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 املصادر القانونية لنظم تسليم املجرمين
 محمد عبيد

، من خالل ألثارةتجعله موضع التنفيذ ومنتج  تييقصد بمصادر التسليم بصفة عامة االسباب المنشئة لهذا االلتزام وال
ا تطالب دولة متجعل  تيذلك المبررات التلبي بها الدول حاجاتها للتسليم، فهي ك تياالحكام التشريعية والتعاهدات ال

 عالقات التسليم. فيتربط الدول االطراف  تيإقليم دولة أخرى وفقا لهذه المصادر ال ليبتسليم شخص مقيم ع
من ناحية، كما يتسم بتصور  والتنوعولعل أهم ما يالحظ بشأن مصادر النظام القانوني لتسليم المجرمين أنه يتسم بالتعدد 

 من ناحية أخرى.ع فيما بين هذه المصادر قيام التناز 
المرتبة القانونية لتلك  دث تتنوع وتتعديوتستخلص سمة التعدد أو التنوع من وجود أكثر من مصدر إلجراء التسليم، بح 

تقسيمين رئيسيين هما المصادر االصلية والمصادر التكميلية، اال ان هذا التقسيم  ليالمصادر حيث قسم اغلب الفقه ا
تلف بحسب النظام الذي تتخذه هذه الدول وترتب اولوياته، وهو ما ن كل الدول بل هي بل تخني القيمة القانونية بيال يع

 سنتطرق اليه عند الحديث عن تنازع مصادر التسليم.
اف العالقات الدولية بل تتأثر بالنظام القانوني الداخلي للدول وذلك من اجل خدمة االهد ليوال تقتصر هذه المصادر ع

للحد من انتشار الجريمة، كما ان تلك المصادر  ليالتعاون الدو  ليمساعيها الخارجية الرامية ا ليا باإلضافةالداخلية 
تطور العالقات الدولية مما يدى  ليا باإلضافةتتأثر نسبيا بالعالقات السياسية بين الدول ومناخ البيئة االجرامية داخلها، 

مع الدول  حال نشأت عالقات سياسية جدية فيالمصادر  كأساس للتسليم عن باقي االخذ بشرط المعالة بالمثل ليا
 تتعامل معها. تيال

مصادر التسليم ودراسة أحكامها كونها تحدد نطاق التزام الدول أثناء ممارستها لعمليات  ليوتبرز أهمية التعريف ع
 التسليم وتوضح موقع كل دولة لألخذ بهذا النظام.

 ملجرميناملبحث األول: املصادر االصلية لتسليم ا
اتمام اجراءات  فيتلجأ اليها الدول االطراف  تييقصد بالمصادر األصلية لتسليم المجرمين القنوات الشرعية المباشرة ال

ية، فال انها تلعب دور ثانوي وذلك بعد المصادر االصل ليالتسليم، لهذا فان المصادر االحتياطية ومن التسمية تشير ا
فقد يجد التسليم مصدرة بصفة ‘ شرط المعاملة بالمثل  ليد الحاجة وخاصة عند اللجوء ايمكن اللجوء اليها كبديل اال عن
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الصادرة من جهة قضائية  باألحكاماالتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية المكملة لهذه االتفاقيات أو  فيأساسية 
 باعتبارها ذات صفة قاعدية. تلك المصادر ليدولية، حيث ينظر ا

 ت الدوليةل: المعاهداالمطلب األو

 تعريف المعاهدات:
أو عالمية وقد  إقليميةالواقع أهم مصادر التسليم وأكثرها ذيوعا سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو  فيعد المعاهدات الدولية ت

 1من حيث ما تضمنته من أحكام تنامت أهمية هذه االتفاقيات مؤخرا من حيث الكم كما تطورت نوعيا
بغض  ليالمتحدة بأنها " االتفاق الدو  لألممالتابعة  ليمن مشروع لجنة القانون الدو  "2هدة بالمادة "وقد عرفة المعا 

ر، ، ومبرما بين دولتين أو أكثليالنظر عن شلكه أو تسميته، الذي يأخذ شكال كتابيا، ويكون محكوم بقواعد القانون الدو 
وثيقة  فيويكون هذا االتفاق مثبتا م أهلية إبرام المعاهدات، من غير دول الذين تكون له ليأو بين أشخاص القانون الدو 

" ؛ ويتسع هذا التعريف ليشمل جميع 2أكثر من وثيقة يرتبط بعضها بالبعض االخر بحث تكون وحدة واحدة فيواحدة أو 
نشأ بين الدول لمعاهدات تسليم المجرمين كونه ي ليحوى العام واالطار الشكصور وأشكال المعاهدات وال يقترب اال بالف

 .3لين الدو كأحد أشخاص القانو 
القانون  ألحكامبين دولتين أو اكثر يتم كتابتها وتخضع  ليم المعاهدات بانها اتفاق دو 1969وعرف اتفاق فينا عام 

" ويعتبر هذا 4تطلق عليها تيكثر، وأي كانت التسمية الأ فيوذلك سواء تم هذا االتفاق في وثيقة واحدة أو  ليالدو 
 لواقع نظام تسليم المجرمين.ريف أقرب ما يكون التع

قواعد القانون  رسمتها تيالشكلية ال لإلجراءاتمكتوب، يتم ابرامه وفقا  ليالمعاهدة بانها كل اتفاق دو  الفقهوقد عرفها 
من لكل  الدستوري يعطيها النظام  تياللزام إال بتدخل السلطة الالمنظمة للمعاهدات بحيث ال يكتسب وصف ا ليالدو 

 "5دول االطراف سلطة عمل المعاهدات، للتعبير عن ارتضائها االلتزام باالتفاقال

                                  
 74ص  10مرجع   1

 . 108ص  2مشار اليها فى كتاب رقم   2
 .644، ص273للمزيد راجع د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولى العام" مرجع سابق، فقرة   3
 .108ص  2نص المادة باالنجليزي مرجع  4
 33، القاعدة الدولية، فقرة 2دولى العام، منشأت المعارف، جد محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون ال  5
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ما تقدم يمكن أن نعرف المعاهدات الخاصة بتسليم المجرمين بأنها وثيقة مكتوبة بين دولتين أو اكثر وفقا  ليوبناء ع
بنود هذه  فيد التسليم طبقا لما هو وارد العام، تلتزم بمقتضاها الدول المتعاقدة بأحكام وقواع ليلدو لقواعد القانون ا

 .6المعاهدات، وال تمتد أحكامها والتزاماتها خارج هذه الدول
 -ومن خالل هذا التعريف تبرز لنا العناصر التالية:

ياغتها وشكلها للقواعد العامة المتعارف عليها في ال بد من أن تكون معاهدات التسليم مكتوبة بوثيقة، وتخضع لص -1
 العام. ليلدو القانون ا

 أن التسليم يكون بين دولتين أو أكثر. -2
 فقط كونها من االعتبارات المتخذة من الصفة التقاعدية للمعاهدات. ألطرافهامعاهدات التسليم هي ملزمة  -3
صوص دون غيرها من نصوص المعاهدات االخرى مالم االلتزام بين الدول االطراف ال يكون اال بما ورد بها من ن -4

 غير ذلك. ليت ضمن بنودها عتنص المعاهدا

 أنواع معاهدات التسليم.
معاهدات بسيطة وأخرى مركبة وذلك من خالل  لييمكن تقسيمها اتصنيف المعاهدات بحث  فيتعدد المذاهب الفقهية ت

عدد  ليتقسيم اخر يعتمد ع فيمن يملك سلطة ابرامها، كما ان هنالك المعاهدات العقدية والشارحة بحسب طبيعتها، و 
ال التسليم مج فيمعاهدات متعددة االطراف ومعاهدات ثنائية، وهذه المعاهدات هو مناط االخذ بها  لينقسم اطراف تاال

 بصفة أساسية.
مجال التسليم وذلك من اجل المصالح المشتركة بين هذه الدول لمكافحة  فيحيث تعتبر المعاهدات الثنائية االكثر شيوعا 

، وما يبرر انتشار هذه المعاهدات كذلك سهولة التفاوض بين اعضائها عما ألخرى ة الجريمة فهي تضيق وتتسع من دول
أحد بنودها كونه ال يالئم ما هو  ليفقدها فاعليتها عند قيام أحد الدول بالتحفظ ع ليقد يؤدي ا لو تعدد األعضاء، مما

 المستوى السياسي و االقتصادي و االجتماعي بل والقضائي. ليسائد لديهم سواء ع
لموضوع تنظيم تسليم المجرمين دون سواه من ا ليوتتفاوت هذه المعاهدات في مضمونها فمنها اتفاقيات تقتصر ع 

 ومنها اتفاقيات أكثر شمولية تنظم مختلف جوانب التعاون القضائي بما فيها تسليم المجرمين.

                                  
 109ص  2مرجع   6
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 أهمية المعاهدات:
، 7مجال العالقات الدولية فيلية كونها التشريع االول ية الدو القانونالقواعد  ألنشاءعتبر المعاهدات المصدر االساسي ت

كافة مجاالت التعاون كونها تعبر عن نية أطرافها لتحقيق هذا االطار  في ليوتمثل المعاهدات أبرز أدوات التعاون الدو 
ما انها انون، كسيا للقوتعد مصدرا أسا ليالمتعاون فيما يتضمنه موضوع المعاهدة، وهي بذلك جزء من القانون الدو 

 .8بعضها البعض تجاهالوسيلة األمثل لتنظيم العالقات الدولية، وتحديد حقوق وواجبات الدول 
 -النحو التالي: لياهمية المعاهدات ع لياما فيما يتعلق بتسليم المجرمين فتتج

في االلتزام  الدولة ن ارادةالمصدر االول وربما االصيل للتسليم كونها تعبيرا صريحا ع هيفتعد تلك المعاهدات  -1
بين دولتين أو بين دولة  ليبما تتضمنه االتفاقيات من أحكام ال سيما وأن التسليم هو اجراء تعاون قضائي دو 

 ليالقيمة القانونية لمعاهدة التسليم من أن معظم هذه المعاهدات تنص ع ليوجهة قضائية دولية، وليس أدل ع
 . 9بتسبيب قرارها الرافض التسليمقبولها إلزام الدولة الطرف في حالة عدم 

مجال تسليم المجرمين لكونها تعبر عن التزام الدولة بما ورد بها من نصوص،  فيأهمية المعاهدات  ليكما تتج -2
سند شرعي يمكن االستناد علية بتلك المطالبة ؛ ذلك كونها االساس  بإيجادمما تتيح الفرصة للدولة الطالبة 

 ليبان التسليم ال يكون اال بناء ع فاألصلة الطالبة والمطالبة بالتسليم، ن الدولية كل متستند عل تياالول ال
 المصادر االخرى باعتبارها وسيلة أخرى. ليحالة عدم وجودها فان الدولة تلجأ ا فيمعاهدة بين  لطرفين و 

من أثار ملزمة العالن ه ذلك اابرام معاهدات التسليم هو الذي يكسبها هذه االهمية لما يرتب فيأن اعالن الرغبة  -3
 .10ليللدولة بحيث اذا ما خالفت تعهداتها فإنها بذلك تفقد مصداقيتها بين الدول بل وتتعرض لالستهجان الدو 

الرغم من أهمية معاهدات التسليم واعتبارها دون منازع المصدر االصيل لتسليم المجرمين إال انها لم تصل بعد  ليوع
سببين، االول أن دول العالم ليست جميعا  ليوحد ومتجانس للتسليم ويرجع ذلك اانوني منظام ق بلورة ليفي واقع االمر إ

تجعل  تياتفاقيات دولية لتنظيم تسليم المجرمين، وربما ان العتبارات االقتصادية ال فينفس الدرجة من االهتمام  ليع

                                  
 .8د. محمد حافظ غانم " المعاهدات، دراسة الحكام القانون الدولى وتطبيقاتها" مرجع سابق، ص  7
يها االتفاقيات الدولية العامة والخاصة التى تضع ى أنه " تطبق المحكمة عند عرض النزاع عل( من نظام محكمة العدل الدولية عل38/1فقد أوضحت المادة )  8

 قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازهة".
 75ص 10مرجع   9

 .112ص 2مرجع   10
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اتفاقية لتسليم  140مثال ترتبط بنحو ل السبي ليعبعض الدول مهتمة بأمر التسليم أكثر من غيرها، فالواليات المتحدة 
جدا ببعض الدول االخرى ؛ أما السبب الثاني فهو أن الكثير  محدودةالمجرمين مع غيرها من الدول، بينما تكاد تكون 

صديق اتخاذ االجراءات االزمة للت فيحد بعيد  لياتفاقيات التسليم ثم تتقاعس ا ليالتوقيع ع فيمن الدول قد ال تتردد 
 11يهاعل

 إبرام معاهدات التسليم: فيالدول  تواجه التيالصعوبات 
تقف  تينظام تسليم المجرمين اال ان هنالك العديد من الصعوبات ال فيالرغم مما سقناه سابقا حول أهمية المعاهدات ب

 -:12يلي  ماتتمثل في تيحائال بين فاعليتها وال
من فاعليتها، إذ أنها تعتبر عن نية الدولة الصريحة دة جزأ المعاه المعاهدات من أهم ما يفقد لييعتبر التحفظ ع -1

 عدم قبولها لنص معين. في
 فيأو ذات السيطرة السياسية  ميإلزامية مع الدول العظ اتفاقيات فيالدخول  فيعدم رغبة بعض االعضاء  -2

 ليم.وذلك خشية تعرضها للضغوط السياسية والدولية عند بحث موضوع التس ليالمجتمع الدو 
صياغة المعاهدات بأسلوب محكم  ليتوفر في بعض الدول وخصوصا النامية منها الموارد المدربة القادرة عت ال -3

 صعوبة ضبط مفاهيم التسليم باطار مصلحة الدولة. ليمما يؤدى ا
مفاوضات  فيعن الدخول  باألحجاممثل تلك المعاهدات مما تجعل بعض الدول  ألبرامالتعقيدات الرسمية  -4

 .13تلك المعاهدة إلنفاذداخلية جراءات يدية وإتمه
ال تتوافق ورغبة بعض االعضاء االخرين مما يترتب  تياالطراف بعض النصوص ال متعددةتتضمن المعاهدات  -5

 علية احجام بعض الدول لالنضمام اليها.
 .14مجال تسليم المجرمين فيالتعارض بين معاهدات ثنائية وأخرى متعددة االطراف  -6

                                  
 .77ص  10مرجع   11
 وما بعدها. 66ص 12+ مرجع  113ص  2مرجع   12
 وجيهي تعتمد علية الدول عند صياغة المعاهدات النموذجية للتسليم لتكون بمثابة دليل ت من أجل ذلك يتم اعداد االتفاقيات  13
( على انه " عند تعارض أحكام هذه االتفاقية مع 18وضعت االتفاقية العربية لتسليم المجرمين حال توافقيا لمثل تلك المشكلة وذلك من خالل نص المادة ) 14

ى المعاهدة فان هاتين الدولتين لهما الحق فى تطبيق االحكام االكثر تيسيرا لتسليم تى ترتبط بها دولتان من الدول االطراف فأحكام إحدى االتفاقيات الثنائية ال
 المجرمين".
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سابقة والتشريع االحق عليها فإن كان هذا التعارض ظاهريا فقط فيمكن التوفيق هدات الن المعاالتعارض بي -7
 فيبينهما من خالل قاعدة "االحق ينسخ السابق" ويعد استثناء منه، فتتميز المعاهدات الدولية الخاصة السابقة 

 .15امة السابقةالمعاهدات العثناء من نطاق نطاقه است فيالتشريع العام االحق السريان استثناء من نطاق تطبيق 
الجوانب القانونية بقيها الموضوعي واالجرائي لمعاهدات تسليم المجرمين إذا  ليترجيع االعتبارات السياسية ع -8

