب َٔ تٓفٝرٖا

 

 العرف الذولي: -2

العرف الدولي يعتبر المصدر األول للقانون الدولي وتراجع بعد ذلك أمام تزايد حركة 

ٖٛ)ضًٛى دٚيٞ ٜتُجٌ يف  تقنين وتدوين القواعد العرفية ضمن المعاهدات الدولية، فالعرف الدولي

 (39).َعني يف صٛز٠ عٌُ أٚ اَتٓاع عٔ عٌُ ٚايػعٛز بإيصا١َٝ ٖرا ايتصسف(اعتٝاد ايتصسف ع٢ً ْٗر 

                                         
ماٍز عبدالْاحد، مْصْع٘ اتفاقٔات الكاىٌْ الدّلٕ اإلىضاىٕ )اليصْص الزمسٔ٘ لالتفاقٔات ّالدّل  د.شزٓف عتله، ذلند (36) 

 .54، ص2002املصدق٘ ّاملْقع٘(، إصدار بعث٘ اللجي٘ الدّلٔ٘ للصلٔب األمحز، الكاٍزٗ، 
محز الدّلٕ، الكاٍزٗ، الطبع٘ الثاىٔ٘، د.شزٓف عتله، احملهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘)املْائنات الدصتْرٓ٘ ّالتشزٓعٔ٘(، الصلٔب األ (37) 

 .27، ص2004

حيتج بيصْص قاىْىُ الداخلٕ ننربر  أٌمً اتفاقٔ٘ فٔٔيا لكاىٌْ املعاٍدات علٙ)ال جيْس لطزف يف معاٍدٗ  27ىصت املادٗ   (38) 
 إلخفاقُ يف تيفٔذ املعاٍدٗ(.

 .19، ص1990جارٓ٘ احلدٓث٘، الكاٍزٗ، د.إبزأٍه ذلند العياىٕ، الكاىٌْ الدّلٕ العاو، املطبع٘ الت  (39) 
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فٗٛ املُازض١ اييت ال تٓهسٖا أنجسٜ٘ ايدٍٚ ٚستانِ ايكإْٛ ايدٚيٞ بٌ تعرتف بٗا يف صُت، 

ثِ تصبح ٖرٙ املُازض١ عسفًا ٜتدر صف١ ايكاعد٠ ايعسف١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ٚميهٔ ايسدٛع إىل ايعسف ايدٚيٞ 

 دئ ايعا١َ يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ أٚ تٛضٝح َطُٕٛ األسهاّ املهتٛب١.يتشدٜد املبا

ٖٞ باألضاع اضتدالص َٔ قسازات أٚ أسهاّ قطا١ٝ٥ صدزت يف املاضٞ  والقواعد العرفية

َٔ ستانِ ست١ًٝ أٚ دٚي١ٝ ٚأصبشت متجٌ ايعسف ٚميهٔ االٖتدا٤ إيٝٗا نُصدز يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ 

 ات ايدٚي١ٝ املٓػ١٦ يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ تطتٓد إىل عسف ضابل.ايدٚيٞ، فاالتفاقٝات ٚاملعاٖد

فايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ يف بدا١ٜ منؤ ٚبايتايٞ ال تصاٍ بعض قٛاعدٙ تعاْٞ َٔ عدّ ٚضٛح 

ستتٛاٖا باإلضاف١ إىل اختالف املٓاٖر ايكا١ْْٝٛ املتٓٛع١ فُٝهٔ إٔ ٜؤثس يف قٓاع١ قاضٞ َٔ قطا٠ 

 ٚي١ٝ ْعسًا أل١ُٖٝ االدتٗاد يف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايد

( َٔ ْعاَٗا األضاضٞ 29ٚيف احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ سدد ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل باملاد٠ )

  (40).سٝح زتبٗا عطب أُٖٝتٗا ٚاالضتعا١ْ بٗا يف األسهاّ ٚايكسازات ايصادز٠ عٓٗا

قٛاعد قا١ْْٝٛ دٚي١ٝ ظتب ع٢ً ايدٍٚ تطُٝٓٗا ٚجتدز اإلغاز٠ إىل إٔ ٖرٙ املصادز تٛيد 

 بكٛاْٝٓٗا ايداخ١ًٝ ٚجتاٚش ايكٝٛد ايٛازد٠ بايكٛاْني ايٛط١ٝٓ.

