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 م24/11/2119تاريخ قبؽله لمشذر:  م18/2/2119تاريخ تدمػ البحث: 
 

 ملخص

وكتتللغ  لةوللتت تتتير ر دبتتةس الدتتلادن الؽلشلتت   متتو  بقتت  التتةون ئالسح ستت  الجشا لتت  اتشاولتته هتتلد الةرا تت        
 بقتها ئيشخاص القانؽن الةولي دؼ خبن تحةية  بق  السح س  الجشا ل  الةولل  ئيشخاص القتانؽن التةولي 
ودبةس الدلادن وكللغ الطبلع  القانؽنلت  لسبتةس لمتل التعتاون التةولي و بقتته ئدتلادن الةولت  كستا تشتاون البا تث 

ؽلشلتت   متتو  بقتت  التتةون ئالسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  وقتتة ضتتؽائه هتتلد العبقتت  ودتتةً تتتير ر دبتتةس الدتتلادن ال
تؽصتتمه هتتلد الةرا تت  لعتتةن نتتتا ن سظرزهتتا سن نعتتام رودتتا اد ا تتي  قتتؽم  متتو  تتةن دبتتادي  تتي دقتتةدتها دبتتةس 
التكادل ظ ؼ دؽضؽع اختراص السح س  الجشا ل  الةولل  و بقتا  السح ست  الجشا لت  الةوللت ث   تث  قترتر 

ادشخاص الطبلع  ؼث سدا  بقا  السح س  تشرل نحتؽ سشتخاص القتانؽن التةولي  اختراص السح س   مو
كسا تؽصل البا ث إلتو ضترورن سن يمتتام القتا س ؼ  متو السح ست  الجشا لت  ئي  تام الشعتام اد ا تي لمسح ست  

 دع درا ان اد  ام الخاص  ئالقانؽن الةظمؽدا ي والقشرمي ئسا  خص تدملػ ادشخاص.

 
Abstract 

      This study dealt with the principle of national sovereignty and its relationship with the 

International Criminal Court as well as its relationship with the persons of international law 

by determining the relationship of the International Criminal Court to the people of 

international law and the principle of sovereignty as well as the legal nature of the principle 

of seeking international cooperation and its relation to the sovereignty of the state. States of 

the International Criminal Court This study has reached several conclusions، most notably 

that the Rome Statute is based on several principles، foremost of which is the principle of 

complementarity between the subject of jurisdiction of the International Criminal Court and 

the relations of the criminal court International، where the Court's jurisdiction is limited to 

natural persons، the Court relations are focused towards international law، the researcher 

also need to be based on the provisions of the Criminal Court Statute of the Court is 

committed to taking into account the special diplomatic and consular law provisions 

concerning the extradition of persons. 

                                                 

 .جادع  السمغ فلرل (1)
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 .املكدمة

م  تتتي كتتتتاي )ادد تتتر( لمف مدتتتؽي الفرندتتتي  دل تتتا  مي  1516ظهتتتر   كتتترن الدتتتلادن دشتتتل  تتتام 
م وقتة 2112لجشا ل  الةوللت   تام وبق ه هلد الفكرن  مو  الها  تو نفاذ الشعام اد ا ي لمسح س  ا

تخمتتل هتتلد الفتتترن انتهاكتتا   ةيتتةن ئحجتت   تتلادن الةولتت  كقتتتل ادظريتتاو دتتؼ ادلفتتان والشدتتاو والذتت ؽخ 
وجتترا ػ التعتتليل وانتهتتاا الكرادتت  افندتتانل  فلستتا  ذتت ل ا تتتةاو  متتو القتتانؽن التتةولي افندتتانيث وهتتلا 

لدتلادن الؽلشلت  التلٌ قتة  ذت ل ذريعت  لتبع  التةون اددر قة د ع البا ث ؼ ف ادن الشعتر  تي دبتةس ا
دتتتؼ سجتتتتل انتهتتتاا  قتتتتؽا افندتتتان وارتكتتتتاي الجتتترا ػ ئحتتتت  دؽالش هتتتا و  تتتتر دؽالش هتتتا  متتتتو س تتتتاس 

 الحران  التي تذ مها الدلادن لمةون.
ونعتترال لب تبتتارا  العسملتت  التتتي  رضتتها دبتتةس الدتتلادن الؽلشلتت  وا تتتقبن التتةون و تتةم خزتتؽ ها 

رجيث  قة كتان دتؼ الرتعل دحا تب  السجترد ؼ  متو الرتع ة التةولي نعترال لمحرتانا  دٌ  مطان خا
التي يتستعؽن ظها  ي دولهػث والحسا   التي تؽ رها دعم  الدلادن الؽلشل  لهػث لهتلا  قتة كتان لاادتال  متو 
سشتتتخاص القتتتانؽن التتتةولي العتتتام سن  جتتتةوا دللتتت  دتتتؼ سجتتتل الحتتتة دتتتؼ ا نتهاكتتتا  فلستتتا يتؽا تتت  دتتتع دبتتتةس 
الدلادن الؽلشل  لمةون ويتػ دؼ خبله دحا ب  السجرم و ةم إ بته دؼ العقتايث ئح تث يتتػ إ ستان دبتةس 

 الدلادن الؽلشل  دون سن تتعارض دع س  ام القانؽن الةولي.
وتح تتػ السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ا تفابلتتا  السبردتت  ظتت ؼ سشتتخاص القتتانؽن التتةوليث وتتذتتعل 

لةولل  دع سشخاص القانؽن الةولي العام كسجمس اددؼث و تقترتر هتلد  بقا  السح س  الجشا ل  ا
الةرا تت   متتو  بقتت  السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ئالتتةون اد زتتاو و  تتر اد زتتاو ودتتةً اتفتتاا هتتلا 
اددر دع دفاهلػ الدلادن الؽلشل  وتير رها  متو التعتاون ظت ؼ دون العتالػ والسح ست   تي سلتار الشعتام 

   السشذئ  لمسح س  سو الةون السؽقع   مو اتفابلا  التعاون دعها.اد ا ي لمسعاهةا
وكللغ  جل درا ان سهسلت  وجتؽد قزتاو دولتي جشتا ي  تي العرتر الحتالي نتلجت  لكثترن الجترا ػ 
التتتي ترتكتتل ئالسخالفتت  د  تتام القتتانؽن التتةولي الستعمتت  ئحقتتؽا افندتتان والقتتانؽن التتةولي افندتتانيث 

التتتي   تمتتتام ئستطمبتتا  العةالتت  الةوللتت  ونعريتت  سنهتتا   تتر دمادتته قانؽنتتا  وبافشتتارن إلتتو ئعتت  التتةون
 ظتشف تتل قتترارا  السح ستت  فلستتا  ختتص تدتتملػ ئعتت  ادشتتخاص السؽجتتةيؼ  متتو إقملسهتتا ئافضتتا   إلتتو

تتتةاخل ا خترتتاص ظتت ؼ القزتتاو التتؽلشي والتتةوليث و تتلحاون البا تتث دتتؼ ختتبن هتتلد الةرا تت  ظلتتان 
لػ السختمفتت  دتتؼ سجتتل تمبلتت  دتطمبتتا  تحق تت  العةالتت  الجشا لتت  دتتؼ دشعتتؽر التتتةاخل ظتت ؼ تمتتغ السفتتاه

 .(1)قانؽني و   الستف   مله ظ ؼ س راد السجتسع الةولي
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 .أهنية الدراسة
 :يتيتشبع سهسل  هلد الةرا   دسا  

قبتل  تحةية سرر دبةس الدتلادن الؽلشلت   متو ا لتتاام ئالتعتاون دتع السح ست  الجشا لت  الةوللت  دتؼ : أولا 
 الةون ادلراي والةون   ر ادلراي  ي الشعام اد ا ي لمسح س .

سن هلد الةرا   تعالن دذ م  دعاصترن دتعمقت  ظتحةيتة كل لت  التتاام التةون ئالتعتاون دتع قترارا   :ثانياا 
 وس  ام السح س  الجشا ل  الةولل .

حةن وهؽ دبتةس الدتلادن الؽلشلت  ودتا تتشاون س ة سهػ السبادي الر لدل   ي د ثاا ه ئ  اددػ الست: ثالثاا 
يترتل  مو س سان هلا السبةس دتؼ خمت  قشا تا  ئيهسلت  ا لتتاام ئته إلتو جانتل القتانؽن التةولي 

 العام  ي كا    رو ه.
تكسؼ سهسل  هلد الةرا   فلسا يترتل  مو لمل السح س  الجشا ل  دؼ سٌ دول  دؼ الةون دتؼ : رابعاا 

د ة دؽالش ها ودا يشتن  ؼ ا لتاام سو  ةم ا لتاام إلو جانل سجل التعاون دعها سو تدملسها 
 ا ترام  لادن الةون ضسؼ تحق   العةال  الجشا ل .

 

 .مشكلة الدراسة
تكستتتؼ إشتتت الل  هتتتلد الةرا تتت   تتتي التؽ  تتت  ظتتت ؼ الستتتؽاد السشرتتتؽص  م هتتتا  تتتي الشعتتتام اد ا تتتي 

( والتتتي  عهتتر 98وخرؽصتتا نتتص الستتادن ) لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  والستعمقتت  ئالتعتتاون دتتع السح ستت 
دتتؼ خبلتته سن السح ستت  تق تتة نفدتتها ئستتا تتستتتع ئتته دون العتتالػ دتتؼ  رتتانا  و اتفابلتتا ث  تتب  جتتؽز سن 
تؤدٌ لمبا  السح س  إلو تؽتر  ي العبقا  ظ ؼ التةونث إذ قتة تجتة دولت  لتري  تي الشعتام اد ا تي 

  سو ا  تقتتان  متتو شتتخص دعتت ؼ دؽجتتؽد  متتو نفدتتها دمادتت  ئةجائتت  لمتتل السح ستت  ظتدتتملػ سو ال تتب
إقملسهتتاث  كلتتك  س تتؼ التؽ  تت  ظتت ؼ نرتتؽص الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ودبتتةس الدتتلادن 

 الؽلشل  اللٌ نره  مو ضرورن ا ترام العهؽد والسؽار   الةولل  السختمف .
 وقة  اوله هلد الةرا   افجائ   مو اد ئم  التالل :

 لمل السح س  لمةون ئالتعاون دعها دع  لادتها الؽلشل ؟ هل يتساشو -1
 دا هؽ ادرر القانؽني  مو دبةس الدلادن؟ ودا تير رد  مو  سل السح س  الجشا ل  الةولل ؟ -2
؟ هل تمتام الةول  ظتدملػ الذتخص السطمتؽي السؽجتؽد  متو إقملسهتا؟ ودتا هتي لبلعت  هتلا ا لتتاام -3

 ودا هي دةته؟



 حمند البكور .........................................................................................................................................بدأ الشيادة الوطهية تأثري م

 

 

                                                                                 (343)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

تعاون دع السح س  الجشا ل  الةولل  دخالف  لمشعام اد ا ي لمسح ست  هل  سثل ر   الةول  لم -4
 والسؽار   الةولل ؟

 هل  س ؼ لمسح س  سن تطمل دؼ دجمس اددؼ اتخاذ إجراوا  ئح  الةون السخالف ؟ -5
 

 .صعوبات الدراسة
 تتسثل صعؽبا  هلد الةرا    ي كل دسا يمي:

فتتاهلػ واد  تتام الةوللتت ث كسبتتةس الدتتلادن السطمقتت  والسق تتةنث تتتةاخل دؽضتتؽع الةرا تت  دتتع العةيتتة دتتؼ الس  :أولا 
وكتتللغ تطب تت  س  تتتام الفرتتل الدتتتائع  تتي د ثتتتاا ه ئتت  اددتتتػ الستحتتةنث س  تتتام القتتانؽن الةظمؽدا تتتي 

 والقشرمي.
 قم  السرادر القانؽنل  التي تشاوله هلا السؽضؽع دؼ الشا ل  القانؽنل    ث سن دععتػ الةرا تا : ثانياا 

 ؼ الشا ل  الدلا ل .تشاولته د
دسار تتت  سشتتتخاص القتتتانؽن التتتةولي دتتتؼ لمبتتتا  التعتتتاون دتتتع السح ستتت   تتتي نهجهتتتا الدلا تتتي  : تااارث  ثالثااااا 

 والتطبلقي لمقانؽن الةولي.
 

 .مهوجية الدراسة ونطاقوا
تعتسة هلد الةرا    مو الستشهن الؽصتفي والتحم متي دتؼ سجتل الؽقتؽي  متو الشرتؽص التؽاردن 

 جشا ل  والقرارا  الةولل  التي تتعم  ئالدلادن الؽلشل . ي د ثاا السح س  ال
 

 املبحح األول

 عالقة احملكنة اجلهائية الدولية بأشداص الكانون الدولي ومبدأ سيادة الدولة

 

 قؽم الشعام القانؽني الةولي  مو دبةس الدلادن وهؽ دؼ السبادي الر لدتل  التتي  قتؽم  م هتا الشعتام 
هػ الزسانا  التي تكفل تطب   قؽا تة القتانؽن التةولي ئرتؽرن  عالت  دون تتةخل القانؽني اّلةوليث ودؼ س 

 تي التةون  تتي الذتؤون الةاخملتت  لف رهتاث  مكتل دولتت  دتؼ التتةون  تلادن داخملت  وخارجلتت ث وتتسثتل الدتتلادن 
الةاخملتت  لمةولتت   تتي دسار تت  الدتتمط   متتو جسلتتع اد تتراد واله ئتتا  الس لستت   متتو سرضتتها و قملسهتتاث سدتتا 

لادن الخارجلت   هتي تتعمت  ئالعبقتا  ظت ؼ دون العتالػ ودقتزتلا  هتلد العبقت   تي  تةم خزتؽع سٌ الد
ث و ي  ان  ةوث هلا اددر تعتبر الةول  الخاضع  دشقؽص  الدلادن.  دول  لةول  سخًر

 و مو صع ة سخر  ةن السح س  الجشا ل  الةولل  تدعو إلو وضع تطب   لمثقا   العالسل  الستسثم 
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اف تتب  دتتؼ العقتتاي وددتتا م  كتتل دجردتتي الحتتري  تتي السدتتتقبل وان ارتكتتاي سٌ شتتخص لفعتتل   تتي  تتةم
 عتتة جريستت  دتتؼ الجتترا ػ الةاخمتت   تتي اختراصتتها سدتتر  دتتتؽجل العقتتاي  متتو الرتتع ة التتةوليث كستتا تتستتتع 

دتتا  السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ئذخرتتل  قانؽنلتت  دوللتت  تمتتام التتةون ادلتتراي ئالتعتتاون دعهتتا ئسؽجبتتهث وهتتلا
( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت    تتث جتتاو   هتتا  تكفتتل التتةون ادلتتراي إتا تت  88نرتته  ملتته الستتادن )

افجتتراوا  البزدتت  ئسؽجتتتل قؽان شهتتا الؽلشلتتت  لتحق تت  جسلتتتع سشتت ان التعتتتاون السشرتتؽص  م هتتتا  تتي هتتتلا 
لتتتي ئسؽجبهتتا ( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  وا5(  تتي الفقتترن )87الشعتتام  ئافضتتا   إلتتو نتتص الستتادن )

 تدتطلع السح س  سن تة ؽ دول    ر لري   ها لتقة ػ السدا ةن.
ودؼ السس ؼ لمسح س  الجشا ل  الةولل  سن تة ؽا دول    ر لري وذلغ ئسؽجل ترت تل ختاص 
سو اتفتتاا تعقتتةد السح ستت  دتتع تمتتغ الةولتت ث وهتتلا  عشتتي انتته دتتؼ السس تتؼ لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  سن 

دلتتراي والتتةون   تتر ادلتتراي دتتؼ سجتتل دسار تت  اختراصتتها ولتحق تت  سهتتةا ها تتعادتتل دتتع التتةون ا
دسا يتطمل دؼ الةون سن   ؽن تير ر دبةس الدلادن الؽلشل  تير ر ا جاظي  شة لمل التعتاون دتؼ قبتل 
السح ستت  ولتتلس تتتير ر  تتمبي ر تتتػ سن هتتلا التتتير ر يتترتبه ئعسملتت  التفريتتت  ظتت ؼ الةولتت  الطتتري و  تتتر 

 ؼ البا تتث دتتؼ ظلتتان الطبلعتت  القانؽنلتت  لكتتل دتتؼ دبتتةس الدتتلادن والطبلعتت  القانؽنلتت  الطتتريث و تتتو يتتتس
لسبتتةس التعتتاون التتةولي دتتع السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت ث ولبلعتت  العبقتت  ظ شهستتا قدتتػ هتتلا السبحتتث إلتتو 

 دطمب ؼ ر لد  ؼ كسا يمي:
 .ه ئدلادن الةول الطبلع  القانؽنل  لسبةس لمل التعاون الةولي و بقتالمطلب األول:   -
 .ضؽائه العبق  ظ ؼ السح س  الجشا ل  وسشخاص القانؽن الةولي المطلب الثاني:  -
 

 .الطبيعة الكانونية ملبدأ طلب التعاون الدولي وعالقتى بشيادة الدولة :املطلب األول

ن سن لبلعتت  العبقتت  ظتت ؼ لمتتل التعتتاون الرتتادر  تتؼ السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ودفتتاهلػ الدتتلاد
 بقتت  دتبزدتت  ولرد تتهث و رجتتاع العتتاهرن دحتتل الةرا تت  إلتتو دفتتاهلػ الدتتلادنث  دتتا ة  تتي التؽ  تت  ظتت ؼ 
دتطمبتتا  العةالتت  الجشا لتت  والتتتاام التتةون ظتتللغ وكتتللغ الحفتتاو  متتو  تتلادتهاث كتتؽن الدتتلادن كبتتاقي ال تتلػ 

