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از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان 
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 چکیده

عنوان فلسطین را به، های فراوان سازمان ملل متحدعاقبت بعد از فراز و نشیب
شناسایی این . رسمیت شناختدر این سازمان به« دولت غیر عضو ناظر»

وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به 
. ختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهدهای مکنوانسیون

یکی از ـ  المللی استکه سند تاسیس دیوان کیفری بین ـ 8551اساسنامه رم 
ای مبنی بر پذیرش اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعالمیه

الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و . صالحیت آن دیوان تقدیم کرد
تکبین جنایات تحت صالحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و محاکمه مر

دادستان دیوان مشغول . کندعلیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم می
بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صالحیت و مبنای معقول 

پرسش اصلی این . مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند
عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق قیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین بهتح

امکان ، ترین اثر الحاق مزبورمهم. المللی استاین دولت به دیوان کیفری بین

                                                                                                    
  (ramazanighavam@yahoo.com)دانشگاه شهید بهشتی المللحقوق بین دانشیار .8
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شود تا تالش می، در این مقاله. ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است
. ورد بررسی قرار گیردسنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مامکان

رسیم با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه می
که امکان اعتراض به صالحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در 

منظور باشد و یقیناً این محکمه بهجا که اسرائیل عضو دیوان نمیضمن از آن
راوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را انجام تحقیقات با مشکالت ف

 . توان به این همکاری زیاد خوشبین بودطلبد اما نمیمی
 المللی، صالحیت، همکاریفلسطین، اسرائیل، دیوان کیفری بینها: کلید واژه
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  مقدمه

در گذشته فلسطین بخشی از امپراطوری عثمانی بود و با شکست امپراطوری 
مه  80فلسطین توسط جامعه ملل به بریتانیا تفویض گردید و تامزبور قیمومت 

تاریخ فلسطین . (Salmon, 1988, 54-56) هم ادامه داشته است 8591سال
نامه اسلو موافقت. های فروانی همراه بوده و هستبا حوادث و فراز و نشیب

)ساف(  سازمان آزادیبخش فلسطینو  اسرائیلنامه رودروی نخستین موافقت
نامه در واقع این موافقت. به امضای دو طرف رسید 855۱بود که در سال

عنوان یک نهاد اداری موقت مقرر را به حکومت خودگردان فلسطینتشکیل 
، آوارگان فلسطینی، المقدسکرد و قرار شد مسائلی چون وضعیت بیت

وفصل قرار مسائل امنیتی و تعیین مرزها در آتیه مورد حل، های اسرائیلیشهرک
ت رسمیت شناخته و کاربرد خشوننامه اُسلو اسرائیل را بهساف در موافقت. گیرد

عنوان نماینده قانونی مردم ساف را به در مقابل اسرائیل نیز را محکوم کرد؛
چنان گوهای سازش همالمللی گفتدر عرصه بین. رسمیت شناختفلسطینی به

فدراسیون ، اتحادیه اروپایی، توسط آمریکا «نقشه راه»که دنبال شد تا این
برخالف کنفرانس مادرید ، این نقشه راه. وسیه و سازمان ملل متحد تهیه شدر
اد یک دولت فلسطینی مستقل که مرزهای قطعی آن با حل روشنی بر ایجبه

عدم  8.تاکید داشت، المقدس و آوارگان مشخص خواهد شدمسئله بیت
های ها در فلسطین تالشسازی و ادامه خشونتخودداری اسرائیل از شهرک

شکست نقشه راه موجب شد تا . مربوط به صلح را با شکست روبرو ساخت
درخواست عضویت  6588سپتامبر68رئیس حکومت خودگردان فلسطین در 

-Momtaz, 2016, 104)خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید 

105) . 

                                                                                                    
1. Conseil de sécurité de l’ONU, Résolution 1397,12 mars 2002;Résolution 1515,19 
novembre 2003.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C
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موضوع وضعیت حقوقی ، های مهم در ارتباط با فلسطینیکی از پرسش
خود جلب دانان را بهز حقوقالملل بود که توجه خیلی افلسطین در حقوق بین

در مورد حقوق و تکالیف  85۱۱دسامبر62 8کنوانسیون مونته ویدئو. کرده است
ذیل  الملل باید شرایطعنوان شخص حقوق بیندولت به» :داردها مقرر میدولت

اهلیت ورود به ـ 9 حکومتـ ۱رزمین معینسـ 6جمعیت دائمیـ 8 :را دارا باشد
ها به این های علمای حقوق و عملکرد دولتآموزه. «هاروابط با سایر دولت

سرزمین و حکومت را ، سمت گرایش دارد تا یک واحد سیاسی دارای جمعیت
عنوان ویدئو به شرایط موردنظر در کنوانسیون مونته. دولت تلقی کنند

گیرند و معیارهای قابل اعتنایی هستند که در ساخت دولت مورد توجه قرار می
الملل عنوان حقوق بینالمللی یوگسالوی سابق آنها را بهکیفری بینحتی دادگاه 

  6. عرفی تلقی کرده است

هایی است شود که آیا فلسطین واجد چنین ویژگیحال این پرسش مطرح می
عنوان یک دولت بدانیم؟ گرچه در مورد مرزهای دقیق آن را بهتا بتوانیم آن

گیری یک دولت و شناسایی آن انع شکلاختالفاتی وجود دارد اما این اختالف م
اختالف بر سر مرزهای فلسطین . ها نخواهد شدواحد سیاسی توسط سایر دولت

