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 شكر وتقدير
 

ِشيدَناكُمح  قاؿ تعالى:    لَشَدِيد   ِبيعَرَا ِإنا  كَفَسحُُتح  وَلَئِنح وَِإذح تََأذانَ زَبُّكُمح لَئِنح شَكَسحُُتح ََلَ

 [6اآلية  ،]سكرة إبراىيـ

 (الحمػػد ر را العػػالميف كالوػػػبلة كالسػػبلـ عمػػػى أشػػرؼ المرسػػػميف سػػيدنا محمػػػد  
الشػػػػػػكر أكالن كأهلليػػػػػػران ر قػػػػػػاهر الجبػػػػػػاريف كمنوػػػػػػؼ المظمػػػػػػكميف، كالػػػػػػذم بنعمتػػػػػػ  تػػػػػػتـ 

 الوالحات. 

إلى أستاذ الفاضػؿ  بكؿ االمتناف كالعرفاف بالجميؿ أتكج  بجزيؿ الشكر كعظيـ التقدير
أسػتاذ القػانكف الجنػائي بكميػة  –أمحدد عدٕض بدالل  األستاذ الػدكتكر/العالـ الجميػؿ 

الحقػػػػكؽ جامعػػػػة القػػػػاهرة، كعميػػػػد الكميػػػػة سػػػػابقان، بقبػػػػكؿ اإلشػػػػراؼ عمػػػػى هػػػػذ  الرسػػػػالة، 
رشادم إلػى الطريػؽ  كأحاطني برعايت  كعنايت  مستقطعان مف كقت  الثميف في تكجيهي كا 

غـ مػػػػف انشػػػػوال  كظركفػػػػ  الوػػػحية، فمفػػػػاض عمػػػػٌي مػػػػف عممػػػػ  الوزيػػػػر الوػػػحيب، بػػػػالر 
حسان ، ممػا جعمنػي أعجػز عػف شػكر  بمػا يميػؽ بػ ، فجػزا   كهللبرت  الجامعة كسماحت  كا 
ار عنػػػي هلليػػػر الجػػػزام كمتعػػػ  بمكفػػػكر الوػػػحة كالعافيػػػة، كأسػػػمؿ ار العمػػػٌي القػػػدير أف 

 يرزق  مقعد  في الجنة كيجعم  مف رفقة األنبيام. 

شددري   األسػػتاذ الػػدكتكر/أتكجػػ  بالشػػكر كالعرفػػاف لمعػػالـ الجميػػؿ كالفقيػػ  القػػدير  كمػػا
أسػػتاذ القػػانكف الجنػػائي، كميػػة الحقػػكؽ جامعػػة القػػاهرة، كككيػػؿ الكميػػة  –صدديد كايددم 

لمدراسات العميا كالبحكث، عمى تفضػم  قبػكؿ االشػتراؾ فػي المناقشػة كالحكػـ عمػى هػذ  
ممػػ  عنػػام قرائتهػػا ك  بدائػػ  المبلحظػػات القيمػػة كالرام التكجيهيػػة كالسػػديدة، الرسػػالة، كتىحي ا 

فجػػزا  ار عنػػي هلليػػر الجػػزام كبػػارؾ ار فػػي عمػػر  كعممػػ  كرزقػػ  ار مقعػػدان فػػي الجنػػة 
 كجعم  مف رفقة األنبيام. 

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=7&sourid=14


 

عادل عبدد انعدال / لألستاذ الدكتكركما أقدـ عظيـ شكرم كعميؽ تقديرم كعرفاني 
ئي المسػاعد، كميػة الشػريعة كالقػانكف، جامعػة األزهػر، أسػتاذ القػانكف الجنػا –إبراْيى 

عمى تكرم  بقبكؿ االشتراؾ في لجنة المناقشة كالحكـ عمػى هػذ  الرسػالة كتحممػ  عنػام 
بػػدام المبلحظػات الدقيقػػة كالنوػػائب الثمينػة، التػػي تضػػيم لػٌي الطريػػؽ كتمهللػػذ  قرامتهػا كا 

ر فػي عمػر  كعممػ ، كأسػمؿ ار بيدٌم إلػى االرتقػام، فجػزا  ار عنػي هلليػر الجػزام كأمػد ا
 العمي القدير أف يجعؿ ل  مقعدان في الجنة كيرزق  رفقة األنبيام. 

الجزيػػؿ إلػػى عمػػادة كميػػة الحقػػكؽ جامعػػة القػػاهرة عمػػى إتاحتهػػا لػػٌي  شػػكركمػػا أتكجػػ  بال
 هذ  الفروة الطيبة لمدراسة كالبحث. 