 تت  تسادتتاث كستتا الحريتت  ادختتًر   تخزتتع لمسقتتايلس الساد تت ث ودتتؼ رتتّػ  هتتي و تتةن تادتت    تتر قاظمتت  لمتجا 
 .(2)والخ ر والجسان والكث ر دؼ ال لػ ادخرً 

 تتي الح لقتت  إنتته دتتؼ السس تتؼ سن  دتتاهػ وضتتع التتةون لتذتتريعا  ولشلتت  تزتتبه  تتةود التعتتاون فلستتا 
الؽلشلتت  ظ شهتتا وبتت ؼ السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت   تتي تحق تت  العةالتت  الجشا لتت   تتي سلتتار ا تتترام  تتلادن التتةون 



 حمند البكور .........................................................................................................................................بدأ الشيادة الوطهية تأثري م

 

 

                                                                                 (344)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

ع سهةاي القانؽن الةولي العامث  الدلادن الؽلشلت   تي ظتل التطتؽرا  الراهشت   جتل س  التي تتساشو د
تتتشقص دشهتتا السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  دتتؼ  تتلادن التتةون وان     تتؽن دبتتةس الدتتلادن الؽلشلتت   ا قتتال 

 .(3)لسعابب  درتكبي الجرا ػ الةولل 
ذتت ل ا جتتاظي  شتتة تعتتارض تمتتغ  تتب  س تتؼ ترتتؽر تعتتاون سشتتخاص القتتانؽن التتةولي دتتع السح ستت  ئ

الطمبتا  دتع دبتتةس الدتلادن  تتؽاو  تي در مت  التحق تت  سو در مت  نعتتر التة ٌؽ سو  شتة تشف تتل الح تػ الرتتادر 
( دتتؼ د ثتتاا ه ئتت  اددتتػ الستحتتةن نرتته  متتو سن  تقتتؽم اله ئتت   متتو 2/1 تتؼ السح ستت    تتث سن الستتادن )

قرن الدائع  دؼ نفس السادن  مو انته  لتلس  تي السداوان  ي الدلادن ظ ؼ جسلع س زا ها ث وكللغ نره الف
هتتلا الس ثتتاا دتتا  دتتؽا  لحدتتػ الستحتتةن  سن تتتتةخل  تتي الذتتؤون التتتي تكتتؽن دتتؼ صتتسلػ الدتتمطان التتةاخمي 

 لةول  دا ث ودؼ هشا  س ؼ السب ع  ئسةً اهتسام السجتسع الةولي  ي الحفاو  مو  لادن الةون.
تستؽز  17سح ست  الجشا لت  الةوللت  السعتستة  تي رودتا  تي ( دؼ نعام رودتا اد ا تي لم7سدا السادن )

 تتي  تتان “م  قتتة سكتتة  متتو ضتترورن ا لتتتاام ئطمبتتا  السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت    تتث جتتاو فلتته 1998لعتتام 
 ةم ادتثان دول  لري لطمتل تعتاون دقتةم دتؼ السح ست  ئستا يتشتا و وس  تام هتلا الشعتام اد ا تي ويحتؽن 

و تمطاتها ئسؽجتل هتلا الشعتام  جتؽز لمسح ست  سن تتختل قترار ظهتلا السعشتو  دون دسار ت  السح ست  وظا فهتا
وسن تح تتل السؽضتتؽع إلتتو جسدلتت  التتةون ادلتتراي سو إلتتو دجمتتس اددتتؼ إذا كتتان دجمتتس اددتتؼ قتتة س تتان 
السدتتتيل  إلتتتو السح ستتت  ث  السح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت  تحتتتاون سن تفتتترض  متتتو التتتةون اد زتتتاو نؽ تتتا دتتتؼ 

  يتعتتارض دتتع  تتلادتها كؽنهتتا قتتة انزتتسه لمشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ا لتتتاام دن هتتلا 
 ئةرادتها الحرن.

ودستتا يث تتر الجتتةن  تتي هتتلد السدتتيل  سن قؽا تتة وس  تتام و جتتراوا  السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  تطبتت  
 تي الةولت    مو جسلع اد راد دون تس  ا ظ شهػ  مو س اس الجتشس سو السركتا ا جتستا ي سو الدلا تي

الطتتري  تتي الشعتتام اد ا تتيث  تتتو و ن كتتان الفتترد يتستتتع ئحرتتان  داخملتت   تتي ظمتتةد سو  تتتو  رتتان  
( دتتتتؼ الشعتتتتام 27ث   تتتتث تتتتتشص الستتتتادن )(4) متتتتو السدتتتتتًؽ العتتتتالسي كي زتتتتاو القشرتتتتملا  والدتتتتفارا 

وي   طب  هلا الشعام اد ا تي  متو جسلتع ادشتخاص ئرتؽرن دتدتا -1  :اد ا ي لمسح س   مو سنه
دون سٌ تس  تتا ئدتتبل الرتتف  الر تتسل ث  تتؽاو كتتان ر لدتتال لةولتت  سو   ؽدتت  سو  زتتؽال  تتي   ؽدتت  سو 
ظرلستتان سو دستتثب دشتخبتتال سو دؽظفتتال   ؽدلتتالث   تع لتته ئتتيٌ  تتان دتتؼ اد تتؽان دتتؼ السدتتؤولل  الجشا لتت  

 ب  .ئسؽجل هلا الشعام اد ا يث كسا سنها   تذ لث  ي  ة ذاتها  ببال لتخ لك العقؽ 
 دتتؼ ختتبن دتتا  تتب  يتزتتا سن نعتتام السح ستت     عتتتري ئالحرتتانا  السسشؽ تت  لحشتتخاص  تتؽاو

ئسؽجل القانؽن الةولي سو القؽان ؼ الؽلشلت ث وهتلا  عشتي سن السح ست  الجشا لت  الةوللت  تقتةم دتطمبتا  
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   إ قتتاا العةالتت   متتو الحفتتاو  متتو  تتلادن الةولتت  السطمقتت ث كستتا  عهتتر لشتتا ظؽضتتؽح سن هتتلا التتشص
يرا تتي دتطمبتتا  دبتتةس الدتتلادن الؽلشلتت  ودتتا يشتتتن  تتؼ ذلتتغ دتتؼ ظهتتؽر الةولتت  السطمتتؽي دشهتتا التدتتملػ 

 ئرؽرن  ةم ا ترام اتفاقاتها الةولل .
ودؼ اددثم   مو ذلغ لمل السح س  الجشا لت  الةوللت  دتؼ   ؽدت  السسمكت  ادردنلت  الهاشتسل  

م والتتتتلٌ قؽبتتتتل ئتتتتالر   دتتتتؼ قبتتتتل 11/12/2117تدتتتتملػ التتتتر لس الدتتتتؽداني  ستتتتر البذتتتت ر ظتتتتتاريخ 
الح ؽدت  ادردنلتت ث وقتة جتتاو  ردود اد عتان الةوللتت   متو هتتلا اددتر  لا تتل  ولعتل اظرزهتتا السؽاقتت  
الدلا ل  اتجاد ر   ادردن ا  تراي ئالقةس  اصتس  لمكلتان اف ترا  ميث و تي  تب ل تحةيتة دتةً 

السح س  الجشا ل  الةوللت    تث سن هشالتغ دونل قانؽنل  هلا الطمل  ظة دؼ الرجؽع إلو لريق  سنذاو 
سلتتراي  تتي الشعتتام اد ا تتي وهشالتتغ دون للدتته سلرا تتال  تتي ذلتتغ الشعتتامث وان ئعتت  التتةون  قتتة  

 اتفابلا  وترت با  لمتعاون دع السح س  ودشها دؼ لػ  فعل ذلغ.
ادتتي وذلتتغ وبالتتتالي  عهتتر  جتتػ التعتتاون السطمتتؽي والستؽقتتع دتتؼ تمتتغ التتةون ئذتت ل لتتؽ ي سو إلا 

ئحدتتل لبلعتت   بقتهتتا ئالسح ستت ث ودتتؼ سجتتل تؽضتتلا ذلتتغ ئذتت ل جمتتي   ظتتة دتتؼ التس  تتا ظتت ؼ التتةون 
التي انزسه لمسح س  دشتل تي لدتها والتةون التتي انزتسه   قتالث  التةون السؤ دت   دتٌر  م هتا نعتام 

ةون التتتتي سدتتتا التتت 2112السح ستتت  الجشا لتتت  دشتتتل دختتتؽن نعادهتتتا   تتتا الشفتتتاذ  تتتي ادون دتتتؼ تستتتؽز  تتتش  
صادقه  مو الشعام اد ا ي   قال فل ؽن نفتادد ئحقهتا دشتل ال تؽم سدون دتؼ الذتهر التلٌ  عقتل ال تؽم 

 .(5)الدت ؼ دؼ تاريخ إيةاع تمغ الةول  صغ ترة قها سو قبؽلها سو دؽا قتها  مو ا نزسام
 تت  التتةون ويعتتؽد هتتلا اددتتر لكتتي تعتتة التتةون نفدتتها لمتكلتتك دتتع دبتتةس الدتتلادن السقبتتؽن لتتةٌ كا

اد زتتاو  تتي السح ستت  الجشا لتت  ويتزتتا سن دبتتةس الدتتلادن ورد  تتي ورلقتت  سدسلتت  اتفابلتت  دمادتت  لكا تت  
الةون التي  سمه  مو صلا   الس ثاا سو انزتسه   قتا وهتي دمادت  ظتطب ت  السبتادي ئذت ل  تام 

سٌ التتتتاام  دتتتؼ سجتتتل الؽصتتتؽن إلتتتو  ا تتت  القتتتانؽن التتتةولي و ا تتت  السح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت  ودتتتؼ رتتتػ
تفرضته دؤ دتتا  القتانؽن التتةولي ودتتؼ ضتسشها السح ستت  الجشا لت  الةوللتت  دمادتت  ئسرا تان دتتا ورد  تتي 
الس ثاا وان التتاام التةون اتجتاد السح ست  هتؽ التتاام ئحتةود دتا ورد  تي الس ثتاا ودتا  حقت  الفا ت  دتؼ 

 إنذاو السح س  الجشا ل  الةولل .
 دتتا اد ا تتي سن  رتتةر قتترار لمتتل افرجتتاو ا تتتشادال د  تتام( دتتؼ نعتتام رو 16 ستتثب سوجبتته الستتادن )

فلسا يتخل دؼ س سان  ي  تا   “الفرل الدائع دؼ د ثاا ه ئ  اددػ الستحةن اللٌ ورد ضسؼ  شؽان 
تهةية الدمػ واددؼ الةول  ؼ  ودؼ رػ وجؽي تحةية الحتا   التتي تعتبتر تهةيتةال لمدتمػ واددتؼ التةول  ؼث 
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والسبتادي ق ة افرجتاو دشعتا لتعط تل  ستل السح ست  وكتل ذلتغ دح تؽم و ت  الدتلاا العتام إذا دا تػ المجؽو ل
 .(6)وادهةاي التي تزسشها الس ثاا و ي دقةدتها درا ان دبةس  لادن الةون  مو إقملسها

 
 .لدوليا الكانون الدولية وأشداص ضوابط العالقة بني احملكنة اجلهائية :املطلب الجاني

 س  الجشا ل  الةوللت  الكث تر دتؼ السرتطمحا  التتي تتشعػ  ستل السح ست   عري  ي نعام السح
ودتتؼ ضتتسشها افرجتتاو و  تتبا التتة ًؽ ئعتتة اكتستتان إجتتراوا  التقاضتتيث ويعتتؽد الدتتبل  تتي ا تتتخةام 
السح ستتت  الجشا لتتت  لتمتتتغ السرتتتطمحا  و  سالهتتتا  متتتو ارض الؽاقتتتع دتتتؼ اجتتتل الحفتتتاو  متتتو ئعتتت  

 ت  السح ست  الجشا لت  الةوللت  تتسثتل  تي الدتلادن الب روقراللت  سو ث  دلا(7)الردؽز وادشخاص الةولل 
القانؽنلتت  ئح تتتػ الشعتتام السقتتتشؼ والدتتلادن التقم ة تتت  ئح تتتػ اف ستتان ئقةا تتت  ادنعستت  السؽجتتتؽدنث وكتتتللغ 
الدلادن الكارياداتل  ئسؽجل الؽ و الؽجةاني لذخص الحاكػ وبع  اد راد وكرادته ودا يشةرج تحته 

 .(8)مدلادن دؼ سنؽاع كث رن دؼ الدمط هلد الشساذج ل
 سؼ السس ؼ لمسح س  ا تستاد ضتؽائه داخملت  تتؤدٌ لفهتػ الترائه ظت ؼ  تلادن التةون ودقتزتلا  
العةالتت   شتتة تقتتة ػ لمتتل التعتتاونث كستتا  جتتل ادختتل ئعتت ؼ ا  تبتتار الفكتتر القا تتل ئح لقتت  سن دفتتاهلػ 

لتتو دشعستتا  إقملسلتت  ودوللتت  والتتةخؽن  تتي الدتتلادن تذتتهة  تتي الؽقتته التتراهؼ تقمرتتا ئدتتبل ا نزتتسام إ
اتفابلا  رشا ل  وجساعل  ودخؽن ئع  السفتاهلػ الجةيتةن ودتا نتتن  تؼ العؽلست  ا قترتاد   والتطتؽر 
التقشتتي  تتي دععتتػ دشتتا ي الحلتتانث ونعتترا لمتطتتؽرا  الحةيثتت   تتي القتتانؽن التتةولي العتتام و تتي  بقتتا  

 .(9)ئحقؽا افندان والقانؽن الةولي افندانيالسجتسع الةولي دع تااية ا نتهاكا  السرتبط  
دتؼ اجمهتا تتػ  و ي إلار القانؽن الةولي  ان دجمتس اددتؼ ددتئؽن  تؼ تحق ت  ادهتةاي التتي

إقتترار نعتتام السح ستت   سجمتتس اددتتؼ لة تته اخترتتاص لمتتل افرجتتاو التتلٌ  عتبتتر ق تتة قتتانؽني  متتو 
الجشا لتت  الةوللتت   تتةم البتتةو سو  السح ستت  ويجتتؽز دتتؼ خبلتته لسجمتتس اددتتؼ سن  طمتتل دتتؼ السح ستت 

ث ولكتؼ هتلا اددتر (11)السزي  ي إجتراوا  التحق ت  سو التقاضتي لسقتزتلا  الدتمػ واددتؼ التةول  ؼ
لتتػ  دتتتسر فبتتالتاادؼ دتتع سنذتتاو السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  الةا ستت   تتي الدتتائع  ذتتر دتتؼ تستتؽز  تتام 

للتتت  ددتتتتقم   تتتؼ ه ئتتت  اددتتتػ ث وبعتتتة الترتتتةي   متتتو نعادهتتتا اد ا تتتي سصتتتبحه دؤ دتتت  دو 1998
الستحةن و  ر خاضع  لدلطرتها سو  لطرن دجمس اددتؼ سو سٌ دتؼ سجهتان اددتػ الستحتةن و نستا يتتػ 
التعادل ظ ؼ السح س  والسؤ دا  الةولل  والةون  مو س اس تحق   سهةاي القانؽن الةولي الستعتةدن 

 ودشها تحق   العةال .
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ر تدتتعو التتةون لتح لقتته وتقبتتل  كتترن الدتتلادن السق تتةن دتتؼ سجتتل وهتتةي تحق تت  العةالتت  الجشا لتت  كسدلتتا
تحق ت  سهتةاي القتانؽن التةولي افندتتاني  متو كتل دتؼ يرتكتل  عتتل يتةخل  تي نطتاا اخترتاص السح ستت  
الجشا لتتت  الةوللتتت  و قتتتا لشعادهتتتا اد ا تتتي وو قتتتا لسدلتتتار تقمتتتص الدتتتلادن الؽلشلتتت  لسرتتتمح  تحق تتت  العةالتتت  

 طمل دؼ دولت  تدتملػ شتخص  رتكائته جترا ػ تستس ئتاددؼ والدتمػ التةولي يتؽجتل الجشا ل  الةولل   عشةدا 
 مو الةول  سظةاو التعتاون كؽنهتا  زتؽ  تي السجتستع التةولي و زتؽ  تي ه ئت  اددتػ الستحتةن التتي تتؽا ت  
سهتتتةا ها ئذتتت ل  تتتام دتتتع سهتتتةاي السح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت  ولكتتتؼ يتؽجتتتل  متتتو السح ستتت  سن تيختتتل ئعتتت ؼ 

دؽق  الةول  السطمؽي دشها التدملػ ودا يؽجتة دتؼ قؽا تة قانؽنلت  سختٌر قتة تسشتع الةولت  السطمتؽي  ا  تبار
دشهتتتا التدتتتملػ لتتتللغ يتؽجتتتل  متتتو السح ستتت  درا تتتان القؽا تتتة القانؽنلتتت  الةوللتتت  ادختتتًر دثتتتل قؽا تتتة القتتتانؽن 

 .(11)الةظمؽدا ي والقشرمي
كستا ذكرنتا  تائقا ظتقتة ػ لمتل إلتو  11/12/2117 قة قاده السح س  الجشا ل  الةولل  ظتاريخ 

الح ؽدت  ادردنلت  ظتدتملػ التتر لس الدتؽداني التلٌ يتتاور السسمكت  ادردنلت  الهاشتتسل   تي دهست  ر تتسل  
ويتستع ئالحران  ودؼ الثاظه سن  ران  ر لس الةول  تعشو  ةم جتؽاز دقاضتاته سدتام دحتاكػ دولت  