های تواند مستمسکی برای عدم شناسایی و عدم عضویت آن در سازماننمی
 . المللی گرددبین

تنهایی عنصری تعیین کننده در ساخت و تاسیس دولت نیست زیرا شناسایی به
. تواند جنبه تاسیسی داشته باشدی اساساً ماهیتی اعالمی دارد و نمیشناسای

المللی از سوی منزله اعالم ورود دولت جدید به صحنه بینشناسایی صرفاً به
تواند سرآغاز برقراری روابط دیپلماتیک و انعقاد سایر دول است و در عمل می

پس شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت . المللی باشدمعاهدات بین

                                                                                                    
  .این کنوانسیون در مونته ویدئو اروگوئه در جریان هفتمین کنفرانس کشورهای آمریکایی به امضا رسید .8

2.TPIY, Procureur c/ Slobodan Milosevic, Décision relative à la demande 
d’acquittement, IT-02-54-T,16 juin 2004,para. 85-86.  
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نفسه بر موجودیت یک دولت عملی سیاسی و صالحدیدی است و فی، دیگر
عبارت دیگر شناسایی معیار موجودیت دولت نیست بلکه به. تأثیرگذار نیست

المللی ها در عرصه بینابزاری است که امکان روابط دو یا چند جانبه را با دولت
های مختلف و برقراری روابط ی فلسطین توسط دولتشناسای. دهدمی

المللی برای های بیندیپلماتیک با آن کشور در کنار عضویت در سازمان
های تقنینی و اداری اما اعمال صالحیت. فلسطین اهمیت زیادی داشته است

معنای واقعی تواند بهتوسط حکومت خودگردان در کل سرزمین فلسطین می
نترل موثر باشد و از این طریق هرگونه شائبه در باب دولت اعمال حاکمیت و ک

ابهامات زیادی در خصوص وضعیت حقوقی . رودبودن فلسطین از بین می
دانان مطرح شده که برخی از آنها موجودیت این دولت فلسطین از طرف حقوق

کنند و برخی را پذیرفته و برخی دیگر در مورد این واحد سیاسی ابراز تردید می
ترین دالیل تردید به یکی از مهم. اندرا دولتی در حال شدن تلقی کردهم آنه

همین جهت گردد و بهفقدان اعمال قدرت موثر در سرزمین فلسطین باز می
و یا  زنندعنوان یک دولت سر باز میبرخی از کشورها از شناسایی فلسطین به

 (Momtaz,2016,112)کنند عنوان یک دولت جنینی تلقی میکه آن را بهاین

گزارش کمیته پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد در مورد درخواست 
ها نسبت به درخواست بیانگر اختالفات زیاد بین دولت 6588فلسطین در سال

موثر آمده است که  برای مثال در رابطه با وجود کنترل. عضویت فلسطین است
توان ه دارد در نتیجه نمیعهددرصد از جمعیت فلسطین را به95حماس کنترل 

کنترل حکومت خودگردان فلسطین در سرزمینی که مدعی آن است را یک 
ـ  و نه حماس ـ شود که سافدر ضمن گزارش متذکر می. کنترل موثر دانست

  .(Salmon,2012,19)نماینده مشروع مردم فلسطین است 
و زدودن المللی تحوالت صورت گرفته در عرصه بینباآرمان مردم فلسطین 

برقراری روابط دو یا . محقق گردیدبهامات بر سر راه دولت فلسطین برخی از ا
المللی های بینها و عضویت در سازمانچند جانبه فلسطین با سایر دولت
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اخیراً نیز به . کندجملگی قرائنی است که دولت بودن فلسطین را تقویت می
تقدیم اولین اعالمیه شکل دیگر موضوع دولت بودن یا نبودن فلسطین با 

اساسنامه به دفتر دیوان و در پی آن درخواست عضویت  86ماده ۱موجب بندبه
 . المللی مطرح گردیددر این مرجع قضایی بین

المللی از های بینهای زیادی در خصوص الحاق فلسطین به کنوانسیونپرسش
یت این المللی و پذیرش صالحجمله الحاق به سند تاسیس دیوان کیفری بین

توان به موارد زیر اشاره شود که از آن جمله میدیوان توسط فلسطین مطرح می
آثار حقوقی عضویت فلسطین در دیوان کدامند؟ماهیت حقوقی اعالمیه : کرد

از حیث صالحیت زمانی  پذیرش صالحیت دیوان توسط فلسطین چیست؟
 تواند بهرائیل میآیا اس تواند به دیوان ارجاع دهد؟فلسطین چه جنایاتی را می

روی دیوان در باب همکاری های پیشعدم صالحیت دیوان استناد کند؟چالش
  دولت غیر عضو در وضعیت ارجاع شده به دیوان کدامند؟

ها و تحقیقات اولیه در مورد در حال حاضر دادستان دیوان مشغول انجام بررسی
به تحوالت آتی ها بستگی باشد و پاسخ به بعضی از این پرسشفلسطین می

های ههای مطروحه در تحقیق با توجه به دادلذا برخی از پاسخ. خواهد داشت
 . باشدموجود و در دسترس می

تقویت وضعیت جنینی دولت فلسطین از طریق عضویت و الحاق  بند اول(
 المللیهای بینها و کنوانسیونبه سازمان

