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 :ملخص

مــــة عسفــــد ــًـ مباشــــسا تهدًــــدا جشــــ   فأصــــبحد كبيــــرا، امحــــدا ا بالبشــــس الاثجــــاز جٍس  لألمـ

ة، الخشَسعُة الظلطات أمام وعائقا ،ينالدولُ والاطحقساز  طـلطة أحُاهـا وجعـدت بـ  والظُاطُـ

 مـًـ حــدا ،وؤلازهــا  اإلاظــةحة والنزاعــات الحــسو  بعــد بلغــد أهــ  الُــوم واإلاؤكــد ،هفظــ ا الدولــة

 .لعاإلاُينا وألامً الظلم على الحأرير  زجة إلى الخطوزة

عحمــد ا ة الحقلُــدي اإلاــدلول  علــى للدولــة الجىــا   الاخحصــا  َو  وحــدو ها، الوطىُــة للظـُـ

م علـــى ألاصـــ  بحظـــ  ثحوقـــ  والتـــ   مـــا إلـــى فُمحـــد الراثُـــة، ومصـــالح ا ومواطىيهـــا الدولـــة إقلــُـ

م علــى ًقــ   ًحعــاز  ألامــس هــرا جعــ  ممــا علــيهم، أو مواطىيهــا مـًـ ًقــ  مــا  أو جــسائم مـًـ ؤلاقلـُـ

 ًـدوز  فُمـا ثىحصـس ال  مشـرركة مصـال  ببعض ا ثسبط ا الدول  ألن ؛الدولي الحضامً فكسة  م 

ـــ  ـــا  اخــ ـــا أو إقلُم ــ ـــ  فُمــ ـــا ًحعلــ ـــةح ها أو بمواطىيهــ ـــة مصــ ـــرا ؛الراثُــ ـــاش لــ ـــدو  القـــــاهون  اجحــ  الحــ

ـــة، ـــدت الوطىُـــ ـــات وامحـــ ـــا ،الــــــدول  طموحـــ ـــا بمـــ ـــس فيهـــ ـــة ،الجصائـــ ـــة إلا افحـــ مـــ ـــاز جٍس ـــس، الاثجـــ  بالبشـــ

مــــة هــــر  مواج ــــة أوجــــ  واجظــــعد  وقبــــ  الشــــسطة ثحقُقــــات قبــــ  مساحــــ  مـــًـ ثبــــدأ التــــ  الجٍس
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مـــة وقـــو   ثيحهـــ  وال إجـــسا،ات، مــًـ ًحخلل ـــا ومـــا واإلاحاكمـــة البحـــ  مساحـــ  طـــوال وثمحـــد ،الجٍس

 .العقوبة ثىفُر بعد ما إلى جظحمس ب  ،الحكم بصدوز 

ا ة فكـــسة اعررضـــد هـــ : ُـــةثآلا ؤلاشـــ الُة ثطـــس  الصـــد  هـــرا وفـــي  مظـــألة الوطىُـــة الظــُـ

ـــدولي الحعـــــاون  ـــا   الــ ـــاش القضــ ـــدو  باجحُــ ـــة الحــ ـــة الوطىُــ ـــدات إلاجابهــ ـــاعدة ال هدًــ ـــة اإلاحصــ مــ  لجٍس

   بالبشس؟ الاثجاز

 مبدأ بالبشس، الاثجاز اإلاواج ة، الدولي، الحعاون  الوطىُة، الظُا ة الكلماث اإلافخاحيت:

 .ؤلاقلُم الجصائُة، ؤلاجسا،ات ؤلاقلُمُة،

Abstract:  

The crime of trafficking in human beings has become a major 

threat, which has become a direct threat to international security and 

stability, a hindrance to the legislative and political authorities and, at 

times, the authority of the State itself. Today it is certainly after wars, 

armed conflicts and terrorism. Is so dangerous as to affect world peace 

and security. 

The criminal jurisdiction of the State depends on the traditional 

connotation of national sovereignty and its limits, which depend on 

the territory of the State, its citizens and its own interests, depending 

on the origin of the territory, its crimes or its citizens or others, which 

is contrary to the idea of international solidarity because States are 

bound together Common interests are not limited to what is going on 

within its territory or with regard to its citizens or self-interest. Thus, 

the law passed national borders, and the aspirations of states including 

Algeria to combat the crime of trafficking in human beings expanded. 

The faces of this crime, which began from the stages before police 

investigations and before the crime, expanded throughout the research 

and trial stages and procedures, after the execution of the sentence. 

In this connection, the following problem arises: Has the notion of 

national sovereignty interfered with the question of international 

judicial cooperation by crossing national borders to counter the 

growing threats of human trafficking? 

Key words: national sovereignty; international cooperation; 

confrontation; trafficking in human beings; territorial principle; penal 

procedures; territory. 