َٚع ايتطٛز ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ايرٟ ٜػٗدٙ عاملٓا املعاصس ْس٣ اْ٘ ضٝؤدٟ إىل إدخاٍ أعُاٍ 

 ٜٓهسٖا.  ددٜد٠ يف دا٥س٠ اختصاص ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو عسفًا ضابكًا

 المطلب الثاني

 المصادر الثانوية

املصادز ايجا١ْٜٛ ٖٞ عباز٠ عٔ َبادئ ٚقسازات ٚأسهاّ دٚي١ٝ َفطس٠ يعسف أٚ اتفاق١ٝ دٚي١ٝ 

 . ٚقد ٜتِ ايسدٛع إيٝٗا عاالت اضتجٓا١ٝ٥

 المبادئ العامة للقانون:  -1

األْع١ُ ايكا١ْْٝٛ يف تعسف ٖرٙ املبادئ بأْٗا )املبادئ األضاض١ٝ اييت تعتُد عًٝٗا شتتًف 

  (41)(.عدد َٔ ايدٍٚ ٜٚطسٟ تطبٝكٗا ع٢ً ايعالقات ايدٚي١ٝ

ٚظتب إٔ تهٕٛ ٖرٙ املبادئ َتٛافك١ َع سكٛم اإلْطإ ٚإ ال ٜرتتب ع٢ً تطبٝكٗا أٟ متٝٝص بني 

 (42).األفساد، ٚإ ال تتعازض َع ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚاملعاٜري املعرتف بٗا دٚيًٝا

                                         
ج، اليظاو األصاصٕ للنخهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘، اىظز د.ذلنْد شزٓف بضْٔىٕ، املزجع الضابل، -ب-، الفكزات أ21املادٗ  (40) 

 .294ص

 .11، ص1967، 23د.مفٔد شَاب، املبادئ العام٘ بْصفَا مصدرًا للكاىٌْ الدّلٕ، اجملل٘ املصزٓ٘ للكاىٌْ الدّلٕ، اجمللد  (41) 
تطبل مبادئ ّقْاعد الكاىٌْ ننا ٍٕ  أٌمً اليظاو األصاصٕ للنخهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘ تيص)جيْس للنخهن٘  21/2املادٗ   (42) 

  مفضزٗ يف قزاراتَا الضابك٘(.
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املكسز٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اييت اضرتغد بٗا َؤمتس بسٚنطٌ  ٚنريو املبادئ ايعا١َ

ٚاقس َبادئ أضاض١ٝ حتدد تكايٝد اذتسب ايرب١ٜ ٚتٓعُٗا يتدفٝف آالّ اذتسٚب، ٚاعتربت 9878عاّ

 .َصادز ٜٗتدٟ بٗا املتشازبٕٛ يف عالقتِٗ َع بعطِٗ ايبعض َٚع ايطهإ

ٚأعساف اذتسب ايرب١ٜ املٛقع١ يف الٖاٟ  ٚقد دا٤ يف دٜباد١ االتفاق١ٝ ارتاص١ باسرتاّ قٛاْني

إىل إٔ عتني اضتصداز َد١ْٚ نا١ًَ يكٛاْني اذتسب، تس٣ األطساف  ايطا١َٝ  9927أنتٛبس98بتازٜذ

املتعاقد٠ َٔ املٓاضب إٔ ْعًٔ اْ٘ يف غري اذتاالت املػُٛي١ باألسهاّ اييت اعتُدتٗا ٜطٌ ايطهإ 

