
ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

12قم العدد التسلسلي ر  1422السنة  40عدد:ال 22مجلد: ال 

 

39 

 

 90/97/8910تاريخ القبول:                     11/90/8912تاريخ اإلرسال: 
نتهاكات القانون الدولي اعن والية القضاء الوطني في المساءلة 
 اإلنساني

National juridiciary competence in liability for 

international humanitaire law 

 بلملياني أسماء، طالبة دكتوراه علوم
asma463@rocketamail.com 

 ، محمد بن أحمد2مخبر القانون، المجتمع، السلطة، جامعة وهران 
 

 
بمتابعااة ومعاةبااة مرتإبااي إنتااإااان القااانون الاادولي اإلنساااني  االختصااا إن 

ساااتنادا ا االختصاااا يتقااارر بصاااية أولياااة للمحااااإم الجنا ياااة الوطنياااة، التاااي ينعقاااد لااااا 
للمباااااادق التقليدياااااة المتمألااااااة ااااااي مبااااادأ اإلختصااااااا  اإلةليماااااي، مبااااادأ اإلختصااااااا  
الشخصي ومبدأ اإلختصا  العيني. وةد يتوسع هااا اإلختصاا  ايشامل النفار ااي 
جميااع الجاارا م الدوليااة المرتإبااة ب اا  النفاار عاان مكااان وةوعاااا أو جنسااية مرتإبياااا 

 عالمي.اإلختصا  الوالك إستنادا لمبدأ 
ة، اإلختصااا  الجنااا ي الااوطني، مباادأ اإلةليميااة، مباادأ الشخصاايالكلمااات الماتاةيااة  

 العالمي مبدأ العينية، مبدأ اإلختصا 
Abstract 

The jurisdiction to prosecute and punich the perpetrators of 

humanitarin Law is determined primarily by the national 

criminal courts to wich jurisdiction is based on the traditional 

principles, of territorial principle, nationality principle, and the 

protective priciple. This jurisdiction may extend to the 

consideration of all crimes committed regardless of the place of 

commiddin or the nationality of the conduct based on the 

principle of universal jurisdiction.  
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 مقدمة

إن األاعااااال التااااي يحفاااار القااااانون الاااادولي اإلنساااااني إرتإاباااااا تعتباااار إنتااااااك 
للمبااااادق والقواعااااد المنفمااااة للنةاعااااان المساااالحة وماااان أاااام جاااارا م حاااار ، وتشاااامل هاااااه 
اإلنتااإان بصية عامة ما نصن عليه اإلتياةيان المتعلقة بالقاانون الادولي اإلنسااني، 

 .9111والبروتوكولين الملحقين باا لعام  9191أهماا إتياةيان جنيف األربع لعام 
تحفا  ةواعاد القااانون الادولي اإلنساااني باهمياة بال اة أأناااء النةاعاان المساالحة، 
بحيااأ أن اإلخااهل باااا يعتباار إنتااااك جساايم يسااتوج  مساااءلة ومعاةبااة مرتإبيااه. هاااه 
، المساااءلة والمعاةبااة تإااون ماان إختصااا  القياااء الجنااا ي الااوطني بالدرجااة األولاا 

حيااأ يتقاارر للمحاااإم الجنا يااة الوطنيااة صااهحية اإلختصااا  بنفاار إنتااإااان وجاارا م 
القانون الدولي اإلنساني ويكون الك إستنادا لمبادق اإلختصا  القيا ي التي تخول 
لااااا نفااار جمياااع الجااارا م المرتإباااة ااااوى إةليمااااا بنااااءا علااا  مبااادأ اإلةليمياااة، والجااارا م 

خااارب بموجاا  مباادأ الشخصااية، أو الجاارا م الماسااة المرتإبااة ماان طاارا رعاياهااا اااي ال
بمصاالحة جوهريااة لاااا، بناااءا علاا  مباادأ العينيااة. هاااه القواعااد المتعلقااة باإلختصااا  
تعاارا بالمبااادق التقليديااة أو الإهساايكية التااي تسااتند علياااا الدولااة لبساا  إختصاصاااا 

. اال تإياي هااه القيا ي لمساءلة ومعاةبة مرتإبي إنتااإان القانون الدولي اإلنساني
المبااادق وحاادها لجعااال واليااة القياااء الاااوطني تنعقااد بشااان جمياااع اإلنتااإااان الواةعاااة 

 أأناء النةاعان المسلحة،  أم البد من إعمال مبدأ اإلختصا  الجنا ي العالمي .
 هاا ما سنحاول اإلجابة عنه من خهل النقطتين التاليتين:

ن إنتااإاان القاانون الادولي اإلنسااني واقاا والية القياء الاوطني ااي المسااءلة عا أوال 
 للمبادق التقليدية لإلختصا 

: واليااااة القياااااء الااااوطني اااااي المساااااءلة عاااان إنتااإااااان القااااانون الاااادولي ثانيااااا
 اإلنساني واقا لمبدأ العالمية
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واليااة القضاااء الااوطني فااي المساااءلة عاان انتهاكااات القااانون الاادولي  أوال 
 ية لإلختصاصاإلنساني وفقا للمبادئ التقليد

إن اإلختصا  بمقاياة مرتإبي إنتااإان القانون الدولي اإلنساني ينعقاد ااي 
المقااام األول للمحاااإم الوطنيااة للدولااة التااي وةااع اليعاال اإلجرامااي علاا  إةليماااا إسااتنادا 
لمبدأ اإلةليمية، كما ةد يمتد هاا اإلختصا  ايشمل الجرا م الواةعة خارب إةليم الدولة 

مبدأ اإلختصاا  الشخصاي ااي حاال إرتإاا  هااه الجارا م مان طارا وهو ما يعرا ب
رعايااا الدولااة، أو إسااتنادا لمباادأ اإلختصااا  العينااي، إاا كاناان الجاارا م المرتإبااة تماا  

 بمصالح الدولة الجوهرية.
   مبدأ اإلقليمية-1

يعتبار مبادأ اإلةليمياة مان أإأار المباادق التاي تجساد سايادة الدولاة علا  إةليمااا 
، االدولااة تملااك ساالطة مطلقااة وكاملااة علاا  كاال مااا يوجااد اااوى إةليماااا، األماار ورعاياهااا

ختصاصااااااا القياااااا ي علااااا  جمياااااع األشاااااخا   الااااااح يسااااامح لااااااا ببسااااا  سااااايادتاا وا 
الموجودين اوى هاا اإلةليم وعل  كااة الجارا م المرتإباة داخلاه ويكاون الاك مان خاهل 

الوطنياااااة التابعااااة لااااااا  خيااااوال هاااااالء األشاااااخا  والجاااارا م التاااااي يرتإبوناااااا للمحاااااإم
 ولقانوناا الوطني. 