های ت در سازمانعضویـ 8 :وضعیت فلسطین از دو طریق تقویت گردید
وسیله فلسطین تالش کرد به. المللیهای بیناق به کنوانسیونالحـ 6. المللیبین

 . المللی تثبیت نمایداین دو روش قدری موقعیت خود را در روابط بین

عضویت فلسطین و ارتقا وضعیت از ناظر به وضعیت دولت غیر ـ  الف
 المللی های بینعضو ناظر در سازمان
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هم هستند اما از جهات و پذیرش دو مفهوم مرتبط و نزدیک به شناسایی
شناسایی در ارتباط یک دولت با دولت یا . باشندگوناگون با هم متفاوت می

که پذیرش ارتباط بین یک دولت با یک سازمان های دیگر است در حالیدولت
 . بدیاواحد سیاسی موجودیت می، با جمع عناصر تشکیل دولت. المللی استبین

المللی تابع مقررات سند تاسیس آن سازمان پذیرش دولت در یک سازمان بین
برای مثال نحوه پذیرش یک دولت در سازمان ملل متحد در سند . خواهد بود

های در اکثر سازمان. موسس آن یعنی در منشور ملل متحد تعیین شده است
با توجه به اهداف . باشدمی «دولت بودن» الدولی عضویت متقاضی منوط بهبین

مندرج در سند تاسیس و کارکردهای مورد نظر سازمان شرایط پذیرش تعیین 
 . گرددمی

های چه مسلم است دولت بودن یکی از شرایط اساسی عضویت در سازمانآن
این شرط در کنار شروط دیگر . المللی از جمله سازمان ملل متحد استبین

 . کنداهم میامکان عضویت در سازمان مربوطه را فر
ساف در اصل ». تاسیس شد 8529در سال )ساف(سازمان آزادیبخش فلسطین 

به آن وارد  8521های نظامی بعد از جنگجنبش. یک سازمان نظامی نبود
منظور رفع نیازهای اقتصادی و این سازمان کارش را با ایجاد نهادهایی به. شدند
 ساف در سال. (Al Smadi,2012,203).« عی فلسطینیان آغاز کرداجتما

وضعیت ناظر در مجمع عمومی را کسب کرد و دارای نمایندگی دائم  8519
از همین سال بود که 8. ناظر در مقر سازمان ملل در نیویورک و در ژنو شد

عنوان ناظر و نماینده مردم فلسطین در مجمع عمومی از ساف دعوت کرد که به
عنوان وضعیت مشترک اکثر اظر بهوضعیت ن. کارهای آن مجمع مشارکت کند

المللی از جمله سازمان ملل متحد های بینهای آزادیبخش ملی در سازمانجنبش

                                                                                                    
1. Assemblée générale, Résolution 3237 (XXIX), Statut d'observateur pour 
l'Organisation de libération de la Palestine, 22 novembre 1974.  

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3237(XXIX)&Lang=F
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 . (Lazarus,1974,174) است

توسط شورای ملی فلسطین در  اعالمیه استقالل فلسطینبا صدور 
موجب مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر همان سال به 8511نوامبر80

 8.عنوان جایگزین سازمان آزادیبخش فلسطین شناخترا بهای فلسطین قطعنامه

المللی نماینده های بینرسد که ساف در سازمان ملل و سایر سازماننظر میبه
اصلی و اولیه مردم فلسطین تلقی گردد زیرا این سازمان در تحقق موجودیت 

 855۱در سال. المللی فلسطین نقش اساسی و کلیدی را بازی کرده استبین
ها راهبردی این سازمان و روابط آن با اسرائیل ایجاد حول مهمی در سیاستت

رسمیت را به اسرائیل، اسحاق رابین ای رسمی بهعرفات در نامه یاسر. شد
در . نماینده مردم فلسطین خواند عنوانپاسخ ساف را بهدر  شناخت و رابین

مجمع عمومی وضعیت ناظر را به فلسطین اعطا کرد تا از حقوق  8551ژوئیه1
و امتیازات اضافی برای مشارکت در اجالس و کارهای مجمع عمومی و 

المللی که زیر نظر مجمع و سایر ارکان سازمان تشکیل های بینکنفرانس
  6.ر گرددشود برخوردامی

 رای5رأی موافق و 8۱1با 21/85قطعنامهمجمع عمومی در  6586در سال
دولت غیر عضو » به «ناظر» رای ممتنع وضعیت فلسطین را از نهاد98مخالف و 

نحوی شبیه موقعیت واتیکان در ملل متحد این موقعیت به. تغییر داد« ناظر
 . است

االصول برای تابعان اصلی و اولیه حقوق المللی علیهای بینعضویت در سازمان
ا درخواست عضویت خود در لسطین بف. ها ممکن استالملل یعنی دولتبین

های مطمئن و موثر در مسیر تثبیت جایگاه یونسکو و سازمان ملل نحستین گام
 . الملل برداشتخود در روابط بین

                                                                                                    
1. Assemblée générale, Résolution 43/177, Question de Palestine, 15 décembre 
1988.  
2. Assemblée générale, Résolution 52/250,7 juillet 1998.  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B6%DB%B7/%DB%B1%DB%B9&action=edit&redlink=1
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3237(XXIX)&Lang=F
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چون یونسکو منوط به عضویت در برخی از موسسات تخصصی ملل متحد هم
عبارت دیگر پذیرش به. باشدعضویت دولت متقاضی در سازمان ملل متحد می