 .16قضايا التسليم المعاصرة في ميما تعلق االمر بمصلحة الدولة العليا وهذا ما يكده الواقع العل
المعاملة  كاشتراطنظام تسليم المجرمين وذلك  إلقرارالطرق االخرى  ليجأ ابعض الدول تل من أجل تلك االسباب نرى ان

يلزم توافرها  تيبالمثل أو من خالل سن تشريعات داخلية، دون المرور بتلك االجراءات االدارية الشكلية والموضوعية ال
 المعاهدة. ألبرام

 -سلطة توقيع المعاهدات ونفاذها:
وزير العدل في جمهورية مصر سلطة  لىيتو جمهورية مصر  في، فألخرى  ليدو المعاهدات من ختلف سلطة توقيع ت

تدخل  تيكافة صورة وفقا لمقتضيات صالح التعاون مع الدول االخرى ال فيتوقيع اتفاقيات التسليم والتعاون القضائي 
ضوء الحاجة اليها،  فيحكام التسليم معها جمهورية مصر باتفاقيات تسليم المجرين، حيث تحدد االلتزامات والحقوق وأ

من الدستور المصري  ليفقرة أو  17(151اما سلطة إبرام المعاهدات فيختص بها رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة )
 ((مهم 115ص 2.)) راجع الهامش مرجع 1971الصادر سنة 

المجلس  لىيتو بان  "47" مادةبال الفصل االول  فيوال يختلف الوضع كثيرا بدولة االمارات فقد نص دستور الدولة 
ت تسليم المجرمين نفذه االمعاهدات واالتفاقيات الدولية بمرسوم، حيث تصبح معاهد ليلالتحاد التصديق ع لىاألع

 ورية المقررة.تإال بالتصديق عليها وفقا لألوضاع الدس -شأن اي معاهدة أخرى  – ألثارهاومنتجة 

                                  
كندرية، العدد سد. على عبدالقادر القهوجى، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية االقتصادية، كلية الحقوق جامعة أ  15

 .966م، ص1991الرابع، 
 .82، ص 11جع مر -
 . + مرجع اجنبي نفس الصفحة.233ص 3مرجع   16
ها والتصديق والتى تنص على " رئيس الجمهورية يبرم اللمعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرام  17

 ع المقررة".عليها ونشرها وفقا لألوضا
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اهدات الدولية قوة القانون بد إبرامها والتصديق عليها ي تكون للمعي واالماراتالنظام القانوني المصر  فيبالتالي فانه 
االعتراف بالقيمة  لي، وقد اطردت أحكام المحاكم المصرية المختلفة بجميع أنواعها ع18ونشرها وفقا لألوضاع المقررة

حكمها  في جمهورية مصرية العليا بالقانونية للمعاهدات الدولية باعتبارها بمثابة قانون، حيث ذكرت المحكمة الدستور 
بأحكام تغايرها ال  ليم أنه "بالنسبة للمعاهدات الدولية فإن صدور قانون داخ1975األول من مارس سنة  فيالصادر 

 .19ينال من دستوريتها، ذلك ألن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وال تجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته"
ندما تطبق معاهدة ما، فإنها تطبقها باعتبارها تشريعا داخليا، وأن ن المحكمة عالمصرية "أ كما قررت محكمة النقض

 20القانون الداخلي لكى تطبقها المحاكم المصرية" فيضرورة اندماج االتفاقيات الدوية  ليقضاءها مستقر ع
 117ص 2مرجع   قواعد سريان المعاهدات وااللتزام بها

تلتزم الدول االطراف  تيواضح يحدد موعد سريانها وانقضائها، حريح و نص ص ليبنودها ع فيتنص أغلب المعاهدات 
بدايتا من التفاوض وتنتهي  إلتمامهابهذه المواعيد، وبما ان المعاهدات الدولية تمر بالعديد من االجراءات الشكلية االزمة 

ها ولو تم توقيعها اال بعد أن يتم ك، فهي ال تعتبر نافذة وال يتم العمل ببالتصديق عليها من قبل السلطات المختصة بذل
وقت من خالل اخطار الدولة االخرى كتابة بالطرق الدبلوماسية ويسرى  بايديق عليها، وقد تنتهي هذه المعاهدة التص

ال يمكن أعمال مبدأ  انهف ليا، وبالت21هذا االنتهاء بانقضاء مدة محددة من تاريخ االخطار طبقا لما ورد بنص المعاهدة
العام بقاعدة الرجعية  ليولو كانت أصلح للدولة أو للمتهم المطلوب تسليمة حيث ال يعترف القانون الدو  تيت حاالتفاقيا

 .22ماضيها ليالقائم ومستقبل النظم الدولية ال إ ليألن أحكامه موجهة للواقع الدو 
سليم أو المعاهدات أحكام قوانين التيحول دون سريان  يمبدأ قانون أييس ثمة يرى بانه ل الفقهاال ان هنالك اتجاه أخر من 

نصوص  ليالجرائم الواقعة قبل نفاذها، واضفاء المفعول الرجعى ع ليأو االتفاقيات الدولية المعقودة بهذا الصدد ع

                                  
 من الدستور الدائم المصري. 188ادة والم 151راجع نص المادة   18
 وما بعدها. 228م، ص1975قضائية، األول من مارس سنة  2لسنة  7العليا، الجزء األول، رقم راجع مجموعة أحكام وقرارات المحكمة الدستورية   19
قضائية فى  35لسنة  231،و274، ص72م، المجموعة س1956مارس سنة  8ق، فى جلسة 22لسنة  138ق،22لسنة  137راجع فى ذلك الطعون أرقام   20

 .235، ص20م، والمجموعة س1969مايو سنة  6جلسة 
 .80، ص11الية لدي مرجع  مشار -
 .66ص 12مرجع   21
 .943(( ص86ص 11د. على ابراهيم " الوسيط فى المعاهدات الدولية، مرجع سابق ))ذكر بمرجع   22
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الجرائم المقترفة قبل صدورها  ليالمعاهدات واالتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية الخاصة بالتسليم تنسحب آثارها ع
بضرورة األخذ  لي، وقد أوصى معهد القانون الدو ليالفقهيين الجزائي والدو  فيفهو مبدا مقرر  موضع التطبيق،ووضعها 

ما يقع قبل نفاذها من أفعال  ليأن قوانين ومعاهدات التسليم يجوز تطبيق أحكامها ع ليبهذا المبدأ وأشار بوضوح غ
صلب المعاهدة  فيالنص التسليم، وعدم وجود مثل هذا راحة بعض المعاهدات وقوانين ذلك ص ليعووقائع، وقد نصت 

 .23ال يحول دون تطبيق القاعدة  ليأو القانون الداخ
الطبيعة التعاقدية والرضائية  ليالدول االطراف بها دون غيرهم وذلك استنادا ا ليوتقف حدود االلتزام بتلك المعاهدات ع

ي فهي ملزمة الطرافها دون وهي" العقد شريعة المتعاقدين"؛ بالتال حيث يمثل ذلك االلزام القاعدة الجوهريةبين أطرافها 
 نصوصها   فيغيرهم بما جاء 

حالة مطالبة  فيوال شك أنه في ظل عدم وجود معاهدات للتسليم بين دولتين فإن ال يهمها أن تمتنع عن التسليم 
معاهدات دولية  ليجيز التسليم اال بناء ع. ومن بين هذه الدول ال ت24ية تقطع بهذاالدول االخرى به فالسوابق الدول

لكن عدم وجود معاهدات للتسليم ال يحول دون إمكانية حصوله استنادا لمصدر أخر كمبدأ المعاملة بالمثل، وفي 
 تيام إجراءات التسليم حيمكن إتم بأنه 1949لسنة  290فتواه رقم  فيكافة االحوال فقد أكد مجلس الدولة المصري 

 25ت الشروط المطلوبة للتسليمتوافر  تيولذلك م تعاهديهرتيبات حالة غياب ت في
 موقف االتجاهات الدولية المعاصرة من معاهدات تسليم المجرمين:

الجريمة وتسليم المجرمين من خالل  لمكافحة ليالتعاون الدو مجال  فياالهتمام  في لينالحظ تسارع المجتمع الدو 
مجال تسليم المجرمين بصفة  فيمجال التعاون القضائي بصفة عامة، و  فيالعديد من المعاهدات الدولية  فيالدخول 
 خاصة.

                                  
 40ص  1مرجع   23
مصر بتسليم أحد المتهمين في قضية توظيف أموال بارتكاب جرائم نصب، ورغم تكرار الطلب فقد الذت االفريقية لطلب من ذلك ما حدث من قبل أحد الدول   24

 (.117الدولة المعنية التى كان يقيم فيها هذا المتهم بالصمت دون أن ترد بااليجاب أو السلب ) راجع د. عبدالفتاح سراج، مرجع سابق، ص
 1071، ص1980العام، دار النهضة العربية،  القانون الدولى د. عبالعزيز سرحان، مبادى  25

 وما بعدها.75ص  10مرجع  -
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أهمية  إلبرازوسعيها  صياغة االتفاقيات النموذجية للتسليم، فيوكان للجهود المتواترة من جانب االمم المتحدة دورا بارز 
الجريمة بمختلف  ليعلتعاون للقضاء نحو مزيد من ا ليخدمة أعضاء المجتمع الدو  فيالمعاهدات الدولية  لياالعتماد ع

 صورها.
االيجابية الداعمة لمسائل التعاون  ألثارهامثل تلك المعاهدات وذلك  ألبرامتزايد مستمر  فياضحى  ليالدو  االتجاهكما ان 

لتسليم  أعضائهمعاهدات مشتركة بين  ليصور االجرام، كما اعتمد االتحاد االوروبي كذلك ع تيمكافحة ش في ليالدو 
 .26م1975واضيف اليها بروتوكول ملحق بالعام  1957عام  فيوالمبرمة ف المجرمين

ة تسعى لتعيين القواعد م أول اتفاقية إقليمي1952عام  فيابرمت بين الدول العربية  تيوتعتبر اتفاقية تسليم المجرمين ال
ا الصدد من قواعد وشروط شكلية ذبه ليالجنائي الدو  الفقهالخاصة بتسلم المجرمين مسايرة ومتفقة مع أحدث ما تضمنته 

وموضوعية وقانونية، فقد اصبحت تلك المعاهدة بعد التصديق عليها من قبل العديد من الدول العربية مرجعا لمعظم 
 27جرمينقضايا استرداد وتسليم الم

 ليالعرف الدو الثاني المطلب

ة قانونيا، فتوجب المسئولية عن مخالفتها سواء ينتج عن تصرفات وسلوك االفراد السائد قاعدة عرفية قد تكون ملزم
ذلك العمل المطلوب، وقد ساد العرف كمصدر لتنظيم العالقات الدولية،  تأديةمن خالل االمتناع عن بالقيام بعمل او 

 ؛  28القواعد العرفية هيتحكم تلك العالقات  تيب القواعد الفكانت أغل
وثبوت  لياالستعمال من قبل المجتمع الدو ير مدونة دل عليها تواتر عن أحكام قانونية عامة غ لييعبر العرف الدو 

قانونية العرفية ان تكون القاعدة ال في. ويك29بالقوة القانونية لها لياالعتقاد لدى غالبية الدول أو أشخاص القانون الدو 
 .30للدول لكى تكون ملزمة لكافة الدول يممستقرة بين الغالبية العظ

                                  
 .123د. عبالفتاح سراج، مرجع سابق، ص  26
 .68ص  12مرجع   27
 .49( ص70ص 12د. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق ) مشار الية بمرجع   28
 .240ص 3مرجع   29
وهي بصدد تقرير ما إذا كان اللجوء السياسي الذي منحته سفارة  1950نوفمبر  20ا الصادر فى القليمي فى حكمهأشارت محكمة العدل الدولية إلى العرف ا  30

مية فى الموضوع كولومبيا فى بيرو آلحد رعايا هذه الدولة يعتبر صحيحا أم باطأل، وعلى الرغم من أن المحكمة قد رفضت االعتراف بوجود قاعدة عرفية اقلي
قيام القواعد العرفية االقليمية إلى جانب القواعد العرفية العالمية اذا توافر لها ركنا العرف وهما الركن المادى والمعنوي، للمزيد انها أقرت مبدأ محل النزاع، اال 
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 ليحالة عدم وجود معاهدة التسليم أو قانون داخ فيتلجأ إلية الدول  ليلدو من مصادر القانون ا وباعتبار العرف مصدر
 معالجة قضايا التسليم  فياتباعها  لياستقر العمل ع تيمنه الدول القواعد واالحكام ال لتستقيينظم أحكام التسليم 

 :ليتعريف العرف الدو 
 تيبسبب تكرار اتباع الدول لها ح ليالمجتمع الدو  فينشأت  تينية المجموعة القواعد القانو  ليقصد بالعرف الدو ي

 ،31واجبة االتباع أياستقرت واعتقدت الدول أن هذه القواعد ملزمة 
صورة عمل أو امتناع  فينهج معين  لياعتياد أو تكرار التصرف ع فييتمثل  ليسلوك دو  انهتعريف اخر يعتبر ب فيو 

، ويتحمل من يخرج عليه يمثل حقا أو واجبا يكفلة القانون ويحميه انهتصرف، وبعن عمل والشعور بالزامية هذا ال
 32المسؤولية القانونية

غير مدونة دل عليها تواتر االستعمال من  من خالل التعرفين السابقين يعبر عن أحكام قانونية عامة ليوالعرف الدو 
ان  فيبالقوة القانونية لها، اذ يك لياص القانون الدو ، وقد ثبت االعتقاد لدى غالبية الدول وأشخليقبل المجتمع الدو 

 33للدول لكي تكون ملزمة لكافة الدول ميتصبح القاعدة العرفية مستقرة بين الغالبية العظ
ينشأ اذا ما توافرت شروط معينة تجعل منه قانونا عرفيا، ويتم ذلك  ليبان العرف الدو ومن خالل التعريف يتضح لنا 

 المادى والمعنوي: من خالل تحقق الركن
بانه اطراد العمل بالحكم خالل فترة من الزمن مع تحقق وصف القدم والعموم، وهذا يعني بان  الركن الماديويعتبر 

يمكن  تي، وال34ليد تصرف معين من جانب الوحدات الدولية العاملة بالمجتمع الدو القاعدة العرفية الدولية تنشأ عن اعتيا
 والسوابق القضائية لتلك الدول. ليالتصرف العماثباتها من خالل السلوك و 

                                  
رة، تصدر عن ة االزهر، القاهم، جامع11،1995انظر : د. عبدالغني محمود، دور العرف فى انشاء قواعد القانون الدولى العام، مجلة الشريعة والقانون، العدد 

 .111كلية الشريعة والقانون، ص
 ومابعدها. 117د. مصطفى سالمة حسين " مصادر القانون الدولى العام"، منشأة المعارف، االسكندرية، بدون سنة نشر، ص  31
 .23د. ابراهير العناني، القانون الدولى، مرجع سابق، ص  32
قرارات فأنة يسهم فى تكوين هذه القاعدة العرفية الدولية، وفى هذه الحالة يطلق علية "العرف الموجه".  ظم بما يصدرة منيرى بعض الفقة بانه عند تدخل المن  33

ية، ت المعارف، االسكندر لمزيد من التفاصيل راجع : الد. سعيد الدقاق "النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها فى إرساء قواعد القانون الدولى" منشأ
 . 318ر، صبدون سنة نش

مت لم تعترض عليها جدير بالذكر بان بعض الفقة ال يشترط التكرار لتكوين القاعدة العرفية، بل أنهم يعتبرون ممارسة واحدة يمكن أن تكون قاعدة عرفية مادا  34
لتكرار، ويطلق الفقة على تلك الحالة بالعرف الفورى م من عدد مرات االدول االخرى، وهذا يعني بان عدد الدول المشاركة بالممارسة التى تنشئ القاعدة العرفية أه
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حال مخالفتها  فيفهو اعتقاد الدول بان السلوك المتبع أصبح قاعدة قانونية ملزمة واجبة االتباع، وأنه  الركن المعنوي اما 
د ليست اال طريقة للتصرف كونها ال تضمن اي اعتقا تيإنها تتعرض للجزاء، وهو ما يميز العرف عن العادة والف

