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 التعاون الدويل يف اجملال اجلنائي
 (الدول مع القضاء اجلنائي الدويل مبدأ تعاون مفهىم ءدراسة يف ضى)

 
 حميمة مصظفى أبهزيد د.

 جامعة صبراتة -كمية القانهن صرمان
 

 مقدمة .1
 تفتزرهوأمرخا  و  ،فري الساراا الاشرا يضرخورةة ة و ممح  حاجة التعاون الجولي  أصبح

وسرررا أ وأسرررالكا ارتجرررا  الارررخا ع الجولهرررة، وترررجاػ إلررر  لهامرررو معطرررع السػا كررر  الجولهرررة 
ىشرا  حاجرة ضرخورةة  ررة لزرسان مػاجيرة الاخةسرة الجولهرة، و ر ن  واإلقمهسهة والستخرِّ 

خاصرة و  لاخةسرة صررفة اامرة رات قػةة لتػحكج الايرػد الجولهرة لسفافحرة اة، ومبخِّ وممح  
جيررػد الررجوا فررخادك فرري مفافحررة الاخةسررة الجولهررة العرراوخة لمػششهررة، محررجودة الاررجوك  أن  

وأصرربح مررغ الزررخوري لتح كرر  فاامهررة السػاجيررة  ،مياميسررا وم ررت قػتيررا أو درجررة ت ررج  
الاشا هة، تجا ف الرجوا ماتسعرة مرغ أجرأ مفافحرة اإلجرخال الرجولي والعراوخ لمرجوا والحرج 

السرتهعا  الررػر  ؛يشطرخ إلر  التعراون صسفيرػل يرسػلي كسا يارا أنْ  مغ آ اره الزارة 
ُأسررذ التعرراون ىررجفيا  و رر ن   ،السختمفررة لسارراالت التعرراون التذررخةضهة وال زررا هة وا مشهررة

مفافحررة الاخةسررة وت ررجيع الساررخمكغ إلرر  العجالررة الاشا هررة، وال يترر ت  ذلررظ إاّل مررغ  رر ا 
تيررجإ إلرر  تفعكررأ التعرراون الررجولي ص ررخ  اررجل إفرر ت  ،مذررخواةأنطسررة قانػنهررة  إتبررا 

 الساخمكغ مغ الع ا  
 مهضهع الدراسة:  -1.1

أصرربح مفيررػل التعرراون الررجولي صعررج إنذرراج السحفسررة الاشا هررة الجولهررة أك ررخ اتدررااا  
كررران ىرررحا الرررشسى ي رررػل امررر   مرررل آلهرررات التعررراون ال زرررا ي الاشرررا ي الرررجولي،  بعرررج أنْ 

التعاون وكغ الجوا صعزريا الربعس مرغ  ر ا مطراىخه السختمفرة، م رأ تدرمهع السارخمكغ 
ن واالاتررخاإ وتشفكررح ا حفررال ا جشبهررة وخكخىررا، أ ررح التعرراو  ،و صاصررات اإلناصررة ال زررا هة
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ما ا ساسي، والحي وضل قػااج التعراون وركغ السحفسرة أيفاال  أ خك صعج إقخار نطال رو 
 الاشا هة الجولهة والجوا 

 : أهمية الدراسة-1.1
نطرررال التعررراون الرررجولي ال زرررا ي فررري ماررراالت مفافحرررة  أ برررت الػاقرررل العسمررري صررر ن  

ة إيررفالهات، مشيررا مررا ىررػ ذو شرراصل مػضررػاي متعمرر  وتاررخةع الاخةسررة الجولهررة ي كررخ اررج  
ففهسرا يتعمر   صعس ا فعاا ذات الصاصل اإلنداني، ومشيا مرا يتعمر  صالاانرا اإلجخا ري،

صالتعرراون الررجولي فرري السارراا الاشررا ي مررغ الشاحهررة السػضررػلهة، ىشررا  أوجررو ال رررػر 
ذات الرمة صال ػااج العامة لماخةسة، وسهاسة التاخةع والع ا  امر  الررعكجيغ الرػششي 
والجولي، وكرحلظ أسرمػ  أو مرشيك مفافحرة الاخةسرة، وأحفرال السدرلولهة الاشا هرة، والتري 

    مجك فعالهة آلهات التعاون الجولي في مفافحة الاخةسة الجولهةيشعفذ أ خىا ام
 إشكالية الدراسة:- 3ـ 1

تتسحررػر اإليررفالهة السػضررػلهة ليررحه الجراسررة حررػا اإلجاصررة اررغ الدررلاا الخ هدرري 
 التالي:

 ؟أحفال السحفسة الاشا هة الجولهةالس رػد صالتعاون الجولي الػارد في ما  -
ومرررا يرررخوشو؟ وىرررأ ومرررا ىررري أورررخز مطررراىخه؟  - لكتفرررخ  اشرررو ارررجد مرررغ ا سررر مة

 ة ال انػن الاشا ي السشرػص امهو في معطع ال ػانكغ؟هقمهسإيتعار  مل مبجأ 
 منهجية الدراسة:  – 1.1

تعررج ىرررحه الجراسررة مرررغ الجراسررات ال انػنهرررة التحمكمهرررة الترري ترررع االاتسرراد فكيرررا امررر  
 ك ررخ م  سررة لمسػضررػ  محررأ وا ،السررشيك التحمكمرري صااتبرراره مررغ أىررع السشرراىك البح هررة

 لجراسة ا
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 الدراسة: هيكل  – 1.1
 وىي كاآلتي:  ،أساسهة محاوريسفغ ت دع ىحه الجراسة إل     ة 

  :المفههم المعاصر لمتعاون الدولي -األول المظمب
ُي رج صالتعاون في الم ة، العػن الستبادا، فكشحرخ معشاه في تبادا السدااجة 

و تاسل وىػ السعش  العال لجمسة تعاون، وةفيع مشو كشطال ص ن   ،1غلتح ك  ىجإ معك  
شػا مغ الحرػا ام  مشافل مذتخكة اجد مغ ا فخاد وتزافخىع السذتخ  حت  يتسف  

 ام  وجو العسػل  
التعاون الجولي في السػاد الاشا هة مغ السفاههع التي يرعا وضل تعخةف ج ةعو 

  مشيا، ِاتدا  ا يفاا والرػر التي يتخحىا ة أسباجامل مانل ليا، وةخجل ذلظ لعج  
دة التي تاعأ ىحا الشطال ىحا التعاون، ولعجل إمفانهة حرخ الػسا أ الاجيجة والستاجِّ 

صذفأ مدتسخ، إل  جانا ارتباشو صسفاههع الاخةسة ومفافحتيا  ومتصػرا   مت كخا  
د لو، لحلظ ف ى محج  ك إل  صعػ ة وضل إشار ا أد  والتعاون الجولي صسعشاه الػاسل، مس  

ذلظ ال  مغ حكث ا لفاظ، إاّل أن   ىشا  ا ت فا     ورخع أن  2دت التعخةفات حػلوتعج  
ىحا السفيػل لو  يل خ ام  السزسػن االصص حي وال انػني الستف  امهو، ولع يعج

يشصم  مغ الرهاخات التذخةضهة لمسذّخ  الػششي، وأ تعجك ذلظ  ف ج ،مشطػر إقمهسي
 صاق الجولي الحي يدتيجإ استجساا مشطػمة العجالة الاشا هة، مغ   ا إقخارإل  الش

أنطسة قزا هة دولهة تشيس صسدلولهة م اضاة الستيسكغ صارتجا  جخا ع دولهة اغ 
  3شخة  ت جيسيع لمسحفسة الاشا هة الجولهة )الجا سة(

العػن والسدااجة و تبادا وت سهدا  ام  ما ت جل، يسفغ تعخةف التعاون الجولي ص ن  
وكحلظ وكغ الجوا والسحاكع الاشا هة الجولهة، والسشطسات الجولهة لتح ك   ،وكغ الجوا

نفل مذتخ  ام  السدتػةكغ الػششي والجولي لسفافحة الاخةسة، والقبس ام  مختجبكيا 
 ،وتػلهل الع ػ ات الخاداة امكيع صسا يتشاسا وجدامة الاخةسة السختجبة ،ومحاكستيع
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ي مذف ت الحجود والدهادة وتخصِّ  ،ى صو مغ مااالت أ خك كالعجالة الاشا هةوما يختب
 ا مرادر التيجيج وتح ك  ا مغ وتع   

