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 القانون الدولي الجنائيمحاضرات مادة 

 -محمد خيضرجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية بحسينة شرون أستاذة محاضرة ب. د

 الجزائر/ سكرة ب

 

 :التوصيف

المقرر إلى تزويد الطالب بجممة مف المعارؼ التي تتصؿ بالقانوف الدولي الجنائي مف حيث ييدؼ 
كما ييدؼ إلى إلماـ الطالب . نشأتو ومصادره واألركاف التي تبنى عمييا الجرائـ الدولية المختمفة

كما يجب أف . الجنائية الدولية لألفراد أو لمدوؿ وأسباب امتناع تمؾ المسئوليةبقواعد المسئولية 
يتزود الطالب بجممة مف المعارؼ التي ترتبط بإدارة العدالة الجنائية الدولية، وخاصة ما يتصؿ 

بنشأة القضاء الجنائي الدولي إلى حيف وصولو إلى شكؿ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب 
كما يجب أف يتبيف الطالب أىـ وسائؿ . 1998ـ األساس لممحكمة الموقع في روما عاـ النظا

تفعيؿ إدارة العدالة الجنائية في مجاؿ الجرائـ ذات الطابع الدولي، وخاصة ما يتعمؽ بتسميـ 
 .واسترداد المجرميف

 :األهداف العامة لممقرر .1

 

بالمبادئ واألحكاـ العامة لمقانوف الدولى تتحصؿ األىداؼ العامة لممقرر قى تعريؼ الطالب 
تحديد المقصود بالقانوف الدولى الجنائي ، الجنائي وبياف ماىيتو بما فى ذلؾ عمى وجو الخصوص 

براز سماتو وخصائصو الرئيسية، التي تميزه عف القانوف الجنائي الدولي، وتأصيؿ العالقة بينو  وا 
ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بمصادر القانوف كذلؾ . وبيف القوانيف والتشريعات الداخمية
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ويضاؼ إلى .   الدولى الجنائي التى تستمد منيا قواعده وأحكامو أساسيا القانونى وقوتيا اإللزامية
، ذلؾ اليدؼ الخاص بتزويد الطالب بالمعرفة الالزمة عف تطور مفيـو المسؤولية الدولية الجنائية 

يؽ معرفة الطالب بأىـ القواعد والمبادئ القانونية الدولية وتنمية فضاًل عف تعـ، وماىو نطاقيا
قدراتو عمى فيـ ىذه المبادئ وتمؾ القواعد واستيعابيا بدرجة تمكنو مف تطبيقيا عمى المشكالت 
والقضايا الدولية المثارة وتقييميا واقتراح الحموؿ المالئمة ليا فى ضوء المبادئ والقواعد سالفة 

 .الذكر

 :ت التعميمية المستهدفة من تدريس المقررالمخرجا .2

 :المعرفة والفهم - أ

تنمية قدرات الطالب عمى فيـ واستيعاب المبادئ العامة لمقانوف الدولى الجنائي والوقوؼ عمى   
مدى قوتو اإللزامية وتنظيمو لمجمؿ العالقات والتفاعالت الحاصمة بيف أشخاص المجتمع الدولى 

 .المعاصر، وأفراده الطبعييف

   باإلضافة إلى تنمية قدراتيـ عمى فيـ وتحميؿ القضايا الرئيسية فى القانوف الدولى
الجنائي بطريقة تحميمية نقدية بحيث يكوف الطالب قادرًا عمى تقييـ الدور الحقيقي لمقانوف 

 .الدولى الجنائي فى الحد مف الجرائـ الدولية ومتابعتيا

 :القدرات الذهنية - ب
 والمشاركة اإليجابية فى أعماؿ ومناقشات المواضيع  إجادة القراءات المتخصصة

 .المخصصة لممادة

  وكذلؾ، تنمية وتطوير قدرات الطالب عمى تقييـ مختمؼ القضايا والجرائـ الدولية مف
 .منظور القانوف الدولى الجنائي

 :المهارات العممية - ت
 تنمية القدرة عمى جمع المعمومات مف المصادر المتاحة. 
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 تحميؿ القضية أو الموضوع محؿ الدراسة والتعرؼ عمى االفتراضات  تنمية القدرة عمى
األساسية لمتحميؿ وعرض مختمؼ وجيات النظر واالتجاىات بشأف القضية أو الموضوع 

 .المثار وتقييميا فى ضوء المعايير والقواعد الدولية

 تنمية القدرة عمى نقد المعمومات وتحميميا وتبويبيا بطريقة موضوعية منطقية. 