 الباحثة



 

 اإلهداء 
 إىل مه ىم مين ، ليسٌا غرباء عين 

 مي الغالية ... الليم ارزقين برىا ما دمت حياً أ -

 أبي العسيس ... أمده اهلل بالصحة ًالعافية  -

 زًجي الغايل ... أمحد اهلل أن رزقين مثلو "حممٌد"  -

 مثرة الفؤاد ًغرش األمل ... ابنيت الٌحيدة "مريم" -

 إىل سندي يف احلياة ... "أخي عالء"  -

 حة ًالعافية إىل جدتي الغالية ... أمدىا اهلل بالص -

  وسأل اهلل أن يغفر لو ًيعفٌ عنأإىل رًح جدي الطاىرة ...  -

 إىل كل أصدقائي ًمه شاركٌوي غربيت

 



 اضطػدطظػ

 - أ  -

 ادلمديت
قضػائية  القانكف الدكلي الجنائي في مجػاؿ القضػام الجنػائي عػدة اهللتواوػات ينظـ

ي تتمثػػؿ فػػي االهللتوػػاص الشهللوػػ ،كطنيػػة عنػػدما تتضػػمف الجريمػػة عنوػػران أجنبيػػان أك أكثػػر
بحيث تمنب لمدكلة حؽ حماية مكاطنيهػا عمػى إقمػيـ أجنبػي سػكام  ،بشقي  "اإليجابي كالسمبي"

كمػػػا يمتػػػد  ،(ُ كقعػػػكا ضػػػحايا جريمػػػة أك كػػػانكا متهمػػػيف بارتكػػػاا جػػػرائـ عمػػػى إقمػػػيـ أجنبػػػي
كهػك مػا  ،اهللتواص الدكلة هللارج إقميمها فػي الجػرائـ المرتكبػة ضػد أمنهػا كسػيادتها الكطنيػة

العينػي أك مبػدأ الحمايػة الػذم تمػارس الػدكؿ بمكجبػ  حمايػة موػػالحها  يسػمى باالهللتوػاص
 .(ِ الكطنية

بينمػا  ،غير أف هذ  االهللتواوات تقميدية كتقتور عمى حماية موالب دكلػة كاحػدة
ظهػػرت طبيعػػة جديػػدة مػػف الجػػرائـ الدكليػػة تتجػػاكز دثػػار هللطكرتهػػا حػػدكد إقمػػيـ الدكلػػة التػػي 

فػػي تهديػػد األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف كتمػػس بالموػػالب  إلػػى درجػػة أنهػػا تتسػػبا ،ارتكبػػت فيهػػا
 األساسية لمجماعة الدكلية بوفة عامة. 

كببػػركز هػػذ  الموػػالب كالقػػيـ الحيكيػػة التػػي تهػػـ الجماعػػة الدكليػػة، كمػػ  تطػػكر فكػػرة 
كمػػف أهمهػػا  ،السػػيادة الدكليػػة كظهػػكر الدكلػػة القكميػػة الحديثػػة بمنسسػػاتها الكطنيػػة المسػػتقمة

أوػػػبب أمػػػر  ،كإحػػػدل الػػػدعائـ الرئيسػػػية لسػػػيادة الدكلػػػة داهللػػػؿ المجتمػػػ  المنسسػػػة القضػػػائية
عػػف طريػػؽ إحالػػة المسػػنكليف عػػف  ،(ّ حمايػػة هػػذ  الموػػالب يقػػ  عمػػى عػػاتؽ جميػػ  الػػدكؿ

كذلػػؾ مػػف أجػػؿ محاكمػػة  ،ارتكػػاا الجػػرائـ األكثػػر هللطػػكرة عمػػى المحػػاكـ الجنائيػػة الداهللميػػة
كفي سبيؿ تحقيػؽ هػذا الهػدؼ بػذؿ  ،مبشريةفعالة لمجرائـ المرتكبة ضد المومحة المشتركة ل

، إال أف هػػذ  الجهػػكد (ْ المجتمػػ  الػػدكلي جهػػكدان كبيػػرة لتكسػػي  متابعػػة مرتكبػػي هػػذ  الجػػرائـ
                                              

(1)  Donnedieu De Vabrs (H), Le systéme de La repression universelle’ ses orignines 

historiques, ses forms contemporaines, R.D.I.P.D.P.I. 1923, P. 533.  

(2)  Huet André, Koering-joulin, Droit pénal international P.U.F. 1994, No. 138, P. 

225.  