وىحا السفيػل ُيس أ أحج صػر التعاون الجولي صسفيػمو الذامأ في مااالت 
و ذفمو العال و ااتباره يخشا  أساسها  لشااح الدهاسة  ،أ خك اجيجة وفي إشاره الشطخي 

 شا هة في مفافحة الاخا ع سػاج الجولهة مشيا أو ذات الصاصل الجولي  الا
افخ الايػد الجولهة سػاج وكغ الجوا أو ا تطعاون الجولي ويحا السعش  يتصم  والت

التعاون الجولي في السااا  أن   :وذلظ  مخةغ، أوليسا ،وكغ الجوا والسشطسات الجولهة
وىػ نتهاة حتسهة لسا  ،ة واستسخار لتصػرىاالاشا ي ىػ  سخة تصػر الع قات الجوله

سيػلة  :و انكيسا، تذيجه الاخةسة الجولهة مغ تصػر مت ح  ومتدايج في اآلونة ا  كخة
 أ الساخمكغ الجولككغ وكغ الجوا تحت خصاج الماػج وخكخىا مغ ا احار  تش   

هة لم زاج تبادر صالبحث اغ الػسا أ ا ك خ فاام لحلظ كان لداما  ام  الجوا أنْ 
 مغ   ا الج ػا في اتفالهات تعاون دولهة   4ام  ضاىخة تفاقع الاخةسة الجولهة

و حدا ما نز امهو نطال روما ا ساسي أ ح تعاون الجوا مل السحفسة 
قة مشو، فز   اغ تزسكغ البا  الاشا هة أيفاال  متعجدة، َوَرَدت في مػاضل متفخِّ 

 ن الجولي والسدااجة ال زا هة   صالتعاو التاسل مشو لجأ ما يتعم  
 وإذا كان ت جيع الذخز إل  السحفسة ُيعج مغ أىع مطاىخ التعاون التي يسفغ أنْ 

ة مطاىخ أ خك ت جميا الجوا لمسحفسة، فسدانجة الجوا لمسحفسة ال ي ف اشجه، ف س  
ر سا ال ت أ أىسكتيا اغ ت جيع ا يخاص لمسحفسة ل خ  محاكستيع  فسا ىي أىع 

   وما إجخاجاتيا؟؟التعاون الجولي وكغ السحفسة الاشا هة الجولهة والجوامطاىخ 
 :مظاهر التعاون الدولي الجنائي -المظمب الثاني

ال تتستل السحفسة الاشا هة  ،صخ إ محفستي يػخد  ها الداص ة وروانجا الجولكتكغ
الستيسكغ  الجولهة صاياز تشفكحي لتشفكح قخاراتيا وأحفاميا، ف  تدتصهل القبس ام 

ون ميع وشفديا، وال تدتصهل تشفكح محكخات التفتهر، وحسأ الذيػد ام  الس ػا أمال 
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وأ تعتسج في تشفكح ىحه ا مػر ام  التعاون الجولي مل الجوا ا شخاإ،  ،السحفسة
وما يعدز آلهة التعاون الجولي ىػ كػن السحفسة الاشا هة الجولهة مفسمة لمسحاكع 

تربح الجولة شخفا  في نطال روما حت  تركخ أحفال   بساخد أنْ  الػششهة وامتجاد ليا،
مغ أجيدتيا ال زا هة الػششهة، وةتع  اتفالهة روما والسحفسة الاشا هة الجولهة جدجا  

 ،صالتالي تشفكح قخارات السحفسة مغ   ا ا جيدة ال انػنهة الػششهة لمجوا ا شخاإ
 صالتعاون وكشيا و كغ دولة  ال ة تخخا في ذلظ   و التعاون وكشيا و كغ السحفسة، وأحهانا  

ىػ وجػد اتفالهات دولهة أو  ،وما يعك  التعاون الجولي صالرػرة الست جل ذكخىا 
 ،التدامات دولهة لمجوا ا شخاإ وخكخ ا شخاإ تتعار  ومبجأ التعاون مل السحفسة

ارات القبس وىي أحج أىع السعز ت ال انػنهة التي تػاجو السحفسة في تشفكح قخ 
 والتفتهر وتدمهع الساخمكغ  

( مغ 93ومغ أىع مطاىخ التعاون الجولي مل الجوا ا شخاإ ما ذكختو السادة )
والت جيع  ،التح ك  والس ح ة :مااالت ةوىي تتسحػر في أر ع ،روما ا ساسينطال 

   ةغالفار  كغوإل اج القبس ام  السحفػم، وتشفكح ال خارات، لمسحاكسة
يا ىحه السطاىخ مغ التعاون الجولي مل السحفسة ذات اإليفالهات كسا أن  وال ت كخ 

شا سػإ نػلي اىتسامشا  ك خ صػر التعاون ن   ال ت  ح نفذ ا ىسهة والخصػرة، امهو ف
 ، والتي ت كخ إيفالهات اسمهة تع كجا  

 :تقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية -أوًل 
السحفسة مغ أوخز وأىع صػر التعاون الجولي الحي  ت جيع الستيسكغ إل يعج 

ت جمو الجوا إل  السحفسة الاشا هة الجولهة، وة رج صو لهال الجولة وش أ يخز ما تع 
   5اتيامو صارتجا  إحجك الاخا ع الجا مة في ا تراص السحفسة الاشا هة الجولهة إلكيا

جل شمبا  مذفػاا  ت  ياػز لمسحفسة أنْ  و( ام  أن  1/إ89السادة ) وقج نرت
وت جيسو إل  أي  ،( لمقبس ام  الذخز91صالسػاد السلةجة لمصما السبكشة في السادة )

تصما تعاون تمظ الجولة  وامكيا أنْ  ،دولة قج يفػن ذلظ الذخز مػجػدا  في إقمهسيا
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أ لصمبات إل اج تست    في القبس ام  ذلظ الذخز وت جيسو، وام  الجوا ا شخاإ أنْ 
ولإلجخاجات السشرػص امكيا في قػانكشيا  ، جيع وف ا   حفال ىحا البا القبس والت

 الػششهة 
ا قات الجوا والتي يحفسيا ال انػن  وتاجر اإليارة في ىحا الس ال إل  أن  

أو  ،الجولي لع تخُأ مغ صعس الترخفات، التي قج يشاع اشيا لهال الجوا وش أ متيسكغ
أو ص خ  تشفكح ا حفال  ، خ  محاكستيعا صمحفػمكغ مغ دولة إل  أ خك، إم  

  6ضجىع، وف  اتفالهات تشز ام  ذلظ
اإلجخاج الحي يتع صسػجبو ن أ متيع مغ دولة إل  أ خك ُاخإ وشطال  خكخ أن  

ا في إشار السحفسة الاشا هة الجولهة وتحجيجا  أ شاج انع اد ملتسخ روما، ف ج التدمهع، أم  
ىأ ىػ مرصمح ت جيع، أل ن أ، أل  ،ا  ح صو ار   إ صذ ن السرصمح الحي ياا 

 تدمهع ا يخاص إل  السحفسة؟
؟ وىأ ىػ فخق في االصص ح أل فسا الفخق وكغ الت جيع لمسحاكسة وتدمهع الستيع

 ؟ ا ام  ىحه التفخقةر قانػنهة تتخت  ىشا  أ ا أن  
أكجت أ شاج وضل الرهاخة الشيا هة لمشطال ا ساسي لمسحفسة الاشا هة الجولهة، 

االتااىات الف يهة، والسشاقذات التي دارت ام  ا ت إ مفيػل ت جيع الذخز إل  
  7السحفسة اغ إجخاج تدمهع الساخمكغ، ك حج صػر التعاون ال زا ي الجولي

( مغ نطال روما ا ساسي لتدةأ ال سػ  وتػضح 102ومغ ىشا جاجت السادة )
التسككد وكغ اصص حكغ الفارق وكغ صػرتي التعاون محأ البحث، مغ   ا 

 ىسا التدمهع والت جيع  وذلظ كسا يمي: ،أساسككغ
 ألغراض هذا النظام األساسي: 

 يخرا  إل  السحفسة اس   ويحا الشطال ا ساسي  ،أ  يعشي الت جيع ن أ دولة ما
   يعشي التدمهع ن أ دولة يخرا  إل  دولة أ خك، صسػجا معاىجة أو اتفالهة أو 

  8تذخةل وششي
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مضهار الفرأ وكغ التدمهع والت جيع ىػ  غ لشا أن  ومغ   ا ىحا الشز يتبك      
الاية م جمة الصما، فإذا كانت السحفسة الاشا هة الجولهة ىي الاية الصالبة كان 