  تنمية القدرة عمى الحوار وتبادؿ الرأى والمجادلة بطريقة إيجابية بناءة سواء عمى مستوى
 .التحميؿ المكتوب أو عمى مستوى المناظرات والمناقشات

 

 :المهارات المهنية - ث
 

  تنمية القدرة عمى التفكير المنطقى وربط األشياء وعرض المبادئ المتعارضة بطريقة
 .حيادية

 حديد المشكالت القانونية الدولية وطرح حموؿ لمتعامؿ معياتنمية القدرة عمى ت. 

 تنمية القدرة عمى التفكير المستقؿ وطرح المبادرة الخاصة بكيفية اإلصالح والتطوير. 

 تنمية القدرة عمى اإلدارة الجيدة لموقت وتنظيمو وحسف توظيؼ الموارد الذاتية المتاحة. 
 :توصيف المحتويات والقراءات المطموبة .3
 :عمى النحو التالى أربعة محاور رئيسيةر محتويات المقرر حوؿ تدو

 االطار المفاهيمي لمقانون الدولي الجنائي: المحور األول .1

وىو يشتمؿ عمى الموضوعات . تدور موضوعات ىذا المحور حوؿ ماىية القانوف الدولى الجنائي
 :الفرعية التالية

     ومصادره تعريف القانون الدولي الجنائي: المبحث االول

تعريف القانون الجنائي الدولي : المطمب األول
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التعريفات الفقيية المختمفة لمقانوف الجنائي الدولي : الفرع األوؿ

التمييز بيف القانوف الجنائي الدولي والقانوف الدولي الجنائي : الفرع الثاني

رى تمييز القانون الجنائي الدولي عن فروع القانون األخ: المطمب الثاني

العالقة بيف القانوف الجنائي الدولي والقانوف الجنائي الداخمي : الفرع األوؿ

العالقة بيف القانوف الجنائي الدولي والقانوف الدولي العاـ : الفرع الثاني

العالقة بيف القانوف الجنائي الدولي والقانوف الدولي الجنائي اإلنساني : الفرع الثالث

 لقانوف الجنائي الدولي والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافالعالقة بيف ا: الفرع الرابع

الجنائي ي مصادر القانون الدول: المطمب الثالث

المعاىدات الدولية        : وؿالفرع األ

العرؼ الدولي      : ثانيالفرع اؿ

المبادىء العامة لمقانوف  : ثالثالفرع اؿ

قرارات المنظمات الدولية     : رابعالفرع اؿ

الفقو    : خامسالفرع اؿ

 التكامل بين القانون الجنائي والقانون الدولي: المبحث الثاني

 التكامل بين القانون الجنائي والقانون الدولي من حيث االختصاص: األول المطمب

مبدأ التكامؿ وآثار تطبيقو : األوؿ الفرع
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مفيـو مبدأ التكامؿ  1

مبررات وجود مبدأ التكامؿ  2

ؿ مقتضيات مبدأ التكاـ 3

آثار مبدأ التكامؿ ومعوقات تطبيقو  4

تنازع االختصاص القضائي بيف الدوؿ في الجرائـ الدولية : الثاني الفرع

 .التنازع في االختصاص مف الناحية النظرية -1

 تنازع االختصاص القضائي في الواقع العممي -2

 .التكامل بين القانون الجنائي والقانون الدولي من حيث اإلجراءات: الثاني المطمب

. التكامؿ اإلجرائي بيف القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية: األوؿ الفرع

 .التعاوف بيف الدوؿ األطراؼ والمحكمة الجنائية الدولية -1

ني التعاوف بيف المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوط -2
التكامؿ اإلجرائي بيف القانوف الجنائي الوطني واألجنبي : الثاني لفرعا

امتداد قانوف اإلجراءات الجزائية إلى خارج إقميـ الدولة  -1
مظاىر التكامؿ اإلجرائي بيف القانوف الجنائي الوطني واألجنبي  -2

  لمقانون الدولي الجنائي والشخصي النطاق الموضوعي: المحور الثاني -2

ضوعات ىذا المحور حوؿ الجرائـ الدولية المشكمة لمنطاؽ الموضوعي لمقانوف الدولي تدور مو
: وىو يشتمؿ عمى الموضوعات الفرعية التالية. الجنائي
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 النطاق الموضوعي لمقانون الدولي الجنائي: المبحث االول