يقصااد بمباادأ اإلةليميااة تطبياال الاان  الجنااا ي الااوطني علاا  الجاارا م المرتإبااة 
اااااوى إةلاااايم الدولااااة ب اااا  النفاااار عاااان جنسااااية الشااااخ  مرتإاااا  الجريمااااة أو طبيعااااة 

. االدولاااة تماااار  إختصاصااااا بصاااية أولياااة علااا  جمياااع 1المصااالحة المعتااادا عليااااا
مادام أناا تملك سايادة علا  هااا اإلةلايم ومان أام  2ن اوى إةليماا،األشخا  الموجودي

اإن كل ما يقع اوةه من جرا م يخيع لقانوناا الاوطني، وااي مقابال الاك ااإن القاانون 
ن كانااااان األاعاااااال  الجناااااا ي الاااااوطني للدولاااااة ال يطبااااال خاااااارب حااااادود إةليمااااااا حتااااا  وا 

 .3اإلجرامية مرتإبة من رعاياها
ور كبياار اااي تحديااد نطاااى سااريان اإلختصااا  القيااا ي إن لمباادأ اإلةليميااة د

الااوطني للدولااة بالنساابة للجاارا م المرتإبااة اااوى إةليماااا، حيااأ تإااون المحاااإم الوطنيااة 
مختصااة بالمساااءلة والمعاةبااة عاان جميااع الجاارا م المرتإبااة اااوى إةلاايم الدولااة، ويتجلاا  
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ساتبعاد أح ةاانون الك مان خاهل تطبيال ةاانون العقوباان الاوطني علا  هااه الجارا م وا  
أجنبااي أخاار، ايساارح تطبياال القااانون الااوطني علاا  كاماال إةلاايم الدولااة سااواء الباارح أو 
الجااوح أو البحاارح. كمااا يمتااد نطاااى تطبيقااه ليشاامل أييااا الجاارا م الواةعااة علاا  مااتن 

 .4السين والطا ران التابعة للدولة والتي تحمل علماا ماما كان مكان تواجدها
ين يرتإبون جرا م دولية خطيرة تشكل إنتااإا لمبادق وبالك اإن األشخا  الا

وةواعاااد القاااانون الااادولي اإلنسااااني يخياااعون إلختصاااا  المحااااإم الجنا ياااة الوطنياااة 
للدولة التي إرتإبوا اوةاا جرا مام ويطبل عليام تشريعاا الوطني. وةاد تام تإاري  هااا 

مناااع جريماااة إباااادة  المبااادأ يااامن العدياااد مااان اإلتياةياااان والنصاااو  الدولياااة، كإتياةياااة
تياةيان جنيف األربع لعام  91915الجن  البشرح والمعاةبة علياا لعام   . 91916وا 

تتجلاا  أهميااة تطبياال اإلختصااا  اإلةليمااي ماان حيااأ أنااه يجسااد مباادأ ساايادة 
الدولاة علاا  إةليمااا، ممااا يجعلااا تنياارد بممارسااة واليتااا القيااا ية علا  جميااع الجاارا م 

. 7يم والاك مان خاهل تطبيال ةانونااا العقاابي علا  هااه الجارا مالمرتإبة اوى هاا اإلةل
كماااا أن األخاااا بمبااادأ اإلختصاااا  اإلةليماااي يساااتجي  لااادواعي توةياااع العقاااا  وتحقيااال 
اكرة الردال العام، ألن مكان وةوال الجريمة هو المكان الاح تفار ايه مشاعر السخ  

سااتجي  لمتطلبااان وعاادم الرياا  بإنتااااك القااانون هاااا ماان جاااة، وماان جاااة أخاارا ي
حسن سير العدالة، ألن محاإمة المتام اي مكان إرتإابه للجريمة يسال من إجراءان 

 .8التحقيل والبحأ عن األدلة
لمباادأ اإلةليميااة وجاااان، وجااه إيجااابي ووجااه ساالبي، أمااا الوجااه اإليجااابي ااااو 

ماان  يعنااي أن تخاات  الدولااة بالمساااءلة والمعاةبااة عاان الجاارا م المرتإبااة اااوى إةليماااا
خهل تطبيل تشريعاا الوطني علياا، ب   النفر عان جنساية مرتإا  الجريماة وعان 
طبيعااة المصاالحة المعتاادا علياااا. وأمااا الوجااه الساالبي ايقصااد بااه أن القااانون الااوطني 
للدولااة ال يطباال وال يساارح علاا  الجاارا م المرتإبااة خااارب اإلةلاايم ألن الااك يماا  بساايادة 

ليماااا، االدولااة تلتااةم بااإحترام ساايادة الاادول األخاارا الدولااة التااي وةعاان الجريمااة اااوى إة
 . 9بشرط أن تحترم سيادتاا
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يحف  مبدأ اإلةليمية بقبول وا عتمااد مان طارا العدياد مان التشاريعان الوطنياة 
بإعتباااره المعيااار األول والر يسااي الاااح تعتمااد عليااه الاادول لبساا  إختصاصاااا بااالنفر 

لتشاريع اليرنساي الااح أإاد علا  المبادأ يامن اي الجرا م المرتإبة اوى إةليماا، منااا ا
مااان ةاااانون العقوباااان والتشاااريع المصااارح ااااي الماااادة األولااا  مااان ةاااانون  991الماااادة 

 .10العقوبان والتشريع اإليطالي اي المادة السادسة والبلجيكي اي المادة األول 
وةاااد تبنااا  المشااارال الجةا ااارح أساااوة ببااااةي التشاااريعان الجنا ياااة األجنبياااة مبااادأ 

ةليمية الاح كرسه يمن ةانون العقوبان بقوله "يطبل ةانون العقوبان عل  الجارا م اإل
 11التي ترتإ  اي أرايي الجماورية"

كماااا نااا  ااااي ةاااانون اإلجاااراءان الجةا ياااة علااا  أناااه "تعاااد مرتإباااة ااااي اإلةلااايم 
الجةا رح كل جريمة تإون عمل مان األعماال الممياةة ألحاد أركانااا المكوناة لااا ةاد تام 

 12ةا ر"اي الج
باااالك يطبااال ةاااانون العقوباااان الجةا ااارح داخااال إةلااايم الدولاااة الجةا رياااة وتسااارح 
أحكامه عل  جميع األشخا  الاين يرتإبون أاعاال تصنف بإعتبارها جارا م بمقتيا  

 . 13هاا القانون سواء كانوا من المواطنين الجةا ريين أو حت  األجان 
 مبدأ الشخصية ومبدأ العينية -8

ة أن اإلختصاااا  بمهحقاااة ومتابعاااة مرتإباااي إنتااإاااان القاااانون القاعااادة العامااا
الاادولي اإلنساااني ينعقااد بصااية أوليااة للدولااة التااي وةعاان الجريمااة اااوى إةليماااا إسااتنادا 
لمبدأ اإلةليمية، إال أن إعتمااد هااا المبادأ وحاده كيار كااا للتصادح لاااه اإلنتااإاان، 

منع إااهن مرتإبيااا مان المسااءلة األمر الاح إستدع  اإلستعانة بمبادق أخرا تإيل 
 والعقا  والتي تتمأل اي مبدأ الشخصية ومبدأ العينية.