المللی منوط به عضویت قبلی متقاضی در یک جدید در یک سازمان بینعضو 
کنفرانس عمومی . (801 :8۱59، )بیگ زاده المللی دیگر استینسازمان ب

رای 89، رای موافق851) یونسکو با آراء اکثریت دو سوم اعضای حاضر
عنوان بهفلسطین  با عضویت 6588در سال (رای ممتنع 06مخالف و 

مخالفین سرسخت عضویت فلسطین در یونسکو . کردموافقت کشور عضو 850
های مالی قصد داشتند تا فلسطین از درخواست عضویت با تهدید به قطع کمک

های آمریکا در سال کنگره. نظر کند که در این راه موفق نشدندخود صرف
تصویب رساند و در آن هرگونه کمک میالدی دو قانون به 8559و8555

کامل عنوان عضو های تخصصی ملل متحد که فلسطین را بهآمریکا به نهاد
در نهایت این تهدیدها مانع از پذیریش فلسطین در . بپذیرد را ممنوع اعالم کرد

 . نشد« دولت عضو»عنوان یونسکو به
تفاوت اساسی بین عضویت فلسطین در یونسکو با سازمان ملل در این است که 

که در عضو پذیرفته شد در حالی« لتدو»عنوان یک فلسطین به، در یونسکو
. شودشناخته می« لت غیر عضو ناظردو»عنوان یک سازمان ملل فلسطین به

عنوان دولت غیر عضو ناظر در عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد به
تنها برای شناسایی چنین وضعیتی برای فلسطین نه. دیدمحقق گر 6586سال

الدولی بلکه الحاق این دولت را به  های بینعضویت احتمالی در سازمان
 . کندالمللی تسهیل میهای بینکنوانسیون

  المللیهای بینالحاق فلسطین به کنوانسیونـ  ب

المللی از یکسری حقوق برخوردار های بینها با الحاق خود به کنوانسیوندولت
قبال اسناد متعهد شدن در . پذیرندالمللی میشوند و تعهداتی را در عرصه بینمی
 . المللی استای بر اهلیت ورود به روابط بینالمللی قرینهبین
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بدون شک امیدهای واهی مقامات تشکیالت خودگردان فلسطین به آزادی 
های قانونی و تالش برای فعال کردن ظرفیت، ستیاسیران در بندِ رژیم صهیونی

بست رسیدن بناما با به . (۱۱ :8۱5۱، )ساعد حقوقی را به تعویق انداخت
فلسطین ، مذاکرات انجام شده زیر نظر آمریکا در مورد مسئله آزادسازی اسیران

المللی جهت مقابله ها و سازکارهای موجود بینصدد استفاده از همه ظرفیت رد
 . آمدسرائیل بربا ا

المللی توسط های بینشاید بتوان الحاق و درخواست الحاق به کنوانسیون
ی قبل و بعد از کسب وضعیت دولت غیر عضو ناظر در دوره فلسطین را به دو

ی اول مربوط به زمانی است که ساف درخواست دوره. سازمان ملل تقسیم کرد
های و پروتکل 8595های چهارگانه ژنوخود را مبنی بر الحاق به کنوانسیون

ین عنوان مقام امبه، الحاقی آن از طریق ناظر دائم فلسطین تقدیم دولت سوئیس
دوره ی دوم مربوط به بعد از کسب وضعیت دولت غیر . نمایداین اسناد می

ها در درخواست الحاق به این کنوانسیون. عضو ناظر در ملل متحد است
. گیردصورت می8511عالم استقالل فلسطین در سالیعنی بعد از ا8515سال

که آیا  گیردعنوان مقام امین در مقابل این پرسش قرار میدولت سوئیس به
درخواست مزبور یک سند الحاق است یا خیر؟به دیگر سخن آیا فلسطین یک 

در  8525شود تا این درخواست را بپذیرد؟کنوانسیون ویندولت محسوب می
هرگاه اختالف نظری درباره » :داردمقرر می 11مورد حقوق معاهدات در ماده

امین باید این  ،اجرای وظایف امین میان یک دولت و امین معاهده پیش آید
های متعاهد کنوانسیون های امضا کننده و دولتمسئله را به اطالع دولت

تواند در این موضوع موثر طبع وظایف امین و ماهیت حقوقی آن می. «برساند
آیا تکلیف امین در این حوزه امری صرفاً اداری است یا فراتر از آن . باشد

نظر اری بدانیم باید از ورود و اعالمکه وظیفه امین را امری اددر صورتی است؟
در غیر . (Pellet,2011,342) در مورد ماهیت تقاضای ساف خودداری کند

دولت . هم بپردازدبر احراز شرایط شکلی به ماهیت آنتواند عالوهصورت میاین
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ضمن ضمیمه کردن درخواست مزبور و ارسال آن  8515سپتامبر8۱سوئیس در 
جهت تردیدی که جامعه به»کندوانسیون اعالم میهای متعاهد کنبه دولت

که این موضوع در المللی نسبت به وجود دولت فلسطین دارد و تا زمانیبین
تواند به این موضوع بپردازد که چارچوبی مناسب حل نشود دولت سوئیس نمی

های ژنو عنوان یک سند الحاق به کنوانسیونتواند بهآیا درخواست مطروحه می
 Gamma et)«های ضمیمه آن تلقی گردد یا خیرکلو پروت