لمشػػكبلت الهامػػة فػػي الجػػرائـ المتعمقػػة بالحاسػػا اللػػي كأبعادهػػا الدكليػػة، دراسػػة د. عمػػر الفػػاركؽ الحسػػيني، ا( ّ 
، ُٓٗٗ، دكف ناشػر كمكػاف نشػر، ِتحميمية نقديػة لنوػكص التشػري  الموػرم مقارنػة بالتشػري  الفرنسػي، ط

 . ِٖص
ة بتشػكيؿ لجػاف المشػتركة مػف مرتكبػي الجػرائـ الدكليػالموػالب الدكليػة بدأت جهكد المجتم  الدكلي في حماية ( ْ 

دكلية محاكـ هللاوة، كوػياغة لمبػادا التعػاكف الػدكلي المتعمقػة بمتابعػة األشػهللاص كتسػميمهـ كمحػاكمتهـ،  



 اضطػدطظػ

 - ا  -

االنتهاكػػات، غيػػر إنهػػا لػػـ ك كبػػالرغـ ممػػا حققتػػ  مػػف نجػػاح فػػي مكاجهػػة بعػػض مػػف الجػػرائـ 
ي مػف هللبللهػا يمكػف قمػ  تحقؽ العدالة الجنائيػة التػي تسػعى الػدكؿ إلػى إرسػام قكاعػدها، التػ

 .(ُ الجرائـ التي تمس موالب الدكؿ سكام كانت هذ  الجرائـ ذات طاب  دكلي أك عالمي
المجتم  الدكلي إلى البحث عف مبادا أك دليات قانكنية أكثر مركنػة تمكػف مما دف  

مػػػػف تجػػػػاكز الثوػػػػرات فػػػػي المبػػػػادا كالليػػػػات السػػػػابقة، كهػػػػذ  االتفاقيػػػػات تتمثػػػػؿ فػػػػي امتػػػػداد 
توػػاص الجنػػػائي لمدكلػػػة هللػػارج إقميمهػػػا فػػػي جريمػػة لػػػـ ترتكػػػا أساسػػان عمػػػى إقميمهػػػا كال االهلل

 .(ِ تربطها أم عبلقة قانكنية بها
فامتػػداد االهللتوػػاص هنػػا يعتبػػر بمثابػػة عػػبلج قػػانكني فػػي حػػاؿ عػػدـ إمكانيػػة متابعػػة 

كهػك مػا دفػ  الػدكؿ إلػى تفعيػؿ  ،الجاني كمحاكمتػ  بمقتضػى المبػادا التقميديػة لبلهللتوػاص
مبدأ االهللتواص الجنائي العالمي؛ تفاديان إلفبلت مرتكبي الجرائـ الدكلية مف العقاا، حيث 
يوبب القضػام الػكطني مهللتوػان بمتابعػة مرتكبػي الجػرائـ كمحػاكمتهـ التػي تمػس أمػف كسػمـ 
المجتم  الدكلي دكف اشتراط تكافر أم رابطة بيف الجريمة كالدكلة التي تمارس االهللتواص 

 .(ّ يالجنائي العالم
كتبػػرر فكػػرة تبنػػي هػػذا المبػػدأ، إضػػافة إلػػى حمايػػة الموػػالب القػػيـ المشػػتركة لمجماعػػة 
الدكليػػػػة، بتطػػػػكر أشػػػػكاؿ اإلجػػػػراـ الػػػػدكلي كظهػػػػكر الجريمػػػػة بوػػػػكرة مهللتمفػػػػة عػػػػف الجريمػػػػة 
التقميدية، األمر الذم استكجا بالضركرة تطكيران في النظاـ القانكني لمدكؿ كما يستمزم  مػف 

األمػر الػذم يجعػؿ  ،الجنػائي لمػدكؿ لمعقػاا عمػى هػذا النػكع مػف الجػرائـتكحيد لبلهللتوػاص 
كممارست  مف أنجب الحمػكؿ القانكنيػة فػي  ،تبني هذا االهللتواص أك المبدأ الجنائي العالمي

 .(ْ مبلحقة مرتكبي هذ  الجرائـ كمن  إفبلتهـ مف العقاا أينما كجدكا
                                                                                                                                  

 ،ََِِ كتكالت هذ  الجهكد كالمساعي ككػاف دهللػر ثمػار هػذ  الجهػكد إنشػام المحكمػة الجنائيػة الدكليػة عػاـ 
أجػؿ مكافحػة الجػرائـ الدكليػة الهللطيػرة. لمزيػد  التػي تعػد رمػزان لمتضػامف اإلنسػاني كهللاوػة التعػاكف الػدكلي مػف