 مبدأ الشخصية -أ
يقصاااااد بمبااااادأ الشخصاااااية أو اإلختصاااااا  الشخصاااااي أن كااااال دولاااااة تماااااار  

، ايااي حااال إرتإااا  14إختصاصاااا القيااا ي علاا  األشااخا  الاااين يحملااون جنساايتاا
خااارب بااهده، أاام يعااود للااوطن ةباال أن يتااابع المااواطن الاااح ينتمااي إلاا  الدولااة جريمااة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

12قم العدد التسلسلي ر  1422السنة  40عدد:ال 22مجلد: ال 

 

44 

 

ويعاة  عل  إرتإاباا، تإاون الدولاة التاي يحمال جنسايتاا مختصاة بمسااءلته ومعاةبتاه 
 تاسيسا عل  مبدأ الشخصية.

وماان أاام اااإن مباادأ شخصااية العقااا  يجعاال اإلختصااا  الجنااا ي للدولااة يمتااد 
لااااة. ااإلختصااااا  ليشاااامل الجاااارا م المرتإبااااة ماااان طاااارا المااااواطنين خااااارب حاااادود الدو 

نمااا يتعاادا  الشخصااي ال ينحصاار تطبيقااه علاا  الجاارا م الواةعااة داخاال إةلاايم الدولااة، وا 
الااك ليطبااال علااا  الجااارا م الواةعاااة خاااارب هااااا اإلةلااايم مااان طااارا الماااواطنين الحااااملين 
لجنساااية الدولاااة، خاصاااة وأن اإلختصاااا  الشخصاااي يااارتب  أساساااا بجنساااية مرتإااا  

محل متابعة ااي أح مكاان وجاد اياه، حتا  ولاو كاان الجريمة، هاا األخير الاح يكون 
. وباااالك يعتبااار 15خاااارب إةلااايم الدولاااة ماااادام أناااه حامااال لجنساااية الدولاااة التاااي تهحقاااه

اإلختصااا  الشخصااي أحااد المبااادق اإلحتياطيااة إلنعقاااد واليااة القياااء الااوطني ماان 
 .16أجل مساءلة ومعاةبة مرتإبي الجرا م الدولية باإلعتماد عل  رابطة الجنسية

إن القاااانون الجناااا ي للدولاااة ال يطبااال إال علااا  رعاياهاااا أو األشاااخا  الااااين 
ينتمون إلياا بجنسيتام ممن إرتإبوا األاعال المجرماة، ب ا  النفار عان المكاان الااح 
 وةعن ايه الجريمة أو حت  جنسية الشخ  الااح إرتإبان الجريماة ااي حقاه، وهاو ماا

ةاااانون الدولاااة علااا  ياااحايا الجااارا م  يعااارا بمبااادأ الشخصاااية اإليجابياااة، أو أن يطبااال
الااااين يحملااااون جنسااااية الدولاااة، دون األخااااا بعااااين اإلعتباااار مكااااان وةااااوال الجريمااااة أو 

 .17جنسية مرتإباا، وهو ما يعرا باإلختصا  الشخصي السلبي
إن الاااادا مااان إعتمااااد مبااادأ اإلختصاااا  الشخصاااي يرجاااع إلااا  عااادم جعااال 

رتإاابام الوطن ملجا لمنتاكي القانون، الاين يشوهون سا معة بهدهام بخارةام للقاانون وا 
الجرا م خارب دولام، خاصة وأن الدول ال تسلم رعاياها اي كالا  األحياان وال يمكنااا 
اي الوةن نيسه متابعتام عن جرا م إرتإبوهاا ااي الخاارب تاسيساا علا  مبادأ اإلةليمياة، 

بااة هاااالء لمساااءلة ومعاة 18مااادام الحااال كااالك اإنااه البااد ماان األخااا بمباادأ الشخصااية
 المجرمين ومنع إاهتام من العقا .

أخااان العديااد ماان التشااريعان الوطنيااة بمباادأ الشخصااية كاسااا  إلختصااا  
ةيا اا الوطني بنفر الجرا م المرتإبة من طرا رعاياها، من بينااا التشاريع اليرنساي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علميةمجلة 

12قم العدد التسلسلي ر  1422السنة  40عدد:ال 22مجلد: ال 

 

45 

 

والتشااريع المصاارح  99119الاااح إعتمااد هاااا المباادأ ياامن ةااانون العقوبااان اااي المااادة 
 211و 212المادة الأالأة من ةانون العقوبان والتشريع الجةا ارح ااي الماادتين يمن 

 . 20من ةانون اإلجراءان الجةا ية
إعتمااااد المشاااارال الجةا اااارح مباااادأ اإلختصااااا  الشخصااااي الاااااح يقيااااي بنياااااا  
وتطبيااال القاااانون الجةا ااارح علااا  الماااواطنين الااااين يحملاااون الجنساااية الجةا رياااة ب ااا  

يتواجادون ايااه، اياي حاال إرتإاا  الماواطن الجةا ارح لجريمااة  النفار عان المكاان الااح
ااي الخاارب أاام يعاود إلا  الجةا اار دون أن يحااإم عان هاااه الجريماة أو يقياي العقوبااة 
المحكوم باا عليه أو تسق  عنه بالتقادم أو العيو يمكن ااي هااه الحاال أن يحااإم ااي 

ولااة أن تقااوم بتسااليم المااواطن بااهده. كمااا ياادخل اااي مياااوم هاااا المباادأ أنااه ال يجااوة للد
الجةا ااارح مرتإااا  الجريماااة إلااا  الدولاااة التاااي إرتإااا  ايااااا الجريماااة لتعاااار  الاااك ماااع 

 . 21مبادق وأحكام الدستور
ن كااان يااادا إلاا  تطبياال ةااانون العقوبااان  إن مباادأ اإلختصااا  الشخصااي وا 

بتام عل  المواطنين الاين ينتمون إل  الدولاة بجنسايتام والاك ل ار  مسااءلتام ومعااة
عن الجرا م التي يرتإبوناا خارب دولام، وبالتاالي وياع حاد إلاهتاام مان العقاا . إال 
أن هاااا المباادأ ال يخلااو ماان اإلنتقاااد، خاصااة بالنساابة للجاارا م المرتإبااة ماان كياار رعايااا 
الدولااة، والتااي يمكاان أن تماا  بمصااالح هاااه األخياارة وتااادد سااهمتاا، ااإلعتماااد علاا  

