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إن االختصااا

بمتابعااة ومعاةبااة مرتإبااي إنتااإااان القااانون الاادولي اإلنساااني

يتقاارر بصااية أوليااة للمحاااإم الجنا يااة الوطنيااة ،التااي ينعقااد لاااا االختصااا
للمب ا ااادق التقليدي ا ااة المتمأل ا ااة ا ا ااي مب ا اادأ اإلختص ا ااا
الشخصي ومبدأ اإلختصا
والك إستنادا لمبدأ اإلختصا

الكلمااات الماتاةيااة اإلختصااا

مبدأ العينية ،مبدأ اإلختصا

اإلةليم ا ااي ،مب ا اادأ اإلختص ا ااا

العيني .وةد يتوسع هااا اإلختصاا

جميااع الج ا ار م الدوليااة المرتإبااة ب ا

اسااتنادا

ايشامل النفار ااي

النفاار عاان مكااان وةوعاااا أو جنسااية مرتإبياااا

العالمي.

الجنااا ي الااوطني ،مباادأ اإلةليميااة ،مباادأ الشخصااية،

العالمي

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 األاعا ااال التا ااي يحفا اار القا ااانون الا اادولي اإلنسا اااني إرتإاباا ااا تعتبا اار إنتاا اااك

للمب ااادق والقواع ااد المنفم ااة للن اةع ااان المس االحة وم اان أ اام جا ا ار م ح اار  ،وتش اامل ه اااه

اإلنتااإان بصية عامة ما نصن عليه اإلتياةيان المتعلقة بالقاانون الادولي اإلنسااني،
أهماا إتياةيان جنيف األربع لعام  9191والبروتوكولين الملحقين باا لعام .9111

تحفا ةواعاد القااانون الادولي اإلنساااني باهمياة بال اة أأناااء الن اةعاان المساالحة،

بحيااأ أن اإلخااهل باااا يعتباار إنتااااك جساايم يسااتوج

المساااءلة والمعاةبااة تإااون ماان إختصااا

مساااءلة ومعاةبااة مرتإبيااه .هاااه

القياااء الجنااا ي الااوطني بالدرجااة األول ا ،

حيااأ يتقاارر للمحاااإم الجنا يااة الوطنيااة صااهحية اإلختصااا

القانون الدولي اإلنساني ويكون الك إستنادا لمبادق اإلختصا

بنفاار إنتااإااان وجا ار م
القيا ي التي تخول

لا ااا نف اار جمي ااع الجا ا ار م المرتإب ااة ا ااوى إةليما ااا بن اااءا علا ا مب اادأ اإلةليمي ااة ،والجا ا ار م
المرتإبااة ماان طاارا رعاياهااا اااي الخااارب بموج ا

مباادأ الشخصااية ،أو الج ا ار م الماسااة

بمصاالحة جوهريااة لاااا ،بناااءا عل ا مباادأ العينيااة .هاااه القواعااد المتعلقااة باإلختصااا

تعاارا بالمبااادق التقليديااة أو الإهساايكية التااي تسااتند علياااا الدولااة لبس ا إختصاصاااا

القيا ي لمساءلة ومعاةبة مرتإبي إنتااإان القانون الدولي اإلنساني .اال تإياي هااه
المبااادق وحاادها لجعاال واليااة القياااء الااوطني تنعقااد بشااان جميااع اإلنتااإااان الواةعااة
أأناء النةاعان المسلحة ،أم البد من إعمال مبدأ اإلختصا

الجنا ي العالمي .

هاا ما سنحاول اإلجابة عنه من خهل النقطتين التاليتين:

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

ثانيااااا :والي ااة القي اااء ال ااوطني ا ااي المس اااءلة ع اان إنتااإ ااان الق ااانون ال اادولي

اإلنساني واقا لمبدأ العالمية
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أوال واليااة القضاااء الااوطني فااي المساااءلة عاان انتهاكااات القااانون الاادولي

اإلنساني وفقا للمبادئ التقليدية لإلختصاص
إن اإلختصا

بمقاياة مرتإبي إنتااإان القانون الدولي اإلنساني ينعقاد ااي

المقااام األول للمحاااإم الوطنيااة للدولااة التااي وةااع اليعاال اإلج ارمااي عل ا إةليماااا إسااتنادا
لمبدأ اإلةليمية ،كما ةد يمتد هاا اإلختصا
وهو ما يعرا بمبدأ اإلختصاا

ايشمل الج ار م الواةعة خارب إةليم الدولة

الشخصاي ااي حاال إرتإاا

رعايااا الدولااة ،أو إسااتنادا لمباادأ اإلختصااا

هااه الجا ار م مان طارا

العينااي ،إاا كاناان الجا ار م المرتإبااة تما

بمصالح الدولة الجوهرية.
 -1مبدأ اإلقليمية

يعتبار مبادأ اإلةليمياة مان أإأار المباادق التاي تجساد سايادة الدولاة علا إةليمااا

ورعاياهااا ،االدولااة تملااك ساالطة مطلقااة وكاملااة علا كاال مااا يوجااد اااوى إةليماااا ،األماار
الا اااح يسا اامح لاا ااا ببس ا ا سا اايادتاا واختصاصا اااا القيا ااا ي عل ا ا جميا ااع األشا ااخا

الموجودين اوى هاا اإلةليم وعل كااة الجا ار م المرتإباة داخلاه ويكاون الاك مان خاهل
خي ا اوال ه ا ااالء األشا ااخا

ولقانوناا الوطني.