سسي ىحا الصما  ،ا إذا كانت صاحبة الصما دولةأم   ،الصما الس جل )ت جيع لمسحاكسة(
 )شما تدمهع متيع( 

السحرمة الشيا هة أي ا  خ ال انػني الستختا ام  ك  اإلجخاَجيغ  ن   بالخخع مغ أ
الُسذار إلكيسا في السادة أنفة الحكخ ىي ن أ الذخز الستيع مغ إقمهع إل  إقمهع آ خ 

تدمهع  ىحه التفخقة تاج أساسيا في أن    جأ محاكستو في معطع الحاالت، إاّل أن  
الساخمكغ ُيعج مغ إجخاجات التعاون ال زا ي الحي ال يشذ  إاّل وكغ دولتكغ أو أك خ، 

ا الت جيع كرػرة مغ صػر التعاون وكغ السحفسة الاشا هة الجولهة والجوا فيػ تشازا أم  
  وىػ 9ا  كخة اغ الذخز السصمػ  لتحاكسو السحفسة، وذلظ وت جيسو لمس ػا أماميا

 حا الس ال  ما يعشكشا في ى
فسا ىي أىع السعز ت التي قج تػاجو السحفسة في إشار شما الت جيع 

 لمسحاكسة؟ 
دة، وذلظ صالشطخ إل  قج ت كخ مد لة ت جيع الستيسكغ إل  السحفسة إيفالهات متعجِّ 

مد لتكغ أوال : صالشطخ إل  الذخز السصمػ  مغ السحفسة، و انها : صالشطخ إل  الجولة 
 الذخز الستيع  التي يتػاجج فكيا

والتي  ،ماذا لػ كان الذخز السصمػ  ال يحسأ جشدهة الجولة التي يتػاجج ويا
وجيت إلكيا السحفسة شما الت جيع ؟ وماذا لػ كان يحسأ أك خ مغ جشدهة ؟ وماذا لػ 

 كان مغ اجيسي الاشدهة؟ 
و إذا كان الذخز الستيع السصمػ  ت جيسو إل  السحفسة يحسأ صحدا ا صأ أن  

فيشا قج ال ت ػر الرعػ ة صرجد ت جيع ىحا  ،دهة الجولة السصمػ  مشيا الت جيعجش
 الذخز إل  السحفسة، إاّل إذا امتشعت ىحه الجولة اغ ت جيع الذخز السصمػ  

السد لة قج تدداد تع كجا  إذا ما ارتجا يخز جخةسة تج أ في  خكخ أن  
الذخز  سػجػد فكياا تراص السحفسة، فإذا ت جمت السحفسة صصما لمجولة ال
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و اجيع الاشدهة ا أن  ذلظ الذخز، إم   غ أن  ( وتبك  89/1مختجا الاخةسة وف ا  لمسادة )
و مػجػد في الجولة السصمػ  مشيا الت جيع صسػجا أو يحسأ أك خ مغ جشدهة، أو أن  

 ح  الماػج الحي مشحتو لو تمظ الجولة 
لاخةسة متستعا  صحرانة يفػن الذخز الحي ارتجا ا و قج يحجث أنْ كسا أن  

و يتػاجج في إقمهع دولة أ خك، فُصما مشيا ت جيع ذلظ صسػجا تذخةل دولتو، خكخ أن  
الذخز إل  السحفسة، فيأ ت جمو إل  السحفسة، أل تدع  إل  الحرػا ام  مػاف ة 

 الجولة التي يشتسي إلكيا الذخز السصمػ ؟ 
لرمة وت جيع الذخز إل  ع نطال روما ا ساسي ىحه السدا أ ذات اكهف نط  

 السحفسة الاشا هة الجولهة، وىأ أفخد ليا أحفاما   اصة، أل تخ  ا مخ لم ػااج العامة؟ 
أ اقبة قانػنهة يرعا ازدواج الاشدهة كان ومازاا يذفِّ  تاجر اإليارة إل  أن  

أ ن صة   إ حػا و يف  التعامأ معيا حت  ام  صعكج ال ػانكغ الػششهة  كسا أن  
ذا ارتجبت الاخةسة مغ يخز يحسأ أك خ ا تراص السحفسة وشطخ الجاػك إمجك 

    10مغ دولة مشيا دولة شخإ في نطال روما ودولة خكخ شخإ
 في الش اط التالهة: اإلجاصة ام  كأ ىحه التداؤالت

.التعاون في تقديم األشخاص إلى المحكمة عن طريق التنازل عن 1
 :الحصانة

ت جيع  ام  قااجة اامة مفادىا: أن   إلكيا ساص ا  ( الُسذار 89تشز السادة )
ا يخاص إل  السحفسة الاشا هة الجولهة ال يتع إاّل صرػرة مبايخة، اغ شخة  الجولة 

حة  إل  ذلظ حكشسا التي يتػاجج فكيا الذخز الستيع: ف ج أيارت تمظ السادة صخا
ت جل شمبا     وت جيسو إل  أي دولة قج يفػن ذلظ  ياػز لمسحفسة أنْ و: نرت ام  أن  

بات إل اج القبس تست أ لصم إقمهسيا     وام  الجوا ا شخاإ أنْ صالذخز مػجػدا  
  والت جيع   الخ
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مغ  1نطال روما ا ساسي أورد است شاج  ام  ىحه السادة في الف خة  خكخ أن  
كيا الذخز السصمػ  ت جيسو إل    صالفخضهة التي يفػن ف(، وىػ الستعم  98السادة )

السحفسة متستعا  صالحرانة، وةتػاجج ام  إقمهع دولة أ خك خكخ التي مشحتو ىحه 
و شما ال ياػز لمسحفسة أن تػجِّ و ( ام  أن  98/1السادة ) الحرانة، حكث نرت

إ ام  نحػ يتشاف  تترخ   و إلكيا الصما أنْ ت جيع أو مدااجة ي تزي مغ الجولة السػج  
  صحرانات الجولة أو الحرانة التداماتيا صسػجا ال انػن الجولي  هسا يتعم  مل 

تحرأ  أو مستمجات تاصعة لجولة  ال ة ما لع تدتصل السحفسة أنْ  ،الجومػماسهة لذخز
دت   فالع قة ىشا تعج   ال ة مغ أجأ التشازا اغ الحرانةأوال  ام  تعاون تمظ الجولة ال

جولة الستػاجج ام  إقمهسيا الذخز السصمػ  والستستل السحفسة، والأشخافيا لتذسأ 
   صالحرانة، والجولة مانحة الحرانة

و إذا ما تع تػجهو اتيال  حج ا يخاص صارتجا  إحجك الاخا ع معش  ذلظ أن  
غ يتستعػن التي تج أ في دا خة ا تراص السحفسة، وكان ىحا الذخز مس  

 و حجث وأنْ دفخةكغ أو الجومػماسككغ، خكخ أن  أو أحج ال ادة الع ،صالحرانة كخ هذ دولة
تػاجج ام  إقمهع دولة خكخ دولتو التي يحسأ جشدكتيا، ف  يفػن لمسحفسة في ىحه 

 سا امكيا أوال  أنْ إقمهسيا، وإن  صتصما تعاون الجولة السػجػد ىحا الذخز  الحالة أنْ 
وذلظ  ،جشدكتياتصما تعاون الجولة مانحة الحرانة لمذخز السصمػ ، والتي يحسأ 

إقمهسيا مغ صغ الجولة الستػاجج الذخز وتشازا ىحه الجولة اغ الحرانة، لجي تتسف  
ت جيسو إل  السحفسة صعج ذلظ، ف ج راا  نطال روما ا ساسي الع قات ال ا سة وكغ 

أ السحفسة فكيا، صسا قج يلدي إل   م  جٍػ مغ التػتخ الجوا، والتي قج تت  خ وتج   
و وفي الػقت ذاتو  م  نػا ا مغ قج يرعا تجاركو صعج حجو و  كسا أن   الجولي، الحي

   11  صصما الت جيع مغ ىحا الشػ الرعػ ات أمال نفدو  هسا يتعم  
( قج ساوك وكغ ا يخاص والسستمجات 98/1نز السادة ) والاجيخ صالحكخ أن  

 مغ حكث تسفكغ السحفسة مغ الحرػا ام  تعاون الجولة ال ال ة  
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 ا  ا تعاونت جيع صعس ا يخاص إل  السحفسة يتصم   ل يتزح أن  ام  ما ت ج   وشاج  
أك خ مغ دولة،  هعج تعاون إحجاىسا يخشا  لمحرػا ام  تعاون ا  خك حخصا  ام  