ث و ةم جؽاز التشف ل الجبٌر  مو سدتؽان الةولت  دتؼ قبتل الدتمطا  القزتا ل  لةولت  سختًر ودتؼ  سخًر
 رػ تهةي الحرانا  ظؽجه  ام إلو ضسان ا ترام  لادن الةول   شةدا   تؽن دؽظفؽهتا سو تذتريعاتها

دستتا يترتتتل  متتو ذلتتغ  (12)سختترً  سو نعسهتتا سو سدؽالهتتا  متتو  بقتت  دباشتترن ئالدتتلادن افقملسلتت  لةولتت 
سو لجهاز دؼ سجهاتها لسا  تي ذلتغ دتؼ دخالفت  لسبتةس  ةم إد انل  خزؽع دول  القانؽن لةول  سخًر 

 .(13)التداٌو  ي الدلادن
 (14)( دتتتتؼ نعتتتتام رودتتتا اد ا تتتتي واتفابلتتتت     شتتتا لمقتتتتانؽن الةظمؽدا تتتتي98 ؽ قتتتا لتتتتشص الستتتادن )

واتفابل  داا ا و رانا  جادع  الةون العربل ث    جؽز لمسح س  الجشا ل  الةولل  إ ال  السسمك  إلو 
ا تتتشادال لشعتتام رودتتا اد ا تتي و ن قتترار السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  دختتال  لستطمبتتا  دجمتتس اددتتؼ 

 الدتتلادن التتتي هتتي شتترل س ا تتتي لبنزتتسام إلتتو السعاهتتةا  الةوللتت  ودتتتا يتدتت  دتتع دبتتةس الرضتتتا ل 
ث و   دتؽا قبتؽن انتقتاص  تلادن التةون ئقترارا  1969السشرؽص  ملته  تي قتانؽن السعاهتةا  لعتام 

دلادن ئحج  دتطمبا  العةال  الجشا لت  الةوللت ث وي تؽن هتلا اددتر دقبتؽن إذ دتا صتةر تتعةً  مو ال
و قال لسرا ان  ران  التشف ل والتي تعشو سنته    جتؽز التشف تل الجبتٌر  متو سدتؽان الةولت  التتي تتسدتغ 

 .(15)ظهلد الحران  ضة سٌ إجراو  ق ة دؼ  ريتها خب ا لمشعام اد ا ي لمسح س 
   جتؽز  -1  :( تتشص  متو سنته98د التتي تتشتاون التعتاون دتع السح ست ث  الستادن )وو قال لمسؽا

لمسح س  سن تؽجه لمل تقة ػ سو ددا ةن  قتزي دؼ الةول  السؽجه إل هتا الطمتل سن تترتري  متو 
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نحتتتتؽ يتشتتتتا و دتتتتع التااداتهتتتتا ئسؽجتتتتل القتتتتانؽن التتتتةولي فلستتتتا يتعمتتتت  ئحرتتتتانا  الةولتتتت  سو الحرتتتتان  
سو دستمكتتا  تائعتت  لةولتت  رالثتت ث دتتا لتتػ تدتتتطع السح ستت  سن تحرتتل سو ل  متتو  الةظمؽدا تتل  لمذتتخص

   جؽز لمسح س  سن تؽجته لمتل تقتة ػ  -2.تعاون تمغ الةول  الثالث  دؼ سجل التشازن  ؼ الحران 
يتطمل دؼ الةول  السؽجه إل ها الطمل سن تترري  مو نحؽ   يتف  دع التااداتهتا ئسؽجتل اتفاقتا  

دا لتػ   تؼ ثدؽا ق  الةول  السر م  كذرل لتقة ػ شخص تائع لتمغ الةولت  إلتو السح ست  دولل  تقتزي
وهلا اددر  دؽا قتها  مو التقة ػ  ظؽ ع السح س  سن تحرل سو ل  مو تعاون الةول  السر م  ف طاو

 ق ؽد الدلادن الستسثم  ئذ ل قانؽني سو ئذ ل  عمي.  عشي وجؽي درا ان
  تعب ر  ؼ دعاهر الدتلادن وبالتتالي هتي ق تؽد دذترو   دنهتا دؤ دت   متو تعتبر الق ؽد القانؽنل

رضا الةول ث  ؽاو سكتان رضتا  ادتا ددتبقا سو رضتا خاصتا ئحتا   دع شت  و تي دقةدت  الق تؽد القانؽنلت  
الشاجس   ؼ القانؽن الةولي والتي تعتبر دذترو   دتؼ قبتل سشتخاص القتانؽن التةولي والتتي تتساشتو دتع 

 تتي جعتتل التتتير ر ا جتاظي  متتو لمبتتا  التعتتاون دتتؼ قبتل السح ستت  الجشا لتت  وهتتي  تتسؽ  دؽضتؽع درا تتتشا
القتتانؽن التتةولي  متتو القتتانؽن التتةاخمي ئح تتث  عتبتتر تق تتة القتتانؽن التتةولي ئالدتتلادن الؽلشلتت  ئذتت ل جا تتي 
 دؼ خبن قؽا ةد التفر مل  هي دعهر دؼ دعاهر الدلادن الؽلشل ث  سثب  شتةدا يتشعػ القتانؽن التةولي

 تت  دتترور الدتتفؼ ادجشبلتت   تتي السلتتاد افقملسلتت  لةولتت  دتتا سو تق  تتة قتتانؽن  سا تت   قتتؽا افندتتان لحتت  
الةول  الدلادٌ  ي تشعلػ سوضا ها  هتي ق تؽد ا جاظلت   متو التةون تجعمهتا تتعتاون دتع السح ست  ئذت ل 

 .(16)يتساشو دع دبةس الدلادن وللس انتقاص الدلادن
قتتانؽن التتةولي  متتو  تتلادن التتةون هتتي ا لتاادتتا  التتؽاردن  تتي وكتتللغ دتتؼ الق تتؽد التتؽاردن  تتي ال

السعاهتتةن والستسثمتتت   تتي إقتتترار دعاهتتةن رودتتتا السشذتتئ  لمسح ستتت  الجشا لتت  وس زتتتا دتتؼ الق تتتؽد القانؽنلتتت  
السقبؽل  هي الحرانا  الةظمؽدا ل  والقشرمل  وكللغ الق ؽد الشاجس   ؼ  زؽي  السشعسا  الةولل  

شلت     ق تةها إ  القتانؽن التةولّي سدتا الق تؽد الفعملت  التتي  سار تها ئعت  سشتخاص وبالتالي الدلادن الؽل
السقبتؽن  اللتا القانؽن الةولي هي سدر دخال  لمقانؽن الةولي ودؼ رػ تعتبتر تجتاوز  متو دبتةس الدتلادن 

 .(17)كسدلار لطبلع  العبق  ظ ؼ سشخاص القانؽن الةولي والسح س  الجشا ل  الةولل 
 

 جانياملبحح ال

 طبيعة االرتباط بني مبدأ الشيادة وطلبات التعاون مع احملكنة اجلهائية الدولية
 

سن الدلادن الؽلشل   ي ظل الشعام القزا ي الةولي الحتالي صتا ل الؽ  ت  القزتا ل   تي نعتر ئعت  
السح ست   القزا ا  ظة سن تتيرر خرؽص تها وتتراجع سدام التير ر الدمبي لدتلادن التةون وخرؽصتال سن  بقت 
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  تقترتتتر  تتتتي  بقتهتتتتا دتتتتع اددتتتتػ الستحتتتتةن وسجهاتهتتتا  حدتتتتلث و نستتتتا تستتتتتة لتذتتتتسل دون العتتتتالػ وكتتتتل 
سشتتتخاص القتتتانؽن التتتةولي ادختتتًر   تتتث سن العبقتتت  دح ؽدتتت  دتتتع دجمتتتس اددتتتؼ وجسدلتتت  التتتةون ادلتتتراي 

وبا تبتار  مث17/17/1998 دل نعام رودا اد ا ي لمسح س  الجشا لت  الةوللت  السعتستة  تي رودتا ظتتاريخ 
سن العبق  ظت ؼ السح ست  وسجهتان اددتػ الستحتةن تتػ تفرت مها  تي الشعتام اد ا تيث  دتؽي نقتؽم ظةرا ت  
 بقتت  السح ستت  دتتع التتةون ادلتتراي والتتةون   تتر ادلتتراي  تتي سلتتار تتتير ر دبتتةس الدتتلادن  متتو هتتلد 

 التالل .العبق  دؼ خبن السطالل 
  

 .ة على طبيعة العالقة بني احملكنة والدول األطزافتأثري مبدأ الشياد :املطلب األول

يتزتتا دتتؼ لريقتت  سنذتتاو السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  سن هشالتتغ دون سلتتراي دتتؼ ختتبن الشعتتام 
اد ا ي وهشالغ دون للده سلرا ال  ي الشعام اد ا ي وان ئع  الةون  قتة  اتفابلتا  وترت بتا  

بالتتالي  عهتر  جتػ التعتاون السطمتؽي والستؽقتع دتؼ لمتعاون دع السح س ث ودشها دؼ لتػ  فعتل ذلتغ و 
تمغ الةون ئذ ل لؽ ي وذلغ ئحدل لبلع   بقتهتا ئالسح ست  الجشا لت ث   ته سلادته  تتؽن دولت  
نفدتتها ظهتتلا الشعتتام وصتتادقه  ملتتهث رتتػ تدتتٌر س  ادتته الخاصتت  ئالتعتتاون  متت هػ دشتتل دختتؽن الشعتتام 

ن السجتستتع التةولي هتتي دتؼ سوجتتة السح ست  دتتؼ (  تتي  ت ؼ ان سراد2112/ 7  تا الشفتاذ دتتؼ تتاريخ )
 (18)خبن إقرار الةون لمشعام اد ا ي ودؼ رػ الترةي   مله.

وبسا سن إرادن الةون هي دؼ  اهسه  ي وجتؽد الشعتام اد ا تي ودتؼ رتػ اف تبن  تؼ إنذتاو 
ث و  تتث سن لمسح ستت  (19)السح ستت ث  ستتؼ الطبلعتتي سن تكتتؽن لمسح ستت   بقتت  ورلقتت  دتتع تمتتغ التتةون

شخرتتل  قانؽنلتت  دوللتت ث ولهتتا دتتؼ ادهملتت  القانؽنلتت  دتتا يؤهمهتتا لسسار تت  وظا فهتتا وتحق تت  دقاصتتةهاث 
 ةن دسار   السح س  د سالها يتطمتل دشهتا إقادت   بقتا  سكثتر  تع ل لتذتسل دون العتالػ اد زتاو 

هتتةاي  تتي ه ئتت  اددتتػ الستحتتةن وان     تتؽن دشطتت  ودفهتتؽم الدتتلادن الؽلشلتت   تتا   سدتتام تحق تت  اد
التي تػ إقرار السح س  دؼ سجمهاث و دتل هتلا السشطمت  لهتا سن تعقتة اتفابلتا  دعهتا ئستا  س شهتا دتؼ 

 .(21)دسار   وظا فها واختراصاتها  مو سقاللػ تمغ الةون
( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي  ستتشا السح ستت  الحتت   تتي  قتتة ا تفاقتتا  78( دتتؼ الستتادن )5كستتا سن الفقتترن )

 با  الخاص  لمتعاون دعها  ي  لاا ا تفابلا  القزتا ل  دتؼ سجتل ا  تتجائ  دع تمغ الةون ووضع الترت
( تج تتا لمتتةون   تتر 12دتتؼ الستتادن ) (3لطمبتتا  السدتتا ةن السقةدتت  دتتؼ قبمهتتاث ئافضتتا   إلتتو سن الفقتترن )

ادلتتراي قبتتتؽن دسار تتت  السح ستتت   ختراصتتتها ئرتتتةد قزتتل  دع شتتت  دون الشعتتتر إلتتتو ا تبتتتارا  الدتتتلادن 
 ن دؼ سلام الةون اد زاو نفدها ئه تكؽن دماد  لمتعاون القزا ي.الؽلشل  وا
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 ولمسح ستت  سن تتتشعػ  بقاتهتتا دتتع كا تت  دون العتتالػ ونحتتؼ نجتتة سن هشالتتغ الكث تتر دتتؼ السؽضتتؽ ا 
التتتتي تعهتتتر سرشتتتاو التطب تتت   متتتو سرض الؽاقتتتع ودتتتؼ رتتتػ  ظتتتة دتتتؼ س ستتتان السبتتتادي العادتتت  و تتتي دقتتتةدتها 

جشا لتت  دتتع درا تتان  تتلادن التتةون  متتو إقملسهتتا ودؽالش هتتاث وتطبلقتتا لتتللغ نجتتة سن ا تبتتارا  تحق تت  العةالتت  ال
 هي:الشعام اد ا ي لمسح س   سا لمةون ادلراي فله  ةم تشف ل التاام التعاون و   ربث  ا  ث 

إذا كتتان تقتتة ػ الؽرتتا   سو كذتت  اددلتت   زتتر ئتتاددؼ التتؽلشي لمةولتت  السطمتتؽي دشهتتا التعتتاون  -س 
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س .93دؼ السادن ) (4لفقرن )وذلغ ئسؽجل ا

إذا كانتته الؽرتتا   سو السعمؽدتتا  السطمتتؽي تقتتة سها دمتقتتاد دتتؼ دولتت  سختتًر للدتته لر تتال  تتي الشعتتام  -ي 
نعتتتام ( دتتتؼ 73اد ا تتتي لمسح ستتت ث و  تتتر درتبطتتت  ئاتفتتتاا تعتتتاون دعهتتتا وذلتتتغ ئسؽجتتتل الستتتادن )

 السح س  اد ا ي.
 لتي  ستشا الحرتان  ويسشتع تدتملػ الستهست ؼ سو اتختاذ سٌ إجتراو ئحقهتػ وذلتغ ي  ال  وجؽد التاام دو  -ج 

 ( دؼ نعام السح س  اد ا ي.98ئسؽجل نص السادن )
و ي جسلع اد ؽان  جل  مو الةول  الطري الرا ز  لمتعاون ئسؽجل السؽاد الدائق  سن تبمت  

(  تتي   لقتتته 98الستتادن ) الستتة ي العتتام لمسح ستت  الجشا لتت  ئي تتباي التتر  ث ويتتًر البا تتث سن نتتص
 عفتتي الةولتت  دتتؼ تدتتملػ ادشتتخاص السطمتتؽب ؼ السؽجتتؽديؼ  متتو إقملسهتتا سذا كتتان هتتلا التدتتملػ  ستتس 
  لادتها الؽلشل  دون ا تبار ذلتغ تتير ر  متو  ستل السح ست  الجشا لت   ن اددتر قتة   تؽن لته ظتةا ل

كستتت  الستهستتت ؼ سو س فتتتاهػ دتتتؼ ئا تبتتتارد دتتتؼ السدتتتا ل افجرا لتتت  وللدتتته السؽضتتتؽعل  التتتتي تسشتتتع دحا
 الخزؽع لمعةال  الجشا ل  الةولل .

وبتقةيرنا سن التعاون  تي   تر الحتا   التتي   تجبتر التةون  م هتا تخزتع لتقتةير تمتغ الةولت  ودتا  
 عتبتتر ددتتاس دباشتتر ئالدتتلادن الؽلشلتت  ودتتتو  عتبتتر ددا تتال ئدتتلادتها دتتؼ ختتبن التعتتاون دتتع دتتا سلادتته 

دع الشعام القزا ي لمسح س  دتع ادختل ئعت ؼ ا  تبتار سن دبتةس ا تترام السدتاوان  تي  نفدها ئه ودا يتساشو
الدلادن دبةس دمام لتمتغ التةون ظؽصت  سنهتا دمتادت  ئي  تام الس ثتااث رتػ سن السركتا السستتاز التلٌ تتستتع ئته 

و إنستتا ئعتت  التتةون  تتي دجمتتس اددتتؼ التتةولّي لتتػ  فتترض دتتؼ الشا لتت  القانؽنلتت   متتو ئتتاقي التتةون اد زتتا
 .(21)تقرر ئسؽا ق  الةون اد زاو جسلعا وان  مطتها دق ةن ئسا لمةون ادخًر دؼ  قؽا 

وقة   تؽن التعتاون  تي الجانتل القزتا ي التلٌ  ذتسل رتبث درا تل دتؼ التعتاون والتتي  تي دقتةدتها 
ث   ث تعُة السادن ) الةوللت   دؼ الشعام اد ا تي لمسح ست  الجشا لت  (12در م  دا قبل در م  نعر الة ًؽ

هتتتتتي الستتتتتتادن السعشلتتتتتت  ظتشعتتتتتلػ التعتتتتتتاون  تتتتتتي هتتتتتلا الجانتتتتتتل تحتتتتتته  شتتتتتؽان )الذتتتتتترول السدتتتتتتبق  لسسار تتتتتت  
السح ستت  لتس  شهتتا ئح تتث  عتتُة دتتؼ سهتتػ سوجتته التعتتاون التتلٌ  س تتؼ سن تقةدتته التتةون إلتتو  (22)ا خترتتاص
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متتتو دتتؼ دسار تتت  اختراصتتها وا تسادهتتتا كتشعتتلػ دولتتتي قتتا ػ ظلاتتتته  س شهتتا دسار تتت  اختراصتتاتها  
الؽجتتتته اد زتتتتل   تتتتث ان دزتتتتسؽن هتتتتلد السر متتتت  يتسثتتتتل  تتتتي قبتتتتؽن التتتتةون سن تستتتتارس السح ستتتت  
اختراصتتاتهاث ئح تتث  ختمتت  اددتتر  تتي السحتتاكػ الجشا لتت  الةوللتت  السؤقتتت  دثتتل السح ستت  الجشا لتت  

