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ملخص

هــذه املقالــة حتــاول توضيــح عالقــة القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود بالقانــون الــدويل اجلنائــي، وهــو 
أحــد فــروع القانــون الــدويل العــام الــذي تشــكل عقــب احلــرب العامليــة الثانيــة، إن مل يكــن مــن قبــل. 
فاهلــدف األســاس هلــذه املقالــة هــو البحــث فيــا إذا كان القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود هــو أحــد فــروع 
القانــون الــدويل اجلنائــي أم أنــه مســتقل عنــه، ومــن ثــم فإنــه مــن املمكــن توصيفــه باعتبــاره فرًعا مســتقالًّ 
وحديًثــا للقانــون الــدويل العــام. يميــل الباحــث يف هــذه املقالــة إىل االجتــاه الثــاين؛ نظــًرا لالختالفــات بني 
القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود وبــني القانــون الــدويل اجلنائــي، القائمــة عــى أســاس املفهــوم القانــوين 

وموضــوع القانــون ومصــادر القانــون واملســؤولية اجلنائيــة واالختصــاص.
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Abstract

This article attempts to identify the relation of the transnational criminal law to the international 
criminal law that is one of the branches of public international law that has been formed after 
the Second World War, if not before. The main purpose of this article is to examine whether 
transnational criminal law is one of the branches of international criminal law, or is it independent 
and therefore can be described as an independent and new branch of the public international law. 
The researcher in this article tends to the second trend because of the differences between the 
transnational criminal law and international criminal law, based on the legal concept, subject of 
law, sources of law, criminal liability and jurisdiction.
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المقدمة

ــة، إذ إن العنــر الــدويل  ــم الدولي ــة واجلرائ ــم املنظمــة عــرب الوطني ــا بــني اجلرائ ــاك اختالًف ال شــك أن هن
يف كل منهــا خمتلــف متاًمــا. فالعنــر الــدويل الكامــن يف اجلرائــم املنظمــة عــرب الوطنيــة قائــم عــى أســاس أن 
جرائمــه تتجــاوز حــدود الدولــة الواحــدة، بينــا االســتخدام املفــرط للقــوة والواســع النطــاق ضــد أحــد القيــم 
األساســية التــي هتــم اجلاعــة الدوليــة كلهــا يمثــل العنــر الــدويل الــذي يميــز اجلرائــم الدوليــة. ومــن َثــم؛ 
ال جيــب أن يتخــذ هــذا العنــر أساًســا، أو مــربًرا العتبــار اجلرائــم املنظمــة عــرب الوطنيــة ضمــن جمــال القانــون 
الــدويل اجلنائــي. فالقانــون اجلنائــي عابــر احلــدود هــو اإلطــار القانــوين األنســب الســتيعاب اجلرائــم املنظمــة 

عــرب الوطنيــة؛ حيــث إن هنــاك اختالًفــا بــني القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود والقانــون الــدويل اجلنائــي. 

ــدود  ــر احل ــي عاب ــون اجلنائ ــني القان ــالف ب ــة االخت ــح عالق ــة، بتوضي ــن جه ــة ســوف تقــوم م ــذه املقال ه
ــن  ــني. وم ــني القانوني ــني النظام ــز ب ــارص التميي ــض عن ــرق لبع ــالل التط ــن خ ــي، م ــدويل اجلنائ ــون ال والقان
جهــة أخــرى؛ فإهنــا ســتفحص مــدى إمكانيــة انتقــال بعــض جرائــم القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود )اجلرائــم 
ــة مــن هــذه املســألة األخــرة هــو توضيــح أن  ــة( إىل القانــون الــدويل اجلنائــي. إذ إن الغاي املنظمــة عــرب وطني
ــرة احلــدود هــو أمــر ممكــن حدوثــه، وهــذا ال يعنــي أن جرائــم  ــة تدويــل بعــض اجلرائــم املنظمــة عاب إمكاني
القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود قــد تكــون تــارة ضمــن القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود وتــارة أخــرى ضمــن 
القانــون الــدويل اجلنائــي، وإنــا يعنــي أن جريمــة منظمــة عــرب وطنيــة معينــة قــد تنتقــل مــن نظــام قانــوين معــني 

إىل آخــر خمتلــف، نتيجــة لبعــض التطــورات التــي تلحــق هبــا. 

أهمية الموضوع: 

ــربًرا  ــد م ــدود يع ــر احل ــي عاب ــون اجلنائ ــي والقان ــدويل اجلنائ ــون ال ــني القان ــالف ب ــة االخت ــح عالق إن توضي
مهــاًّ يف ســياق إزالــة اللبــس واخللــط بــني النظامــني القانونيــني، الســيا وأن الكشــف عــن هــذه العالقــة ســوف 
ــر احلــدود فــرع  ــي عاب ــون اجلنائ ــار القان ــإن اعتب ــال؛ ف ــام. وعــى ســبيل املث ــرة باالهت ــة جدي ــج قانوني يرتــب نتائ
مــن القانــون الــدويل اجلنائــي يعنــي أن اجلرائــم املنظمــة عــرب الوطنيــة ســوف ختضــع للنظــام القانــوين الــذي يميــز 
اجلرائــم الدوليــة، مثــل مبــدأ االختصــاص العاملــي. أمــا يف حــال مــا إذا كان القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود منفصاًل 
عــن القانــون الــدويل اجلنائــي، فإنــه يف هــذه احلالــة ســوف يكــون عــى الــدول إثبــات أحــد معايــر االختصــاص 

اجلنائــي للنظــر يف اجلرائــم املنظمــة عــرب الوطنيــة التــي هــي موضــوع القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود. 

ــون  ــا مســتقالًّ للقان ــر احلــدود فرًع ــي عاب ــون اجلنائ ــة هــذا املوضــوع أيًضــا يف أن ظهــور القان ــربز أمهي وت
الــدويل العــام قــد يدفــع البعــض إىل تســليط الضــوء أكثــر عــى هــذا الفــرع، مــن حيــث ترتيبــه مــن الداخــل 
ــرى  ــات أخ ــام وموضوع ــدويل الع ــون ال ــروع القان ــه بف ــك عالقت ــوره( وكذل ــادره وتط ــه ومص ــل )مفهوم مث

ــة.  ــون املســؤولية الدولي ــدويل حلقــوق اإلنســان وقان ــون ال ــل القان ــه، مث ــق ب تتعل

وأخــًرا، وليــس آخــًرا؛ فــإن مســألة اعتبــار القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود فرًعــا مســتقالًّ للقانــون الــدويل 
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العــام قــد تلقــي بظالهلــا عــى الربامــج األكاديميــة داخــل كليــات القانــون العربيــة، وذلــك بــأن تقــوم األخــرة 
بتأســيس مســاقات، أو برامــج مســتقلة متخصصــة ســواء عــى مســتوى الدراســات اجلامعيــة، أو الدراســات 
العليــا لدراســة هــذا الفــرع اجلديــد بتعمــق، خاصــة وأن اجلرائــم املنظمــة عــرب الوطنيــة - التــي هــي موضــوع 

القانــون اجلنائــي عابــر احلــدود - تنمــو وتتطــور بشــكل متســارع1. 

إشكالية البحث:

إن مفهوم اجلرائم املنظمة عرب الوطنية وجماهلا قد جعلها يف وضع خمتلف عن اجلرائم الدولية، السيا عقب النص 
عى األخرة وبشكل حري يف النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية. هذا البحث يتناول إشكالية مهمة وهي 
ما إذا كان القانون الدويل اجلنائي قادًرا بالفعل عى استيعاب تلك اجلرائم املنظمة عرب الوطنية أم أنه جيب أن يكون 
للنوع األخر من اجلرائم وعاء قانوين مســتقل يستوعب تلك اجلرائم، أال وهو القانون اجلنائي عابر احلدود. هذه 
اإلشــكالية الرئيسة تدفعنا إىل السؤال عن املعاير، أو املالمح القانونية التي يمكن أن تشكل هذا الوعاء، أو اإلطار 

القانوين )القانون اجلنائي عابر احلدود( والذي من املمكن أن متيزه عن القانون الدويل اجلنائي.

 منهجية البحث:

سوف يتناول هذا البحث اإلشكالية املشــار إليها أعاله من خالل البحث والتحليل يف املصادر األصلية وهي 
االتفاقيات الدولية يف جمال القانون الــدويل اجلنائي، وكذلك االتفاقيات التي تتناول اجلرائم املنظمة عرب الوطنية. 
وكذلك؛ فإن هذا البحث ســوف يتبنى منهجية فحص املصادر الثانوية مثل )الســوابق القضائية، وكتابات فقهاء 

القانون الدويل(، وحتليلها، وهذه من شأهنا تدعيم وتأكيد احلجج القانونية املقدمة من قبل الباحث.

خطة البحث:

 سوف يتم تناول موضوع البحث ومعاجلة اإلشكالية املطروحة من خالل التقسيم اآليت:

املبحث األول: عنارص التمييز.
املطلب األول: املفهوم القانوين.
املطلب الثاين: موضوع القانون.
املطلب الثالث: مصادر القانون.

املطلب الرابع: املسئولية اجلنائية. 
املطلب اخلامس: االختصاص.

املبحث الثاين: تدويل اجلرائم املنظمة عرب الوطنية.

