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 کیدهچ
ازتعلیقپروندهعمرالبشیردرورایصلحوامنیتاتحادیهآفریقاعدمموفقیتشپساز

کند.راصادرمیحکمجلبعمرالبشیرالمللیدومینسویشورایامنیت،دیوانکیفریبین
کیفریبین دولتالمللیدیوان از موجباینحکم درخواستبه رُم اساسنامه هایعضو

دستمی در که بینکند کیفری دیوان با عمرالبشیر تحویل و گیری المللی کنند.همکاری
دراینشرایطبهتالفیشکستدرمتوقفساختنحکمدستگیریعمرالبشیراتحادیهآفریقا

عمرالبشیربادستگیریوتحویلهایعضوبخواهدکهدرازدولتحداقلگیرد؛میتصمیم
بین کیفری نالمللیدیوان وضعیتباعثمیکنند.همکاری بدوناین عمرالبشیر که شود

و...مسافرتکند.کنیا،چادهراسازحکمدستگیریبهکشورهایعضواساسنامهازجمله؛
طوروهمینحفظصلحوثباتسودانهایمیزبانبراولویتگیریدولتازاینروموضع

بهلحاظعضویت شدتاالزامبهتبعیتازدستوراتاتحادیهآفریقا باعث درآناتحادیه،
هایموجوددراساسنامهبرایمقابلهبااینوضعیتوالمللیازتمامظرفیتدیوانکیفریبین

هایاعمالصالحیتخوددردستگیریعمرالبشیراستفادهکندوموضوعرابهمجمعدولت
وشورایامنیتسازمانمللگزارشدهد.عضودیوان



 المللی،شورایامنیت،اتحادیهآفریقا،عمرالبشیر.انکیفریبیندیو واژگان کلیدی:
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 . مقدمه 1
-دیوانکیفریبینرابهوضعیتسودان2337مارس96شورایامنیتدرتاریخاینکهپساز

 المللیارجاع )صالحی، 6932داد :16 ،) شد خواسته دادستان تااز اساسماده اساسنامه79بر

2332جوالی61درتاریخدادستانپسازانجامتحقیقاتمقدماتی،.کندتحقیقاتخودراآغاز

جمهورسودانرابهصدورحکمجلبعمرالبشیررئیسالمللی،دیوانکیفریبینمقدماتیشعبهاز

تا2339هایسالدرهاییازمردم،جرایمعلیهبشریتوجرایمجنگیعلیهگروهکشینسلاتهام

عاملغیرمستقیماتهامبه2333مارس1کیفرخواستعمرالبشیردرتاریخدرخواستکرد.2332

ایبودکهکیفرخواستیعلیهایناولینمرتبه)(.6.جنایاتعلیهبشریتوجرایمجنگیصادرشد

ازاینشد.میالمللیصادردرحالخدمتیککشور،ازسویدیوانکیفریبینجمهورِرئیس

هاییازسویاتحادیهآفریقامواجهشد.واستباواکنشروصدوراینکیفرخ

رازیرسوالبردهاستعمرالبشیراقتدارملیسودانعلیهصدورکیفرخواستادعاشدهبودکه

(Maweni, 2011: 2.)یاعالنجنگتعقیبعمرالبشیر،اعتقادداشتندکهاینکیفرخواستمنتقدین

ربالمللیفقطهایمطرحدردیوانکیفریبینکلیهپروندهچراکه.غربعلیهآفریقااستازسوی

است شده متمرکز آفریقا کرد.منطقه اعالم آفریقا می»:رئیساتحادیه نظر به رسد آفریقاکه

آزمودنحقوقبین 2.«المللجدیداستآزمایشگاه برخیمدعیهستندعلتمخالفت اگرچه

ازعدماعتمادآنهابهکارکرددیواناست)رمضانیدولآفریقاییبهعملکرددیوانکیفریناشی

کهنسبتکردمیادعادریکتحلیلمنطقیاتحادیهآفریقا(،لیکن6921:2قوامآبادیوبهمئی،

بین کیفری صالحیتدیوان به وضعیت در ادارفورالمللی لویتاستودارای دیوان. چراکه

بهتعقیبعواملایبهنحوشایستهتواندآفریقانمیالمللیبرایتحققعدالتدرمنطقهکیفریبین

المللیبهصورتدردیوانکیفریبین،جنایتبپردازد.عملیاتتعقیباشخاصدخیلدرجنایات

کُ با نمییرد.گندیصورتمیموردیو را این.پسنددجامعهجهانیاینرویه دیوانحیثاز

دراین.سئولدروضعیتدارفورراتحتتعقیبقراردهدتواندکلیهافرادمالمللینمیکیفریبین

درجنایاتنقشاصلیراایفا،شرایط اند،ممکناستکردهچهبسابرخیازافرادیکهحقیقتاً

نگیرنددیوانکیفریبینالمللیمشمولتعقیبومجازات قرار لذا ایناستضروری. کهدر

                                                                                                                                                                                                        

1. Prosecutor V. Al-Bashir, 4 Mar. 2009, para. 3. 

2. BBC News, 27 Sept. 2008. 



 01...جمهورسودانالمللیدرپیگیریپروندهرئیسهایدیوانکیفریبینچالش
 

برداریشود.سودانبهرهییهایداخلیدستگاهقضاشرایطازظرفیت

ازشورایامنیت2332جوالی26آفریقادرتاریخاتحادیهشورایامنیتوصلحدراینراستا

ماهبه62برایمدت6اساسنامه61بهموجبماده،عمرالبشیرسازمانمللدرخواستکردکهتعقیب

برایرفعتعقیبعمرالبشیرودانهایقضاییسبرداریازظرفیتتعویقبیفتدتااینکهمقدماتبهره

African Union, 21 July 2008, para. 24)فراهمشودالمللیدرسطحدیوانکیفریبین شورای(.