 الةولل  ل ؽ دبفلا الدائق  وكللغ السح س  الخاص  ظروانةا.
 ست   دتتشة لقترارا  دجمتس اددتؼ الستزتسش  إنذتاو هتات ؼ  التعاون الؽاجل ظ ؼ تمتغ التةون والسح

( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ل ؽ دتتبفلا الدتتائق ث والستتادن 29السح ستتت ؼث  الستتادن )
( دتتتؼ الشعتتتام سد ا تتتي لسح ستتت  روانتتتةا قتتتة  تتتةد  سوجتتته التعتتتاون ظتتت ؼ التتتةون والسح ستتت  الجشا لتتت  28)

عتتتام  تتتي تشف تتتل و  تتت  السح ستتت ث  مهتتتات ؼ السح ستتتت ؼ اد تتتب ل   متتتو السحتتتاكػ الةوللتتت ث ودشهتتتا التعتتتاون ال
( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ل ؽ دتتبفلا الدتتائق ث وكتتللغ 4الؽلشلتت  و قتتا لمستتادن )

( دتتتؼ الشعتتتام اد ا تتتي لروانتتتةاث إذ  جتتتؽز لهتتتات ؼ السح ستتتت ؼ سن تطمبتتتا ر تتتسلال إلتتتو السحتتتاكػ 5الستتتادن )
لت  التشتازن  تؼ اختراصتهاث لكتي تتتس ؼ دتتؼ ال لتام ئسهادهتاث و   جتؽز لتمتغ السحتاكػ سن تتتر   الؽلش

ذلغ الطمل لللغ  ةن الةون دماد  ئالتعاون دع السح س  ظهلا الخرؽصث ولتلس لهتا الخلتار  تي قبتؽن 
 .(23)سو ر   دسار   سٌ دؼ هات ؼ السح ست ؼ  ختراصها

ي  التت  تحريتتغ التتة ًؽ دتتؼ دولتت  لتتري سو دتتؼ الستتة ي وتكستتؼ سهسلتت  القبتتؽن قبتتل نعتتر التتة ًؽ  تت
العتام لمسح ستت ث  السح ست  لتتؼ تدتتتطلع سن تستارس اختراصتتها ئذتين جريستت  تتتةخل  تي نطتتاا اختراصتتهاث 

التاللتت  لر تتال  تتي وبالتتتالي لتتؼ تتتتس ؼ دتتؼ تحق تت  سهتتةا ها ودقاصتتةهاث دتتا لتتػ تكتتؼ وا تتةن سو سكثتتر دتتؼ التتةون 
 الشعام اد ا ي:

 .ؽن الذخص الستهػ ئالجريس  س ة ر ا اهاالةول  التي    -1
الةول  التي وقع  ي إقملسها الدمؽا ق تة البحتثث سو دولت  تدتج ل الدتف ش  سو الطتا رن إذا كانته  -2

 الجريس  قة ارتكبه  مو ظهر تمغ الدف ش  سو الطا رن.
إذا كانتتته جسلتتتع تمتتتغ التتتةون   تتتر سلتتتراي  تتتي الشعتتتام اد ا تتتيث  ةنتتته يمتتتام لسسار تتت  السح ستتت  

ختراصهاث سن تقبل س ة تمغ الةون  مو ادقل ئاختراص السح س  فلسا يتعم  ئالجريست  السرتكبت ث  
 ستتؼ الزتتروٌر سن   تتؽن ذلتتغ القبتتؽن ظؽ تت م  تدعبتتر  شتتهث وقتتة سوضتتا الشعتتام اد ا تتي تمتتغ الؽ تت م  

لتتي ئذ ل دحةد وهي دا  دسي ي إ بن   جل إيةا ه لتةً دددتجل السح ست ث و شة تلع تتعتاون الةولت  ا
قبمه ا ختراص دع السح س  ئب سٌ تيخ ر سو ا تثشاو وا تشادا  مو ذلغ  تةن قبتؽن الةولت  ئسسار ت  

 .(24)السح س   ختراصها  عة ئح  دفتاح لتعاون تمغ الةون دع السح س 
 ثاختراصها دسار   ئةد انها  ل ؽن   السح س ث اددؼ دجمس تحريغ الة ًؽ دؼ قبل  ال سدا  ي 
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و قبؽن تمغ الةول  السرادق   مو الشعام اد ا ي و ن انعقاد ا ختراص لمسح س  دون الحاج  إل
سشترنا  تائقال   تث سن دسار ت  السح ست    مو إقملػ تمغ الةول  سنسا  عبر  تؼ دبتةس  تلادن الةولت  كستا

اختراصها ئذ ل تمقا ي نتلج  قبؽن الةول  السدتب  لتللغث وهتلا يتطمتل دشهتا اتختاذ إجتراوا   متو 
تعاون تمتغ التةون دعهتاث  تةذا ادتشعته  تؼ ذلتغ دتعممت  ئعتةم  تمغ الةول ث دسا  دتمام ئالزرورن إقملػ

قبؽلها ئاختراص السح س ث  دل ؽن ذلغ  ببال لسخالف  دا وقعه  مله دؼ اتفابلتا  وتعهتةا  وهتلا 
 اددر يتدبل ئةش اللا  داخل السجتسع الةولي خب ا لمسقاصة التي دؼ سجمها وجة  السح س .

( دتؼ 12و مله  ةن جسدل  الةون ادلتراي يتؽجتل  م هتا س تادن الشعتر فلستا  ختص تعتةيل الستادن )
الشعتتتتام اد ا تتتتي لمسح ستتتت ث مو الشحتتتتؽ التتتتلٌ  جعتتتتل دتتتتؼ تحريتتتتغ التتتتة اًو دتتتتؼ دجمتتتتس اددتتتتؼ  دتتتتتمام 

ث وذلتتغ دتتؼ سجتتل إضتتفاو تتتير ر (25)ئالزتترورن دؽا قتت  التتةون السعشلتت   متتو دباشتترن السح ستت   ختراصتتها
اظي  متتو دبتتةس الدتتلادن الؽلشلتت  وتقتتة ػ د عتت  لعستتل السح ستت  و ئذتت ل يتساشتتو دتتع دتطمبتتا  إنذتتا هاث إ جتت

وبالعؽدن لسؤتسر رودتا يتزتا دشته سن ئعت  التةون كتان هتة ها بلتام السح ست  الجشا لت  دستا يؽضتا   لقت  
رتاص لرتالا التشازن دؼ جانل ئع  الةون التي كانه تطالل ئ لام دح س  جشا لت  دوللت  وا تع  ا خت

الةون التي ظلله كل جهؽدها دتؼ سجتل تزت    اخترتاص السح ست ث لكتؼ هتلا اددتر ظتةا ضتروريا   تث 
و متو رس تها الؽ  تا  الستحتةن - رمه الةون ادولتو  تي دقاظمته  متو تراجتع التةون الثانلت   تؼ إصترارها 

 ست  اختراصتاتهاث  تؽاو  مو اشترال قبؽن دولت  جشدتل  الستتهػ  تي كتل دترن تباشتر   هتا السح -اددري ل 
ث سو كتتتان  تتتببا  سملتتتال قتتتة يتتتة ع التتتةون ادلتتتراي إلتتتو (26)فلستتتا يتعمتتت  ئتتتالحري سو الجتتترا ػ ضتتتة افندتتتانل  

المجتتؽو لهتتلا ا  تتتثشاوث وبافضتتا   إلتتو سن ا تتتفبن تمتتغ الستتةن  تتي تث لتتك ادشتتخاص السخترتت ؼ  تتؽن 
ؽصتتال إن دفهتتتؽم هتتلد الجتتترا ػ ئسؽجتتتل دتطمبتتا  س  تتتام جتترا ػ الحتتتري التتؽاردن  تتتي الشعتتام اد ا تتتيث خر

س  تتتام الشعتتتام اد ا تتتي لمسح ستتت  سو تتتع دتتتؼ تمتتتغ السقتتتررن ئسؽجتتتل ا تفابلتتتا  التتتتي ُتذتتت ل  جتتتر الااويتتت  
 .(27)لمقانؽن الةولي افندانيث دثل اتفابلا  جشلك ادربع  و  رها

لسح ستت  وسشتتخاص سدتا السر متت  الثانلتت  دتؼ التعتتاون السطمتتؽي  تتي  تةود دبتتةس الدتتلادن الؽلشلت  ظتت ؼ ا
القتتانؽن التتةولي   ستتؼ ختتبن در متت  نعتتر التتة ًؽ ئح تتث تقتتؽم التتةون ئحسا تت   تتلادتها وبالتتة اع  شهتتا ئ تتل 
الؽ تتتا ل الساد تتت  والقانؽنلتتت  ضتتتة كتتتل دتتتا يهتتتةد  تتتمطانها التتتةاخمي تساشتتتلا دتتتع  تتتةود القتتتانؽن التتتةولي التتتلٌ 

ختراصتاتها تبعتا لسبتةس الدتلادن افقملسلت ث يتؽق  سدام القؽان ؼ الؽلشل  التي تتتؽلو   تػ وتشعتلػ شتؤونها وا
ويبةو سن تعتاون الةولت  دتع السح ست   شتة نعتر التة ًؽ هتؽ سدتر يؤكتة  متو الدتلادن الؽلشلت  و  يتعتارض 

( وكتتتللغ 935( و)827دعهتتتا ويعتتتُة واجتتتل  متتتو تمتتتغ التتتةونث وبتتتالرجؽع إلتتتو قتتتراٌر دجمتتتس اددتتتؼ رقتتتػ )
يتعتتت ؼ  متتتو جسلتتتع التتتةون  نجتتتة سنتتته ودح ستتت  روانتتتةاث الشعتتتاد ؼ الخاصتتت ؼ ئسح ستتت  يؽ دتتتبفلا الدتتتائق 
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التعاون دع السح ست ؼ  الفتي اللكر  تي التحق ت  دتع ادشتخاص الستهست ؼ ئارتكتاي انتهاكتا  جدتلس  
لمقتتانؽن التتةولي افندتتاني و تتي دحتتاكستهػث  التعتتاون واجتتل ظتت ؼ التتةون وتمتتغ السح ستت  وبخاصتت  التتةون 

 ي الدتتاظ ث و  ؽدتت  روانتتةاث  عم هتتا إظتتةاو التعتتاون التتتام دتتع التتتي نذتتي  ئعتتة تفكتتغ افتحتتاد ال ؽ دتتب
ويتسثتل ذلتغ التعتاون ئ لتام تمتغ التةون ظتةون سٌ تتيخ ر   دبترر لته ظتقتة ػ  (28)السح س  ئسختم  صتؽرد

 .(29)السدا ةن  شة الطمل دشها سو تشف ل سٌ سدر صادر  ؼ إ ةً دوا ر تمغ السح س  الةولل 
جتل  م هتا دتؼ سجتل دسار ت  اختراصتاتهاث     فتي قبتؽن التةون والسح س  الجشا ل  الةولل   

ث  قتتة سوجبتته  الُسجتترد ظتتللغ ا خترتتاصث  هتتي تحتتتاج إلتتو تعتتاون إضتتا ي دتتؼ التتةون  شتتة نعرهتتا لمتتة ًؽ
( دتتتؼ الشعتتتام اد ا تتتي  متتتو التتتةون ادلتتتراي التعتتتاون التتتتام دتتتع السح ستتت  فلستتتا تجريتتته دتتتؼ 86الستتتادن )

و  رهتتتا دتتتؼ افجتتتراوا ث والجتتتةير ئالتتتلكر سن واضتتتعي الشعتتتام اد ا تتتي تح لقتتتا   تتتي الجتتترا ػ والسقاضتتتان 
لمسح ستت  قتتة قرتتةوا ا تتتخةام تعب تتر  تعاونتتا تادتتال  وذلتتغ لمتيك تتة  متتو سهسلتت  التتةور التتلٌ  جتتل سن تقتتؽم ئتته 

 الةون لتده ل بلام السح س  ئسهادها ئرؽرنع تتدػ ئالفعالل  والح ةن والكفا  .
ام السح ستت  اد ا تتي تطمتتل دتتؼ التتةون ادلتتراي إد انلتت  ( دتتؼ نعتت88كستتا سن نتتص الستتادن )

اتخاذ افجراوا  البزدت  ئسؽجتل قؽان شهتا الؽلشلت ث لتحق ت  جسلتع سشت ان التعتاون السشرتؽص  ملته 
( دتتتؼ الشعتتتام اد ا تتتي 89) ودشهتتتا ال تتتب   متتتو الذتتتخص وتقة ستتته إلتتتو السحاكستتت  كستتتا نرتتته الستتتادن

جتتؽز لمسح ستت  سن تقتتةم لمبتتال دذتتفؽ ا ئتتالسؽاد السؤيتتةن لمطمتتل لمسح ستت   تتي الفقتترن ادولتتو دشتته  متتو سنتته   
لم تتب   متتو شتتخص وتقة ستته إلتتو سٌ دولتت  قتتة   تتؽن ذلتتغ الذتتخص دؽجتتؽدال  تتي  91السب شتت   تتي الستتادن 

إقملسهتتتاث و م هتتتا سن تطمتتتل تعتتتاون تمتتتغ الةولتتت   تتتي ال تتتب   متتتو ذلتتتغ الذتتتخص وتقة ستتته و متتتو التتتةون 
  والتقتة ػ و قتتا د  تام هتتلا البتتاي ولاجتراوا  السشرتتؽص  م هتتا ادلتراي سن تستثتتل لطمبتا  إلقتتاو ال تتب

الحمتتؽن العسملتت   تتي ( دتتؼ ذا  الشعتتام التتلٌ  قتتةم 91 تتي قؽان شهتتا الؽلشلتت  ث ئافضتتا   إلتتو نتتص الستتادن )
 .(31) ال  تعةد الطمبا  السقةد  ظهلا الخرؽص

قتتة د تتا  ظتت ؼ درتتطما ( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  112وهشتتا تجتتةر افشتتارن إلتتو سن الستتادن )
 التقتة ػ  ويعشتتي نقتتل دولتت  دتتا شخرتتال إلتتو السح ستت   ستبل ظهتتلا الشعتتام ودرتتطما التدتتملػ التتلٌ  عشتتي نقتتل 
دولتت  دتتا شخرتتال إلتتو دولتت  سختتًر ئسؽجتتل دعاهتتةن سو اتفابلتت  سو تذتتريع ولشتتيث وهتتؽ تس  تتا دقرتتؽد دن 

تُبتترر ر تت  الةولتت  السطمتتؽي دشهتتا التدتتملػ لمبتتا  التدتتملػ السعتتتادن ظتت ؼ التتةون التتتي يتترد  م هتتا ا تتتثشاوا  
ال لام ظتللغث سدتا لمبتا  التقتة ػ التتي ئاتته تدتتخةدها السحتاكػ الجشا لت  الةوللت ث فبسؽجبهتا    جتؽز لمةولت  

 .(31)ا تخةام تمغ السبررا  التقم ة   لر   الطمل  شةدا تطمل السح س  الجشا ل  الةولل  دشها ذلغ
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 دتؼ السبتادي اد ا تل   تي القتانؽن التةولي ولقتة نرته  ملته س متل وبا تبار إن دبةس الدلادن هؽ
السؽار   الخاص  ئالسشعسا  الةولل  ئذ ل  ام ودشعس  اددػ الستحةن ئذ ل ختاص وكتؽن السدتاوان 

التستتع   ي الدلادن يترتل  م هتا سن تكتؽن كتل دولت  دهستا   تؼ سصتمها وددتا تها دتدتاوي  دتؼ   تث
  دع الةون ادخًر اد زاو  تي ه ئت  اددتػ الستحتةنث دستا يتؽجتل  متو ئالحقؽا وا لتاام والؽاجبا

السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  التعادتتل دتتع لمبتتا  التعتتاون ظتتةون تفتتاو  و تتي نفتتس الزتتؽائه ئع تتةال  تتؼ 
 دؽاقت  التتةون الدلا تتل  دتؼ قزتتل   القتت  لدتشؽا  لؽيمتت  وتحتتتاج إلتو تفع تتل دور القتتانؽن التةولي  تتي كتتل

 و  مؽن ترضي كا   ادلراي.سقداده لمؽصؽن إل
سدا التعاون السطمؽي  ي الذ  ا  جاظي ظ ؼ السح س  الجشا ل  الةولل  وسشخاص القانؽن التةولي 
دون تير ر الجانل الدمبي لسبةس الدلادن الؽلشل   شة در م  تشف تل الح تػ ئح تث تبتةو هتلد السر مت  ذا  

ةم ئدتلادن ئعت  التةون وخرؽصتا إذا كتان سهسل  ئخرؽص تشف ل ئع  اد  ام دنها   ظة سن ترط
الذخص السطمؽي التشف ل ئحقه  سثل وجؽد دول  قا ست  كستا  الت  التر لس الدتؽداني  ستر البذت ر   تث 
تعتبتتر در متت  تشف تتل القتترارا  واد  تتام السر متت  ادكثتتر تعق تتةال كؽنهتتا درتبطتت  ظتحةيتتة الجهتت  التتتي تتتتؽلو 

ع دفتاهلػ الدتلادن الؽلشلت  السرتبطت  ظتمتغ الةولت  وبتحةيتة الجهت  تشف ل الح تػ ولبلعت  العبقت  والتتبزم دت
التتتي تتتتؽلو تشف تتل الح تتػ والكل لتت  التتتي يتتتػ التشف تتل دتتؼ خبلهتتاث ولريقتت  إقادتت   تتجؽن لتشف تتل القتترارا  

 .(32)واد  ام ئح  هؤ و ادشخاص السؽجؽديؼ  مو إقملػ تمغ الةون ئسهس  ر سل 
( والخاصتت  935ث827دجمتتس اددتتؼ والتتتي تحستتل ادرقتتام )  تتث تذتت ر القتترارا  الرتتادرن  تتؼ 