المبحث األول: عناصر التمييز

يف إطار التمييز بني القانون اجلنائي عابر احلدود والقانون الدويل اجلنائي ســوف نستعرض بعض العنارص التي 

1 Fijnaut, Transnational Crime and the role of the United Nations, 8 European Journal of Criminal Law and Criminal Justice 
119, at 122 (2000).



167 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

سوف ُتسهم يف توضيح االختالف بني النظامني القانونيني، عى أن يكون ذلك من خالل املفهوم القانوين )املطلب 
األول(، وموضوع القانون )املطلــب الثاين(، واملصادر )املطلب الثالث(، واملســؤولية اجلنائية )املطلب الرابع(، 

وأخرا االختصاص )املطلب اخلامس(. 

املطلب األول: املفهوم القانوين

لقد ظهر مفهوم القانــون اجلنائي عابر احلــدود )Transnational Criminal Law( يف كتابات الفقه الغريب 
يف جمال القانون الدويل منذ فرتة ليســت بالقريبة، حيث إهنم قد ألفو عى اســتخدامه من خالل البحث والدراسة 
والكتابــة، عى عكس الفقه العــريب الذي الزال جيد صعوبة يف التعامل مع مفهــوم القانون اجلنائي عابر احلدود. 
أيًضا، هنا يف الفقه العريب من خيلط بني هــذا املفهوم وبني مفاهيم أخرى يف جمال القانون الدويل العام مثل القانون 

الدويل اجلنائي، والقانون اجلنائي الدويل.

يــرى Boister أن القانون اجلنائي عابر احلدود ما هو إال القمع غر املبارش بموجب القانون الدويل ألنشــطة 
إجرامية عابرة احلدود من خالل توظيف القوانني اجلنائية الوطنية للدول هلذا الغرض2. وبمعنًى آخر، فإن القانون 
اجلنائــي عابر احلدود هو عبارة عن جمموعة من قواعد القانون الــدويل املتضمنة التزامات بموجبها تتكفل الدول 
باختاذ ما يلزم من تدابر ملكافحة نشــاط إجرامي معني عابر للحدود. عى أساس هذا التعريف، فإنه يمكن القول 
إن قواعد القانون اجلنائي عابر احلدود ليست ذاتية التنفيذ3، إذ إهنا تعتمد عى القوانني الوطنية إلفراغ حمتواها وهو 
ما اعتربه Boister أنه يشــكل ضعًفا يف هذا القانون، حيث يرى أن القوانني الوطنية يف الغالب ال متيل إىل تضمني 
قواعد موحدة ملكافحة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية4. ويف الواقع؛ فإن الكاتب يف هذه املقالة ال يتفق مع Boister يف 
هــذا اجلانب؛ حيث إن مثل هذه االختالفات بني القوانني الوطنية قد تكون متوقعة نظًرا الختالف مبادئ القوانني 
اجلنائية الوطنية من دولة إىل أخرى، وقد أملحت إىل ذلك اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية 
لســنة 2000. فاملادة 34 )1( من االتفاقية تشــر إىل أن لكل دولة طرف يف االتفاقيــة أن تتخذ ما يلزم من تدابر 
ترشيعية وإدارية وفًقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخيل، لضان تنفيذ التزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية. كا 
أن القانون اجلنائي عابر احلدود من خالل االتفاقيات الدولية يطلب غالًبا من الدول األطراف أن تطبق، أو تضمن 
يف قوانينها احلد األدنى، أو املعقول من قواعد هذه االتفاقيات5، وهذا األمر قد يتيح للدول يف بعض األحيان مكنة 
تبني قواعد خمتلفة تكون أكثر رصامة وشــدة من قواعد االتفاقية التي تكــون طرًفا فيها وتنظم جريمة منظمة عرب 
وطنية. وعى ســبيل املثال، تقرر املادة 34)3( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 
2000، أن للدول األطراف تبني تدابر أكثر رصامة، أو شدة من التدابر املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل 

منع اجلريمة املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها.

2 Neil Boister, Transnational Criminal Law, 14 European Journal of International Law. 953, at 953 (2003). 

3 Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law 91 (2012).

4 Boister, Transnational Criminal Law supra note 2, at 958.

5 See Legislative Guides for The Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes 
and the Protocols Thereto (United Nations, New York, 2004) 11. 
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عــى اجلانب اآلخر؛ فإن القانون الدويل اجلنائي هو جمموعة من قواعد القانون الدويل املســؤولة عن توصيف 
اجلرائم الدولية وكذلك حتديد املبادئ واإلجراءات املتعلقــة بالتحقيق واملقاضاة واملعاقبة عن تلك اجلرائم6. هذا 
الفرع من القانون الدويل يفرض املســؤولية الدولية اجلنائية الشــخصية املبارشة عى األفراد الذين يرتكبون جرائم 
دولية حتى يف غياب التجريم يف القوانني الوطنية للدول.7 فإذا اعترب القانون الدويل اجلنائي ترًفا ما يشكل جريمة 
دوليــة بينا القانون اجلنائي الداخيل لدولة ما ال يعتربه كذلك، فيتوجــب عى األفراد عدم ارتكاب هذا الترف، 
وإال خضعوا للمساءلة والعقاب8 أمام املحكمة اجلنائية الدولية، أو أمام حماكم أية دولة أخرى جترم هذا الترف، 

حيث إن هذه اجلرائم - كا سنرى الحقا - تتميز باالختصاص العاملي.

اجلدير بالذكر أن هناك نظاًمــا قانونيًّا آخر قد يتداخل مع القانون اجلنائي عابر احلدود والقانون الدويل اجلنائي 
وهــو "القانون اجلنائي الدويل". ومن ثم فإنه من املتوجب توضيح مفهوم هذا النظام القانوين حتى ال حيدث خلط 
بينهم. فالقانون اجلنائي الدويل بتقديم صفة الفرع القانوين الداخيل "اجلنائي" عى صفة الدولية "الدويل" يعني ذلك 
الفــرع من فروع القانون اجلنائي الداخيل الذي هيتم بتحديــد النظام القانوين للجرائم املنصوص عليها يف القوانني 
اجلنائية الوطنية التي حتتوي عى عنر دويل، أو أجنبي، الســيا وأن مثل هذه اجلرائم تثر مســألة تنازع القوانني 
اجلنائية لدولتــني، أو أكثر ويتم حل هذا التنازع عن طريق االتفاق بني الدول املعنية9. وبشــكل أوضح، فإن هذا 
النظام يشــر إىل جمموعة القواعد الوطنية التي تبني عالقة القانون اجلنائي الداخيل للدولة مع اخلارج عند ارتكاب 

إحدى اجلرائم ذات الطابع الدويل10. 

فاالختالفات األساســية بني القانون الدويل اجلنائي والقانون اجلنائــي عرب احلدود من جهة، والقانون اجلنائي 
الدويل من جهــة أخرى؛ تكمن يف أن النظامني األوليــني مها فرعان للقانون الدويل العــام يتضمنان جمموعة من 
القواعد الدولية التي تتعلق بجرائم هتم اجلاعة الدولية، وذلك بحسب خطورهتا. يف حني أن النظام القانوين األخر 
)القانون اجلنائي الدويل( هو القانون الداخــيل الذي حيدد كيفية تنظيم الدولة لتلك اجلرائم وكذلك كيفية تعاملها 
إذا ما تم ارتكاب أحد هذه اجلرائم عى إقليم الدولة، أو كان مرتكب اجلريمة، أو الضحية يتمتع بجنســية الدولة، 

أو أن تلك اجلريمة هلا تأثر سلبي عى مصالح الدولة11. 

وعى سبيل املثال، إذا قام شخص بارتكاب جريمة هتريب مهاجرين )وهي جريمة تقع يف نطاق القانون اجلنائي 
عابر احلدود( عى إقليم دولة )أ( وهروبه إىل دولة اجلنسية )ب(؛ فإن القانون اجلنائي الدويل يف هذا املثال هو الذي 
ينظم هذه اجلريمة عى املستوى الوطني ويبني عنارصها، باإلضافة إىل أنه حيدد القانون، أو القضاء املختص بمعاقبة 

6	 Miša	Zgonec-Rožej,	International Criminal Law – Manual (1st edition, the International Bar Association, 2010) 24.

7 Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law (2nd ed, Oxford University Press, 2009) 27.

عبد الواحد الفار، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 42.  8

عبد اهلل عيل عبو سلطان، دور القانون الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان، دار دجلة، 2010، ص 38.  9

انظر: املرجع السابق.   10

عبــد الرحيــم صدقــي، القانــون اجلنائــي الــدويل - القانــون الــدويل اجلنائــي - االختصــاص القضائــي اجلنائــي. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1986،   11

ص 8.
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ذلك الشخص، أو بمعنى آخر يقوم بتســوية تنازع االختصاص بني الدولتني. واجلدير بالذكر أن القانون اجلنائي 
الدويل الذي يعالج مثل هذه اإلشكاليات قد تكون قواعده نتاج أعال أحادية اجلانب تصدر عن السلطة الترشيعية 
بالدولــة وقد تكون أيًضا نتاج معاهدة دولية قد تم تطبيقهــا بموجب القانون اجلنائي الداخيل للدولة الذي أصبح 

فيا بعد يوصف بالقانون اجلنائي الدويل12.