األَِ، نُا دا٤ت َٔ ايتكايٝد اييت اضتكس عًٝٗا اذتاٍ املتشازبٕٛ حتت محا١ٜ ٚضًطات َبادئ قإْٛ 

  (43).بني ايػعٛب املتُد١ْ ٚقٛاْني اإلْطا١ْٝ َٚكتطٝات ايطُري ايعاّ

ٚاملبادئ ايعا١َ يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ أضاض١ٝ يف ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ َٚتأص١ً يف ايكإْٛ ايدٚيٞ 

إىل املبادئ ايعا١َ يًكإْٛ ايدٚيٞ عٓدَا تهٕٛ َٚٓٗا َبدأ ايػسع١ٝ ٚقس١ٜٓ ايربا٠٤، ٚميهٔ ايًذ٤ٛ 

 .ايكٛاعد املٓصٛص عًٝٗا َٔ ايٓعاّ األضاضٞ أٚ املعاٖدات غري ٚاضش١ ٜٚكطٞ بٗا ايعسف ايدٚيٞ

 قرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الوطنية والدولية:  -2

ا٥ٞ ايدٚيٞ إذا تعد األسهاّ ايصادز٠ عٔ احملانِ ايٛط١ٝٓ َصدزًا َطاعدًا يًكإْٛ ادتٓ

 يكٝت ٖرٙ األسهاّ ٚايتػسٜعات اعرتافًا بٗا ع٢ً ايٓطام ايدٚيٞ.

ٚأَا ع٢ً ايصعٝد ايدٚيٞ تعترب قسازات املٓعُات ٚاهل٦ٝات ايدٚي١ٝ َصدزًا يًكإْٛ ايدٚيٞ 

(ايصادز 92ٚنريو قسازات األَِ املتشد٠ ٚقسازات زتًظ ايسقاب١ ع٢ً أملاْٝا ٚبايرات ايكإْٛ زقِ )

 (44).ا٥ِ اذتسب ٚتطُٔ إدزاز أسهاّ يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞسٍٛ دس

ٚبايٓطب١ يًُشانِ ايدٚي١ٝ فإٕ إْػا٥ٗا غتطع يتأد١ٜ َٗاّ ستدد٠ ٚتطتُد صالسٝتٗا َٔ 

ضًطات ايدٍٚ املٛقع١ عًٝٗا أٚ ضًطات األَِ املتشد٠ ٚزتًظ األَٔ ايدٚيٞ، ٚاييت ُٜشدد ْطام 

ٚاألَٔ ايدٚيٝني ٚتٛضح قٛاعد اإلدسا٤ات ٚاإلثبات ٚإصداز  اختصاصٗا ع٢ً ادتسا٥ِ اييت تٗدد ايطًِ

 األسهاّ ٚايكسازات اييت تصبح َصدزًا يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.

ٚيف ساي١ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ فإٕ ايكٛاعد اإلدسا١ٝ٥ ٚقٛاعد اإلثبات تٓفر فٛز اعتُادٖا 

 (45).بأغًب١ٝ ثًجٞ أعطا٤ مجع١ٝ األطساف

                                         
 .2د.شزٓف عتله، ذلند ماٍز عبدالْاحد، املزجع الضابل، ص  (43) 
، 2010حضً ْٓصف، الكاىٌْ اجليائٕ الدّلٕ ّمصادرٗ، املزنش الكْمٕ لإلصدارات الكاىْىٔ٘، الطبع٘ األّىل،  د.ْٓصف (44) 

 .18ص
 ، اليظاو األصاصٕ للنخهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘.1، الفكزٗ 51املادٗ   (45) 
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ايكٛاعد اإلدسا١ٝ٥ ٚقٛاعد اإلثبات ظتٛش يًكطا٠ يف اذتاالت ايعاد١ً اييت ال تٓص ٚبعد اعتُاد 

فٝٗا ٖرٙ ايكٛاعد ع٢ً ساي١ ستدد٠ َعسٚض١ ع٢ً احمله١ُ إٔ ٜطعٛا بأغًب١ٝ ايجًجني قٛاعد َؤقت١ 

 (46).ذتني اعتُادٖا أٚ تعدًٜٗا أٚ زفطٗا يف ايدٚز٠ ايعاد١ٜ أٚ االضتجٓا١ٝ٥ دتُع١ٝ ايدٍٚ األطساف

ٚإٔ ال تتعازض ٖرٙ ايكٛاعد َع االتفاقٝات ٚاملعاٖدات ايدٚي١ٝ ٚاملبادئ األضاض١ٝ يف ايكإْٛ 

 ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.