مػػػف التفوػػػيؿ حػػػكؿ هػػػذ  الجهػػػكد كالمبػػػادرات، راجػػػ : د. محمػػػد رمضػػػاف، المبػػػادا العامػػػة لمقػػػانكف الػػػدكلي 
؛ د. محمػػػكد شػػػريؼ بسػػػيكني، َّٔ، صََُِاإلنسػػػاني كالعدالػػػة الدكليػػػة، أفريقيػػػا المشػػػرؽ، دار البيضػػػام، 

 . ٗ، صََُِنظامها األساسي، دار الشرؽ، المحكمة الجنائية الدكلية، نشمتها ك 
نزار حمدم قشػطة، االهللتوػاص الجنػائي العػالمي لممحػاكـ الكطنيػة، رسػالة دكتػكرا ، كميػة العمػـك القانكنيػة د. ( ُ 

 كما بعدها. ّ، صَُِِ/َُُِكاالقتوادية كاالجتماعية، جامعة محمد األكؿ، كجدة، المورا، 
(2)  I.D.I. Rés, session de cracovie 2005, Article 1.  

، الػدار العمميػة الدكليػة، عمػاف، ُيد كد. أحمد غازم الهرمزم، القضام الدكلي الجنػائي، طسمرشد أحمد الد. ( ّ 
 . ِّ، صََِِ

(4)  Donnedieu De Vabres, Op. Cit., P. 535.  
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د الجػػػرائـ األكثػػػر هللطػػػكرة التػػػي كممػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػ  أف القػػػانكف الػػػدكلي قػػػد حػػػد
كجػػػرائـ إبػػػادة  ،تسػػػتكجا متابعتهػػػا كفػػػؽ االهللتوػػػاص الجنػػػائي العػػػالمي فػػػي جػػػرائـ الحػػػرا

، (ُ كالجرائـ المرتكبة ضد الحقكؽ األساسية لئلنساف ،كجرائـ ضد اإلنسانية ،الجنس البشرم
ف كأسػػػػند لمػػػػدكؿ مهمػػػػة كضػػػػ  حػػػػد لمعقػػػػاا بمتابعػػػػة المسػػػػئكليف عػػػػف ارتكػػػػاا هػػػػذا النػػػػكع مػػػػ

 . (ِ الجرائـ

بينمػػا تنفيػػذ  ،كيفهػػـ مػػف ذلػػؾ أف أسػػاس ردع الجػػرائـ الدكليػػة يقػػـك عمػػى قكاعػػد دكليػػة
كهػػػك مػػػػا يتطمػػػا بالضػػػركرة، مػػػف أجػػػؿ تفعيػػػؿ مبػػػػدأ  ،التػػػزاـ ردعهػػػا مػػػرتبط بقكاعػػػد داهللميػػػة

العالميػػػة، كجػػػكد تجػػػاكا تشػػػريعي لمػػػدكؿ باتهللػػػاذ اإلجػػػرامات التشػػػريعية البلزمػػػة لتنظػػػيـ هػػػذا 
سػػناد االهللتوػػاص الجنػػائي العػػالمي لممحػػاكـ (ّ األنظمػػة القانكنيػػة الكطنيػػةالمبػػدأ ضػػمف  ، كا 

مهللتوان في مبلحقػة مرتكبػي الجزائية الداهللمية بالشكؿ الذم يجعؿ القاضي الجزائي الكطني 
جرائـ القانكف الدكلي اإلنساني كمحاكمتهـ، إذ أوػبب التػزاـ حمايػة القػيـ األساسػية لمجماعػة 

 . (ْ ي القانكف الدكلي ال يجكز مهللالفتهاالدكلية قاعدة دمرة ف

كتبرز أهميػة هػذا المبػدأ مػف هللػبلؿ تمكيػد النظػاـ األساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدكليػة 
عمػػػى مسػػػنكلية الػػػدكؿ فػػػي تنظػػػيـ ردع الجػػػرائـ الدكليػػػة األكثػػػر هللطػػػكرة مػػػف هللػػػبلؿ المحػػػاكـ 

فػي محاكمػة مرتكبػي  الجنائية كال سيما أف المحكمة الجنائية الدكليػة سػيككف لهػا دكر مكمػؿه 
 .(ٓ جرائـ القانكف الدكلي

 

                                              
(1)  I.D.I. Rés, Session de cracovie 2005, Op. Cit., Article 3/1.  