تحقیقاتدراینپروندهبهتشخیصدادستانازپاسخبهایندرخواستامتناعنادبهآغازامنیتبااست

نیازعدمهمکاریشورایامنیت،موضعخودرااینوضعیتباابرازنگراکرد.اتحادیهآفریقادر

دراتحادیهآفریقاهایعضواتحادیهاعالمکرد.دربرابرکیفرخواستصادرشدهخطاببهدولت

توجهیازبیوگرنه،کهدرتصمیمخودبازنگریکندکرددرخواستازشورایامنیتاینبیانیه

2.استفمتأسشورایامنیتبهتعلیقپروندهعمرالبشیر

شرایط این بیندر کیفری المللیدیوان بیانیه به توجه آفریقابدون ،اتحادیه تاریخ 62در

یندوم2363جوالی را دستگیریعمرالبشیر حکم نسل9به اتهام کردکشی اتحادیه9.صادر

 در 61آفریقا 2363جوالی به پاسخ صادربیانیهمذکورحکمدر را ابرازای به آن در و

اتحادیهآفریقادراینبیانیهاعالم1.المللیپرداختهایخودازایناقدامدیوانکیفریبینرانینگ

درحکمدستگیریجدیدعمرالبشیردرمقطعیاززمانصادرشدهاستکهبرایسودانداشت؛

چهضروریاستکههربنابراینخطرناکاست.،ترودموکراتیکترحالتبدیلبهسودانامن

امنیتمتوقفشود،ترسریع سویشورای از لیکنBarnes, 2011: 1608)تعقیبعمرالبشیر .)

از2363جوالی26درتاریخنهتنهابهایندرخواستتوجهنکرد،بلکهالمللیدیوانکیفریبین

دولتدولت و غیرعضوهایعضوسودان اساسنامهو ب، که ورایدرخواستکرد دستگیری

 Prosecutor V. Al-Bashir, 21 July)المللیهمکاریکنندشیربادیوانکیفریبینتحویلعمرالب

2010.)

تالشمی ایننوشتار، الزامدولتدر در اتحادیهآفریقا هایعضوخودجهتشودرویکرد

                                                                                                                                                                                                        

 .6933ر.ک.شریعتباقری، 6.

2. Africa Union, 8 July 2009. 

3. Prosecutor V. Al-Bashir, 12 July 2010. 

4. African Union, 16 July 2010. 
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بینعدمهمکاریبادیوانکیفریبین کیفریِ المللیدرقبالآنونقداینالمللی،واکنشِدیوانِ

دراعمالصالحیتدیوانکیفریبیندو اساسنامهرُم توجهبهمفاد المللیبرپروندهرویکردبا

عمرالبشیرموردبررسیوتحلیلقرارگیردتاتصویرروشنیازجایگاهحقوقیرویکرداتحادیه

دیوانکیفریبین و جامعهآفریقا جنایاتویبه ورسیدگیبه دستگیریعمرالبشیر المللیدر

قوقیارائهشود.ح

 المللی . تنش اتحادیه آفریقا و دیوان کیفری بین2
کیفرخواستعمرالبشیرتنشمیاندیوانکیفریبین با دررابطه اتحادیهآفریقا از،المللیو

پسازارجاعوضعیتدارفورازسویشورایامنیت،زمانیشدتگرفتکهتحقیقاتدادستان

خدمتسوداندرحالِرِجمهورئیسعمرالبشیرورحکمجلبمنتهیبهصد،سازمانمللمتحد

ناخرسندی قبلازصدورحکمدستگیریعمرالبشیر، شد.شورایامنیتوصلحاتحادیهآفریقا

هازنندهتالشراعاملبازدارندهوبرهماینحکموزابراعمرالبشیرخودراازانجامتحقیقاتعلیه

توسعهصلحپایدار دربهمنظور بوداینمنطقه از6.ندمعرفیکرده اینبیانیه در اتحادیهآفریقا

اساسنامه61تقاضاکردهبودکهبااستفادهازاختیاراتحاصلازمادهسازمانمللشورایامنیت

اینبدونتوجهبهالمللیلیکندیوانکیفریبین.برایمعلقساختنپروندهعمرالبشیرتالشکند

2.یعضواساسنامهبرایدستگیریوتحویلعمرالبشیرتقاضایهمکاریکردهاازدولت،شرایط

هایدولتبودکهاساسنامه23(6)همکاریبهاستنادمادهایالمللیبرتقاضایدیوانکیفریبین

المللیدردستگیریوتحویلافرادمشمولبادیوانکیفریبیناستعضودیوانرامتعهدساخته

ارینمایند.حکمدستگیریهمک

بیانیه،المللیاینرویکرددیوانکیفریبین ازسویاتحادیهآفریقاایدیگرمنجربهصدور

 African Union, 3شد)المللیهایعضوبرعدمهمکاریبادیوانکیفریبینخطاببهدولت

July 2009, para. 10 کیفریبین(. اینموضعالمللیدیوان قبال در مجگیرینیز مععمومیاز

تنشتقاضایکمکدولت این برایرفع دیوان بیانیه9.دکرهایعضو در آفریقا هایاتحادیه

                                                                                                                                                                                                        

1. African Union, 21 July 2008, para. 10. 

2. Prosecutor V. Al-Bashir, 6 Mar. 2009 and also; Prosecutor V. Al-Bashir, 12 July 2010. 

3. ICC Kampala Declaration, 1 June 2010, and also; ICC Kampala Declaration, 8 June 

2010, and also; ICC Resolution, 20 Dec. 2011, and also; ICC Resolution, 21 Dec. 2011. 