ا مغ شمبات السحفسة قج ت اوأ صالخفس إم   است خار ا قات الجوا  هسا وكشيا؛ خكخ أن  
يذفأ تحجيا  كبكخا  أمال السحفسة في االستااصة إل   إحجك الجولتكغ أو مغ ك ىسا  ما

شمبيا صذ ن الت جيع  اصة أمال اجل قجرة السحفسة ام  فخ  قخاراتيا صال ػة ام  
 الجوا 

ئ1 مزدوجها إلى  وأ ،وعديم الجندية 12.ما مدى إمكانية تقديم الالج
 ؟المحكمة الجنائية الدولية

الصما الحي تت جل صو السحفسة  ( صذفأ صخةح ام  أن  1/إ89نرت السادة )
 تػجيو السحفسة إل  الجولة ل خ  التعاون معيا، صرجد جخةسة تشطخ فكيا، ياا أنْ 

 التي يتػاجج فكيا الذخز الس رػد مغ اسمهة التعاون  13
ا يخاص الحيغ تذسميع والية السحفسة قج ال يتف ػن في أوضاايع  خكخ أن  

لة ما، فبكشسا قج يفػن لمذخز الػاحج أك خ الدهاسهة أو سبا وجػدىع في إقمهع دو 
مغ جشدهة ال يتستل يخز آ خ ص ية جشدهة، كسا قج تسشح دولة ما  حج ا يخاص 
ح  الماػج الدهاسي، فساذا لػ ارتجا أحج ىلالج أو جسهعيع جخا ع تج أ في 

تصما مغ الجوا التي يتػاججون ام   ا تراص السحفسة، ىأ تدتصهل السحفسة أنْ 
غ أحفاما   اصة نطال روما ا ساسي لع يتزس   ا ت جيسيع إلكيا؟ في الػاقل أن  أقالهسي

صذ ن وضل كأ يخز مغ ا يخاص الُسذار إلكيع  وىحا يعج مغ أك خ الفخاخات 
و في ذات الػقت لع يدت غ التذخةضهة  صػرة في نطال روما ا ساسي، خكخ أن  
دهة مغ إمفانهة ت جيسيع إل  ا يخاص اجيسي الاشدهة وال ج كغ ومددوجي الاش

ا يدتػجا السحفسة، في حاا ارتجاويع إحجك الاخا ع الجا مة في ا تراصيا، مس  
   14الخجػ  إل  ال ػااج العامة صرجد كأ حالة
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ومغ أىع السبادئ العامة في ال انػن الجولي أحفال االتفالهات والسػا ك  الجولهة 
شت اإلندان الدهاسهة والسجنهة، ف ج تزس  ذات الع قة صالتعاون الجولي وح ػق 

سة ا مع خاصة مشيا السبخمة في إشار مشط   االتفالهات الجولهة ذات الع قة، و 
الستحجة، ا حفال الخاصة صفهفهة ت جيع ال جئ الدهاسي إل  السحفسة الاشا هة الجولهة 

 وذلظ ام  الشحػ اآلتي: 
 :أ. إمكانية تقديم الالجئ إلى المحكمة

رج صال جئ في السفيػل ال انػني والدهاسي، ذلظ الذخز ا جشبي الحي يقهع ي 
ام  إقمهع دولة خكخ دولتو، وةتستل وبعس السسكدات الخاصة التي تسكده اغ ا جشبي 

  15صسػجا قخار مشحو ح  الماػج -الحي يقهع ام  ذات اإلقمهع -العادي
شبي العادي الحي يقهع ام  ومغ أىع االمتهازات التي يتستل ويا ال جئ اغ ا ج

ىػ ما نرت امهو اتفالهة ا مع الستحجة، الخاصة وػضل  ،إقمهع دولة خكخ دولتو
و ال ياػز رد ، والتي جاجت صسا يفكج أن  16(33/1( في السادة )1951ال ج كغ لعال )

 ة صػرة مغ الرػر أو إاادتو إل  دولة قج ي قي فكيا االضصياد ال جئ ص ي  
ردت است شاج ، نرت  هو أو  سادة ا ول  مغ االتفالهة في الف خة )واو(ال خكخ أن  

ام  أي يخز تػجج صح و أسبا  ججية تجاػ إل   ي ىحه االتفالهة ال تدخ  ام  أن  
و: )أ( اقتخإ جخةسة صح  الد ل أو جخةسة حخ  أو جخةسة ضج اإلندانهة ااتبار أن  

ح  الماػج الحي  مسا يفكج أن  اة  ي الػ ا   الجولهة السػضػ كسا ىػ معخوإ اشيا ف
قج تسشحو الجوا  حج ا يخاص الستػاججيغ فكيا ال يحػا دون إمفانهة ت جيع ال جئ 

ة حرانة أو نطخا  لدواا أي   ،إل  السحفسة الاشا هة الجولهة، إذا ما شمبت ا  كخة ذلظ
التي تج أ في  ،يتستل صو ىحا الذخز مت  اقتخإ إحجك ىحه الاخا ع امتهاز يسفغ أنْ 

نصاق اال تراص السػضػاي لمسحفسة، استشادا  ام  نز السادة ا ول  الُسذار 
 إلهو 
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تخفس التعاون مل السحفسة  و سػجا ىحه االتفالهة ال يسفغ  ية دولة أنْ 
نطال  مشحتو ح  الماػج، فز   اغ أن   الذخز السصمػ  سب  وأنْ  استشادا  إل  أن  

 أ اجل االاتجاد صالحرانات أيا  كان نػايا س مبجروما ا ساسي كخ  
 :ب. حالة مزدوجي الجندية أو عديميها

يحسأ  مغ السفارقات التي قج تحجث ام  الػضل الدهاسي لأليخاص ىػ أنْ 
صعس ا يخاص ال يحسمػن جشدهة  يخز ما أك خ مغ جشدهة، في حكغ ناج أن  

شػا مغ يتسف   دولتيع ا صمهة أس صت اشيع الاشدهة دون أنْ  ن    نطخا   ؛ة دولةأي  
 الحرػا ام  جشدهة دولة أ خك 

فإذا اكتدا الذخز السصمػ  ت جيسو إل  السحفسة أك خ مغ جشدهة، فشجػن 
ل الذخز صاشدهة دولة تسشحو ل الذخز صاشدكتكغ، ف ج يتست  أمال حالة ازدواج لتست  

 ولجغ دون أنْ  ،م  إقمهع دولة أ خك يحسأ جشدكتياشة، في حكغ يتػاجج احرانة معك  
 ة حرانة، فيأ يسفغ لمجولة التي يتػاجج ام  إقمهسيا الذخز السصمػ  أنْ تسشحو أي  

مو مبايخة إل  السحفسة، ودون مػاف ة الجولة ا  خك التي يحسأ جشدكتيا ومشحتو ت جِّ 
مل مددوج الاشدهة،  تتعامأ الحرانة؟ صسعش  آ خ ام  أي أساس يسفغ لمسحفسة أنْ 

 ىأ مل جشدهة الجولة الستػاجج ام  إقمهسيا، أل جشدهة الجولة ا  خك؟  
الجولة التي مشحت ىحا الذخز الحرانة ىي  أن   17جانا كبكخ مغ الف ويخك 

 مغ ي ل امكيا اْاج التعاون مل السحفسة، ولهذ ام  الجولة الستػاجج فكيا، والدشج أن  
ل صصما ت جيع السحفسة ال تت ج   اجت اامة في كػن أن  ( ج1/إ98صهاخة السادة )

الذخز الستستل صحرانة إل  الجولة الستػاجج ام  إقمهسيا قبأ الحرػا ام  تعاون 
 الجولة مانحة الحرانة 

امهو فالذخز مددوج الاشدهة إذا ما ارتجا جخةسة تج أ في ا تراص 
جولة التي مشحتو الح ػق تتعامأ معو حدا جشدهة ال السحفسة، فعم  السحفسة أنْ 

، فسا ياا ام  السحفسة الشطخ إلهو صرجد ت جيع ىحا الذخز إلكيا ىػ هةالدهاس

                                                           
 



 

 م1212 ديسمبر العاشرالعدد                      123                 الجسء الثاني  -مجلة رواق الحكمة

 د.حليمة مصطفى أبوزيد                                             التعاون الدولي في المجال الجنائي         

جشدهة الجولة التي مشحتو السدايا والح ػق السختمفة، وىي مغ ي ل امكيا االلتدال 
 صالتعاون مل السحفسة 