والج ا ا ار م التا ااي يرتإبوناا ااا للمحا اااإم الوطنيا ااة التابعا ااة لاا ااا

يقصااد بمباادأ اإلةليميااة تطبياال الاان

ا ااوى إةل اايم الدول ااة ب ا ا

الجنااا ي الااوطني عل ا الج ا ار م المرتإبااة

النف اار ع اان جنس ااية الش ااخ

مرتإا ا

الجريم ااة أو طبيع ااة

المص االحة المعت اادا عليا ااا .1االدول ااة تم ااار إختصاص اااا بص ااية أولي ااة علا ا جمي ااع
األشخا

الموجودين اوى إةليماا 2،مادام أناا تملك سايادة علا هااا اإلةلايم ومان أام

اإن كل ما يقع اوةه من ج ار م يخيع لقانوناا الاوطني ،وااي مقابال الاك ااإن القاانون
الجنا ااا ي الا ااوطني للدولا ااة ال يطبا اال خا ااارب حا اادود إةليماا ااا حت ا ا وان كانا اان األاعا ااال
اإلجرامية مرتإبة من رعاياها.3
إن لمباادأ اإلةليميااة دور كبياار اااي تحديااد نطاااى س اريان اإلختصااا

القيااا ي

الااوطني للدولااة بالنساابة للج ا ار م المرتإبااة اااوى إةليماااا ،حيااأ تإااون المحاااإم الوطنيااة

مختصااة بالمساااءلة والمعاةبااة عاان جميااع الج ا ار م المرتإبااة اااوى إةلاايم الدولااة ،ويتجل ا
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الك مان خاهل تطبيال ةاانون العقوباان الاوطني علا هااه الجا ار م واساتبعاد أح ةاانون

أجنبااي أخاار ،ايساارح تطبياال القااانون الااوطني علا كاماال إةلاايم الدولااة س اواء الباارح أو
الجااوح أو البحاارح .كمااا يمتااد نطاااى تطبيقااه ليشاامل أييااا الج ا ار م الواةعااة عل ا مااتن
السين والطا ران التابعة للدولة والتي تحمل علماا ماما كان مكان تواجدها.4
وبالك اإن األشخا

الاين يرتإبون ج ار م دولية خطيرة تشكل إنتااإا لمبادق

وةواع ااد الق ااانون ال اادولي اإلنس اااني يخي ااعون إلختص ااا

المح اااإم الجنا ي ااة الوطني ااة

للدولة التي إرتإبوا اوةاا ج ار مام ويطبل عليام تشريعاا الوطني .وةاد تام تإاري
المباادأ ياامن العدي ااد ماان اإلتياةيااان والنص ااو

الجن

هااا

الدوليااة ،كإتياةيااة منااع جريمااة إبااادة

البشرح والمعاةبة علياا لعام  59191واتياةيان جنيف األربع لعام . 9191
6

تتجل ا أهميااة تطبياال اإلختصااا

اإلةليمااي ماان حيااأ أنااه يجسااد مباادأ ساايادة

الدولاة علا إةليمااا ،ممااا يجعلااا تنياارد بممارسااة واليتااا القيااا ية علا جميااع الجا ار م

المرتإبة اوى هاا اإلةليم والاك مان خاهل تطبيال ةانونااا العقاابي علا هااه الجا ار م.7
كمااا أن األخااا بمباادأ اإلختصااا

اإلةليمااي يسااتجي

لاادواعي توةيااع العقااا

وتحقياال

اكرة الردال العام ،ألن مكان وةوال الجريمة هو المكان الاح تفار ايه مشاعر السخ

وعاادم الري ا بإنتااااك القااانون هاااا ماان جاااة ،وماان جاااة أخاارا يسااتجي

لمتطلبااان

حسن سير العدالة ،ألن محاإمة المتام اي مكان إرتإابه للجريمة يسال من إجراءان
التحقيل والبحأ عن األدلة.8

لمباادأ اإلةليميااة وجاااان ،وجااه إيجااابي ووجااه ساالبي ،أمااا الوجااه اإليجااابي ااااو

يعنااي أن تخاات

الدولااة بالمساااءلة والمعاةبااة عاان الج ا ار م المرتإبااة اااوى إةليماااا ماان
النفر عان جنساية مرتإا

خهل تطبيل تشريعاا الوطني علياا ،ب

الجريماة وعان

طبيعااة المصاالحة المعتاادا علياااا .وأمااا الوجااه الساالبي ايقصااد بااه أن القااانون الااوطني
للدولااة ال يطباال وال يساارح علا الجا ار م المرتإبااة خااارب اإلةلاايم ألن الااك يما

بساايادة

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

اي الج ار م المرتإبة اوى إةليماا ،منااا التشاريع اليرنساي الااح أإاد علا المبادأ يامن
الم ااادة  991م اان ة ااانون العقوب ااان والتشا اريع المص اارح ا ااي الم ااادة األولا ا م اان ة ااانون
العقوبان والتشريع اإليطالي اي المادة السادسة والبلجيكي اي المادة األول .10

وة ااد تبنا ا المشا ارال الج اة اارح أس ااوة بب اااةي التشا اريعان الجنا ي ااة األجنبي ااة مب اادأ

اإلةليمية الاح كرسه يمن ةانون العقوبان بقوله "يطبل ةانون العقوبان عل الجا ار م
التي ترتإ

اي أرايي الجماورية"

كمااا ن ا

11

اااي ةااانون اإلج اراءان الج اة يااة عل ا أنااه "تعااد مرتإبااة اااي اإلةلاايم

الج اة رح كل جريمة تإون عمل مان األعماال الممياةة ألحاد أركانااا المكوناة لااا ةاد تام
اي الج اة ر"

12

بااالك يطباال ةااانون العقوب ااان الج اة اارح داخاال إةل اايم الدولااة الج اة ريااة وتس اارح

أحكامه عل جميع األشخا

الاين يرتإبون أاعاال تصنف بإعتبارها جا ار م بمقتيا

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

القاعاادة العام اة أن اإلختصااا

بمهحقااة ومتابعااة مرتإبااي إنتااإااان القااانون

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،

األمر الاح إستدع اإلستعانة بمبادق أخرا تإيل منع إااهن مرتإبيااا مان المسااءلة
والعقا

والتي تتمأل اي مبدأ الشخصية ومبدأ العينية.