Catlisch,1999,8) . 
 8داناناتخاذ چنین موضعی از سوی دولت سوئیس موجب انتقاد برخی از حقوق

، 05، 25با تفسیری لفظی و منطقی از مواد مشترک -بعضی از آنها. شد
شدن االجرا الزممحض به»موجب آن های چهارگانه که بهکنوانسیون 800و8۱5

 «باشدمفتوح می، را امضا نکرده استقدرتی که آن برای هر، کنوانسیون حاضر
در « قدرت»واژه. باشنددرصدد تایید صحت تقاضای الحاق ساف میـ 

گاهی . ت دیپلماتیک مترادف با دولت استکنوانسیون تعریف نشده؛اما در ادبیا
در . کار بردنیستند نیز بهتوان این واژه را برای واحدهایی که دولت اوقات می

برای غیر دولت و واحدهای « قدرت»های ژنو واژه چارچوب خاص کنوانسیون
ضرورتاً  «دولت»در نتیجه مطابق این مواد هر. غیر دولتی هم تفسیر شده است

لذا با توجه به . نیست« دولت»لزوماً یک « قدرت»است اما یک «قدرت» یک
نظر المللی بهچنین تحوالت جامعه بینهم های ژنو وموضوع و هدف کنوانسیون

کار برد و های آزادیبخش ملی بهرا در مورد جنبش« قدرت»رسد بتوان واژهمی
اگرچه . (Ouguergouz,2001,512)«ها ملحق شوندبتوانند به این کنوانسیون

 6589مزبور را در سالهای اسناد الحاق فلسطین به کنوانسیون، دولت سوئیس

                                                                                                    
 :برای مطالعه بیشتر نک به . 1

Pellet, A. , «Les effets de la reconnaissance par la Palestine de la compétence de la 
Cour pénale internationale» in Stephane Doumbe-bille, Habib Gherari et Rahi, 
Kherad, Droit, Liberté, Paix, Développement, Mélanges en l’honneur de Madjid 
Benchikh, pedone, 2011, pp. 341-342.  



 يفصلنامه دولت پژوه 02

 

المللی دادگستری در نظر باید متذکر شد که قبل از این دیوان بینپذیرفت اما 
فلسطین »: متذکر شد که 6559یوار حائل در سالمشورتی خود در قضیه د

متعهد به اجرای کنوانسیون چهارم  8516ژوئن1جانبه با اعالمیه صورت یکبه
بر جانبه مزبور را معتتعهد یک-عنوان دولت امینسوئیس به. ژنو شده است

گیرد در وضعیتی نیست که به این نکته دانسته اما در عوض چنین نتیجه می
سازمان آزادیبخش  8515ژوئن89مورخ -ه آیا درخواست الحاقپاسخ دهد ک

« باید»ویژه الحاقش به کنوانسیون چهارم را به-فلسطین بنام دولت فلسطین
 6589وریلدر آ. (CIJ,2004,91)«عنوان سند الحاق تلقی نماید یا خیربه

ه ناظر دائم فلسطین در سازمان ملل متحد کپی اسناد مربوط به الحاق فلسطین ب
عنوان مقام امین آن کنوانسیون را که دبیر کل سازمان ملل متحد به82حدود 

اساسنامه ، در میان این اسناد8. تقدیم کرد، شودها محسوب میکنوانسیون
 . بررسی قرار می گیرد مورددر ادامه اهمیت زیادی دارد که  8551رم

 المللی اقدامات فلسطین جهت عضویت در دیوان کیفری بین بند دوم(

فلسطین برای . المللی استسند تاسیس دیوان کیفری بین، 8551اساسنامه رم  
های فراوانی کرد تا بتواند از این طریق امکان دیوان تالشاین عضویت در 

در گام اول فلسطین با ارسال . فراهم کندپیگیری جنایات ارتکابی اسرائیل را 
  .ای صالحیت دیوان را پذیرفتاعالمیه

تحقق گام نخست فلسطین از طریق ارسال اعالمیه پذیرش صالحیت ـ  الف
 المللیبیندیوان کیفری 

. است« شرایط مقدماتی اعمال صالحیت»مذکور اساسنامه دیوان  86عنوان ماده
حالت اول( مربوط به دولت : بینی کرده استاین ماده دو حالت عمده را پیش

                                                                                                    
1. Centre d’actualités de l’ONU,www. un. org/apps/newsFr/storyF. Asp? NewsID= 
33997,consulté le 13 août 2016.  

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.Asp?%20NewsID=33997
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.Asp?%20NewsID=33997
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 . عضو و حالت دوم( مربوط به دولت غیر عضو
صالحیت آن را  ها به اساسنامه و عضویت در دیوانحالت اول( با الحاق دولت

 . پذیرندیم
 با وهایی است که طرف اساسنامه دیوان نیستندحالت دوم( در مورد دولت

 . دنپذیرمی را آن مرجع صالحیت  ای به دفتر دیواناعالمیه ارسال
المللی دادگستری مقایسه این دو حالت گویای یک تفاوت اساسی با دیوان بین

صورت خودکار صالحیت صرف پذیرش اساسنامه بهکه در حالت اول به ؛است
المللی این امر در مورد دیوان بین. پذیردالمللی را هم مییفری بیندیوان ک

معنای پذیرش صرف عضویت در سازمان ملل بهیرا دادگستری صادق نیست ز
 . نخواهد بودمذکور صالحیت دیوان 