ده يمكان أن ياادح إلا  إااهن هااالء المجارمين الادولين مان تطبيل مبدأ الشخصية وح
العقاااا ، لاااالك كااااان مااان الااااهةم البحاااأ عاااان سااابيل أخاااار يمكااان ماااان مسااااءلة هاااااالء 
المجااارمين والاااااح يتحقااال ماااان خاااهل مباااادأ اإلختصاااا  العينااااي أو ماااا يساااام  بمباااادأ 

 العينية.
 مبدأ العينية -ب

ه اي بعا  التشاريعان مبدأ عينية الن  الجنا ي أو كما يصطلح عل  تسميت
مباادأ الحمايااة أو مباادأ الصااهحية الااتيااة يقصااد بااه شاامول الجاااان القيااا ية الوطنيااة 
متداد إختصاصاا إل  الجرا م التي تما  بمصالحة الدولاة أو بساهمة وأمان إةليمااا،  وا 
دون األخااا بعااين اإلعتبااار جنسااية مرتإاا  الجريمااة أو مكااان إرتإاباااا، االدولااة تعتباار 
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ن وةعن هااه الجريماة خاارب حادود إةليمااا أو مان  مختصة طبقا لمبدأ العينية، حت  وا 
 .  22أشخا  ال يحملون جنسيتاا

إن اإلختصااا  العيناااي ال يبناا  علااا  أساااا  إةليمااي، ألن الجريماااة المرتإباااة 
وةعاان خااارب إةلاايم الدولااة، وال علاا  أسااا  شخصااي لعاادم تااواار رابطااة الجنسااية اااي 

التبريار الر يساي إلعتمااد هااا المبادأ ااي القاانون  الشخ  مرتإا  الجريماة، لاالك ااإن
 .23الدولي هو حاجة الدولة للدااال عن مصالحاا األساسية

اكل جريمة يمكن أن تم  بالمصالح الجوهرياة للدولاة، حتا  ولاو وةعان ااوى 
إةلاايم دولااة أجنبيااة، تماانح للدولااة وبكاال تاإيااد شاارعية متابعااة ومحاإمااة مرتإبياااا، دون 

وةوعااااا داخااال حااادود إةليمااااا. هااااه المتابعاااة والمحاإماااة المقاااررة  الحاجاااة إلااا  يااارورة
بموج  مبدأ الحماية أو مبادأ العينياة تعطاي للدولاة الحال ااي الادااال ياد كال الجارا م 
واإلنتااإااااان التاااااي تاااااادد مصااااالحاا األساساااااية والجوهرياااااة، والااااك لتعاااااوي  وتااااادارك 

 .24األجنبية الهمباالة من طرا الدول بشان الجرا م الموجاة يد الدول
ن كان تطبيل مبدأ العينية يرتإة اي جاوهره علا  الادااال عان مصالحة  حت  وا 
خاصة تام دولة معينة بااتاا، ايطبل عل  الجرا م التي تخل وتما  بمصالحة متعلقاة 
بااااا بصااااية مباشاااارة، اااااااا ال يعنااااي أن تطبيقااااه ال يخاااادم المصااااالح المشااااتركة للاااادول، 

وناااا الااوطني علاا  جريمااة تماا  مصااالحاا خاصااة وأن كاال دولااة تخاات  بتطبياال ةان
بصاية مباشارة، وأن هاااه الجريماة يمكاان أن تما  بمصااالح الادول األخاارا بصاية كياار 
مباشاااارة، األماااار الاااااح يخاااادم مباااادأ تحقياااال التعاااااون الاااادولي ألجاااال مكااحااااة الجريمااااة 

 .25الدولية
تتجلاا  أهميااة مباادأ العينيااة ماان حيااأ أنااه يجسااد حاار  كاال دولااة علاا  حمايااة 

من جاة، كما أنه يتها  النق  الاح يشاو  كال   عدم المسا  بسيادتاامصالحاا و 
من مبدأ اإلةليمية والشخصية من جاة أخرا اياادح إلا  عادم إااهن مرتإباي الجارا م 
الدولية الخطيرة من العقا ، خاصة تلاك التاي تما  بالمصاالح األساساية للادول والتاي 

واقا لمبدأ اإلةليمية، ألن الجريماة  تعجة هاه األخيرة عن اإلختصا  بالمعاةبة علياا
لم تقع داخل حدود إةليماا، أو إستنادا لمبدأ الشخصية، ألن مرتإ  الجريمة لي  من 
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رعاياها، ومن أام ااإن الدولاة تإاون مختصاة بالمسااءلة عان هااه الجارا م إساتنادا لمبادأ 
 العينية.

وانينااا ة تبنن عديد الدول مبدأ اإلختصا  العيني، من خاهل تإريساه يامن
الوطنية حت  تتمكن من تمديد إختصاصاا الجنا ي ليشمل بالمساءلة الجرا م المرتإباة 
خارب إةليماا والماسة بمصالحاا األساسية والجوهرية، والتي يتعار عل  كال مان مبادأ 

كالتشاااااريع  26اإلختصاااااا  اإلةليماااااي ومبااااادأ اإلختصاااااا  الشخصاااااي التصااااادح لااااااا،
 991ن العقوبااان والتشااريع اليرنسااي اااي المااادة المصاارح اااي المااادة الأانيااة ماان ةااانو 

اليقارة العاشاارة ماان ةاانون العقوبااان. أمااا المشارال الجةا اارح اقااد نا  علاا  مباادأ العينيااة 
مااان ةاااانون اإلجاااراءان الجةا ياااة، التاااي تقياااي باااان "كااال أجنباااي  211يااامن الماااادة 

 إرتإاا  خااارب اإلةلاايم الجةا اارح بصاايته ااعاال أصاالي أو شااريك جنايااة أو جنحااة يااد
سااااهمة الدولااااة الجةا ريااااة أو تةيييااااا لنقااااود أو أوراى مصااااراية وطنيااااة متداولااااة ةانونااااا 
بالجةا ر تجوة متابعته ومحاإمته واقا ألحكام القانون الجةا ارح إاا ألقاي علياه القاب  

  .27اي الجةا ر أو حصلن الحكومة عل  تسليمه لاا"
ر تطبيقااه اااي إن المشاارال الجةا اارح عنااد تبنيااه لمباادأ اإلختصااا  العينااي حصاا