املثــال اآلخر الذي يوضح عالقة القانون الدويل اجلنائي بالقانون اجلنائي الدويل هو: أن القانون الدويل اجلنائي 
حيدد عى املستوى الدويل من خالل االتفاقيات واألعراف الدولية )عى سبيل املثال: تعريف جريمة اإلبادة اجلاعية 
وأركاهنــا(، يف حني أن القانون اجلنائي الدويل حيدد كيفية تنظيمها من قبل الدولة، والتي قد تكون عن طريق إفراغ 
القواعد الدولية املتعلقة باإلبادة اجلاعية داخل القانون اجلنائي الداخيل )القانون اجلنائي الدويل( الذي سوف حيدد 
عى املستوى الوطني تعريفها وأركاهنا والقضاء املختص بالنظر يف مثل هذه اجلرائم. من املفرتض - قاعدة عامة - 
أن تستأثر املحاكم الوطنية باالختصاص بالنظر يف اجلرائم الدولية، كون اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية يف هذا 

الشأن اختصاًصا مكّماًل الختصاص القضاء الوطني13. 

املطلب الثاين: موضوع القانون

هناك من يتبنى اجتاًها واســًعا يف حتديد موضوع القانون الــدويل اجلنائي بأنه يدرج اجلرائم املنظمة عرب الوطنية 
 Claus ضمن موضوعات القانون الدويل اجلنائي باإلضافة إىل اجلرائم الدولية14. ويبدو أن أنصار هذا االجتاه مثل
Kreb يرون أن اجلرائم املنظمة عرب الوطنية هي "جرائم ذات اهتام دويل"، ومن ثم فتلك اجلرائم تستحق أن تكون 

ضمن جمال القانون الدويل اجلنائي15.

يف الواقــع، الكاتب يف هذه املقالة ال يتفق مع هذا االجتاه الواســع؛ ألن العنــر الدويل يف اجلرائم املنظمة عرب 
الوطنية، كا ذكرنا ســابًقا، خمتلف متاًما عن العنــر الدويل يف اجلرائم الدوليــة16. باإلضافة إىل ذلك، أن األخذ 
هبذا االجتاه الواســع قد يؤدي إىل االعرتاف بإطار قانوين واســع للقانون الدويل اجلنائي والذي ال تطبق قواعده يف 
الواقع العمــيل. فاملحكمة اجلنائية الدولية، واملحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة املعنية بتطبيق القانون الدويل اجلنائي مل 
تتناول ضمن أروقتها جريمة منظمة عرب وطنية واحدة. إذ إن اجلرائم املنظمة عرب الوطنية مثل االجتار يف املخدرات 
واإلرهاب قد تم اســتبعادها منذ البداية من النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية، كوهنا ال تتصف باخلطورة 
التي تتصف هبا جرائم اإلبادة وجرائم ضد اإلنســانية وجرائم احلرب17. لذلك من املمكن القول إنه من الفوارق 

املرجع السابق نفسه.  12

انظر: املادة األوىل من النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية )اعتمد يف 17 يوليو 1998م، ودخل حيز النفاذ يف األول من يوليو 2002 م).  13

14 Cherif Bassiouni (ed.) International Criminal Law: Crimes (2nd	 ed,	 Martinus	 Nijhoff	 Publishers,	 1999);	 Claus	 Kreβ,	
International Criminal Law  (1st edition, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2009) 2.

15	Kreβ, supra note 14, at 2-3.

انظر: املطلب األول من البحث.   16

17 Daniel D. Ntanda Nsereko, The International Criminal Court: Jurisdictional and Related Issues, 10 Criminal Law Forum 91 
(1999).
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املهمــة بني القانون الدويل اجلنائي والقانون اجلنائي عابر احلدود هو أن موضوع األول عبارة عن جرائم دولية بينا 
موضوع الثاين هو جرائم منظمة عرب وطنية. 

عى الرغــم من أنه ليس هناك تعريف متفق عليه للجرائم الدولية، فإنه مــن املمكن تعريفها بأهنا اجلرائم التي 
تنجم عن انتهاك لقاعدة أساســية، أو آمرة من شأهنا أن تصدم ضمر اإلنسانية وهتدد املجتمع الدويل بأرسه18. هذا 
التعريف ينطبق عــى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 5 من النظام األســاس للمحكمة اجلنائية الدولية )جريمة 
اإلبادة اجلاعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجريمة العدوان(. فاجلرائم الدولية هي عبارة عن انتهاكات 
متس القيم واملصالح التي تقع ضمن اهتام اجلاعة الدولية كلها، ومن ثم فقد تقرر محايتها من خالل قواعد القانون 
الدويل19. وعى سبيل املثال، فإن "احرتام حقوق اإلنسان وعدم انتهاكها" يعترب من املصالح التي تسعى كل الدول 
للدفــاع عنها، كوهنا متثل واجبا قانونيًّا وأخالقيًّا20. ومن ثم فقد ُوظفت قواعد القانون الدويل اجلنائي يف محاية هذه 
املصلحة، عى سبيل املثال، ضد االنتهاكات اخلطرة النامجة عن إساءة استعال السلطة واألعال االنتقامية التي قد 
تقــوم هبا الدولة ضد مواطنيها، أو األجانب الذين يقيمون عى إقليمها21. إذ إن جرائم ضد اإلنســانية املنصوص 

عليها يف املادة )7( من النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية قد تستوعب مثل هذه االنتهاكات.

عى اجلانب االخر، فإن اجلرائم املنظمة عرب الوطنية ال تقع ضمن االهتام العاملي للجاعة الدولية بأرسها، فهي 
يف الغالب تؤثر عى مصالح دولة، أو أكثر، وليست مجيع الدول، مثلا هو احلال يف اجلرائم الدولية22. هناك العديد 
من األمثلة لتلك اجلرائــم مثل جريمة االجتار بالبرش وجريمة االجتار يف املخدرات وجريمة هتريب البرش وجريمة 
غسيل األموال وأمثلة أخرى مما تنطبق عليها معاير اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لسنة 

2000 م. فقد تم حتديد اجلرائم عرب الوطنية يف املادة 3 )2( بأن "يكون اجلرم ذا طابع عابر احلدود إذا:

ارُتكب يف أكثر من دولة واحدة.. 1
ارُتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبر من اإلعداد، أو التخطيط له، أو توجيهه، أو اإلرشاف عليه . 2

يف دولة أخرى.
ارُتكب يف دولة واحدة، ولكن ضلعت يف ارتكابه مجاعة إجرامية منظمة متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من . 3

دولة واحدة.
ارُتكب يف دولة واحدة، ولكّن له آثاًرا شديدة يف دولة أخرى".. 4

18 Cherif Bassiouni, The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework (2nd ed, NJ: Transaction 
Press, 1999); Antonio Cassese, International Criminal law (2nd ed, Oxford University Press, 2008) 11.

ــي، دار  ــدويل اجلنائ ــون ال ــاذيل، القان ــد اهلل الش ــوح عب ــك فت ــرة، 2004، ص 80؛ وكذل ــة، القاه ــة، دار النهض ــة الدولي ــد، اجلريم ــنني عبي ــر: حس انظ  19

اجلامعــة اجلديــدة، 2001، ص 11.
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بالنظر إىل احلاالت املذكــورة أعاله؛ فقد نجد أن االتفاقية قد اعتربت أنه إذا كان مكان ارتكاب جريمة معينة، 
أو التخطيــط واإلعداد هلا، أو أن نتائجها قد جتاوزت حــدود أكثر من دولة؛ فإننا نصبح بصدد جريمة عرب وطنية. 
من جهة أخرى؛ فإن اجلريمة تعترب أيًضا عرب وطنية إذا ما قام مرتكبو النشاط اإلجرامي بمارسة مثل هذا النشاط، 
أو غره يف أكثــر من دولة، وبالتايل فاملعيار يف هذه احلالة ال يتعلق بالنشــاط اإلجرامــي، يف حد ذاته، الذي جيب 
أن يكون عابًرا حلدود الدول كا يف الفرضيات الســابقة، وإنا املعيار كان متمثاًل يف األشــخاص مرتكبي النشاط 
اإلجرامــي الذين جيب أن يتنقلوا عرب حدود أكثر من دولة23. عى هذا األســاس، فإنــه من املتوجب أن نقول إن 
جرائم هتريــب املهاجرين هي جرائم عرب وطنية، بينا جرائم الرسقة ال تقع ضمن تلك الفئة إال إذا عربت مثل هذ 
اجلرائم حدود أكثر من دولة، أو كان القائمون عى هذه اجلرائم منخرطني يف جرائم رسقة، أو جرائم أخرى يف أكثر 

من دولة. 

مــن جهة أخرى؛ فقد قررت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية أن جمال تطبيق االتفاقية 
ســوف يقتر عى اجلرائم املنظمــة، أو بمعنى آخر - كا ورد باالتفاقية - اجلرائم التــي تكون ضالعة فيها مجاعة 
إجراميــة منظمة24. وقد عرفت املادة 2 من االتفاقية اجلاعة اإلجرامية املنظمــة بأهنا »مجاعة ذات هيكل تنظيمي، 
مؤلفة من ثالثة أشــخاص، أو أكثر، موجودة لفرتة من الزمن، وتعمل بصــورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة، 
أو أكثــر من اجلرائم اخلطرة، أو األفعــال املجّرمة وفًقا هلذه االتفاقية، من أجل احلصول، بشــكل مبارش، أو غر 
مبارش، عى منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى«. وطبًقا هلذا التعريف، وبمفهوم املخالفة؛ فإن النشاطات اإلجرامية 
عرب الوطنية التي يقوم هبا أقل من ثالثة أشــخاص، وكذلك النشــاطات التي ال يسعى مرتكبوها إىل احلصول عى 
منفعة مالية، أو مادية مثل اجلاعات اإلرهابية، أو املتمردة، أو النشاطات اإلجرامية غر ذات اخلطورة وهي املعاقب 
عليها باحلرمان من احلرية ملدة أقل من 4 سنوات25، ال تدخل مجيعها ضمن إطار اجلرائم املنظمة التي هي موضوع 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية. 