ئطريق   سل السح س  الخاص  ظ ؽ دبفلا وروانةا والتي سكة    هسا سهسلت  التعتاون دتؼ قبتل سشتخاص 
القتتانؽن التتةولي والسشعستتا  ادهملتت   متتو السدتتاهس  ظتتتؽ  ر كا تت  الدتتبل والختتةدا  لهتتات ؼ السح ستتت ؼث 

تشف تتتتتل اد  تتتتام التتتتتي ترتتتتتةر  شهستتتتا وخرؽصتتتتال سن هتتتتتات ؼ  و متتتتو وجتتتته الخرتتتتتؽص والتعتتتتاون  شتتتتة
السح ستت ؼ يشقرتتها وجتؽد  تتجؽن لتشف تتل اد  تام الرتتادرن  شهتتاث دستا يتطمتتل المجتتؽو إلتو دبتتةس التعتتاون 

 .(33)الطؽ ي دؼ جانل الةون  ي تشف ل اد  ام الرادرن  شها
( دتؼ نعتام 27 هتا الستادن )كسا جًر الشص  مو القؽا تة افجرا لت  وقؽا تة افربتا  ئح تث سشتار  إل

السح س  الخاص  ظ ؽ دبفلا الدائق   مو سن  قؽب  الدجؼ تشفل  ي دول  تع شهتا السح ست  دتؼ ظت ؼ قا ست  
الةون التي سظة  لسجمس اددؼ ا تعةادها لقبتؽن ادشتخاص الستةان ؼث وي تؽن ا  تجتاز  تي الدتجؼ و قتا 

 .(34)فشراي السح س  الجشا ل  الةولل  لمقانؽن الداٌر السعسؽن ئه  ي تمغ الةول ث وخاضعا
كسا ان ا ختراص القا ػ  مو دبةس تكادل نعام رودا اد ا يث يتطمل ا لتاام ئالتعاون دع 
السح ستت  دتتؼ جانتتل التتةون ادلتتراي  تتي نعادهتتا اد ا تتيث ودتتةً ارتبتتال دؽضتتؽع التعتتاون ئحفتتى 
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عو ئسؽجبها ئدمط  تقةيريت  وا تع  الدمػ واددؼ الةول  ؼ ولبلع  اختراص دجمس اددؼ اللٌ  ح
( دتتؼ د ثتتاا ه ئتت  اددتتػ الستحتتةنث وبالتتتالي  خزتتع لمتتل التعتتاون دتتؼ قبتتل 39ا تتتشادال إلتتو الستتادن )

السح س   شتة تشف تل الح تػ إلتو إجتراوا  دتةاخمت  نجتة  تي دقتةدتها سن   تؽن تتير ر دبتةس الدتلادن  تي 
ي الجتتترا ػ ظلريعتتت  التتتتير ر  متتتو الدتتتلادن الجانتتتل ا  جتتتاظي ئح تتتث   يشتتتتن  شتتته  تتتةم دعاببتتت  درتكبتتت

 .الؽلشل  و نسا التؽ    ظ ؼ دتطمبا  العةال  ودح س  درتكبي الجرا ػ ودفاهلػ الدلادن الؽلشل 
 

تأثري مبدأ الشيادة على طبيعة العالقة بني احملكنة والدول غري  :املطلب الجاني

 .األطزاف

سح س  الجشا ل  والةولت    تر ادلتراي والتتي سن تير ر دبةس الدلادن  مو لمل التعاون ظ ؼ ال 
لػ تعقة سٌ اتفاا دع السح س  الجشا ل  الةولل ث  تي الح لقت  إن لتمتغ الةولت  الخلتار  تي التعتاون دتع 
السح ستت  الجشا لتت  دتتؼ  ةدتته ا تتتشادال إلتتو السبتتةس الرا تتخ ئتتين ا تفاقتتا    تمتتام إ  سلرا هتتاث سدتتا إذا 

تشف لد فلجؽز لمسح س  سن تخطر ظتللغ جسدلت  التةون ادلتراي سو   قة  اتفاا تعاون وادتشعه  ؼ
 .(35)دجمس اددؼ  ي  ال  إذا كان السجمس هؽ دؼ س ان القزل  لمسح س 

وهشتتتا  جتتتل التشبلتتته  تتتي البةا تتت  إلتتتو سن لمتتتل التعتتتاون دتتتؼ قبتتتل السح ستتت  الجشا لتتت  دتتتؼ التتتةون   تتتر 
ن ودباد هتا  هتلا  عتبتر الزتائه الر لدتي  شتة لمتل ادلراي دح ؽدتا ودتؽا قتا دتع دقاصتة ه ئت  اددتػ الستحتة

( دتتؼ الس ثتتاا نرتتؼ  متتو سن   عستتل دجمتتس اددتتؼ 2/ي24تعتتاون دتتع دولتت  ذا   تتلادنث   تتث سن الستتادن )
...  وقتة تزتسؼ الس ثتاا كا ت  السقاصتة التتي  تي   ي سداو هلد الؽاجبا  و قا لسقاصة اددػ الستحتةن ودباد هتا

لةول  ؼث سدا دبادي ه ئت  اددتػ الستحتةن التتي تزتسشها الس ثتاا والتتي  تي دقتةدتها دقةدتها  فى الدمػ واددؼ ا
السداوان  ي الدلادن ظ ؼ الةونث وتشف ل ا لتاادتا  الةوللت  ئحتس نلت  و لتاام التةون اد زتاو  تي اددتػ الستحتةن 

دتا تقتزتله ضترورن  فتى ئالتعاون دعهتاث و لتاام التةون   تر اد زتاو   هتا ئالعستل و قتال لسبتادي د ثاقهتا ئقتةر 
الدمػ واددؼ الةول  ؼث وبللغ  عهر لشا الكث ر دتؼ الزتؽائه التتي  س تؼ ا  تستاد  م هتا لمتؽ  ت  ظت ؼ التعتاون 
دع لمبا  السح س  الجشا ل  الةوللت  ودزتاد ؼ الدتلادن الؽلشلت  وبع تةال  تؼ دؽاقت  ئعت  التةون دتؼ قزتا ا 

زتتل  الفمدتتط شل  ودؽقتت  السسمكتتت  ادردنلتت  الهاشتتسل  دتتؼ جعتتتل يتتتػ   هتتا ازدواجلتت  التعادتتل كالتعادتتتل دتتع الق
 (36) القةس  اصس  الكلان اف را  مي ئسدانةن الؽ  ا  الستحةن اددري ل .

وبخرؽص الةون التي لػ تُبرم ترت با  سو اتفابلا  وهتي دولت    تر لتري  تي الشعتام اد ا تي 
ادا إلتو ا تفابلتا  العادت   تي القتانؽن التةولي  تةن ئعت  البتا ث ؼ يتًر سنهتا دمادت  ئالتعتاون وذلتغ ا تتش

اددتؼ   سهسلت  ث  فتي  الت  تحريتغ التة ًؽ دتؼ قبتل دجمتس (37)افنداني دثل اتفابلا  جشلك ادربع 
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لقبتتؽن تمتتغ الةولتت  التتتي للدتته لر تتال  تتي الشعتتام اد ا تتي  خترتتاص السح ستت ث و نستتا تعتبتتر دمادتت  
مو س  تام القتانؽن التةولي العتام وبالتحةيتة لسبتةس ندتبل  سرتر ئالتعاون و ي هلد الحال   عتبر خروجال  

السعاهةا  ودبةس ا ترام  لادن الةون صف رها وكب رها وكث ر دؼ السبادي التتي تزتسشها د ثتاا ه ئت  
اددتتػ الستحتتةن دستتا  ذتت ل  تتي السحرتتم  انعتتةام لمثقتت  ئقتتةرن القتتانؽن التتةولي والسشعستتا  الةوللتت  لتتةٌ 

 .(38)ون التي يتػ التجاوز  م هاشعؽي و  ؽدا  تمغ الة
ويًر البا ث سن إد انل  التعاون دؼ قبل الةون   ر ادلراي   ؽن ئذت ل لتؽ ي ود تباي  

ودوا ع تعؽد لتمغ الةون كل  مو  ةا دن دعشو القؽن ئةجبار تمغ الةون ئالتعاون  خم  قانؽن   شا 
ن قتتانؽن   شتتا لمسعاهتتةا   تتاظ   متتو لمسعاهتتةا  التتتي تقتتر ئسبتتةس ادرتتر الشدتتبي  تتي هتتلد الحالتت ث وا

وجتتؽد الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ودتتؼ رتتػ  تتةن  تتةم بلادهتتا ئالتعتتاون دتتع السح ستت ث 
وهلا    عشي ئيٌ  ان دؼ اد ؽان إخبلها ئالتااداتها التعاقة ت ث إذ سن نرتؽص تمتغ ا تفابلتا    

ر ادلتراي لتلس دفتترض ئحقهتا ظتل دتؼ الزتروٌر تمادها ئالتعاون دع السح س  وان قبؽن الةون   
سن   تتؽن ذلتتغ القبتتؽن ظؽ تت م  تعبتتر  شتته   تتث سن الشعتتام اد ا تتي يبتت ؼ الطريقتت  التتتي دتتؼ خبلهتتا 
يتزا قبتؽن التةون   تر ادلتراي وهتؽ  إ تبن  جتل إيةا ته لتةً ددتجل السح ست ث و شة تل يتؽجتل 

 .(39)ون تيخ ر  مو الةول  التي قبمه ا ختراص التعاون دع السح س  د
الةون ادلراي والةون التي تعقة اتفابلا  دع السح ست  تتحرتل  متو ادتلتازا  تقاظتل  كسا سن

التااداتهتتتتا التعاقة تتتت  اتجتتتتاد السح ستتتت ث وبالتتتتتالي دتتتتؼ   تتتتر السشطقتتتتي دطالبتتتت  التتتتةون ادختتتتًر ظتتتتشفس 
 تتل ؽن  متتو  ا لتاادتتا ث كستتا إن خطتتؽرن هتتلا التترسٌ تكُستتؼ  تتي سنتته إذا دتتا تتتػ العستتل ئتته  تتةن ذلتتغ

 داي الةون التي دازاله  ي درا تل الشستؽث سدتا التةون الستقةدت   متؼ  دتتطلع س تة سن  جبرهتا  متو 
التعاون ئخرؽص التاادا  لػ تمتام ظهاث دستا يايتة ا نتقا لت   تي التعادتل دتع التةون ويزتع   ستل 

 السح س   ي السحرم .
ؽبتا  دحتةدن  متو التةون ادلتراي سو وهشا تجةر افشارن الو سن الشعام اد ا ي لػ يتزتسؼ  ق

التتتةون السؽقعتتت  اتفابلتتتا  وترت بتتتا  خاصتتت  دتتتع السح ستتت  و نستتتا تزتتتسؼ الجتتتؽاز لمسح ستتت  ئتتتان تح تتتتل 
السؽضؽع إلو جسدل  الةون ادلرايث سو سن تح ل السؽضؽع إلو دجمس اددؼث إذا كتان السجمتس هتؽ 

يزتتع  تحق تت  العةالتت  الجشا لتت  التتلٌ س تتان القزتتل  إلتتو السح ستت ث دستتا قتتة  قتتؽض  ستتل السح ستت  و 
ئدتتتبل ردود ا  عتتتان الدلا تتتل  دتتتؼ قبتتتل تمتتتغ التتتةونث ودتتتؼ سجتتتل سن تدتتتتطلع التتتةون ادلتتتراي والتتتةون 
السؽقعتتت  اتفابلتتتا  تعتتتاون دتتتع السح ستتت  سن تمتتتتام ئستتتا  طمتتتل دشهتتتا سن تقتتتؽم ئعسملتتت  دؽا ستتت  تذتتتريعاتها 

سو دؽضتؽعل  وبستا يتساشتو دتع ا رتار  الؽلشل  دع الشعتام اد ا تي لمسح ست   تؽاو دتؼ نا لت  إجرا لت 



 حمند البكور .........................................................................................................................................بدأ الشيادة الوطهية تأثري م

 

 

                                                                                 (357)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

السترتب   مو دفاهلػ الدلادن الؽلشل  الخاص  ظهتا وكتللغ  تي تحةيتة الجهت  التتي تتحستل التكتاللك  شتة 
 .(41)تشف ل الطمبا  السقةد  لها دؼ قبل السح س 

ذلغ دا هي الحال  التي  جل  مو السح س   ةم تؽجله لمبا  التعتاون الستعمقت  ئالستادن  ودع
( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س ث وبالرجؽع لشص السادن الستلكؽرن يتزتا سنهتا تتشتاون  الت  سوجته 98)

التزتاري ظتت ؼ ا لتاادتتا   تي إلتتار دللتتا  التعتتاون التلٌ  سشتتع التتتؽتر ظت ؼ سشتتخاص القتتانؽن التتةولي 
ي اللٌ هؽ هةي ر لس لمقانؽن الةوليث وخرؽصا  ال  الةول  التي تكؽن لر تا  تي الشعتام اد ا ت

وتكؽن دماد  ظشاو  مو لمل دؼ السح ست  تقتة ػ التعتاون ئعسملت  ال تب  سو التدتملػ لذتخص دعت ؼ   تؽن 
ضتتلك سو دتتتة ؽ ئذتت ل ر تتتسي لحزتتؽر دتتتؤتسر إقملستتيث وهتتتي  تتي  تتتان قادتته ظتشف تتتل دطمتتل السح ستتت  

 ث السعاهتتةا  الةوللتت  دتتؽي تخمتت  التتتاام دولتتي سختتر درتتةرد القتتانؽن القشرتتمي سو الةظمؽدا تتي سو قتتانؽن 
فلجل  مو السح س  ان تستشع  ؼ تؽجلته دثتل هتلا الطمتل قبتل سن تحرتل سو ل  متو دؽا قت  تعتاون 
تمتتغ التتةون ئستتا  ختتص التشتتازن  تتؼ الحرتتان  دتتثب سو سن تقتتةر سن السؽضتتؽع   تتر دتترتبه ئدتتلادتها 

 الؽلشل  و نسا دديل  قانؽنل  ددتشةن إلو درادر وقؽا ة القانؽن الةولي العام.
الؽ  ا  الستحةن اددري ل  دؼ نص الستادن  نًر سن  مؽا ئع  الةون دثل وبهلا الخرؽص

ث  هي دول    ر لري و اوله تعط ل نص (41)( دؼ الشعام اد ا ي    س ؼ سن  قاس  مله98)
( دتتتؼ ختتتبن التسدتتتغ ئينهتتتا دولتتت    تتتر لتتتري  تتتي الشعتتتام اد ا تتتي لمسح ستتت  و نهتتتا  قتتتة  98الستتتادن )

اددري لتت  ع الةولتت  السطمتتؽي دشهتتا التدتتملػ لحسا تت  س زتتاو القتتؽا  السدتتمح  اتفابلتتا  دشفتتردن لمحرتتان  دتت
ور ا اها دؼ السثؽن سدام السح س  الجشا ل  سو ا تساللت  سيشستا كتانؽا ودهستا كانته صتفاتهػث وسن  تةم 

يتعتارض والتااداتهتا الشائعت   دؽا قتها  مو التعاون   ر السبترر  عشتو تعط تل لمعةالت  الةوللت  وتحايتل
 نرؽص د ثاا اددػ الستحةن الستعمق  ظتشف ل التااداتها الةولل .دؼ 

إن دثل هلد الحا   التي  ب  ذكرهتا كالتسدتغ ئالحرتان  سو سنهتا للدته لر تال  تي ا تفابلت   سثتل 
دبتترر لمتتةون ادختتًر ئعتتةم التعتتاون دتتع السح ستت  الةوللتت  وسن كتتل ذلتتغ يتعتتارض دتتع دفتتاهلػ الدتتلادن التتتي 

 تترام التةون تعهتةاتها الةوللت  ولتلس العستل دتؼ سجتل دخالفت  القتانؽن التةولي العتام  شتة تجبر التةون  متو ا
دشع السح س  دؼ دسار ت  اختراصتها ويتزتا سن الؽ  تا  الستحتةن اددري لت  تفترض  متو التةون ختبن 

دتؼ  نفؽذها الدلا ي سنه  جتل  متو التةون التتي تعتتري ئالسح ست  الجشا لت  الةوللت  سن تدتتثشي اددتري   ؼ
السثؽن سدادها و    ؽي يتػ صل  زل الدلا   اددري ل  وخرؽصا سن الر ا ت  الحاللت   تي الؽ  تا  
الستحةن اددري ل  تعسل  مو دبةس ا نفراد ئالقرارا  الةولل  وتبتعة  ؼ السذارك  كستا هتؽ واضتا دتؼ نهتن 
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ام السح ستتت  ئافذ تتتان لجسلتتتع الدلا تتتل  اددري لتتت  ودتتتؼ رتتتػ تعستتتل الؽ  تتتا  الستحتتتةن اددري لتتت   متتتو سلتتتا 
 ا تفابلا  الةولل  ذا  الرم  التي قة تبردها الةون فلسا ظ شها.