أ -مبدأ الشخصية

يقصا ااد بمبا اادأ الشخصا ااية أو اإلختصا ااا

إختصاصاااا القيااا ي علا األشااخا

الشخصا ااي أن كا اال دولا ااة تم ا ااار

الاااين يحملااون جنساايتاا ،14ايااي حااال إرتإااا

الم اواطن الاااح ينتمااي إل ا الدولااة جريمااة خااارب بااهده ،أاام يعااود للااوطن ةباال أن يتااابع
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عل إرتإاباا ،تإاون الدولاة التاي يحمال جنسايتاا مختصاة بمسااءلته ومعاةبتاه

تاسيسا عل مبدأ الشخصية.
وماان أاام اااإن مباادأ شخصااية العقااا

الجنااا ي للدولااة يمتااد

يجعاال اإلختصااا

ليش اامل الجا ا ار م المرتإب ااة م اان ط اارا الما اواطنين خ ااارب ح اادود الدول ااة .ااإلختص ااا

الشخصااي ال ينحصاار تطبيقااه عل ا الج ا ار م الواةعااة داخاال إةلاايم الدولااة ،وانمااا يتعاادا
الااك ليطباال عل ا الج ا ار م الواةعااة خااارب هاااا اإلةلاايم ماان طاارا الم اواطنين الحاااملين
لجنس ااية الدول ااة ،خاص ااة وأن اإلختص ااا

الشخص ااي يا ارتب أساس ااا بجنس ااية مرتإا ا

الجريمة ،هاا األخير الاح يكون محل متابعة ااي أح مكاان وجاد اياه ،حتا ولاو كاان
خ ااارب إةل اايم الدول ااة م ااادام أن ااه حام اال لجنس ااية الدول ااة الت ااي تهحق ااه .15وب ااالك يعتب اار
اإلختصااا

الشخصااي أحااد المبااادق اإلحتياطيااة إلنعقاااد واليااة القياااء الااوطني ماان

أجل مساءلة ومعاةبة مرتإبي الج ار م الدولية باإلعتماد عل رابطة الجنسية .
16

إن الق ااانون الجن ااا ي للدول ااة ال يطب اال إال علا ا رعاياه ااا أو األش ااخا

ينتمون إلياا بجنسيتام ممن إرتإبوا األاعال المجرماة ،ب ا
وةعن ايه الجريمة أو حت جنسية الشخ

ال اااين

النفار عان المكاان الااح

الااح إرتإبان الجريماة ااي حقاه ،وهاو ماا

يعاارا بمباادأ الشخصااية اإليجابيااة ،أو أن يطب اال ةااانون الدولااة عل ا يااحايا الجاا ار م

ال اااين يحمل ااون جنس ااية الدول ااة ،دون األخ ااا بع ااين اإلعتب ااار مك ااان وةا اوال الجريم ااة أو
الشخصي السلبي.17

جنسية مرتإباا ،وهو ما يعرا باإلختصا

إن الا اادا م اان إعتم اااد مب اادأ اإلختص ااا

الشخص ااي يرج ااع إلا ا ع اادم جع اال

الوطن ملجا لمنتاكي القانون ،الاين يشوهون سامعة بهدهام بخارةام للقاانون وارتإاابام
الج ار م خارب دولام ،خاصة وأن الدول ال تسلم رعاياها اي كالا

األحياان وال يمكنااا

اي الوةن نيسه متابعتام عن ج ار م إرتإبوهاا ااي الخاارب تاسيساا علا مبادأ اإلةليمياة،

مااادام الحااال كااالك اإنااه البااد ماان األخااا بمباادأ الشخصااية

18

لمساااءلة ومعاةبااة ه ااالء

المجرمين ومنع إاهتام من العقا .
أخااان العديااد ماان التش اريعان الوطنيااة بمباادأ الشخصااية كاسااا

إلختصااا

ةيا اا الوطني بنفر الج ار م المرتإبة من طرا رعاياها ،من بينااا التشاريع اليرنساي
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الاااح إعتمااد هاااا المباادأ ياامن ةااانون العقوبااان اااي المااادة 991

19

والتشاريع المصاارح

يمن المادة الأالأة من ةانون العقوبان والتشريع الج اة ارح ااي الماادتين  212و211

من ةانون اإلجراءان الج اة ية.20

إعتما ااد المش ا ارال الج اة ا اارح مبا اادأ اإلختصا ااا

الشخصا ااي الا اااح يقيا ااي بنيا اااا

وتطبياال القااانون الج اة اارح عل ا الم اواطنين الاااين يحملااون الجنسااية الج اة ريااة ب اا
النفار عان المكاان الااح يتواجادون ايااه ،اياي حاال إرتإاا

الماواطن الج اة ارح لجريمااة

ااي الخاارب أاام يعاود إلا الج اة 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

بااهده .كمااا ياادخل اااي مياااوم هاااا المباادأ أنااه ال يجااوة للدولااة أن تقااوم بتسااليم الماواطن

الج اة اارح مرتإ ا

الجريمااة إل ا الدولااة التااي إرتإ ا

مبادق وأحكام الدستور.21

اياااا الجريمااة لتعااار

الااك مااع

الشخصااي وان كااان يااادا إلا تطبياال ةااانون العقوبااان

إن مباادأ اإلختصااا

عل المواطنين الاين ينتمون إل الدولاة بجنسايتام والاك ل ار

مسااءلتام ومعااةبتام

عن الج ار م التي يرتإبوناا خارب دولام ،وبالتاالي وياع حاد إلاهتاام مان العقاا  .إال
أن هاااا المباادأ ال يخلااو ماان اإلنتقاااد ،خاصااة بالنساابة للجا ار م المرتإبااة ماان كياار رعايااا
الدولااة ،والتااي يمكاان أن تم ا

بمصااالح هاااه األخي ارة وتااادد سااهمتاا ،ااإلعتماااد عل ا

تطبيل مبدأ الشخصية وحده يمكان أن ياادح إلا إااهن هااالء المجارمين الادولين مان
العق ااا  ،ل ااالك ك ااان م اان ال ااهةم البح ااأ ع اان س اابيل أخ اار يمك اان م اان مس اااءلة ها ااالء

المج اارمين وال اااح يتحق اال م اان خ ااهل مب اادأ اإلختص ااا

العين ااي أو م ااا يس اام بمب اادأ

العينية.
ب -مبدأ العينية

مبدأ عينية الن

الجنا ي أو كما يصطلح عل تسميته اي بعا

التشاريعان

مباادأ الحمايااة أو مباادأ الصااهحية الااتيااة يقصااد بااه شاامول الجاااان القيااا ية الوطنيااة

وامتداد إختصاصاا إل الج ار م التي تما

دون األخااا بعااين اإلعتبااار جنسااية مرتإ ا

بمصالحة الدولاة أو بساهمة وأمان إةليمااا،

الجريمااة أو مكااان إرتإاباااا ،االدولااة تعتباار
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مختصة طبقا لمبدأ العينية ،حت وان وةعن هااه الجريماة خاارب حادود إةليمااا أو مان
أشخا