املطلب الثالث: مصادر القانون

إن البحث يف مصادر كل من القانون اجلنائي عابر احلدود والقانون الدويل اجلنائي، يكشف عن وجود اختالفات 
السيا يف املصادر االتفاقية والعرفية، وكذلك قرارات جملس األمن الدويل، وهو ما سنوضحه يف النقاط اآلتية: أواًل: 
االتفاقيات الدولية التي موضوعها مكافحة جتارة املخدرات واالجتار بالبرش وهتريب املهاجرين وغســيل األموال 
وغرها من االتفاقيات ذات الطبيعة املاثلة تدخل كلها ضمن مصادر القانون اجلنائي عابر احلدود. هذه االتفاقيات 
الدولية تشرتك مجعيها يف أهنا تتضمن التزامات مفروضة عى الدول األطراف بالتجريم واملقاضاة وتقديم املساعدة 
القانونية وتسليم مرتكبي اجلرائم عرب الوطنية وتأســيس االختصاص الوطني وغرها من التدابر القانونية وغر 

23 Id, at 29.

املادة 3 (1) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 2000.  24

انظر: املرجع السابق، املادة 2 (ب).  25
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القانونيــة26. كل اتفاقية من هذه االتفاقيات هي بمثابة رد قانوين عى هتديد معني27، إذ إنه من املالحظ عند فحص 
هذه االتفاقيات أهنا تكاد تشــرتك مجيًعا يف احتوائها عى تعريف للنشاط غر املرشوع، أو التهديد، وكذلك لبعض 
االلتزامات مثل التجريم واملنع والتعاون. لقد انتقد Boister تلك االتفاقيات كوهنا مل ُتِعْر أي اهتام ملسألة حقوق 
اإلنســان28، غر أن هذا النقد قد يكون يف غر حملــه، فاالتفاقيات التي تتضمن جرائم منظمة عرب وطنية من جهة، 
جيب أن تراعي القواعد واملعاير املنصوص عليها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان وأعرافها عند مالحقة مرتكبي تلك 
اجلرائم ومقاضاهتم. وعى ســبيل املثــال، فإن اإلجراءات واملعاير املنصوص عليهــا يف املادة 9 من العهد الدويل 
للحقوق السياســية واملدنية واملادة 5 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنســان تعترب من أساســات حتقيق العدالة 
اجلنائيــة الواجبة التطبيق يف كل املحاكات29، با فيها تلك املتعلقة باجلرائم املنظمة عرب الوطنية. ومن جهة أخرى، 
فإن هناك عدًدا من اتفاقيات القانون اجلنائي عابر احلدود قد تناولت بعًضا من حقوق اإلنسان، سواء بالتفصيل30، 

أو عن طريق اإلحالة إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان.31

عى اجلانب اآلخر، تعترب االتفاقيات الدولية مصدًرا مهاًّ للقانون الدويل اجلنائي. وعى سبيل املثال، اتفاق لندن 
املربم يف 8 اغسطس 1945 الذي تضمن اإلطار القانوين املوضوعي واإلجرائي ملحكمة نورمربج32، وكذلك اتفاقية 
روما لســنة 1998 التي تضمنت اجلرائم الدولية األربع وبعض املبادئ العامــة للقانون الدويل اجلنائي والقواعد 
اإلجرائية املتعلقة بكيفية ممارســة املحكمــة اجلنائية الدولية الختصاصها.33 إن ما يميــز هذه االتفاقيات وغرها 
مــن اتفاقيات القانون الدويل اجلنائــي هو احتواؤها عى اإلطار املوضوعي، أو اجلرائــم الدولية، وكذلك اإلطار 
اإلجرائي الذي يشــمل بداية من تركيب املحكمة وكيفية ممارسة اختصاصها إىل نوع العقوبات وكيفية استئنافها. 
فتلــك االتفاقيات عى عكس اتفاقيات القانون اجلنائي عابر احلدود تتضمــن إطاًرا متكاماًل، الغاية منه هو وضع 
القانــون الدويل اجلنائي موضع التطبيق، واألهم من ذلك هو حتديد دور املحاكم الوطنية فيا يتعلق باالختصاص. 
وبمعنى آخر؛ فإن مدى حرية الدول يف تنفيذ اتفاقيات القانون الدويل اجلنائي يكاد يكون حمدوًدا مقارنة بدورها يف 

اتفاقيات القانون اجلنائي عابر احلدود.

26 Boister, supra note 2 at 958.

27 Id.

28 Id, at 959. 

29 Nowak M, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein, 1993) 1162; Robin white & Clare 
Ovey, The European Convention on Human Rights (1st edition, Oxford University Press, 2010) 209.

انظر: املادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال لعام 2000.  30

ــدة  ــم املتح ــة األم ــل التفاقي ــام 2000، املكمِّ ــو لع ــر واجل ــرب والبح ــق ال ــن طري ــن ع ــب املهاجري ــة هتري ــول مكافح ــن بروتوك ــادة 16 (1) م ــر: امل انظ  31

ملكافحــة اجلريمــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلريمــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، وكذلــك املــادة 14 مــن االتفاقيــة 
ــة بالقنابــل لســنة 1997.  ــة لقمــع اهلجــات اإلرهابي الدولي

32 See “London Agreement of August 8th 1945.” 
http://www.icls.de/dokumente/imt_london_agreement.pdf (last visited 14 December 2018). 

نظام روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17 يوليه  1998م، والذي دخل حيز النفاذ يف األول من يوليو 2002م.  33
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ما يميز االتفاقيات الدولية أيًضا باعتبارها مصدًرا أساًسا للقانون الدويل اجلنائي هو أن الكثر من نصوصها إنا 
هو نتاج عملية تدوين للقانون الدويل العريف.34 وعى ســبيل املثال، فقد لعب العرف الدويل دورا أساسا يف تشكيل 
بعض من نصوص النظام األســاس للمحكمة اجلنائية الدولية، وقد اتضح هذا جليًّا من خالل األعال التمهيدية 
التي تعرضت لألســاس العريف للعديد من املسائل التي كانت معروضة للنقاش.35 وعى سبيل املثال )أيًضا(؛ فإن 
اجلرائم الدولية التي هي موضوع القانون الدويل اجلنائي املنصوص عليها يف املادة 5 من النظام األساس للمحكمة 
اجلنائية الدولية هي نتاج ملارسات عرفية قد توافرت يف حقها عنارص القانون الدويل العريف، وليست نتاًجا التفاقية 
دوليــة قد تم تبنيها يف وقت معلوم للحد من نشــاط غر مرشوع، كا هو احلــال يف اتفاقيات القانون اجلنائي عابر 

احلدود. 

ثانًيا: ما ســبق يدفعنا إىل القول إن القانون الدويل العريف باعتبــاره مصدًرا للقانون اجلنائي عابر احلدود ما زال 
يف طور النمو والتكوين مقارنة بالقانون الــدويل اجلنائي. ففي الوقت الذي ُيَعدُّ فيه االلتزام بمنع ارتكاب اجلرائم 
الدولية واملعاقبة عليها راســًخا يف القانون الدويل اجلنائي العريف، فإن القانون اجلنائي عابر احلدود ال يتضمن مثل 
هذا االلتزام يف أساســه العريف36. فطاملا أنه ليست هناك ممارسة متوافق عليها من غالبية الدول مقرتنة بإلزام قانوين 
حــول اعتبار ترف معــني مثل االجتار يف األســلحة باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحــدود، فإنه من الصعب 
القــول بوجود قاعدة عرفية دولية تدعــو إىل معاقبة مرتكبي ذلك الترف. عى أية حــال، فإن العدد الكبر من 
الــدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة والبالغ )190( دولة طرًفا حتى تاريخ كتابة هذا 
البحث37 قد يكون له دور أساس يف تكوين قاعدة دولية عرفية يف املستقبل تتعلق بفرض التزام عى الدول بمكافحة 

اجلرائم املنظمة عرب الوطنية بصفة عامة واملعاقبة عليها38. 