الجااارا م التاااي تاااادد ساااهمة الدولاااة الجةا رياااة والجااارا م المتعلقاااة بتةياااف النقاااود واألوراى 
المصراية بإعتبارها من الجرا م الخطيرة، إال أنه أكيل يام جارا م أخارا أإأار خطاورة 
وهي الجرا م الدولياة، التاي تعتبار مان الجارا م الشاديدة الخطاورة التاي تساتدعي مسااءلة 

نماا بمصالحة ومعاةباة  مرتإبيااا، ألن وةوعااا ال يما  بمصالحة وساهمة الدولاة اقا  وا 
وسااهمة المجتمااع الاادولي ككاال. ويرجااع سااب  الااك إلاا  أن الدولااة الجةا ريااة لاام تجعاال 
ةوانيناا الوطنية موا ماة إللتةاماتااا الدولياة، اباالركم مان أنااا صاادةن علا  اإلتياةياان 

ا  علاااا  إرتإابااااا كإتياةياااة منااااع جريماااة اإلبااااادة المتعلقاااة بمناااع الجاااارا م الدولياااة والعقااا
تياةيااة مناهيااة التعاااي  لساانة  9191الجماعيااة والمعاةبااة علياااا لساانة  ، إال 9119وا 

أناا لم تسع  إل  سن تشريع خاا  للمعاةباة علا  هااه الجارا م وال إلا  تعاديل ةاانون 
ولياااة. علااا  العقوباااان الاااوطني، ليصااابح أإأااار ته ماااا وتماشااايا ماااع هااااه اإلتياةياااان الد
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خااااها الاااادول األروبيااااة أمأااااال ارنسااااا، بريطانيااااا وألمانيااااا التااااي جساااادن محتااااوا هاااااه 
 .   28اإلتياةيان يمن تشريعاتاا الداخلية

من خهل ماسبل اكره يمكن القول أن القياء الجنا ي الوطني يكون مختصاا 
ادق بمسااااءلة ومعاةبااااة مرتإبااااي إنتااإااااان القااااانون الاااادولي اإلنساااااني بناااااءا علاااا  المباااا

التقليديااة لإلختصاااا  والاااك ااااي حاااال وةااوال هااااه الجااارا م أو اإلنتااإاااان داخااال إةلااايم 
الدولااة أو ماان طاارا أشااخا  يحملااون جنساايتاا، أو اااي حااال مااا إاا كاناان الجريمااة 

 المرتإبة تم  مصلحة أساسية للدولة التي ينعقد لاا اإلختصا . 
القاانون الادولي اإلنسااني والية القضاء الوطني فاي المسااءلة عان انتهاكاات  ثانيا 

 وفقا لمبدأ العالمية
تحقيقااا لمباادأ العدالااة الجنا يااة الدوليااة وسااعيا لويااع حااد لفاااهرة اإلاااهن ماان 
العقا  تم تطوير وتوسيع مبادق اإلختصا  الجنا ي الاوطني ااصابح يمكان مهحقاة 
مرتإباااي الجاااارا م الدوليااااة الخطياااارة ومساااااءلتام، ب اااا  النفاااار عاااان أح إعتبااااار أخاااار، 

مكان وةوال الجريمة أو جنسية مرتإبااا أو حتا  صاية األشاخا  انمارين بإرتإابااا، ك
سااواء كااانوا ماان الماادنيين أو العسااكريين، حيااأ يمكاان ألح دولااة أن تخاات  بمساااءلة 

يعارا بمبادأ اإلختصاا  الجناا ي العاالمي  ، وهو مانالدولييومتابعة هاالء المجرمين 
 أو عالمية اإلختصا  الجنا ي.

 مبدأ اإلختصاص الجنائي العالمي وأهميته ماهوم -1
اإلختصاااااا  الجنااااااا ي العاااااالمي يقصااااااد باااااه إنعقاااااااد والياااااة القياااااااء الااااااوطني 
لإلختصا  بالمساءلة والمعاةبة عن الجرا م الدولية المحددة يمن التشريع الاوطني، 
دون يرورة وجود رابطة بين الشخ  مرتإ  الجريمة والدولة صاحبة اإلختصاا ، 

ختصا  الجنا ي العالمي يمار  بشان تلك الجرا م التاي ترتإا  خاارب وبالك اإن اإل
الحااادود اإلةليمياااة للدولاااة ومااان كيااار األشاااخا  الااااين يحملاااون جنسااايتاا، مماااا يجعااال 
البحاااأ عااان تحدياااد مكاااان وةاااوال الجريماااة أو جنساااية  مرتإبااااا عاااديم األأااار ومااان دون 

يرتإاة ااي إنعقااده إلا   . ااإلختصاا  الجناا ي العاالمي29أهمية اي إعمال هااا المبادأ
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نوال الجريمة المرتإبة، بصرا النفر عن أح عهةة أخرا ةاد تارب  الشاخ  مرتإا  
 الجريمة بالدولة صاحبة اإلختصا ، كمكان وةوال الجريمة مأه أو جنسية مرتإباا.

إن مبااادأ اإلختصاااا  الجناااا ي العاااالمي يوساااع مااان دا ااارة إختصاااا  محااااإم 
انون العقوباان، ايسامح لإال دولاة بمتابعاة وةماع القياء الاوطني ومان نطااى تطبيال ةا

مرتإبااي اإلنتااإااان الجساايمة المعتاارا باااا اااي القااانون الاادولي، مااع عاادم األخااا بعااين 
اإلعتبااار مكااان وةااوال الجريمااة أو جنسااية الجاااني أو المجنااي عليااه. وهااو بااالك يعتباار 

يااة خروجا عن المبادق التقليدية المعرواة لممارسة اإلختصا  الجنا  ي الوطني وا 
، خاصااة مااع 30يمكناااا أن تسااام اااي تحقياال الااردال الاادولي ومنااع اإلاااهن ماان العقااا 
 ةصور المبادق التقليدية اي مجاباة الجرا م الدولية والتصدح لمرتإبياا.