ال يحملون جنسيتاا.22

إن اإلختصااا

العينااي ال يبن ا عل ا أسااا

وةعاان خااارب إةلاايم الدولااة ،وال عل ا أسااا

الشخ

مرتإا

إةليمااي ،ألن الجريمااة المرتإبااة

شخصااي لعاادم ت اواار رابطااة الجنسااية اااي

الجريماة ،لاالك ااإن التبريار الر يساي إلعتمااد هااا المبادأ ااي القاانون

الدولي هو حاجة الدولة للدااال عن مصالحاا األساسية .
23

اكل جريمة يمكن أن تم

بالمصالح الجوهرياة للدولاة ،حتا ولاو وةعان ااوى

إةلاايم دولااة أجنبيااة ،تماانح للدولااة وبكاال تاإيااد شاارعية متابعااة ومحاإمااة مرتإبياااا ،دون

الحاجااة إل ا ياارورة وةوعاااا داخاال حاادود إةليماااا .هاااه المتابعااة والمحاإمااة المقااررة
بموج

مبدأ الحماية أو مبادأ العينياة تعطاي للدولاة الحال ااي الادااال ياد كال الجا ار م

واإلنتااإا ااان التا ااي تاا اادد مصا ااالحاا األساسا ااية والجوهريا ااة ،والا ااك لتعا ااوي

وتا اادارك

الهمباالة من طرا الدول بشان الج ار م الموجاة يد الدول األجنبية.24

حت وان كان تطبيل مبدأ العينية يرتإة اي جاوهره علا الادااال عان مصالحة

خاصة تام دولة معينة بااتاا ،ايطبل عل الج ار م التي تخل وتما

بمصالحة متعلقاة

با ااا بص ااية مباشا ارة ،اا اااا ال يعن ااي أن تطبيق ااه ال يخ اادم المص ااالح المش ااتركة لل اادول،
خاصااة وأن كاال دولااة تخاات

بتطبياال ةانوناااا الااوطني عل ا جريمااة تم ا

بصاية مباشارة ،وأن هاااه الجريماة يمكاان أن تما

مصااالحاا

بمصااالح الادول األخاارا بصاية كياار

مباش ا ارة ،األما اار الا اااح يخا اادم مبا اادأ تحقيا اال التعا اااون الا اادولي ألجا اال مكااحا ااة الجريما ااة
الدولية.25
تتجلا أهميااة مباادأ العينيااة ماان حيااأ أنااه يجسااد حاار
مصالحاا وعدم المسا

كاال دولااة علا حمايااة

بسيادتاا من جاة ،كما أنه يتها النق

الاح يشاو كال

من مبدأ اإلةليمية والشخصية من جاة أخرا اياادح إلا عادم إااهن مرتإباي الجا ار م
الدولية الخطيرة من العقا  ،خاصة تلاك التاي تما
تعجة هاه األخيرة عن اإلختصا

بالمصاالح األساساية للادول والتاي

بالمعاةبة علياا واقا لمبدأ اإلةليمية ،ألن الجريماة

لم تقع داخل حدود إةليماا ،أو إستنادا لمبدأ الشخصية ،ألن مرتإ
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رعاياها ،ومن أام ااإن الدولاة تإاون مختصاة بالمسااءلة عان هااه الجا ار م إساتنادا لمبادأ
العينية.
العيني ،من خاهل تإريساه يامن ةوانينااا

تبنن عديد الدول مبدأ اإلختصا

الوطنية حت تتمكن من تمديد إختصاصاا الجنا ي ليشمل بالمساءلة الج ار م المرتإباة

خارب إةليماا والماسة بمصالحاا األساسية والجوهرية ،والتي يتعار عل كال مان مبادأ
اإلختصا ااا

الشخصا ااي التص ا اادح لاا ااا،

اإلةليما ااي ومبا اادأ اإلختصا ااا

26

كالتشا ا اريع

المصاارح اااي المااادة الأانيااة ماان ةااانون العقوبااان والتش اريع اليرنسااي اااي المااادة 991
اليقارة العاشارة ماان ةاانون العقوبااان .أمااا المشارال الج اة اارح اقااد نا

علا مباادأ العينيااة

ي اامن الم ااادة  211م اان ة ااانون اإلجا اراءان الج اة ي ااة ،الت ااي تقي ااي ب ااان "ك اال أجنب ااي
إرتإ ا

خااارب اإلةلاايم الج اة اارح بصاايته ااعاال أصاالي أو ش اريك جنايااة أو جنحااة يااد

سا ااهمة الدولا ااة الج اة ريا ااة أو تةيييا ااا لنقا ااود أو أوراى مصا ااراية وطنيا ااة متداولا ااة ةانونا ااا

بالج اة ر تجوة متابعته ومحاإمته واقا ألحكام القانون الج اة ارح إاا ألقاي علياه القاب
اي الج اة ر أو حصلن الحكومة عل تسليمه لاا".27

إن المشارال الج اة اارح عنااد تبنيااه لمباادأ اإلختصااا

العينااي حصار تطبيقااه اااي

الج ا ار م التااي تااادد سااهمة الدولااة الج اة ريااة والج ا ار م المتعلقااة بتةيااف النقااود واألوراى

المصراية بإعتبارها من الج ار م الخطيرة ،إال أنه أكيل يام جا ار م أخارا أإأار خطاورة

وهي الج ار م الدولياة ،التاي تعتبار مان الجا ار م الشاديدة الخطاورة التاي تساتدعي مسااءلة
بمصالحة وساهمة الدولاة اقا وانماا بمصالحة

ومعاةباة مرتإبيااا ،ألن وةوعااا ال يما

وسااهمة المجتمااع الاادولي ككاال .ويرجااع سااب

الااك إل ا أن الدولااة الج اة ريااة لاام تجعاال

ةوانيناا الوطنية موا ماة إللتةاماتااا الدولياة ،اباالركم مان أنااا صاادةن علا اإلتياةياان
المتعلق ااة بمن ااع الجا ا ار م الدولي ااة والعقا اا