ثالًثــا: لعبــت قرارات جملــس األمن الــدويل لألمم املتحــدة وفق الفصــل الســابع دوًرا بــارًزا يف تطوير 
القانــون الــدويل اجلنائــي. وعــى ســبيل املثال، قــرارات جملــس األمــن رقــم 1993/827 املتبنــاة وفق 
الفصل الســابع القايض بإنشــاء املحكمــة اجلنائية الدولية ليوغســالفيا الســابقة والقرار رقــم 1994/955 
القــايض بإنشــاء املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لرواندا تضمنــت النصــوص املقررة إلنشــاء تلــك املحاكم، 
 باإلضافــة إىل أنظمتهــا األساســية التــي وردت يف مالحق مســتقلة. فهــذه القــرارات وما تتضمنــه يعتربها
 Antonio Cassese من قبيل االتفاقيــات الدولية عى اعتبار أن جملس األمن الدويل واختصاصاته قد وردت يف 
اتفاقيــة دولية وهي ميثاق األمم املتحدة39. غر أن الكاتب يف هذه املقالة ال يتفق مع هذا الرأي كون هذه القرارات 
قد تم تبنيها وفق نظام قانوين شارك يف تكوينه كل من ميثاق األمم املتحدة، والنظام القانوين الداخيل املؤقت ملجلس 

34 Obokata, Transnational Organised Crime in International Law supra note 22, at 30.

35 Gideon Boas James et al., International Criminal Law (Practitioner Library, 2011) 1-3.

36 Obokata, Transnational Organised Crime in International Law supra note 22, at 46.

37 See United Nations Treaty Collections  
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 12&chapter=18&clang=_en>

38 Obokata, Transnational Organised Crime in International Law supra note 22, at 46.

39 Cassese, supra note 18 at 15-16. 
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األمن، باإلضافة إىل القانون الدويل العريف، ومن ثم فمرجعية هذه القرارات ليست ذات طبيعة اتفاقية بحتة متمثلة 
يف ميثــاق األمم املتحدة. ناهيك عن أن العديد من نصوص اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لســنة 1969 غر قابلة 
للتطبيق عى قرارات جملس األمن الدويل اخلاصة بإنشاء املحاكم، ومن ثم فإنه من املمكن القول إن تلك القرارات 

متثل مصدًرا مستقالًّ للقانون الدويل اجلنائي40. 

هذه املســألة املتعلقة بقرارات جملس األمن الدويل باعتبارها مصدًرا مبارًشا خللق قواعد القانون الدويل اجلنائي 
ال توجــد يف إطار القانون اجلنائــي عابر احلدود. فدور جملس األمن الدويل يف إطــار مكافحة اجلرائم املنظمة عرب 
الوطنية، أو القانون اجلنائي عابر احلدود بصفة عامة، قد متحور يف شــكل بيانات توجيهية، أو إرشادية صادرة عن 
رئاســته، والتي تدعو الدول إىل تبني سياســات التجريم، واملنع، والتعاون، والتحقيق واملحاكمة لغرض احلد من 
توســع اجلريمة املنظمة عرب الوطنية.41 وعى سبيل املثال: بيان رئيس جملس األمن الدويل رقم 4 لسنة 2010 الذي 
يدعو فيه الدول إىل التعاون واختاذ تدابر صارمة للحد من انتشــار نشاطات االجتار غر املرشوع يف املخدرات42. 
حتى عى مســتوى القرارات التي قلياًل ما يلجأ إليها جملس األمن يف إطار القانون اجلنائي عابر احلدود فهي كذلك 
حتمــل اخلطاب التوجيهي املجرد من الطبيعة امللزمة نظًرا لصدورها خارج إطار الفصل الســابع، مثل القرار رقم 
2388 )2017(، الذي يدعو فيه الدول األعضاء لتعزيز اجلهود بغرض مكافحة االجتار بالبرش وال ســيا يف إطار 

املنازعات املسلحة43.

من املمكن القول، إن قرارات جملس األمن الدويل لألمم املتحدة الصادرة وفق الفصل السابع، يمكن أن تشكل 
مصــدًرا للقانون الدويل اجلنائي، يف حني أهنا يف الوقت احلايل ليســت بمثابة مصــدر لقواعد القانون اجلنائي عابر 

احلدود. 

املطلب الرابع: املسؤولية اجلنائية 

من منطلق أن الــدول هي كيانات معنوية ال يمكن فرض عقوبات جنائية ماديــة عليها44؛ فكان من املتوجب 

40 Sean D. Murphy, Principles of International Law (2nd ed, West Academic Publishing, 2006) 105.

41 James Cockayne, the UN Security Council and Organized Criminal Activity: Experiments in International Law Enforcement 
(Working Paper Series, United Nations University, 2014) 1-14. 

42 UN SC, S/PRST/2010/4 (24 February 2010). 

انظر: قرار جملس األمن رقم 2388 (2017)، الفقرات 2 و3.   43

ــا لتدابــر، أو عقوبــات ماديــة تتناســب مــع طبيعتهــا باعتبارهــا كيانــات معنويــة جمــردة، مثــل التــي يفرضهــا جملــس األمــن  قــد ختضــع الــدول أحياًن  44

ــة  ــات اقتصادي ــني عقوب ــا ب ــوع م ــد تتن ــي ق ــات الت ــذه العقوب ــل ه ــدة. مث ــم املتح ــاق األم ــن ميث ــابع م ــل الس ــن الفص ــادة 41 م ــب امل ــدويل بموج ال
ودبلوماســية وسياســية، قــد يتــم فرضهــا عــى دولــة مــا بالتزامــن مــع فــرض عقوبــات جنائيــة ماديــة عــى أشــخاص هلــم عالقــة بتلــك الدولــة، قــد 
ارتكبــوا إحــدى اجلرائــم الدوليــة. غــر أن أســاس املســؤولية يف احلالتــني يكــون خمتلًفــا؛ فاملســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك القانــون الــدويل قــد تكــون 
األســاس القانــوين لفــرض عقوبــات ماديــة عــى الدولــة، بينــا معاقبــة األشــخاص الذيــن ارتكبــوا جريمــة دوليــة بعقوبــات ماديــة جنائيــة، كالســجن، 
تكــون مؤسســة عــى مبــدأ املســؤولية اجلنائيــة الشــخصية. مــع األخــذ يف االعتبــار أن تقريــر مســؤولية الدولــة عــن انتهــاك القانــون الــدويل قــد يفــي 
إىل عقوبــات غــر ماديــة، أو باألحــرى نتائــج قانونيــة مثــل دفــع تعويــض، أو إعــادة احلــال إىل مــا كان عليــه قبيــل حــدوث االنتهــاك. غــر أن عــدم 
انصيــاع الدولــة إىل اختــاذ إحــدى هــذه اإلجــراءات قــد يدفــع الدولــة الضحيــة إىل فــرض عقوبــات عــى تلــك الدولــة املنتهكــة، إمــا بشــكل فــردي، 

أو بشــكل مجاعــي مــن خــالل جملــس األمــن الــدويل. 
See Werle, Principles of International Criminal Law supra note 7 at 40-41. 
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يف إطار القانون الدويل اجلنائي البحث عن األشــخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية ومعاقبتهم عن تلك اجلرائم، 
وهو من أهم املبادئ التي كرســتها حمكمة نورمربج عقب احلرب العاملية الثانية45. من ثم فإنه من املمكن القول إن 
القانون الدويل اجلنائي يفرض مســؤولية جنائية شخصية مبارشة عى مرتكبي اجلرائم الدولية دونا اعتبار للوضع 
الوظيفي يف الدولة46، وبمعنى آخر، فإن تكريس مبدأ املســؤولية اجلنائية الشخصية املبارشة ما هو إال للقضاء عى 
نظرية حصانة موظفي الدولة47. إن تقرير هذه املسؤولية اجلنائية الشخصية وتنفيذها قد أنيط يف بدء األمر بمحاكم 
جنائية دولية مؤقتة ومن ثم باملحكمة اجلنائية الدولية48، وكان ذلك بشــكل رصيح من خالل املادة 25 من النظام 

األساس للمحكمة. 

عى اجلانب اآلخر، فإن القانون اجلنائي عابر احلدود ال خيلق مسؤولية جنائية مبارشة عى األشخاص بموجب 
القانــون الدويل وال يقرر إمكانيــة معاقبة مرتكبي جرائم املنظمة عرب الوطنية بغــض النظر عا إذا كانت جمّرمة يف 
القانــون املحيل أم ال، أو معاقبة مرتكبيها أمام حماكم دوليــة مثل املحكمة اجلنائية الدولية49. فالقانون اجلنائي عابر 
احلــدود يفرض التزاًما فقط عى الدول بتقرير جرائم منظمة ذات طابع عــرب وطني يف قوانينها املحلية50، والتزاًما 
كذلك بمالحقة هؤالء األشخاص قضائيًّا عن تلك اجلرائم. إذ إن النص عى مثل هذه االلتزامات ما هو إال عبارة 
عن تقرير مسؤولية جنائية شخصية غر مبارشة بموجب القانون الدويل. غر أن هذه املسؤولية اجلنائية غر املبارشة 
عى عكس القانــون الدويل اجلنائي، قد يتم تعطيلها بفعل احلصانة الســيادية املقررة وفــق القانون الدويل العام، 
أو القانون الدويل الدبلومايس الذي يراعي الوضع الوظيفي والشخيص لدبلوماسيي الدول51، أو احلصانة املقررة 
من خالل القانون الدويل للجرائم عرب الوطنية نفسه، مثل ما نصت عليه املادة 26 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرائم املنظمة عرب الوطنية. ومن جهة أخرى، فإن هذه املســؤولية اجلنائية غر املبارشة تستلزم درجة من التعاون 
بــني الدول بغرض وضعها موضع التنفيذ ال ســيا يف إطار اجلرائم عرب الوطنية52. اجلديــر بالذكر أن عدم امتثال 
الدول األطراف يف اتفاقية دولية ملكافحة جريمة منظمة عرب وطنية، إلرســاء مثل هذه املسؤولية اجلنائية الشخصية 
غر املبارشة، من خــالل عدم وضع التزامات التجريم والعقاب موضع التنفيذ؛ قد يثر املســؤولية الدولية لتلك 

الدولة عى أساس قانون املعاهدات، أو قانون املسؤولية الدولية. 