التػػي تػػنص عمػػى أنػػ  "يقػػ  عمػػى عػػاتؽ  ُٗٗٗ/ٗ/ُٕالوػػادرة فػػي  ُِٓٔالئحػػة مجمػػس األمػػف رقػػـ انظػػر ( ِ 
الػػػػدكؿ متابعػػػػة األشػػػػهللاص المسػػػػئكليف عػػػػف جػػػػرائـ إبػػػػادة الجػػػػنس البشػػػػرم كالجػػػػرائـ المرتكبػػػػة ضػػػػد اإلنسػػػػانية 

 كاالنتهاكات الهللطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني" عمى المكق  اإللكتركني التالي: 
Htttp://www.un.org/franch/docs/sc/1999/995/1265  

ضػكابط التجػريـ كالعقػػاا،  –الجػزم األكؿ  –عمػر فػاركؽ الحسػني الػكجيز فػي شػرح قػانكف العقكبػات العػاـ د. ( ّ 
 . ّْ، صِْ، فقرة ََُِ/ََِٗأحكاـ الجريمة كقكاعد المسنكلية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

(4)  A 

العػػالمي لممحػػاكـ الجنائيػػة الداهللميػػة فػػي جػػرائـ الحػػرا كجػػرائـ اإلبػػادة سػػفياف، االهللتوػػاص راجػػ  د. هللبلفػػي ( ٓ 
كالجػػػػرائـ ضػػػػد اإلنسػػػػانية، رسػػػػالة دكتػػػػكرا ، جامعػػػػة مكلػػػػكدم معمػػػػرم، كميػػػػة الحقػػػػكؽ كالعمػػػػـك السياسػػػػية، الجزائػػػػر، 

 كما بعدها.  ُٓ، صَُِْ/َُِّ
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 أىمية المكضكع كمبرراتو: أكالن: 

الجنػػائي االهللتوػػاص تكمػػف أهميػػة دراسػػة هػػذا المكضػػكع كمبرراتػػ  فػػي تجػػاكز مبػػدأ 
كالحدكد اإلقميمية بهػدؼ حمايػة اإلنسػانية مػف أبشػ  أنػكاع الكطنية التمسؾ بالسيادة  العالمي
فكػرة التػدهللؿ اإلنسػاني إلػى ضػركرة محاكمػة  الهللتواص العالميابحيث يمدد مبدأ  ،الجرائـ

 المتسببيف في االنتهاكات الجسيمة لمقانكف الدكلي. 

كمػػػػػا تظهػػػػػر أهميػػػػػة هػػػػػذا المكضػػػػػكع مػػػػػف التطػػػػػكرات القانكنيػػػػػة التػػػػػي أحػػػػػدثها مبػػػػػدأ 
كػػإقرار حػػؽ المػػكاطنيف فػػي مقاضػػاة المسػػنكليف مهمػػا كانػػت وػػفتهـ  االهللتوػػاص العػػالمي

بعػػد أف كانػػت الدكلػػة  ،كلػػة أمػػاـ القضػػام الػػداهللمي عػػف ارتكػػابهـ جػػرائـ دكليػػةالرسػػمية فػػي الد
كشػػهللص معنػػكم تقػػـك مقػػاـ األشػػهللاص الطبيعيػػيف فػػي قيػػاـ المسػػنكلية الجنائيػػة الفرديػػة فػػي 

 الجرائـ الدكلية. 

كمػػا ازدادت أهميػػة المبػػدأ نظػػران لتشػػابؾ العبلقػػات الدكليػػة كانتشػػار الجػػرائـ المنظمػػة 
 ،ث ينتمي مرتكبكها إلى جنسيات متعددة كيمتد نشػاطهـ إلػى أقػاليـ عديػدةحي ،الكطنيةعبر 

كتتػكلى كػؿ كاحػدة منهػا  ،لذلؾ كاف البد مف تعاكف الدكؿ فيما بينها لمكافحة الجرائـ الدكلية
ارتكػػاا محاكمػػة كعقػػاا المجػػـر الػػذم يضػػبط فػػي إقميمهػػا دكف اكتػػراث بجنسػػيت  أك مكػػاف 

 .عف المجتم  الدكلي ةكلة باعتبارها نائبتنفيذان اللتزامات الد ،جريمت 

تكمف أهمية المكضكع في ككف كسائؿ مكافحة الجرائـ الدكلية ككسائؿ ارتكابها غيػر 
ممػػا يػػندم إلػػى انعػػداـ  ،متكافئػػة نظػػران لكجػػكد اهللػػتبلؿ فػػي التػػكازف لوػػالب النشػػاط اإلجرامػػي

االهللتوػػاص بنػي مبػػدأ األمػػر الػػذم يسػتكجا مػػف الػػدكؿ ت ،فعاليػة السياسػػة الجنائيػػة الكطنيػة
ذلػػؾ ألف هػػذا المبػػدأ هػػك الكفيػػؿ بعػػدـ  ،ضػػمف أنظمتهػػا القانكنيػػة الكطنيػػة الجنػػائي العػػالمي

ممػا  ،إفبلت مرتكبي الجرائـ الدكليػة كالعالميػة مػف العقػاا عمػى الوػعيديف الػدكلي كالػكطني
 يقكد إلى قياـ نظاـ عدالة جنائية دكلية فعاؿ يندم هذ  الكظيفة المرجكة. 