مة إلا افحة الدولي القضا   والحعاون  الوطىُة الظُا ة فكسة جعاز   بالبشس الاثجاز جٍس

 

  

 مقدمت 

عــالم بأطــس ، وهــرا الاهخشــاز إن  ل علــى الاثجــاز بالبشــس مصــطة   حــدً  اهخشــس فــي ال

ـــات ألاطاطـــُة التـــ  ثحفـــ   شـــ  ، فئهمـــا ًـــدل علـــى مـــا ًحـــدذ فـــي العـــالم مـــً اه هاكـــات لةحٍس

مة خطوزة بالغة على ؤلاوظان واإلاجحم  الري ٌعِش  كُان ؤلاوظان وآ مُح ، فل ر  الجٍس

مة الطاب  عبر الوطن ، فه   فُ ، ب  على العالم بأطس  خاصة بعد أن اثخرت هر  الجٍس

بــــ  ثيحقــــ  مــــً مجحمــــ  إلــــى آخــــس، وثخرــــرق حــــدو  الــــدول، ال ثــــؤرس علــــى مجحمعــــات معُىــــة، 

مة خطوزة م  ما ًصاحبها مً أراز  اجحماعُة واقحصا ًة  .(1)وثص ا  هر  الجٍس

مة الاثجاز بالبشـس أثم لـدول والح ومـات، لحـد الاهحمامـات السئِظـُة ث  م افحة جٍس

ك  ذلك زهً  ،جحماعيالىمو الا و  ،والاش هاز الاقحصا ي ،ن الاطحقساز في الحُاة العامةإذ إ

ـــــ  ـــان وحُاثـــ ــ ـــالمة ؤلاوظــ ــ ـــــ . و  بظــ ـــــاة كُاهــ ــــي حُـــ ــ ـــــدا فـ ــــدرا جدًـــ ــ ـــــد حـ ـــة لِظــ ــ مـــ ــــة الجٍس ــ وم افحـ

والتـــ  لـــم ولـــً ثخلـــو مـــً ، اإلاجحمعـــات ؤلاوظـــاهُة بـــ  كاهـــد  ومـــا مالشمـــة لحُـــاة اإلاجحمعـــات

مـــــــة باعحبازهـــــــا  ـــــــاهسة اجحماعُـــــــة طبُعُــــــــة إال أن اإلاجحمعـــــــات ثحـــــــد وطـــــــأة ثطــــــــوز ، الجٍس

مة والفش  فـي ثطوزهـا اثخـرت طـبال جدًـدة للوقاًـة واإلا افحـة و  وضـ  حـد لرزاًـدها الجٍس

 .(2)خظاهد الوطائ  الحقلُدًة اإلاحبعةل

مة في اإلاجحمعات طبُ  حاطم لبلوغ غاًة الضبط الاجحماعي  لع  أمس مواج ة الجٍس

جماعاثــ  لقواعــد القــُم والظــلو  والــى م و  التـ  ًضــمً بهــا اإلاجحمــ  امحثــال جمُــ  أفــسا  

ٌظير عليهـا، حفا ـا علـى كُاهـ  وضـماها الطـحقساز  . وه ـسا لحعقُـد ؤلاجـسام اإلاـى م بمـا الت  

مـــــة الاثجـــــاز بالبشـــــس فئهـــــ  ٌظـــــحلصم إلاواج حـــــ  زصـــــد وطـــــائ  وإجـــــسا،ات عـــــدة ثسمـــــ   فيهـــــا جٍس

لحقُُـــد  وشـــ  هفــــوذ ، والحُلولـــة  ون ثوطــــع  واهخشـــاز  فــــي محـــُط أكبــــر، بغُـــة إضــــعاف  

ــــاتهموشـــــاط ، وث وثفكُـــــك هُاكلـــــ  ووقـــــ  ــــ  عىاصـــــس  إلاقاضـ ولكـــــً زغـــــم وعـــــي الـــــدول  ،(3)خبـ

مــة الاثجــاز بالبشـس،  هللا ارضرطللر فكللزة السلليادة الوطىيللت وثضـافس ج و هــا إلاواج ــة جٍس

                                                           
مة ؤلاثجاز بالبشس   (1) في القاهون العام، كلُة   زاطة مقازهة، زطالة ماجظحيرأحمد عبد القا ز خل ،جٍس

ً، العساق،  .1  2013الحقوق، جامعة النهٍس

مة، إثسا  لليشس  الحوشَ ، القاهسة،   (2)  .51 -50،   2000عال، الدًً شحاثة، الحعاون الدولي إلا افحة الجٍس

مة اإلاى مة،  از هومة لطباعة واليشسو الحوشَ ،  (3) شبلي مخحاز، الج اش العالم  إلا افحة الجٍس

 .  207-206الجصائس، 
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مسللللللللالت الخعللللللللاون الللللللللدولي القظللللللللائي باجخيللللللللاس ا  للللللللدود الوطىيللللللللت إلاجا  للللللللت ال  د للللللللداث 

ـــــرا اإلاخصلللللللاردة  تزيمللللللللت الاججللللللللار بالبشللللللللز  ـــى: ل ــ ــ ــ ـــــس  إل ــــوإ هحعـــ ــ ـــــُا ة  طــ ـــــدأ الظـــ مبـــ

الحعــاون القضــا   الــدولي فــي مجــال ؤلاجــسا،ات الجىائُــة إلاواج ــة و  )اإلابح  ألاول(،الوطىُــة

مة الاثجاز بالبشس    .)اإلابح  الثاو ( جٍس

 مبدأ السيادة الوطىيتاإلابحث ألاول: 

ثمثـــ  الظــــُا ة طــــلطان الدولــــة الــــري ثواجــــ  بـــ  ألافــــسا   اخــــ  إقلُم ــــا، وثواجــــ  بــــ  

مقحضُات هرا الظـلطان أن ً ـون مسجـ  ثصـسفات الدولـة الدول ألاخسى في الخازج، ومً 

وعلــى هـرا ألاطــاض اعحبـرت الظــُا ة فُمـا م ــ   طــلطة ، فـي مخحلــ  شـؤوإها إزا تهــا فقـط

زغب هــا، ممــا جعــ  هــرا ألامــس ًحعــاز  و  مطلقــة، ال ًقُــد الدولــة فــي ممازطــ ها طــوى إزا تهــا

الــــدول ثسبط ـــا ببعضــــ ا ألن  وقواعـــد ثحكــــم العالقـــات بــــين الـــدول؛ مـــ  وجــــو  قـــاهون  ولــــي

 مصال  مشرركة ثفس  عليها الحعاون وثجعل ا في حالة ثبعُة محبا لة.