45 Elies van Sliedregt, Criminal Responsibility in International Law, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, vol. 14/1, 81-114 (2006).

يف بعــض األحيــان، قــد تتطابــق املســؤولية اجلنائيــة الشــخصية مــع املســؤولية الدوليــة، بمعنــى أن ارتــكاب بعــض اجلرائــم الدوليــة قــد يثــار مــن جهــة   46

حتريــك مســؤولية الشــخص مرتكــب اجلريمــة الدوليــة، وقــد يثــار مــن جهــة أخــرى مســؤولية الدوليــة إذا مــا ثبــت أن هنــاك عالقــة بــني الدولــة وبــني 
اجلريمــة الدوليــة، مثــل دعــم الدولــة وتشــجعيها عــى ارتــكاب جريمــة إبــادة مجاعيــة. 

Werle, supra note 7, at 40; James & others, supra note 35, at 4.

47 Sliedregt, supra note 45.

48 Boister, supra note 2, at 958.

49 Obokata, supra note 22, at 95-96.

50 Id. 

51 Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law supra note 3, at 220-222; Obokata, supra note 22, at 98. 

52 W Schabas, International Crime, (D Armstrong ed, 2008) 269.
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املطلب اخلامس: االختصاص

القانون الدويل اجلنائي يقر مبدأ االختصاص العاملي الذي يعني أن أية دولة تســتطيع مبارشة إجراءات مقاضاة 
األشخاص املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية، بغض النظر عن مكان ارتكاب اجلريمة الدولية، أو جنسية اجلاين، 
أو جنســية املجني عليه53. هذا االختصاص العاملي مؤســس عى أن اجلرائم الدولية تشكل انتهاًكا لقيم وحقوق 
أساســية هتم املجتمع الدويل بكامله؛ ومن ثم فكل دولة ضمن هذا املجتمع الدويل متلك األحقية يف حماسبة من قام 
هبذه االنتهاكات54. غر أن هذا االختصاص العاملي قد يتم االنتقاص منه بشــكل نسبي، وذلك من خالل األنظمة 
األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة، أو النظام األسايس للمحكمة اجلنائية الدولية. فاألنظمة األساسية لكل 
من املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وكذلك املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا قد منحت لتلك املحاكم 
األولويــة يف االختصاص ملعاقبة مرتكبــي اجلرائم الدولية يف أقاليم تلك الدول55. مــع ذلك؛ فإنه من املمكن أن 
متارس املحاكم الوطنية االختصاص نفسه يف حالة اجلرائم الدولية املرتكبة من قبل قياديني غر بارزين، أو اإلحالة 
إىل املحاكم الوطنية من قبل املحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة نفســها، ويف احلالتني جيب التحقق من وجود اســتقرار 
أمني يف تلك الدول وكذلك نظام قضائي فعال56. أما النظام األســايس للمحكمة اجلنائية الدولية، فقد اعتمد مبدأ 
االختصاص التكمييل ملارسة االختصاص بمقاضاة مرتكبي اجلرائم الدولية ومعاقبتهم، وذلك بأن األولوية تكون 
للمحاكــم الوطنية، عى أن تدخل املحكمة اجلنائية الدولية قد يكــون ممكنا يف حالة ما إذا كانت األوىل غر قادرة، 
أو غر راغبة يف ممارسة االختصاص القضائي57. ومن املهم أن نشر إىل أن مرتكبي اجلرائم الدولية لن يتمكنوا من 

اإلفالت من العقاب يف كل األحوال.

أمــا القانون اجلنائي عابر احلدود من خالل اتفاقيات مكافحــة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية فينص عى رضورة 
قيام الدول األطراف بتأســيس اختصاص للنظر يف اجلرائم املنظمة عــرب الوطنية، إذ إن هذا االختصاص جيب أن 
يؤســس عى وجود عالقة، أو رابطة بني الدولة الطرف والنشــاط اإلجرامي املنظم. وعى سبيل املثال؛ فإن املادة 
15 مــن اتفاقية األمــم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية قد عربت عــن تلك العالقة من خالل النص 
عــى أن الدولة الطرف يف تلك االتفاقية جيــب أن تتبنى تدابر قانونية يف قوانينهــا الوطنية تؤكد اختصاصها عى 
اجلرائــم املنظمة عرب الوطنية املنصوص عليها يف االتفاقية والتي مــن بينها أنه إذا ما ارتكبت تلك اجلرائم يف إقليم 
الدولة، أو عى متن إحدى ســفنها، أو طائراهتا، أو ارتكاب اجلريمة املنظمة عرب الوطنية من قبل أحد مواطني تلك 
الدولة الطرف، أو إذا ارتكبت من شــخص عديم اجلنســية ولكن إقامته املعتادة يف إقليــم الدولة الطرف، أو أن 

53 Cedric Ryngaert, the International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Fraught Relationship? 12 New Crim. L. Rev 
498 (2009).

54 Máximo Langer, Universal Jurisdiction as Janus-Faced, Journal of International Criminal Justice 11 (4), 737, (2013).

55 Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure (2nd ed, Cambridge University Press, 
2010) 125.

56	Rožej,	supra note 6, at 383-86. 

57 Cryer et al., supra note 55, at 153-54.
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الضحية من مواطني الدولة الطرف. يف وجود تلك الرابطة، أو العالقة، فان الدولة ذات االختصاص تكون مطالبة 
بموجب نصوص يف اتفاقيات مكافحة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية بمحاكمة مرتكبي اجلرائم املنظمة عرب الوطنية، 

أو تسليمهم إىل دولة أخرى متلك االختصاص نظًرا لوجود رابط من الروابط املشار إليها. 

من الرضوري اإلشارة إىل أن إمكانية إفالت مرتكبي اجلرائم املنظمة عرب الوطنية من العقاب تكون قائمة، وهذا 
عى عكس مرتكب اجلرائم الدولية كا أرشنا أعاله. والسبب هو أن تنفيذ االلتزامات الواردة يف اتفاقيات مكافحة 
اجلرائم املنظمة عرب الوطنية، ومن بينها االلتزام باملقاضاة والعقاب؛ قد تم ترك تنفيذها إلرادة الدول وهو ما اعتربه 
البعض يمثل جانًبا من جوانب الضعف يف هــذه االتفاقيات58. إذ إن الدولة صاحبة االختصاص قد ال ترغب يف 
ممارســة االختصاص القضائي، ويف الوقت نفسه وجود أساٍس قانوينٍّ خيول لتلك الدولة صالحية رفض التسليم. 
وعى ســبيل املثال؛ فإن القانون الدويل جييز للدولة أن تعلن رفض التســليم بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم بينها 
وبني الدولة األخرى الراغبة يف ممارسة االختصاص القضائي59. وكذلك، فإن من أسباب رفض التسليم هو غياب 
التجريم املزدوج60،، أو عدم تســليم مواطني الدولة61، أو أن هناك شكوًكا لدى الدولة املطالبة بالتسليم أن االهتام 

املوجه من قبل الدولة الطالبة مؤسس عى اعتبارات تتعلق باجلنس، أو العرق، أو الدين، أو رأي سيايس62. 

المبحث الثاني: تدويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية

يف املراحــل األوىل من إعداد مقرتح "قانون جرائم ضد ســلم البرشية وأمنها" من الفرتة 1991وحتى 1995 
؛ قامت جلنة القانون الــدويل املكلفة بإعداد املقرتح بإدراج جرائم املعاهــدات، أو اجلرائم املنظمة عابرة احلدود، 
وعى وجه اخلصوص، جرائم هتريب املخدرات واإلرهاب؛ ضمن ذلك القانون الذي يعرب عن اجلرائم الدولية63. 
غر أن مقرتح 1996، قد اســتبعد جرائم هتريب املخدرات، واقتر عى تضمني "اجلرائم اجلوهرية"، أو اجلرائم 
الدولية64. هذا االجتاه قد تم األخذ به عند صياغة النظام األســاس للمحكمة اجلنائية الدولية، فقد تقدمت ترينداد 
وتوباجــو عام 1989، بطلــب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بغرض تأســيس حمكمة جنائيــة دولية ملحاكمة 
املسؤولني عن ارتكاب جرائم هتريب املخدرات65. إذ إن دول منطقة الكاريبي بصفة عامة، وترينداد وتوباجو عى 
وجــه اخلصوص، كانت ترى أن هناك صعوبة يف تتبع مرتكبي جرائم هتريب املخدرات بســبب ضعف إمكانياهتا 

58 Andreas Schloenhardt, Transnational Organised Crime and the International Criminal Court Developments and Debates, 
24 University Queensland Law Journal 94 (2005).

59 See Article 16 (4) of the Convention against Transnational Organised Crime. 

60 Id, Article 16 (1).

61 Id, Article 16 (7)

62 Id, Article 16 (4).

63 Regina Menachery Paulose, Beyond the Core: Incorporating Transnational Crimes into the Rom Statute, 21 Cardozo J. Int’l 
& Comp. L. 8,1 (2013).