سي ا اجيسػ الاشدهة والحيغ لع يخد صذ نيع أي نز في نطال روما ا ساأم  
 هاا الخجػ  صذ نيا إل  االتفالهات ذات الرمة أيزا ، حكث نرت السادة ا ول  مغ 

إ ام  1954اتفالهة ا مع الستحجة الخاصة وػضل ا يخاص اجيسي الاشدهة لعال
ىحه االتفالهة ال تدخي ام  ا يخاص الحيغ تتػافخ صح يع دوا  ججية ل ات اد  أن  
 يع: ص ن  
ندانهة صالسعش  الد ل، أو جخةسة حخ ، أو جخةسة ضج اإل ارتجبػا جخةسة ضج -أ 

 الجولهة السػضػاة لمشز ام  أحفال صذ ن ىحه الاخا ع  الحي ت رجه السػا ك 
  ارتجبػا أفعاال  مزادة  لس اصج مبادئ ا مع الستحجة –  

ة حساية قانػنهة إذا ما ارتجا الاخا ع التي فعجيع الاشدهة ال يتستل ص ي   ام  ىحا
وىي الاخا ع التي تج أ في ا تراص  اجدتيا الف خة )أ( مغ السادة السحكػرة أا ه،
مغ نطال روما ا ساسي ي نو ي ن  (5)السحفسة الاشا هة الجولهة حدا نز السادة

يفػن احرا  لعجل الت جيع في م أ ىحا  ال جئ  ف  يحػا انعجال الاشدهة وال يرمح أنْ 
حلظ لمجولة التي يتػاجج فػق إقمهسيا، إال إذا رفزت تمظ االست شاج إذا تع ت جيع شما و
 الجولة التعاون مل السحفسة 

  وػضل ا يخاص سالفي الحكخ ة مذاكأ تتعم  و لهذ َ س  ا ت جل إل  أن  نخمز مس  
تحػا دون ت جيسيع إل  السحفسة، رخع سفػت نطال روما اغ معالاة ىحه  يسفغ أنْ 

صاج لسحة سخةعة اغ ا حفال الػاجبة التصبك ، إذا ما ا وضا ، وىػ ما داانا إل  إا
  18ارتجا ىلالج إحجك الاخا ع الجا مة في ا تراص السحفسة
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 :مظاهر التعاون األخرى من جانب الدول تجاه المحكمة -ثانياً 
دت ماسػاة مغ أوجو لمتعاون وكغ السحفسة ( قج حج  98السادة ) أن   ذكخنا ساص ا  
والجوا في السااا ال زا ي، وىي ال تتعجك أر عة حاالت التح ك  الاشا هة الجولهة 

     ةغالفار  كغوالس ح ة؛ والت جيع لمسحاكسة؛ وتشفكح ال خارات؛ وإل اج القبس ام  السحفػم
كانت ال اية ا ساسهة مغ تعاون الجوا مل السحفسة الاشا هة الجولهة ىي مدااجة 

ا قسل ومحاكسة ومعالبة ا يخاص السحفسة ام  أداج دورىا الخ هدي في ماا
مختجبي أصذل الاخا ع الجولهة، الستس مة في جخا ع اإلصادة الاسالهة والاخا ع ضج 
اإلندانهة وجخا ع الحخ ، فتح ك  ذلظ ال ي ترخ ام  ت جيع ا يخاص إل  السحفسة، 

ا مغ ف ج تطيخ حاجة السحفسة إلجخاجات اجيجة أ شاج التح ك  والسحاكسة، تتصم  
ا اسمهة جوا التعاون مل السحفسة في سبكأ الػصػا إل  الحقه ة، كسا قج تتصم  ال

ت جيع الستيسكغ إل  السحفسة اتخاذ صعس اإلجخاجات التي ُتعج الزمة لت جيع أي مشيع 
لمسحفسة، فز   اغ العجيج مغ اإلجخاجات التي يمدل اتخاذىا، حت  ال يحكج قزاج 

لة، ومغ وكغ ىحه اإلجخاجات والتي ت  ح أيفاال  السحفسة اغ الشداىة، وتح ك  العجا
 مختمفة ما يمي:

 :. تنفيذ أوامر القبض الحتياطي 1
وىػ إجخاٌج تحفطيٌّ وقتّي  ،إجخاج القبس االحتهاشي مغ اإلجخاجات التسيكجية جُيع

تصما مغ الجوا التي  يدب  ت جيع الستيع لمسحاكسة، ولمسحفسة إذا رأت ضخورة  لو أنْ 
ق إقمهسيا الستيع إجخاجه، ومغ أوجو صػر الزخورة اشرخ االستعااا؛ ففي يتػاجج فػ 

الحاالت السدتعامة التي ت جرىا السحفسة ليا إص غ الجولة صصما ت جيع الستيع إل  
( مغ نطال 93نز السادة ) سشج ذلظالسحفسة، والسدتشجات السخف ة وحلظ الصما، و 

ياػز لمسحفسة و: ا ول  مغ ىحه السادة ام  أن   روما ا ساسي، حكث نرت الف خة
تصما إل اج القبس احتهاشها  ام  الذخز السصمػ ، وكشسا  في الحاالت العاجمة أنْ 

يتع إص غ شما الت جيع والسدتشجات السلةجة لمصما ام  الشحػ السحجد في السادة 
(91 ) 
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ػاف ة امهو، ما ىػ امهو، فتعاون الجوا مل السحفسة في تشفكح أمخ القبس أو الس
إاّل إجخاج يدب  ت جيع الستيسكغ إل  السحفسة، تبخره الزخورة التي لع يفرح السذّخ  
اغ نػايا، ف ج يفػن أساسيا الخػإ مغ فخار الستيع م     وليا صعج ذلظ اجل 

 االمت اا لصما الت جيع إذا رأت لحلظ داٍ   
 تسيكجية لت جيع الستيع ىػ أن  شما القبس مغ اإلجخاجات ال ا يلكج ام  أن  ومس  

 ذات السادة أيارت إل  إمفانهة اإلفخاج اغ الذخز الس بػ  امهو، إذا لع تتم   
الجولة السصمػ  مشيا القبس شما الت جيع والسدتشجات السلةجة لو   ا مجة زمشهة 

ل ة مغ افالف خة ال ، 19( يػما  60دتيا ال ػااج اإلجخا هة وقػااج اإل بات ور)شة، حج  معك  
ياػز اإلفخاج اغ الذخز الس بػ  امهو احتهاشها  إذا و ( نرت ام  أن  93السادة )

شما الت جيع والسدتشجات السلةجة لمصما ام   و إلكيا الصما لع تتم   كانت الجولة السػج  
ل ػااج ( في خزػن السيمة الدمشهة السحجدة في ا91الشحػ السحجد في السادة )

   20 باتاإلجخا هة وقػااج اإل
 :. التعاون مع المحكمة في إجراءات الحصهل عمى األدلة1

صاإلضافة إل  ت جيع ا يخاص إل  السحفسة، وإجخاجات القبس االحتهاشي ام  
الذخز السصمػ  م ػلو أمال السحفسة الاشا هة الجولهة، كسطاىخ لتعاون الجوا مل 

تصما مغ الجوا ا شخاإ، أو خكخ ا شخاإ  السحفسة الاشا هة الجولهة لأل كخة أنْ 
ت جيع السدااجة ال زمة لزسان وتديكأ سكخ إجخاجات الجاػك أماميا ام  الػجو 
السصمػ ، وفي الس اوأ ياا ام  الجوا و اصة )الجوا ا شخاإ( االمت اا لمصمبات 

  21مة مغ السحفسة صسػجا إجخاجات قػانكشيا الػششهةالس ج  
لمسحاكسة وتشفكح أوامخ القبس مغ أىع صػر التعاون مل وإذا كان الت جيع 

الاشا هة الجولهة، فسا ىي صاقي مطاىخ ىحا التعاون؟ وىأ تجتدا نفذ  السحفسة
 ا ىسهة في الت  كخ ام  سكخ اسأ السحفسة أل ال؟ 
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( والسعشػنة ص يفاا أ خك لمتعاون، أنساط مغ التعاون 93ل ج حرخت السادة )
 ام  ذلظ الجوا وت جيسيا لمسحفسة في حالة شمبيا ليا، وىي:  الجولي، وألدمت وشاج  

تست أ الجوا ا شخاإ وف ا   حفال ىحا البا  و سػجا إجخاجات قانػنيا الػششي  -1
ية مغ السحفسة لت جيع السدااجة التالهة  هسا يترأ صالتح ك  أو لمصمبات السػج  