وهشا  جل التلك ر سن السبةس الجؽهٌر اللٌ  قؽم  مله نعام رودتا اد ا تي لمسح ست  يتزتسؼ 
اخترتاص السح ستت  يشطبت   متتو سٌ شتخص س تتا كانته جشدتت ته إذا ارتكتل إ تتةً الجترا ػ الةاخمتت   تتي 

اص السح س   مو سراضي دول  لتري  تي الشعتام اد ا تي لمسح ست  الجشا لت ث دستا  جعتل ر تع اختر
( هؽ دؼ سجل التؽصل إلو تقة ػ السدؤول ؼ  تؼ ارتكتاي هتلد 27الحرانا  ا تشادال إلو نص السادن )

لجشا لت  الجرا ػ الخطرن إلو العةال   تي كتل اد تؽانث سدتا  متو يتة التةون سو ل سو ئتالمجؽو إلتو السح ست  ا
الةوللتتتت  كحتتتتل سخ تتتترث لتتتتللغ  تتتتةن سٌ اتفتتتتاا  سشتتتتع السح ستتتت  دتتتتؼ دسار تتتت  دورهتتتتاث ئاتختتتتاذ افجتتتتراوا  
الزتتروري   شتتةدا تفتقتتر الةولتت  السعشلتت  إلتتو القتتةرن البزدتت  سو إلتتو الروبتت   تتي ال لتتام ئسدتتؤول تهاث  دعتتة  

 تعه التةون إلتو تحق هتا ئسثائ    ػ  مو الشعام اد ا ي لمسح ست  ئالفذتل  تي تحق ت  ادهتةاي التتي 
دؼ سنذاو السح س ث ئافضا   إلو سن الؽ  ا  الستحةن اددري ل  ئعةم انزسادها إلو الشعتام اد ا تي 
لمسح ستت  تذتتتجع و  تق تتتة دؽالش هتتتا  متتتو ارتكتتتاي تمتتتغ الجتترا ػ التتتتي  تتتي السحرتتتم  تجعمهتتتا  تتتي وضتتتع 

دتتتتؼ الستعتتتتاري  ملتتتته سن تفدتتتت ر  قتتتتانؽني  خمتتتت  السبتتتتادي العادتتتت  الستفتتتت   م هتتتتاث ئافضتتتتا   إلتتتتو سنتتتته
الفتتترض  السعاهتتةا    تتؽن ئحدتتتؼ نلتت ث وو قتتتال لدتتلاا التعريفتتتا  التتؽاردن  تتتي السعاهتتةا ث و متتتو ضتتؽو

وادهةاي السرجؽ تح لقهاث واللٌ يشتفي دع دا تدعو سلله دؼ دشع تدملػ ادشخاص السطمتؽب ؼ إلتو 
 .(42)السح س ث وللس إلو الدساح ئة ادتهػ إلو الؽ  ا  الستحةن

ويًر البا ث  شة تحم ل سدوا  الدلا ل  والقانؽنل  التي تمجي إل ها الؽ  ا  الستحةن اددري لت  
 ري  ترري دطمق  لجسلع ددؤوللاتها وخرؽصا العدت ري ؼ  تي     س ؼ ا تبارها دؼ ئاي إ طاو

لسدتتتتقبل الختتارج وذلتتغ دتتتؼ ختتبن دتتشحهػ ضتتتسانال ددتتبقا ئتتين سٌ جريستتت  دوللتت   تتؽي يتتتتػ ارتكاظهتتا  تتي ا
تح لقتتا لسرتتالا الؽ  تتا  الستحتتةن اددري لتت   تتتشةرج ضتتسؼ تمتتغ الحرتتان ث وهتتلا دختتال  لمح لقتت  والؽاقتتع 
وان درتتمح  الؽ  تتا  الستحتتةن اددري لتت  تتحقتت   شتتةدا يتتتػ التعتتاون دتتؼ قبتتل كا تت  التتةون  دتتل ادصتتؽن 

وخرؽصتتتال سن الحاجتتت  إلتتتو  والطتتترا ا تفابلتتت  لتحق تتت  السرتتتمح  العملتتتاو لمسجتستتتع التتتةولي دون ا تتتتثشاو
 .(43)ا ترام القانؽن الةولي افنداني دديل  قانؽنل  وللده دديل   لا ل 

 

 .الطبيعة الكانونية ملبدأ الشيادة الوطهية على تهفيذ طلبات احملكنة :املطلب الجالح

 عهر سن دفاهلػ الدلادن دترم  ئطبلع  الطمبا  التي تقتةدها السح ست  لمتةونث وكستا نعمتػ سن 
لمبتتا  السح ستت  الجشا لتت    تشحرتتر ئا تتتبم السجتترد ؼ  حدتتل ظتتل إن هشالتتغ العةيتتة دتتؼ الطمبتتا  
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ث إن دا يتشاوله الباي العاشر دؼ الشعام اد ا تي لمسح ست  الجشا لت  الةوللت  والستعمت  ظتشف تل  ادخًر
وا للا  التي  اد  ام يتزا سنها تتخل دؼ الشعػ القانؽنل  التي تشص  م ها الةون ادلراي السعشل 

تدتخةدها كؽ ا ل لتشف ل اد  ام الرادرن  شه  ؽاو سكانه  قؽبا   الب  لمحريت  سم  قؽبتا  داللت  
كالفراد  والسرادرنث ئافضا   إلو الجااوا  الخاص  ئجبر الزررث دع العمػ سن نعام السح س  لػ 

التي يتػ دؼ خبلها تشف ل  يشص  مو  قؽب  اف ةام ئذ ل نها يث كسا يتزا ا ختبي  ي الكل ل 
 .(44)اد  ام ولكؼ  ي جسلع اد ؽان  عة دبةس التكادل
( دؼ ديباج  نعام رودتا اد ا تي وكتللغ التشص 11وقة تػ الشص  مو ذلغ صرا    ي الفقرن )

( دتؼ الشعتام الستلكؽر والتلٌ  قرتة ئته سن اخترتاص السح ست  الجشا لت  1 مو هلا السبتةس  تي الستادن )
ة  تتي نعتتر قزتتل  دع شتت  إذا لتتػ   تتؼ القزتتاو التتؽلشي لمةولتت  الطتتري  تتي الشعتتام اد ا تتي الةوللتت  يشعقتت

لمسح س  قتة انعقتة   هتا ودتؼ رتػ  عتة التشص  متو هتلا السبتةس تيك تةال  متو ددتيل   تةم السدتاس ئالدتلادن 
الؽلشل  لمتةون وخرؽصتال دشتع درتكبتي الجترا ػ دتؼ ا  تب  دتؼ العقتاي ئحجت   تةم السدتاس ئالدتلادن 

ؽلشلتت   شتتة تشف تتل اد  تتام الرتتادرن  تتؼ السح ستت ث ودتتةً التتتاام التتةون ادلتتراي ظتشف تتلها  دتتل نتتؽع ال
 :(45)العقؽب ث   ث تزسؼ نؽ ان دؼ العقؽبا  التي تطبقها السح س  الجشا ل  الةولل ث وهسا

 أولا: العقوبات األصلية:
ن السح ست  الجشا لت  الةوللت  تعُة  ي دقةد  العقؽبا  ادصمل  الدجؼ والدجؼ السؤبة   تث يتزتا س

 تتتار   متتتو نهتتتن السح ستتتت ؼ التتتةولت ؼ الخاصتتتت ؼ ظ ؽ دتتتبفلا وروانتتتةا ئخرتتتؽص تشف تتتل العقؽبتتتا  وهتتتؽ 
المجؽو إلو دبةس التعاون الطؽ ي دتؼ جانتل التةون دتع السح ست   تي تشف تل س  تام الدتجؼث والدتجؼ السؤبتة 

 ان تشف ل الح ػ.الرادر  شهاث ودؼ سهػ اددؽر التي تثار ظهلا الخرؽص د 
( دتتؼ نعتتام السح ست   ب تتى ئتتين العقؽبتتا  تشفتتل  تتي الدتتجؼ 113وبتالرجؽع إلتتو نتتص الستتادن )

التتتتائع لمةولتتت  التتتتي تع شهتتتا السح ستتت  دتتتؼ قا ستتت  التتتةون التتتتي تكتتتؽن قتتتة سظتتتة  ا تتتتعةادها لمسح ستتت  لقبتتتؽن 
الُسزتلف  وذلتغ  تي  الت   و دا سن يتتػ التشف تل  تي الدتجؼ التلٌ تتؽ رد الةولت  (46)ادشخاص السح ؽم  م هػ

 ةم تع  ؼ سٌ دول  دؼ تمغ الةون و قال لمذرول السشرؽص  م ها  ي اتفاا السقرث و مله  تةن تشف تل دثتل 
ث كسا سن هلا التشف تل لتلس إلاادلتال  متو التةون  هلد اد  ام  س ؼ سن يتػ دؼ دول  لري سو دؼ دول  سخًر

ئالذتتترول السب شتتت   تتتي الشعتتتام غ  عم هتتتا ا لتتتتاام و نستتتا   تتتؽن ئذتتت ل لتتتؽ يث ولكشهتتتا  تتتي  تتتان قبمتتته ظتتتلل
 .(47)اد ا ي

ودتتؼ الجتتةير ئالتتلكر سن تع تت ؼ الةولتت  التتتي يتتتػ   هتتا التشف تتل     تتؽن  ذتتؽا لالث ولكتتؼ تخزتتع 
لتقةير السح س   ي  ةن ا تبارا  ودشها وجؽي تقا ػ الةون ادلراي ددؤولل  تشف ل س  ام الدتجؼث 
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 تتي العتتادن  متتو الشحتتؽ السشرتتؽص  ملتته  تتي القؽا تتة افجرا لتت  وقؽا تتة و قتتال لسبتتادي التؽزيتتع الجفرا
افربا  وكللغ تطب   السعاي ر الداري   متو دعادمت  الدتجشاوث والسقتررن ئسعاهتةن دوللت  دقبؽلت   متو 
نطاا وا عث وكللغ درا ان س    ؽادل سختًر تتعمت  ئعتروي ارتكتاي الجريست  سو الذتخص السح تؽم 

 (48)ي لمح ػ   ثسا   ؽن دشا با لةً تع ؼ دول  التشف ل. مله سو التشف ل الفعم

 مستتال سنتته  جتتؽز لمسح ستت  دتتؼ تمقتتاو نفدتتهاث سن تقتترر  تتي سٌ وقتته تف  تتر دولتت  التشف تتلث ونقتتل 
الذخص السح ؽم  مله إلو  جؼ تائع لةول  سخًر كسا  جؽز لمذخص السح ؽم  ملته سن  قتةم إلتو 

لتشف لث دسا  عشي سن ئةد ان السةان سن  قزي دح ؽد ته السح س   ي سٌ وقه لمبال ظشقمه دؼ دول  ا
( دتتؼ الشعتتام اد ا تتي لمسح ستت  ركتتا  116دتتشقبل ظتت ؼ  تتجؽن دون دختمفتت ث كستتا سن نتتص الستادن )

 مو  سمل  تشف ل   تػ الدتجؼ وافشتراي  متو تشف تل الح تػ ودتائعت  سوضتاع السح تؽم  مت هػ والتيكتة 
ل الح ػ  ي دولت  السقتر سو دولت  سختًر   شتهتا السح ست  و ت  دؼ  ةم إ اون دعادمتهػث  ؽاو تػ تشف 

 ( دؼ الشعام ئح ث   ؽن خاضعال فشراي السح س .113د  ام السادن )
كستتتتا  جتتتتل سن   تتتتؽن دتفقتتتتال دتتتتع السعتتتتاي ر التتتتتي تتتتتشعػ دعادمتتتت  الدتتتتجشاوث والسقتتتتررن ئسؽجتتتتل 

مسح تتتؽم  متتتت هػ خذتتتتل  السعاهتتتةا  الةوللتتتت  السقبؽلتتت   متتتتو نطتتتاا وا تتتتع دتتتؼ سجتتتتل تتتتيد ؼ الحسا تتتت  ل
تعرضهػ لسعادم    ر دقبؽل   تي الةولت  التتي يتتػ   هتا التشف تلث كستا الحتان ئالشدتب  دوضتاع الدتجؼ 
 تين التتلٌ  ح سهتتا هتتؽ قتتانؽن دولت  التشف تتلث ولكتتؼ هتتلد ادوضتتاع  جتل سن تكتتؽن ُدتفقتت  دتتع السعتتاي ر 

 متو نطتاا وا تعث كستا    جتؽز التي تُتشعػ دعادمت  الدتجشاو والسقتررن ئسؽجتل دعاهتةن دوللت  دقبؽلت  
ئتتيٌ  تتان دتتؼ اد تتؽان سن تكتتؽن هتتلد ادوضتتاع سكثتتر سو سقتتل  دتترال دتتؼ ادوضتتاع الستا تت  لمدتتجشاو 

 السةان ؼ ئجرا ػ دسارم   ي دول  التشف ل.
والهتتتتتةي دتتتتتؼ ذلتتتتتغ ضتتتتتسان دعادمتتتتت  دتدتتتتتاوي  لجسلتتتتتع السح تتتتتؽم  متتتتت هػث والح مؽلتتتتت  دون وجتتتتتؽد 

الشعتتر  تتؼ دبتتةس ا خترتتاص التكس متتيث  تتةن الشعتتام اد ا تتي ا تتتثشاوا    تبتتارا  شخرتتل  وبفتت  
 لمسح س  يتزسؼ  ةدال دؼ العشاصر التي تعة  ؽا الؽلشل  تزسؼ دثؽن ذلتغ الذتخص سدتام السح ست 

 .(49)الجشا ل  الةولل 
 

 ثانياا: العقوبات التكم لية:
جشا لت ث و تي دقةدت  تعُة العقؽبا  التكس ملت  دتؼ العقؽبتا  الر لدتل  التتي تح تػ ظهتا السح ست  ال

هتتتتلد العقؽبتتتتا  السرتتتتادرن والفرادتتتت  ئح تتتتث  جتتتتؽز لمسح ستتتت  إصتتتتةار قتتتترارا  تتتتتيدر   هتتتتا ئفتتتترض الفرادتتتت  سو 
 ئافضا   إلو سد انل  إصةار السح س  جااوا  (51)ئالسرادرن ضة ادشخاص السةان ؼ كعقؽبا  تكس مل 
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 (51)ا  تبار.الح ػ ئالتعؽي  ورد دةنل   مو الستهػث و ي دقةدتها جبر الزرر دؼ خبن رد الحقؽا و 
 تؽر إدانت   ودؼ خبن التعاون الطتؽ ي التلٌ تبة ته التةون  تي تشف تل هتلد العقؽبتا  يتسثتل ئينته

سٌ شتتخصث  جتتؽز لمسح ستت  سن تطمتتل إلتتو دولتت  لتتري دتتؼ سجتتل تحةيتتة وتعقتتل وتجس تتة سو  جتتا 
 ي الشها   إذا تب ؼ سن هلا  العا ةا  سو السستمكا  سو اددوا  السرتبط  ئالجرا ػث لفرض درادرتها

ث ويترتتتل  متتو التتةون ادلتتراي سو التتةون التتتي  قتتة  اتفابلتت  دتتع السح ستت  ا دتثتتان  اددتتر ضتترورٌي
لهلد الطمبا  لبقال  لتااداتها ئسؽجل الفرل التا ع دؼ الشعام اد ا يث ئح ث سلام الشعتام التةون 

 ها السح ستت   متو السح تؽم  ملتتهث و قتال لاجتتراوا ادلتراي تشف تل  قؽبتت  الفرادت  سو السرتادرن التتتي ترتةر 
 قانؽنها الؽلشي. السشرؽص  م ها  ي

سدتتا إذا كانتته الةولتت  الطتتري   تتر قتتادرن  متتو إنفتتاذ سدتتر السرتتادرنث كتتان  م هتتا سن تتختتل التتتةاظ ر 
 البزدتت    تتترداد بلستت  العا تتةا  سو السستمكتتا  سو ادصتتؽن التتتي تتتيدر السح ستت  ئسرتتادرتهاث وذلتتغ دون 

السداس ئحقؽا ادلراي  دش  الشل   تي جسلتع اد تؽانث ودتؼ رتػ يتتػ تحؽيتل تمتغ السستمكتا  سو  ا تةا  
ظلتتتع العقتتتارا  سو سٌ دستمكتتتا  لهتتتا صتتتم  ئالسؽضتتتؽع إلتتتو السح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت  ولمسح ستتت  سن تتتتيدر 

ته جسدلتت  ظتحؽيتتل اددتتؽان الستحرتتمه  تتي صتتؽرن  رادتتا  ودرتتادرته إلتتو صتتشةوا السح ستت  التتلٌ سنذتتي
التتةون ادلتتراي لرتتالا السجشتتو  متت هػ  تتي الجتترا ػ التتتو تتتةخل  تتي اخترتتاص السح ستت  ولرتتالا س تتر 

 الزحا ا الليؼ وقع  م هػ ا  تةاو.
ودؼ هشتا  عهتر ان الشعتام اد ا تي لمسح ست  قتة  ترض التتاام  متو التةون ادلتراي ئالتعتاون 

 ػ الؽاقع   ي نطاا و يتها القزا ل ث وذلغ دع السح س  د راض التحق   والسب ق  القزا ل  لمجرا
( والتي نره  مو سن  تتعاون الةون ادلراي و قال د  ام هتلا الشعتام اد ا تي 86 دل نص السادن )

تعاونتتا تادتتال دتتع السح ستت  فلستتا تجريتته  تتي إلتتار اخترتتاص السح ستت  دتتؼ تح لقتتا   تتي الجتترا ػ والسقاضتتان 
لتتام ئتتافجراوا  البزدتتت  ئسؽجتتل قؽان شهتتا الةاخملتتت  لتحق تت  جسلتتتع  م هتتا  دستتا يترتتتتل  متتو تمتتغ التتتةون ال 

سشتت ان التعتتاون السشرتتؽص  ملتته قتتي البتتاي التا تتع دشتتهث اددتتر التتلٌ  دتتتتبع ئالزتترورن بلادهتتا ئسراجعتت  
 .(52)قؽان شها الةاخمل  لتعةيل الشرؽص التي تكؽن  اجا سدام تحق   التعاون دع السح س 

ير ر دبتةس الدتلادن   تر دؽجتؽد  متو التتاام التعتاون دتع لمبتا  وهلا اددتر  دتتتبع  ترض سن تت
السح س  والتو   ؽن لها  مط  تقة ػ الطمبا  الخاص  ئالتعتاون دتع التةون ادلترايث كستا لمسح ست  

( دتؼ نعادهتتا اد ا تتي سن تتة ؽ دولتت    تر لتتري فلتته لتقتة ػ السدتتا ةنث وذلتتغ 87ئسؽجتل الستتادن )
دعها ظهلا الخرؽصث ئح ث  عتبر  تي هتلد الحالت  تعب تر  تؼ  ئسؽجل ترت ل خاص سو اتفاا  عقة
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دسا  دتتبعة  ترض   لادن الةول   ي التعادل دع سشخاص القانؽن الةولي وتعب ر  ؼ إرادتها ئا لتاام
  وجؽد تير ر  مبي  مو لمل التعاون دع السح س  الجشا ل  الةولل .

