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نقدی بر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولتهای عضو وی با دیوان
کیفری و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بینالمللی
جواد

صالحی*

چکیده
لو ای از
جلیو
سنام ،ج
اساسینام،
ما  72اسا
قراات میا
براسیا ممقیراات
المللی برا سا
سلب مصونیت از عوامل جنایات بینالمل ل
ضو و ا
همکاای ولتهای عضو با یوان کیفری است .لیکن این همکاای مختص ولتهای ععضیو
جاع ووضیعیت
ضعیت
.ت .ااااجیاع
فری نینی.یت.
کیفیری
یوان کی
خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست .ولت سو ان عضو ییوان
ش از
مجرمانۀ وی و لزوم همکاای وی با یوان کیفری نیز ناش از عضویت وی نی.ت بلک ،ناناشی
سنام ،و
اساسینام،
سو ان ا اسا
قطعنامۀ شواای امنیت است ک ،ابهامات جدی ا زمینۀ تلق عضویت سیو
لت های
هیای
سپس سلب مصونیت از وی بدینطریق اا  .این وضعیت ب ،تقابل اتحا یۀ آفریقا و وولیت
یۀ ققضیای
ضای
اوییۀ
بر او
تیث یر آن بیر
قد و تث
ک ،ننقید
ست کی،
شد ااسیت
جر شید
منجیر
المللیل من
عضو آن با یوان کیفری بینالمل
بینالملل هدف و موضوع این نوشتاا است .سؤال پژوهش این اسیت کی ،تیث یر تقابیل اتحا ییۀ
آفریقا و ولت های عضو آن با یوان کیفری بر اویۀ قضای بینالملل چی.ت؟ یافتی،هیای ایین
نتوان.یت،
.ت،
ها نتوان
تنهیا
پژوهش نشان م هد ک ،اویۀ قضای یوان کیفری ا طول بیش از یک ه ،ن،تن
قا ا
آفریقیا
یۀ آفری
ضو اتحا ییۀ
های ععضیو
است از امنۀ این تقابل بکاهد بلک ،ا قبال عدم همکاای ولتهیای
ب ،پپشیتوانۀ
شتوانۀ
فری بی،
کیفیری
یوان کی
ستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شد است .این اویکر بر جایگا ییوان
شواای امنیت ا وضعیت سو ان تث یر منف گذاشت ،ک ،بیش از پیش مشهو است.
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مقدمه
شالو یوان کیفری بینالملل (زینپس؛ یوان یا یوان کیفری) بر همکاای ولتهیای عضیو
المللیل بیرای
برای
بینالمل
لیس بیین
وی قراا ا شد است  .یوان کیفری با فقدان برخوا اای از نیروی پپلییس
سازمان های
هیای
ستگیری عوامل جنایات بینالملل ا نهایت ب ،همکاای ولتهای عضو و یگر سیازمان
ستگیری و
ضو ا سیتگیری
بینالملل ذیابط متک است .بر همین اسا لزوم همکاای ولتهای ععضیو
کیفیری
فری
یوان کی
تحویل متهم ب ،ااتکاب جرائم بینالملل جمعآوای الیل مجرمان ،و ااسال ب ،ییوان
تبعیت از ااجاع شواای امنیت یا خو ااجاع موضوعات ا صالحیت یوان کیفری و مم.یاعدت
.اعدت
ا اجرای احکام صا ا ا اساسنام ،حتم است مشروط بر اینک ،بای.ت،های این الزام با یگر
ب ،بیر
بر
للبی،
ب ،لل
آموز های حقوق بینالملل عام نیز همخوان اشت ،باشد یا براسا منطق حقوق بی،
آنها منجر شو .
این وضعیت ا موا اتحا یۀ آفریقا و کشواهای عضو ا این اتحا ی ،ا همکاای بیابا ییوان
یوان
کیفری ا ستگیری عمرالبشیر متفاوت است .اتحا یۀ آفریقا قائل ب ،مصونیت عمرالبشیر است
زیرا ولت متبوع وی از اعضای اساسنام ،نی.ت .عمرالبشیر براسا مقراات ما  72اساسینام،
از مصونیت برخوا اا نی.ت مشروط بر اینک ،ولت متبوع وی عضو یوان کیفری باشد .ازایناو
ائیس ولت لیرعضو اساسنام ،از مصونیت حقوق بین الملل عرف برخوا اا است بیدون اینکی،
ص ائئییس وولیت
لت
شخصی
صونیت شخ
سایر شرایط ا موا وی لحاظ شو  .قاعد بینالملل عرف ممصیونیت
حلقۀ ااتباط میان ولتهای عضو و لیرعضو اساسنام ،است ( .)Tladi, 2015: 1035با وجو این
.ت8.
مصونیت شخص ا مقام انکاا تحقق عدالت کیفری ا حق قربانیان جرائم بینالملل نینی.یت
مصونیت عمرالبشیر براسا قطعنامۀ شواای امنیت از زمان اعمال صالحیت ییوان کیفیری ا
وضعیت سو ان با ااجاع موضوع از سوی شواای امنیت زائل شد اسیت ( Jalloh & Bantekas,
 .)2017: 148اویکر یوان کیفری ا صدوا حکم جلیب عمرالبشییر افتیاا یک.یان بیا ولیت
لیرعضو سو ان همانند ولت عضو اساسنام ،ب ،اتکای قطعنامۀ  8939شواای امنیت( 7زینپس؛
قطعنام )،براسا فصل هفتم منشیوا سیازمان ملیل متحید اسیت .امیا مبنیای آن عضیویت ا
اساسنام ،نی.ت بلک ،مبنای آن الزامات ناش از قطعنامۀ شواای امنیت است.
ولتهای عضو اتحا یۀ آفریقا ا قبال همکاای بیا ییوان کیفیری مواضیع مختلفی اتخیاذ
کر اند .بر این اسا اویۀ قضای یوان کیفری نیز ا م.ئلۀ همکاای ولتهای عضو اتحا یۀ
آفریقا واجد فرازوفرو های ناش از تفاسیر متفاوت یا متعااض است ک ،موضوع این نوشتاا قراا
 .8محاکم ،و مجازات مقام ولت مشروط ب ،اتمام مدت تصدی یا خلع وی از قدات است ک ،ا سال  7783با خلع
عمرالبشیر از قدات و سیر محاکمۀ وی ا محاکم خااطوم محقق شد است .ا این ا گا ب ،اتهام ف.ا مال
عمرالبشیر اسیدگ م شو ک ،با صالحیت یوان کیفری ب،سبب ااتکاب جرائم بینالملل وی منافات نداا .
2. Security Council of United Nation (2005), Resolution No. 1593.
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گرفت ،است ک ،ا ا بیات حقوق ایران م.بوق ب ،سابق ،نی.ت .البت ،این پژوهش اصد ا بات
کاای ییایا
همکیاای
ضو وی ا هم
های ععضیو
یا افع اتهام از عمرالبشیر یا توجی ،افتاا اتحا یۀ آفریقا یا ولتهیای
اویییۀ
اای آن ا او
عمرالبشییر ییایا الالایای
صونیت عمرالب شیر
عدم همکاای با یوان کیفری نی.ت بلک ،فقط ب ،ممصیونیت
قضای یوان کیفری و انتقا های واا ب ،آن م پر از و آن اا با اصل مصونیت حقوق بینالملل
عرف و تقابل یا سازگاای آن با الزامات ناش از قطعنامۀ شواای امنیت مقاان ،و تطبیق م کند.