 الس اضاة:
 مػقل ا يهاج تحجيج ىػةة ومفان وجػد ا يخاص أو  –أ 
جسل ا دلة صسا فكيا الذيادة صعج ت دية الهسكغ وت جيع ا دلة صسا فكيا آراج  - 

 وت ارةخ الخبخاج ال زمة لمسحفسة 
 استاػا  أي يخز محأ التح ك  أو الس اضاة  –ج 
 إص غ السدتشجات صسا في ذلظ السدتشجات ال زا هة  –د 
  بخاج أمال السحفسة  تهدكخ م ػا ا يخاص شػالهة كذيػد أو -ىر
 ( 3الش أ السلقت لأليخاص ام  الشحػ السشرػص امهو في الف خة) -و

  إ خاج الا ث وفحز مػاقل ال بػر فحز ا ماكغ أو السػاقل صسا في ذلظ  –ز 
ت جمو الجوا إل  السحفسة الاشا هة مغ أوجو  يتزح مغ ىحا الدخد ما يسفغ أنْ 

تعاون مختمفة، وقج حخص نطال روما ا ساسي ام  اإلحاشة صفافة اإلجخاجات 
كسا لع يفتف نطال روما  ال زمة لمتح ك  في الاخا ع الجا مة في ا تراص السحفسة 

ا  ا ساسي صالشز ام  أوجو التعاون والسدااجة السختمفة مغ جانا الجوا في الب
التاسل مشو، وأ تعجاه إل  نرػص متفخقة في مػاضل يت  مشو، فعم  سبكأ الس اا 

ة والحي ُيعج مغ اإلجخاجات السيسة لمدكخ في الجاػك،  22حط  إجخاج جسل ا دل
وكذف الحقه ة ص ىسهة ممحػضة مغ   ا الت ككج ام  ضخورتو، صالشز امهو في 

ز لمتعاون الجولي والسخر  مػاد أ خك   إ البا  التاسل مغ نطال روما، 
التي أاصت لمسحفسة سمصة شما ، 23(69/3والسدااجة ال زا هة، ومغ ىحه السػاد )

يا ضخورةة لت خةخ الحقه ة، صحكث ي ترخ ت كهع ت جيع جسهل ا دلة، التي تخك أن  
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 أ في تصبك  التذخةل تتج   مة ليا مغ جانا الجوا، دون أنْ السحفسة لألدلة الس ج  
لحي تع جسل ا دلة صسػجبو، وىػ دلكأ ام  أىسهة تعاون الجوا مل السحفسة الػششي ا

وتجامأ اإلجخاجات  هسا وكشيسا، كسا تع الت ككج ام  أىسهة تعاون الجوا  هسا يتعم  
( ام  القبس والت جيع 7و59/1ت السادة )، كسا نر  24/ىر(57/3صا دلة في السادة )

ت ػل الجولة  رت في الف خة ا ول  ام  أنْ ون أ السذتبو  هو إل  السحفسة، حكث ن
  شمبا  صالقبس االحتهاشي أو شمبا  صالقبس والت جيع صاتخاذ  صػات الصخإ التي تتم   

، نرت ل ػانكشيا و حفال البا  التاسل وف ا   ،ام  الفػر لمقبس ام  الذخز السعشي
طة ولة الستحفِّ صساخد صجور ا مخ وت جيع الذخز مغ جانا الج وام  أن   7الف خة 

  خز إل  السحفسة في أقخ  وقت مسفغ ياا ن أ الذ
د صجور وما ياا التشػةو إلهو ىػ ما تعفدو ىحه الشرػص مغ أىسهة، فساخ  

واضعي نطال روما ا ساسي كانػا مجرككغ  صا   اص ص حفال التعاون يجا ام  أن  
ة، فسا وجػد م أ ىحه  ىسهة مبجأ التعاون صالشدبة لعسأ السحفسة الاشا هة الجوله

الشرػص في مػاضل متفخقة إاّل ت ككج ام  أىسهة التعاون في تفعكأ اسأ السحفسة 
وتديكأ لهاميا صالسيال الُسشاشة ويا ولهذ مغ صا  اجل التشدك  في صهاخة وتبػةا 

 أحفال نطال روما ا ساسي 
لهة، فمشا وإذا كانت ىحه ىي أىع مطاىخ تعاون الجوا مل السحفسة الاشا هة الجو 

نتداجا اغ ا ساس ال انػني ليحا التعاون؟ و ماىي اآللهة التي يتع ويا تفعكأ  أنْ 
 مطاىخ التعاون وكغ السحفسة الاشا هة الجولهة والجوا ا شخاإ؟ 

 :األساس القانهني لتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية-المظمب الثالث
أىسهة التعاون الجولي ال زا ي، وذلظ مغ و إل  نطال روما ا ساسي قج تشب   ن  إ

  ا تشطهع أحفامو في الفرأ التاسل مشو تحت اشػان )التعاون الجولي والسدااجة 
قة دا أ نطال روما نفدو لكلكج ام  ىحه ا ىسهة، ال زا هة(، وكسا جاج ص حفال متفخِّ 

ال الجوا ف ج نز ام  مطاىخ التعاون، كسا نز ام  آلهة ليحا التعاون، وذلظ صإلد 
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كان نػايا شالسا  ا شخاإ  هو صالتعاون مل السحفسة، واجل رفس شمبات التعاون أيا  
لع تجغ متعارضة مل التدال دولي ساو  كانت تمظ الجوا قج ارتبصت صو، وامهو سػإ 
ن ػل صدخد ىحه الشرػص كػن ىحه السد لة مغ السدا أ خكخ السختمف فكيا صالشدبة 

ا الجوا خكخ ا شخاإ ف ج يفػن ا ساس ال انػني وما، أم  لمجوا ا شخاإ في نطال ر 
مت  كانت  –إللداميا صالتعاون مل السحفسة الاشا هة الجولهة، ىػ مك اق ا مع الستحجة 

 ة الجاػك السشطػرة أمال السحفسة محالة مغ مامذ ا مغ واالتفالهات الجولهة الستعمِّ 
، وخكخىا واتفالهات ح ػق اإلندان إجساال   -اتفالهات جشهف ا ر عة -صالعجالة الاشا هة

 فكيا   لع تجغ شخفا   مغ االتفالهات التي تعج صس اصة قػااج اخ هة ممدمة لتمظ الجوا وإنْ 
س مبدأ التعاون الهاردة في النظام األساسي النصهص القانهنية التي تكر   ـ 1

 :من أهمهاو  ،لممحكمة الجنائية الدولية
جاجت تحت اشػان االلتدال العال صالتعاون )تتعاون الجوا وف ا  ( والتي 86السادة )أر 

مل السحفسة  هسا تاخةو في إشار ا تراص السحفسة  تاما    حفال ىحا الشطال تعاونا  
 مغ تحقه ات في الاخا ع والس اضاة امكيا( 

يفػن لمسحفسة سمصة  ( مغ الشطال ا ساسي ام  أنْ 87كسا نرت السادة )  ر 
ام   يتع ذلظ وشاج    جيع شمبات التعاون لمجوا ا شخاإ    وأوجبت أنْ ت جيخةة في ت

 ة قشاة أ خك مشاسبة    آلهة معكشة اغ شخة  ال شػات الجومػماسهة أو أي  
الجوا صالتداماتيا مل الجوا ا  خك في حالة  ( أن  98/1كسا ألدمت السادة )ج ر 

و شما ت جيع تػجِّ  تعارضيا مل التداميا صالتعاون مل السحفسة: )ال ياػز لمسحفسة أنْ 
إ ام  نحػ يتشاف  مل تترخ   و إلكيا الصما أنْ أو مدااجة ي تزي مغ الجولة السػج  

أو الحرانة  ،التداماتيا صسػجا ال انػن الجولي  هسا يتعم  صحرانات الجولة
تحرأ  ما لع تدتصل السحفسة أنْ  ،الجومػماسهة لذخز أو مستمجات تاصعة لجولة  ال ة

 أوال  ام  تعاون تمظ الجولة ال ال ة مغ أجأ التشازا اغ الحرانة( 
( مغ 93كسا تاج السطاىخ السختمفة لمتعاون مل السحفسة سشجىا في أحفال السادة )د ر 