64 See Report of the ILC, 47th Session, UNGAOR 50th Sess, Supp. No. 10 (A/50/10), paras. 112–118.

65 UN General Assembly, Letter dated 21 Aug 1989 from the Permanent Representative of Trinidad and Tobago to the UN 
Secretary-General, UN Doc A/44/195 (1989) and UN General Assembly, UN Doc A/44/49 (1989).
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االقتصاديــة والبرشية مقارنة باإلمكانيات التنظيمية التي تتمتع هبا منظات هتريب املخدرات. عى أية حال، وبعد 
مداوالت ونقاشــات عديدة أثناء إعداد النظام األســاس للمحكمة اجلنائية الدولية؛ تم اســتبعاد جرائم هتريب 

املخدرات، وجرائم أخرى مقرتحة مثل جرائم اإلرهاب. 

فاالجتاه املعارض لتضمني مثل هذه اجلرائم قد اســتند عى عدة حجج66؛ أواًل: ليست هناك قاعدة عرفية دولية 
تشر إىل أن جرائم االجتار يف املخدرات وغرها من اجلرائم املنظمة عابرة احلدود تتمتع بالعنر الدويل كا هو احلال 
يف اجلرائم الدولية. ثانًيا: أن اجلرائم املنظمة عرب الوطنية با فيها جرائم االجتار يف املخدرات هي جرائم أقل خطورة 
مقارنة بجرائم اإلبادة اجلاعية وجرائم احلرب. ثالًثا: أن التحقيق يف اجلرائم املنظمة قد يثقل كاهل املحكمة اجلنائية 
الدولية من منظور املصادر التمويلية التي تعاين منها املحكمة يف األســاس. رابًعا: أن مبدأ السيادة قد يشكل عائًقا 
أمام تويل مؤسسة دولية مثل املحكمة اجلنائية الدولية مقاضاة املسؤولني عن مثل هذه اجلرائم. وبسبب هذه احلجج 
املذكورة أعاله، وكذلك رغبة الدول الكربى مثل الواليات املتحدة األمريكية يف اســتبعاد اجلرائم املنظمة من نظام 

روما؛ فقد تم االتفاق عى أن تتم مناقشة هذه املسألة يف أحد املؤمترات الالحقة للمحكمة اجلنائية الدولية67.

عــى الرغم من املعوقات املذكورة أعاله التي منعت يف وقت ما بأن تكــون بعض اجلرائم املنظمة عرب الوطنية 
أحد موضوعات القانون الدويل اجلنائي، والســيا امتداد اختصاص املحكمة اجلنائيــة الدولية هلذه اجلرائم؛ فإنه 
ما زال هناك اجتاه ينادي بتدويل بعض اجلرائم املنظمة عرب الوطنية وامتداد اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية هلذه 
اجلرائم68. وسبب ذلك يعود إىل عجز األجهزة التنفيذية داخل الدول عن كبح هذه اجلرائم املنظمة عرب الوطنية69. 
فعى الرغم من مرور أكثر من 16 ســنة عى دخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 
2000 إىل حيــز النفاذ وهو تاريخ 29 ســبتمرب 2003، فإهنا قد تبدو عاجزة عن وضع حد للتزايد املســتمر هلذه 
اجلرائم. األمر الذي أرجعه البعض إىل افتقار االتفاقية إىل تدابر فعالة70، والبعض اآلخر إىل تردد من قبل الدول يف 
تنفيذ أحكام االتفاقية71. عى أية حال؛ فإن فرضية تطور جريمة منظمة عرب وطنية إىل جريمة دولية ختضع للقانون 

الدويل اجلنائي واختصاص املحكمة اجلنائية الدولية تكون قائمة يف حالتني:

احلالة األوىل: تعديل املادة 5 من النظام األســاس للمحكمــة اجلنائية الدولية بإضافة جريمة منظمة عرب وطنية 
معينة ومن ثم امتداد اختصاص املحكمة اجلنائية الدولية هلذه اجلريمة. هذه االفرتاضية تســتوجب رضورة وجود 
إطار قانوين موضوعي مستقل بذاته يوضح مفهوم اجلريمة املنظمة عرب الوطنية وعنارصها املقرتح إضافتها ضمن 

66 Andreas Schloenhardt, Conference Paper: Transnational Organised Crime and the International Criminal Court towards 
Global Criminal Justice, Australian Institute of Criminology International Conference, (2004) 8. 

67 Id; Paulose, supra note 63, at 83. 

68 Paulose, supra note 63; Neil Boister, Treaty Crimes, International Criminal Court? 12 New Crim. L. Rev. 341, 2009; 
Schloenhardt, supra note 58. 

69 Jennifer M. Smith, An International Hit Job: Prosecuting Organized Crime Acts as Crimes against Humanity, 97 The 
Georgetown Law Journal 1151 (2010).

70 Ibid. 

71 Kevin Tessier, The New Slave Trade: The International Crisis of Immigrant Smuggling, 3 Indiana JGLS 261& 264 (1996). 
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املادة 5 من النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية. إذ إن االعتاد عى االتفاقيات الدولية التي موضوعها اجلريمة 
املنظمة عابرة احلدود املقرتح إضافتها ضمن النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية سوف يثر مسألة رضورة أن 
تكون الدول األطراف بالنظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية أطراًفا أيًضا يف تلك االتفاقيات املتعلقة باجلريمة 
املنظمة عرب الوطنية72. وعى ســبيل املثال؛ فإن االتفاق عى إدراج جريمة االجتار بالبرش ضمن اختصاص املحكمة 
اجلنائية الدولية يستوجب أن تكون الدول األطراف يف األخرة أيًضا أطراًفا يف بروتوكول منع االجتار باألشخاص 
وقمعهم ومعاقبتهم، وبخاصة النساء واألطفال لعام 2000. عى أية حال؛ فإن توسيع جمال القانون الدويل اجلنائي 
عن طريق إضافة جرائم منظمة عابرة احلدود ضمن النظام األســاس للمحكمة اجلنائية الدولية يعتمد عى وجود 
رغبة حقيقية من الدول األطراف والســيا املؤثرة منها التي عليها أن تقرر ذلك يف مؤمتر ملراجعة النظام األســاس 
للمحكمة اجلنائية الدولية عى غرار ذلك الذي اُنعقد يف كمباال - أوغندا من 31 مايو حتى 11 يونيو 2010، وتم 

التوصل فيه إىل تعريف جلريمة العدوان73. 

احلالة الثانية: تفســر النصوص الواردة يف النظام األســاس للمحكمة اجلنائية الدوليــة املتعلقة بجرائم ضد 
اإلنســانية وجرائم احلرب وجرائم اإلبادة اجلاعية74 تفســًرا موّسًعا من شأنه أن يســتوعب اجلرائم املنظمة عرب 
الوطنية. هذه الفرضية كانت حمالًّ للدراســة والبحث من قبل عدد من فقهاء القانون الدويل75. وعى سبيل املثال؛ 
فإن العمل عى اعتبار نشــاطات االجتار بالبرش، أو يف املخدرات بمثابة جرائم ضد اإلنســانية، املنصوص عليها يف 
املادة 7 من نظام روما األساس؛ يتطلب إثبات أن هذه اجلرائم املنظمة عرب الوطنية قد ارتكبت يف إطار هجوم منظم 
واســع النطاق، وضد جمموعة من السكان املدنيني، وأن مرتكب هذه اجلرائم كان عى علم هبذا اهلجوم الذي كان 
عماًل بسياســة دولة، أو منظمة تقي بارتكاب هذا اهلجوم،، أو تعزيًزا هلذه السياســة76. عالوة عى هذه العنارص 
التي متثل العنارص األساس للجرائم ضد اإلنسانية، فإنه من الرضوري أن تتضمن جريمة االجتار بالبرش، أو غرها 
من اجلرائم املنظمة عرب الوطنية أحد الترفات املشــار إليها من الفقرة )أ إىل ك( من املادة 7 يف نظام روما األساس 
للمحكمة اجلنائية الدولية. واجلدير بالذكر أن الفقرة )ك( من املادة 7 يف نظام روما قد تســتوعب عدًدا من اجلرائم 
املنظمة عرب الوطنية كوهنا تعترب أيًضا جرائم ضد اإلنسانية، من غر األفعال املنصوص عليها رصاحة من الفقرة )أ( 
إىل )ي(: "األفعال الال إنســانية األخرى ذات الطابع املاثل التي تتسبب عمًدا يف معاناة شديدة، أو يف أًذى خطر 

يلحق باجلسم، أو بالصحة العقلية، أو البدنية"77. 

72 Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice, 42 
Firginia Journal of International Law  81, (2001).

73 “Crime of Aggression” http://iccnow.org/?mod=independentcourt (last visited 30 December 2018).

انظر: املواد 6، 7، 8 من النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية.  74

75 Schloenhardt, supra note 58; Tom Obokata, Trafficking of Human Beings as a crime against Humanity: some implications 
for the International Legal System, 54 ICLO 445-458, (2005); Smith, supra note 69. 

76 Schloenhardt, supra note 58; Smith, supra note 69. 

انظر: املادة 7 (ك) من النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية.  77
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إن توافر العنارص املتعلقة باجلرائم ضد اإلنســانية، واملذكــورة أعاله، يف جرائم منظمة عرب وطنية قد يؤدي إىل 
القول: إن هذه اجلرائم أصبحت تشــكل جرائم دولية، ومن ثم القول أيًضــا بإمكانية امتداد اختصاص املحكمة 

اجلنائية الدولية بالنظر يف مثل هذه اجلرائم. 