ست .براسی
فری ااسیت.
کیفیری
یوان کی
ضای ییوان
یۀ ققضیای
اوییۀ
اویکر پژوهش از نوع توصیف -تحلیل با اتکا ب ،او
موضعگیری یوان کیفری ا این حیوز می توانید چشیمانیدازی پییش اوی مطالعیات حقیوق
بینالملل کیفری ا تعقیب جرائم بینالملل با تکی ،بر وضعیت سو ان ا سایر مواا احتمیال
تعقیب وضعیت مجرمان ،با اتکای ب ،قطعنامیۀ شیواای امنییت ا ییوان کیفیری باشید .سیؤال
پژوهش این است ک ،تث یر تقابل اتحا یۀ آفریقا و ولتهای عضو وی با یوان کیفیری بیر اوییۀ
عیدم
وضیعیت عدم
کیفیری ا و ضعیت
ییوان کی فری
اویکیر یوان
کی ،اوی کر
اسیت ک،
ایین ا ست
قضای بین الملل چی.ت؟ فرض بر ا ین
پیش اوی ییوان
یوان
های پییش
خ از انتقا هیای
برخی
ست .بر
همکاای ا ستگیری عمرالبشیر تضعیف شد ااسیت.
خو اای میم ک ند.
کنید.
ها خیو
ب ،آنآنهیا
صیریح بی،
گییری صری
کیفری واا است و شعبۀ مقدمات یوان از موضعگ یری
باط اتحا یییۀ
ااتبیاط
یت و تیثتث یر آن ا اات
امنییت
شیواای امن
قطعنامیۀ شواای
ازایناو ا این نوشتاا ابتدا ب ،م.ئلۀ قطعنا م
یوان و ا
کاای بیابا ییوان
همکیاای
خو اای از هم
آفریقا با یوان سپس ب ،وضعیت ولت های آفریقای ا خیو
اوییۀ
مطالعیۀ او ی
صل از مطال عۀ
حاصیل
نهایت ب ،نتیج،گیری و ااائۀ ستاوا های آن م پر ازیم .ستاوا های حا
امنییت
یت
شواای امن
قطعنامیمۀ شیواای
ب ،قطعنا
کا بی،
قضای یوان کیفری ا وضعیت سو ان ا این پژوهش بیابا اتاتکیا
انیدازی اا
شما ندازی
چشیم
موضعگیریهای اتحا یۀ آفریقا و ولتهای عضو وی ا طول بیش از یک ه ،چ
ا شناخت بهتر عملکر یوان کیفری ا تقابل با وضعیتهای مجرمان ،ترسیم م کند.

قطعنامۀ شورای امنیت و تأثیر آن در ارتباط اتحادیۀ آفریقا با دیوان
شکلگیری فرایند بینالملل ا محاکم ،و مجازات مرتکبان جرائم بینالملل تحت قواعد حقوق
فرجی
ج
بینالملل کیفری ب،منظوا جلوگیری از نقض حقوق بشر بین الملل است (اضویفر و فر
 .)977 :8930قطعنام ،ا ااستای تحقق این هدف برای تمام ولتهای عضو سازمان ملل متحد
واجد اازش ااگااُمنس است .لیکن شائبۀ ترجیح مصالح سیاسی بی ،تحقیق عیدالت کیفیری ا
عملکر شواای امنیت ا ااجاع وضعیتهای مجرمان ،ب ،یوان کیفری وجو اا ؛ تا حدی کی،
برخ بدینسبب ب ،استمراا اویۀ عدالت مبتن بر تبعیض ا حوز حقوق بینالملل کیفری ایرا
گرفت،اند (امین نیا و برزگرزا  .)743 :8932ازایناو تصمیم گیری شواای امنیت بدون اتکا ب،
تحقیقات مقدمات کیفری این تصوا اا ایجا م کند ک ،ییوان کیفیری بی ،ابیزاای ا سیت
شواای امنیت برای تثمین خواست،های سیاس اعضای ائم شواای امنیت تبیدیل شید اسیت.
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ستنا ب،
بی،
لو بیابا ااسیتنا
سو ان وولیو
برخ معتقدند ک ،اعمال صالحیت یوان کیفری بر ولت لیرعضو سیو
قطعنام ،هیچ مبنای حقوق نداا ( .)Bantekas, 2017: 135الیزام ولیت سیو ان بی ،پیذیرش
تعهدات اساسنام ،ای ک ،آن اا امضا و تصویب نکر است بی ،صیرف صیدوا قطعنامی ،منطقی
نی.ت 8.کما اینک ،برخ با تمایز میان ا گا های بینالملل کیفری بی ،و سیت ،ا گیا هیای
مبتن بر معاهد و ا گا های مبتن بر فصل هفتم منشوا سازمان ملل متحد نتیج ،م گیرنید
ک ،یوان کیفری ب ،لیل اتکا ب ،معاهد نم تواند مصونیت اعطاشد ب ،موجب مقیراات حقیوق
بینالملل عرف اا ن.بت ب ،مقامات ولتهای لیرعضو لاو کند ( )Yuxiang, 2014: 2ولو اینک،
ب ،ییوان
یوان
ن ،بی،
مجرمانی،
م.تند خو اا قطعنام ،قراا ا باشد .اما این استداللها با ااجاع وضعیت مجرما
امنییت
یت
شواای امن
سوی شیواای
کیفری با صدوا قطعنامۀ شواای امنیت منافات ندااند .ااجاع وضعیت از سیوی
ت ،شید
شد
گرفتی،
یک از طرق اعمال صالحیت یوان کیفری است ک ،اتفاقاً برای ولتهای ا نظر گرف
است ک ،با عدم عضویت ا اساسنام ،اصد قراا گرفتن ذیل مصونیت بینالملل عرف اند.
نمایند ولت اوسی ،ا اجال سال  7782شواای امنییت ا خصیوص وضیعیت سیو ان
اذعان کر است ک ،الزام ولت ها ب ،همکاای با یوان کیفری ب،نحیو مصیرد ا قطعنامی ،بی،
معنای نا ید گرفتن معیااهای حقوق بینالملل ا زمینۀ مصونیت مقامات ولتهیای لیرعضیو
یوان کیفری نی.ت ولو اینک ،ا ستان یوان کیفری تاکنون بیرخالف آن عمیل کیر باشید.