 إشكالية الدراسة: : ثانيان 

تتمحػػػكر إشػػػكالية هػػػذ  الدراسػػػة حػػػكؿ محػػػكر أساسػػػي يتمثػػػؿ فػػػي: مػػػا هػػػي الليػػػات 
التشريعية كالقضائية التي تسمب لمقضام الكطني بمتابعة منتهكي حقػكؽ اإلنسػافو كمػا هػي 
أهػػػػـ السػػػػكابؽ القضػػػػائية فػػػػي مجػػػػاؿ انتهػػػػاؾ حقػػػػكؽ اإلنسػػػػافو كمػػػػا هػػػػي الليػػػػات القانكنيػػػػة 
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االهللتوػػاص اتجػػ  إليهػػا المجتمػػ  الػػدكلي لمكاجهػػة وػػعكبات تطبيػػؽ مبػػدأ  كالقضػػائية التػػي
 و العالمي

 أهمها:  ،كتندرج تحت هذا اإلشكاؿ مجمكعة مف التسانالت الفرعية

  :و كما مدل تكافق  كالمبادا االهللتواص الجنائي العالميما هك مفهـك مبدأ أكالن
 تطبيق و القانكنية المشابهةو كما هي المبررات التي تدعك إلى 

  :دليػػػػة  االهللتوػػػػاص الجنػػػػائي العػػػػالميإلػػػػى أم مػػػػدل يمكػػػػف اعتبػػػػار مبػػػػدأ ثانيػػػػان
 لمكافحة الجرائـ الدكليةو 

  :الجنائي الكطني إلػى الجػرائـ ذات البعػد االهللتواص ما مدل جكاز امتداد ثالثان
 الدكليو 

  :كمػػا تتسػػامؿ حػػكؿ األسػػاس كالموػػادر القانكنيػػة التػػي يعتمػػد عميهػػا مبػػدأ رابعػػان
كمػا هػي المعاهػدات الدكليػة المطبقػة لممبػدأو كمػا  ،هللتواص الجنائي العػالمياال

هػػػك دكر العػػػرؼ الػػػدكلي فػػػي ترسػػػيم ذلػػػؾ المبػػػدأو كمػػػا مػػػدل تػػػمثير المعاهػػػدات 
كالنظػػػػاـ القػػػػانكني الكاجػػػػا  االهللتوػػػػاص الجنػػػػائي العػػػػالميالدكليػػػػة فػػػػي تحديػػػػد 

دل التػزاـ القاضػي التطبيؽ الذم يحكـ المكاجهة الكطنيػة لئلجػراـ الػدكليو كمػا مػ
الػػكطني بتطبيػػػؽ هػػػذا المبػػػدأو كمػػػا هػػػي السياسػػػة المتبعػػػة مػػػف طػػػرؼ التشػػػريعات 

دماج و  االهللتواص الجنائي العالميالكطنية في تبني مبدأ   كتطبيق  كا 

  :باإلضػػػافة إلػػػى التسػػػانؿ عػػػف أهػػػـ المعكقػػػات القانكنيػػػة كالسياسػػػية التػػػي هللامسػػػان
لوػػعكبات عمػػى فعاليػػة المبػػدأو كمػػا تكاجػػ  تطبيػػؽ المبػػدأو كمػػا مػػدل تػػمثير تمػػؾ ا

 هي الحمكؿ أك الليات التي تساعد عمى تجاكزهاو 

  :كمػػا يثػػكر تسػػانؿ عػػف نطػػاؽ تطبيػػؽ هػػذا المبػػدأ كمػػا هػػي الجػػرائـ التػػي سادسػػان
تهللضػػ  لتطبيػػؽ المبػػدأو كمػػا هػػي أهػػـ الحػػاالت العمميػػة التػػي كانػػت أمػػاـ قضػػام 

 الدكؿ المطبقة لممبدأو 

 اسة: اليدؼ مف الدر ثالثان: 

االهللتوػػاص تهػػدؼ هػػذ  الدراسػػة إلػػى محاكلػػة الكقػػكؼ عمػػى المفهػػـك الحقيقػػي لمبػػدأ 
كتحػػاكؿ مػػف هللبللهػػا معرفػػة السػػمات العامػػة كالنظػػاـ األساسػػي كاألهػػداؼ  ،الجنػػائي العػػالمي