ٌعحبر القاهون الجىا   أحد م اهس طُا ة الدولة على إقلُم ا، ولرلك فمً الطبُعـي 

أن ًىحصـــس كـــ  قـــاهون جىـــا   فـــي إقلـــُم  ولحـــ  وال ًمحـــد إلـــى إقلـــُم  ولـــة أخـــسى ألهـــ  ًمـــع 

عن  هرا  ،بظُا تها اإلابدأ أًضا أن هرا القاهون ًطب  على كافة الجسائم اإلاسثكبة  اخ   َو

مً قاهون  03إقلُم الدولة طوا، كان اإلاجسم مواطىا أو أجىبُا وهرا ما هصد علُ  اإلاا ة 

 الجصائسي. العقوبات

مــً الدطـحوز الجصائـسي التـ  ثــى   13كمـا ًسجـ  أطـاض مبــدأ ؤلاقلُمُـة لـى  اإلاـا ة 

مجال ـا الجـوي وعلـى مُاه ـا، كمـا ثمـازض و  لدولـة علـى مجال ـا البـري على " ثمازض طـُا ة ا

ـــ  مىطقـــــة مـــــً مخحلـــــ  مىـــــاط   الدولـــــة الصـــــالحُات التـــــ  ًقسهـــــا القـــــاهون  الـــــدولي، علـــــى كــ

 .(1)اإلاجال البحسي الت  ثسج  إليها"

                                                           
، 2016مازض  6اإلاحضمً الحعدً  الدطحوزي الجصائسي، اإلاؤزخ في ، 01-16مً القاهون زقم  13اإلاا ة  (1)

دة السطمُة، العد   خ 14الصا ز في الجٍس  .2016مازض  7، بحاٍز
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 مفهوم ؤلاقليم :اإلاطلب ألاول 

 عىاصس هي: 3مً الدطحوز اإلاركوزة أعال  ًح ون ؤلاقلُم مً 13طبقا لى  اإلاا ة 

  ؤلاقلُم البري: هو اإلاظاحة ألازضـُة التـ  ثباشـس الدولـة عليهـا طـُا تها وثـى م وثقـوم

 فيها بالخدمات العامة.

  ؤلاقلــُم البحــسي: وهــو مــا ٌعــسإ باإلاُــا  ؤلاقلُمُــة وهــي ثمحــد فــي الجصائــس علــى مظــافة

 مرر(. 1853مُ  بحسي )اإلاُ  البحسي ٌظاوي حوالي  12

 إقلُم ـــا ألاز ـــ   وبحسهـــا الدولـــة الفضـــا، الجـــوي الـــري ٌعلـــو  ؤلاقلـــُم الجـــوي: ثملـــك

 .(1)ؤلاقلُم 

مـة ثحققـد أو هفـرت فـي الجصائـس، أي  جعحبر الجسائم الت  ازثكبد في الجصائـس، كـ  جٍس

ُة( فـــي أحـــد بالعالقـــة الظـــب -الىخُجـــة –إذا وقـــ  الـــسكً اإلاـــا ي بعىاصـــس  الـــثالذ )الظـــلو  

واجــــ  الحطبُــــ  هــــو القــــاهون الجصائــــسي طــــوا، كـــــان ألامــــاكً اإلاــــركوزة أعــــال ، فالقــــاهون ال

 ؤلاقلُم البري أو البحسي أو الجوي.

لكً ؤلاش ال ًثوز في حالة وقو  أحـد عىاصـس الـسكً اإلاـا ي فـي إقلـُم والعىصـس آلاخـس 

 في إقلُم آخس.

مـــً قـــاهون  586لقـــد وضـــ  اإلاشـــس  الجصائـــسي حـــال ل ـــرا ؤلاشـــ ال، حُـــ  ثـــى  اإلاـــا ة 

مـة ً ـون عمـ  ؤلاجسا،ات الجصائُة  على ما ًلي '' جعـد مسثكبـة فـي ؤلاقلـُم الجصائـسي كـ  جٍس

 .(2)اإلا وهة ل ا قد ثم في الجصائس'' مً ألاعمال اإلاميزة ألحد أزكاإها

ق   ج أن قاهون العقوبـات الجصائـسي ًطبـ  علـى كـ  مـً كـان  585كما هصد اإلاا ة 

 ازج.في إقلُم الجم وزٍة شٍس ا في جىاًة أو جىحة مسثكبة في الخ

 غير أن ثطبُ  هرا الحكم ًحوق  على ثوافس شسطين هما:

                                                           
 2007أحظً بوطقُعة، الوجيز في القاهون الجصا   العام،  از هسمة للطباعة واليشس والحوشَ ، الجصائس،  (1)

 .69،  2010السحمان خلف ، محاضسات في القاهون الجىا   العام،  از ال دى، الجصائس،  عبد ؛78 

 الجصائُة اإلاعدل واإلاحمم. اإلاحضمً قاهون ؤلاجسا،ات 1966ًوهُو  08اإلاؤزخ في  155 -66ألامس زقم  (2)
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ازث ــــا  أحــــد ألاشــــخا  اإلاقُمــــين بــــالجصائس فعــــال ًجعلــــ  شــــٍس ا فــــي جىاًــــة أو جىحــــة  .1

 وقعد في الخازج.