)أيفاا أ خك لمتعاون( صػر التعاون التي   مدسدت تحت نطال روما، حكث اج  
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ل ويا لمجوا  م أ تحجيج ىػةة ومفان وجػد ا يخاص، كحلظ جسل تت ج   لمسحفسة أنْ 
ا دلة صسا فكيا الذيادة صعج ت دية الهسكغ وت جيع ا دلة صسا فكيا آراج وت ارةخ الخبخاج 

ضاة، وتهدكخ م ػا ال زمة لمسحفسة، واستاػا  أي يخز محأ التح ك  أو الس ا
ا يخاص شػالهة كذيػد أو  بخاج أمال السحفسة والش أ السلقت لأليخاص ام  

(  وإص غ السدتشجات صسا في ذلظ السدتشجات 3الشحػ السشرػص امهو في الف خة)
وفحز ا ماكغ أو السػاقل صسا في ذلظ إ خاج الا ث وفحز مػاقل  ،ال زا هة

   25ال بػر
الدشج ال انػني لمتعاون وكغ الجوا والسحفسة  ي أن  جساا ما ت جل فوةسفغ إ

مادة، كسا  17الاشا هة الجولهة ناجه في البا  التاسل مغ نطال روما في نرػص
جاجت أحفاٌل أ خك لتشطهع أحفال التعاون الجولي في مػاضل أ خك مغ نطال روما 

 (  7 – 1/ 59ه( والسادة ) – 3/ 57( والسادة )69/3مشيا السادة )
 نصهص خارج األساس القانهني لمتعاون الدولي مع المحكمة بناًء عمى أحكامـ 1

 :قانهن نظام المحكمة الجنائية الدولية
ا اغ ا ساس ال انػني لمتعاون الجولي مل السحفسة وشاج  ام  أحفال نرػص أم   

ستيا مػا ك  دولهة أ خك، ف ج كان والتي جاجت ويا وكخ   ، ارجة اغ نطال روما
ا مع الستحجة دور وأ خ مبايخ في تحدكغ صػرة التعاون الجولي صسختمف  لسشطسة

مطاىخه، مغ   ا االتفالهات والسػا ك  الجولهة التي أولت تعاون الجوا  هسا وكشيا 
وتعاون الجوا مل السشطسات الجولهة لسفافحة اإلجخال وت جيع السدااجة ال زا هة 

تفالهات نسػذجهة في مااا تبادا السدااجة في مغ   ا إاجاد مذارةل ا كبكخا   اىتساما  
السدا أ الاشا هة، لسػاجية الطػاىخ اإلجخامهة الت مكجية وخكخ الت مكجية ويجإ الت مكأ 

 مغ العػا   التي تحػا دون تعدةد وتح ك  سمع البذخةة وأمشيا وتح ك  العجالة 
الصا خات في ومغ ذلظ اتفالهة شػككػ صذ ن الاخا ع وا اساا التي تختجا ام  

(، واتفالهة الىاي لسشل االسته ج خكخ ال انػني ام  الصا خات 1963سبتسبخ  14)
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(، واتفالهة مػنتخةاا لسشل ا اساا خكخ ال انػنهة ضج 1970ديدسبخ 16وتارةخ )
(، واتفالهة السل خات الع مهة لدشة 1971سبتسبخ  23س مة الصكخان السجني، وتارةخ )

الستحجة لسفافحة االتاار خكخ السذخو  صالسخجرات والسل خات  ، واتفالهة ا مع1971
( مشيا السعشػنة ور "السدااجة ال انػنهة 17، التي تعج السادة )1988الع مهة لدشة 

 الستبادلة"، أىع مرادر التعاون الجولي الاشا ي في ىحا السااا  
 مز مسا سب  إل  الشتا ك التالهة:نخ: الخاتمة

 :النتائج -أولً 
 ا ساسيفي الشطال  أساسوالاشا هة الجولهة  السحفسةياج التعاون الجولي مل ر 1

  الستحجة ا معة اتفالهالجولهة ك االتفالهاتالاشا هة الجولهة، و كحلظ اجد مغ  لمسحفسة
ايتسأ الشطال ا ساسي لمسحفسة الاشا هة الجولهة الشز ام  معطع أيفاا التعاون ر 2

و في وكهفهة الخقاصة ام  تشفكح شمبات التعاون مل الجوا، إاّل َأن  الجولي وأسالكبيا، 
تمح  صالجوا جّخاج امتشاايا  الس اوأ لع يػلي اىتساما  مسا   ، لماداجات التي يسفغ أنْ 

امتشا  الجوا اغ التعاون  اغ التعاون مل السحفسة الاشا هة الجولهة، ام  ااتبار أن  
وةحج مغ فاامكتيا في تح ك  العجالة  ،أ السحفسةأ اخقمة لعسمل السحفسة، يس ِّ 
 الاشا هة الجولهة  

  صالت جيع لمسحاكسة اقبة  قانػنهة و قكج يذفأ االاتجاد صالحرانات  هسا يتعم  ر 3
ف ام  ت جيع الذخز السصمػ  لمسحاكسة يتػق   تس أ في أن  ، يالشتا ك  صكخإجخا ي 

الحرانة ال تعص  إال لمجومػماسككغ اادة أو  إرادة الجولة مانحة الحرانة، و سا أن  
السدلولكغ الدهاسككغ، وىع في ال الا مغ يستمجػن سمصة ال خار في الجولة، امهو 

ا امهو إف ت الستستل فالستستل صالحرانة ىػ في ال الا مغ يسمظ ندايا  ما يتخت  
خكخ دولتو،  صالحرانة مغ الع ا   ففي حالة وجػد الستستل صالحرانة ام  إقمهع دولةٍ 

والسذتبو صو أو الستيع صارتجا  جخةسة تج أ في نصاق ا تراص السحفسة الاشا هة 
ا الجولهة، فالسحفسة لغ تدتصهل م اضاتو، إاّل صعج زواا الحرانة اشو، وىػ ما يتصم  
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حرػا السحفسة ام  تعاون الجولة السشتسي إلكيا، وتشازليا اغ ىحه الحرانة، وىػ 
 خما ا حهان    في أ ماال يتح   

إلرادة  ماإعػد امتشا  الجوا اغ التعاون مل السحفسة الاشا هة الجولة ي أسبا  ر أن  4
نتهاة الرتباط  ات جيع رااياىا إل  السحفسة، وإم  الجولة السشفخدة اغ شخة  رفزيا 

غ يخوشا  ت زي صعجل ت جيع راايا الجولة الجوا صاتفالهات مل الجوا ا  خك، تتزس  
اقبة حقهقهة أمال اسأ السحفسة في م ح ة  جعتا مخ الحي يا  خك إل  السحفسة، 
  مختجبي الاخا ع الجولهة

وأمال ىحه الشتا ك فالباح ة تخك تزسكغ ىحه الخاتسة اجدا  مغ : التهصيات -ثانياً 
 ،ة صالشدبة لمباح كغ في ىحا السااايا ر سا تجػن ذات فا جالتػصهات التي تخك أن  

 وىي:
الجوا التي لع تشطع إل  اتفالهة روما إل  االنزسال إل  االتفالهة الجولهة  أر نجاػ

 الخاصة صالسحفسة الاشا هة الجولهة  
داع اتفالهات التعاون الجولي في السااا الاشا ي و   ر تج هف الايػد الجولهة و 
 مفافحة الاخةسة الجولهة ال زا ي لسا لو مغ أىسهة في 

قبأ الجوا التي تستشل اغ مغ تتخح  دة ومشاسبةا الشز ام  جداجات محج  يا 
التعاون مل السحفسة، وذلظ  لألىسهة ال رػك لمتعاون مغ جانا الجوا مل السحفسة 

مغ الخضػخ  اداجات دور الخاد  والحامي لمجواالاشا هة الجولهة  حكث تمعا تمظ ال
 قج ُتدتعسأ ضجىا مغ شخإ الجوا الخافزة ال تراص السحفسة  يِة ض ػشات، 
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 البحث ومصادره: ههامش
ا ام  شخة ة مختار الرحاح الصاىخ دمحم الداوي، مختار ال امػس، "مخت   -1

-1980السشكخ"، دون ذكخ مفان الشذخ، الجار العخ هة لمجتا ، الصبعة ا ول ، 
   45ل، ص 1981

مرصف  شاىخ، "السػاجية التذخةضهة لطاىخة خدأ ا مػاا الستحرمة مغ جخا ع  - 2
، مذار 447، ص2002السخجرات"، ال اىخة، دار الشيزة العخ هة، الصبعة ا ول ، 

في أ  فاشسة دمحم العصػي، "اإليفالهات التي ي كخىا التعاون الجولي في السػاد  وإله
 16، ص  2013خ ،الاشا هة"، دار الشيزة العخ هة ، مر