تحديد القاعدة العرفية الدولية  في. لذا فجدير بالذكر بان العنصر المعنوي هو حجر الزاوية 35بالزاميتها القانونية الدولية
 .36لملزمة كقواعد المجامالت الدوليةكونه يحدد القواعد القانونية الملزمة وغير ا

 : لياهمية العرف الدو 
وخصوصا فيما يتعلق بتسليم المجرمين فيرى اغلب  ليات المجتمع الدو بانه معبر عن متطلب ليتبر اهمية العرف الدو 

صريح  حال عدم وجود عدم وجود شرط فييجب ان يتم تطبيق تلك القاعدة الدولية العرفية كأمر مسلم به  انهب الفقه
تعلقة بتسليم المجرمين باالتفاقيات المبرمة بين الدول الطالبة والمطالب منها التسليم، كون تطور القاعدة القانونية الم

 .37القاعدة العرفية الدولية مثل قاعدة ازدواج التجريم  يتواكب مع تطور
 ليارساء قواعد عرفية تقوم ع ليسوف يودى ا ان قواعد المجاملة الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل ليبينما يرى اتجاه اخر ا

تقر بالتعامل بين تتضمنها المعاهدات الدولية، وبعد أن تس، وال يحول دون ذلك انشاء قواعد عرفية لياساس التعاون الدو 
 .38إجراء تسليم المجرمين ليكليهما، االمر الذي ينعكس بدورة ع فينصوص القانون الوطني وتظل قائمة  فيالدول تدرج 

تطلبات كونة إحدى القواعد الحاكمة لمصادر تسليم المجرمين وذلك النه معبرا عن م في ليوتبدو أهمية العرف الدو 
عام، وبما يتعلق بتسليم المجرمين بشكل خاص، حيث يجب تطبيق القاعدة لدولية العرفية كأمر  بوجه ليالمجتمع الدو 

مجال تسليم المجرمين مرتبط  فيحال عدم وجود اتفاقية بهذا الخصوص، كون تطور القاعدة القانونية  فيمسلم به 
 .39بتطور القاعدة الدولية العرفية

 

                                  
))مشار الية  51كونه تصرف فجائي تمارسه مجموعة كبيرة من الدول خالل فترة زمنية قصيرة جدا، للمزيد انظر : د. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق، ص

 ((.71ص 12بمرجع 
 .25رجع سابق، صد. ابراهيم العناني، القانون الدولى، م  35
 وما بعدها. 71ص 12مرجع   36
 241ص3مرجع اجنبي مشار الية بالمرجع  37
 .241ص 3مرجع   38
 وما بعدها. 240د. هشام عبدالعزيز، مرجع سابق، ص  39
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 ة العرفية:زامي للقاعداالساس االل
و معروف فان االساس االلزامي لتطبيق المعاهدات هو الرضا الصريح، اال ان االساس القانوني للقاعدة العرفية كما ه
صدر  ليالتصرف وفقا للقاعدة العرفية ومبادرة الدول ا ليالرضى الضمنى، وذلك من خالل اقدام الدول ع فييتمثل 

بدون االعتقاد النفسي المقترن  انه، أذ 40تصرف خالفة  احتجاج عليه أو أين غير لة مقبو  ليمواجهتها ا فيالتصرف 
 .41بتواتر العرف تسقط صفة االلزامية للعرف الدولي

مجال تسليم المجرمين إذ  فيضمن مصادرة االصلية أو التكميلية  ليلم نلحظ معاهدة أو قانون وضع العرف الدو و 
 في ليكمصدر للمعاهدات والقانون الداخ ليالعرف الدو  ليعليه العمل من االعتماد ع االنظمة الدولية بما استقر فيتكت

 حاالت محدودة. فيمجال التسليم اال  في ليمجال التسليم فال نجد تأثير مباشر للعرف الدو 
حاالت  فياعد اال القواعد العرفية المعنية بتسليم المجرمين يجد بانه ال توجد تأثير مباشر لتلك القو  لياال ان المطلع ع

بعدم جواز تسليم رؤساء الدول لعدم خضوعهم لنطاق إقليمية القاعدة  ليمن ذلك ما جرى علي العرف الدو محدودة ؛ و 
 عدم جواز تسليم بعض الفئات لحصانتهم القضائية والدبلوماسية. ليا باإلضافةالجنائية، 

تهم لالتفاقيات والمعاهدات، ومن راف الدول بها عند صياغر اعتتوات تيوهنالك ايضا العديد من القواعد الدولية العرفية ال
، وشرط التجريم المزدوج فكلها ئالالجالجرائم السياسية، وحضر تسليم  فيذلك استثناء تسليم الرعايا وعدم جواز التسليم 

 .42كانت عرفية وتتعلق بمجال تسليم المجرمين باألساسقواعد 
زامية أكثر اتساعا من الصفة االلزامية للمعاهدات ان صفتها االلواعد العرفية بتتميز بها الق تيومن بين السمات ال

يلزم جميع أفراد العائلة الدولية، في حين المعاهدات ان المعاهدات ال تلزم اال  ليوالقانون الوطني إذ أن العرف الدو 
 .43أغلب معاهدات التسليم فيبالعادة عبارة عن دولتين  تياطرافها فقط، وال

 

                                  
 .52د. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق، ص  40
 .87ص  11مرجع   41
 .140د. عبدالفتاح سراج، مرجع سابق، ص  42
 .89ص 11+ مرجع  47ن واخرون " القانون الدولى العام، مرجع سابق، صد. حامد سلطا  43
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 44اجراءات التسليم فيمباشرة  العرف بصفة لية االعتماد عكلمش
اال ان المشكلة الرئيسية  ،ليالمرحلة المعاصرة صياغة العرف الدو  فيمن الثابت بان المنظمات الدولية هي المنوط بها 

 ليمجتمع الدو إخضاع الدول لاللتزام بما يصدر عن المنظمات الدولية من قرارات، حيث يواجه العدم إمكانية  فيتبرز 
هذه الحالة عند أصدار مجلس االمن بعض القرارات حيث تذعن بعض الدول دون االخرى وخصوصا فيما يتعلق 

ات أقتصادية وتدابير أمنية الرغم مما تضمنه بعضها من عقوب ليبقرارات تسليم بعض المطلوبين بقضايا مختلفة، وع
 مرهقة.

اهدة النموذجية لتسليم لتعديل صياغة المع 45/116صدرت قرارها رقم كما ان الجمعية العامة لالمم المتحدة قد ا
مكتوب يحث الدول االعضاء فيها لالقتداء بقواعدها عند صياغة  ليحيث ان القرارات بمثابة عرف دو  المجرمين،

 امية للدول االعضاء.عددة األطراف، اال انها تبقي مبادئ توجيهية ال تحمل قوة تنفيذية ذات صفة الز االتفاقيات الثنائية ومت
السلوك الدولي وخلق  ليقناعة دولية قبل االعراف الدولية لتولد االلتزام بالتواتر ع ليبحاجة ا ليلذا فان المجتمع الدو 

 بأسرة دون تمييز. ليمصلحة المجتمع الدو كونها تستهدف  ليالتزام يقيني لدى افراد المجتمع الدو 
 القانون الداخلي الثالث المطلب

 ف القانون الداخلي:ريتع
تضعها السلطة التشريعية داخل الدولة، وتنظم العالقات  تي" مجموعة القواعد واالحكام القانونية ال لييقصد بالقانون الداخ

، ويمر التشريع الداخلي كمبدأ بمراحل متتالية تبدأ باالقتراح 45ماتهم"دولة معينة وكذلك بين االفراد وحكو  فيبين االفراد 
السلطة الشعبية المختصة وذلك حسب طبيعة كل دولة من أجل اقراره والموافقة علية او  ليالقانون وتقديمة ابمشروع 

 عدم الموافقة علية وطلب تعديلة.
ان يصل  ليالقانون وتمريرة ا ليمن اجل الموافقة عوتشترط بعض الدول نسبة معينة من االعضاء الممثلين للشعب 

ونشرة بالجريدة الرسمية حيث يصبح تاريخ النشر هو تاريخ  الدولة من للتصديق علية رئيس الجمهورية أو رئيس ليا
 السريان بالغالب.

                                  
 143-142ص 2مرجع   44
 .77د. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق، ص  45
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دد مرتبة تطبيق كل جوار المعاهدات الدولية، وتتح ليوتبرز اهمية القانون الداخلي باعتبارة مصدر إضافيا للتسليم إ
عات الوطنية في لجوء الدول اليها لتنظيم كافة مسائل تسليم منهما بحسب النظام الذى تتبعة الدولة، وتكمن أهمية التشري

 تعالج بعض إجراءات التسليم. تيحال عدم وجود اتفاقية دولية تنظم ذلك أو لغياب التشريعية ال فيالمجرمين 
تنظم م ل تيالمسائل القانونية ال فيمجال التسليم  فيالداخلي يعتبر مكمل للمعاهدات  ان التشريع ليوتجدر االشارة ا

حال غياب بعض  فيبواسطة المعاهدات، فهو لم يوضع لقصد االستغناء عن المعاهدات ولكن وضع الرشاد المشرع 
اغفلت المعاهدات  تيمسائل اللحل ال فيمن تفاصيل اجلراءات التسليم عن تلك المعاهدات، وبالتالي يتم الرجوع الية 

 .46النص عليها
النحو السابق ذكره، فإن الدستور الوطني قد يكون مصدرا قانونيا  ليشريع الوطني عالدور الذي يلعبة الت ليا باإلضافة
تضع اإلطار العام للنظام السياسي والقانوني  تيأعتبار أن نصوصه ال ليجانب التشريع الوطني، وذلك ع ليللتسليم إ

؛ فالدستور والقانون 47واعد التسليمغالبا ما تتضمن أحكاما مباشرة أو غير مباشرة تحدد بعض ق تيلقضائي للدولة والوا
 هما تعبير صريح عن إرادة االمة يجب أن تحترم.

 التشريع الوطني: فيموضوع التسليم 
ام القانوني لتسليم المجرمين، ورغم ارساء وتطوير النظ فيمجال التسليم بشكل أو بأخر  فيأسهمت التشريعات الوطنية 

وحدة  ليين واضح بين هذه التشريعات يؤثر أحيانا عحكام اال أن هنالك تبااثراء وتطوير تلك اال فيأهمية هذا الدور 
الجانب  ليتنظيم أحكام التسليم وع فيوانسجام النظام القانوني للتسليم حيث إن هنالك تشريعات قد قطعت شوطا كبيرا 

التشريعات الوطنية أحيانا ، ولعل هذا التباين الذي تتسم به 48هذه المرحلة لينالك تشريعات أخرى لم تصل ااالخر فه
 عطى لالتفاقيات الدولية أهمية خاصة بوصفها المصدر الكفيل بتحقيق وحدة وانسجام النظام القانوني للتسليم.هو ما ي

الدستور إصدار هذا القانون فإن نطاق االلتزام بأحكامه ال خولها  تيولما كان التشريع يصدر من السلطة الوطنية ال
 ليمجال التسليم قد أسهمت ع فيصدر بداخلها، فمن المؤكد بان التشريعات الوطنية  تييمية اليخرج عن حدود االقل

  49إرساء وتطوير النظام القانوني للتسليم بصفة عامة فيتنويعها 

                                  
 .75-74ص 12مرجع   46
 .131ص 2مرجع   47
 76ص 12مرجع   48
 .95ص 11مرجع   49
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الجراء التسليم وذلك من خالل تنظيم كافة المسائل المتعلقة  ليلي كمصدر اصالتشريع الداخ ليوتعول العديد من لدول ع
 حال عدم توفر اتفاقية دولية تنظم تلك المسائل. فيراءات وشروط تسليم المجرمين، لتلجأ الية باج

مسائل االحكام الموضوعية واالجرائية تنظم كافة  ليللتسليم اذا ما احتوى ع مباشر مصدرويمثل التشريع الوطني 
يم المجرمين دون االكتفاء به من اتفاقيات وعمليات التسليم، وقد اثرت العديد من الدول سن قوانين وطنية خاصة بتسل

 هذا الخصوص فيدولية 
حال غياب التعهدات الدولية  فيانه  ليم لبين ع1927مارس عام  فيومن تلك التشريعات فقد صدر التشريع الفرنسي 

سبتمبر من  في فان شروط واحكام التسليم تتم وفقا الحكام هذا القانون ؛ وكذلك هو الحال بالقانون االنجليزي الصادر
عربية عن اصدار م متضمنا الشروط الموضوعية والقواعد االجرائية لعمليات التسليم ؛ ولم تتاخر الدول ال1989العام 

 .50تشريعات وطنية لتنظيم أحكام تسليم المجرمين شأنها شأن الدول االخرى 
يلتجأ إليها لتنظيم مسألة من  تيحال تضمن بعض االحكام ال في مصدر غير مباشراال التشريع الداخلي قد يمثل 

عقوبة االعدام  ليات الوطني الذي ينص عمسائل التسليم، فقد يخذ باالعتبار إلجراء أو عدم إجراء التسليم كقانون العقوب
لجريمة معينة، أو يضع تعريفا للجريمة السياسية، فيمتنع التسليم بالتالي وفقا لما تقرره معظم االتفاقيات الدولية إن لم 

نطاق  فييكن سائرها ؛ ويعتبر قانون االجراءات الجنائية أيضا مصدرا غير مباشر بما يشملة من نصوص عديدة مؤثرة 
 فيلتسليم السيما إجراءات االستالل والتحقيق والمحاكمة واجبة االتباع، وذكذلك القانون االداري بالنسبة لكيفية الطعن ا

 .51قرار التسليم حال اعتباره قرارا اداريا
 ))الوضع في مصر (( وفي دولة االمارات صدر القانون رقم + اسم القانون(( 

، ولقانون العقوبات وقانون 52كام تسليم المجرمين تخضع لضوابط دستوريةالنظام القانوني المصرى فإن أح في)) 
أساس المعاملة  ليم عمجال التسليم ولنظام التسلي فياالجراءات الجنائية وللمعاهدات الثنائية والمتعددة االطراف 

الجديد ليتضمن  مشروع قانون االجراءات الجنائية في،، كما قد استحدث المشرع المصري الكتاب الخامس 53بالمثل

                                  
 ا يلي )) االمارات، االردن، السودان، المغرب، عمان((م المجرمين ممن الدول التى اصدرة قوانين مختصة بتنظيم اجراءات تسلي 50

 ومن الدول التى اوردت نصوص متعلقة باجراءات التسليم ضمن قانون االجراءات الجنائية ما يلي )) جمهورية مصر، والجزائر، وتونس((
 85ص  2مرجع   51
 ".53تسليم المجرمين فى الجرائم السياسية بالمادة " ذلك مبدأ عدم" وك51حيث يتضمن الدستور مبدأ عدم تسليم الرعايا بالمادة " 52
 155د. اسكندر غطاس، تسليم المجرمين فى القانون المصري، مرجع سابق، ص  53
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ثالث ابواب رئيسية، خصص الباب االول منها لبيان االحكام  لي، وتم تقسيم هذا الكتاب اليأحكام التعاون القضائي الدو 
 54ني أحكام تسليم المجرمين وأفرد الباب الثالث الستعراض أحكام التسيم المراقبالعامة، ثم تناول الباب الثا

سبيل المثال شرط التجريم المزدوج الذي  ليقبة الجراء التسليم السباب متعددة منها عاال ان القانون الوطني قد يكون ع
لدولتين الطالبة والمطالبة، وال تتوقف ينص بأن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجلة مجرم ومعاقب علية وفق قوانين ا