دولت عضو اساسنامه دیوان کیفری نیست و با ارسال اعالمیه ، در حالت دوم
عبارت دیگر پذیرش صالحیت از طریق ارسال به8. پذیردصالحیت دیوان را می

ها گذاشته شده دولتاعالمیه یک گزینه و یک انتخاب است که در اختیار 
که در حالت اول با عضویت اساسنامه صالحیت دیوان پذیرفته است؛در حالی

ذکر است که صالحیت البته الزم به. شود و دیگر نیازی به دادن اعالمیه نیستمی
 . دیوان کیفری نسبت به محاکم کیفری ملی صالحیت تکمیلی است

 ۱فلسطین با استناد به بندعلی خاشان وزیر دادگستری حکومت خودگردان 
اقدام به ارسال اعالمیه دال بر پذیرش  6555ژانویه66اساسنامه در  86ماده

وسیله بدین» :در این سند فلسطین مقرر داشت که. صالحیت دیوان کرد
حکومت فلسطین صالحیت دیوان را نسبت به اعمال ارتکابی در سرزمین 

حال این پرسش مطرح 6. «ناسدشرسمیت میبه 6556فلسطین را از اول ژوئیه

                                                                                                    
  .شدل عاج تقدیم دیوان کیفری ت ساحتوسط دول 655۱در سال 86ماده ۱موجب بنداولین اعالمیه به.  8

2. Cour pénale internationale,Le Bureau du Procureur,situation en Palestine,voir sur 
le site https://www. icc-cpi. int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-
836106D2694A/284388/SituationinPalestine030412FRA. pdf,consulté le 15 juillet 
2016.  

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284388/SituationinPalestine030412FRA.%20pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284388/SituationinPalestine030412FRA.%20pdf
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 شود که ماهیت این اعالمیه چیست و از چه اعتباری برخوردار است؟ می

موجب به. جانبه استپذیرش صالحیت دیوان کیفری یک اعالمیه یک اعالمیه
این اعالمیه یک دولت غیر عضو اساسنامه دیوان موافقت خود را برای پذیرش 

منظور ز این اعالمیه درخواست از دیوان بههدف اصلی ا. کندصالحیت تقدیم می
اعمال صالحیت خود نسبت به جنایات احتمالی ارتکابی در سرزمین یا توسط 

 ۱چنین امکانی برای دولت غیر عضو اساسنامه در بند. اتباع دولت متقاضی است
گونه محدودیتی برای این ماده هیچ. بینی شده استاساسنامه دیوان پیش 86ماده

البته . کندبینی نمیگیری اعالمیه پیشدد اعالمیه و یا بر عکس بازپسارسال مج
-با درخواست دولت غیر عضو برای دیوان امکان اعمال صالحیت فراهم می

. شود؛اما تشخیص نهایی وجود صالحیت و اعمال آن با خود دیوان خواهد بود
طرف  معنی اعمال صالحیت ازخودی خود بهای بهپس تقدیم چنین اعالمیه

 . دیوان نیست

پذیرش صالحیت دیوان توسط  چهچنان»: دارداساسنامه مقرر می 86ماده۱بند
تواند آن دولت می، ضروری باشد 6موجب بنددولتی که عضو اساسنامه نیست به

ای نزد دفتر دیوان اعمال صالحیت دیوان را نسبت به جنایت با سپردن اعالمیه
باید بدون تاخیر و  5موجب فصلالحیت بهدولت پذیرنده ص. مورد نظر بپذیرد

فلسطین دوبار اعالمیه پذیرش صالحیت . «ون استثنا با دیوان همکاری کندبد
پرسش اساسی این است که . تقدیم کرده است 6580و6555در سال  دیوان را

توانسته اعالمیه پذیرش تواند یا بهتر بگوئیم میاز چه زمانی فلسطین می
تقدیم دیوان بکند؟با توجه به منطوق  86ماده ۱موجب بندصالحیت دیوان را به

عدم ـ  دولت بودن؛ بـ  لفا :شروط ذیل مهم و اساسی استتحقق این بند 
 . تقدیم اعالمیه به دفتر دیوانـ  عضویت در اساسنامه دیوان؛ ج

المللی است یک معاهده بین 8551جا که اساسنامه رماز آن :لت بودندو ـ الف
الملل یعنی المللی هم معموالً تابعان اصلی حقوق بینت بینو طرف معاهدا

المللی های بینها با عضویت خود در نهادها و سازماندولت. باشدها میدولت
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در خود ها با عضویت دولت. کنندهای خاص را تفویض میبخشی از صالحیت
 . پذیرندا میرحقوق و تعهدات ناشی از اساسنامه ، دیوان

صورت صریح به به 86ماده ۱بند :عضویت در اساسنامه دیوانعدم ـ  ب 
حال این . کندپذیرش صالحیت دیوان توسط دولت غیر عضو اساسنامه اشاره می

ه نظر بوجود دارد؟دول عضو  چنین امکانی برای شود که آیاپرسش مطرح می
عد اساسنامه و قوا 88ماده 6استدالل ایشان مبتنی بر بند. برخی پاسخ مثبت است

این های مندرج در زعم ایشان وجود اعالمیهبه. آئین دادرسی و ادله دیوان است
عنوان استثنایی بر اصل عطف بماسبق نشدن است و امکان توسعه بند به