ولت فران.ی ،معتقید اسیت کی ،عیدم همکیاای
ولت فران ،.موضع مشاب ،اا  .بر این اسا
ولت های عضو با یوان کیفری ا وضعیت اافوا لیرقابل الماض است .این ولیتهیا بایید ا
مقابل شواای امنیت مکلف ب ،پاسخ باشند .نمایند ولت چین بدون واو ب ،ایین مباحین نییز
معتقد است ک ،ااهکاا سیاس تنها گزینۀ عبوا از وضعیت اافوا است ( Security Council of
 .)United Nation, 2017: 12-4ب،نظر م اسد کی ،اویکیر ولیت اوسیی ،بیدینمعناسیت کی،
الزامات ناش از قطعنام ،با اعایت معیااهای حقوق بینالملل عرف مالک عمیل اسیت .ازاییناو
اجرای قطعنام ،تا حدو ی ک ،با سایر اصول حقوق بین الملل عرف همخوان اا یا م تواند بر
آنها اولویت اشت ،باشد قابل پذیرش است .اویکر ولت فران ،.نیز ا همین چیااچوب قابیل
تف.یر است؛ بدینمعنا ک ،عدم همکاای ولت های عضو با اعایت اصول حقوق بینالملل عرفی
نباید الماض شو  .اویکر ولت چین م.اوی ترجیح کناا گذاشتن قطعنام ،ا وضعیت سو ان
و اوی آوا ن ب ،گزین،های سیاس است .البت ،و ولت اوسی ،و چین از اعضای یوان کیفیری
نی.تند .ازایناو موضعگیری آنها بر این اسا قابل تف.ییر اسیت بیا ایین تفیاوت کی ،بی،نظیر
م اسد نمایند ولت اوسی ،متوج ،للبۀ الزامات قطعنامۀ شواای امنیت بر آموز هیای حقیوق
بین الملل عرف ا زمینۀ مصونیت عمرالبشیر نی.ت .بدیه است ک ،ااجاع وضعیت مجرمان ،از
 .8برای مطالعۀ بیشتر ا این زمین ،ا.ک :صالح

.99 :8937
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سوی شواای امنیت ا قالب صدوا قطعنام ،و از طرق اعمال صالحیت ییوان کیفیری اسیت و
گزین ،ای برای جلوگیری از ب کیفرمان مرتکبان جرائم بین الملل ا صالحیت ییوان کیفیری
است ک ،ولت متبوع آنها ا اساسنام ،عضو نشید اسیت .لیذا فیرض ممانعیت الزامیات حقیوق
بین الملل عرف بر حفظ مصونیت این افرا ا یوان کیفری با صدوا قطعنام ،سیالب بی ،انتفیا
موضوع است.
ا این شرایط میانجیگری ا ترسیم نقشۀ اا پیش اوی ولت سو ان گرو های م.یلح و
طرف های اگیر ا ااستای تحقق مذاکرات صلح بیدون قییدوشیرط از خواسیت،هیای اتحا ییۀ
آفریقاست ک ،م تواند ب ،صلح پایداا ا وضعیت سو ان منجر شیو  .بیر ایین اسیا از ییوان
کیفری خواست ،شد است تا نگران های اتحا یۀ آفریقا و ولت سو ان اا ا تعقییب و محاکمیۀ
عمرالبشیر مدنظر قراا هد چراک ،اتحا یۀ آفریقا قصد توسعۀ اتحا و صلح میان ملتها اا اا
و ا این زمین ،کشواهای عضو اا ب ،افزایش موکراس ترلیب م کند (کدخیدای سیرگران و
عبیدینیا  .)37 :8930اگرچ ،ب،نظر م اسد اتحا یۀ آفریقا با الزام ولیتهیای عضیو بی ،عیدم
همکاای با یوان کیفری از تعهدات خو براسا ما ( 12)0اساسنام ،بر همکاای ا تحقیقات
مبنیای عملکیر
یا ستگیری عوامل جرائم بینالملل با یوان کیفری شان ،خال م کند .لیکن مب نای
اتحا یۀ آفریقا بر عدم همکیاای ولیت هیای عضیو بیا ییوان کیفیری ا سیتگیری و تحوییل
عمرالبشیر اللب مبتن بر مصالح سیاس است ک ،اصال مدنظر یوان کیفری ا صیدوا احکیام
ستگیری عمرالبشیر قراا نم گیر  .با وجو این ولتهای ماالوی و چا عل الم سترس بی،
عمرالبشیر از ستوا اتحا یۀ آفریقا تبعیت کر ند و برای ستگیری عمرالبشیر و تحویل وی بی،
یوان کیفری هیچ واکنش نشان ندا ند .ولت کنیا با وجو سترس نداشیتن بی ،عمرالبشییر
اقدامات قضای الزم اا برای آما گ ستگیری وی انجام ا  .الزام ب ،همکاای با یوان کیفیری
ح.ب شرایط قطعنامۀ شواای امنیت منصرف از عضویت یا عدم عضویت ا یوان کیفری است.
الزام ولت های لیرعضو ب ،همکاای با یوان کیفری ا وضعیت سو ان متک ببی ،قطعنامی،
است 8ولو اینک ،بای.ت،های حقوق بینالملل عرف مؤیید آن نباشید چراکی ،قطعنامیۀ شیواای
امنیت ناف الزامات حقوق بین الملیل عرفی ا زمینیۀ مصیونیت عمرالبشییر ا مقابیل ییوان
کیفری است .جلب عمرالبشیر از سیوی ییوان کیفیری بیینالمللی ح.یب مقیراات میا 89
اساسنام ،و اعمال صالحیت کیفری ب ،صرف ااجاع وضیعیت از سیوی شیواای امنییت بی،نحیو
صحیح صا ا شد است .الزام ولتها ب ،ستگیری عمرالبشییر هیم ناشی از قطعنامیۀ شیواای
قدمات بی،
ب،
شعبۀ ممقیدمات
امنیت است ولو اینک ،قطعنامۀ شواای امنیت مطابق آخرین تف.یر قضات شیعب
سلب مصونیت از عمرالبشیر تصریح نداشت ،باشد .صرف ااجاع وضعیت مجرمان ،از سوی شواای
 .8برای مطالعۀ بیشتر ا این زمین ،ا.ک :صالح
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امنیت ب ،یوان کیفری حاک از نف مصونیت عرف مرتکبان جرائم بینالملل ا آن و ضعیت
وضیعیت
لوازم آن
ش اذن ا لیوازم
ک ،اذن ا شی
چراکی،
است و نیازی ب ،تصریح ا زمینۀ نف مصونیت نی.ت؛ چرا
کیفیری
فری
است .وگرن ،اعطای صالحیت ب ،شواای امنیت ا ااجاع وضعیتهای مجرمان ،ب ،یوان کی
یق بیرای
برای
طرییق
ین طر
ک ،اایین
چراکی،
شد چرا
ب معناست ا جای ک ،مشروط ب ،عضویت آنها ا اساسنام ،باباشید
تعقیب وضعیتهای پیشبین شد است ک ،ا اساسنام ،عضویت ندااند.