علا ا إرتإابا ااا كإتياةي ااة من ااع جريم ااة اإلب ااادة

الجماعيااة والمعاةبااة علياااا لساانة  9191واتياةيااة مناهيااة التعاااي

أناا لم تسع إل سن تشريع خاا

لساانة  ،9119إال

للمعاةباة علا هااه الجا ار م وال إلا تعاديل ةاانون

العقوبااان الااوطني ،ليص اابح أإأ اار ته م ااا وتماش اايا م ااع ه اااه اإلتياةي ااان الدوليااة .علا ا
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خ ااها ال اادول األروبي ااة أمأ ااال ارنس ااا ،بريطانياااا وألماني ااا الت ااي جس اادن محت ااوا هااااه
اإلتياةيان يمن تشريعاتاا الداخلية.28

من خهل ماسبل اكره يمكن القول أن القياء الجنا ي الوطني يكون مختصاا

بمس اااءلة ومعاةب ااة مرتإب ااي إنتااإ ااان الق ااانون ال اادولي اإلنس اااني بن اااءا علا ا المبا اادق
التقليديااة لإلختصااا

والااك اااي حااال وة اوال هاااه الج ا ار م أو اإلنتااإااان داخاال إةلاايم

الدولااة أو ماان طاارا أشااخا
المرتإبة تم

يحملااون جنساايتاا ،أو اااي حااال مااا إاا كاناان الجريمااة

مصلحة أساسية للدولة التي ينعقد لاا اإلختصا

.

ثانيا والية القضاء الوطني فاي المسااءلة عان انتهاكاات القاانون الادولي اإلنسااني
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

مرتإب ااي الجا ا ار م الدولي ااة الخطيا ارة ومس اااءلتام ،ب ا ا

النف اار ع اان أح إعتب ااار أخ اار،

كمكان وةوال الجريمة أو جنسية مرتإبااا أو حتا صاية األشاخا

انمارين بإرتإابااا،

س اواء كااانوا ماان الماادنيين أو العسااكريين ،حيااأ يمكاان ألح دولااة أن تخاات
ومتابعة هاالء المجرمين الدوليين ،وهو ما يعارا بمبادأ اإلختصاا
أو عالمية اإلختصا

بمساااءلة

الجناا ي العاالمي

الجنا ي.

 -1ماهوم مبدأ اإلختصاص الجنائي العالمي وأهميته
اإلختص ا ااا

لإلختصا

الجن ا ااا ي الع ا ااالمي يقص ا ااد ب ا ااه إنعق ا اااد والي ا ااة القي ا اااء ال ا ااوطني

بالمساءلة والمعاةبة عن الج ار م الدولية المحددة يمن التشريع الاوطني،

دون يرورة وجود رابطة بين الشخ
وبالك اإن اإلختصا

مرتإ

الجريمة والدولة صاحبة اإلختصاا

الجنا ي العالمي يمار بشان تلك الج ار م التاي ترتإا

الحاادود اإلةليميااة للدولااة وماان كياار األشااخا

،

خاارب

الاااين يحملااون جنساايتاا ،ممااا يجعاال

البحااأ عاان تحديااد مكااان وة اوال الجريمااة أو جنسااية مرتإباااا عااديم األأاار وماان دون
أهمية اي إعمال هااا المبادأ .29ااإلختصاا
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نوال الجريمة المرتإبة ،بصرا النفر عن أح عهةة أخرا ةاد تارب الشاخ
الجريمة بالدولة صاحبة اإلختصا
إن مب اادأ اإلختص ااا

مرتإا

 ،كمكان وةوال الجريمة مأه أو جنسية مرتإباا.

الجن ااا ي الع ااالمي يوس ااع م اان دا ا ارة إختص ااا

مح اااإم

القياء الاوطني ومان نطااى تطبيال ةاانون العقوباان ،ايسامح لإال دولاة بمتابعاة وةماع

مرتإبااي اإلنتااإااان الجساايمة المعتاارا باااا اااي القااانون الاادولي ،مااع عاادم األخااا بعااين
اإلعتبااار مكااان وة اوال الجريمااة أو جنسااية الجاااني أو المجنااي عليااه .وهااو بااالك يعتباار
خروجا عن المبادق التقليدية المعرواة لممارسة اإلختصا

الجنا ي الوطني وايااة

يمكناااا أن تسااام اااي تحقياال الااردال الاادولي ومنااع اإلاااهن ماان العقااا

 ،خاصااة مااع

30

ةصور المبادق التقليدية اي مجاباة الج ار م الدولية والتصدح لمرتإبياا.

إن المواد المشتركة باين إتياةياان جنياف األرباع المتعلقاة باإلنتااإاان الجسايمة

لقواع ااد الق ااانون ال اادولي اإلنس اااني الت ااي تخي ااع لمب اادأ عالمي ااة اإلختص ااا

تسرح اق اي حال النةاعان المسلحة الدولية ،ومن تم اإن مبدأ اإلختصا

الجن ااا ي،
الجنا ي

العالمي ال يمكن تطبيقه بشان النةاعان المسالحة كيار الدولياة ،حتا وان تعلال األمار

باإلنتااإااان الجساايمة .31إال أنااه وبااالرجوال ألسااا

إة ارار واعتماااد مباادأ اإلختصااا

الجنااا ي العااالمي نجااد أنااه ال يقتصاار عل ا اإلتياةيااان الدوليااة وانمااا يسااتند كااالك إل ا

القانون الدولي العراي ،الاح يقيي بتطبيال هااا المبادأ علا كاااة إنتااإاان القاانون
الاادولي اإلنس اااني ،س اواء المرتإب ااة أأناااء الن اةع ااان المس االحة الدولي ااة أو كياار الدولي ااة،

األماار الاااح أإدتااه اللجنااة الدوليااة للصاالي

األحماار ،بقولاااا أن ماان حاال الاادول بس ا

إختصاصاا القيا ي الوطني ليشمل إنتااإاان القاانون الادولي اإلنسااني الواةعاة أأنااء
النةاعان المسلحة كير الدولية ،سواء اإلنتااإان الجسيمة الواردة يمن الماادة الأالتاة
المش ااتركة ب ااين إتياةي ااان جني ااف أو اإلنتااإ ااان الخطيا ارة المنص ااو

بروتوكول جنيف الأاني ،بإعتبار أن الك يشكل ةاعدة دولية عراية.32
إاا كان اإلختصا

مهحقة ومتابعة األشخا

عليا ااا ي اامن

الجنا ي العاالمي يمانح للمحااإم الوطنياة للدولاة صاهحية

الاين يرتإبون ج ار م دولية خطيرة يبيناا التشريع الاوطني،

من دون إشتراط أية عهةة ترب مرتإ

الجريمة بالدولة التي ينعقد لاا اإلختصاا
49
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ااإن مبادأ تساليم المجارمين الادوليين يتهشا ويصابح مان دون جادوا ااي مواجااة هاااا
اإلختصا

 ،ايسق حل المجارمين الادوليين ااي اللجاوء إلا دولاة أخارا للتاار مان

المساولية والعقا .