ٚعًٝ٘ فإٕ قسازات املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚأسهاّ احملانِ ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ ضاُٖت بػهٌ 

زات ٚاألسهاّ اظتابٞ يف االضتدالٍ ع٢ً ٚدٛد ايكٛاعد ٚتفطريٖا، َٚٔ ثِ ميهٔ اعتباز ٖرٙ ايكسا

 مبجاب١ َصدز ثاْٟٛ يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ.

 الخاتمة

ازتبط إْػا٤ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚتطٜٛسٙ ازتباطًا ٚثٝكًا عٌ ايكطاٜا ادتٖٛس١ٜ يًعالقات 

ايدٚي١ٝ ايعصس١ٜ ٖٚٞ سفغ ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني، ٚإضباغ اذتُا١ٜ ادتٓا١ٝ٥ ع٢ً املصاحل اذت١ٜٛٝ 

ايدٚيٞ، ٚيكد أدتٗد ايعدٜد َٔ فكٗا٤ ايكإْٛ يف ٚضع تعسٜف ستدد يًكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ يًُذتُع 

 .ٚعالقت٘ بايكٛاْني األخس٣

 -النتائج:

ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖٛ عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ املعد٠ ذتعس بعض  -9

يألغداص ايرٜٔ ٜستهبٕٛ ايف٦ات َٔ ايطًٛى اإلدساَٞ، ٚحتٌُٝ املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ 

َجٌ ٖرٙ ايطًٛنٝات اإلدسا١َٝ َٚعاقبتِٗ، ٜٚٓعِ نريو اإلدسا٤ات أَاّ احملانِ 

 ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ.
ٜعترب ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ فسعًا سدٜجًا َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٜٓعِ ضًطات ايكطا٤  -2

 .ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ يًشفاظ ع٢ً ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني

ٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايٛطين ٜتػابٗإ يف ٚسد٠ اهلدف ٚغتتًفإ يف ايكإْٛ ادت -3

 .ايعدٜد َٔ األضظ

ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜٓعِ قٛاعد َالسك١ َستهيب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ، يف سني إٔ  -4

 ايكإْٛ ايعاملٞ ٜٓعِ قٛاعد َالسك١ املعتدٜٔ ع٢ً ايكِٝ ايبػس١ٜ.
ضًٛى األفساد بُٝٓا ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٜسع٢ ضًٛى ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜعاجل  -5

 .ايدٍٚ

ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ظتسّ َععِ األفعاٍ غري املػسٚع١ اييت دسَتٗا قٛاعد ايكإْٛ  -6

 .ايدٚيٞ اإلْطاْٞ

                                         
 ، اليظاو األصاصٕ للنخهن٘ اجليائٔ٘ الدّلٔ٘.3، الفكزٗ 51املادٗ   (46) 
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ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٖدف٘ محا١ٜ اإلْطإ ٚصٕٛ نساَت٘ دٕٚ ايتفسق١ يف ادتٓظ أٚ  -7

 .اذتكٛم اييت عتُٝٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ ذتكٛم اإلْطإايًٕٛ ٚاملعتكد ٖٚٞ َٔ 

تعترب املعاٖدات ٚاألعساف ايدٚي١ٝ َصدزًا ز٥ٝطًٝا ميهٔ ايًذ٤ٛ إيٝٗا يف ساٍ تعرز إظتاد  -8

ايكاعد٠ املٓاضب١، ٚميهٔ االضرتغاد باملبادئ ايعا١َ يف ايكإْٛ ٚقسازات املٓعُات 

إٔ تهٕٛ َتٛافك١ َع سكٛم اإلْطإ  ايدٚي١ٝ ٚأسهاّ احملانِ ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ، بػسط

 ٚال تتعازض َع ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚاملعاٜري املعرتف بٗا دٚيًٝا.