این وضعیت حاک از تعااض میان یوان کیفری و اتحا یۀ آفریقا ا بر اشتهیای متفیاوت از
قطعنام ،و آموز های حقوق بینالملل عرف ا قضیۀ سو ان است .اتحا یۀ آفریقا و یوان کیفیری
هر و ااای تعهد مبااز با ب کیفرمان ه.تند؛ با این تفیاوت کی ،اتحا ییۀ آفریقیا اکین سیاسی
است احال ک ،یوان کیفری بینالملل اکن قضای است .وج ،تبیاین آنهیا ا نحیو مبیااز بیا
ب کیفرمان است .اتحا یۀ آفریقا از طریق گزین،های سیاسی بیا حفیظ صیلح و امنییت جهیان و
یوان کیفری با تعقیب عوامل مجرمان ،اصد مبااز با ب کیفرمان است .اما هدف لیای ییوان
کیفری بینالملل و اتحا یۀ آفریقا ا برقراای صلح و امنیت منطق ،ا پرتو الاای مصونیت عوامیل
جنایات بینالملل از طریق سازوکااهای عدالت کیفری مشاب ،یکدیگر اسیت ( Ingravallo, 2018:
 .)186لیکن تفاوت ا موضعگیری این و نها سبب شد است تا اتحا یۀ آفریقا از مخالفان صدوا
کیفرخواست یوان کیفری علی ،ائیسجمهوا ا حال خدمت سو ان باشید زمیان کی ،میذاکرات
صلح ا پیش است .موضعگیری اتحا یۀ آفریقیا ا برابیر ییوان کیفیری م.یئلۀ ییروز و امیروز
تحقیقیات
قات
لاز تحقی
نی.ت .بااها از عملکر سیاس یوان کیفری و عدالت گزینش انتقا شد است 8.آآلیاز
ستعمااگرای و
کیفری یوان ا سرزمینهای آفریقای ب ،تعبیر اتحا یۀ آفریقا جلو ای از ظهوا ااسیتعمااگرای
ست کی،
ک،
تبعیض نژا ی مدان وی تلق شد است ( .)Labuda, 2014: 299اتحا یۀ آفریقا معتقد ااسیت
علیی،
ی،
اویکر یوان کیفری سو استفا سیاس ولتهای لرب از اصل صالحیت کیفری جهان عل
لت های
هیای
مقامات عال ولتهای آفریقای است ک ،ب ،نا ید گرفتن حاکمیت و تمامیت ااض وولیت
منجر شد است ک ،پروند آنها پیش اوی یوان کیفری است.
اتحا یۀ آفریقا از ابتدا ا مخالفت با حکم ستگیری عمرالبشیر اعالم کر ک ،اویکر یوان
کیفری بدون توج ،ب ،تالشهای است ک ،برای اسیدن ب ،قطعنامۀ پایان اگیریهای اافوا و
تحقق صلح پایداا ا این منطق ،ا حال انجام اسیت ( .)African Union, 2008: 2-3ا سیتان
یوان کیفری ا ااتباط منظم و م.تقیم بیا ولیتهیای عضیو ییوان کیفیری اسیت لییکن او
نتوان.ت ،است از قدات سیاس و حقوق خو ب ،اوشهای میؤ ر و عملی بیرای حیل سیاسی
فری ممقیام
قام
کیفیری
یوان کی
اگیریهای اافوا بهر بر اای کند ( .)Ainley, 2018: 190اما ا ستان ییوان
ها ییایا
س آنآنهیا
سیاسی
شرایط سیا
صرف از شیرایط
منصیرف
ن ،من
مجرمانی،
سیاس نی.ت .او مکلف ب ،تعقیب وضعیت های مجرما
 .8برای مطالعۀ بیشتر ا این زمین ،ا.ک :امضان قوامآبا ی .704 :8932
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جیرائم
تعقییب ج
کیفیری ا تعق یب
ییوان کی فری
یوان
نیاتوان
بی ،ناتوان
وضیعیت ب،
ایین و ضعیت
ین از ا ین
جو اایین
منطق ،آنهاست .با ووجیو
المللیل بی،
ب،
بینالمل
جرائم بیین
ب ،جیرائم
بینالملل تعبیر م شو  .ناتوان یوان کیفری ا محاکمۀ مظنونان بی،
عملکیر
کر
های عمل
تیث یر و تث ررهیای
ناشی از تث
نیاتوان نا ش
ایین ناتوان
البتی ،ا ین
اسیت .الب ت،
شید ا ست.
منجیر شد
تضعیف جایگا وی من جر
فری بی،
ب،
کیفیری
یوان کی
صالحیت ییوان
شعب،مقدمات بر حقوق بین الملل کیفری و برعکس است .اعمال صیالحیت
ک ،برخی معتقدنید کی ،صیدوا
اینکی،
لو این
ست .وولیو
شرایط ااسیت.
اتکای قطعنام ،و منوط ب ،اعایت سایر شیرایط
کیفرخواست از سوی یوان کیفری ب ،پشتوانۀ شواای امنییت سیازمان ملیل متحید ا تحقیق
عدالت کیفری ا عرصۀ بینالمللی بی تیث یر اسیت ( )Grono and Wheeler, 2015: 1234یا
ییا
اینک ،یوان کیفری ملیزم بی ،اعاییت تصیمیمات شیواای امنییت نی.یت (موسیوی حکمیت و
محمدی  .)797 :8932البت ،اگر این استداللها از قوت مبنای برخیوا اا باشید چی،ب.یا کی،
م تواند تکی،گاه برای ولت های آفریقای ا عدم همکاای با یوان کیفری نیز قراا گیر  .اما
این قوت استدالل مشهو نی.ت.

وضعیت دولتهای آفریقایی در خودداری از همکاری با دیوان
ولت های آفریقای از عملکر یوان کیفری ا تحقق عدالت کیفری بینالملل تقدیر م کنند
یت از
تبعییت
قا و تبع
آفریقیا
ضویت ا اتحا یییۀ آفری
یل ععضیویت
ب ،للییل
ست بی،
یاز ااسیت
ها ننییاز
لیکن زمان ک ،ب ،همکاای آنآنهیا
ین ا
ند .اایین
کننید.
سیاست های وی از ایفای تعهدات خویش ن.بت ب ،یوان کیفری خو اای میم کن
ت،ا ند.
انید.
پذیرفتی،
فری اا پذیرف
کیفیری
یوان کی
ضویت ا ییوان
قای ععضیویت
آفریقیای
حال است ک ،بیش از وسوم ولتهای آفری
کر ااسیت.
ست.
صویب کیر
سنام ،اا تتصیویب
اساسینام،
ولت سنگال اولین ولت آفریقای است ک ،ا سال  8333اسا
کیفیری
فری
قوانین کی
کومیمواو قیوانین
ولتهای مانند آفریقای جنوب اوگاندا سنگال کنیا موایتو و کو
اوگانیدا
ندا
ند اوگا
ماننید
ها مان
خ از آنآنهیا
برخی
جدید اخل خو اا مطابق با مقراات اساسنام ،تصویب کر اند .بر
المللیل ا سیطح
سطح
بینالمل
جمهوای موکراتیک کنگو و جمهوای آفریقای مرکزی وضعیت جنایات بیین
اخل اا ب ،یوان کیفری ااجاع ا اند .ولت مال از ا ستان یوان کیفری آلاز تحقیقات ا
شرایط و ضعیت
وضیعیت
ین شیرایط
ست .ا اایین
زمینۀ جرائم اخ ا ا طول جنگهای اخل اا تقاضا کر ااسیت.