قواعد  99قاعده 8اما تاکید اصلی آنها بر بند. صالحیت زمانی دیوان وجود دارد
تواند بنا دیر دفتر دیوان میم»موجب آن آئین دادرسی و ادله دیوان است که به

صورت محرمانه به دولتی که عضو اساسنامه نیست یا به تقاضای دادستان به
دولتی که بعد از الزم االجرا شدن اساسنامه عضو شده اعالم کند که آیا این 

واقع به8. «تقدیم دیوان کند 86ماده ۱ای بر اساس بنددولت در نظر دارد اعالمیه
گیرد حال خواه این دولت عضو صورت می« دولت»از یک درخواست محرمانه 

تاکنون دیوان نسبت به این موضوع ابراز نظر نکرده . اساسنامه باشد یا نباشد
های عضو است و امکان دارد قضات دیوان با تفسیر موسع از آن به دولت

 Altit& Naouri et)هایی بدهنداساسنامه امکان تقدیم چنین اعالمیه

Dov,2015,17) . 
اساسنامه . ای استدر هر حال دولت بودن شرط الزم برای تقدیم چنین اعالمیه

دیوان در بحث همکاری با دیوان هم موضوع دول غیر عضو را مطرح کرده 
های دوجانبه یا سایر نامهموجب موافقتها با دیوان بهرابطه این دولت. است

اگر در مورد ، پس 6. آیدعمل میفراخور موضوع همکاری به ترتیبات موقت به

                                                                                                    
1. Règle 44,Règlement de procédure et de preuve de la CPI . 

 . اساسنامه 11ماده 0نک به:بند.  6
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دیوان محق به درخواست کمک از آنهاست و آنها ، های عضو اساسنامهدولت
تواند از آنها دیوان تنها می، های غیر عضودر مورد دولت 8ملزم به همکاری

  .عمل آورددعوت به
اعالمیه دال بر پذیرش  6580مجدداً در سال، فلسطین 6555اعالمیهبا رد 

-پرسش. اساسنامه تقدیم دفتر دیوان کرد 86ماده ۱بر مبنای بندصالحیت دیوان 

که مقایسه دو اعالمیه تقدیمی فلسطین های مختلفی قابل طرح است از جمله این
تواند دارای آثار عملی زیادی از حیث و صالحیت زمانی تعیین شده در آنها می

اعالمیه اول  فلسطین در؟اِعمال صالحیت دیوان نسبت به جنایات ارتکابی باشد
و در اعالمیه دوم تاریخ  6556ژوئیه8خود تاریخ اعمال صالحیت دیوان را از 

 . کندعنوان تاریخ شروع صالحیت تعیین میرا به 6589ژوئن8۱
جهت دولت نبودن و رد شدن آن توسط دادستان اگر اعالمیه اول فلسطین را به

چه شکل خواهد بود؟به  بالاثر بدانیم نسبت به اعالمیه دوم فلسطین وضعیت به
تواند به قبل از تاریخ اعمال صالحیت دیگر سخن آیا اعالمیه دوم فلسطین می

اق خود به دولت فلسطین با الحهم تسری پیدا کند؟  6589ژوئن8۱ یعنی
 ۱موجب بنداعالمیه پذیرش صالحیت دیوان را به 6580اساسنامه دیوان در سال

عنوان به 6589ژوئن8۱کند و در آن میاساسنامه تقدیم دفتر دیوان  86ماده
 . کندتاریخ شروع صالحیت دیوان معین می

اساسنامه دیوان تاریخ الزم االجرا شدن اساسنامه نسبت به  862بر طبق ماده
شد در این صورت تاثیر زمان و صالحیت زمانی تعیین  6580آوریل8فلسطین 

. زیادی در پی داشته باشدتواند آثار و تبعات عملی دیوان در مورد جنایات می
 6589ژوئن8۱جا که اعالمیه دوم فلسطین اعمال صالحیت دیوان را پس از آن
تواند نسبت به جنایات ارتکابی اسرائیل صورت دیوان نمیدر این کند؛اعالم می
را رسیدگی کند؛زیرا صریحاً شروع اعمال صالحیت  6589ژوئن8۱قبل از 

                                                                                                    
 . اساسنامه 11ماده 8و بند 12مادهنک به:. 8
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 . مشخص شده است
. باشدمی 86ماده ۱دوم واجد تمامی شرایط الزم مندرج در بند در واقع اعالمیه

رین عامل زیر سوال رفتن اعالمیه به عنوان مهمتوضعیت دولت بودن فلسطین 
  .گردیدمرتفع اول فلسطین 

اساسنامه و قواعد آئین دادرسی و ادله  88ماده 6حال اگر تفسیر موسعی از بند
اساسنامه از دولت  86ماده ۱مندرج در بندی دیوان داشته و امکان تقدیم اعالمیه

غیر عضو اساسنامه به دولت عضو اساسنامه تعمیم و تسری بدهیم در این 
چنین تفسیری راه را برای توسعه . شودصورت وضعیت قدری متفاوت می

حد  چه تسری صالحیت زمانی تا. صالحیت زمانی دیوان فراهم خواهد کرد
لت مربوطه وجود ود را برای زمانی که دوتوان صالحیت خاست؟آیا دیوان می
معنی پذیرش پذیرش این استدالل در مورد فلسطین بهنداشته تسری داد؟