ابج الفتاح دمحم، سخاج، "مبجأ التجامأ في ال زاج الاشا ي الجولي"، ال اىخة، دار  -3
  134   ، ص2001الشيزة العخ هة، الصبعة ا ول  

مغ أناح الػسا أ لسشل  "أن   :وةلكج صفارةا ام  أىسهة التعاون الجولي ص ػلو -4
يفمت  هو الساخل مغ الع ا  "د  ام   الاخةسة اإلي ان صعجل وجػد مفان يسفغ أنْ 

، 1990صادق  أوػ ههف، "ال انػن الجولي العال"، مشذ ة السعارإ، اإلسفشجرةة،
   299ص

محسػد يخةف صدكػني، "السحفسة الاشا هة الجولهة"، مج أ لجراسة أحفال وآلهات  -5
  235، ص2007اإلنفاذ الػششي لمشطال ا ساسي، دار الذخوق وكخوت، شبعة أول ،

  وما صعجىا 77ابج الفتاح دمحم سخاج، مخجل ساو ، ص - 6
فالجوا ال خ هة ومعيا اجد مغ دوا أمخةفا ال تكشهة تخك ا  ح صسرصمح ت جيع،  -7

ا مرصمح ت جيع مرصمح التدمهع يج أ في إشار الع قات وكغ الجوا، أم   صحاة أن  
لجوا العخ هة واجد مغ الجوا فيػ يفسأ الع قة وكغ السحفسة والجولة، في حكغ رأت ا

ا  خك ا  ح صسرصمح التدمهع، الستعارإ امهو في ال ػانكغ الاشا هة الػششهة؛ ت خةخ 
الػفج المكبي السذار  في أاساا ملتسخ روما الجومػماسي لمسفػضكغ، ابج الفتاح دمحم 

  38، مخجل سب ، ص "مبجأ التجامأ في ال زاج الاشا ي الجولي" سخاج،
 ( مغ نطال روما ا ساسي 102ادة )نز الس -8
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  وما صعجىا 77ساو ، صابج الفتاح دمحم سخاج، مخجل  -9
سعكجة سعكج أمتػ أ، "نصاق ا تراص السحفسة الاشا هة الجولهة"، دار  -10

   47، ص2011السصبػاات الاامضهة، اإلسفشجرةة،
ال اىخة، دار د  يخةف سكج كامأ، "ا تراص السحفسة الاشا هة الجولهة"،  -11

  147  ص1997الصبعة ا ول ،  -الشيزة العخ هة
ال جئ في الم ة، اسع فااأ مغ لا ، ىار  مغ ومجه إل  ومج أ خ فخارأ  مغ  -12

مغ  اضصياد سهاسي أو ضمع أو حخ  أو ماااة، وال جئ مغ الذ ص كخ وششو فخارا  
   ة االلجتخونهةاضصياد أو حخ  أو ماااة  معاع السعاني لجأ رسع معش  الشدخ

www.almaany.com  
سا التعاون مل السحفسة ال ي ترخ ام  الجوا ا شخاإ وإن   يشب ي التحككخ ص ن   - 13

أو إذا  ،يتعجاه إل  الجوا خكخ ا شخاإ وشاج ام  تختكا  اص وكغ ا  كخة والسحفسة
ا مغ  كانت الاخةسة السصمػ  فكيا تعاون الجوا قج ُأحكمت إل  السحفسة مغ مامذ

وخكخ ا شخاإ في التداميا صالتعاون مل  ،الجولي، فيشا تدتػي الجوا ا شخاإ
( والف خة الخامدة مغ السادة 86السحفسة الاشا هة الجولهة، راجل تفره   نز السادة )

  ( مغ نطال روما ا ساسي87)
ماجدتكخ "التحجيات التي تػاجو ال زاج الجولي الاشا ي"، رسالة  أ  أماا الركج -14

  254، ص2009خكخ مشذػرة، جامعة الداوةة،
، ن    اغ مللفو، "ح  الماػج ك حج 99، صاو ابج الفتاح دمحم سخاج، مخجل س -15

مذف ت إجخاج تدمهع الساخمكغ"، مامة مخكد صحػث الذخشة، العجد الخاصل اذخ، 
 وما صعجىا  386ص
 1951صذ ن ال ج كغ لعال( مغ اتفالهة ا مع الستحجة 1/إ33تشز السادة ) - 16

و )تستشل الجوا الستعاقجة اغ شخد ال جئ السػجػد صرػرة يخلهة  سبا  ام  أن  
تتخح  أو الشطال العال وفي حالة اتخاذ قخار الصخد يشب ي أنْ  ،  صا مغ الػششيتتعم  

( وةحطخ ام  الجوا الستعاقجة أيزا  شخد 32/2ا صػا ال انػنهة في إصجاره )السادة 
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ة صػرة إل  الحجود وا قالهع حكث حهاتو أو حخةتو ميجدتان صدبا رد ال جئ ص ي   أو
 العخق أو الاشذ أو الجيغ أو الم ة أو آرا و   ( 

  98، صاو ابج الفتاح دمحم سخاج، مخجل س -17
د  دمحم حدشي يضبان، "ال زاج الجولي الاشا ي"، دار الشيزة العخ هة، مرخ،  -18

   347، ص 2010
( تجػن ميمة 92مغ السادة ) 3و ) خخا  الف خة ( ام  أن  188تشز ال ااجة ) -19

يػما   60تدمع الجولة السػجو إلكيا الصما لصما الت جيع والػ ا   السلةجة ليحا الصما
 مغ تارةخ القبس االحتهاشي( 

د  أحسج دمحم السيتجك صاهلل، "الشطخةة العامة لم زاج الجولي الاشا ي"، دار  -20
   631، ص 2010شيزة العخ هة، مرخ، ال

ام   مف الذخاة، "مبجأ التجامأ في السحفسة الاشا هة الجولهة"، دار الحامج،  -21
  39- 38، ص 2012ا ردن،

كسا حطي التدال الجوا وت جيع ا دلة ص ىسهة  اصة في نطخ صعس وفػد الجوا  -22
التدال الجوا  جت ام  أن  ي أك  ومغ ىحه الجوا وخةصانها والت ،السذاركة في ملتسخ روما

د مد لة ت جيع الستيسكغ السجانكغ فسا ال ي أ صالتعاون مل السحفسة ال ي ترخ ام  ماخ  
أىسهة اغ ذلظ ىػ ت جيع ا دلة التي قج يحتاجيا الستيسػن أنفديع وأضافت السسمجة 

ت إل  السحفسة شت مغ ت جيع معمػمات مدت اة مغ السخاوخاتسف   يا سب  وأنْ الستحجة ص ن  
الاشا هة الجولهة لكػخد  ها الداص ة التي استاػ ت أك خ مغ ما ة مغ الاشػد 

وقجل صعزيع أدلة إل  السحفسة وىحا ىػ نػ  التعاون ال زل ام  أساس  ،البخةصانككغ
دا ع صالشدبة لمسحفسة الاجيجة، أل   الػفج البخةصاني ىحه الجمسة في الامدة الدادسة 

أماا  أ  –مذار إلهو في (A/CONF/1/183.rs.6)تسخ و ه ة رقع مغ جمدات السل 
   260الركج، مخجل ساو ، ص
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و: )ياػز لألشخاإ ت جيع ن  أ( مغ نطال روما ا ساسي ام  69/3تشز السادة ) -23
( وتجػن لمسحفسة سمصة شما ت جيع جسهل ا دلة 4أدلة تترأ صالجاػك وف ا  لمسادة )

 لت خةخ الحقه ة( يا ضخورةة التي تخك أن  
تصما مغ الجوا التعاون معيا شب ا   "أنْ  /ىر( ام  ما يمي:57/3تشز السادة ) -24

( صخرػص اتخاذ تجاوكخ حساية ص خ  السرادرة 93) ( مغ السادة )1لمف خة الفخلهة 
و ا  ز مغ أجأ السرمحة الشيا هة لمساشي امكيع، وذلظ اشجما يفػن قج صجر 

(، و عج إي ج االىتسال الػاجا ل ػة 58زػر صسػجا السادة )أمخ القبس أو أمخ صالح
 ،ا دلة ولح ػق ا شخاإ السعشهة وف ا  لسا ىػ مشرػص امهو في ىحا الشطال ا ساسي

  وفي ال ػااج اإلجخا هة وقػااج اإل بات
 مغ نطال روما ا ساسي  93السادة طخ يش -25
 