 07...جمهورسودانالمللیدرپیگیریپروندهرئیسهایدیوانکیفریبینچالش
 

کهباتوجهبهعدمهمکاریشورایامنیتدرکردهایعضوخوددرخواستازدولتمتفاوت

نیزتحتشرایطماده دیوانکیفری32تعلیقپروندهعمرالبشیر،الزماستکهآنها اساسنامهبا

موضعهمکارینکنند.اینالمللیدیوانکیفریبینهالمللیدردستگیریوتحویلعمرالبشیرببین

93تا2363جوالی25ازتاریخویدریکدورهیزمانیبیانیهدیگر1اتحادیهآفریقادرگیری

 2362ژانویه شدنیز 6.تکرار آفریقا بیانیهاتحادیه این در )ها، ماده به اتکا به32(6با اساسنامه

بین حقوق میمقررات استناد دولتی مصونیتمقامات حفظ با رابطه در عرفی رکالملل کهد

اساسنامه32(6.ماده)ردداالمللیبازمیهایعضواتحادیهراازهمکاریبادیوانکیفریبیندولت

می »کندمقرر نمی: کدیوان بنماید همکاری یا تحویل برای درخواستی دولتِتواند مورده

مجبورسازدکهبرخالفتعهدات مصونیتدرموردالمللمطابقحقوقبینویدرخواسترا

بتواند ابتدا دیوان اینکه مگر کند، ثالثعمل دولت اموال دیپلماتیکاشخاصو یا سیاسی

2.«فردجلبکندآننظرکردنازمصونیتهمکاریدولتثالثرابهمنظورصرف

مهازاساساساسنا25مادهبهموجبعمرالبشیرمصونیتدرحالیبودکهگیریاینموضع

 »کندمقررمیاساسنامه25(6ماده)(.6937منتفیاست)موالییوصالحی، سمترسمیمانند:

-نمایندهمردمیانمایندهیکدولتبههیچ،رئیسدولتیاحکومت،عضوحکومتیامجلس

ایناساسنامهنیستبهموجبمقرراتیوجهمانعازایجادمسئولیتکیفر مادهعالوهبراین،«.

المللیپرداختههایاقواعددادرسیخاصدرحقوقملییابینبهنفیمصونیتنیزاساسنامه25(2)

استتشخیصندادهبراشخاصمذکورخودصالحیتوجودآنهارامانعیبرایاعمالاستو

 6931)صالحی، اینوجود،21: با .) 32ماده استاساسنامه کرده کمیپیچیده را مادهمسأله .

درخواستدستگیریوتحویلعمرالبشیرراتوانددیواننمی؛اساسنامهتصریحکردهاست32(6)

 اساسبنماید این بر اساسنامهدولتتا عضو های باشندمجبور تعهدات درخودبرخالف

مصونیحقوقبینهایآموزه با رابطه اموالدولتالمللدر دیپلماتیکاشخاصو تسیاسییا

بتواندهمکاریدولتنعملکنسودان ابتدا دیوان اینکه مگر منظورصرفسوداند، به رنظرا

.جلبکندعمرالبشیرکردنازمصونیت

ازدستگیریوتحویلعمرالبشیررادراینشرایط،مقدماتی رسدکهشعبهنظرمیروبهازاین
                                                                                                                                                                                                        

1. African Union, 27 July 2010, and also; African Union, 30-31 Jan. 2011, and also; 

African Union, 30 June-1 July 2011, and also; African Union, 29–30 Jan. 2012. 

 .6936ر.ک.محمدنسل، 2.
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هایعضودولت اساسنامه، کردهاست32بدونتوجهبهالزاماتمقرردرماده تقاضا .اساسنامه

هایعضووتوسطدولتعمرالبشیرشعبهمقدماتیبایدقبلازصدورحکمدستگیریوتحویل

ملأتاساسنامه25اساسنامهونحوهارتباطآنباماده32اعضایشورایامنیت،دربکارگیریماده

دریابدکهاساسنامه32ازمفادمادهابتدااستموظف(.شعبهمقدماتیAkande, 2009: 333)دکن

برخالفتعهدات،دررابطهبامصونیتعمرالبشیرکندخواستدرهایدیگرازدولتدتواننمی

اساسنامهتعارضجدیوجوددارد.32و25ازاینمنظرمیانموادلذاعملکنند.دالمللیخوبین

یکروشسادهبرای،د.بااینوجودنیستنبایکدیگرهمسورسدکهمقرراتاینموادنظرمیبه

اصلبرنفیمصونیتباشدودرمادهاساسنامه،25درماده.رفعتعارضمیاناینموادوجوددارد

بهاساسنامه25درمادهالمللییوانکیفریبیناصلبرحفظمصونیتباشد.داساسنامه،32 مطلقاً

ن مصونیت کهفی حالی در دولتبپردازد، اساس بر ها اساسنامه32ماده معاهداتو دیگر

د.نباشعمرالبشیرالمللیمکلفبهرعایتمصونیتبین

 شرایط این دولتدر ها فقط بیندحکمبا کیفری درخواستالمللییوان به پاسخ در و

اینمصونیتمکلفبهنادیدهگرفتنالمللیدیوانکیفریبیندستگیریوتحویلمتهمازسوی

برایدستگیریعمرالبشیرمستقلنیستوالمللیکیفریبین.دیوان(Akande, 2004: 419)ندهست

مقاماتملییعضوهابهناچاروابستهبههمکاریدولت بایددولتهایعضواساسنامهاست.