 ماهية الجريمة الدولية : المطمب االول

.. تعريؼ الجريمة الدولية: الفرع األوؿ

 .عف الجرائـ التقميدية لجرائـ الدوليةاتمييز : الفرع الثاني

الجريمة الدولية  خصائص: الفرع الثالث

 .صور الجرائم الدولية واركانها: المطمب الثاني

 صور الجرائـ الدولية: الفرع االوؿ 

 اركاف الجرائـ الدولية: الفرع الثاني

النطاق الشخصي لمقانون الدولي الجنائي   : المبحث الثاني

 ماهية المسؤولية الدولية الجنائية: المطمب االول

 تعريؼ المسؤولية الدولية الجنائية: الفرع االوؿ

 انواع المسؤولية الدولية الجنائية: الفرع الثاني

 المسؤولية الدولية الجنائيةانماط : المطمب الثاني

 الدولية الجنائية لالفرادالمسؤولية : الفرع االوؿ

 المسؤولية الدولية الجنائية لمدولة: الفرع الثاني

االختصاص الجنائي العالمي  :المحور الثالث-3
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 .مفهوم االختصاص الجنائي العالمي واالختصاص الجنائي الدولي: األول المبحث

. مفيـو االختصاص الجنائي العالمي: األوؿ المطمب

. الختصاص الجنائي الدوليامفيـو : الثاني المطمب

. التمييز بين االختصاص الجنائي العالمي واالختصاص الدولي الجنائي: الثاني المبحث

. التقارب بيف االختصاص الجنائي العالمي واالختصاص الدولي الجنائي: األوؿ المطمب

. لجنائيجوانب االختالؼ بيف االختصاص الجنائي العالمي واالختصاص الدولي ا :الثاني المطمب

. االختصاص الجنائي العالمي بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية: الثالث المبحث

. االختصاص الجنائي العالمي في إطار االتفاقيات الدولية: األوؿ المطمب

. السياسة التشريعية الوطنية لتطبيؽ االختصاص الجنائي العالمي: الثاني المطمب

 

 ء الدولي الجنائيالقضا  المحور الرابع -4

والمحاكم الجنائية الدولية   الدولي الجنائي القضاء تطور

الجنائية   اكم الدوليةتطور فكرة القضاء الجنائي الدولي ما قبل إنشاء المح: األول المبحث

 قبؿ الحرب العالمية األولى  تطور القضاء الجنائي الدولي في مرحمة ما:  األوؿ المطمب

تطور القضاء الجنائي الدولي والجيود الدولية إعقاب الحرب العالمية األولى وما : الثاني المطمب
 بعدىا 



 القانون الدولي الجنائيمادة  –قانون دولي وعالقات دولية / دراسات عليا  

 

 www.jilrc.com    -    graduate@jilrc.com 

 

 

 

8 

الحرب العالمية الثانية  اثناء وأعقابالقضاء الجنائي الدولي  تطور: المبحث الثاني

 الجيود الدولية الرامية لمعاقبة مجرمي الحرب خالؿ الحرب العالمية الثانية: المطمب األوؿ

 تشكيؿ المحاكـ الجنائية الدولية في نورمبورغ وطوكيو : مطمب الثانياؿ

 االختصاص الشخصي والموضوعي لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو : المطمب الثالث

 .في يوغسالفيا السابقة وروانداالمحاكم الجنائية الدولية  : المبحث الثالث

           ابقةالمحكمة الجنائية الدولية في يوغسالفيا الس: المطمب األوؿ

 .تشكيؿ المحكمة الجنائية الدولية في يوغسالفيا السابقة: الفرع األوؿ

 .اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية في يوغسالفيا السابقة: الفرع الثاني

.    اإلختصاص الشخصي لمحكمة يوغسالفيا السابقة: اوال

. اإلختصاص الموضوعي لمحكمة يوغسالفيا السابقة: ثانيا

 . المحكمة الجنائية الدولية لرواندا :المطمب الثاني

 .المحكمة الجنائية الدولية لروانداتشكيؿ : الفرع األوؿ

 .المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اختصاصات: الفرع الثاني

 . اإلختصاص الشخصي لمحكمة رواندا: أوالً 

اإلختصاص الموضوعي لمحكمة رواندا  : ثانياً 

 المحاكم الوطنية ذات االختصاص الدولي والمحاكم المختمطة: المطمب الثالث
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 (العالمي ) المحاكـ الوطنية ذات االختصاص الدولي : الفرع األوؿ