 أن ً ون الفع  اإلاعاق  علُ  في كال القاهوهين الجصائسي وألاجىب . .2

ازث ابهـــا بقـــساز إهـــا   مـــً  أن ث ـــون الواقعـــة اإلاوصـــوفة بأإهـــا جىاًـــة أو جىحـــة قـــد ربـــد .3

 الج ة القضائُة ألاجىبُة.

طب  هرا الى  علـى  ك بالعقا ، ٍو يهدإ اإلاشس  مً وزا، هرا الى  شمول الشٍس

مــة الاثجـــاز  (1)جــسائم الاثجــاز بالبشـــس مــة مى مـــة عبــر الوطىُــة، ذلـــك أن جٍس باعحبازهــا جٍس

مــــة وجعل هــــا محــــوزا ومجــــاال  ـــدز بالبشــــس ثمازطــــ ا عصــــابات، احررفــــد الجٍس  ليشــــاط ا ومصـ

عة الحىقـــ   لـــدخل ا، كعمـــ  و ُفـــة تهـــدإ إلـــى ثولُـــد ثـــدفقات هقدًـــة ومالُـــة  ـــخمة وطـــَس

 .    (2)عبر وطائط محعد ة ومخحلفة

كمت مزجكبي جزيمت : مبدأ إقليميت قاهون ؤلاجزاءاث ا تشائيت إلاحااإلاطلب الثاوي

 الاججار بالبشز

ـــدأ  ـــ  مبــ ـــة لحطبُــ ـــة العملُــ ـــي ألاهمُــ ـــك فــ ـــة ال شــ ـــي محاكمــ ـــة فــ ــ ـــ  ألاولٍو ـــة وإعطائــ ؤلاقلُمُــ

مــــة الاثجــــاز بالبشــــس التــــ  جعــــد اه هاكــــا للمصــــال  م اإلاشــــرركة  اخــــ  اإلاجحمــــ  و  مسثكبــــ  جٍس القـــُـ

م الدولــة  –فــي الوقــد ذاثــ –الــدولي فئإهــا جعــد  ماطــة بــأمً الدولــة  –حــال وقوع ــا علــى إقلـُـ

هىـا ًجـ  أن ًالحـ  أهـ  بِىمـا و ، (3)مة واعحدا، على مصالح ا اإلاباشسةالت  وقعد فيها الجٍس

م الـوطن ، إال أن ذلـك  ًجوش لقاهون العقوبات أن ٌعاق  على أفعال ثق  خازج هطـاق ؤلاقلُـ

م؛ فالقاعــــدة أهــــ  الًجــــوش لقــــاهون ؤلاجــــسا،ات  مشــــسوح بمحاكمــــة الجــــاو   اخــــ  هــــرا ؤلاقلـــُـ

ـــسة ـــر  اإلاباشـ م ألن هـ ـــرا ؤلاقلـــُـ ـــاق هـ ـــازج هطـ ـــا خـ ـــسا، مـ ـــسة إجـ ـــمة بمباشـ ـــر  الجصائُــــة أن ٌظـ جعحبـ

ا ة  ا ة الـــــدول فاألعمـــــال ؤلاجسائُـــــة ال ًجـــــوش مباشـــــستها إال ثحـــــد م لـــــة طــــُـ اعحـــــدا، علـــــى طــــُـ

م  الدولــة أي  اخــ  إقلُم ــا. وحــين ًحطلــ  ألامــس ممازطــة عمــ  مـًـ هــر  ألاعمــال حــدو  إقلـُـ

                                                           
ة بين الواق  والقاهون،  زاطة مقازهة،الطبعة ألاولى،  از  (1) عمس أبو الفحو  الحمام ، الاثجاز باألعضا، البشٍس

 .  2011-2010النهضة العسبُة، القاهسة،

مة مى مة عابسة لةحدو ، الطبعة ألاولى، اإلاسكص القوم   (2) حامد طُد محمد حامد، الاثجاز بالبشس كجٍس

 . 19،  2013لإلصدازات القاهوهُة، القاهسة، 

 .44،  2006طازق طسوز،الاخحصا  الجىا   العالم ،  از النهضة  العسبُة،القاهسة،  (3)



مة إلا افحة الدولي القضا   والحعاون  الوطىُة الظُا ة فكسة جعاز   بالبشس الاثجاز جٍس

 

  

الدولــة، فئهــ  ًحعــين الالحجــا، إلــى ج ــاش الدولــة ألاجىبُــة للقُــام بهــرا العمــ  فــي هطــاق الحعــاون 

 .(1)اتهم  اخ  إقلُم الدولة ألاجىبُةالري ٌظمة ل م بممازطة اخحصاص الدولي

ومً م اهس طُا ة الدولة عدم الحدخ  في شؤوإها الداخلُة، وهـو مبـدأ أطايـ   فـي  

الظُاطـــة الخازجُـــة للـــدول، لكـــً اثجـــ  الُـــوم ثطـــوز الحُـــاة الجماعُـــة فـــي اإلاحـــُط الـــدولي 