جوارها التشريعات الوطنية  ليل تتضمن احد ذاتها ب فيالقوانين الوطنية الخاصة بالتسليم  ليالعقبات التشريعية ع
حد السواء، فالتشريع الجنائي الذي يحظر عقوبة االعدام  ليتعالج موضوعات القانون العام والخاص ع تياالصلية ال
كانت العقوبة المقررة للجريمة محل التسليم هي االعدام حيث  تيإجراء التسليم فيجعل التسليم غير جائز م ليينسحب ا
اعدام المتهم، ففي مثل هذه الحالة يقف التشريع  هيحال كانت العقوبة  فيعض القوانين الداخلية التسليم استثنت ب

معاهدة التسليم فمن الممكن التغاضي عنه  فيا الحضر وارد الوطنى حائال أمام إجراء التسليم، وبالطبع فان لم يكن هذ
 .55التسليم بصفة أساسية بالمعاهدات فيالن العبرة 

تكون حائال الجراء التسليم بين الدول ستكون محور اهتمامنا  تيالقانون االخلي وال فيتدرج  تيذه االشتراطات الكل ه
 وط التسليم فيما بعد.سنتناولها بشي من التفصيل عند الحديث عن شر  تيوال

المجرمين لم تضعها بقصد  انه عندما وضعت الدول التشريعات الداخلية المتعلقة بتسليم ليوفي النهاية البد ان نشير ا
االستغناء عن المعاهدات ولكن لصياغة ما يطلق عليه القانون العام لتسليم المجرمين بقصد ارشاد الدولة فيما تعقده من 

ذلك من  ليلم تنظم بواسطة المعاهدات كما اشرنا ا تي، وتكملة بعض المسائل القانونية ال56مجرمينمعاهدات لتسليم ال
وذلك بغرض ترسيخ قواعد  ليالتجاهات الدولية المعاصرة نحو ادراج فكرة اقليمية القانون الجنائي الدو قبل، ولقد سارت ا

 .57ا بالنظم الداخلية للتشريعات الجنائية لمختلف الدولومبادئ القانون الجنائي وكفالة االلتزام بها عن طريق ادراجه
 

                                  
 97ص  11مرجع 

 85-84د. عبدالفتاح سراج مرجع سابق   54
 98ص 11مرجع   
 135ص 2مرجع   55
 .5مثل، مرجع سابق، صالمعاملة بالد. عبدالغني محمود، تسليم المجرمين على أساس   56

57 Schutte ‘JJE’ , the regionalization of international criminal law, R.I.D.P, Vol.65, Ibid, P.31 et seq. 
 .251ص 3مشار الية بمرجع 
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 .58المبادئ القانونية العامة: المطلب الرابع

نظام الكون  لييسيطر ع ليفالسفة اليونان إذا ظهرت فكرة وجود قانون أع لينشأة القانون الطبيعي إترجع  
فة اليونانية واخذوا عنها فكرة القانون الطبيعي وتستوحي قواعد القانون الوضعية مادتها منه تأثر الرومان بالفلس

 لية في الطبيعة يدركها اإلنسان بالعقل فطبقت عيتكون من مجموعة قواعد أبدية موجودواعتبروا القانون المثالي و 
األجانب باعتبارها قواعد عامة أبدية مشتركة بين الشعوب إنما تستقر في ذهن وضمير الجماعة، تمليها العدالة 

نص يقررها  ليالمنطق والعقل والحدس وطبيعة األشياء وقواعد العدالة واألخالق وال تحتاج ا ليوهي تستند ا يلالمث
الكشف عنها وتقريرها مستلهمَا  ليان تستمد منها قواعد قانونية ملزمة يتعين الخضوع لها، يعمل القاضي ع ويمكن

الجميع احترامها  ليياها القوة اإللزامية. ومن ثم يتعين عاياها من روح التشريع، فيعلنها من خالل احكامه معطيًا إ
 مخالفة القانون.وااللتزام بها، ويعد كل تصرف مخالف لها معيبًا بعيب 

( من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية أن من بين المصادر االصلية 38ومن هذا المنطلق فقد تناولت المادة )
اقرتها االمم المتمدنة" وقد كثرت الخالفات الفقهية حول قيمة هذا  تيعامة للقانون الالعام"المبادئ ال ليللقانون الدو 

  59وحول الطبيعتة القانونية له ليلدو المصدر من مصادر القانون ا

 ماهية المبادئ القانونية العامة:
ُب أو منه يكون أما المبادئ العامة المبدأ في اللغة: من َبَدَأ َيْبَدُأ َبْدَءًا، َوَمْبَدءًا؛ ومبدُأ الشيِء: هو الذي م نه يتركَّ

استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية  ليلعامة و التي تؤدي اللقانون هي األفكار التي تصدر عن الفكرة ا
التي تنظم سلوك األشخاص في هذا المجتمع. بذل الفقهاء محاوالت عديدة لتحديد المقصود بالمبادئ العامة للقانون 

 يراد بها القواعد العامة للقانون والمقصود بها أي العمومية ليست القابلية انطباق القاعدة القانونية مع حاالت فقد ال
قواعد قانونية أخرى بحيث تعتبر  ليغير منتهية وغير محددة من الوقائع انما المقصود بها هنا قابليتها لالنطباق ع

المبدأ هو القادة النسبية لهذه القواعد فهو قاعدة القواعد أن جاز التعبير القواعد المذكورة تطبيقا للمبدأ العام ويعتبر 
60. 

                                  
 وما بعدها(( 242ص  3)) مراجع اجنبية فى مرجع  58
 .89ص 11مرجع   59
 .97م، ص1998نظرية القانون،الجزائر،  دكتورة فريدة محمدى " مدخل للعلوم القانونية  60
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بان المقصود منها "المبادئ  الفقهالمبادئ العامة للقانون بحيث يذهب فريق من تحديد مضمون  فيوقد اختلف الفقه 
الخاصة بالتحكيم وذلك لتعدد القواعد  يتم استخالصها من الممارسة الدولية بوصفها كثيرا ما ترد باالتفاقيات الدولية تيال
؛ وال يمكن القبول 61عالقاتها الخاصة" فييستند عليها المحكمون كونها تجسد سلوك الدول بتعبيرها عن ارادتها  تيال

 ، فهو يخلط بين تلك المبادي والعرف.ليجزءا من العرف الدو  ليبهذا الراي كونه يعتبر المبادئ العامة للقانون الدو 
اخر وهو الغالب باعتبار أن المبادئ العامة للقانون تعني المبادئ القانونية المشتركة المستمدة من هب راي فيما يذ
العالقات الدولية، فهي تستمد من القوانين الداخلية وتعتبر بنفس  فييمكن تطبيقها  تيمة القانونية الداخلية والاألنظ

مجال العالقات الدولية، كما انها معترف بها من قبل كافة  فيها الوقت مبادئ مشتركة بين تلك االنظمة ويمكن تطبيق
تطبيق تلك  لي؛ وقد جرت هيئات التحكيم الدولية ع 62االمم المتمدنة لية ااالنظمة القانونية الرئيسية بالعالم وذلك بأشار 

الداخلية ائدة بالقوانين المبادئ باعتبارها مصدر من مصادر القانون وذلك من خالل الرجود لبعض من تلك المبادئ الس
المبادئ العامة للقانون  لي، كما أن الراي الغالب من الفقه بنظر إ63تطرح أمامها تيالمنازعات الدولية ال ليوتطبيقها ع

مواجهتها، فإن من المتفق عليه  فييراد تطبيق القاعدة  تيباعتبارها المبادئ المشتركة في االنظمة القانونية للدول ال
 64مجموعها فيبه من الدول المختلفة  ن المبدأ معترفاوجوب أن يكو 

العالقات  ليالعالم وتكون قابلة للتطبيق ع فيتأخذ بها كافة االنظمة القانونية  تيلذلك فهي عبارة عن مجموعة المبادئ ال
 ليلقانون الدو يطبقها القضاء باشرة، باعتبارها مصدرا من مصادر ا تيالدولية، كما تعتبر هذه المبادى من الوسائل ال

 تيحث تلجأ اليها محكمة العدل الدولية حال النزاع عند انعدام النص التعهدي أو العرفي، ومبادؤ القانون العامة الب
تقرها  تي( من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولي هي:"المبادئ القانونية العامة ال38أوردتها الفقرة )ج( من المادة )

 ؛65األمم المتمدنة"
 

                                  
 وما بعدها. 459( ص90ص11د. صالح الدين عامر " مقدمة لدراسة القانون الدولى العام"، مرجع سابق )فى   61
 (91ص11. )في 318د. سعيد الدقاق " االقنون الدولى العام" مرجع سابق، ص  62
 91ص 11مرجع   63
 .466لقانون الدولى العام"، مرجع سابق، صد. صالح الدين عامر " مقدمة لدراسة ا  64
 .250هشام عبدالعزيز، مرجع سابق، ص  65
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 للمبادئ العامة للقانون:ة القانونية بيعالط
( سابق الذكر، 38حول الطبيعة القانونية للمبادئ العامة للقانون، فقد أثار النص الوارد بالمادة ) لياختلف الفقه الدو 

 الكثير من الجدل بين الفقه. ليالمبادى العامة كمصدر من مصادر القانون الدو  ليوالذي يشير ا
، حيث ان انصار ليدى العامة للقانون مصدرا احتياطيا أو مساعدا للقانون الدو اعتبار المبا ليفذهب الراي االول ا 

ذلك االتجاه ال يعترف إال بمصدرين رئيسين هما: المعاهدات والعرف، ويرفض االقرار بالمبادى العامة كمصدر 
 ليال يلجأ ا ليلقاضي الدو ني أكثر من أن اان تعداد المبادئ العامة للقانون بين المصادر لم يكن يع ليرئيسي،ويستند ا

هذه المبادئ إال حينما ال يوجد اتفاق أو عرف أو حينما تكون القواعد المستمدة من أحد هذين المصدرين غير كافية 
معالجة القضية  فيحالة النقص والقصور  فيحال غياب القواعد االخرى، أو  في، فال يتم الرجوع لها إال 66لحسم النزاع

 روحة.المط
ذهب الية أنصار القانون الطبيعي من وجود قواعد خالدة ثابتة ال تتغير عبر الزمن أمر غير صحيح ذلك  اال ان ما

ترى أن القانون وليد البيئة  تيالمدرسة التاريخية ال أيالن القواعد القانونية متغيرة عبر الزمن والمكان وهذا هو ر 
 .مكاناالجتماعية وأنه يتغير بتغير الزمان وال

اال وسيلة من وسائل تفسير القانون، والقواعد  هياعتبار ان المبادئ العامة للقانون ما  ليالراي الثاني ع فيما يذهب
لمعاهدات والعرف، اال ان هذا الراي منتقد وذلك استنادا  فيالمستمدة من المعاهدات والعرف، فالمصادر تنحصر 

 ع منزه من اللغو او ادراج نصوص بال دالله.فالمشر  –اليها  " سابق االشارة38المادة " –لوجود نص صريح 
، لياعتبار المبادئ العامة للقانون مصدرا رئيسيا أو أصليا من مصادر القانون الدو  ليويذهب الرائ االخير وهو الغالب ا

يم قد اقرت بهذه المبادئ االخالق والعدل والمساواة بين االمم، كما ان اغلب المعاهدات واتفاقيات التحكالرتباطة بمبادى 
ذلك فان حصر تلك  لي؛ نظيف ع67 اقرار حالة سابقةكمصدر لألحكام، حيث ماقامت به محكمة العدل ما هو اال

د من القضايا والخالفات الناتجة عن مصدريين فقط يؤدى لحدوث الكثير من المشاكل، ويجعل العدي فيالمصادر 
 .68مر للقوة بدال من خضوعة للقانون بعيدا عن مبادئ العدالةالتشابك الدولي غير قابلة للحل، ويخضع اال

                                  
 .599م، 1997، 1د. أبو الخير أحمد عطية " القانون الدولى العام" دار النهضة العربية، القاهرة، ط  66
 .94ص 11مرجع   67
 .57د. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق، ص  68
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 :أهميتها
المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، واستقالل العديد من دول العالم، وظهور  ليأدى تطور المجتمع الدولي ع

ها، األمر الدولية وتطور  تشعب العالقات ليالمستوي الدولي إ ليمنظمات الدولية التي لعبت دورًا مهمًا عالعديد من ال
مواكبة هذا التطور، فلم تعد المصادر التقليدية  ليالذي كشف بوضوح عن قصور قواعد القانون الدولي وعدم مقدرتها ع

دولي تكفي وحدها لسد هذا القصور، وبالتالي لتسوية المنازعات للقانون الدولي والمتمثلة بالمعاهدات الدولية والعرف ال
سد النقص والقصور الذي  ليمصدر أخر يساعد ع ليالساحة الدولية، فكان البد من اللجوء إ ليأت عالدولية التي طر 

 يعاني منه القانون الدولي، وهذا المصدر هو مبادئ القانون العامة.
األفكار األساسية التي  لينسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون الحتوائه عويعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 وهي وحدة األسرة اإلنسانية القانونية التي ال تقبل التنازل عنها استوحاها واضعوها إلعالن
( من  38لذا فمبادئ القانون العامة تعتبر المصدر االصيل من مصادر القانون الدولي التي نصت عليها المادة ) 

اعد القانونية التي تساهم بشكل كبير في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي تقدم معينًا ال ينضب من القو 
 لة عدم وجود القاعدة القانونية في المعاهدات الدولية والعرف الدولي. تسوية المنازعات الدولية، وذلك في حا

نطاق العالقات الدولية، فهي من جهة تقوم بسد النقص المستجد في ومن هنا جاءت أهمية مبادئ القانون العامة في 
تطوير قواعد القانون الدولي، فهذه المبادئ تتميز بأنها تتمتع بطابع  ليالدولي، ومن جهة أخرى تساعد ع قواعد القانون 

مجموعة من القواعد  لييمن عالعمومية كونها مستمدة من النظم القانونية الرئيسية في العالم، كما تتميز بأنها أساسية ته
 التفصيلية المتفرعة عنها.