يتقرر إنعقااد والياة القيااء الاوطني للنفار ااي جا ار م القاانون الادولي اإلنسااني

إستنادا لمبدأ اإلختصا

الجنا ي العالمي ،إما بالن

علا هااا اإلختصاا

بشاكل

ص اريح ياامن التش اريع الااوطني للدولااة ،أو عاان طرياال إتياةيااة دوليااة تصااادى علياااا
الدولة اتيع عل عاتقاا واج
ااإلختصا

مهحقة ومساءلة مرتإبي الجا ار م الدولياة الخطيارة.33

بنفر ج ار م القانون الدولي اإلنساني ال يكون إال مان خاهل إدمااب هااه

اإلنتااإ ااان أو الجا ا ار م ي اامن التشا اريع ال ااوطني للدول ااة لتمك ااين القي اااء ال ااوطني م اان

مهحقة ومتابعة مرتإبياا والاك بإعتمااد أحاد األسالوبين ،إماا الان

يا اامن القا ااانون العسا ااكرح بإعتبا اااره المخا اات

علا هااه الجا ار م

بمسا اااءلة العسا ااكريين ،أو إدما اااب ها اااه

اإلنتااإان يمن ةانون العقوبان الوطني حت تإون المساءلة عناا أوسع وأشمل.34

إن مكااح ااة الجا ا ار م الدولي ااة الت ااي تش ااكل إنتااإ ااان لقواع ااد الق ااانون ال اادولي

اإلنساني وويع حد إلاهن مرتإبيااا مان العقاا

يقتياي تإااأف وتعااون الادول ايماا

بينا ااا بالدرج ااة األول ا ا  ،ا ااه ينحصااار دور الدولا ااة ااااي تقناااين ج ا ا ار م القاااانون الا اادولي
اإلنساني يمن ةوانيناا الوطنياة اقا  ،وانماا ينب اي عليااا بسا إختصاصااا القياا ي
لمهحقااة ومتابعااة مرتإبياااا ب ا

يحاياها.

يرجااع سااب

النف اار عاان مكااان وةوعاااا أو جنسااية مرتإبياااا أو

إعتم اااد مباادأ اإلختصااا

الجنااا ي العااالمي إلا ا تيشااي الجريمااة

الدوليااة وانتشااارها علا نطاااى واسااع وباااألخ

الجا ار م الدوليااة المنفمااة التااي تتجاااوة

األاعاال اإلجراميااة المكونااة لاااا حادود إةلاايم الدولااة الواحاادة ،اتنصارا أارهااا إلا أإأاار

مان دولااة ،هاااا ماان جاااة ،وماان جاااة أخاارا اااإن تقاادم وسااا ل النقاال واإلتصااال وجعلاااا
أإأار تطاو ار وتحاديأا سااهم والا حاد كبيار ااي تسااايل ماماة المجارمين الادوليين الاااين

أصابحوا يرتإباون الجا ار م الدولياة أاام ييارون إلا دول أخاارا حتا ييلتااون مان العقااا ،
اكااان اللجااوء إل ا جعاال المهحقااة والمتابعااة عاان إرتإااا
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السبيل الوحيد لردال وجةر هاالء المجرمين .وبالك اإن اإلختصا

الجناا ي العاالمي

يعتبر من انليان اليعالة اي التصدح لمرتإباي الجا ار م الدولياة الخطيارة ومناع إاهتاام
من العقا .35
 -8األساس القانوني لإللتزام بمبدأ اإلختصاص الجنائي العالمي

الجنا ااا ي العا ااالمي بشا ااان إنتااإا ااان القا ااانون

إن اإللت ا اةام بمبا اادأ اإلختصا ااا

الدولي اإلنساني يجد أساسه اي اإلتياةيان الدولية التي تن

علا هااا المبادأ كاإلتةام

دولااي يحااأ الاادول األط اراا عل ا إتخاااا التاادابير الهةمااة لمهحقااة ومساااءلة مرتإبااي
الج ا ار م الدوليااة الخطي ارة ،أو ياامن تش اريعان وطنيااة تعتماادها الاادول بصااية إختياريااة
ألجل إةرار هاا المبدأ.

أ -على المستوى الدولي

يجد تطبيل مبدأ اإلختصا

الجنا ي العالمي ألجل مهحقاة ومتابعاة مرتإباي

إنتااإان القانون الدولي اإلنساني مصدره اي القانون الدولي العراي ،اقاد أجماع اليقاه
الدولي ومنا وةن طويل علا إعتباار األاعاال المرتإباة أأنااء الن اةعاان المسالحة جا ار م

دولية ،والك دون النفر إل مكان وةوعاا أو جنسية مرتإبياا أو يحاياها.36

أمااا بشااان القااانون اإلتياااةي ،اااإن إتياةيااان جنيااف األربااع لعااام  9191المتعلقااة

بالقانون الدولي اإلنساني أإادن مان خاهل نصااا يامن الماواد المشاتركة الماادة 91

من اإلتياةية األول  ،المادة  25من اإلتياةية الأانية ،الماادة  921مان اإلتياةياة الأالأاة

والما ااادة  969ما اان اإلتياةيا ااة الرابعا ااة

37

عل ا ا يا اارورة إتخا اااا كا اال دولا ااة طا اارا اا ااي

اإلتياةيااان التاادابير واإلج اراءان القانونيااة الهةمااة لقمااع مرتإبااي اإلنتااإااان الجساايمة