المللیل بی،
ب،
ولت های سو ان و لیب از سوی شواای امنیت ا ااستای تحقق صلح و امنیت بینالمل
ستان بی،
ب،
یوان کیفری ااجاع شد است .وضعیت ولت های کنیا و ساحل عاج ب ،تشخیص ا سیتان
یوان کیفری ااجاع شد و ولتهای متبوع هم با ا ستان همکاای کر اند.
شناسای اسم مصونیت عوامل جنایات بین الملل از منظر آنها مانع از همکاای بیابا ییوان
یوان
کیفری ا ااجاع وضعیتهای مجرمان ،یا جمع آوای و ااسال الیل مجرمان ،ا ستر وولیت
لت
یا تحویل مجرم خواهد بو  .ولتهای چا کنیا جیبوت و ماالوی از جمل ،ولتهای هه.یتند
.تند
ک ،با چنین فل.ف،ای و ا پوشش اعالمیۀ اتحا یۀ آفریقا از همکاای با یوان کیفری ا اعاعمیال
مال
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پس از
قا پیس
آفریقیا
ند .اتحا یییۀ آفری
صالحیت کیفری بر ستگیری و تحویل عمرالبشیر خو اای کر اانید.
تالش ا اقناع شواای امنیت برای تعلیق وضعیت سو ان ا یوان کیفری و ب توجه شیواای
شواای
کیفیری
فری
عدالت کی
های عیدالت
ب ،ببهیای
صلح بی،
امنیت ب ،اخواست وی 8مراتب تثسف خو اا از قربان شدن صیلح
اعالم کر است ( .)African Union, 2010: 4پس از آن اتحا یۀ آفریقا از ولتهای عضو خیو
خو
ند .بر
بیر
نکننید.
کاای نکن
همکیاای
شیر هم
عمرالبشییر
یل عمرالب
تحوییل
ستگیری و تحو
تقاضا کر است ک ،با یوان کیفری ا سیت
ولت های زییا ی از جملی ،کنییا جیبیوت چیا میاالوی نیجریی ،و جمهیوای
همین اسا
موکراتیک کنگو ا وضعیت مشاب ،قراا گرفت،اند لیکن هیچ اقدام انجام ندا اند .آنها ن،تنهیا
قبل از عزیمت عمرالبشیر ب ،سرزمینشان هیچ اقدام بر تعامل با یوان کیفری انجام ندا انید
بلک ،برخ ولت ها از جمل ،جیبوت و کنیا پس از بازخواست یوان کیفیری بیر ااائیۀ گیزااش
الیل عدم همکاای ا ستگیری و تحویل عمرالبشیر نیز سیکوت کیر و هییچ توضییح بیر
عملکر خو ب ،یوان کیفری یا مجمع عموم ولتهای عضو یوان کیفری ااائ ،نکر انید .ا
این میان ولت های از جمل ،جمهوای موکراتییک کنگیو میاالوی و چیا پیس از بازخواسیت
یوان کیفری بر عدم همکاای ا ستگیری و تحویل عمرالبشیر ایفای نقش کر اند .ب تر یید
ید
این وضعیت زمینۀ تضعیف یوان کیفری و نف تحقق عدالت کیفری یا نا ید گیرفتن الزامیات
ناش از قطعنامۀ شواای امنیت ا تعقیب وضعیتهای مجرمان،ای است ک ،بی ،طرییق عیا ی و
عدم عضویت ا اساسنامۀ یوان کیفری قابل تعقیب نی.تند.
الزام ناش از عضویت ا اتحا یۀ آفریقا مانع از تبعییت از الزامیات شیواای امنییت و ییوان
کیفری نی.یت .تمیام ولیتهیا ا سیازمان ملیل متحید عضیو بیو و بیدینترتییب ملیزم بی،
اولویت بخش و تبعیت از مصوبات آن ن.بت ب ،سایر تعهدات ه.تند .امیا ولیتهیای لیرعضیو
اساسنام ،مخاطب آموز های حقوق بینالملل عرف و اعاییت مصیونیتهیای مصیرد ا آنانید.
بنابراین یوان کیفری حت نم توانید آنهیا اا براسیا مقیراات میا  31اساسینام ،ملیزم بی،
همکاای کند چراک ،ا این صوات تعهدات بینالملل عرف آنها ا تعااض با خواسیتۀ ییوان
کیفری قراا م گیر  .ا این شرایط استنباط م شو ک ،لاو مصونیت فر تحیت تعقییب بیرای
ولتهای لیرعضو اساسنام ،ب معناست مگر اینک ،بتوان ب ،اتکای قطعنام ،چنین ولیتهیای
اا ملزم ب ،همکاای با یوان کیفری تلق کر  .لیکن این الزام منوط ب ،اعایت تشیریفات اسیت
ک ،تکلیف آنها نیز باید ا همان قطعنام ،اوشن م شد حال آنکی ،چنیین تصیریح بیر تلقی
عضویت سو ان ا اساسنام ،ب ،موجب محتویات قطعنامی ،وجیو نیداا  .بیا وجیو ایین شیعبۀ
مقدمات این عدم شفافیت قطعنام ،اا ب،نحوی تف.یر م کند کی ،بیا یگیر اسیتداللهیای وی
همخوان اشت ،باشد .ازایناو شعبۀ مقدمات ا چنین شرایط ام یابد ک ،بهترین وضیعیت
 .8برای مطالعۀ بیشتر ا.ک :امضان قوامآبا ی و بهمئ
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این است ک ،صرف لزوم همکاای مصرد ا قطعنام ،اا ب ،معنای عضویت ا اساسنام ،و تبعیت
از مقراات اساسنام ،اازیاب کند .کما اینک ،ا موا ولت سو ان نیز شعبۀ مقدمات ب ،چنیین
نتیج،ای نائل م شو اما این اویکر اشتبا است.