هابگذارند.دولتالبشیربهاجرارابردستگیریوتحویلعمرالمللیدیوانکیفریبیندستورات

بپردازند نفیمصونیتعمرالبشیر به باشند تحویل،بایدصالحیتداشته نمایندو دستگیر را او

مصونیتعمرالبشیرمواجهشوند،دیوانکیفریعدمهابادهند.اگردولتالمللیدیوانکیفریبین

بین انمیالمللی عمرالبشیر بر را خود صالحیت تواند منظر این از کند. کیفریعمال دیوان

اینافراد.تواندبهدستگیریافراداقدامکندنمیالمللیبین هایمتبوعخودبایدتوسطدولتیا

بههایمتبوعدولتصرفنظرازمصونیتاعطاییبهآنهاازسوییامشروطبهودستگیرشوند

ولیاِشکالدراین.(Gardner, 2008: 159)ندوشمعرفیالمللیدیوانکیفریبینبهنحوداوطلبانه

نمیاستکهایندولت متقاعدسازندکهازمصونیتاعطاییبهموجبقانونها توانندخودرا

-نشاناساسنامه25مادهنظرکنند.دراینشرایطالمللیبهاتباعخودصرفداخلییاتعهداتبین

اشارهاساسنامه25ماده2بنداست.درسطحملیعخوداتبامصونیتوالزهابرالزامدولتهدنده

ناشیازحقوقمصونیتیاالمللوموجبمصونیتناشیازحقوقبیندیوانکیفریبه؛کندمی



 07...جمهورسودانالمللیدرپیگیریپروندهرئیسهایدیوانکیفریبینچالش
 

نمی،ملی صالحیتشمنع اعمال از موضعشود. این چراکه است. طبیعی کیفریگیری دیوان

بین نیستالمللی ملی حقوق اساس.مخاطب نمیبراین داخلی سلبنتوانمقررات موجب د

دیوانکیفری نشوالمللیبینصالحیتاز اینکهد. کما متهمِاساسنامه25ماده نسبتبه تنها نه

رانیزکاربرددارد،بلکهسلبمصونیتدرسطحملیالمللیبیندیوانکیفریصالحیتِمخاطبِ

.تحتپوششقرارمیدهد

المللیاست،ریسکعدماساسنامهدیوانکیفریبینهایعضوتکهیکیازدولچاددولتاما

دیوانکیفریبین با بهمکاریخود بیانیهراساسالمللیرا میاتحادیهآفریقا قبولبرعهده گیرد.

برایمتوقفکردنحمایتسودانبادولت،قراردادصلحامضایمشروطبهریسکعدمهمکاری

اینتوافشودمطرحمیهایمقابلخودازطرفدولتنسوداوچادازشورشیاندودولت امهقن.

دوبهموجبآناولینبازدیدعمرالبشیرازیککشوررسبهامضامیسودانوچادمیاندوکشور

حکمصدورگیرد.صورتمیویالمللیپسازصدوردومینحکمجلبعضودیوانکیفریبین

چاددولت.بااینوجوددشدهبوچادرالبشیرازکشورعممصادفبابازدیدجلبدومعمرالبشیر

برایپذیرشعمرالبشیردعوت عمرالبشیردرتاریخمستردنکردبودنامهخودرا لذا جوالی26.

بین2363 کیفری دیوان درخواستجدید با دولتهمزمان از برایالمللی اساسنامه عضو های

ایناولینمرتبه(.Hamilton, 2010شود)میچادمینسرزواردویهمکاریدردستگیریوتحویل

المللیخطراحتمالدستگیریخودتحتتعقیبدیوانکیفریبینجمهورِکهیکرئیساستای

ایامدر.المللیاستاساسنامهدیوانکیفریبینعضوکهشودمیوواردکشوریگیردمیرانادیده

اتحادیهآفریقاازبهبودروابطمیانایندوکشورحالیکه،در6چاداقامتعمرالبشیردرجمهوری

خشنودی کیفریبیننکمیابراز دیوان سازماند، و اروپا اتحادیه جملهالمللی، باندیده؛هاییاز

کهبهدستگیریعمرالبشرکننددرخواستمیچادالمللازجمهوریحقوقبشروسازمانعفوبین

لیکنوزیرامورخارجه(Soares, 2010: 22)اقدامکند اذعانبهچاد. اطاعتازوظیفهخوددربا

مقررات اعالم کنمیاساسنامه اولویتجمهوری که ثباتسودان»چادد و است«حفظصلح

(Clarke, 2010: 9).

کنیابه2363آگوست22درتاریخچادجمهوریعمرالبشیرتقریبایکماهپسازبازدیداز

.استعضواساسنامهچادجمهورینیزهمانندکنیادولت.(Borger, 28 Oct. 2010)دکنمیسفر

                                                                                                                                                                                                        

1. Prosecutor V. Al-Bashir, 27 Aug. 2010, para. 3. 
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بهاینکشوردعوتکنیاعمرالبشیررابرایشرکتدرمراسمامضاقانوناساسیجدیدکنیادولت

بین کیفری دیوان که شرایط این در کرد. دولت از کنیاالمللی دستگیریاستخواسته به

ممکننیستکهکنیابرایدولت»:دکنمیاعالمکنیادولتریسجمهورد،عمرالبشیراقدامکن

ثبات برایحفظصلحو ایناقدام چراکه کند، دستگیر را «خطرناکاستسودانعمرالبشیر

(Nairobi, 2010) دولتصرف. بهعنوانعضواتحادیهآفریقاموظفبهاجرایکنیانظرازاین،

المللیدرمشارکتبرایدستگیریعدمهمکاریبادیوانکیفریبیندستوراتاتحادیهآفریقادر

وتحویلعمرالبشیراست

ازعمرالبشیربرایشرکتدراجالستوسعهروابطمیانکشورهایآفریقاکنیادولت مجدداً

ازدولتاینالمللیمتعاقبدیوانکیفریبین6.آوردمیدعوتبعمل موانعاعالمچاددعوت،

ویاجرایدرخواستبازدارنده را تحویلعمرالبشیر برایدستگیریو می لیکن.کندتقاضا

قبالدرخواستجدیددیوانکیفریبین در دولتکنیا دکهاجالستوسعهکنمیالمللیاعالم

برایناساسروابطمیانکشورهایآفریقاییلغوشدهاست نمیعمرالبشیربهاینکشورسفر.