الػػذم يحػػاكؿ العمػػؿ عمػػى حمايػػة  االهللتوػػاص الجنػػائي العػػالميالتػػي أنشػػ  مػػف أجمهػػا مبػػدأ 
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كمػا تهػدؼ هػذ  الدراسػة إلػى  ،هللػبلؿ القػانكف الػدكلي اإلنسػاني حقكؽ اإلنساف كاحترامها مف
كهللاوػػػػة ضػػػػمف  ،ضػػػػركرة تكسػػػػي  نطػػػػاؽ مبػػػػدأ العالميػػػػة فػػػػي التشػػػػريعات الجنائيػػػػة الكطنيػػػػة

ال يعني أكثر مف تكافر إمكانية  االهللتواص العالميذلؾ أف تبني مبدأ  ،التشريعات العربية
كال يعني أف الدكلػة مجبػرة بالضػركرة عمػى  ،لمبلحقة المتهميف بانتهاؾ قكاعد القانكف الدكلي

بىٍيػػدى أنػػ  يتعػػيف عميهػػا فػػي هػػذ   ،محاكمػػة المتهمػػيف بانتهػػاؾ قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني
 الحالة األهلليرة اتهللاذ إجرامات التسميـ لممجرميف في حاؿ كجكدهـ عمى إقميـ الدكلة. 

 منيج الدراسة: رابعان: 

ت القػػانكف الػػدكلي الػػذم يمػػزج بػػيف عػػدة فػػركع يعتبػػر مكضػػكع الدراسػػة مػػف مكاضػػعا
تتمحػػكر حػػكؿ القػػانكف الػػػدكلي اإلنسػػاني كالقػػانكف الػػدكلي الجنػػػائي كالقػػانكف الػػدكلي لحقػػػكؽ 

دثرنػػػا أف نتبػػػ  فػػػي هػػػذا  ،كمػػػف أجػػػؿ محاكلػػػة اإلحاطػػػة بالمكضػػػكع بجميػػػ  جكانبػػػ  ،اإلنسػػػاف
 البحث: 

  :تفاقيػات كالنوػكص : كذلؾ عند استحضػار نوػكص االالمنيج االستقرائيأكالن
كقرامتها كمعرفة مدل العبلقة التي تربطها  ،كاألحكاـ القضائية ،كالتقارير الدكلية

 قريبة كانت أـ بعيدة.  االهللتواص الجنائي العالميبمبدأ 

  :كذلػػؾ لمعرفػػة االمتػػداد الزمنػػي لممبػػدأ كبيػػاف األوػػكؿ  :المػػنيج التػػاري يثانيػػان
 . هللتواص الجنائي العالمياالالتاريهللية كالتطكر القانكني لمبدأ 

  :مػف هللػػبلؿ التحميػؿ المكضػكعي كالعممػي لػبعض المػػكاد  :المػنيج التحميمػيثالثػان
االهللتوػػاص القانكنيػػة، هللاوػػة تمػػؾ الػػكاردة فػػي اتفاقيػػات جنيػػؼ كالمتعمقػػة بمبػػدأ 

 . الجنائي العالمي

  :االهللتوػػاص الجنػػائي كذلػػؾ عنػػدما قمنػػا بتمييػػز مبػػدأ  :المػػنيج المقػػارفرابعػػان
ككػذلؾ اعتمػدنا عمػى هػذا  ،عف غيػر  مػف المبػادا القانكنيػة المشػابهة لػ  ميالعال

المػػػنهن عنػػػد المقارنػػػة بػػػيف الجريمػػػة العالميػػػة كالجػػػرائـ الدكليػػػة كالمنظمػػػة كالعػػػابرة 
 لمحدكد. 

  :كذلػؾ عنػد الرجػكع إلػى التطبيقػات كالقضػايا العمميػة  :المػنيج التطبيقػي امسان
هػػػا باألوػػػكؿ النظريػػػة التػػػي يعتمػػػد عميهػػػا كمػػػدل ارتباط ،الهللاضػػػعة لهػػػذا المبػػػدأ

 المبدأ. 