 -التىصيات:

أطالم يفغ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ اضتٓادًا إىل قساز األَِ املتشد٠ بتط١ُٝ احمله١ُ  -9

 ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ.
١ٜ ٚاضتكساز اجملتُعات َالسك١ ٚستاضب١ َستهيب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ سفاظًا ع٢ً ايبػس  -2

 ايدٚي١ٝ.
ارتاص بإْػا٤ سته١ُ دٓا١ٝ٥ دٚي١ٝ  9998ع٢ً بك١ٝ ايدٍٚ ضسع١ االْطُاّ إىل َٝجام زَٚا -3

 دا١ُ٥.
جتسِٜ ٚتطُني ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ ايٛازد٠ ضُٔ اختصاص احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥  -4

 ايدٚي١ٝ.

 انتهى وباهلل التوفيق
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 .9965ٚاالقتصاد، ايكاٖس٠، 
د.ستُد َؤْظ ستب ايٓيب، اإلزٖاب يف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ع٢ً املطتٜٛني ايٛطين  -19
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د.ستُٛد غسٜف بطْٝٛٞ، احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ)ْػأتٗا ْٚعاَٗا األضاضٞ(،  -21

 .2222َطابع زٚش ايٝٛضف ادتدٜد٠، 
ايكطِ ايعاّ، َطبع١ داَع١ -ٛباتد.ستُٛد ستُٛد َصطف٢، غسح قإْٛ ايعك -21

 .9974ايكاٖس٠، ايطبع١ ايتاضع١، 
د.َسغد ايطٝد امحد ٚامحد اهلسَصٟ، ايكطا٤ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ دزاض١ حت١ًًٝٝ  -22

يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ارتاص١ بٝٛغطالفٝا َكاز١ْ َع ستانِ ْٛزَربغ ٚطٛنٝٛ 

 .2222ٚزٚاْدا، ايداز ايع١ًُٝ ايدٚي١ٝ يًٓػس، عُإ، ايطبع١ األٚىل، 
د.َفٝد غٗاب، املبادئ ايعا١َ بٛصفٗا َصدزًا يًكإْٛ ايدٚيٞ، اجمل١ً املصس١ٜ يًكإْٛ  -23

 .9967، 23ايدٚيٞ، اجملًد
د.٢َٓ ستُٛد َصطف٢، ادتسمي١ ايدٚي١ٝ بني ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ ٚايكإْٛ  -24

 .9989ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 
ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ َٚصادز٠، املسنص ايكَٛٞ  د.ٜٛضف سطٔ ٜٛضف، ايكإْٛ -25

 .2292يإلصدازات ايكا١ْْٝٛ، ايطبع١ األٚىل، 
 ثانيًا األبحاث والرسائل العلمية:

 أغسف ستُد الغني، مسٛ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، َسنص اإلعالّ األَين. -26
 .9999ساشّ شتتاز اذتاٚزٟ، َا١ٖٝ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، زت١ً األَٔ ايعاّ،  -27
عًٟٛ عًٞ ايػازيف، املط٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ يًػدص املعٟٓٛ)دزاض١ َكاز١ْ(، زضاي١ د. -28

 .2292، داَع١ ايًٓٝني، ايطٛدإ، ، ن١ًٝ ايكإْٛدنتٛزاٙ
 

 ثالثًا االتفاقيات والقرارات:

 .9969اتفاق١ٝ فٝٝٓا يًُعاٖدات،  -29
 .9946دٜطُرب 99قساز األَِ املتشد٠، بػإ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ، ايصادز يف  -31
 .9998، ايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ -31

 