ولت سو ان مکلف ب ،اعایت مقراات ما  72اساسنام ،است یگر ولتها نییز ملیزم بی،
تقاضای ستگیری از ولت سو ان یا همکاای با وی ا سیتگیری اتبیاع وی ه.یتند .بیر ایین
ولت سو ان مشمول ممنوعیتهای ما  31اساسنام ،قراا نم گیر تا یگر ولیتهیا
اسا
بخواهند ب ،استنا آن از ستگیری وی خو اای کنند چراک ،این اویکر ح.ب مقراات میا
 72اساسنامۀ مصونیت عمرالبشیر جایگاه نداا  .بنابراین لزوم ب ،لاو مصیونیت ا قطعنامیۀ
شواای امنیت نی.ت تا مقراات ما  31اساسنام ،مانع آن شو  .البت ،ابهام قطعنام ،هیم مزیید
بر علت است چراک ،از قطعنامۀ شیواای امنییت ا وضیعیت سیو ان همیین مقیداا هیم قابیل
استنباط نی.ت .صرف نظر از اینک ،قطعنام ،مجوزی برای تلق عضویت ولتهیای لیرعضیو ا
سند معاهدات متک بر اضایت همۀ طرفهای عضیو آن هیم نی.یت .بیر ایین اسیا کیااکر
قطعنام ،نف یگر م.تندات بینالملل موجد مصونیت عمرالبشیر فقط ن.بت ب ،ولت سیو ان
و یگر ولت های اگیر ا وضعیت اافوا سو ان است ن ،اینکی ،م.یتندی بیرای الیزام تمیام
ولتها ب ،همکاای ا ستگیری و تحوییل عمرالبشییر باشید ولیو اینکی ،الیزام آنهیا ناشی از
عضویت ا اساسنام ،و ن ،قطعنامۀ شواای امنیت باشد .ا این مقام تعهد ولت آفریقای جنوب
ب ،همکاای با یوان کیفری براسا مقراات اساسنام ،ا مقابل مصوبات اتحا یۀ آفریقا بر عیدم
همکاای با یوان کیفری قراا م گیر  .مصوبات اتحا یۀ آفریقیا اصید بی ،اسیمیت شیناختن
مصونیت بینالملل عمرالبشیر اسیت ( )African Union, 2013: 4احیال کی ،ایین مصیونیت
ب،صراحت ا قطعنام ،هم سلب نشد و همین وضعیت برگ برند ای برای اتحا یۀ آفریقیا شید
است .ازایناو الزام ولتهای عضو اتحا یۀ آفریقا ب ،موجب مصوبات وی برای عدم همکیاای بیا
یوان کیفری ناش از تقابل صلح و امنیت منطق ،با ستگیری و محاکمۀ عمرالبشیر است8.
با وجو این حق برخوا اای از مصونیت شخص مانع از تعهد ب ،همکاای با یوان کیفیری
نی.ت .مقراات ا خصوص مصونیت مقامات ولت و الیزام بی ،همکیاای بیا ییوان کیفیری و
م.ئلۀ جدا از هم ه.تند ک ،هر یک ب،تنهای قابل اجرا م باشند .هیچ تعااض میان این و ا
ب ،تع یین
تعییین
منتهیه بی،
شرایط منت
وضعیت سو ان وجو نداا  .شعبۀ وم مقدمات یوان کیفری تمام شیرایط
وضعیت حقوق قطعنام ،اا ا نظر گرفت ،است .اکن سیاس سازمان ملل متحد ا مقام سیلب
سلب
کیفیری
فری
یوان کی
بل ییوان
مقابیل
شیخص ا مقا
مین شخص
مصونیت شخص مقامات ولت الن است ولو اینک ،ههمیین
علیی،
ی،
ب ،لیل عدم عضویت ولت متبوع از این مصونیت برخوا اا باشد ا شرایط ک ،قطعنام ،عل
 .8برای مطالعۀ بیشتر ا این زمین ،ا.ک :صالح
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م ،و جو
وجیو
قطعنامی،
وی صا ا نم شد .البت ،چنین صراحت هم ا سلب مصونیت از عمرالبشیر ا قطعنا
نداا ک ،از اشکاالت لیرمؤ ر ا وضعیت ااجاعشد ب ،یوان کیفری است .قدات شواای امنیت
ب ،ااجاع وضعیتهای مجرمان ،ب ،یوان کیفری ب ،معنای قدات وی ا تاییر مقراات اساسنام،
.ت بلکی ،ااجیاع وضیعیت از سیوی
لیرعضیو نینی.یت
و ایجا اژیم خاص ا زمینۀ مصونیت ولت لیرع ضو
شواای امنیت تنها مکانیزم ایجا صالحیت یوان کیفری بر ولتهای لیرعضو اساسنام ،است8
ازاییناو
ک ،یک از نتایج آن نف مصونیت مرتکب جرائم بینالملل نیز ییوان کیفیری اسیت .ازا ین
ک ،ب،
بی،
تصمیم شواای امنیت ب ،ااجاع وضعیت ولت لیرعضو سو ان ب ،یوان کیفری قبل از آنآنکی،
صونیت و ممجیوز
جوز
سلب ممصیونیت
معنای ب ،عضویت اآمدن ولت سو ان ا اساسنام ،باشد ب ،معنای سیلب
سوی شیواای
شواای
سنام ،از سیوی
اساسینام،
ضو اسا
لیرعضیو
لت لیرع
تعقیب وی ا یوان کیفری است .ااجاع وضعیت وولیت
فری بی،
ب،
کیفیری
قات کی
تحقیقیات
ب ،تحقی
شروع بی،
امنیت همانند ااجاع وضعیت از سوی ولت عضو اساسنام ،یا شیروع
تشخیص ا ستان یوان کیفری است با این تفاوت ک ،ااجاع از سوی ولتهای عضو یا شیروع
شروع
تحقیقیات
قات
شمول تحقی
شد ییایا ممشیمول
جاع شید
تحقیقات کیفری از سوی ا ستان منوط ب ،عضویت ولت ااااجیاع
است اما قطعنامۀ شواای امنیت از این شرط م.تثنا و فائق بر آن است .بنابراین شواای امن یت
امنییت
نم تواند مقراات اساسنام ،اا تاییر هد ب ،همان نحو ک ،ولت ااجاع هند یا ا ستان یوان
ما 72
ل ،میا
جملی،
سنام ،از جم
اساسینام،
قراات اسا
قات ا ممقیراات
تحقیقیات
کیفری نم توانند ب ،صرف ااجاع یا شروع تحقی
ند ( )Schabas, 2016: 452ییایا
کننید
صرف کن
خل و تتصیرف
اساسنام ،ا زمینۀ مصونیت مقامات ولولتیت خیل
سنام ،ااعیالم
عالم
اساسینام،
شد ا اسا
جاعشید
اینک ،ااجاع موضوع اا مجوزی بر تلق عضویت ولت لیرعضو ااااجیاع
ن ،بیر
بر
مجرمانی،
ضعیت مجرما
جاع ووضیعیت
یت ا ااااجیاع
امنییت
شواای امن
کنند .با وجو این مبنای اعطای صالحیت ب ،شیواای
ضو ییوان
یوان
ک ،ععضیو
ست کی،
جلوگیری از عدم تعقیب جرائم بین الملل ذیل صالحیت یوان کیفری ااسیت
یت ذذییل
یل
امنییت
شواای امن
سوی شیواای
جاع از سیوی
کیفری نی.تند .ازایناو اک سازوکااها ی نهفت ،ا این ااااجیاع
سو ان و
ااجیاع سیو
وضیعیت اا ج
کی ،ا و ضعیت
اسیت ک،
جیرم ا ست
مرتکیب جرم
مصیونیت مرت کب
نفی م صونیت
قطعنامۀ اصداای همان ن ف
عمرالبشیر نیز صا ق است.