دردستگیریوتحویلچادالمللیدراعتراضبهعدمهمکاریدولتندیوانکیفریبی2.کند

المللیدراینقرارباد.دیوانکیفریبینکنمیراصادر2363آگوست25قرارمورخعمرالبشیر

کهگیردمیدردستگیریوتحویلعمرالبشیر،تصمیمویاجرایدستوراتنگرانیازعدماعالم

هایعضوگزارشرابهشورایامنیتومجمععمومیدولتادچموضوععدمهمکاریدولت

دیوانبرهمینمنوالگیرینمایند.دهدتااینکهآنهاراجعبهاقداماتالزمدراینزمینهتصمیم

عدمهمکاریدولتکیفریبین دررابطهبا قراردیگریرا صادرنیزکنیاالمللیدرهمانروز

9.دکنمی

ابرازازصدوراینقرارهاهایخودراگیریونگرانیراموضعآبرابرایناتحادیهآفریقادر

حداکثرتالشخودرابرایایناتحادیهدارد:میاظهاراصداریاتحادیهآفریقادربیانیه1.کندمی

                                                                                                                                                                                                        

1. Prosecutor V. Al-Bashir, 22 Oct. 2010. 

2. Prosecutor V. Al-Bashir, 29 Oct. 2010. 

3. Prosecutor V. Al-Bashir, 27 Aug. 2010. 

4. African Union, 29 Aug. 2010. 
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مطابقمقرراتاساسنامه عمرالبشیر پرونده متوقفکردن ماده داده61)ر.ک. انجام اساسنامه(

ت با میاست. انتظار آفریقا اتحادیه موفقیت عدم به رودوجه چادهایدولت، ازکنیاو که

تواننددرتوسعهصلحوتشویقدراینشرایطتاحدیکهمی،کشورهایهمسایهسودانهستند

اتحادیهآفریقاسودانجمهوردولتورئیس دراینفرایندکمککنند. بااستنادبهمادهابتدائاً

تقان29(2) آفریقاأون اطاعتازدولت،سیساتحادیه مکلفبه را آفریقا اتحادیه عضو های

اتحادیمتصمی میهات داندآفریقا سپس . ماده به استناد راجع32با مصونیتاساسنامه ها،به

بیندولت کیفری دیوان با همکاری عدم به مکلف را اتحادیه عضو میهای داندالمللی

(Ssenyonjo, 2013: 392.)میهاتحادی استدالل )د:کنآفریقا قابلیتنادیده32(6ماده اساسنامه

غیرعضواساسنامههایالمللبهمقاماترسمیدولتحقوقبیناعطاییازسویانگاشتنمصونیت

راندارد.

نیزدراطاعتجیبوتیوماالویهایدولتدراینشرایط،کنیاوچادهایدولتعالوهبر

تصمی از کیفریکامل دیوان با عمرالبشیر تحویل و دستگیری با رابطه در آفریقا اتحادیه م

گیریصریحدیوانکیفریموضعودر.دراینشرایطکهانتظارمیکنندمیالمللیهمکارینبین

دردستگیریوتحویلعمرالبشیربازدارندهکنیاوچادهایالمللیدرقبالعدمهمکاریدولتبین

عمرالبشیر(،Barigaba, 14 June 2010)هایدیگرراازپذیرشعمرالبشیرمنعکندباشدودولت

کند.میشرکتجیبوتیجمهوریریاستدورهدرمراسمآغاز2366می2درتاریخیکباردیگر

گیریجهتتصمیمراوضعیت،اینجیبوتیعدمهمکاریدولتالمللیدرقبالدیوانکیفریبین

 امنیت شورای به ملل دولتسازمان عمومی مجمع و اساسنامه عضو میهای 6.دهدگزارش

درمراسمآغازمجدداًآگوستهمانسالنیز5درتاریختوجهبهاینوضعیتعمرالبشیربدون

 جمهوریساریدوره ت چاددولت بینمیشرکت کیفری دیوان کند. تاریخ در 62المللی

درویکهچراعمرالبشیررادرمرتبهدومحضورهدواخمیتوضیحچادازدولت2366آگوست

کشور این است، نکرده 2.دستگیر اکتبر در 2366عمرالبشیر اجالسمشترکآفریقاینیز در

کندشرکتمیماالویکشورجنوبیوشرقیدر درحالیصورتمی. گیردکهاینبازدیدها

 به پاسخ در آفریقا واکنشاتحادیه بهای کیفری دریندیوان کشورهایالمللی عملکرد قبال
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داردمیبیانیهمتفاوتاظهارسهمذکوردرعدمهمکاریدردستگیریوتحویلعمرالبشیر،در

سویدولت از مصونیتوی تعرضبه عدم و کشور در پذیرشعمرالبشیر ،ماالویهایکه

عدمهمکاریبادیواناجرایتصمیماتمجمععمومیاتحادیهدر-6صرفاً؛کنیاوچاد،جیبوتی

اقدامیدرجهت-2؛جمهورسودانالمللیدردستگیریوتحویلعمرالبشیررئیسکیفریبین

 -9حفظصلحوثباتدرمنطقهو مقرراتماده سیساتحادیهأقانونت29اقدامیهماهنگبا

اساسنامهاست.32آفریقاوماده

 

های عضو اتحادیه آفریقا دولت . واکنش دیوان کیفری در قبال عدم همکاری3

 و نقد آن  
بین کیفری امنیتدیوان و صلح حفظ منظور به کیفری عدالت تحقق راستای در المللی

کند.اگرچهبرخیمعتقدندالمللی،ازهیچتالشیدرچارچوبوظایفمحولهفروگذارینمیبین

المللیمنافاتدارد)زمانی،یتبینکهاقداماتدیوانکیفریدرراستایعدالتکیفریباصلحوامن

(.درعینحالکهبعدازارجاعپروندهبهدیوانکیفریهیچراهکارحقوقیبرایممانعت6939:5

ازرسیدگیوصدورحکمدردیوانکیفریوجودندارد؛لیکندرهمینحالاساسنامهدیوانراه

هایارجاعیازطرفگیدرپروندههایغیرحقوقیوتعلیقوتوقفموقترسیدتوسلبهشیوه

(.لیکنسازمان6931:69آبادیوبهمئی،شورایامنیتبهدیوانرابازگذاشتهاست)رمضانیقوام

متحدودولعضودائمشورایامنیت،خواهانانجاموظیفهحقوقیدیوانکیفریدربرخوردملل

دهند.تحتبرسرراهدیوانکیفریقرارنمیبامسألهعمرالبشیرهستندومانعیحقوقییاغیرحقوقی

رابهشورایامنیتیجیبوتموضوعترددعمرالبشیربهکشور،المللیدیوانکیفریبیناینشرایط

دهدتااینکهآنهاتصمیممقتضیدرمیسازمانمللومجمععمومیدولتعضواساسنامهاطالع

درواکنشبهعدمهمکاری،رااتخاذنمایندجیبوتیرابطهباواکنشاحتمالیباعدمهمکاریدولت

شعبهنکمیصادرنیزدوقراردیگردردستگیریوتحویلعمرالبشیرماالویوچادهایدولت د.