الخاتمة

ينتهي هذا البحــث إىل نتيجة مفادها أن القانون اجلنائي عابَر احلدود هو فرع جديد للقانون الدويل العام، ومن 
َثم فإنه خمتلف ومستقل متاًما عن القانون الدويل اجلنائي، وقد اتضح هذا جليًّا عقب تناول بعض العنارص القانونية 
التي متيز كل فرع، مثل: املفهوم القانوين، وموضوع القانون، ومصادر القانون، ومســألة االختصاص، واملسؤولية 
اجلنائية. غر أن هذا الفصل التام بني القانون اجلنائي عابر احلدود والقانوين الدويل اجلنائي ال يمنع من تدويل بعض 
اجلرائم املنظمة عرب الوطنية، التي هي يف األســاس ضمن موضوع القانون اجلنائي عابر احلدود، وذلك بأن تصبح 

إحدى موضوعات القانون الدويل اجلنائي. 

هذه الدراســة قد متهد الطريق لدراسات أخرى هتدف إىل ترســيخ القانون اجلنائي عابر احلدود؛ باعتباره فرًعا 
جديًدا للقانون الدويل العام، ومستقالًّ عن القانون الدويل اجلنائي، والعمل عى إيضاح إشكالياته وتطويره، بحيث 
يصبح أكثر فعالية يف مواجهة جرائــم، قد تكون أكثر ارتكاًبا من اجلرائم الدولية، ناهيك عن درجة خطورهتا التي 
توازي األخرة. إذ إن كثًرا من اجلرائم املنظمة عرب الوطنية أصبحت تنتهك بشكل جسيم حقوق اإلنسان ومصالح 

العديد من الدول. 



181 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

قائمة المراجع

أوالً: املراجع العربية 

الكتب:
حسنني، عبيد. اجلريمة الدولية. دار النهضة، القاهرة، 2004. - 
الشاذيل، فتوح عبد اهلل. القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2001. - 
صدقــي، عبد الرحيــم. القانون اجلنائي الدويل - القانون الــدويل اجلنائي - االختصاص القضائي اجلنائــي، دار النهضة العربية، - 

القاهرة، 1998.
سلطان، عبد اهلل عيل عبو. دور القانون الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان دار دجلة، عان، 2010. - 
الفار، عبد الواحد. اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996. - 
الدقاق، حممد السعيد. رشط املصلحة يف دعوى املسؤولية عن انتهاك الرعية الدولية، الدار اجلامعية للطباعة والنرش، القاهرة، 1983. - 
عيل، حممد حسن حممد. جرائم اإلرهاب الدويل واختصاص املحكمة اجلنائية الدولية بنظرها، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2013. - 

االتفاقيات والوثائق الدولية 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 2000.- 
االتفاقية الدولية لقمع اهلجات اإلرهابية بالقنابل لسنة 1997.- 
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة -  بروتوكــول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو لعــام 2000، املكمِّ

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية. املنظمة عرب الوطنية، املكمِّ
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال لعام 2000.- 
قرار جملس األمن رقم )2388(، 2017.- 
النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية )اعتمد يف 17 يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ يف األول من يوليو 2002(.- 

ثانًيا: املراجع األجنبية
- ̒ Alī,	MH.	M.,	Jarāʼim	al-irhāb	al-dawlī	wa	ikhtiṣāṣ al-maḥkamah	al-Jināʼiyah al- duwaliyyah bi Naẓarihia, (in 

Arabic) Manshʼāt	Al-M’arif,	al-Iskandarīyah,	2013.
- Al-	Daqāq,	M.	Al-Saed,	Sharṭ al- maṣlaḥah	fi	daʻwá	al-Mas’ūliyyah	ʻan	intihāk	al-sharʻiyyah al- duwaliyyah, (in 
Arabic)	Al-Dar	Al-	Jāmiʻiyah li al-ṭibā’ah	wa	Al-	Nashr,	Al-Qāhirah,	1983.

- Al-fār,	A.,	Al-	Jarāʼim al- duwaliyyah wa sulṭat al ʻiqāb	ʻalyhā,	(in	Arabic)	Dar	al-nahẓa al-arabiyyah, 1996.
- Al-shādhly	F.	‘A.,	Al-	qānūn	al-	duwalī	al-	jināʼī,	(in	Arabic)	Dar	the	new	university,	Iskandarīyah,	2001.
- Andreas Schloenhardt, Conference Paper: Transnational Organised Crime and the International Criminal Court 

towards Global Criminal Justice, Australian Institute of Criminology International Conference, (2004).
- Cherif Bassiouni (ed) International Criminal Law: Crimes (2nd ed, Martinus Nijhoff Publishers, 1999).
- Cherif Bassiouni; the Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework (2nd ed, NJ: 

Transaction Press, 1999); Antonio Cassese, International Criminal law (2nd ed, Oxford University Press, 2008).
- Claus	Kreβ,	International Criminal Law, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2009).
- D. Murphy; Principles of International Law (2nd ed, West Academic Publishing, 2006).
- ḥasanīn	ʻA,	Al-	jarīmah	al-	Duwaliyyah	(in	Arabic),	Dar	al-nahẓa,	Al-	Qāhirah	,2004.
- Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law (2nd ed, Oxford University Press, 2009).
- Gideon Boas James et al., International Criminal Law Practitioner Library (1st edition, Cambridge University 

Press, 2011). 



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر182

- James Cockayne, The UN Security Council and Organized Criminal Activity: Experiments in International Law 
Enforcement, Working Paper Series, (United Nations University 2014).

- Kevin Tessier, The New Slave Trade: The International Crisis of Immigrant Smuggling, 3 Indiana JGLS (1996).
- Miša	Zgonec-Rožej,	International Criminal Law – Manual (1st edition, the International Bar Association, 2010).
- Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law (1st edition, Oxford University Press 2012). 
- Nowak M, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rhein (1st edition, Kehl am 

Rhein: Engel, 1993). 
- Robert Cryer & Others, An Introduction to International Criminal Law and Procedure ((2nd ed, Cambridge 

University Press, 2010).
- Robin white & Clare Ovey, The European Convention on Human Rights (1st edition, Oxford University Press, 2010).
- Tom Obokata, Transnational Organised Crime in International Law (Hart Publishing Ltd 2010). 
- W Schabas, International Crime (D Armstrong, 2008). 
- Andreas Schloenhardt, Transnational Organised Crime and the International Criminal Court Developments and 

Debates, 24 University Queensland Law Journal (2005).
- Sulṭān,	‘A.	̒ A.	‘A.,	Dawr	Al-	qānūn	al-	Duwalī	al-	jināʼī	fi	ḥimāyat	ḥuqūq	al-	Insān,	(in	Arabic)	Dar	Dijlah	̒ Umān	,2010.
- Ṣudqī	A.R,	Al-	qānūn	al-	jināʼī	Al-	Duwalī	-Al	Qānūn	al-	Duwalī	al	-Jināʼī,	al-	ikhtiṣāṣ al- qaḏāʼī	al-jināʼī,	(in	

Arabic), al-nahẓa	al-arabiyyah,	Al-	Qāhirah	,1998.
- Cedric Ryngaert, the International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Fraught Relationship? 12 New 

Crim. L. Rev (2009).
- Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary 

Practice, 42 Firginia Journal of International Law (2001).
- Daniel D. Ntanda Nsereko, The International Criminal Court: Jurisdictional and Related Issues, 10 Criminal 

Law Forum, (1999).
- Elies van Sliedregt, Criminal Responsibility in International Law, European Journal of Crime, Criminal Law and 

Criminal Justice’ Vol. 14/1 (2006).
- Fijnaut, Transnational Crime and the role of the United Nations, 8 European Journal of Criminal Law and 

Criminal Justice 119, (2000).
- Jennifer M. Smith, An International Hit Job: Prosecuting Organized Crime Acts as Crimes against Humanity, 

97 The Georgetown Law Journal (2010).
- Máximo Langer, Universal Jurisdiction as Janus-Faced, Journal of International Criminal Justice 11 (4) (2013).
- Neil Boister, Transnational Criminal Law! 14 European Journal of International Law. 953 (2003).
- Neil Boister, Treaty Crimes, International Criminal Court? 12 New Crim. L. Rev (2009).
- Regina Menachery Paulose, Beyond the Core: Incorporating Transnational Crimes into the Rom Statute, 21 

Cardozo J. Int’l & Comp. L. (2013).
- Tom Obokata, Trafficking of Human Beings as a crime against Humanity: some implications for the International 

Legal System, 54 ICLO (2005).
- Legislative Guides for The Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organised 

Crimes and the Protocols Thereto (United Nations, New York, 2004).
- Report of the ILC, 47th Session, UNGAOR 50th Sess., Supp. No.10 (A/50/10)
- UN General Assembly, Letter dated 21 Aug 1989 from the Permanent Representative of Trinidad and Tobago to 

the UN Secretary-General, UN Doc A/44/195 (1989). 
- UN General Assembly, UN Doc A/44/49 (1989).
- UN SC, S/PRST/2010/4 (24 February 2010).
- ‘Crime	of	Aggression’	<http://iccnow.org/?mod=independentcourt ?

http://www.icls.de/dokumente/imt_london_agreement.pdf>.
- London Agreement of August 8th 1945.
- United Nations Treaty Collections <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&m tdsg_

no=XVIII 12&chapter=18&clang=_en>. 