إن المواد المشتركة باين إتياةياان جنياف األرباع المتعلقاة باإلنتااإاان الجسايمة 
ني التاااي تخياااع لمبااادأ عالمياااة اإلختصاااا  الجناااا ي، لقواعاااد القاااانون الااادولي اإلنساااا

تسرح اق  اي حال النةاعان المسلحة الدولية، ومن تم اإن مبدأ اإلختصا  الجنا ي 
ن تعلال األمار  العالمي ال يمكن تطبيقه بشان النةاعان المسالحة كيار الدولياة، حتا  وا 

بااادأ اإلختصاااا  . إال أناااه وباااالرجوال ألساااا  إةااارار وا عتمااااد م31باإلنتااإاااان الجسااايمة
نمااا يسااتند كااالك إلاا   الجنااا ي العااالمي نجااد أنااه ال يقتصاار علاا  اإلتياةيااان الدوليااة وا 

القانون الدولي العراي، الاح يقيي بتطبيال هااا المبادأ علا  كاااة  إنتااإاان القاانون 
الااادولي اإلنسااااني، ساااواء المرتإباااة أأنااااء النةاعاااان المسااالحة الدولياااة أو كيااار الدولياااة، 

أإدتااه اللجنااة الدوليااة للصاالي  األحماار، بقولاااا أن ماان حاال الاادول بساا   األماار الاااح
إختصاصاا القيا ي الوطني ليشمل إنتااإاان القاانون الادولي اإلنسااني الواةعاة أأنااء 
النةاعان المسلحة كير الدولية، سواء اإلنتااإان الجسيمة الواردة يمن الماادة الأالتاة 

تااإااااان الخطياااارة المنصااااو  علياااااا ياااامن المشااااتركة بااااين إتياةيااااان جنيااااف  أو اإلن
 .32بروتوكول جنيف الأاني، بإعتبار أن الك يشكل ةاعدة دولية عراية

إاا كان اإلختصا  الجنا ي العاالمي يمانح للمحااإم الوطنياة للدولاة صاهحية 
مهحقة ومتابعة األشخا  الاين يرتإبون جرا م دولية خطيرة يبيناا التشريع الاوطني، 

ية عهةة ترب  مرتإ  الجريمة بالدولة التي ينعقد لاا اإلختصاا ، من دون إشتراط أ
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يتهشا  ويصابح مان دون جادوا ااي مواجااة هاااا  الادوليينااإن مبادأ تساليم المجارمين 
اإلختصا ، ايسق  حل المجارمين الادوليين ااي اللجاوء إلا  دولاة أخارا للتاار  مان 

 المساولية والعقا .
للنفار ااي جارا م القاانون الادولي اإلنسااني يتقرر إنعقااد والياة القيااء الاوطني 

إستنادا لمبدأ اإلختصا  الجنا ي العالمي، إما بالن  علا  هااا اإلختصاا  بشاكل 
صاااريح يااامن التشاااريع الاااوطني للدولاااة، أو عااان طريااال إتياةياااة دولياااة تصاااادى عليااااا 

. 33الدولة اتيع عل  عاتقاا واج  مهحقة ومساءلة مرتإبي الجارا م الدولياة الخطيارة
ااإلختصا  بنفر جرا م القانون الدولي اإلنساني ال يكون إال مان خاهل إدمااب هااه 
اإلنتااإاااان أو الجااارا م يااامن التشاااريع الاااوطني للدولاااة لتمكاااين القيااااء الاااوطني مااان 
مهحقة ومتابعة مرتإبياا والاك بإعتمااد أحاد األسالوبين، إماا الان  علا  هااه الجارا م 

خااااات  بمساااااءلة العسااااكريين، أو إدماااااب هااااااه ياااامن القااااانون العسااااكرح بإعتباااااره الم
 .    34اإلنتااإان يمن ةانون العقوبان الوطني حت  تإون المساءلة عناا أوسع وأشمل

إن مكااحاااة الجااارا م الدولياااة التاااي تشاااكل إنتااإاااان لقواعاااد القاااانون الااادولي    
اإلنساني وويع حد إلاهن مرتإبيااا مان العقاا  يقتياي تإااأف وتعااون الادول ايماا 
بيناااااا بالدرجااااة األولاااا ، اااااه ينحصاااار دور الدولااااة اااااي تقنااااين جاااارا م القااااانون الاااادولي 
نماا ينب اي عليااا بسا  إختصاصااا القياا ي  اإلنساني يمن ةوانيناا الوطنياة اقا ، وا 
لمهحقاااة ومتابعاااة مرتإبيااااا ب ااا  النفااار عااان مكاااان وةوعااااا أو جنساااية مرتإبيااااا أو 

 يحاياها. 
  الجناااا ي العاااالمي إلااا  تيشاااي الجريماااة يرجاااع ساااب  إعتمااااد مبااادأ اإلختصاااا

نتشااارها علاا  نطاااى واسااع وباااألخ  الجاارا م الدوليااة المنفمااة التااي تتجاااوة  الدوليااة وا 
األاعاال اإلجراميااة المكونااة لاااا حادود إةلاايم الدولااة الواحاادة، اتنصارا  أارهااا إلاا  أإأاار 

جعلاااا مان دولااة، هاااا ماان جاااة، وماان جاااة أخاارا اااإن تقاادم وسااا ل النقاال واإلتصااال و 
لاا  حاد كبيار ااي تسااايل ماماة المجارمين الادوليين الاااين  أإأار تطاورا وتحاديأا سااهم وا 
أصابحوا يرتإباون الجاارا م الدولياة أاام ييارون إلا  دول أخاارا حتا  ييلتااون مان العقااا ، 
اكااان اللجااوء إلاا  جعاال المهحقااة والمتابعااة عاان إرتإااا  الجاارا م الدوليااة عالميااة، هااو 
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هاالء المجرمين. وبالك اإن اإلختصا  الجناا ي العاالمي السبيل الوحيد لردال وجةر 
يعتبر من انليان اليعالة اي التصدح لمرتإباي الجارا م الدولياة الخطيارة ومناع إاهتاام 

 .   35من العقا 
 األساس القانوني لإللتزام بمبدأ اإلختصاص الجنائي العالمي -8

تااإااااان القااااانون إن اإللتااااةام  بمباااادأ اإلختصااااا  الجنااااا ي العااااالمي بشااااان إن
الدولي اإلنساني يجد أساسه اي اإلتياةيان الدولية التي تن  علا  هااا المبادأ كاإلتةام 
دولااي يحااأ الاادول األطااراا علاا  إتخاااا التاادابير الهةمااة لمهحقااة ومساااءلة مرتإبااي 
الجاارا م الدوليااة الخطياارة، أو ياامن تشااريعان وطنيااة تعتماادها الاادول بصااية إختياريااة 

 المبدأ. ألجل إةرار هاا
  على المستوى الدولي  -أ

يجد تطبيل مبدأ اإلختصا  الجنا ي العالمي ألجل مهحقاة ومتابعاة مرتإباي 
إنتااإان القانون الدولي اإلنساني مصدره اي القانون الدولي العراي، اقاد أجماع اليقاه 
م الدولي ومنا وةن طويل علا  إعتباار األاعاال المرتإباة أأنااء النةاعاان المسالحة جارا 

 .36دولية، والك دون النفر إل  مكان وةوعاا أو جنسية مرتإبياا أو يحاياها
المتعلقااة  9191أمااا بشااان القااانون اإلتياااةي، اااإن إتياةيااان جنيااف األربااع لعااام 