بنابراین ااجاع وضعیت مجرمان ،ب ،یوان کیفری موجب اعمال صالحیت ییوان کیفیری ا
آن وضعیت و تحقق مقدمات آن م شو  .لیکن صرف ااجاع از سوی شواای امنییت نمی توانید
موز های
هیای
بل آآمیوز
مقابیل
مبنای برای صالحیت یوان کیفری باشد اگر الزامات ناش از آن نتواند ا مقا
صالحیت ا
مال صیالحیت
حاک از اعاعمیال
سنام ،حیاک
اساسینام،
حقوق بینالملل عرف مقاومت کند .مقراات ما  87اسا
اینکی،
ک،
شوند ییایا این
جاع میم شیوند
فری ااااجیاع
کیفیری
یوان کی
ب ،ییوان
وضعیتهای است ک ،از سوی ولتهای عضو بی،
تحقیقات مقدمات آنها اأساً از سوی ا ستان آلاز م شو  .ا هیچیک از این و اوش ننشیان
شان
از ک.ب صالحیت ا وضعیت مجرمان ،نی.ت .فقط سخن از اعمال صالحیت است بدانمعنا ک،
 .8برای مطالعۀ بیشتر ا این زمین ،ا.ک :زانشان و میرجعفری .783 :8932
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حراز ا ین
ایین
ب ،ااحیراز
فری بی،
کیفیری
یوان کی
ست و ییوان
فراهم ااسیت
فری فیراهم
کیفیری
شرایط پیشین اعمال صالحیت یوان کی
صالحیت و اعمال آن م پر از  .یک از این شرایط م.ئلۀ ااتکاب جرم ا قلمرو ولت عضو یا
از سوی تبعۀ ولت عضو یوان کیفری است .اما صرف ااجاع وضعیت مجرمان ،از سوی شیواای
امنیت براسا مقراات ما ( 89)bاساسنام ،متفیاوت از مقیراات میا  87اساسینام ،و بیدون
توج ،ب ،محل وقوع جرم یا عامل جرم است ک ،از اتباع ولت عضو یوان کیفری باشد یا نباشد
موجد صالحیت برای یوان کیفری است بدانمعنا ک ،با ولت سو ان ب ،صرف ااجاع ووضیعیت
ضعیت
سو ان بی،
ب،
لت سیو
از سوی شواای امنیت همانند ولت عضو اساسنام ،افتاا م شو ولو اینک ،وولیت
یزی جیز
جز
چییزی
عضویت اساسنام ،انیامد باشد .نتیجۀ افتاا یک.ان یوان کیفری با ولت سو ان چ
اعمال مقراات اساسنام ،از جمل ،ما ( 72)8اساسنام ،یعن سلب مصونیت شخص عمرالبشیر
نی.ت .ازاین او نیازی نی.ت ک ،م.ئلۀ عدم مصونیت عمرالبشیر ا قطعنامۀ شواای امنیت ننییز
یز
سوی شیواای
شواای
تصریح شد باشد .بر این اسا اویکر یوان کیفری ب ،صرف ااجاع وضعیت از سیوی
پیش اوی ییوان
یوان
یب پییش
تعقییب
حت تعق
امنیت سبب م شو ک ،یگر ولتها نیز سلب مصونیت فر تتحیت
کیفری اا ب ،اسمیت بشناسند.

نتیجهگیری
المللی آنآنهیا
ها
یوان کیفری براسا معاهد موا وفاق ولتهای عضو آن و بر پایۀ مشااکت بینالمل ل
فری بیدون
بدون
کیفیری
یوان کی
ست .ییوان
شد ااسیت.
سیس شید
المللیل تثتثسی
بینالمل
ا مبااز با ب کیفرمان جرائم شدید بیین
همکاای ولت های عضو با موفقیت چندان مواج ،نی.ت .اتحا یۀ آفریقیا بی ،گذشیتۀ خیو ا
ترلیب ولت های عضو ب ،امضا و تصویب اساسنام ،افتخاا م کند .ا عین حال مدع است ک،
این اوی ،اا همچنان ا ام ،م هد .با وجو این از عملکر سیاس خو بنا ب ،برخی مالحظیات
سیاس منطق ،فاع م کند .موضعگیری اتحا یۀ آفریقا ا زمینیۀ وضیعیت سیو ان ا ییوان
کیفری و منع ولت های عضو از همکاای ا ستگیری و تحویل عمرالبشیر از این نمون ،اسیت.
کیفیری
فری
یوان کی
پیش اوی ییوان
های پییش
تلق عضویت ولت سو ان ا نتیجۀ صدوا قطعنام ،از چالشهیای
است چراک ،عمرالبشیر از یدگا اتحا یۀ آفریقا ااای مصونیت است چون ولت سو ان عضیو
کیفیری
فری
اساسنام ،نی.ت .ازاین او اعمال ما  72اساسنام ،بر مقامات ولتهای لیرعضو یوان کی
ب ،نقض یگر تعهدات ولتهای عضو ا ستگیری و تحویل عمرالبشیر منجر م شو  .حقوق و
تعهدات ولت سو ان ا این وضعیت مشاب ،حقوق و تعهدات سایر ولتهیای عضیو اساسینام،
است ولو اینک ،ولت سو ان از اعضای اساسنام ،نباشد.
شخص ننکیر
کر
ک ،ممشیخص
اما قبول یا ا این اویکر شعبۀ مقدمات ناش از خأل اساسنام ،است کی،
.ت؟ ااگیر
گر
سنام ،نینی.یت؟
اساسینام،
ضو اسا
است آیا شواای امنیت م تواند وضعیت ولت اا ااجاع هد ک ،ععضیو
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ضویت وی ا اسا سنام،
اساسینام،
پاسخ مث بت است آیا ااجاع وضعیت ولت لیرعضو ب ،معنای تلتلقیق ععضیویت
ضویت ا
عدم ععضیویت
است؟ اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است نقش ااا ولتها ا عضویت و عیدم
مقامیات
مات
صونیت مقا
زمینیۀ ممصیونیت
اسنا معاهدات کجاست؟ وضعیت مقراات حقوق بین الملل عرف ا زمی نۀ
نین شیرایط
شرایط
چنیین
سنام ،ا چ
اساسینام،
ولت ا این شرایط چ ،م شو و تعااض آن با موا  72و  31اسا
بر ییگیری
گری
چگون ،مرتفع م شو ؟ چراک ،هر و موا بخش از کل اساسنام ،ه.تند و هیچیک بیر
های ععضیو
ضو
لتهیای
برای وولیت
ها بیرای
تنهیا
عرفیف تن
لل عر
الملیل
بین الم
اجحان ندااند و تعااض آنها با مقراات حقوق بیین
اساسنام ،مرتفع شد است .صرفنظر از اینک ،مصیونیت شخصی عمرالبشییر ا قطعنامی ،هیم
عرفیف قیراا
قراا
لل عر
الملیل
سلب نشد است .احال ک ،ولت لیرعضو تحت پوشش مقراات حقوق بینالم
گرفت ،و با تلق محفوظ باق ماندن تحت چنین حمایت از عضویت ا یوان کیفری خو اای
هت ااسیت
ست
وجاهیت
کر است .لیکن احال ک ،هر یک از این سؤاالت ا جای خو معتبر و ااای وجا
ب،نظر م اسد با تصریح ما ( 89)bاساسنام ،ک ،ااجاع وضعیت مجرمان ،اا بی ،ییوان کیفیری
ا وضعیت سو ان سالب ب ،انتفا
یک از ااهکااهای اعمال صالحیت یوان کیفری تلق کر
موضوع است چراک ،ایین اوش از اعمیال صیالحیت کیفیری ییوان بیرای جلیوگیری از گرییز
ولتهای است ک ،عضو یوان نشد اند تا بعدها بتوانند از مزایای قاعید بیینالمللی عرفی ا
زمینۀ مصونیت ا مقابل محاکم کیفری بینالملل برخوا اا باشند .منصرف از اینک ،پیشبینی
این اختیاا برای شواای امنیت ا نهان خو واجد لوازم عرف آن نیز است .یکی از ایین لیوازم
نف مصونیت شخص موا تعقیب ا یوان کیفری براسا قطعنامۀ شواای امنییت اسیت کی،
ولت متبوع وی از اعضای اساسنام ،نی.ت و مشمول آموز های حقوق بیینالملیل عرفی قیراا
م گیر  .کما اینک ،اذن ا ش اذن ا لوازم آن است .ا لیر این صوات ا ن این اختیاا بی،
شواای امنیت ناکااامد خواهد بو .