ا حت  ٌظـ   الحعـاون الـالشم بـين الـدول هحو الحخفُ  مً حدة فكسة الظُا ة شِئا فشِئ

 .(2) ا وفي مقدم ها صُاهة ألامً العاملنهوض ا باإلا ام ؤلاوظاهُة  اإلالقاة  على عاثق

 : ردم اه  اك السيادة الوطىيت.اإلاطلب الثالث

مسثكــــص الخـــاز ي و  جعـــد الحقـــوق الظـــُا ًة التـــ  ثمازطـــ ا الدولــــة فـــي اإلاجـــالين الـــداخلي

ــــة  ـــ ا بم افحــ ــ ــــة، اخحصاصـ ـــــفة خاصــ ـــــس بصـ ـــاز بالبشـ ــ ـــــة الاثجـ مـ ــــة وجٍس ـــــفة عامــ ــــة بصـ مــ الجٍس

و عامة عالقاتها الخازجُة بغيرها مً وحدات الى ام الـدولي ألاخـسى طـوا، كاهـد عالقـات 

 صساعُة أم جعاوهُة.

اثفقـــد الـــدول فُمـــا بُنهـــا علـــى أن جعمـــ  معـــا إلاـــا فُـــ  صـــالح ا جمُعـــا، فحخلـــد عـــً 

طـــــُا تها اإلاطلقـــــة، وازثضـــــد بظـــــُا ة مقـــــدة مظـــــحمدة مـــــً عضـــــٍو ها فـــــي اإلاجحمـــــ  الـــــدولى، 

جاهــــ  مــــً وبمعنــــ  آخــــس فــــئن الــــدول قــــد اثفقــــد فُمــــا بُنهــــا علــــى أن ًخىــــاشل كــــ  منهــــا عــــً 

ـــبُ  حماًــــ (3)الظــــُا ة القومُــــة اإلاطلقــــة ــــات ؤلاوظــــان واحرــــرام حقــــوق فــــي طـ ة حقــــوق وحٍس

ــات الغيــر والاوظــُاغ لقواعـــد القــاهون الــدولي وعــدم مخالف هـــا والاعرــراإ بمبــدأ طـــمو  وحٍس

 القواعد القاهوهُة الدولُة على القاهون الداخلي.

كما أن الاخحصا  الجىا   اإلاكفول للدول على إقلُم ا واإلاسثبط بظُا تها قاب  

واش هق  اإلا هم إلى الدولة الت  ًيحم  إليها أو الت  ًحم فيها الححقُ  بطبُعح  الاطحثىا،ات كج

مع  أو محاكمح  وغير ذلك مً أوج  الاطحثىا،ات على الظُا ة الت  ثجع  إم اهُة الخسوج 

على الاخحصا  الجىا   الداخلي قابلة للححقُ  على وج  العموم ومً هىا فلِع ما ًمى  

                                                           
 .120عال، الدًً شحاثة، اإلاسج  الظاب ،   (1)

 . 80–79شبلي مخحاز، هفع اإلاسج  ،  (2)

 .38عال، الدًً شحاثة،اإلاسج  الظاب ،  (3)
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 .(1)ل مع  أه  اهحقا  مً طُا ة الدول ًقا مً الحعاون الدولي بما الًمكً

يت الخعاون القظائي الدولي في مجال ؤلاجزاءاث ا تىائاإلابحث الثاوي: 

 إلاواجهت جزيمت الاججار بالبشز

ًوفـــــ  الحعـــــاون القضـــــا   الــــــدولي بـــــين اطـــــحقالل كـــــ   ولــــــة فـــــي ممازطـــــة اخحصاصــــــ ا 

العقـا ، وبـدون هـرا الحعـاون الجىا   على حدو  إقلُم ـا، وبـين ضـسوزة ممازطـة حق ـا فـي 

فــــال ًمكــــً للدولــــة مــــً الىاحُــــة العملُــــة إقــــساز حق ــــا فــــي العقــــا ، ومــــً هىــــا فــــئن الحعــــاون 

 الدولي ثححم  الضسوزة العملُة لظببين:

ثقُُــــد طــــلطات الدولــــة بحــــدو  إقلُم ــــا، فقــــاهون العقوبــــات ًمكــــً أن ًحعــــدى هطــــاق  .1

مً قاهون العقوبات  03اإلاا ة  ثطبُق  إلى ما ًحجاوش حدو  إقلُم الدولة طبقا لى 

ـــازج حــــدو  ؤلاقلــــُم الــــوطن ، ألن ، (2)الجصائــــسي  إال أهــــ  ال ًمكــــً مباشــــسة ؤلاجــــسا،ات خـ

 ممازط ها ًمع طُا ة الدول ألاجىبُة ألاخسى.

ال ًمكً ثطبُ  قاهون العقوبات بدون قاهون ؤلاجسا،ات  الجصائُة، ف ىـا  ثـالشم بـين  .2

م وحق ا في ال عقا ، وبىا، على ذلك، فئذا ثطل  ثطبُـ  قـاهون ح  الدولة في الحجٍس

العقوبــات مباشــسة بعــء ؤلاجــسا،ات الجصائُــة خــازج حــدو  إقلــُم الدولــة، فئهــ  ًجــ  

عـدم الاصـطدام بمشـ لة الحــدو  ؤلاقلُمُـة بـين الـدول، ووجــ  الالحجـا، إلـى الحعــاون 

حمث  هرا الحعاون في مجموعة مً الوطائ  الت  بواطـط  ها ثقـدم الدولي القضا  ، ٍو

إحــدى الــدول معوهــة طــلط ها العامــة أو مؤطظــاتها القضــائُة إلــى طــلطة الححقُــ  أو 

 (3)الحكم أو ثىفُر في  ولة أخسى.