 91بالقانون الدولي اإلنساني أإادن مان خاهل نصااا يامن الماواد المشاتركة  الماادة 
مان اإلتياةياة الأالأاة  921ةية الأانية، الماادة من اإلتيا 25من اإلتياةية األول ، المادة 

علاااا  ياااارورة إتخاااااا كاااال دولااااة طاااارا اااااي  37ماااان اإلتياةيااااة الرابعااااة  969والمااااادة 
اإلتياةيااان التااادابير واإلجاااراءان القانونياااة الهةماااة لقماااع مرتإباااي اإلنتااإاااان الجسااايمة 

، الجاارا م يااد للقااانون الاادولي اإلنساااني، المتمألااة أساسااا اااي جريمااة اإلبااادة الجماعيااة
، اوياعن 38اإلنسانية، جرا م الحار ، التعااي ، اليصال العنصارح، اإلساتعباد وكيرهاا

علاااا  عاااااتل الاااادول األطااااراا اااااي اإلتياةيااااان واجاااا  البحااااأ عاااان األشااااخا  الاااااين 
، أاام خياارن الاادول األطااراا بااين 39يرتإبااون هاااه اإلنتااإااان التااي تشااكل جاارا م حاار 

 .40ل  دولة أخرا طرا لمحاإمتاممحاإمة هاالء المجرمين أو تقديمام إ
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كما تم إةرار مبدأ اإلختصا  الجنا ي العالمي أييا يمن بروتوكول جنياف 
الملحل بإتياةيان جنيف األرباع، الااح أإاد علا  أن تتباع ومهحقاة  9111األول لعام 

مرتإباااي اإلنتااإااااان الجسااايمة لقواعااااد القاااانون الاااادولي اإلنسااااني يسااااتلةم إعماااال مباااادأ 
ولي ااااي القياااايا الجنا ياااة، إا يشاااكل هااااا التعااااون مساااالة جوهرياااة ألجااال التعااااون الاااد

تيعياااال المتابعاااااة القياااااا ية الجنا ياااااة لمرتإبااااي اإلنتااإاااااان الجسااااايمة للقاااااانون الااااادولي 
اإلنسااااني أو مااان أجااال تساااليم هااااالء المجااارمين إلااا  دولاااة أخااارا طااارا ااااي إتياةياااان 

 .41جنيف لمتابعتام ومساءلتام
يااااف نجاااد أسااااا  إةااارار مباااادأ اإلختصاااا  الجنااااا ي إياااااة إلاااا  إتياةياااان جن

العاااالمي يااامن اإلتياةياااان الدولياااة المتعلقاااة بالقاااانون الااادولي الجناااا ي، والتاااي يمكااان 
تطبيقاااا علاا  جاارا م القااانون الاادولي اإلنساااني، كاإلتياةيااة المتعلقااة بعاادم تقااادم جاارا م 

ابعة "تتعاد الدول ، حيأ جاء اي المادة الر 9161الحر  والجرا م يد اإلنسانية لعام 
األطراا اي هاه اإلتياةية بالقيام واقاا لإلجاراءان الدساتورية لإال منااا، بإتخااا تادابير 
تشاااريعية أو كيااار تشاااريعية تإاااون يااارورية لإيالاااة عااادم ساااريان التقاااادم علااا  الجااارا م 
المشار إلياا اي المادتين األول  والأانية مان هااه اإلتياةياة، ساواء مان حياأ المهحقاة 

 ن حيأ المعاةبة، ولإيالة إل ا ه إن وجد"أو م
وباااالك ااااإن الااادول األعيااااء ااااي اإلتياةياااة يقاااع علااا  عاتقااااا إلتاااةام بمهحقاااة 
ومتابعااة مرتإبااي جاارا م الحاار  والجاارا م يااد اإلنسااانية بواسااطة ةيااا اا الااوطني، وأن 
هاااه الجاارا م ال تخيااع لمباادأ التقااادم وماان تاام اااإن المساااءلة عناااا ال تنقيااي بماارور 

   .  42لوةنا
كماا تاام التاإيااد علاا  ياارورة إعماال مباادأ اإلختصااا  الجنااا ي العااالمي أييااا 
ياامن إتياةيااة مناهيااة التعاااي  وكيااره ماان ياارو  المعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو 

، حياأ تاكاد الماادة الخامساة مان اإلتياةياة علا  أن 9119الإلنسانية أو المايناة لعاام 
يااااة إتخاااااا جميااااع اإلجااااراءان الهةمااااة لبساااا  ماااان واجاااا  كاااال دولااااة طاااارا اااااي اإلتياة

إختصاصاا القيا ي الوطني عل  الجرا م المبينة اي الماادة الرابعاة مان اإلتياةياة ااي 
الحااااالن التاااي يكاااون ايااااا مرتإااا  الجريماااة متواجااادا داخااال حااادود إةليمااااا، وأال تقاااوم 
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ااااي اليقااارة  بتساااليمه إساااتنادا للماااادة الأامناااة إلااا  أياااة دولاااة مااان الااادول التاااي ورد اكرهاااا
 .43األول  من المادة الخامسة

بمااا أن جاارا م الحاار  والجاارا م يااد اإلنسااانية وجريمااة اإلبااادة الجماعيااة تحماال 
اي طياتاا أاعال تعاي ، ااإن الاك يجعال إتياةياة مناهياة التعااي  تنطبال علا  هااه 

 .44الجرا م سواء وةعن اي ةمن السلم أو أأناء النةاعان المسلحة
 : لوطنيعلى المستوى ا -ب

ةاااارار مباااادأ  إن التشااااريعان الوطنيااااة يمكاااان اإلعتماااااد علياااااا كاسااااا  لتيعياااال وا 
اإلختصااااا  الجنااااا ي العااااالمي ماااان أجاااال مساااااءلة ومعاةبااااة مرتإبااااي الجاااارا م الدوليااااة 
الخطيارة التاي تشااكل إنتااإاان لقواعاد القااانون الادولي اإلنسااني، والااك مان خاهل ساان 

رورة العماال بااه، وةااد عماادن بعاا  ةااانون وطنااي يكاار  هاااا المباادأ ويحااأ علاا  ياا
التشااااريعان إلاااا  إنتااااااب هاااااه الطريقااااة إلةاااارار مباااادأ اإلختصااااا  الجنااااا ي العااااالمي 

 لمحاإماا الوطنية.
 التشريعات األجنبية -

تبنااان العدياااد مااان التشاااريعان األجنبياااة مبااادأ اإلختصاااا  الجناااا ي العاااالمي،  
 نساني، من أهماا:انصن عل  يرورة إعماله بشان إنتااإان القانون الدولي اإل

التشااريع البلجيكااي الاااح أدمااك اإلنتااإااان الجساايمة للقااانون الاادولي اإلنساااني 
. ااتم إةارار 9111جاوان  96يمن التشريع الاوطني بموجا  القاانون الصاادر بتااريخ 

مبااادأ اإلختصاااا  الجناااا ي العاااالمي للمحااااإم الوطنياااة  وبشاااكل صاااريح يااامن الماااادة 
 األول  منه.