راناقضتعهداتشاندرهمکاریبادیوانکیفریوماالویچادهایمقدماتیدراینقرارهادولت

بهماالویوچادهایالمللیدرقبالعدمهمکاریدولتبیند.دیوانکیفرینکمیالمللیمعرفیبین

و25(5،)21کندکهبراساسموادتالشمی2366دسامبر62کندودرتاریخهمینحداکتفانمی

ازانجامتعهدمشورت-6دهدکهچرا؛آنهاراموردخطابقراردیگرنیزاساسنامهازدوجهت23
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کیفریبین دیوان بینللیراجعالمبا کیفری تکلیفدیوان تعیین وضعیتمصونیتبه المللیدر

تاالمللیدردستگیریعمرالبشیرقصورکردهازهمکاریبادیوانکیفریبین-2عمرالبشیرو اند،

بهموجب،المللیازاعمالصالحیتخوددیوانکیفریبین،حدیکهاینموضوعباعثشدهاست

6.شودبازداشتهپروندهعمرالبشیراساسنامهبرمقررات

ازدرخواستالویاموچادشدنهردودولتضمناشارهبهمطلع،المللیدیوانکیفریبین

نهتنهاماالویوچادکندکهدولتالمللی،تصریحمیمبنیبرهمکاریبادیوانکیفریبینخود

بین کیفری دیوان همکاری تقاضای ندابه پاسخی هیچ آندهالمللی از صراحت به بلکه اند،

کیفریبینسرپیچیکرده دیوان تاند. میأالمللی ایندولتکید که عدمصرفهاکند از نظر

آفریقا،رسماًاساسنامهیاتقاضاهایاتحادیه32(6اعتباربخشیبههرنوعاستداللدررابطهباماده)

دیوانکیفریبین همکاریبا للیالمتعهداتخویشدرزمینه دیوانکیفریکردهنقضرا اند.

هایدولت؛کند:اولاینکههارادردودستهخالصهمیالمللیسپستوجیهعملکردایندولتبین

دوممرالبشیرازدستگیریبراساساصولحقوقبینعبرمصونیتذکورم المللمتکیهستند.

برپیرویازدستوراتایناتحادیهتنراخویشهاازاعضااتحادیهآفریقاهستندودولتاین؛اینکه

ند.دانعدماجرایحکمدستگیریعمرالبشیرمقیدمیبر

بیند کیفری دولتالمللی،یوان مصونیتعملکرد حفظ برای را درخواست مورد های

گیردوباتکیهبراساسنامهبهبادانتقادمی32(6مللوماده)لاعمرالبشیربهاستناداصولحقوقبین

( ماده از دولت32(6قرائتخود این مبنایاستناد اساسنامه را دستوراتها تبعیتاز عدم در

هایمخاطبکندکهدولتالمللیاستداللمیشناسد.ازاینرو،دیوانکیفریبینآورمیغیرالزام

زتعهدهمکاریبادیوانخودرافارغا،اساسنامه32(6براساسماده)دنحقنداردستوراتوی

المللیبهمعنایبادیوانکیفریبینآنهابااینتوجیهکهالزمههمکاری،دنالمللیبدانکیفریبین

گیریدیوانالمللعرفیاست.اینموضعهایحقوقبینمطابقآموزه،نقضمصونیتعمرالبشیر

بین نداردکیفری تازگی بین،المللی کیفری دیوان حکمالملچراکه صدور زمان در قبالً لی

وضعیتفعلیعمرالبشیر»ه؛اساسنامهتصریحکردهبودک25دستگیریعمرالبشیربهاستنادماده

بینبه کیفری صالحیتدیوان بر تاثیری هیچ اساسنامه غیرعضو رئیسدولت برعنوان المللی
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دیوانکیفریبین6.«پروندهویندارد استداللِکنددیگرتاکیدمیالمللییکباربرهمینمبنا

بههیچمخاطبهایِدولت مبنیبراینکهرئیسدولتغیرعضواساسنامهبررد:وجهقبولندارا

مصوناست.المللهایبینالمللازتعقیبدردادگاهحقوقبینهایبایستهاساس

د یوان بینکیفری هرالمللی اعطای رد برضمن مصونیت ایگونه به دولت موجبرئیس

بینموزهآ بینالمللهایحقوق دادرسیدادگاه مقرراتمادهالمللیتصدیقمیدر میان که کند

دلیل1بهرااتحادیهآفریقادرخواستبااینوجوداساسنامهتنشذاتیوجوددارد.32(6و)25(2)

نمی دادگاه-6پذیرد؛ هایبینمصونیترئیسدولتدر است؛ د-2المللیمردود هایادگاهدر

روسایدولتپرونده،موقتیالمللبین هایزیادیعلیه دارد؛ وجود )-9ها ماده استناد 25(2به

-1اندوهاراانکارکردهدولتعضواساسنامه،ادعایمصونیتروسایدولت623اساسنامهتعداد

اتحادیه،هایدولت عضو قوانینداخلیتصومتقاضیو در را اندویبکردهمحتویاتاساسنامه

( ماده از تفسیر به آنها تحویل32(6استناد و دستگیری در همکاری عدم توجیه در اساسنامه