ال تخضع  تيإيجاد حلول للمسائل ال فيالتفسير، و  فيمحكمة العدل الدولية مة للقانون سندأ هاما لكما تعتبر المبادئ العا
، وعدم وجود لمعاهدة أو عرف، فعند عدم وجود معاهدات لتسليم المجرمين بين الدول الطالبة والمطلوب منها التسليم

لحسم مثل هذه المسائل،  ليدئ العامة للقانون الدو مباال ليمحكمة العدل الدولية اللجوء إ ليقاعدة عرفية بهذا الشأن فع
ضل االتجاهات المعاصرة يوضح لنا بجالء عجز محكمة العدل الدولية عن وضع الحلول  فيو  ميإال أن الواقع العل

 ،69ضايا التسليموالمعالجات المناسبة فيما يتعلق بق

                                  
 .77، ص12مرجع  69

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 21 of 41 
 

 
 
  

 

 
 www.eipss-eg.org 

March 11, 2019     

 املصادر التكميلية لتسليم املجرمين املبحث الثاني
تلجأ اليها الدول إليجاد الحلول المناسبة فيما يتعلق بتسليم  تيالتكميلية مجموعة الوسائل العملية اللمصادر تعتبر ا

تلك  ليعوبة االعتماد عحال عدم وجود أو قصور أو لص فيالمجرمين عند الحاجة اليها كبديل عن المصادر االصلية 
 ليا باإلضافةام المحاكم واالجتهادات الفقهية ة بالمثل وأحكمبدأ المعامل فيالمصادر االصلية، وتتمثل هذا المصادر 

 ، ونشير لتلك المصادر وفقا للتالي:70قواعد االخالق والمجامالت الدولية 
 المطلب االول: مبدأ المعاملة بالمثل

 ت الدولية وقواعد االخالقالمطلب الثاني: المجامال
 المطلب الثالث: احكام المحاكم واالجتهادات الفقهية

 المطلب الرابع: القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية
 مبدأ المعاملة بالمثل: المطلب االول

 ) بحث بالنت+ من الطبيعة بالمفهوم(تعريف المبدأ 
األقل  ليوالعالقات الدولية بأنها "تطابق الحقوق وااللتزامات أو ع يعرف مبدأ المعاملة بالمثل في مجال تسليم المجرمين

الماضي؛  فيالتسليم حيث كانت تلجأ اليه كثير من الدول  في؛ وال يعتبر هذا المبدأ من المصادر الحديثة 71تكافؤها"
التسليم بين دولتين مجال التسليم فيعد مصدر عام إذا كان  فيوقد يمثل شرط المعاملة بالمثل مصدرا عاما أو خاصا 
حكم ما من أحكام التسليم  لييكون مصدرا خاصا إذا انصب ع يتم استنادا له دون وجود معاهدة تسليم ترتبط بينهما، وقد

 .72اتفاقية بين دولتين فيالمنصوص عليها 

                                  
د( من النظام االساسي لمحكمة العدل الودلية نصت على مصدرين احتياطيين لقواعد القانون الدولى هما، أحكام المحكمة الدولية، /38ر بان المادة)جدير بالذك 70

 أراء الفقهاء في القانون العام في مختلف األمم.
لمثل فى القانون الدولى الجنائي" الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، . + د. محمد بهاء الدين باشات " المعاملة با3لغني محمود، مرجع سابق، صد. عبدا  71

 وما بعدها. 23القاهرة، بدون سنة نشر، ص
 .100ص  11مرجع   72
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جال التسليم م فيمعاهدة أو تشريع وطني فهو يمثل مجرد سلوك تأخذ به الدولة  فيوال يشترط ان ينص علية كتابتا 
ظل االعتبارات السياسية  في ليالمجال الدو  فيالمبدأ تقوم بممارسة  تيتتمتع بها ال تياعتبارات السيادة ال ليتأسيسا ع

 .73ومصالحها العليا
مجال التسليم، وإيجاد  فيإزاء تبسيط اإلجراءات  ليويتضح من التعريف بأن مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر مصدر تكمي

 .74ق المعاهدةمكانية تطبيحالة عدم إ في ليالمستوى الدو  ليالئمة فيما يتعلق بمسائل التسليم المطروحة عالحلول الم

 :75أهمية المبدأ
 -:76تتمثل في االتي تيالعديد من المزايا وال لييتضح من خالل الطرح السابق بان المبدأ يحتوي ع

 ين وذلك لما يفرضة من التزامات بين الدول.مجال تسليم المجرم فييعتبر من األدوات الهامة والمعاصرة  -1
حد  فيذلك يكون المبدأ مصدرا كافيا عند عدم وجود معاهدة، وب التسليم، يعتبر من المصادر الفعالة في مجال -2

تضفي عليه الصفة التكميلية من  تي، وهذه هي السمة ال77حالة عدم وجود معاهدة فيذاتة إلجراء التسليم، 
بادرت  يتمصادر التسليم، وهو ما يجعلة يكتسب أهمية أخرى بإلزام الدولة باحترام تعهداتها في مواجهة الدول ال

 بمعاملتها بالمثل وتقديم المساعدة.
يجعل االعتماد علية من جانب الدول االجراءات بين الدول، وهو ما  فييتسم هذا المبدأ بالمرونة وعدم التعقيد  -3

، كما قد تواجه الدول العديد من العراقيل اثناء 78أمرا مرغوب فيه، خاصة في ظل تطور الجريمة وانتشارها
اال ان مبدأ المعاملة بالمثل ت المقرة بينهم والتشريعات الوطنية بشأن أجراءات وشروط التسليم، تطبيقها للمعاهدا

اي لحظة،  فيتعديل القانون الخاص بها  فيتأخذ به  تيال يقيد من سلطة الدولة ال انهكأساس للتسليم يتميز ب

                                  
 .94سليم المجرمين"، مرجع سابق، صد. سليمان عبدالمنعم "الجوانب االشكالية فى النظام القانوني لت  73
م نصت فى المادة الثانية )الفقرة السابعة( على أن " يمكن لكل طرف أن يطبق مبدأ 1957ية لتسليم المجرمين الصادرة عام جدير بالذكر بان االتفاقية االورب  74

 لمادة".المعاملة بالمثل فيما يتعلق بأى جرائم تستبعد من تطبيق هذه االتفاقية فى ظل هذه ا
 .81-80ص 12مرجع   75
 82 - 81ص 12مرجع   76
 .82رجع سابق، صد. محمد الفاضل، م  77
 .156د. عبدالفتاح سراج، مرجع سابق، ص  78
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خالف ذلك بالنسبة للمعاهدات  لياالطار المعقول والمعتدل، واالمر ع فيبل يشترط ان تكون شروط التعديل 
 قها أثناء الحرب.حيث ال يسمع غالبا بالتعديل من جانب طرف واحد، كما أن تلك المعاهدات من الصعوبة تطبي

تدوين أو النص عليه في صلب المعاهدات أو القوانين الوطنية وإنما يكتفي أن يأتي  ليال يحتاج هذا المبدأ إ -4
 عالقتها أثناء أجراء التسليم. فيل من خالل سلوك متبادل بين الدو 

تضمن لشروط ثابتة، النظام القانوني في ضلة يخلو من الغموض وااللتباس، وذلك كون يحكمة قانون موحد م  -5
الحيلولة دون التعارض الذي قد ينشأ من بين قواعد تسليم المجرمين الداخلية والمعاهدات ذات  ليمما يؤدي ا

 .79مرضيةنتائج غير  ليالصلة مما يدى إ
تأخذ بهذا النظام كأساس بديل لتسليم المجرمين،  تيقدم المساواة فالدول ال لييضمن معاملة الدول االجنبية ع -6

 .80لم تبرم معها معاهدات تسليم تيحاشي أي تمييز ضد الدول االجنبية التت

 :81الطبيعة القانونية لشرط المعاملة بالمثل
 فيمعاهدة ببعض االحوال، وقد ال يكون كذلك؛ و  ليقد يكون مستند الة بالمثل رأينا فيما سبق أن االلتزام بشرط المعام

 هذه الحالة االخير يثور التساؤل عن ماهية الطبيعة القانونية اللتزام الدول بهذا الشرط؟
وتخضع تأخذ به،  تيكل االطراف ال ليحيث يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ ادبيا بحتا كونة يفرض التزامات دولية ع

طبيعة العالقات بين الدول وتواتر العمل بالسلوك المماثل، من ثم فان االخفاق في تنفيذ  ليوء اليه واالعتماد علية االلج
هذا العمل واحترامه يعد انتهاكا واضحا لقواعد السلوك الدولية، فاذا رفضت اي من الدولتين اجراءات التسليم أو االسترداد 

 يخل بالتعهد بتطبيق المعاملة بالمثل. طرف االخر طبقا لهذا المبدأ فأن ال
مجال تسليم المجرمين بصرف النظر عن ارتباطها بمعاهدات تسليم مع  فيهذا المبدأ  ليتعتمد العديد من الدول ع

. كما ان بعض المعاهدات والتشريعات الداخلية قد تنص 82الدول االخرى من عدمه، فهو ساري لدى العديد من الدول

                                  
 .83-82د. عبدالغني، مرجع سابق، ص  79
 .84د. عبدالغني، مرجع سابق، ص  80
 84د. عبدالغني محمود سراج، مرجع سابق، ص  81

82 Ossman. G The Doc trine of Abuse of process of The court: its impact on The principles of Extradition without a 

conventional obligation and of specialty , The Liverpool ow review vol. xvi (1), 1994, p.77.  
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التعامل بين الدول، كما ان له دور واضح في  فيبيق هذا المبدأ، وذلك لما يمتاز من مرونة تط ليلنص عبصريح ا
 ويرتب التزامات قانونية حيال عدم االخذ به. ليالمزيد من اليات التعاون الدو  ليتحسين العالقات مما يدفع ا

حالة  فيين، كما يتسم بالسلوك السلبي ليم المجرمويتصف بالسلوك االيجابي من خالل السلوك المتبادل فيما يتعلق بتس
تواتر العالقات، وتعطيل العمل باالتفاقيات الدولية والثنائية من خالل عدم  ليتنعكس ع تياالمتناع عن تطبيقة وال

، من ابرز االمثلة لشرط المعاملة 83المطلوبين وتسليمهم لسلطات الدول الطالبة طبقا لتصرف مماثل سابق ليالقبض ع
"كل طرف يستطيع تطبيق قاعدة المعاملة  انه( من االتفاقية االوربية للتسليم الذي يقضي ب2/7نص المادة )بالمثل هو 

 .84تستبعد من مجال تطبيق هذا االتفاق" تيبالمثل فيما بالجرائم ال
، وإال ولة االخرى عدد مرات ممارسة الدول لهذا النظام طالما أن إحداهم لم ترفض طلب الد فيوال يشترط التساوي  

معاهدة دولية أو تشريع  في، كما ال يشترط ان يتم النص كتابة 85هذا االسلوب فياعتبر ذلك أخالال بالركن االساسي 
مجال التسليم، وفي حالة االشارة الية فيكتفي  فيتطبيق هذا الشرط، بل يمثل مجرد سلوك تأخذ به الدولتين  ليوطني ع

متبادل له صفة التلقائية بين الدولتين، كما انه قد يكون بشكل اتفاق الحقمن  تبارة سلوكباالشارة الية بصفة عامة باع
 .86خالل المخاطبات بين الدولتين وذلك بعد تطبيق المعاهدة 

 فيتقوم بممارسة المبدأ  تيتتمتع بها الدول ال تياعتبارات السيادة ال ليبان هذا المبدأ يقوم تأسيسا ع الفقهويؤكد بعض 
 .87ظل االعتبارات السياسية ومصالحها العليا في ليل الدو المجا

مجال تسليم المجرمين وذلك بصرف النضر عن  فيهذا المبدأ  ليالقول بان هنالك العديد من الدول تعتمد عوخالصة 
عالمنا المعاصر سينعكس  فيارتباطها بمعاهدات مع الدول األخرى من عدمة؛ وال شك أن تطور العالقات الدولية 

 ممارستها العملية. فيرغبة الدول بإقرار مبدأ المعاملة بالمثل وتطبيقة  ليإيجابية عب

                                  
 83-82ص  12مرجع   83

 مش باالنجليزي.ها 161ص  2مشار الية فى مرجع   84
85 
 .159ص  2مرجع   

 .95ص 10مرجع   86
 .253ص 3مرجع   87

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 25 of 41 
 

 
 
  

 

 
 www.eipss-eg.org 

March 11, 2019     

 ودولة االمارات.جمهورية مصر  فيالوضع 
حال عدم وجود معاهده مع الدولة الطالبة ؛ فقد أكد مجلس الدولة المصري ذلك حينما  فييجري العمل بجمهورية مصر 

ليم المجرمين بين مصر وبعض الدول فإن ذلك ال يمنعها من إجراء لتبادل تس حالة عدم وجود معاهدة بين فيقرر أنه 
 .88أساس المعاملة بالمثل ليهذا الشأن وع فيالدول المطالبة وفقا للقواعد العامة  ليتسليم المتهمين ا
 94بق صسا 10مرجع ) البحث باالتفاقية االماراتية() مشار اليها ب( من االتفاقية المصرية االردنية 39وكذلك المادة )

أنه " إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها باالعدام، يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة  ليتنص ع تيوال بحث(
 ليحدة" في اشارة هنا ا ليخطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالةع ليهذه االتفاقية إذا تقرر ذلك بناء ع في

 تطبيق هذا الشرط.
مشروع قانون  في ليصدر الكتاب الخامس المخصص للتعاون القضائي الدو  فيورد شرط المعاملة بالمثل )) كما قد 

انه "مع عدم االخالل بأحكام االتفاقيات  لي" من هذا المشروع ع522االجراءات الجنائية المصرى اذ تنص المادة "
الجهات القضائية االجنبية والدولية التعاون القضائي  المصرية معالدولية وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية 

 المجال الجنائي طبقا الحكام هذا القانون". في
 المجامالت الدولية وقواعد االخالق: المطلب الثاني

مجال تسليم المجرمين، وتعمل الدول بموجبها من  فيالمصادر التكميلية تعتبر قواعد االخالق والمجامالت الدولية من 
االلتزام االدبي واالخالقي وذلك من أجل توطيد العالقات وتقوية الصالت بين  دون وجود أي مصدر إلزام لها، غير

 مختلف الدول.

 اوال المجامالت الدولية:
قا، أو امتناعها عن ذلك بهدف توطيد زم به قانونيا أو أخالقيام دولة بعمل غير مل يقصد بقواعد المجامالت الدولية

 89عالقتها بدولة معنية أو خلق عادة تفيدها عمليا

                                  
مشار الية لدى : د. عبدالعزيز سرحان " مبادئ القانون الدولى العام"، دار النهضة العربية، القاهرة،  1949لسنة  290ة رقم فتوى مجلس الدولة المصري  88

 .256ص 3.+ مرجع 1071، ص1980
 .90ص 12.+ مرجع13م، ص1960مبادئ القانون الدولى العام دراسة لضوابط األصولية وألحكامه"، دار النهضة العربية،، د. محمد حافظ غانم "   89
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ويعتبر تسليم المجرمين للدولة الطالبة احدى صور المجامالت الدولية، كون الدول المطلوب منها التسليم تقوم باجراءات 
يد العالقات السياسية مع الدولة الطالبة لتحقيق ي أو تعاهدي ولك لتوطمسوغ قانون ليغير ملزمة قانونيا وقد ال تستند ا

 .90مصالح اخرى 
مواجهة  فيان اساس نشأتها وهو المبادرة التطوعية من احدى الدول  فيوتتمثل عناصر قواعد المجامالت الدولية 
ة صفة انه ليس لتلك المبادر الضمير العالمي؛ كما  ليأخالقى يستند إ تياألخرى دون سند قانوني أو تعاهدي أو ح

 .91صورة عمل أو امتناع عن عمل بغرض توطيد العالقات مع الدول االخرى  فيإلزامية، وتكون 
مجال التسليم بأن تمتنع الدولة المطلوب منها عن القيام باجراء معين لتجنب  في وتبرز أهمية قواعد المجامالت الدولية

لتجنب توتر العالقات السياسية مع الدولة الطالبة، وذلك ان تقوم الدولة بذلك التوتر بالعالقات السياسية ويتمثل ذلك ب
، فالعديد من 92من قبيل المجامالت الدولية ودعم للعالقات السياسية والمصالح المشتركة مع الدول الطالبة وفيما بينهما

 الدول تقوم بهذا االجراء ومن دون ان تربطها مع الدولة االخرى معاهدات.
عن الشخص  ليمجامالت بصوره االيجابية  من خالل قيام الدول المطلوب منها التسليم بالتخالتسليم وفقا لتلك الويتم 

الدولة الطالبة، اما الصورة السلبية فتكون من خالل قيام الدولة المطلوب منها التسليم باالمتناع  ليالمطلوب وتسليمة إ
لطالبة، وتتمثل هذه الحالة في رفض الدولة المطلوب السياسية مع الدولة اعن اتخاذ إجراء معين، تجنبا لتوتر العالقات 

 93منها منح الشخص المطلوب حق اللجوء السياسي
انه اذا  أيكما ترتبط المجامالت الدولية ارتباط لصيق باالعتبارات السياسية فيشبه البعض عالقتهم بالعالقة الطردية 

تنفيذ  ليالمجال الدولي، ادى ذلك إ فيا جيدة ومستقرة لطالبة والمطلوبة منهكانت العالقات السياسية بين الدولتين ا
 .94الممارسات العملية للتسليم وان لم يكن األمر كذلك فال يتصور اعمال تلك القاعدة فيقواعد المجامالت الدولية 