 : هقا ؤلاجزاءاث ا تشائيت إلاكافحت جزيمت الاججار بالبشزاإلاطلب ألاول 

ــــــ  اإلاالحقــــــات الجصائُــــــة ًمثــــــ  صــــــوزة  هقــــــ  ؤلاجــــــسا،ات فــــــي اإلاظــــــائ  الجىائُــــــة أو ثحٍو

مـــــة الاثجـــــاز  مـــــة اإلاى مـــــة بمـــــا فيهـــــا جٍس الحعـــــاون الـــــدولي فـــــي اإلاجـــــال الجصا ـــــ  إلا افحـــــة الجٍس

                                                           
حظً طعد طىد، الحماًة الدولُة لح  ؤلاوظان في الظالمة الجظدًة، الطبعة الثاهُة،  از النهضة العسبُة،  (1)

 . 592، 2004القاهسة، 

 ن العقوبات اإلاعدل واإلاحمم.اإلاحضمً قاهو  1966ًوهُو  08اإلاؤزخ في  66/156ألامس زقم  (2)

 .124(.عال، الدًً ،اإلاسج  الظاب ،   (3)
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، وبـالقساز زقـم 1972بالبشس وز  في الاثفاقُـة ألاوزوبُـة الخاصـة بـاءجسا،ات القمعُـة عـام 

لةجمعُـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم اإلاححـــــــدة  فـــــــي  وزتهـــــــا الخامظـــــــة وألاز عـــــــين بوضـــــــ  معاهـــــــدة 118

بموجـــ  هـــر  و  (.1990 ٌظـــمبر 14جـــسا،ات فـــي اإلاظـــائ  الجصائُـــة )هموذجُـــة بشـــأن هقـــ  ؤلا 

الصــوزة مــً صــوز الحعــاون الــدولي فــي اإلاجــال الجصا ــ  ًمكــً لدولــة أن ثالحــ  الجــاو  بىــا، 

مةعلى طل   ولة  . وهو ما ًفرر  اخحصـا  الدولـة أخسى ث ون مخحصة بمالحقة الجٍس

ـــا ا ـــ  الطالبــــة بحظـــــ  ألاصـــــ  بمحاكمـــــة الجـــــاو  وفقـــــا لقاهوإهــ قح ـــــ   ه ـــــام هقــ لـــــداخلي. ٍو

اإلاالحقـــات أن ث ـــون الدولـــة طالبـــة قـــد اثخـــرت إجـــسا، بشـــأن اإلاالحقـــة طـــوا، كـــان ذلـــك فـــي 

مسحلــة اإلاحاكــة أو بعـــد اإلاسحلــة ألاولــى مـــً ؤلاجــسا، الجصا ــ  كبـــد، الححقُــ  الابحــدا   أو فـــي 

 .(1)صدوز الحكم

 راثار اإلاضرجبت رً هقا ؤلاجزاءاثآلا :الثاوي اإلاطلب

  لي: جخمثا هذه آلاراثار فيما 

عىدما ثقب  الدولة اإلاطالبة اثخاذ ؤلاجسا،ات ضد اإلاشـخب  باليسبت للدولت الطالبت:  .1

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ـــحثىا، الححقُقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا باطــ ــ ــ ــ ــ ـــــاة مؤقحــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اإلاقاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وقـ ــ ــ ــ ــ ــــة الطالبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الدولـ ــ ــ ــ ــ ــــ  فعلـــ ــ ــ ــ ــ فُـــ

ة، وثكفــ  الــدولحان الطالبــة واإلاطالبــة، أال ًــؤ ي هقــ  الــدعوى إلــى اإلاظــاض (2)الضــسوٍز

مــة بحقــوق  ــحاًا ، وإذا قضــد الدولــة اإلاطالبــة فــي الــدعوى امحىعــد الدولــة (3)الجٍس

مةالطالبة إهائُا عً ا  .(4)لظير في أي  عوى عً هفع الجٍس

ثخضـــ  الـــدعوى اإلاىقولـــة ألح ـــام قـــاهون الدولـــة اإلاطالبـــة  باليسلللبت للدوللللت اإلاطالبلللت: .2

ـــم ــــواش الحكـــ ــــدم جـ ـــ  عــ ـــ  القــــــاهوو  للفعـــــ  اإلاسثكــــــ ، مــ ـــً حُـــــ  ؤلاجــــــسا،ات والوصــ  مــ

جوش للدولـة اإلاطالبـة، (5)بعقوبة أشد مً العقوبة اإلاقسزة للفع  في الدولة الطالبة  ٍو

بىــا، علــى طلـــ  محــد  مــً الدولـــة الطالبــة، أن ثحخـــر جمُــ  الحــدابير اإلاؤقحـــة، بمــا فـــي 

                                                           
 .54(.طازق طسوز، اإلاسج  الظاب ، (1)

 .315(.شبلي مخحاز، اإلاسج  الظاب ،  (2)

مً اإلاعاهدة الىموذجُة بشأن هق  ؤلاجسا،ات في اإلاظائ  ؤلاجسائُة، الت  اعحمدتها الجمعُة العامة  09(.اإلاا ة (3)