 
 .لة والطلبات غري املكبولةمعايري التنييز بني الطلبات املكبو :املطلب الزابع 

 عتتُة إ ستتان الشرتتؽص الخاصتت  ئتتا ترام  تتلادن التتةون الؽلشلتت  سكثتتر وضتتؽ ال وبلستت   شتتة لجتتؽو 
السح ست  الجشا لتت  ئطمتل تعتتاون يتساشتو دتتع الشعتام اد ا تتي لمسح ست   تتي كتل ادوقتتا   تؽاو زدتتؼ 

لعادت  لمقتانؽن التةولي وقؽع اد تةاث سو وقته الشاا تا  السدتمح ث ئح تث يتؽجتل إخزتا ها لمقؽا تة ا
والتي تر   ئيٌ ش ل دؼ ادش ان سن   تؽن لمتل السح ست  ختارج افلتار القتانؽني التةولي و ئعتاد 
دؽاق  الةون الدلا ل   شة لمل التعاون دشها و ي  ةود د ثاا ه ئ  اددػ الستحةن وا ستب د  تام 

ام  تلادن التةونث و  تس ذلتتغ الشعتام اد ا تي لمسح ست  و  تر ذلتغ  عتبتر اختتتراا لسبتةس وجتؽي ا تتر 
الةوللت  تترتل السدؤولل  الةوللت   متو كتادر السح ست  ئ تل  شاصترهاث ئافضتا   إلتو نرتؽص السدتؤولل  

 (53) مو الةون التي تدتخةم السح س  الجشا ل  لتحق   سهةاي  لا ل  خاص  ظها.
ضتائه لعبقت   ور ػ سن البع   ذ ر إلو سن الدلادن  ي هلا الؽقه اهتا  و  ترتما سن تكتؽن 

الةون فلسا ظ شها وب ؼ س  ام القانؽن الةولي العامث لةرج  القؽن سن  كرن الدلادن  ي لريقهتا إلتو التاوان 
تحه تير ر الستف را  الةولل ث ونحؼ نجة سن زوان  كرن الدلادن كسبةس    س تؼ  ن التدتملػ ظتللغ  عشتي 

التتةولي   يتؽقتت   تتؼ تجتتاوز دولتت  سو تقتتة ػ  زوان القتتانؽن التتةولي وهتتؽ سدتتر   تتر دقبتتؽن  ن القتتانؽن 
درمحتها  مو درمح  السجتستع التةولي والتعادتل دتع  كترن الدتلادن لتحق ت  درتالحها الدلا تل  ونحتؼ 
  نتفتت  دتتع هتتتلا الطتترح ونجتتة سن دبتتتةس الدتتلادن  رتتما سن   تتتؽن دتتؼ الزتتؽائه اد ا تتتل  التتتي تح تتتػ 

 .(54)لمبا  السح س  الجشا ل  الةولل 
ه الثاني اللٌ  جتل سن  ح تػ ددتيل  التجتاوي دتع لمبتا  السح ست  الجشا لت  الةوللت  هتي سدا الزائ

السبادي العاد  لمقانؽن الجشا ي الةولي والتي تؽص  ئينها  اد  وددتتقرن  تي التشعػ القانؽنلت  الر لدتل   تي 
دتتؼ الشلتت  العتتالػ دثتتل    قؽبتت  و  جريستت  إ  ظتتشصث و تتةم دعاببتت  الذتتخص  تتؼ جريستت  دتترت ؼث ودبتتةس  

وهلد السبادي العاد  دشؽل تطبلقا تحق ت  العةالت  الجشا لت  التتي هتي  ا ت  وجتؽد السح ست  ودتؼ رتػ إن هتلا 
الزتتائه دتتع ا تتترام  تتلادن التتةون  جعتتل  سملتت  التتتير ر ا  جتتاظي  متتو لمبتتا  تحق تت  العةالتت  الجشا لتت   تتي 

الدتمبي لسبتةس الدتلادن الؽلشلت   متو  الس ان الرحلا ئع ةال  ؼ التةخب   ي  سل السح ست  تحته التتير ر
العةالتت  الجشا لتت   تحق تت تشف تتل لمبتتا  السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  ئح تتث يرا تتي دبتتةس التتتؽازن ظتت ؼ دتطمبتتا  

 .(55)و   الةون  ي الحفاو  مو  لادتها
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كتتللغ دتتؼ ضتتسؼ الزتتؽائه السرتتادر ادصتتمل  والثانؽيتت  لمقتتانؽن التتةولي والستسثمتت  ئالسعاهتتةا  
لتتةولي وس  تتام السحتتاكػ الةوللتت  والةاخملتت  ودراو الفقهتتاو وقتترارا  السشعستتا  الةوللتت  ودبتتادي والعتتري ا

 كتتل ذلتتغ  عتبتتر ضتتسؼ الزتتؽائه التتتي تتتشعػ تتتير ر دبتتةس الدتتلادن  تتي لمبتتا   (56)العةالتت  وافنرتتاي 
 تتتي السح ستت  الجشا لتتت  الةوللتتت ث والتتتتي تتفتتت  دتتتع تطبلقتتا  السبتتتادي العادتتت  التتتؽاردن  تتتي الشعتتتام اد ا

لمسح س  الجشا ل  الةولل  وبالتؽا   دع تطب   السبادي العاد  الؽاردن  ي د ثاا ه ئت  اددتػ الستحتةنث 
وذلتتغ سن هتتلد التطبلقتتا  ددتتتشةن إلتتو اد  تتام ا تفابلتت  التتتي  عتتتري ظهتتا القتتانؽن التتةولي ئةد انلتت  

التتتالي س تتادن تعتتةيل تمتتغ الشرتتؽص لتؽاكتتل دتتا ظهتتر دتتؼ  تتةم وضتتؽح سو نقتتص  تتي ظشتتؽد الشعتتام وب
 (57) .الشعر  ي تمغ السؽاد  دل دلل  تعةيل السعاهةا  الةولل 

وكسا سشرنا  ائقال  ةن دجمس اددؼ  عسل نا بال  ؼ جسلع الةون اد زاو  ي اددػ الستحةن  تي 
( دتؼ د ثتاا اددتػ الستحتةنث وتمتتام جسلتع التةون 24دجان  فى الدمػ واددؼ التةول  ؼ ئسؽجتل الستادن )

( دؼ الس ثااث  زب  ؼ ان السجمس هؽ التلٌ 25راراته وتشف لها ا تشادال إلو دزسؽن السادن )ئقبؽن ق
  قرر دا إذا كان قة وقع تهةية سو إخبن لمدمػ واددؼ الةول  ؼ سو  سبل دؼ س سان العةوان.

 ي هلا الخرؽص يتزا سن دفهؽم دبةس الدلادن و قا لس ثاا اددػ الستحةن  رما  ن   ؽن 
ه لمعبق  ظ ؼ التةون ولتلس  ادتل  تمبي  متو سداو  ستل السح ست  وخاصت   شتة لمتل التعتاون ضائ

( والتتي 1(  ي الفقرن )2  ث يتؽجل  مو السح س  الجشا ل  درا ان دفهؽم الدلادن كسا ورد  ي السادن )
 تتتان نرتتته  متتتو  ان تقتتتؽم اله ئتتت   متتتو دبتتتةس السدتتتاوان  تتتي الدتتتلادن ظتتت ؼ جسلتتتع س زتتتا ها وان دتتتؤتسر 

 : راندلد ؽ  در السقرؽد ظهلد الفقرن دا يمي
  سن الةون دتداوي  قانؽنلا .1
  ان لكل دول  الح   ي التستع ئدلادن كادم  .2
  ان شخرل  الةول  دحترد  وكللغ و ةتها افقملسل  وا تقبلها الدلا ي .3
  مو الةول  سن تعسل  ي الشطاا الةولي ئةخبص سدام واجباتها والتااداتها الةولل  . .4

تزا دسا  ب  سن ا لتاام ظهلا التفد ر لسبتةس السدتاوان وبا ترتان دتع الشرتؽص ادختًر التؽاردن وي
 ( تذتتت ل نقطتتت  جؽهريتتت  لزتتتسان  تتتةم تتتتير ر الدتتتلادن الؽلشلتتت   متتتو لمبتتتا 78 تتتي الس ثتتتاا  تتتي الستتتادن )

 التعاون و نسا تذ ل  ادل ددا ة لزبه التعاون القانؽني دع السح س  الجشا ل  الةولل .
   
 .خلامتةا

 تح ػ ي ختام هلد الةرا   يتزا لشا ئين افجراوا  التي تتخلها السح س  الجشا ل  او تمغ التي 
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لبلعتتت   سمهتتتا   تتعتتتارض دتتتع دبتتتةس الدتتتلادن الؽلشلتتت  لمتتتةون دن التتتةون تخزتتتع لمسح ستتت  الجشا لتتت  
الجشا لت  الةوللت   الةولل  وتشفل لمباتها ئسح  إرادتها دسا  جعل دؼ درةر القتؽن افلاادلت  لمسح ست 

دبشتي  متو إرادن الةولت  والتتي تشبتتع دتؼ  تلادتها الؽلشلت ث وقتة تؽصتتل البا تث لسجسؽ ت  دتؼ الشتتتا ن 
 دا يمي: ثوالتؽصلا  دشها

 

 النتائج:
 قؽم نعام رودا اد ا ي  مو  ةن دبادي  ي دقتةدتها دبتةس التكادتل التلٌ  ترا ظت ؼ دؽضتؽع  -1

قتتتتا  السح ستتتت  الجشا لتتتت  الةوللتتتت ث   تتتتث  قترتتتتر اخترتتتتاص السح ستتتت  الجشا لتتتت  الةوللتتتت  و ب
اختراص السح س   مو ادشخاص الطبلع  ؼث سدا  بقا  السح ست  تشرتل نحتؽ سشتخاص 

 القانؽن الةولي.
دؼ خبن ا تقراو س  ام التعتاون التتي تزتسشها نعتام السح ست  الجشا لت  الةوللت  وبتالرجؽع التو  -2

  سو  شتتة نعتتر التتة ًؽ او دتتؼ  شتتة التشف تتل السعتتاي ر السطمؽبتت  دتتؼ سجتتل التعتتاون  شتتة التحق تت
نجةها دترتم  ئذت ل دباشتر ئسبتةس الدتلادن الؽلشلت  لمتةون والتلٌ  دتتخةم  تي ئعت  الحتا   
لتحق   درالا دون دع ش  دسا يشتتن  شته  تةم دعاببت  درتكبتي الجترا ػ التتي تتةخل  تي اخترتاص 

 السح س  الجشا ل  الةولل .
 تي  ستل السح ست  الجشا لت  الةوللت ث والعادتل الدلا تي يتؤرر يمعل العادل الدلا ي دورا كب را  -3

  مو لبلع  افلتاام السمقو  مو  ات  الةون فلسا يتعم  ظتدملػ السجرد ؼ.
تدتتاهػ ئعتت  التتةون  تتي  رقمتت   ستتل السح ستت  الةوللتت  ئحجتت   تتلادتها دتتؼ ختتبن  تتةم تقتتة ػ  -4

 ادتشا ها  ؼ تدملػ السجرد ؼ.اددل  والسعمؽدا  البزد  لعسل السح س  الجشا ل  الةولل  و 
 

 :التوصيات
  جل ان   ؽن  مؽا سشخاص القانؽن الةولي ئخرؽص التعاون دع السح س  دح تؽم ئالسبتادي -1

الجؽهري  التي  قؽم  م ها نعام رودا اد ا ي  تي سلتار السبتادي العادت  له ئت  اددتػ الستحتةن 
 .و ي دقةدتها ا ترام الدلادن الؽلشل 

 مو ستخل سٌ قرار  طمل دتؼ التةون تشف تل سٌ قترار ختاص ظتعتاون التةون  جل  مو القا س ؼ  -2
دتتع السح ستتت  ا لتتتتاام ئي  تتتام الشعتتتام اد ا تتتي لمسح ستتت  دتتتع درا تتتان اد  تتتام الخاصتتت  ئالقتتتانؽن 

دتشا الةظمؽدا ي والقشرمي ئسا  خص تدملػ ا شخاص سٌ  جل التشد   ظت ؼ  تلادن التةون ودتا 
 ل  الةولل  دؼ صب لا .القانؽن الةولي السح س  الجشا 
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ضرورن س ادن الشعر  ي السؽاد التو تشعػ لبلع  التعاون دع التةون   تر ادلتراي  تي الشعتام  -3
اد ا تي لمسح ستت  لمتساشتتي دتع لبلعتت  دبتتادي الدتلادن الؽلشلتت  وخرؽصتتا فلستا يتعمتت  ئذتترل 

 . سح س تحةية ددلار سكثر دق  ووضؽح لمحة دؼ الدمط  التقةيري  لم القبؽن  جل ان يتػ
 جل ا  تفادن والتؽ ع  ي دباشرن السعشو اف جاظي لمدلادن والستسثل  و  تمط  إظترام الترتر ا   -4

 القانؽنل  لتشعلػ  بق  السح س  الجشا ل  الةولل  دع   رها دؼ سشخاص القانؽن الةولّي.
ي وجتتؽي درا تتان دبتتةس ا خترتتاص التكس متتي التتلٌ ورد  تتي الستتادن ادولتتو دتتؼ الشعتتام اد ا تت -5

 شة الحةيث  ؼ  بق  السح س  الجشا ل  ئالةون ادلتراي والتةون   تر ادلتراي وذلتغ  متو 
س اس سن السح س  تهةي الو تحق ت  كا ت  دبتادي العةالت  الجشا لت  التتي تشذتةها كا ت  شتعؽي 

 العالػ الستحزر دون السداس ئدلادن الةون.
 

 اهلوامش.
                                                 

. الكتتتتاي 1) ( التتتةكتؽر د متتتؽد السهتتتلظيث التتتةكتؽر إظتتتراهلػ اظتتتؽ ختتتاامث التتتؽج ا  تتتي القتتتانؽن الة تتتتؽٌر
 . 59ةول  الم بل . صث ال1996ادونث د تب  لراظمس العمسل  العالسل ث الطبع  ادولو 

( لتتبن  ا تت ؼ الدلدتتوث الدتتلادن ظتت ؼ دفهؽدهتتا التقم تتةٌ والسعاصتتر )درا تت   تتي دتتةً تتتةون الدتتلادن 2)
(ث العتتةد 26 تتي العرتتر الحاضتتر( دجمتت  جادعتت  ددذتت  لمعمتتؽم ا قترتتاد   والقانؽنلتت ث السجمتتة )

 . 51ث ص 2111ادونث 
 ح ستت  الجشا لتت  الةوللتت ث درا تت  ا خترتتاص(  بتتة الحدتت ؼ دحدتتؼ جا تتػث ا خترتتاص القزتتا ي لمس3)

 . 28ث ص2117القزا ي الؽلشي والةوليث دجم  كمل  القانؽنث  ر ث ل بلاث 
(  بتتة الحس تتة د  بتتة الحس تتة  دتت ؼث دور السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت   تتي  سا تت  وتعايتتا  قتتؽا 4)

ث قتؽا ا ندتانث ا تطشبؽنافندان ئسؽاجه  الجرا ػ ضتة افندتانل ث ئحتث دقتةم إلتو دتؤتسر  سا ت   
 ودا يمها.  15ث ص2118

 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 2الفقرن ) (126) نص السادن انعر( 5)
وا تتل ( جهتتاد القزتتانث درجتتا  التقاضتتي واجراواتهتتا  تتي السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت ث الطبعتت  ادولتتو دار 6)

 61مث ص2111لمشذر  سانث 
جتتلاث  متتت  التتة ًؽ الجاا لتت ث سلرو تت  دكتتتتؽرادث كملتت  القتتانؽنث جادعتت  ئفتتتةادث (  دتتؽن  ب تتة ه7)

 .27/28ص
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 كتتتاي دتتترجػث اد تتتاذ التتةكتؽر د التركتتيث )ا قترتتاد والسجتستتعث ا قترتتاد وادنعستت -( دتتاكس   بتتر8)
 د دتتسبرث 11ا جتساعلت ث الدتتلادن( تتتؽنس العاصتتس ث دقتتر دؤدشتؽن ئتتب  تتةود لمةرا تتا  وس ئحتتاثث 

 م.2117
ث 9) ث القتتانؽن التتةولي العتتامث السرتتادر وا شتتخاصث دار الكتتتل الؽلشلتت ث ظشفتتاٌز ث م2115(  متتي ضتتٌؽ

 .218ص 
(  تتاروا د صتتادا ا  رجتتيث السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت ث نذتتيتها ولبلعتهتتا ونعادهتتا اد ا تتيث 11)

 .167ث ص 2112الطبعه ادولوث دار الخمؽدث ظ رو ث 
دي ا خترتاص العتالسي والتكادتل: وكلتك يتؽا ت  السبتةدنث السجمت  الةوللت  ( كاافله   م تلث دبتا11)