المللیدرانجاموظایفخودناتوانشودوسیستمعدالتشوددیوانکیفریبینعمرالبشیرباعثمی

ایناوصافاتحادیهآفریقا2.گیردکیفرینیزدرمقابلاساسنامهقرار قندارددرتوجیهعدمحبا

اساسنامهاستنادکند.32(6بهمفادماده)،المللیبادیوانکیفریبینخودهمکاری

نماید،توقعاتخودمیصادرعلیهیکفردیراالمللیزمانیکهکیفرخواستدیوانکیفریبین

برایهمکاریدولت اساسنامه(.23(6)ر.ک.ماده)کندمیاعالمنیزاینرابطهدرهایعضورا

 ماده موجبمقررات به که است حالی در دولت32این از که زمانی عضواساسنامه، ؛های

شود،ممکناستشرایطبهنحویرقمدرخواستهمکاریدرانجامتحقیقاتیاتعقیبمتهممی

دیوانکیفری،هایمورددرخواستبخوردکهدولت استنادبهمصونیتمتهمازهمکاریبا با

نبی شوند. شناخته المللیمعذور )چراکه اساسماده اجازهدولت،اساسنامه32(6بر هایعضو

بهمصونیتدیپلماتیکالمللیراجعیاقراردادهایبینندارنددرصورتیکهتحتشرایطتعهدات

برخالفتعهداتمندرجدراساسنامهقرارگرفتهباشندبه،شخصیااموالدولتثالث؛یادولتی

قراردادهابپردازند،مگراینکهن متبوعازمصونیتشخصدولتقبلازآن،قضآنتعهداتیا

المللیِهایحقوقبیندولتبراساسآموزهیکدهباشد.رئیسکرپوشیچشممورددستگیری
                                                                                                                                                                                                        

1. Prosecutor V. Al-Bashir, 4 Mar. 2009, para. 41. 

2. Prosecutor V. Al-Bashir, 12 Dec. 2011. 
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 )استعرفیازمصونیتشخصیبرخوردار ماده ازدولتعضودیوانکیفری32(2. اساسنامه

دیوانکیفریبرایدستگیریرئیسدولتدارایمصونیتشخصیواهدکهخالمللیمیبین با

آوریالمللالزامبهقراردادهایبیندولتمشمولهمکاریاگرکند.چراکهمکارینهالمللیبین

هایبدونتوجهبهمصونیتالمللیهمکاریبادیوانکیفریبین،هاملزمشدهباشدبادیگردولت

شود.بهنقضآنقراردادهامیمنجرالمللی،بین

شرایط، این در صادره بینقرارهای کیفری دیوان همکاریالمللی عدم به واکنش در

المللینسبتبهناشیازتنشمیاناتحادیهآفریقاودیوانکیفریبین،ماالویوچادهایدولت

عمرالبشیر دستگیری حکم اجرای بیناست.موضوع کیفری دیوان در بهالمللی قرارها این

آفریقاموضع دولتدر،گیریاتحادیه دیواندرخواستاز همکاریبا عدم بر هایعضوخود

ازشودکهدراینقرارهامشخصمی.پردازدمیالمللیوبررسیجوانبحقوقیآنکیفریبین

عمرالمصونیتمصرحدرحقوقبین،المللیمنظردیوانکیفریبین بشیرالمللعرفیدرپرونده

یکاستثنارابرای،المللعرفیحقوقبینالمللی،ازمنظردیوانکیفریبینکاربردندارد.چراکه

 دادگاه در دولت رئیس مصونیت مجوزبینکیفری هم آن که است گرفته نظر در المللی

رفدرخواستدیوانالمللیاست.ضمناینکهصِدستگیریرئیسدولتبرایارتکابجرایمبین

.هابرایدستگیریبهمعناینفیمصونیتاستالمللیدرهمکاریدولتیبینکیفر

 ارزیابیشعبهمقدماتیازماده اشکالنیست. 32لیکنایناستداللشعبهمقدماتیخالیاز

خودراصالح؛اساسنامه25استوبهموجبمادهسودانجمهورنفیمصونیترئیس،اساسنامه

اساسنامه32(6درحالیکهاتحادیهآفریقابااستنادبهماده)،داندشیرمیبهرسیدگیجرایمعمرالب

بدونتوجه،المللیهایعضودیوانکیفریبینکندکهدرخواستهمکاریازدولتاستداللمی

بین تعهدات دولتبه این اگرالمللی است. گرفته صورت عمرالبشیر مصونیت به نسبت ها

بی کیفری )ندرخواستدیوان برخالفماده نقضمصونیتعمرالبشیر معنای به 32(6المللی

غیرقانونیاستوهیچدولتیموظفبههمکاریبهموجبتقاضای اینتقاضا اساسنامهاست،

هایتوانستبدوناینکهبهعدمهمکاریدولتالمللیمیالبتهدیوانکیفریبینغیرقانونینیست.

بهموجبمادهانتقادکند،تنهااماالویوچاد ایرادبگیردکهچرا اقدامات؛اساسنامه35زآنها

663(2سپسبهاستنادماده)تا،اندالزمرادررابطهبادرخواستدستگیریعمرالبشیرانجامنداده

اساسنامهبهحلاشکاالتاحتمالیبپردازدوعدمهمکاریآنهاراپسازحلمشکلبهچالش
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.(Schabas, 2010: 1039)بکشاند

درسایردادگاههایروسایدولتالمللیبهپروندهاشارهدیوانکیفریبین المللیهایبینها

هابرهمکاریآنهابادیوانبرایمستندساختنالزامدولت،المللیدادگستریموقتیادیوانبین

ندستهازمستنداتکهایالمللیدردستگیریعمرالبشیرنیزبااشکالمواجهاست.چراکیفریبین

می مذکور مراجع صالحیت اعمال به مربوط اشارههمگی هیچ و همکاریباشد الزام به ای

.قضات(Stephens, 2011: 1172)هادردستگیریرئیسدولتبرخوردارازمصونیتندارددولت

بین بلژیکدیوان علیه کنگو پرونده دوهیچاشاره،المللیدادگستریدر وظیفه درلتایبه ها

المللیدادگستریبهعالوهبرایناگرچهدیوانبین.دستگیریفردمظنونبهارتکابجرمندارند

 است25ماده استنادکرده )ولیهیچاشاره،اساسنامه ماده به32(6ایبه است. نکرده اساسنامه

 کیفری دادگاه نحو بینهمین المللی یوگسالوی سابق، پرونده دمیلوسویچدر ویژهیا ادگاه

اند.دیوانتنهابهموضوعپاسخبهایراداتمتهمبهمصونیتخودپرداختهتیلوردرپروندهسیرالئون

مادهکیفریبین بهاستناد اساسنامهوبدونتوجهبهمقرراتماده25المللیدراینشرایطتنها

هایدارد.ازاینمنظردولتکند،هیچمصونیتیبرایعمرالبشیروجودناساسنامهتاکیدمی32(6)