                                  
 .29د. محمد حافظ غانم، "مبادئ القانون الدولى العام، مرجع سابق، ص  90
 .166النظرية العامة لتسليم المجرمين" مرجع سابق، صد. عبدالفتاح محمد سراج "   91

92  Susan L.Kemp “Refugee law as a source in extradition Cases “ Crim. L.R. , 1998, London, Sweet & Maxwell limited 

and contributors, p.774 et seq. 
ل سوريا وروسيا وايطاليا منح زعيم حزب العمال الكردستاني عبدهللا أوجلوا حق اللجوء السياسي ومن الصور السلبية لنظام التسليم هو امتناع أكثر من دولة مث  93

 ظل المجامالت الدولية. حفاظا على العالقات السياسية والمصالح المشتركة مع تركيا وفى

 .259-258ص 3مرجع   94
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 ثانيا: قواعد االخالق:
ضيلة والخير والشر بحيث تفرض زمن معين عن الف فية تتبلور بضمير الجماع تيالتعاليم ال فيلقواعد االخالق مدلوال 

 .95األفراد أن يتبعوها وإال تعرضوا الزدراء المجتمع وسخطه ليع
تحمل اآلداب العامة  تيمجموعة من المبادئ السامية ال هيقواعد األخالق مدلوال متشابها، ف ليالدو  الفقهوقد أعطا 

عد المنظمة لتصرف الدول وليس لها جزاء ر هي مجموعة من القوا تعريف أخ فيمراعاتها فيما بينها، و  ليالدول ع
ويقيد بها تصرفات الدول ولكن ليس لها  مييمليها الضمير العال تيقانوني ؛ كما عرفها البعض األخر بانها المبادئ ال

 .96إلزام قانوني
 -:97لياصر من أهما ما يتمتاز بعدة عن ليالنطاق الدو  فيونستخلص من التعاريف السابقة بأن قواعد االخالق 

 ليتنظيم السلوك الدو  في ليتشارك القانون الدو  -1
معاهدات أو قوانين وطنية بالتالي فهي ليست نصوصا قانونية واردة  فيكما انها مبادى وليست نصوص واردة  -2

 معاهدة أو قوانين في
 ان ما يمليها هو الضمير العالمي ومصدر االلتزام بها أدبيا ومعنويا. -3
 مخالفتها تحمل المسؤولية الدولية ليللدول وال يترتب ع غير ملزمة -4
الدول عند القيام بأي تصرفا وممارسات دولية  ليتوصى باتباعها لذلك فع تيال هياعتبارات اآلداب العامة  -5

 التقيد بهذه المبادئ وعدم الخورج عنها.
عد المرتبطة بمبادئ نالك العديد من القوا ويمثل تسليم المجرمين أحد النماذج في العالقات الدولية، لذا فالشك ان ه

مفاهيم  فياالخالق الدولية ولها صلة وثيقة بالتسليم، كما أن لتطور قواعد االخالق الدولية ال يد أن يقابله تطور آخر 
يتم من أجلها التسليم من أجل تحقيق التعاون  تيأساس  وصلة العالقات ال فيالعالقات الدولية، ويكمن هذا التطوير 

 98فحة الجريمة وتعقب مرتكبيهالمكا ليوالتكاتف الدو 

                                  
 .107ص11+ مرجع  .38د. جعفر عبدالسالم " مبادى القانون الدولى العام"، مرجع سابق، ص  95
 .163. + د. عبدالفتاح سراج، مرجع سابق، ص42د. محمد حافظ غانم "مبادئ القانون الدولى العام"، مرجع سابق، ص  96
 108-107ص 11مرجع  

 .88ص  12+ مرجع  108، ص11 مرجع  97
 (12.)بمرجع 241د. على صادق أبوهيف، مرجع سابق، ص  98
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ومن مظاهر هذا التعاون والتكاتف بين الدول عقد العديد من الندوات والمؤتمرات واالتفاقيات بين الدول لتحقيق هذه 
جان األهداف المستقرة في المير العالمي، وال يمكن الي دولة أن تعلن نقيض هذه المبادئ إال قوبلت بازدراء واسته

 .99االيجاب او السلب انتهاك صريح لتلك القواعد فيطلب التسليم  ليم الرد ع، حيث يعد عدليدو 
قواعد دولية  ليبالنهاية بان العالقة بكل من قواعد المجامالت الدولية واالخالق وثيقة، فقد تحول تلك القواعد إ ونخلص

ملة أسرى الحرب فقد كانت قواعد ومثال ذلك قواعد معا بالمعنى الصحيح وذلك إذا ما اكتسبت وصف اإللزام القانوني،
 .100معاهدات وقوانين داخلية ليعرف ومن ثم ا لياالخالق تنضمها قبل ان تتحول ا

ضمير الجماعة،  فيوقد يلحق بقواعد االخالق والمجامالت الدولية مراحل متطورة تجعل منها قاعدة عرفية مستقرة 
واتر السلوك ورسوخة في ضمير أعضاء الجماعة الدولية؛ كما القاعدة العرفية من تويأتي ذلك إذا ما توافرت لها صفة 

 ذلك. لياتفقت الدول ع تينصوصها م فيقد تتطور هذه القواعد لتكون ضمن بنود المعاهدات الدولية 
ينبع من أحكام  ويعتبر مبدأ المعاملة بالمثل والذي سبق ان اشرنا له، حلقة الوصل بين قانون العالقات الدولية الذي

مخالفتها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما  لييترتب ع تيالعام، ومبادئ االخالق الدولية ال ليد القانون الدو وقواع
 .101يرتب وجود صفة إلزامية تبعية عند اإلخالل بقواعد المجامالت الدولية واالخالق

 احكام المحاكم واالجتهادات الفقهية: المطلب الثالث

 اوال: أحكام المحاكم
مجال التسليم بل هي مصدر احتياطي أو تكميلي يمكن االسترشاد  فيتعتبر احكام المحاكم مصدرا مباشرا أو اصليا ال 

 ليوجود قاعدة قانونية أو ع لييمكن من خاللها االستدالل ع انهبها في مجال العالقات الدولية، وتكمن أهميتها ب
ظل  فيالمحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية القائمة حاليا حكام محاكم التحكيم أو ؛ ويكون مصدر تلك اال102تفسيرها

ذلك أحكام المحاكم الوطنية وأن كانت أحكامها ال تلزم دولها  لياألمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، كما يصدق ع
ان تلك االحكام  ليا باإلضافة، 103ير لتلك القاعدةاكتشاف قاعدة دولية أو تفس ليفي العالقات الدولية اال أنها تساعد ع

                                  
 .89ص  12مرجع   99

 .117، ص1972د. محمد سامى عبدالحميد "أصول القانون الدولى العام" طبعة   100
 .164ص  2مرجع   101
 (12) مشار الية بمرجع 58د. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق، ص  102
 .48ص 12مرجع   103
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التطبيق، حيث ستمثل فيما بعد سوابق  فيتتصف بالثبات والقاعدية أي أنها تخلق القواعد القانونية الراسخة للمحكمة 
 104مجاالت التطبيق العلمي فيقضائية يمكن االسترشاد بها 

يم المجرمين حال صدورها بحجية مجال تسل فيتؤثر بفاعلية  105السواء ليكما ان أحكام المحاكم الوطنية والدولية ع
ان الحكم البات والصادر من المحاكم الوطنية برفض تسليم  أياألمر المقضي به وال تلزم سوى أطراف النزاع وذلك، 

 ، ويترتب علية رفض106الشخص المطلوب يلزم السلطة السياسية بتنفيذه، ويتمتع بحجية االمر المقضي به الطرافة 
لدولة الطالبة، كذلك الحال عند صدور الحكم من المحاكم الدولية بتسليم الشخص المطلوب طلب التسليم المقدم من ا

حال  فيالرتكابة جرائم جسيمة تهدد السلم واالمن الدوليين، وجب تسليمهم للمحكمة لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم 
 .107باع إجراءات منصفة عند محاكمتهمتابع لدولتهم، أو لعدم اتعدم التمكن من محاكمتهم امام القضاء الوطني ال

السوابق  لي، كما أن النظام االنجلو سكسوني يعتمد ع108مجال التسليم لذلك االتجاه فيوقد أكدت الممارسات العملية 
تلك  ليذلك تعول عأن المحاكم الجنائية الدولية ك  ليا باإلضافةالقضائية بالحاالت المماثلة بالحالة المعروضة امامة، 

، وخير مثال لذلك هو محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية ) محاكمات نورمبرج( حيث طبقة المحكمة الجنائية السوابق
ومبدأ مسئولية رئيس الدولة وكبار موظفي  ليالصعيد الدو  ليالدولية تلك المبادئ فيما يتعلق بمسئولة الفرد جنائيا ع

 .109يوغسالفيا السابقة ورواندا فيالجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب لية أثناء نظرها للدعاوي الحكومة عن الجرائم الدو 

                                  
 .169ص  2مرجع   104
" من النظام األساسى 59ى لمحكمة العدل الدولية، إال أن المادة "" من الئحة النظام األساس38ورد ذكر أحكام المحاكم بصفة مطلقة فى نص المادة "  105

 للمحكمة أشار إلى إمكانية اللجوء إلى أحكام المحاكم الوطنية والدولية على حد سواء.
وما  167م، ص1997 اهيم عمر " الحكم القضائي الدولى حجيته وضمانات تنفيذه" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،د. حسين حنفى إبر   106

 بعدها.
107  Rebecca M.M and others “International law” fourth edition, London. Sweet&Maxwell 2002, pp 120-121. 

انية" فى يوغسالفيا يكية بتسليم مجرمي الحرب الهاربين والمتهمين بارتكاب جرائم دولية "جرائم أبادة الجنس،جرائم ضد االنسحيث قامت الواليات المتحدة االمر   108
ع الدول، مجرمين المبرمة مالسابقة ورواندا إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم عن تلك الجرائم، وكانت وسيلة الواليات المتحدة االمريكية فى ذلك اتفاقيات تسليم ال

 والتشريعات الجنائية في مجال التسليم.

 .259د. هشام عبدالعزيز، مرجع سابق، ص
109 Bassiouni “M.C.” introduction to international criminal law” 2003, Ibid, p. 66 et seq. 
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كما ان الضمانات االجرائية للشخص المطلوب تسليمة تبقى مكفولة أمام المحكمة حيث يمكنه أبداء حق الدفاع عن 
بر ؛ حيث يع110ة لنظام التسليمبطالن إحدى الشروط الموضوعية أو االجرائي ليالحكم تأسيسا ع فينفسة والطعن 

مهمة للشخص المطلوب  هيالطعن باالحكام القضائية تأكيد الحترام حقوق اإلنسان وكفالة حرياته االساسية لذلك ف
 .111تسليمة

يمثلها  تيأحكام المحاكم الوطنية لكونها تصدر لصالح الدولة ال ليصبغة إلزامية ع أيإضفاء  فيوتكمن الصعوبة 
نه قضائها أحكامه؛ فاختالف التشريعات الوطنية وعدم توحيدها بؤدى در التشريعي الذي يستقى مقضائها وفقا للمص

 .112اختالف األحكام القضائية المؤسسة عليها وعدم إمكانية وضع سوابق ثابتة ذات صفة دولية عامة ليبالتبعية إ

 الجنائي: الفقهاجتهادات 
تتناول الشروط  تيأبحاثهم ومؤلفاتهم ال فينون يعبر عنها خبراء القا تيليقصد باالجتهادات الفقهية تلك الجهود الفقهية ا

الموضوعية والقواعد االجرائية، وذلك من خالل أبحاثهم ومؤلفاتهم عن آرائهم واتجاهاتهم تحلياًل لموضوعات قانونية 
 113وجه الخصوص  ليبشكل عام ونظام التسليم ع ليبهدف تطوير قواعد القانون الدو 

 لياثراء وتطوير وتفسير قواعد القانون الجنائي الدو  فيلمساهماته الفعالة والكبيرة  ليالدو  الفقهالجنائي و  الفقهية تتركز أهم
المسائل الشائكة لموضوعات التسليم، ويتمثل ذلك كما عرضنا من خالل  فيوذلك من أجل إيجاد الحلول المالئمة 
واعد االجرائية لنظام التسليم من خالل التعبير ول الشروط الموضوعية والقتتنا تيالتعريف باالبحاث والمؤلفات القانونية ال

عن آرائهم بالندوات والمؤتمرات الوطنية أو الدولية، االمر الذي يعكس بدورة لتطوير التشريعات الجنائية الداخلية لتواكب 
ال تعبر  ليلدو ن كتابات فقهاء القانون ا، لذلك فا114ليظل أقليمية القانون الجنائي الدو  فيالتشريعات الدولية المعاصرة 

ال ينشي قاعدة قانونية، وإنما يكشف  ليأو تفسير لتلك القاعدة، فالقفة الدو  ليعن وجود قاعدة من قواعد القانون الدو 
لقضايا معينة  ليعن وجود تلك القاعدة، وتقتصر أهمية كتابات الفقهاء اآلن في إبداء الرأي حول مستقبل القانون الدو 

                                  
110 Nicholls “C.”, Q.C. and others “appeals to the house of lords” the law of Extradition and Mutual Assistance, 2002, Ibid, 

p.226 et seq. 

 .261ص  3مرجع   111

 .110ص 11مرجع   112
 .86ص 12. + مرجع 111ص 11مرجع   113
الدولى  ار التعاون الد. ماجد ابراهيم على " االتجاهات الدولية المعاصرة نحو إعمال مبدأ اقليمية القانون الجنائي الدولى فى اطار التعاون الدولى فى اط  114

 .70م، تصدر عن مركز بحوث الشرطة، ص1997، يوليو12االمنى"، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد
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صفة الزامية لهذه االجتهادات  أي، إال انه من الصعوبة أن نجد 115هم في المعاهداتتبني دولة لبعض آرائ فيو أ
الفقهية، ذلك النها ال تعدو إال أن تكون مجرد مبادئ توجيهيه يسترشد بها المشرع أو القاضي فيما يعرض عليه من 

 116أمور ومسائل قانونية
ان التشريع  ليا باإلضافةل تعديل بنودها وشروطها، ات تسليم المجرمين من خالتطوير معاهد ليو يؤثر هذا الدور ع

، وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة من خالل 117مجال التسليم فيهو مرشد لما يتضمنه من مبادئ توجيهية  ليالداخ
 والقواعد االجرائية لنظامتصدر من خاللهم وتتناول بين صفحاتها الشروط الموضوعية  تياألبحاث والمؤلفات القانونية ال

 118التسليم.
مجال التسليم مبدأ "إما التسليم أو العقاب" لذي نادى به  فييمكن التعويل عليها  تيومن أبرز االجتهادات الفقهية ال

، 119تطويرة األستاذ/ محمود شريف بسيوني ليصبح المبدأ "التسليم أو المحاكمة" في، وساهم 1625"جرتيوس" سنة 
 المعاهدة أم لم يرد. فيل به الدول سواء ورد نصها المبدأ مستقر دوليا وتعم حيث يعتبر هذا

 القرارات الصادرة عن املنظمات الدولية: املبحث الرابع
حقيقة سابقة بان التعاون والتنسيق هما الدعامتان األساسيتان للوقاية من خطر الجريمة، حيث أن الدول  ليلقد وصلنا ا

 لينظام واحد ليحدد اليات الوصول ا فيكيانات قوية تجمعها  ليا اوأهداف مشتركة تحتاج دائمتربط بينها مصالح  تيال
 .121، ومن هذا المنطلق تنشأ المنظمات الدولية120تلك االهداف بما يحقق مصالح شعوبها

                                  
 .59. عبدالواحد الزنداني، مرجع سابق، صد  115
 .172ص  2مرجع   116
 .261ص 3مرجع  117
 .86ص 12مرجع   118
المعهد الدولى للعلوم الجنائية، سيراكوزا، ايطاليا، اللغة االنجليزية قدمت إلى د. محمود شريف بسيوني " المدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي "، مذكرات ب  119