للقااانون الاادولي اإلنساااني ،المتمألااة أساسااا اااي جريمااة اإلبااادة الجماعيااة ،الج ا ار م يااد
اإلنسانية ،ج ار م الحار  ،التعااي  ،اليصال العنصارح ،اإلساتعباد وكيرهاا ،38اوياعن
علا ا ع اااتل ال اادول األطا اراا ا ااي اإلتياةي ااان واجا ا

البح ااأ ع اان األش ااخا

ال اااين

يرتإبااون هاااه اإلنتااإااان التااي تشااكل جا ار م حاار  ،39أاام خياارن الاادول األط اراا بااين
محاإمة هاالء المجرمين أو تقديمام إل دولة أخرا طرا لمحاإمتام.40
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كما تم إةرار مبدأ اإلختصا

الجنا ي العالمي أييا يمن بروتوكول جنياف

األول لعام  9111الملحل بإتياةيان جنيف األرباع ،الااح أإاد علا أن تتباع ومهحقاة

مرتإب ااي اإلنتااإ ااان الجس اايمة لقواع ااد الق ااانون ال اادولي اإلنس اااني يس ااتلةم إعم ااال مب اادأ
التعاااون الاادولي اااي القيااايا الجنا يااة ،إا يشااكل هاااا التعاااون مسااالة جوهريااة ألجاال

تيعيا اال المتابعا ااة القيا ااا ية الجنا يا ااة لمرتإبا ااي اإلنتااإا ااان الجسا اايمة للقا ااانون الا اادولي
اإلنساااني أو ماان أجاال تسااليم ه ااالء المجاارمين إل ا دولااة أخاارا طاارا اااي إتياةيااان

جنيف لمتابعتام ومساءلتام.41
إي ااااة إلا ا إتياةي ااان جني ااف نج ااد أس ااا

إةا ارار مب اادأ اإلختص ااا

الجن ااا ي

الع ااالمي ي اامن اإلتياةي ااان الدولي ااة المتعلق ااة بالق ااانون ال اادولي الجن ااا ي ،والت ااي يمك اان

تطبيقاااا عل ا ج ا ار م القااانون الاادولي اإلنساااني ،كاإلتياةيااة المتعلقااة بعاادم تقااادم ج ا ار م
الحر والج ار م يد اإلنسانية لعام  ،9161حيأ جاء اي المادة الرابعة "تتعاد الدول
األطراا اي هاه اإلتياةية بالقيام واقاا لإلجاراءان الدساتورية لإال منااا ،بإتخااا تادابير

تش اريعية أو كي اار تشا اريعية تإااون ي اارورية لإيال ااة ع اادم سااريان التق ااادم علا ا الجا ا ار م

المشار إلياا اي المادتين األول والأانية مان هااه اإلتياةياة ،ساواء مان حياأ المهحقاة
أو من حيأ المعاةبة ،ولإيالة إل ا ه إن وجد"
وب ااالك ا ااإن ال اادول األعي اااء ا ااي اإلتياةي ااة يق ااع علا ا عاتقا ااا إلتا اةام بمهحق ااة
ومتابعااة مرتإبااي جا ار م الحاار والجا ار م يااد اإلنسااانية بواسااطة ةيااا اا الااوطني ،وأن
هاااه الج ا ار م ال تخيااع لمباادأ التقااادم وماان تاام اااإن المساااءلة عناااا ال تنقيااي بماارور

الوةن.42
كماا تاام التاإيااد علا ياارورة إعماال مباادأ اإلختصااا
ياامن إتياةيااة مناهيااة التعاااي

الجنااا ي العااالمي أييااا

وكي اره ماان ياارو المعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو

الإلنسانية أو المايناة لعاام  ،9119حياأ تاكاد الماادة الخامساة مان اإلتياةياة علا أن
م اان واجا ا

ك اال دول ااة ط اارا ا ااي اإلتياةي ااة إتخا اااا جمي ااع اإلجا اراءان الهةم ااة لبسا ا

إختصاصاا القيا ي الوطني عل الج ار م المبينة اي الماادة الرابعاة مان اإلتياةياة ااي

الحاااالن الت ااي يك ااون ايا ااا مرتإا ا

الجريمااة متواج اادا داخ اال ح اادود إةليما ااا ،وأال تق ااوم
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بتسااليمه إسااتنادا للمااادة الأامنااة إل ا أيااة دولااة ماان الاادول التااي ورد اكرهااا اااي اليقاارة
األول من المادة الخامسة.43
بمااا أن جا ار م الحاار والجا ار م يااد اإلنسااانية وجريمااة اإلبااادة الجماعيااة تحماال
اي طياتاا أاعال تعاي  ،ااإن الاك يجعال إتياةياة مناهياة التعااي

الج ار م سواء وةعن اي ةمن السلم أو أأناء النةاعان المسلحة.44

ب -على المستوى الوطني:

إن التشا اريعان الوطنياااة يمكااان اإلعتمااااد عليا ااا كاساااا

اإلختص ااا

تنطبال علا هااه

لتيعيااال واةا ارار مبااادأ

الجن ااا ي الع ااالمي م اان أج اال مس اااءلة ومعاةب ااة مرتإب ااي الجا ا ار م الدولي ااة

الخطيارة التاي تشااكل إنتااإاان لقواعاد القااانون الادولي اإلنسااني ،والااك مان خاهل ساان

ةااانون وطنااي يكاار هاااا المباادأ ويحااأ عل ا ي ارورة العماال بااه ،وةااد عماادن بع ا
التش ا اريعان إل ا ا إنتاا اااب ها اااه الطريقا ااة إلة ا ارار مبا اادأ اإلختصا ااا

الجنا ااا ي العا ااالمي

لمحاإماا الوطنية.
 -التشريعات األجنبية

تبناان العدي ااد ماان التشا اريعان األجنبيااة مباادأ اإلختص ااا

الجنااا ي الع ااالمي،

انصن عل يرورة إعماله بشان إنتااإان القانون الدولي اإلنساني ،من أهماا:

التش اريع البلجيكااي الاااح أدمااك اإلنتااإااان الجساايمة للقااانون الاادولي اإلنساااني

يمن التشريع الاوطني بموجا
مباادأ اإلختصااا

القاانون الصاادر بتااريخ  96جاوان  .9111ااتم إةارار

الجنااا ي العااالمي للمحاااإم الوطنيااة وبشااكل ص اريح ياامن المااادة

األول منه.