عة ماان هاااا القااانون انصاان علاا  تعااداد الجاارا م التااي يشااملاا أمااا المااادة الساااب
مبدأ اإلختصا  الجنا ي العالمي والتي من بيناا اإلنتااإان الجسيمة للقانون الدولي 

 . 45اإلنساني
، بحيااأ أدرب نصااا هامااا يتعلاال بعاادم 9111عاارا هاااا القااانون تعااديه ساانة 

حصاانة القياا ية التاي يتمتاع بااا اإلعتداد بالصية الرسمية لمرتإبي الجرا م، أح أن ال
إال أناااااه لااااام يصااااامد طاااااويه باااااالنفر لليااااا وطان  46هااااااالء ال تحاااااول دون متاااااابعتام،
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الممارسااااة ماااان طاااارا الواليااااان المتحاااادة األمريكيااااة والتااااي أدن ببلجيكااااا إلاااا  إجااااراء 
الاااح ةيااد   2551أون  2تعااديهن جاريااة وجوهريااة عليااه، ماان خااهل إصاادار ةااانون 

بلجيكااي بنصااه علااا  ياارورة تااواار مجموعااة ماان الشاااروط ماان إختصااا  القياااء ال
 47إلعمال مبدأ اإلختصا  الجنا ي العالمي.

التشااريع اليرنسااي أييااا كاار  مباادأ عالميااة اإلختصااا  الجنااا ي العااالمي ماان 
مان ةاانون اإلجاراءان الجةا ياة، بشاان جارا م محاددة  611خهل إدارجه يامن الماادة 

ال كير المشروال للسهح النووح، األعماال كيار تتمأل اي التعاي ، اإلرها ، اإلستعم
المشاااااروعة ياااااد المهحاااااة البحرياااااة والطياااااران المااااادني، اإليااااارار بالمصاااااالح المالياااااة 
األروبيااة. أمااا الجاارا م يااد اإلنسااانية، جريمااة اإلبااادة الجماعيااة وجاارا م الحاار  اقااد تاام 

در والقاااانون الصااااا 9112جااااانيي  2الااان  عليااااا بموجاااا  القاااانون الصااااادر بتااااريخ 
 . 9116ماح  22بتاريخ 

 التشريعات العربية -
إن إدراب اإلنتااإان الجسيمة لقواعد القاانون الادولي اإلنسااني يامن القاانون  

الاااوطني بإعتبارهاااا جااارا م حااار  لااام تعااارا ةباااوال إال مااان طااارا عااادد ةليااال جااادا مااان 
 التشريعان العربية كالتشريعين اليمني واألردني

اإلنتااإان الجسيمة للقانون الدولي اإلنسااني  ةامن الجماورية اليمنية بتإري 
 22ياامن تشااريعاا الااوطني وتحدياادا اااي القااانون الجنااا ي العسااكرح الصااادر بتاااريخ 

، الاااااح خصاااا  اليصاااال الأالااااأ لتجااااريم اإلنتااإااااان 29تحاااان رةاااام  9111جويليااااة 
 .2148إل   25الواةعة أأناء النةاعان المسلحة اي المواد من 

قااااد أدرب مباااادأ اإلختصااااا  الجنااااا ي العااااالمي ياااامن  أمااااا التشااااريع األردنااااي ا
،  الااااح خصااا  2552الصاااادر سااانة  15ةاااانون العقوباااان العساااكرح الماةااان رةااام 

منه لجرا م الحر . جااء ااي اليقارة األولا  منااا تعاداد لعشارين اعاه يشاكل  99المادة 
علاا   91عنااد وةوعااه ةماان النااةاال المساالح جاارا م حاار ، كمااا تاام التاإيااد ياامن المااادة 

 عدم سقوط هاه الجرا م بالتقادم.
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بااااالركم ماااان إةاااارار كاااال ماااان التشااااريعين اليمنااااي واألردنااااي لمباااادأ اإلختصااااا  
الجنااا ي العاااالمي إال أناااه لاام يااان  علااا  هااااا اإلختصااا  بالشاااكل المطلاااو  والاااوارد 
ياامن إتياةيااان جنيااف األربااع، إا إةتصاار تطبيقااه علاا  األشااخا  الحاااملين لجنسااية 

 .49ه ل يرهمالدولة اق  دون إمتداد
أمااا بالنساابة للتشااريع الجةا اارح، اإنااه ركاام مصااادةة الجةا اار علاا  اإلتياةيااان  

الدوليااة التااي تإاار  مباادأ اإلختصااا  الجنااا ي العااالمي، إال أن المشاارال الجةا اارح لاام 
يشكل أ رة ةانونية البد للمشرال  وهو ما50يمنح للقياء الوطني مأل هاا اإلختصا ،

 قة.تداركاا اي التعديهن الهح
ينب ااااي التاإيااااد اااااي األخياااار أن تإااااري  مباااادأ اإلختصااااا  الجنااااا ي العااااالمي 
نما يج  عل  الدول تيعيل هاا  والن  عليه يمن التشريع الوطني ال يكيي وحده، وا 
اإلختصااا  والعماال بااه واقااا لمااا نصاان عليااه إتياةيااان جنيااف حتاا  يكااون أداة اعالااة 

 اني ومنع إاهتام من العقا .للتصدح لمرتإبي إنتااإان القانون الدولي اإلنس
  خاتمة 

ماان خااهل دراسااة مويااوال واليااة القياااء الااوطني اااي المساااءلة عاان إنتااإااان القااانون 
 الدولي اإلنساني نخل  إل  النتا ك التالية:

إن إختصااااا  القياااااء الااااوطني اااااي المساااااءلة عاااان إنتااإااااان القااااانون الاااادولي  -9
 .اإلنساني يعتبر األصل العام اي كل التشريعان

أن القياء الاوطني تنعقاد لاه والياة اإلختصاا  بنفار إنتااإاان القاانون الادولي  -2
اإلنسااااني إساااتنادا للمباااادق التقليدياااة لإلختصاااا  المتمألاااة ااااي مبااادأ اإلةليمياااة، مبااادأ 

 الشخصية ومبدأ العينية.
أن إختصااا  القياااء الااوطني يمكاان أن يمتااد ايشاامل الجاارا م الدوليااة الخطياارة  -1

وةوعاا أو جنسية مرتإبياا إستنادا لمبدأ اإلختصا  الجنا ي ب   النفر عن مكان 
 العالمي.
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