 .139م، ص1990غير منشور، 
 (.179ص2. )بمرجع318د. صالح الدين عامر، مرجع سابق، ص  120
عة من األهداف، وتمنحها من أجل ذلك الدول على أنشائها لكيان مستقل، للعمل على تحقيق مجمو تعرف المنظمة الدولية بأنها "خيئة تتفق مجموعة من   121

 بعض السلطات واالختصاصات التى يتكفل الميثاق المنشئ للمنظمة ببيانها وتحديدها.
 .179ص 2للمزيد راجع : مرجع -
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آللية العالمية هذا المجال من خالل قنواتها المتعددة، كونها تمثل بعض النماذج ا فيوتؤدى المنظمات الدولية دور هام 
هذا االتجاه كل من االمم المتحدة  فيمكافحة الجرائم وتسليم مرتكبيها، وتأتي من أهم هذه المنظمات  في ليلدو للتعاون ا

 والمحكمة الجنائية الدولية؛ 
 لينظام التسليم مصدرا جديد من مصادرة من خالل اعادة فكرة السيادة الدولية ا ليفقد فرضت المتغيرات الدولية ع

االمن والتنظيمات الدولية تتدخل بقراراتها المتالحقة المقرونة بالجزاءات الدولية الجبار بعض االذهان، حيث بات مجلس 
 وان كانوا من رعايا تلك الدولة. تيتسليم المطلوبين لديها ح ليالدول ع

كميلية كون اعتبرناه من المصادر الت الساحة الدولية، كما ليوقد افردنا هذا المبحث المستقل الهمية الموضوع وحداثته ع
مجال التسليم  فيحاالت استثنائية بل وفي اضيق الحدود كونه خروج عن األسلوب التقليدي  فيالدول ال تلجأ له اال 

 المعاهدات وشرط المعاملة بالمثل والقوانين الداخلية. ليالمبنى ع
 :ليوسوف نقسم هذا المبحث ا

 ليم المجرمينمكافحة الجريمة وتس فيدة جهود األمم المتح المطل االول:
 في ظل المحكمة الجنائية الدولية. ليالمطلب الثاني: التعاون الدو 

 
 مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين فيجهود األمم المتحدة  :المطلب االول

م هذا الدور باثر مكافحة األعمال األجرامية وتسليم مرتكبيها، وقد ساه فيأسهمت األمم المتحدة بدور حيوي وفعال 
أولت تعاون الدول  تيبمختلف مظاهرة من خالل االتفاقيات والمواثيق الدولية ال ليتحسين آليات التعاون الدو  يفمباشر 

تحقيق السالم واألمن  ليتعمل ع تيفيما بينها أهمية كبيرة من أو عن طريق أجهزت األمم المتحدة المختلفة، ال
لمكافحة األعمال االجرامية بكافة صورها  ليالتعاون الدو من خالل تعزيز  فيلمتحدة ،فتساهم منظمة األمم ا122للبشرية

، وتتضمن هذه القرارات عدد من المبادئ المبلورة 123تصدرها الجمعية العمومية تيوأشكالها من خالل القرارات المتعددة ال

                                  
 .401-040د. إيهاب محمد يوسف " اتفاقيات تسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص  122
 435ص 12مرجع  123
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ارتكاب  فيتبة بهم تقال وتسليم ومحاكمة المشتعقب واع فيتساهم  تيلمفهوم التعاون المتبادل كجمع المعلومات واالدلة ال
 .124تلك الجرائم ومعاقبتهم

العديد من المشكالت الدولية، وذلك الن قراراته  ليويعد مجلس األمن أكثر أجهزة األمم المتحدة خطورة وفاعلية لتأثيره ع
 ليعبير من جانب المنظمة يتم الصادر عنه بانه " كل تع ليتحمل الصيغة التشريعية والتنفيذية ؛ ويعرف القرار الدو 

ترتيب أثار قانونية معينة  ليرسمها عن إتجاه اإلرادة الذاتية لها ا تيالنحو الذي حدده دستورها، ومن خالل االجراءات ال
، تستمد من دستورها ومن الغرض الذي انشأت المنظمة من أجلة 125سبيل اإللتزام أو التوصية" ليومحددة، سواء ع

ك فان اي خروج عن تلك االهداف المحددة بدستور المنظمة يعد ذلك ذل ليتسعى لتحقيقها؛ وع تياالهداف ال ليوا
 ذلك. ليالقرار باطل، كما يمكن ألي منظمة إلزام دولة غير طرف فيها بأي قرار مالم ينص الميثاق المنشئ لها ع

 عالقة األمم المتحدة بتسليم المجرمين:
قانوني تلزم الدول من خاللة لتسليم المجرمين، وكون  الفترة االخيرة بدأت تشيع قرارات المنظمات الدولية كأساس في

مجلس االمن بوصفة أهم األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة يمتلك االدوات والسلطات بمقتضى نصوص ميثاق األمم 
تلزم الدول االعضاء  تي( من لميثاق وال25انشأ من أجلها وذلك بموجب نص المادة) تيتحقيق االهداف ال المتحدة ليكفل

بقراراته،اذ انه يتصور أن يقرر مجلس االمن مطالبة أحدى الدول بتسليم مطلوبين لدولة ما أو جهة قضائية دولية، 
الرغم من عدم وجود اي اساس قانوني يربط بين  لي. وع126الدول المعنية االنصياع لتلك القرارات ليوبالتالي يصب ع

 فييتم تطبيقها في مجال تسليم المجرمين؛ ف تيصادر االخرى الالدولتين بتسليم المجرمين، غير ان ذلك يعتبر من الم
 حالة عدم التطبيق تتعرض تلك الدول لعقوبات وجزاءات توقع من خالل مجلس االمن ازاء عدم التزامها بقراراته.

                                  
 .30م الدولى االمني"، مرجع سابق، صد. ابراهيم العناني " النظا  124
الد. محمد عبدالعزيز يجب االشاره هنا الى ان القرارات الدولية لها قوة الزامية تفوق التوصيات التى ال تحمل إال مبادئ توجيهية غير ملزمة.. للمزيد راجع   125

 .425م، ص1978، كلية الحقوق جامعة القاهرة، لدولية عن تنفيذ قرارات األمم المتحدة" رسالة دكتوراة أبو سخيلة " المسئولية ا
ء"، بحث منشور د. أشرف عرفان،"ادماج قرارات مجلس األمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول األعضا  126

 .344م، ص2005، 61مجلدون الدولى، إصدار الجمعية المصرية للقانون الدولى، البالمجلة المصرية للقان
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مدى  مجال التسليم فأن التساؤل يثار حول في، أما 127بصفة عامة ليتلك القرارات مصدرا آلحكام القانون الدو  تمثل
إقليمها لمحاكمته أو تنفيذ حكم به بدولة أخرى،  فياعتبار مثل هذه القرارات مصدرا لمطالبة دولة بتسليم شخص يتواجد 

 . 128قدم المساوه  لياالمم المتحدة يفترض به أن تكون ع فيفعضوية الدول 
السيادة بين جميع الدول،  فيمساواة حق ال ليوكما أشرنا سابقا فان المنظمات ال تتدخل للمساس بسيادة الدول تأسيسا ع

سبب مشروع مثل اتفاقية  ليحال ما اذا كان ذلك التدخل مبنى ع فيغير ان ذلك المبدأ نسبي، فيجوز التدخل استثنائا 
 129مبدأ مشروع من عدمة ليالعام بصرف النظر عما إذا كان مستندا إ لياذا اجازة القانون الدو بين دولتين أو أكثر أو 

اتخذها مجلس االمن بشأن مكافحة الجريمة وتسليم مرتكبيها، ومن صور تلك القرارات  تيعديد من القرارات الوهنالك ال
الركاب المدنية والمشهوربة "بحادث لوكربي"  حادثة طائرة فياالزمة الليبية الغربية وذلك  فيهو تدخل مجلس االمن 

اف بعرض مبرراتها لتسليم احد المواطنين الليبيين وقامت ، حيث قامت الدول االطر 130تعتبر أكثر القضايا جدال تيوال
يناير  31 فيالمعقود  3033الجلسة رقم  في 1992لسنة 731ليبيا برفض التسليم، فصدر قرار مجلس االمن رقم 

اعتبار أن هذه الحاثة نموذج لإلرهاب ضد الطائرات  ليلب القرار ليبيا بتنفيذ طلبات الدول الغربية ع، فقد طا1992
القانون الداخلي الذي يمنع تسليم  ليالمدنية ستهدد السلم واالمن الدوليين، اال ان السلطات الليبية رفضة التسليم استناد ا

أعدت الدول  1992مارس  30ات لحل االزمة رفضة جميهعا؛ وبتاريخ رعايا الدولة للخارج، وبادرة بالعديد من المقترح
لعدم امتثالها لقرار مجلس االمن  ليليبيا كرد فعل دو  ليوعه من العقوبات عالغربية االطراف مشروع قرار بفرض مجم

 731.131رقم 
محمد  –صري السابق اعقاب محاولة اعتقال الرئيس الم فيكما قرر كذلك بتسليم مطلوبين من دولة السودان وذلك 

م، حيث تبين من 1996يوبيا عام أثناء مشاركته في مؤتمر القمة األفريقية المنعقد في أديس أبابا باث -حسني مبارك
السودان الذي رفض تسليمهم، وبعد رفع الموضوع لمجلس االمن قام  ليبعد التحقيقات بتورط بعض المتهمين وهروبهم ا

                                  
 .128م، ص1995، القاعدة الدولية، دار المطبوعات الجديدة، 2د. محمد سامي عبدالحميد"أصول القانون الدولى العام"، ج 127
 .98ص10مرجع 128
 .110،ص1985ة، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، د. نشأت عثمان الهاللي، "االمن الجماعي الدولى" رسالة دكتورا   129
 .99ص 10مرجع   130
 .184ص 2للمزيد راجع : مرجع    131
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م بمطالبة السودان االلتزام بتسليم المطلوبين الثيوبيا أو لمصر الستكمال 1996لسنة  (1045االخير بإصدار قرار رقم )
 .132التحقيقات معهم

وبهذا العرض الموجز لتلك القضايا هدفنا لتوضيح الرؤية والجوانب القانونية لهذه االزمة وما تتمتع به القرارات الصادرة 
 لتسليم.عن المنظمات الدولية من صفة إلزامية ضمن مصادر ا

تتقدم بها الدول شكوى  أي في( من الميثاق بأنه يجوز لمجلس األمن أن يشكل لجانا للتحقيق 34وقد قضت المادة )
دولة طرفًا  أيالمجلس، وذلك للفصل فيما إذا كانت هذه الشكوى بمثابة نزاع من عدمة، حيث ال يمكن األعتداء بر  ليإ

الوارد النص  ميذات الحق شريطة أن تقبل مقدما االلتزامات بالحل السل، كما تخول أي دولة ليست عضوًا 133النزاع في
 علية بالميثاق.
حل األزمة لعدة اعتبارات منها أن هذه الواقعة تمثل حادثة ارهابية من شأن  فيمجلس االمن قد يتدخل  لذا فيتبين بان

ر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقا الحكام استمرارها تهديد السلم واالمن الدوليين، أو عمل من أعمال العدوان، فيقر 
 " لحفظ السلم واالمن الدولي.42" و"41المادتين "

" من 2/7الشرعية الداخلية للدول االعضاء وهو مخالف كذلك للمادة " فيالبعض هذا المنهج تدخل سافر وقد اعتبر 
أن قرارات مجلس االمن هي  ليا باإلضافة، 134تقضي بعدم جواز التدخل بالشئون الداخلية للدول تينفس الميثاق وال

 .135قرارات كاشفة وليست منشأة لحق
تعتبر بالفعل سند لتسليم المجرمين وذلك بحسب ما جاء بالميثاق، رارات مجلس االمن كما يرى أنصار هذا االتجاه بان ق

اال ان ذلك االساس يعتبر سياسيا أكثر من كونه قانونيا، فمجلس االمن هو جهاز سياسي بالمقام االول قبل أن يكون 

                                  
 -للمزيد حول القضية راجع كل من :  132

 40د. أحمد فتحي سرور، المواجهة االقانونية لالرهاب، مرجع سابق، ص
 141ص 5مرجع

، وقد يثير نواعا لكي يقرر ما إذا كان أن يفحص أى نزاع أو اى موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولى " من الميثاق على أنه " لمجلس األمن34تنص المادة"  133
" من الميثاق  على أنه "لكل عضو من أعضاء األمم 35إستمرار هذا النوع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واالمن الدولى" كما تنص المادة "

 ". 34إليه فى المادة الجمعية العامة إلى أى نزاع أو موقف من النوع المشار المتحدة أن ينبة مجلس األمن أو
 .46، ص1995د. على ابراهيم " قانون المنظمات الدولية" دار النهضة العربية، القاهرة،   134
 .450صم، 1985د. نشأت عثمان الهاللي " األمن الجماعي الدولي"، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق بجامعة عين شمس،   135
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ة، كما أن مصالح الشرعية الدولي ليجهاز قانوني أو قضائي لذا فقراراته سياسية،تبتغي العدالية الدولية وال تحرص ع
 .136تتحكم في صدور تلك القرارات  تيالدول الكبرى ورغباتها هي ال

مجلس االمن مسئول بصفة مباشرة ومطلقة عن حفظ السلم واالمن الدوليين، وأن قرارات مجلس  ليفيما ذهب راي أخر ا
أن قرارات مجلس االمن تسمو  وهو ما يعنى صراحةأية حقوق بمقتضى االتفاقيات الدولية،  لياالمن تتمتع بأولوية ع

ذلك تصبح قرارات مجلس االمن معبرة عن الشرعية الدولة وتلتزم الدول  لياية أحكام قد تصدرها المحكمة؛ وبناء ع ليع
 . 137بتنفيذها

 ياألمن أل تصدر عن مجلس تياال اننا وكما نرى بان الراي االخير لم يجانبة الصواب وذلك لعدم خضوع القرارات ال
أداء  فيمن الميثاق  تقضى بأن يعمل مجلس األمن  24/2فيه كثير من المغالطات القانونية، ذلك الن المادة رقابة 

مبدأ عدم جواز التدخل بالشؤون الداخلية للدول والذي سبق  ليا باإلضافةواجبة وفقا لمقاصد ومبادئ االمم المتمدنة، 
ارضها خاصة وأن كان من رعاياها ان  لياص المقيمين عتسليم األشخ ليع يلاالشارة به؛ فال يجوز اجبار اي دو 

 كانت قوانينها الداخلية ال تسمح بذلك، وال يقلل من ذلك كون عدد قليل من الدول يجيز تسليم رعاياه.
 حاكمة ؛ فااللتزامذلك مخالفة لقاعدة إبراء الدولة من مسؤوليتها بتطبيقها قاعدة إما التسليم أو الم فيان  ليا باإلضافة

الناشي عن أحكام الميثاق هو ألتزام ذو طبيعة عامة بحفظ االمن والسلم الدوليين، فيما أن االلتزام الناشي عن اتفاقية 
، لذا فيجب ان يتم وضع ضوابط 138هو التزام ذو طبيعة خاصة ومحددة أما بتسليم المتهمين أو محاكمتهممونتريال؟؟ 

امية ترتضيها االطراف المعنية وتستقى أسسها من المعاهدات الدولية لتكون ذات صفة الز مقبولة لمثل تلك القرارات 
 .139مجال التسليم فيوالقوانين الوطنية 

ومن خالل ما ذكر يتبين لنا أن األمم المتحدة ممثلة بمجلس األمن تعد أحد األليات الفاعلة والمصادر التكميلية لتدعيم  
 جرمين.مجال تسليم الم فيوتحقيقة  ليمبدأ التعاون الدو 