أمااا المااادة السااابعة ماان هاااا القااانون انصاان عل ا تعااداد الج ا ار م التااي يشااملاا

مبدأ اإلختصا
اإلنساني.45

الجنا ي العالمي والتي من بيناا اإلنتااإان الجسيمة للقانون الدولي

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

اإلعتداد بالصية الرسمية لمرتإبي الج ار م ،أح أن الحصاانة القياا ية التاي يتمتاع بااا

ه ا ااالء ال تحا ااول دون متا ااابعتام،

46

إال أنا ااه لا اام يص ا اامد طا ااويه با ااالنفر للي ا ا وطان
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الممارسا ااة ما اان طا اارا الواليا ااان المتحا اادة األمريكيا ااة والتا ااي أدن ببلجيكا ااا إل ا ا إج ا اراء

تعااديهن جاريااة وجوهريااة عليااه ،ماان خااهل إصاادار ةااانون  2أون  2551الاااح ةيااد
ماان إختصااا

القياااء البلجيكااي بنصااه عل ا ياارورة ت اواار مجموعااة ماان الشااروط
الجنا ي العالمي.

إلعمال مبدأ اإلختصا

47

الجنااا ي العااالمي ماان

التشاريع اليرنسااي أييااا كاار مباادأ عالميااة اإلختصااا

خهل إدارجه يامن الماادة  611مان ةاانون اإلجاراءان الج اة ياة ،بشاان جا ار م محاددة
تتمأل اي التعاي  ،اإلرها  ،اإلستعمال كير المشروال للسهح النووح ،األعماال كيار

المشا ااروعة يا ااد المهحا ااة البحريا ااة والطي ا اران الما اادني ،اإلي ا ارار بالمصا ااالح الماليا ااة

األروبيااة .أمااا الجا ار م يااد اإلنسااانية ،جريمااة اإلبااادة الجماعيااة وجا ار م الحاار اقااد تاام
ال اان

عليا ااا بموجا ا

الق ااانون الص ااادر بت اااريخ  2ج ااانيي  9112والق ااانون الص ااادر

بتاريخ  22ماح .9116
 -التشريعات العربية

إن إدراب اإلنتااإان الجسيمة لقواعد القاانون الادولي اإلنسااني يامن القاانون

ال ااوطني بإعتباره ااا جا ا ار م ح اار ل اام تع اارا ةبا اوال إال م اان ط اارا ع اادد ةلي اال ج اادا م اان

التشريعان العربية كالتشريعين اليمني واألردني
ةامن الجماورية اليمنية بتإري

اإلنتااإان الجسيمة للقانون الدولي اإلنسااني

ياامن تش اريعاا الااوطني وتحدياادا اااي القااانون الجنااا ي العسااكرح الصااادر بتاااريخ 22
جويلي ااة  9111تح اان رةااام  ،29ال اااح خص ا ا

اليص اال الأال ااأ لتجا اريم اإلنتااإ ااان

الواةعة أأناء النةاعان المسلحة اي المواد من  25إل .4821
أم ااا التشا اريع األردناااي اقا ااد أدرب مب اادأ اإلختصا ااا

الجن ااا ي العاااالمي ي اامن

ة ااانون العقوب ااان العس ااكرح الماة اان رة اام  15الص ااادر س اانة  ،2552ال اااح خصا ا

المادة  99منه لج ار م الحر  .جااء ااي اليقارة األولا منااا تعاداد لعشارين اعاه يشاكل
عنااد وةوعااه ةماان الن اةاال المساالح ج ا ار م حاار  ،كمااا تاام التاإيااد ياامن المااادة  91عل ا

عدم سقوط هاه الج ار م بالتقادم.
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ب ااالركم م اان إةا ارار ك اال م اان التشا اريعين اليمن ااي واألردنا ااي لمب اادأ اإلختصاااا
الجنااا ي العااالمي إال أنااه لاام ياان

عل ا هاااا اإلختصااا

بالشااكل المطلااو وال اوارد

ياامن إتياةيااان جنيااف األربااع ،إا إةتصاار تطبيقااه عل ا األشااخا

الدولة اق دون إمتداده ل يرهم.49

الحاااملين لجنسااية

أمااا بالنساابة للتش اريع الج اة اارح ،اإنااه ركاام مصااادةة الج اة اار عل ا اإلتياةيااان

الدوليااة التااي تإاار مباادأ اإلختصااا

الجنااا ي العااالمي ،إال أن المش ارال الج اة اارح لاام
 ،وهو ما يشكل أ رة ةانونية البد للمشرال

يمنح للقياء الوطني مأل هاا اإلختصا

50

تداركاا اي التعديهن الهحقة.

ينب اااي التاإيا ااد ااااي األخيا اار أن تإا اري

والن

مبا اادأ اإلختصا ااا

عليه يمن التشريع الوطني ال يكيي وحده ،وانما يج

اإلختصااا

الجنا ااا ي العا ااالمي
عل الدول تيعيل هاا

والعماال بااه واقااا لمااا نصاان عليااه إتياةيااان جنيااف حتا يكااون أداة اعالااة

للتصدح لمرتإبي إنتااإان القانون الدولي اإلنساني ومنع إاهتام من العقا .
خاتمة

ماان خااهل د ارسااة موياوال واليااة القياااء الااوطني اااي المساااءلة عاان إنتااإااان القااانون
الدولي اإلنساني نخل

 -9إن إختص ااا

إل النتا ك التالية:

القي اااء ال ااوطني ا ااي المس اااءلة ع اان إنتااإ ااان الق ااانون ال اادولي

اإلنساني يعتبر األصل العام اي كل التشريعان.
 -2أن القياء الاوطني تنعقاد لاه والياة اإلختصاا
اإلنس اااني إس ااتنادا للمب ااادق التقليدي ااة لإلختص ااا

الشخصية ومبدأ العينية.
 -1أن إختصااا
ب

بنفار إنتااإاان القاانون الادولي
المتمأل ااة ا ااي مب اادأ اإلةليمي ااة ،مب اادأ

القياااء الااوطني يمكاان أن يمتااد ايشاامل الج ا ار م الدوليااة الخطي ارة

النفر عن مكان وةوعاا أو جنسية مرتإبياا إستنادا لمبدأ اإلختصا

العالمي.
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