بر این اسا شعبۀ مقدمات قائل ب ،مرتفع شدن مصونیت عمرالبشیر منطبق با آموز هیای
تا ن
کاا افافتیا
ب ،از کیاا
ئل بی،
ستدالل قاقائیل
چ ،ااسیتدالل
حقوق بینالملل عرف است لیکن مشخص نم کند با چی،
مقراات حقوق بین الملل عرف ا یوان کیفری است .این وضعیت م.تم.ک اتحا یۀ آفریقا و
ئل بی،
ب،
ولت های عضو وی ا عدم همکاای با یوان کیفری شد است .از یک منظر م توان قاقائیل
متبیوع
بوع
مؤ ر نبو ن مقراات حقوق بین الملل عرف ا یوان کیفری بو مشروط بر اینک ،ولت مت
اساسینام،
سنام،
ضویت ا اسا
شد .ععضیویت
سنام ،باباشید.
اساسینام،
وضعیت مجرمانۀ ااجاعشد ب ،یوان کیفری از اعضای اسا
قراات میا
ما
برخالف ممقیراات
م جوزی برای کناا ز ن الزامات ناش از مقراات حقوق بینالملل عرف بیرخالف
ک ،ممصیونیت
صونیت
 72اساسنام ،است .اگر ولت ب ،ااا خو با عضویت ا اساسنام ،خواست ،است کی،
مقرا ا حقوق بین الملل عرف اا ا مقابل یوان کیفری از ست بدهد و ولت یگر با انصراف
فری از
کیفیری
یوان کی
از ب ،عضویت اآمدن ا اساسنام ،نخواست ،است چنین مزایای اا ا مقابل ییوان
کر چرا ک،
چراکی،
یل کیر
تحمییل
ضو تحم
لیرعضیو
لت لیرع
ب ،وولیت
ضو اا بی،
ست بدهد آیا م توان نتیج ،گیری ولت ععضیو
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تصمیمگیری ولت عضو ا انتفای مصونیت مقرا ا حقوق بینالملل عرف برای مقامات ولت
اساسینام،
سنام،
ضو اسا
سو ان ععضیو
لت سیو
خویش است اگر وضعیت آنها ب ،یوان کیفری ااجاع شد .امیا وولیت
قوق بیبینالم لل
الملیل
حقیوق
نی.ت ولو اینک ،ولتهای عضو اساسنام ،قائل ب ،لاو مصونیت مقرا وی ا ح
عرف باشند چ ،تث یری برای ولت سو ان اا ک ،با عدم عضویت ا اساسنام ،خواست ،ااسیت
ست
این مصونیت اا محفوظ نگ ،اا  .اما این وضعیت منصرف از ااجاع جرائم بینالملل با استنا ب،
اختییاا
یاا
ب ،اخت
ظر بی،
منظیر
قطعنامۀ شواای امنیت و ایجا صالحیت برای یوان کیفری است .اگر از این من
قق هیدف
هدف
تحقیق
برای تح
سنام ،بیرای
اساسینام،
ضو اسا
لیرعضیو
شواای امنیت برای ااجاع وضعیت مجرمانۀ ولت های لیرع
چراکی،
ک،
ست چرا
ب کیفرمان مصرد ا مقدمۀ اساسنام ،یوان کیفری نگا شو این ایرا منتف ااسیت
فری اافیرا
فرا
کیفیری
.ئولیت کی
ولت ها مجازند از عضویت ا اساسنام ،پرهیز کنند اما مجاز نی.تند مم.یئولیت
مرتکب جرائم بینالملل و ااای مصونیت بینالملل عرف اا با این ترفند نا ید بگیرند.
ش از
مات ناناشی
الزامیات
یق از الزا
طرییق
بدین طر
ند و بیدین
ضویت اااانید
حد ععضیویت
متحید
بیشتر ولتها ا سازمان ملل مت
قطعنام ،های شواای امنیت ا ااستای تحقق ما ( 89)bاساسنام ،و اعمال صیالحیت کیفیری
صریح ننشید
شد
یوان مکلف ب ،تبعیت ه.تند .ولو اینک ،ا قطعنام ،ب ،لاو مصونیت عمرالبشیر تتصیریح
او ممصیونیت
صونیت
جد للایو
خو واواجید
است لیکن صرف ااجاع وضعیت مجرمان ،ب ،یوان کیفری ا نهان خیو
عرفیف
عمرالبشیر ا آموز های حقوق بینالملل عرف است چراک ،بای.ت،های حقوق بینالملل عر
بر اایین
ین
افتنید .بیر
مانع از اعمال صالحیت کیفری یوان با صدوا قطعنامۀ شواای امنیت از کاا م افت ند.
صالحیت ییوان
یوان
پذیرفتن صیالحیت
یت و پیذیرفت
امنییت
اسا الزام ولت سو ان ب ،تبعیت از ستواهای شواای امن
م.یئلۀ ل او
لایو
ک ،م .ئل
اینکی،
لو این
نداا  .وولیو
کیفری ااتباط ب ،عدم عضویت وی ا اساسنامۀ یوان کیفری نیداا
مصونیت عمرالبشیر ب،صراحت ا قطعنام ،اوشن نی.ت لیکن ب ،صرف ااجاع وضعیت مجرمان،
کر و بیابا ممفیروض
فروض
فروض تلتلقیق کیر
شیر اا ممفیروض
عمرالبشییر
از سوی شواای امنیت م توان عدم مصونیت عمرالب
گرفتن آن سایر استداللها اا متک ب ،آن برشمر  .ا این شیرایط عیدم همکیاای ولیتهیای
لیرعضو اساسنام ،ا ستگیری و تحویل عمرالبشیر توجی،پذیر نی.یت .ایین همیان اسیتدالل
است ک ،توقع م افت ا آخرین موضعگیری شعبۀ مقدمات ا وضعیت سو ان مشیاهد شیو
تا حاک از تقویت اویۀ قضای بینالملل باشد لیکن برخالف آن عمل شد.
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