                                  
م، 2003نائية الدولية " بحث منشور بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، يناير د. حازم عتلم، "نظم اإلحالة إلى المحكمة الج  136

 وما بعدها. 117العدد األول، السنة الخامسة واألربعون، ص
 .195ص  2كرجع   137
 103-102ص 10مرجع 138
 رب الباردة : أعمال ندوة االمم المتحدة فى ظل التحوالت الراهنة،صطفى سالمة حسن بعنوان " منظمة األمم المتحدة بعد الحمقال للد. م  139
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 في ظل المحكمة الجنائية الدولية ليالتعاون الدو  :المطلب الثاني
 تيتحقيق العدالة الجنائية من خالل مالحقة مرتكبي األعمال اإلجرامية وال فيتقوم المحكمة الجنائية الدولية بدور هام 

، 140أرض الواقع ليع ليعاون الدو ذلك تحقق فكرة الت، وإنزال العقاب االزم بحقهم، وهي بليتخالف مبادئ القانون الدو 
 ليللمناداة بتوحيد العقوبات الدولية،والسعي إ ليالخرى، تعاظم االتجاه الدو  ليفبسبب تفاوت األنظمة العقابية من دو 

مواجهتها  تتطلب تيصياغة قواعد العدالة الجنائية الدولية من أجل مكافحة مختلف أنواع الجرائم خاصة الدولية منها، وال
 لي، لذا ظهر االتجاه الحديث العداد مشروع محكمة جنائية دولية تساهم ا141دوليا لتعددها وتزايدها بشكل مستمرتعاونا 

مشكالت التعاون  ليالتغلب ع ليازالة الحواجز القضائية واالقليمية بين الدول، وتسعى بصالحياتها إ فيحد كبير 
 .142جرمين بصفة خاصةبصفة عامة وفي مجال تسليم الم ليالدو 

العام  في، ودخل حيز التنفيذ 1998العام  فيوقد تم إقرار النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمؤتمر روما 
 ليم، حيث تعتبر هذه المحكمة سلطة قضائية دولية مكملة للواليات القضائية الوطنية وهو ما أكدتة المادة األو 2002

 .143من النظام األساسي للمحكمة
مة بدورها المطلوب ال بد من أن يكون هنالك حلقات تواصل وتعاون مع السلطات الوطنية للدول ولكى تقوم المحك

، لذا فالعالقة بين المحكمة والدول تخرج عن العالقة التقليدية إلجراءات التسليم 144االدلة وتلسيم المتهمين ليللحصول ع
في طلب التسليم، حيث أن هذه السلطة ستقضي  البت فيسليم الحق تتيح للدول المطلوب منها الت تيبين الدول وال

 .145تماما أمام سلطات المحكمة
تقع من  تيوتعتبر أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولة بحق شخص ما ارتكب احدى الجرائم الداخلية وال

 ليون والتضامن الدو مجال التعا فيسرى مجال تسليم المجرمين، كونه ي فياختصاص المحكمة يعتبر أساسا مستحدثا 

                                  
 .417د. إيهاب محمد يوسف " اتفاقيات تسليم المجرمين"، مرجع سابق، ص  140
 (443ص12. )مرجع189سابق، صد. محمد نيازي حتاتة، مرجع   141
 .484د. عبدالفتاح سراج، مرجع سابق، ص  142
 .444ص 12مرجع   143
( من النظام األساسي للمحكمة على أنه " تتعاون الدول األطراف وفقا ألحكام هذا النظام األساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجرية 86تنص المادة )  144

 ت فى هذه الجرائم والمقاضاة عليها.في أطار اختصاص المحكمة، من تحقيقا
 .489د. عبدالفتاح سراج، مرجع سابق، ص  145
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ظل هذا االجراء  في، حيث صار من الممكن ليالمجتمع الدو  ليلمكافحة الجرائم والحد منها لخطورت تلك الجرائم ع
بان يتم التسليم لمصلحة جهة قضائية بعد ان كان يجري لحساب دولة أخرى ذات سيادة وذلك للقبض عليه بغرض 

 .146المثول أمامها
) المعلومات المقدمة لديها ليالمتهمين بناء ع ليللمحكمة الجنائية الدولية أوامر القبض ع الدائرة التمهيديةتصدر 

من مكتب المدعي العام وذلك عند توفر أسباب معقولة بعد التحقيق بان المتهم قد ارتكب جريمة  (فيموضوع سيف القذا
 ولة أمام المحكمة.لك من أجل ضمان مث،وذ147نظام روما االساسي فيمن الجرائم المنصوص عليها 

وتتم محاسبتهم اذا لم يتعاونوا   -الدول االطراف  –نظامها  ليوتلتزم بتلك االوامر بحسب االصل الدول الموقعة ع
 .148( من نظام روما االساسي86معها وقفا للمادة )

التعاون مع  ا دون جبر باختيارحال رغبته فيمثل تلك القرارات  ليالمحكمة ع فيكما يمكن الدول غير االعضاء 
االلتزام بالتعاون  ليهي غير عضو بالنظام االساسي للمحكمة عند موافقتها ع تيالمحكمة، كما حصل لدولة السودان وال

المحكمة  لي، ويتم التعاون كذلك عندما يتم احالة الملف من مجلس االمن ا149مع المحكمة فيما يخص الملف االوغندى
 . 151التعاون كونها عضو باالمم المتحدة عمال باحكام ميثاقها لياالطراف عفتجبر الدول  150ور كما حدث بملف دارف

ان اختصاص المحكمة الجنائية اختصاصا تكميليا، حيث يبقى االختصاص االصيل للقضاء الوطني،  ليويجب التنوية ا
اكمة بشكل صوري، ينعقد ة او قيامها بالمحالقيام بهذا الدور او غير راغب ليوعندما ال تكون السلطات الوطنية قادرة ع
 .152بالتالي أختصاص المحكمة الجنائية الدولية

                                  
 .(125ص5)مشار الية فى مرجع88رجع سابق، صد. سليمان عبدالمنعم، م  146
 وهي جرائم الحرب واالبادة الجماعية والجرائم ضد االنسانية وجرائم العدوان.  147
ر أن " تتعاون الدول االطراف وفقا ألحكام هذا النظام االساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجرية فى إطا" من نظام روما االساسى على 86تنص المادة "  148

 اختصاص المحكمة من تحقيقات فى الجرائم والمقاضاة عليها".
 .132ص 5مرجع  149
 م.2005( لسنة 5931تم احالة قضية دارفور من قبل مجلس االمن الى المحكمة الجنائية الدولية بوجب قرار رقم ) 150
م، إصدار مركز 2008م/2007ة" تقرير، التقرير االستراتيجي االفريقي، للمزيد راجع د. أيمن عبدالعزيز سالمة " قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولي  151

 .191-190صم، 2008البحوث األفريقية لمعهد البحوث والدراست االفريقية، جامعة القاهرة، االصدار الخامس، أكتوبر
 مرجع المحكمة الجنائية الدولية. 152
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 المحاكم الجنائية الدولية المختلطة والمحكمة الجنائية الدولية
تتشكل المحاكم الجنائية المختلطة من قضاه دوليين وقضاء وطنيين  تنشأ بقرار من مجلس االمن أو اتفاق بين االمم 

تلك القضايا المطروحة  فيقوم مجلس االمن بأنشاء محاكم جنائية خاصة أو مؤقته للنظر لدولة المعنية، فيالمتحدة وا
( 827يوغسالفيا بمقتضى القرار رقم ) فيغرار المحكمة الخاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية  ليأمامة، وذلك ع

؛ 154اللبناني سابقا رفيق الحريري تلة رئيس الوزراء ،وكذلك المحكمة الخاصة بمحاكمة ق153م 1993مايو  25 فيالصادر 
م معتبرا هذه الجريمة ارهابية وتهدد السلم واالمن 2005ابريل  7 في( 1595حيث قام مجس االمن باصدار القرار رقم)

 .155م 2007مايو  30 في( الصادر 1757الدوليين ليشكل بعدها لجنة لتقصى الحقائق بالقرار رقم )
قال ضد أحد المتهمين بعد صدور الئحة االتهام من المدعي العام للمحكمة مة باصدار أمر أعتحيث تقوم تلك المحك

ذلك أوامر المحكمة من اعتقال واحتجاز وطلبات تسليم ونقل  ليعن طريق قاض من قضاة المحكمة، ويصدر بناء ع
نظرا لكونها أجهزة ية وقيمة قانونية ؛ حيث تتمتع القرارات الصادرة من تلك المحكمة بقوة الزام156لهذا المتهم المطلوب

الدول االعضاء من االلتزام بقراراتها، كما يملك  لي، بحيث يجب ع157أطار األمم المتحدة فيقضائية قانونية تعمل 
ال تلتزم بتلك القرارات من خالل فرض العقوبات االقتصادية والعسكرية  تيالدول ال ليمجلس االمن سلطة توقيع العقاب ع

 .158وغيرها
وال بد من التفرقة هنا بين أوامر القبض الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمشكلة بقرار من مجلس االمن 
والمحكمة الجنائية الدولية بالهاي، ففي الحالة االولة يتطلب من جميع الدول االعضاء باألمم المتحدة االلتزام بقرارات 

 موجب احكام ميثاق االمم المتحدة، نظرا النشائها بقرار من مجلس االمن.مجلس االمن والمحكمة الصادرة عنه ب

                                  
 .712ص 5. مشار الي بمرجع79مستشار ايمن راشد، مرجع سابق،ص  153
الثانية والثالثون، د. محمد على مخادمة " المحاكم الجنائية المختلطة" بحث منشور بمجلة الحقوق، مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة   154

 .283م، ص2008سبتمبر
 (137ص5. ) فى مرجع 398-397د. أحمد فتحى سرور، المواجهة القانونية لالرهاب، مرجع سابق، ص  155
 .129ص 5مرجع  156

157 Amr, M., “The Role of the International Court of justice as the principal Judicial Organ of the United Nations”, KLI, 

2003, pp.42-43. 
 (131ص5مرجع .)فى168-167ايمن عبدالعزيز سالمة " المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة االبادة الجماعية، مرجع سابق، صد.   158
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الدول االطراف  لياما فيما يتعلق بقرارات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فااللتزام بتلك القرارات بقع ع
عدم أحالتة من مجلس  فيلك بالنظام االساسي فحسب، ويمكن للدول غير االعضاء االلتزام بتلك القرارات طواعية وذ

 .159االمن
( القاضي بالقبض واحضار 158/1تتم اجراءات تسليم المجرمين الي سلطات المحكمة الجنائية الدولية بناء نص المادة )

السلطات  ليأرضها، حيث تتو  لييتواجد الشخص المطلوب ع تيالمتهمين لها، وذلك من خالل ابالغ سلطات الدولة ال
بمنظمة الشرطة  انهدولة بالقيام بعملية التنفيذ وذلك لعدم توفر جهاز تنفيذي للمحكمة، ويمكنها االستعالداخلية لتلك ال

الجنائية الدولية )االنتربول( للقيام بذلك؛ ويتضمن طلب المدعى العام والذي يقدم بالطرق الدبلوماسية، اسم الشخص 
تدخل ضمن أختصاصها مع بيان موجز بالوقائع  تيلمتهم بها والالجريمة  ا ليوالمعلومات المفيدة للتوصل اليه، وإشارة ا

، وذلك استنادا الي الباب التاسع من النظام األساسي للمحكمة 160اتهام ذلك الشخص ليتشير ع تيواالدلة والمعلومات ال
 ( من نظام روما االساسي.58/5وطبقا للمادة )

ام مع المحكمة من خالل القيام باتخاذ االجراءات االزمة للقبض الدول االطراف القيام بالتعاون الت ليوازاء ذلك يجب ع
 ليالشخص المطلوب وفقا لما تنص علية قوانينها الداخلية، أما الدول غير االطراف فيجوز للمحكمة دعوتهم إ ليع

بان حظر  تقديم المساعدة من خالل ترتيب مسبق أو اتفاق مع تلك الدولة كونها غير ملزمة بتلك الطلبات؛ كما نظيف
 .161تسليم الرعايا والحصانات الدبلوماسية غير قائم في الجرائم الدولية الواردة في نظام روما األساسي

وهكذا يتبين لنا أن المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية وجنائية تعتبر احدى المصادر التكميلية في مجال تسليم 
مجال مكافحة الجريمة  في ليامها االساسي لتدعيم التعاون الدو المجرمين، حيث يمكن اللجوء إلها وفقا الحكام نظ

 وتسليم مرتكبيها.

                                  
وما  207د. محمد سامح عمرو، "عالقات مجلس االمن بالمحكمة الجنائية الدولية " دراسة وتأصيلية وتحليلية للممارسات العملية، مرجع سابق، ص  159

 ( 150ص5بعدها.)مرجع
  385ص5مرجع   160
وما بعدها.  265إلنفاذ الوطني للنظام األساسي، مرجع سابق، صد. محمود شريف بسيوني، " المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات ا  161

 (5)بمرجع
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  ليقواعد القانون الجنائي الدو 
من المصادر التكميلية للتسليم دون اعتباره من المصادر االصلية رغم أهميته،  ليتعتبر قواعد القانون الجنائي الدو 

االمر الذي يجعلة مصدرا معترفا به لدى الدول ؛ حيث يرى البعض ويرجع ذلك لكونه لم يحظ بعد بالتدوين الرسمي، 
 ليتتو  تيبان فالقانون ال يكتسب الصفة الملزمة وال يصلح للتطبيق إال بعد ان تتكفل به الوسائل الرسمية والفنية ال

تندرج  تيالظل ظهور العديد من الممارسات  في؛ خاصة 162صياغة قواعدة وأحكامة وتحدد الجهة المناط بها تنفيذه
نطاق هذه الجرائم.؛ كما ان  في، وتطور مظاهر الحماية الدولية بالتوسع ليتحت طائفة جرائم القانون الجنائي الدو 

االخرى غير مدونة، فإن  هياعتبار ان العرف وقواعد المعاملة بالمثل  ليالتدوين وان لم يكن هو السبب الجوهرى ع
تلتزم بها كمصدر للتجريم.، فالبد  تيال ليماهية أحكام القانون الجنائي الدو  يللم تستقر بعد ع ليأعضاء المجتمع الدو 

غير مستقر القواعد فمن  ليمن استقرار العرف والمعاملة بالمثل للتعامل بهما بين الدول، أما مازال القانون الجنائي الدو 
 163مصادر التسليم األصلية فيالصعب وضعه 

 ليكمصدر أص ليالقانون الجنائي الدو  ليعية إقليميا ودوليا يأبى االرتكان إذلك بان اعمال مبدأ الشر  لييضاف ع
لتدوين القانون الجنائي  الفقهللتسليم كون ذلك ال يكفل احترام حقوق االنسان وحرياته االسايسة، ورغم الجهود الحثيثة من 

قط من دون وضع مفصل الركان كل أشكال الجرائم وصورها ف فيوتصنيف جرائمة، اال ان تلك الجهود انصبت  ليالدو 
كالمعاهدات  لييستمد منها القانون الجنائي الدو  تيتشعب وتباين المصادر االساسية ال ليا باإلضافة جريمة ؛.

.؛ لهذا نجد ان القانون الجنائي 164واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية كونها تفقد التجانس الذي يتطلب لبناء القانون 
 .165تكميليا هاما من مصادر التسليم.مصدرا  ليالدو 

                                  
 .71م، ص1971رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د. عارف القاضى " تفسير قرارات المنظمات الدولية"   162
 .174ص  2مرجع   163
لى، أعمال الندوة العربية للتعاون القضائي الدولى فى المجال الجنائي فى العالم د. محمود شريف بسيوني " اعتبارات السياسة الجنائية فى التعاون الدو   164

 .203، ص1995ن، أكتوبر، العربي"، الطبعة االولى، دار العلم للماليي
 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات. 165
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