 .14/12/1990في  45/116بقسازها

 مً اإلاعاهدة الىموذجُة الظالفة الركس.10(.اإلاا ة (4)

 مً اإلاعاهدة الىموذجُة الظالفة الركس. 11(.اإلاا ة  (5)
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لــو كــان الفعــ  قــد وقــ   الــححف  علــى أموالــ ، كمــاو  ذلــك الــححف  اإلاؤقــد علــى اإلاــ هم

 .(1)في إقلُم ا

الـــدعوى الجصائُـــة قـــد أقُمـــد فـــي  ولحـــين أو أك ـــر ضـــد هفـــع ال ـــخ   أمـــا إذا كاهـــد

وعً ذات الفع ، فعلى هـر  الـدول أن ثجـسي مشـاوزات لالثفـاق علـى أًـة  ولـة جظـحمس فـي 

عحبر الاثفاق في هرا الشأن بم  .(2)ثابة طل  للدولة الت  ًحف  عليهاؤلاجسا،ات َو

فــــ  قــــ  الــــدعوى، مــــا لــــم ًحوال ثــــس  أًــــة ث ــــالُ  ًحكبــــدها طــــسإ محعاقــــد مــــً جــــسا، ه

 .(3)الطسفان على غير ذلك

 صور اإلاساردة القظائيت اإلاخبادلت اإلاطلب الثالث:

 ة أش ال عدًدة منها:اثخرت اإلاظاعدة القضائُة اإلاحبا ل

لوضــــع ا ثحــــد ًــــد ، وبحــــ  عنهــــا، وغيــــر القضــــائُة، إعــــالن أوزاق والورــــائ  القضــــائُة .1

 القضا،.

ـــلطة .2 ـــأن ثقـــــوم الظــ القضـــــائُة لـــــدى طـــــسإ بـــــاءجسا،ات القضـــــائُة  ؤلاهابـــــة القضـــــائُة بــ

اإلاحعلقــــــة بـــــــدعوى قائمـــــــة أمـــــــام أطـــــــساإ أخـــــــسى هُابـــــــة عـــــــنهم وبصـــــــفة خاصـــــــة :طـــــــما  

س الخبــرا، ثحلُــ  ، اإلاصــا زةو  مىاقشــ هم  إجــسا، اإلاعاًىــة البحــ و  الشــ و ، ثلقــ  ثقــاٍز

 الُمين.

ـــــساإ .3 ـــــد ألاطـ ـــــدى أحــ ــــوض لـ ـــــخ  محبـــ ــــد ل ـ ـــ  اإلاؤقـــ ــ ــــى ، الىقـ ـــــا، علـــ ـــــس بىـ ـــــسإ أخــ ــــى طـ إلـــ

إزجاع  بعد و  ئ   مً قب  إحدى محاكم  كشاهد أو خبير أو ءجسا، مواج ة،اطحدعا

 قضا، م مح .

س حصاهة خاصة ًحمحعون بها.و  اطحدعا،و  أوامس  .4  حضوز الش و  والخبرا،، م  ثقٍس

 ثىفُرها.و  الاعرراإ بأح ام طسإ أو أطساإ أخسى  .5

 ثبا ل صح  الجصائُة. .6

                                                           
 مً اإلاعاهدة الظالفة الركس. 12(.اإلاا ة  (1)

 مً اإلاعاهدة الظالفة الركس. 13(.اإلاا ة  (2)

 لركس.مً اإلاعاهدة الظالفة ا 14(.اإلاا ة  (3)



مة إلا افحة الدولي القضا   والحعاون  الوطىُة الظُا ة فكسة جعاز   بالبشس الاثجاز جٍس

 

   

 خسى في الاثفاق.كفالة ح  الحقا    وح  الةجو، لدى ألاطساإ ألا  .7

 ثبا ل ؤلاخطاز بأح ام ؤلا اهة باليظبة لسعاًة ألاطساإ .8

ألاه مـة التــ  ًضــع ا أي طــسإ مـً أجــ  ثطبُــ  الاثفاقــات و ثبـا ل هصــو  القــواهين .9

 م  ألاطساإ ألاخسى.

ـــبط  .10 ـــخ  مطلـــــو  لـــــدى طـــــسإ أخس.طلـــــ  ضــ ـــُا، طلـــــ  القـــــبء علـــــى شــ وجظـــــلُم أشــ

 .(1)موجو ة لدى طسإ آخس

 :ا خاجمت

الظـــُا ة القضـــائُة  –فـــي بعـــء الحـــاالت –الحعـــاون الـــدولي بوصـــف  ه امـــا ٌعطــ ًثيــر 

الدولُة للدولة على الج ات القضائُة الجىائُة الوطىُة مشـ لة ثقلُدًـة ثسثكـص علـى مبـدأ 

ـــُة الخحصاصـــــات الظـــــُا ة» ـــلطة الظُاطــ ـــاز الظــ ـــ  اطـــــح ثاز «احح ــ ــــك اإلابـــــدأ الـــــري ٌعنــ ، ذلـ

فـــي حـــدو  إقلُم ـــا علـــى الجـــسائم التـــ  ثسثكـــ  فيهـــا، الدولـــة واهفسا هـــا  ون غيرهـــا بالظـــُا ة 

والـــري ًررثـــ  عىـــ  ثطبُـــ  القـــاهون الـــوطن  علـــى الجـــسائم التـــ  ثسثكـــ  علـــى إقلـــُم الدولــــة 

واطـــخبعا  أي قـــاهون آخـــس، وعـــدم جـــواش امحـــدا  الاخحصـــا  الجىـــا   الـــوطن  إلـــى الجـــسائم 

ط الظــُا ة القضـــائُة اإلاسثكبــة خــازج حـــدو  إقلــُم الدولــة، أو بمعنـــ   آخــس عــدم جـــواش بظــ

الوطىُة بمباشسة اخحصاصات طُا تها على الجسائم الت  ثسثك  في  ولة أخـسى وإال أعحبـر 

 ذلك مظاطا طُا ة ألاخيرة.