 .المحاكـ المختمطة أو المحاكـ الداخمية الدولية: الفرع الثاني

 .1998المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام : المبحث الخامس

 .محكمة الجنائية الدولية الدائمةاؿإنشاء : المطمب األوؿ

 .الطبيعة القانونية لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة: المطمب الثاني

 .اختصاصات المحكمة والعقوبات التي تفرضيا وتنفيذىا: المطمب الثالث

. اإلختصاص الشخصي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة: األوؿالفرع 

.    ي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمةاإلختصاص الموضوع: الثانيالفرع 

 .العقوبات التي تفرضيا المحكمة وتنفيذىا: الفرع الثالث

  :أهم المراجع ● 

 

 دراسة النزاعات المسمحة، إبان المدنية واألعيان المدنيين السكان حماية ،عطية أحمد الخير أبو -

 1998   القاىرة، العربية، النيضة دار ،اإلسالمية بالشريعة مقارنة

 .تختص التي والجرائم لممحكمة األساسي النظام دراسة ،الدائمة الدولية الجنائية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، المحكمة
 1999  ،القاىرة ،العربية النيضة دار ،فيها بالنظر المحكمة

 2003.طبعة الجزائر، ،ىومة دار ،العام الجزائي القانون في الوجيز ،بوسقيعة أحسف -
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 الطبعة .العربية،القاىرة النيضة دار ،الدولي الجنائي القانون مبادئ ،الديف شمس توفيؽ أشرؼ -

 1999 ،الثانية

 ،الجزائر .لمكتاب، الوطنية المؤسسة ،المعاصر الدولي القانون في التدخل عدم مبدأ ،إدريس بوبكر -
 1990 طبعة

 السادسة، القاىرة،الطبعة .،العربية النيضة دار ،السمم وقت في العام الدولي القانون ،سمطاف حامد -

1976 

 القانون .قواعد ضوء في وتطبيقية فقهية دراسة اإلنساني، الدولي التدخل الينداوي، أحمد حساـ -

 1997 طبعة القاىرة،،العربية النيضة دار ،الدولي

 جرائم تطبيقية عمى دراسة مع الحرب جرائم عمى والعقاب المسؤولية شيخة، الخالؽ عبد عمي حساـ -

 2004 طبعة .،اإلسكندرية لمنشر، الجديدة الجامعة دار ،والهرسك البوسنة في الحرب

 طبعة ،القاىرة .العربية، النيضة دار،اإلنساني الدولي القانون لدراسة مدخل ،الجويمي سالـ سعيد -

2003 

 نظامها األساسي ،المحكمة إنشاء الدولية، الجنائية المحكمة ،حسف المطيؼ عبد سعيد -

 النيضة دار ،والمعاصر الحديث الجنائي الدولي القضاء وتطبيقات والقضائي التشريعي واختصاصها

. .2004 طبعة القاىرة، العربية،

 الطبعة .الجزائر، ،ىومة دار ،اإلنسان حقوق حماية في ودورها الجنائية العدالة باية، سكاكني -

 2003 األولى،

 2002.األولى، الطبعة اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،الدولية الجريمة ،العادلي صالح -
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 والنشر، .لمطباعة اليدى ،دارالمعاصر الدولي القانون في دراسات حمدي، أحمد الديف صالح -

 2002 ،الجزائر،

 الحكمة، .بيت الييمنة، قانوف أـ القانوف ىيمنة ،الدولية الجنائية المحكمة ،محمود خميؿ ضاري -

 2003 ،بغداد،

 النيضة .دار اإلحالة، وقواعد اإلختصاص ،الدولية الجنائية المحكمة المسدى، اهلل عبد عادؿ -

 2002 ،القاىرة، ،العربية

 المجنة اإلنساف، .لحقوؽ العربي المعيد منشورات ،اإلنساني الدولي القانون إلى مدخل ،الزمالي عامر -

 1997 الثانية، الطبعة النشر، مكاف دوف األحمر، لمصميب الدولية

 الجامعية، .المطبوعات دار ،الدولية الجريمة عن الجنائية الفرد مسؤولية السعدي، ىاشـ عباس -

  .2002 اإلسكندرية،

 الحماية .الدولية، المنازعات الدولية، المسؤولية :الدولي القانون في محاضرات ،صدوؽ عمر -

 1995 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديواف ،اإلنسان لحقوق الدولية

 .اآلليات :الدولية والعالقات الدولي القانون في اإلنسان حقوق حماية العزيز، عبد قادري -

 2004  الجزائر، والنشر، لمطباعة ىومة دار ،والمحتويات
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