 اضطػدطظػ

 - ز  -

 : ىيكمية الدراسةسادسان: 

تـ تقسيـ هذ  الدراسة  ،في محاكلة منا لئلحاطة بالجكانا النظرية كالعممية لممكضكع
 فوكؿ رئيسة سبقها فوؿ تمهيدم عمى النحك التي:  ةإلى ثبلث

  :الفوؿ التمهيدم: مدهللؿ لدراسة االهللتواص الجنائي 

 ث األكؿ: فكرة عامة عف االهللتواص كاالهللتواص الجنائيالمبح -

 الفق  اإلسبلمي. المبحث الثاني: االهللتواص الجنائي في  -

  :االهللتواص الجنائي العالميمبدأ ماهية الفوؿ األكؿ: أكالن : 

 االهللتواص الجنائي العالميلمفهـك المبحث األكؿ: تمويؿ  -

 جنائي العالمياالهللتواص الالمبحث الثاني: أسس االلتزاـ بمبدأ  -

  :فػػي األنظمػػة مبػػدأ االهللتوػػاص العػػالمي اإلطػػار القػػانكني لالفوػػؿ الثػػاني: ثانيػػان
 : القانكنية الكطنية

فػػػي األنظمػػػة القانكنيػػػة  االهللتوػػػاص العػػػالميالمبحػػػث األكؿ: تكػػػريس مبػػػدأ  -
 الكطنية

 العالمي ككسائؿ تفعيم  ئيتطبيؽ مبدأ االهللتواص الجناالمبحث الثاني:  -

  :االهللتواص الجنائي العالمينطاؽ تطبيؽ مبدأ الثالث: الفوؿ ثالثان : 

 االهللتواص الجنائي العالميالمبحث األكؿ: الجرائـ الهللاضعة لمبدأ  -

 االهللتواص العالميالمبحث الثاني: الدعاكل كالتطبيقات القضائية لمبدأ  -

  .الهللاتمة 

تمد العػكف منػ  اسػ ،سمؿ ار القدير را العرش العظيـ النجاح كالتكفيؽأ ،كفي الهللتاـ
 كهك الهادم سكام السبيؿ.  ،كحد   كما أوبت في  فىًمنى  ،فما أهللطمت في  فمف نفسي ،كالقكة

 
 



 

 

 

 

 

 انفصم انتًٓيدي
 االختصاص اجلُائييدخم ندراصت 

ػواالختصاصػاضجظائيػاالختصاصسصرةػراطظػرنػ:ػػاضطبحثػاألولػ

ػاضغػهػاإلدالطي:ػاالختصاصػاضجظائيػسيػػاضطبحثػاضثاظي



 طدخلػضدرادظػاالختصاصػاضجظائيػاضغصلػاضتطؼغدي

- ُ - 

 صم انتًٓيديانف
 االختصاص اجلُائييدخم ندراصت 

 تمييد: 

كالػذم يعػد بمثابػة  ،بادا بدم نشير إلى أف المبدأ األساسػي ألم دكلػة قانكنيػة حديثػة
الفوؿ بيف السمطات، كيقتضػي هػذا مبدأ  هك ،الركيزة األساسية التي تقـك عميها هذ  الدكلة

 –القضػائية –ي الدكلػة  التشػريعيةالمبدأ تحديد اهللتواص كؿ سمطة مف السمطات الثبلث ف
 التنفيذية( بحيث يتحدد لكؿ منها الكظيفة الهللاوة بها بمكجا الدستكر. 

كفػػي إطػػار السػػمطة الكاحػػدة يػػتـ تحديػػد هػػذا االهللتوػػاص كتكزيعهػػا بمكجػػا القػػكانيف 
 .(ُ كاألنظمة التي يحددها الدستكر

ي هػػذا المقػػاـ هػػك كبػػالرغـ مػػف تعػػدد االهللتواوػػات كتنكعهػػا، غيػػر أف الػػذم يهمنػػا فػػ
دراسػػة فػػي بحثنػػا هػػذا، كلتقػػديـ فكػػرة عامػػة عػػف هػػذا الاالهللتوػػاص الجنػػائي، ألنػػ  هػػك محػػؿ 

المقوػػػػكد بػػػػ  فػػػػي بيػػػاف كمػػػػف ثػػػػـ  ،االهللتوػػػاص البػػػػد مػػػػف بيػػػاف مفهػػػػـك هػػػػذا االهللتوػػػاص
 ككذلؾ في الشريعة اإلسبلمية.  ،التشريعات العقابية

 : كالتيى مباحث كذلؾ مف هللبلؿ عرض هذا الفوؿ التمهيدم كتقسيم  إل

 فكرة عامة عف اال تصاص كاال تصاص الجنائي :  المبحث األكؿ 

  الفقو اإلسالمي: اال تصاص الجنائي في  المبحث الثاني

                                              

 . َّّ، صُْٖٗ، دار الفكر العربي، القاهرة، ٓرية، طد. سميماف الطماكم، النظرية العامة لمقرارات اإلدا( ُ 