وبين  اهسة الحعاون الدولي بصـفة عامـة، « الظُا ة الوطىُة »ولكً إن العالقة بين 

مة الاثجاز بالبشس بصفة خاصـة هـي عالقـة ورُقـة،  والحعاون الدولي في مجال م افحة جٍس

كمــــا ًحنــــ  أن  ــــاهسة الحعــــاون الــــدولي ثــــسثبط بفكــــسة الظــــُا ة وجــــو ا وعــــدما، فمــــً غيــــر 

اإلاحصوز قُام مث  هرا الحعاون وهجاح  بغير طُا ة وطىُة للدولة الت  ثدخ  طسفا فُـ ، 

حُ  جعبر هر  الظُا ة عً وجو  الدولة ذاتها كطسإ في أي عالقة كمـا جعبـر عـً القـدزة 

القــدزة علــى و  ى حماًــة هــر  السابطــة الحعاوهُــة، والقــدزة علــى ثقــدًس مصــالح ا الوطىُــةعلــ

 الوفا، بما ًيشأ عً هر  السابطة مً الرزامات.

                                                           
 .118(.عال، الدًً شحاثة، اإلاسج  الظاب ،ض (1)
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وبـالسغم ممـا للظـُا ة الوطىُـة مـً هـر  ألاهمُـة لقُـام الحعـاون واطـحمساز  وهجاحــ ، 

ذلـــك ًمكـــً أن ًمثــــ  فئهـــ  إذا مـــا مازطــــد الدولـــة طـــُا تها الوطىُــــة بشـــ ل ا اإلاطلـــ  فــــئن 

عائقـــا فـــي طـــبُ  قُـــام الـــسوابط الحعاوهُـــة بـــين الـــدول، مـــالم ًححـــول هـــرا اإلاف ـــوم لُعرـــرإ 

جاهـ  مـً  بفكسة الاعحما  اإلاحبا ل بـين وحـدات الى ـام الـدولي، ولُقـس ححمُـة الحىـاشل عـً

 هر  الظُا ة اإلاطلقة.

 قائمة اإلاساج 

 ،از هسمة للطباعة واليشس  أحظً بوطقُعة، الوجيز في القاهون الجصا   العام 

 .2007والحوشَ ، الجصائس، 

 مة ؤلاثجاز بالبشس  زاطة مقازهة، زطالة ماجظحير في  أحمد عبد القا ز خل ،جٍس

ً، العساق،  .2013 القاهون العام، كلُة الحقوق، جامعة النهٍس

  مة مى مة عابسة لةحدو ، الطبعة حامد طُد محمد حامد، الاثجاز بالبشس كجٍس

 . 2013ألاولى، اإلاسكص القوم  لإلصدازات القاهوهُة، القاهسة، 

  حظً طعد طىد، الحماًة الدولُة لح  ؤلاوظان في الظالمة الجظدًة، الطبعة

 . 2004نهضة العسبُة، القاهسة، الثاهُة،  از ال

 مة اإلاى مة،  از هومة لطباعة واليشسو شبلي مخحاز، الج  اش العالم  إلا افحة الجٍس

 الحوشَ ، الجصائس.  

 ،2006الاخحصا  الجىا   العالم ،  از النهضة  العسبُة،القاهسة،  طازق طسوز. 

  ،عبد السحمان خلف ، محاضسات في القاهون الجىا   العام،  از ال دى، الجصائس

2010. 

  مة، إثسا  لليشس  الحوشَ ،  عال، الدًً شحاثة، الحعاون الدولي إلا افحة الجٍس

 .2000القاهسة، 

  ة بين الواق  والقاهون،  زاطة عمس أبو الفحو  الحمام ، الاثجاز باألعضا، البشٍس

  .2011-2010هضة العسبُة، القاهسة،مقازهة،الطبعة ألاولى،  از الن

  ؤلاجسا،ات الجصائُة اإلاحضمً قاهون  1966ًوهُو  08اإلاؤزخ في  155 -66ألامس زقم

 اإلاعدل واإلاحمم.
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  اإلاحضمً قاهون العقوبات اإلاعدل  1966ًوهُو  08اإلاؤزخ في  156-66ألامس زقم

 واإلاحمم.

  مازض  6، اإلاحضمً الحعدً  الدطحوزي الجصائسي، اإلاؤزخ في 01-16القاهون زقم

دة السطمُة، العد  2016 خ 14، الصا ز في الجٍس  .2016مازض  7، بحاٍز

  ــــ  اعحمــــــدتها ــــة، التــ ــــائ  ؤلاجسائُــ ـــي اإلاظـ ـــأن هقـــــ  ؤلاجــــــسا،ات فـــ ــــة بشـــ ــــدة الىموذجُــ اإلاعاهـ

 .14/12/1990في  45/116 الجمعُة العامة بقسازها