 . 95ث ص2116ث 862ث العةد 88لمرم ل اد سرث السجمة 
ث القانؽن الؽلو العامث الطبعت  الثانلت ث دار الكتتل الؽلشلت  12) ظشفتاٌز / ل بلتاث  تام  –(  مو ضٌؽ

 .271ث ص2115
 الةظمؽدا تتيث السب قتت  القزتتا ل  سم ا  تتب  دتتؼ العقتتايث( شتتادٌ  تتةنان الذتتة فا ث  رتتان  السبعتتؽث 13)

 . 394ث ص2117ث 1ث العةد 14دجم  جادع  القاهرنث السجمة 
 .1969اتفابل     شا لمقانؽن الةظمؽدا ي  انعر( 14)
( ا ستتة الحس تتةٌث القتتانؽن التتةولي افندتتاني والسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت ث ا تتاا وتحتتة ا ث تقتتة ػ 15)

  اي واخرونث الجاو ادونث الطبع  ادولوث دشذؽرا  الحمبي الحقؽبلت ث ظ ترو ثالةكتؽر س عة د
 .53ث ص2115

( د يؽ    مؽانث ود خم ل السؽ وث القانؽن التةولي السعاصترث الطبعت  ا ولتوث افصتةار 16)
 . 15ث ص2111الرائعث  سان دار الثقا   لمشذر والتؽزيعث 

السق تةن لحقتؽا افندتان اد ا تل   تي العهتة التةولي و تي  ( ظةري   بة هللا العؽضتيث الشرتؽص17)
 . 37ث ص1985د ات ر دون دجمس التعاون الخملجيث الكؽيهث 

( السركتتا التتةولي فصتتبح القتتانؽن الجشتتا ي و لا تت  القزتتاو الجشتتا ي والسركتتا التتةولي لحقتتؽا 18)
 متتو نعتتام رودتتا  السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  )دل تتل الترتتةي  -افندتتان والتطتتؽير التتة سقرالي

دركتتتا الدتتتاتل لمترجستتت  /  ستتتانث –ا  ا تتتي وتطبلقتتت ( ترجستتت  صتتتادا  تتتؽدن وعلدتتتو زايتتتة 
 .162ث ص2111

(19( Caterina Bolognese –Implementing The Statute of The International 

Criminal Court (The Task That Lies a head) Seminar held in Helsinki – 

February 2000/p580 
 



 حمند البكور .........................................................................................................................................بدأ الشيادة الوطهية تأثري م

 

 

                                                                                 (367)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 

 .( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س 125نص السادن ) انعر( 21)
 .615(  مي صادا سظؽ هلكث القانؽن الةولي العامث دشذين السعاريث اف  شةري ث ص21)
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 1( الفقرن رقػ )12نص السادن ) انعر( 22)
  الخاصتتت  ظرونتتتةاث دجمتتت  السفكتتترث العتتتةد الثالتتتثث ( ددتتتتاٌر  تتتادنث السح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت23)

 . 257ث ص2118جادع  د خلزر ئد رنث 
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 3-2( الفقرن )12نص السادن ) انعر( 24)
 –(  ادتتة  تتمطانث القتتانؽن التتةولي العتتام وقتته الدتتمػث الطبعتت  الثالثتت ث جسهؽريتت  درتتر العربلتت  25)

 .245ث ص1968دار الشهز  العربل ث  القاهرنث
 .21د  مؽانث التكادل القزا ي الةولي والةاخميث ص( 26)
( السركتتا التتةولي فصتتبح القتتانؽن الجشتتا ي و لا تت  القزتتاو الجشتتا ي والسركتتا التتةولي لحقتتؽا 27)

 . 165افندان والتطؽير الة سقراليث ص 
(28) David Tolbert- The International criminal Tribunal for The Former Yugoslavia: 

Seccesses and Foreseeable shortcomings – The fletcher forum of World 

affairs – Vol. 26:2- Summer/fall 2002. p60 
( دؼ الشعتام اد ا تي لمسح ست  الجشا لت  الةوللت  ل ؽ دتبفلا الدتائق ث ونتص 29نص السادن ) انعر( 29)

 .ام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل  لروانةا( دؼ الشع28السادن )
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 1/8( ظشة )91نص السادن ) انعر( 31)
ر تال  دكتتؽراد  –( ئرا ر د  مي البلاتيث  قؽا السجشو  مله سدام السح س  الجشا ل  الةولل  31)

 .111ث ص2113دقةد  إلو كمل  القانؽن ئجادع  ئفةادث 
( نتتتاار العشب تتتيث دللتتتا  تشف تتتل اد  تتتام الرتتتادرن  تتتؼ السح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت ث ر تتتال  داجدتتتت رث 32)

 . 41ث ص2119الذرا ادو هث  سانث  جادع 
ث س  ام القانؽن الةوليث دار السطبؽ ا  الجاددل ث ظةون  ش  لبعث ص33)  .129( د دشرؽر الزاٌو
 53الجشا   الةولل  ل ؽ دبفلا الدائق ث ص د سد ؼ الس ةانوث السح س  (34)
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 5(  قرن )87نص السادن ) انعر( 35)
 ( دؼ د ثاا هئل  اددػ الستحةن. 2( و)1نص السادن ) انعر( 36)
اي  تتي ا لتتتاام ئالتعتتاون دتتع دح ستت  الجشا تتا  الةوللتت  والتتةون   تتر ادلتتر  –( ج تتؽزيبي ن تتٌا 37)

 الشعتتام اد ا تتي / ئحتتث دقتتةم إلتتو نتتةون السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  )تحتتةٌ الحرتتان ( السشعقتتة  تتي
 . 131-129ث ص 4/11/2111-3ددذ  دؼ 
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 . 1969دؼ اتفابل    شا لقانؽن السعاهةا . لدش   34نص السادن  انعر 38))
 لجشا ل  الةولل . ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  ا2ث 3(  قرن )12نص السادن ) انعر( 39)
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 1( وبالتحةية الفقرن )111( انعر نص السادن )41)
( الف ةراللتت  الةوللتت  لحقتتتؽا ASPA) قتتانؽن  سا تت  س زتتاو القتتتؽا  السدتتمح  ا دري لتت  انعتتر( 41)

 .8افندانث ص 
(42) illiam. R. Pace-International Criminal Court –US efforts to obtain impunity 

for genocide, crimes against – humanity and War crime-Amnesty 

International –August 2002, p280.  
 .157تقرير المجش  التحز ري  فنذاو السح س  الجشا ل  الةولل ث  قرن  انعر( 43)
ث درا ت  44)  تتي القتانؽن التتةولي الجشتا يث ر تتال  ( نتاظر ا ستة دشتتةيلث جريست  إئتتادن الجتشس البذتتٌر

 .95ث ص2111داجدت رث كمل  القانؽنث جادع  ئفةادث 
ث رنتتا ا ستتةث القتتانؽن التةولي افندتتاني ودورد  تتي  سا تت  ضتحا ا الشاا تتا  السدتتمح ث الطبعتت  45) (  جتاٌز

 .228ث ص2119ادولوث دار السشهل البشانيث ظ رو ث 
 اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل .  /س( دؼ الشعام113/1نص السادن ) انعر( 46)
 دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل .  (113/4نص السادن ) انعر( 47)
( درتطفو سظتؽ الخ ترث الشعتتام اد ا تي لمسح ست  الجشا لت  الةوللتت  والقؽا تة ا جرا لت  وقؽا تة ا ربتتا  48)

 . 9ث ص2115عث وسركان الجرا ػ الةولل ث القاهرنث ايتراا لمشذر والتؽزي
 بة الحد ؼ دحدؼ جا تػث ا خترتاص القزتا ي لمسح ست  الجشا لت  الةوللت ث درا ت  ا خترتاص  (49)

جادعت  التحتةٌث ل بلتاث ث 2117القزا ي الؽلشي والةوليث ئحث دشذتؽر  تي دجمت  كملت  القتانؽنث 
 .31ص

   الةولل . ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل2 قرن رقػ ) (77) نص السادن انعر( 51)
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 75نص السادن ) انعر( 51)
 ( دؼ الشعام اد ا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل . 88نص السادن ) انعر( 52)
 القؽا ة الخاص  ئالسدؤولل  الةولل .  انعر( دؽقع ه ئ  اددػ الستحةنث 53)
ني وقتتانؽن الشاا تتا  السدتتمح  ظتت ؼ الشعريتت  والؽاقتتعث دجمتت  ( سدتتل  تتازجيث القتتانؽن التتةولي افندتتا54)

 .326ث ص2114جادع  ددذ  لمعمؽم القانؽنل  وا قتراد  ث 
 -خرونث القانؽن  ي  لاتشاث دار وا ل لمشذر والتؽزيعث  ساند( سنلس دشرؽرث د.  سةٌ القبلب ث و 55)
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 . 186مث ص2116-ادردنث الطبع  الرائع  
 .185سةٌ القبلب ث واخرونث درجع  اظ ث ص( سنلس دشرؽرث د. خ56)
 ثم2117( د السجتلويث القتتانؽن التتؽلي العتتامث دشذتؽرا  الحمبتتي الحقؽبلتت ث الطبعتت  الداد تت ث 57)

 . 888ص
 

 .قائنة املزاجع
   سدتتل  تتازجيث القتتانؽن التتةولي افندتتاني وقتتانؽن الشاا تتا  السدتتمح  ظتت ؼ الشعريتت  والؽاقتتعث دجمتت

 . 2114نؽنل  وا قتراد  ث جادع  ددذ  لمعمؽم القا
  سنتتلس دشرتتؽرث و ستتةٌ القبتتلب ث ودختترونث القتتانؽن  تتي  لاتشتتاث دار وا تتل لمشذتتر والتؽزيتتعث

 . 2116- سان ادردنث الطبع  الرائع  
   ر تال  دكتتؽراد  –ئرا ر د  مي البلاتيث  قؽا السجشي  مله سدام السح س  الجشا لت  الةوللت

 . 2113ع  ئفةادث دقةد  إلو كمل  القانؽن ئجاد
  ظةريت   بتة هللا العؽضتيث الشرتؽص السق تةن لحقتؽا افندتان اد ا تل   تي العهتة التةولي و تي

 . 1985د ات ر دون دجمس التعاون الخملجيث الكؽيهث 
  جهاد القزانث درجا  التقاضي و جراواتها  تي السح ست  الجشا لت  الةوللت ث الطبعت  ادولتو دار

 . 2111وا ل لمشذر  سانث 
 الكتاي ادونث د تبت  د .  مؽد السهلظيث الةكتؽر إظراهلػ اظؽ خاامث الؽج ا  ي القانؽن الة تؽٌر

 ث الةول  الم بل . 1996لراظمس العمسل  العالسل ث الطبع  ادولو 
  الدلادن لبن  ا  ؼ الدلدوث الدلادن ظ ؼ دفهؽدها التقم ةٌ والسعاصر )درا    ي دةً تةون

العتتتةد  (ث26جادعتتت  ددذتتت  لمعمتتتؽم ا قترتتتاد   والقانؽنلتتت ث السجمتتتة ) تتتي العرتتتر الحاضتتتر( دجمتتت  
 . 2111ادونث 

  درتتتطفو سظتتتؽ الخ تتترث الشعتتتام اد ا تتتي لمسح ستتت  الجشا لتتت  الةوللتتت  والقؽا تتتة ا جرا لتتت  وقؽا تتتة
 2115ا ربا  وسركان الجرا ػ الةولل ث القاهرنث ايتراا لمشذر والتؽزيعث 

 ث القتتتانؽن التتتةولي افندتتتاني ودورد  تتتي  سا تتت  ضتتتحا ا الشاا تتتا  السدتتتمح ث  رنتتتا ا ستتتة  جتتتاٌز
 . 2119الطبع  ادولوث دار السشهل المبشانيث ظ رو ث 

 بة الحد ؼ دحدؼ جا ػث ا ختراص القزا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل ث درا   ا ختراص  
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 . 2117القزا ي الؽلشي والةوليث دجم  كمل  القانؽنث  ر ث ل بلاث 
  ا لتتتاام ئالتعتتاون دتتع دح ستت  الجشا تتا  الةوللتت  والتتةون   تتر ادلتتراي  تتي  –ج تتؽزيبي ن تتٌا

الشعتتام اد ا تتي / ئحتتث دقتتةم إلتتو نتتةون السح ستت  الجشا لتت  الةوللتت  )تحتتةٌ الحرتتان ( السشعقتتة 
 . 4/11/2111-3 ي ددذ  دؼ 

   ادتتة  تتمطانث القتتانؽن التتةولي العتتام وقتته الدتتمػث الطبعتت  الثالثتت ث جسهؽريتت  درتتر العربلتت – 
 . 1968القاهرنث دار الشهز  العربل ث 

  .دؽن  ب ة هجلاث  م  الة ًؽ الجاا ل ث سلرو   دكتؽرادث كمل  القانؽنث جادع  ئفةاد  
  ستتة الحس تتةٌث القتتانؽن التتةولي افندتتاني والسح ستت  الجشا لتت  الةوللتت ث ا تتاا وتحتتة ا ث تقتتة ػ 

شذتتتؽرا  الحمبتتتي الحقؽبلتتت ث التتتةكتؽر س تتتعة د تتتاي واختتترونث الجتتتاو ادونث الطبعتتت  ادولتتتوث د
 . 2115ظ رو ث 

  شتتادٌ  تتةنان الذتتة فا ث  رتتان  السبعتتؽث الةظمؽدا تتيث السب قتت  القزتتا ل  سم ا  تتب  دتتؼ
 . 2117ث 1ث العةد 14العقايث دجم  جادع  القاهرنث السجمة 

 نعست  كتتاي دتترجػث اد تتاذ التةكتؽر د التركتيث )ا قترتاد والسجتستعث ا قترتاد واد-داكس   بر
 11ا جتساعلتتتتت ث الدتتتتتلادن( تتتتتتؽنس العاصتتتتتس ث دقتتتتتر دؤدشتتتتتؽن ئتتتتتب  تتتتتةود لمةرا تتتتتا  وس  ئحتتتتتاثث 

 . 2117د دسبرث 
   ددتاٌر  ادنث السح س  الجشا ل  الةولل  الخاص  ظرونةاث دجم  السفكرث العةد الثالثث جادع

 . 2118د خلزر ئد رنث 
  لي السعاصترث الطبعت  ا ولتوث افصتةار د يؽ    مؽانث ود خم ل السؽ توث القتانؽن التةو

 . 2111الرائعث  سان دار الثقا   لمشذر والتؽزيعث 
  ث ث القانؽن الةولي العامث السرادر وا شخاصث دار الكتل الؽلشل ث ظشفاٌز  . 2115 مي ضٌؽ
  اروا د صادا اد رجيث السح س  الجشا ل  الةوللت ث نذتيتها ولبلعتهتا ونعادهتا اد ا تيث 

 . 2112ادولوث دار الخمؽدث ظ رو ث  الطبعه
   ث القانؽن الؽلو العامث الطبع  الثانل ث دار الكتل الؽلشل  .  2115ظشفاٌز / ل بلاث  ام  – مو ضٌؽ
   كاافلته   م تتلث دبتادي ا خترتتاص العتتالسي والتكادتل: وكلتتك يتؽا تت  السبتةدنث السجمتت  الةوللتت

 . 2116ث 862ث العةد 88لمرم ل اد سرث السجمة 
  بة الحد ؼث دحدؼ جا ػث ا ختراص القزا ي لمسح س  الجشا ل  الةولل ث درا   ا ختراص 
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 ث جادع  التحةٌث ل بلا. 2117القزا ي الؽلشي والةوليث ئحث دشذؽر  ي دجم  كمل  القانؽنث 
  بة الحس ة د  بتة الحس تة  دت ؼث دور السح ست  الجشا لت  الةوللت   تي  سا ت  وتعايتا  قتؽا 

سؽاجه  الجرا ػ ضة افندانل ث ئحث دقتةم إلتو دتؤتسر  سا ت   قتؽا ا ندتانث ا تطشبؽنث ا ندان ئ
 م.2118

  2117د السجلويث القانؽن الؽلي العامث دشذؽرا  الحمبي الحقؽبل ث الطبع  الداد  ث . 
  السركا الةولي فصبح القانؽن الجشتا ي و لا ت  القزتاو الجشتا ي والسركتا التةولي لحقتؽا افندتان

السح ستتتت  الجشا لتتتت  الةوللتتتت  )دل تتتتل الترتتتتةي   متتتتو نعتتتتام رودتتتتا ا  ا تتتتي  -التطتتتتؽير التتتتة سقراليو 
 . 2111دركا الداتل لمترجس  /  سانث –وتطبلق ( ترجس  صادا  ؽدن وعلدو زاية 

  السركتتا التتةولي فصتتبح القتتانؽن الجشتتا ي و لا تت  القزتتاو الجشتتا ي والسركتتا التتةولي لحقتتؽا
 رالي. افندان والتطؽير الة سق

  .ث س  ام القانؽن الةوليث دار السطبؽ ا  الجاددل ث ظةون  ش  لبع  د دشرؽر الزاٌو
  . الس ةانوث د سد ؼث السح س  الجشا ل  الةولل  ل ؽ دبفلا الدائق 
   ث درا تت   تتي القتتانؽن التتةولي الجشتتا يث ر تتال نتتاظر س ستتة دشتتةيلث جريستت  إئتتادن الجتتشس البذتتٌر

 . 2111نث جادع  ئفةادث داجدت رث كمل  القانؽ 
  ناار العشب يث دللتا  تشف تل اد  تام الرتادرن  تؼ السح ست  الجشا لت  الةوللت ث ر تال  داجدتت رث

 . 41ث ص2119جادع  الذرا ادو هث  سانث 
 

 تم بحمد هللا
 