25درحالیکهاستنادبهماده،اساسنامهاستنادکنند32(6مورددرخواستنبایدبهمقرراتماده)

اساسنامه32(6ایناستداللاشتباهاست،چراکهموضوعماده).کنداساسنامهبرایآنهاکفایتمی

اندازه تا ماده با حالاینناساسنامهمرتبطاستودرعی25ایکهبهمصونیتپرداختهاست،

اتحادیهکمااینکه.(Akande, 2004: 420)بهمعناییکیبودناینموادنیستهرگزاشتراکوجه

محدودبهرابطهمظنونبادیوانکیفری؛اساسنامه25اعتقادداردمادهبرهمینمنوالآفریقانیز

اساسنامهعضوهایالمللیبادولتهدیوانکیفریبیناساسنامهبهرابط32المللیاستومادهبین

مربوطاست.



 گیری. نتیجه4
هایالمللیمکلفبههمکاریدرتحقیقوتعقیبپروندههایعضودیوانکیفریبیندولت

پیشرویدیوانکیفریبین اینشرایطالمللیهستند. دولتدر هایعضودیوانکیفریکلیه

المللیهمکاریندکهدردستگیریوتحویلعمرالبشیربادیوانکیفریبینموظفهستالمللیبین

،نیزازاینهمکاریبهدیوانباشندمیکهعضواساسنامهرمهایعضواتحادیهآفریقاکنند.دولت
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نیستکیفریبین دولت.ندالمللیمستثنی بیناگر کیفری دیوان با همکاری از المللیهایعضو

اختیاردرآنهاالمللیابزارمناسبیبرایبرخوردواصالحرفتاردیوانکیفریبیند،نخودداریکن

ازدولت اینمشخصنیستکه بر عالوه برایعدم،المللیهایعضودیوانکیفریبینندارد.

عضوازهایدیوانچهعذرهاییپذیرفتهوچهعذرهاییمردوداست.اگردولتاینهمکاریبا

بهمجمعدولتد،دادگاهحداکثرمینزمینهخودداریکنهمکاریدراین هایتواندموضوعرا

.عضویاشورایامنیتحسبموردارجاعدهد

المللیحقندارندکهدیگرتعهداتخودازهایعضودیوانکیفریبینبااینوجود،دولت

المللیقرارریبینجملهعضویتدراتحادیهآفریقارامستمسکعدمهمکاریخودبادیوانکیف

 ازماده تفسیرخود به بنا اینکه قائلبهحفظمصونیتمتهممدنظردیوان32دهندیا اساسنامه،

المللیدررابطهباآنالمللیباشندوازبهاجراءگذاشتندستوراتدیوانکیفریبینکیفریبین

دولت تفاسیر صورتیکه یکطرفدر از دیوانهایمختشخصخودداریکنند. لفعضو

بین بینکیفری کیفری دیوان جایگاه وجاهتباشد، دارای اساسالمللی بر شده ایجاد المللی

هایعضوباعضویتدردیوانکیفریمعاهدهموردقبولاعضاءآنمخدوشاست.چراکهدولت

کیفریبینبین دیوان و اساسنامه اعتبار گذاشتهالمللیبر آنصحّه بر پذیرفتهاالمللیمنطبق ند.

اینشرایطدولت در نظراتقضاییدیواننیستکه تشخیصخود، به هریکبنا هایعضو،

المللیخودداریکنند.ازالمللیراقبولنداشتهباشندوازهمکاریبادیوانکیفریبینکیفریبین

اتحادیهآفریقانیزحقندارددرانجاموظایفدیوانکیفریبین یوهمکاریالمللطرفدیگر،

اعضایآندخالتداشتهباشدومانعآنهاشود.

المللینسبتبهعدمهمکاریرسدکهعملکرددیوانکیفریبینتحتاینشرایطبهنظرمی

موجبالمللیبهعجوالنهاست.شایدبهتراینبودکهدیوانکیفریبینماالویوچادهایدولت

بخواهدکهاساسنامه35ماده ازآنها درخواستچرا دررابطهبا دیوانکیفریاقداماتالزمرا

ندادهالمللیبرایبین انجام )،انددستگیریعمرالبشیر استنادماده اینکهسپسبتواندبه 663(2تا

،یعنیاعتقادآنهابرحفظمصونیتماالویوچادهایدولتاساسنامهبهحلاشکاالتاحتمالی

.دراینشرایطاگرآنهابهعدمهمکاریخودادامهبپردازداساسنامه32عمرالبشیربهموجبماده

.ایندرحالیاستکهدیوانکیفریبهچالشبکشاندراعدمهمکاریآنهاتوانستدادند،میمی

المللیدرهمانابتدایصدورحکمجلباولعمرالبشیراعالمکردهبودکهعمرالبشیرهیچبین
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المللینداردواینرویکردموردقبولاتحادیهآفریقاواعضایویریبینمصونیتیدردیوانکیف

ایناوصافبهنظرمی البتهبا رسدفقدانضمانتاجرایکافیدرعدمهمکاریقرارنگرفت.

ضمانتاجرادولت اساسنامه اگر علتاست. بر مزید نیز اساسنامه هایموثرتریازهایعضو

المللیرادرنظرکنندهازهمکاریبادیوانکیفریبینهایخودداریجمله؛تعلیقعضویتدولت

افتاد.گرفتشایدایناتفاقهرگزنمیمی
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