صورت این موضوع در این. سو خواهد بودبدین 6556صالحیت دیوان از سال
 . را تعیین نمایدش در اختیار دیوان است که محدوده صالحیت زمانی

نحوی اعتبار مفاد اعالمیه اول خود را در ه بهبرای فلسطین اهمیت زیادی دارد ک
زیرا این امر باعث تقویت و تسهیل استناد به  باب صالحیت زمانی تثبیت نماید؛

اسرائیل موسوم به سرب  روزه 66جنگ  پی در. گزارش گٌلدستون خواهد بود
ب تا  6551دسامبر61)از  غزه نوار در فلسطین مردم علیه 8مذا

تشکیل کمیته  با 6555در آوریل بشر حقوق شورای، (6555ژانویه81
 موضوع این بررسی منظوربه گلدستون قاضی ریچارد ریاست به یابحقیقت

 جنایات حکایت از ارتکاب، توسط این کمیته6گزارش تهیه شده. گماشت همت

. که در صالحیت دیوان قرار دارد ۱جنایات علیه بشریت داشت احتماالً و جنگی
                                                                                                    
1. Cast lead 
2. Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations 
Unies sur le conflit de Gaza,23 septembre 2009,A/HRC/12/48.  

ابعـاد و آثـار   ». (8۱15). فـردین ، حمیدرضا؛خرازی، شیرزاد این گزارش نک به: در مورد برای اطالعات بیشتر. ۱
  .50-15. صص، تابستان، 00شماره، فصلنامه راهبرد، «گزارش گلدستون درباره جنگ غزه
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های دادستان دیوان در مورد پذیرش و اعتبار آن بررسی، اعالمیهبعد از ارسال 
 . مقدماتی را آغاز خواهد کرد

  بررسی اعالمیه ارسالی فلسطین توسط دادستانـ  ب

به دیوان)توسط ارجاع وضعیت شاهد نوع دیگری از  86ادهم ۱بندبا احتساب 
یک از آنها ارجاع وضعیت به دادستان توسط هر . دولت غیر عضو( خواهیم بود

منظور از این حیث دارای ارزش واحدی است و هر سه منبع ارجاع صرفاً به
تواند موضوع تعقیب کیفری جلب توجه دادستان نسبت به اعمالی است که می

 .  (Becheraoui,2005,353) قرار گیرد
تواند با اطالعات کم و محدود برخالف دادستان در حقوق داخلی که می

تواند تحقیقات را آغاز نماید مگر ز کند؛دادستان دیوان نمیتحقیقاتش را آغا
بررسی مقدماتی و 8. که معیارهای مرتبط و موردنظر اساسنامه تکمیل گردداین

بررسی مقدماتی . تحقیق مقدماتی دفتر دادستانی را نباید با یکدیگر خلط کرد
. وجود دارد آید که آیا مبنای معقولی برای آغاز تحقیقعمل میمنظور بهبدین

در . تحلیل اطالعات واصله همراه است آوری و تجزیه وبررسی مقدماتی با جمع
مبنای معقولی است ، این مرحله بررسی اطالعاتی که دادستان در اختیار دارد

که فکر کنیم جنایات تحت صالحیت دیوان ارتکاب یافته یا در حال برای این
بودن آن جنایات در دیوان و  بعد از آن باید قابل پذیرش. ارتکاب است

اکم ملی مورد توجه قرار چنین شدت آنها و بحث تکمیلی بودن با محهم
. در نهایت بعد از تحقق این معیارها باید مصالح عدالت هم لحاظ شود. گیردمی

صورت از یکی از شعب پیش مقدماتی در این، که شرایط جمع باشددر صورتی
بخش دفتر دادستانی دیوان به سه . شودات میدیوان تقاضای مجوز شروع تحقیق

آوری و بررسی که هدایت تحقیق و جمعبخش تحقیق؛ـ  الف :شودتقسیم می

                                                                                                    
1. Cour pénale internationale, Le Bureau du Procureur, Réponse du Bureau du 
procureur concernant les communications reçues à propos de l’Irak, 9 février 2006.  
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بخش تعقیب؛وظیفه ارسال -ب. د و قربانیان را برعهده دارداستماع شهو، دالیل
ن تکمیلی بودبخش صالحیت؛-ج. قضایا به شعب مختلف دیوان را برعهده دارد

های ارجاع اطالعات واصله و وضعیت، مساعدت بخش تحقیقو همکاری با 
 بررسیمورد ها و قضایا را چنین قابل پذیرش بودن وضعیتشده به دیوان و هم

 . دهدقرار می
بعد از بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین توسط دادستان  6586آوریل۱در 

عنوان هوقت دیوان آقای اوکامپو اعالم شد که وضعیت فلسطین در ملل متحد ب
زعم وی باید عضو سازمان ملل بود تا ؛به«دولت غیر عضو»است و نه «ناظر»

در واقع دادستان با این اقدام خود . را پذیرفت بتوان صالحیت دیوان کیفری
جانبه مندرج در پیوندی بین عضویت در سازمان ملل متحد و صدور اعالمیه یک

مشکل اساسی . یجاد کرداان اساسنامه برای دول غیر عضو دیو 86ماده  ۱بند 
)دولتی که عضو این اساسنامه مندرج در بند مزبور« دولت»واژه  مربوط به
 860از طرف دیگر ماده. است (. . . ای تقدیم دیوان کندتواند اعالمیهنیست می

مفتوح است و « هاتمامی دولت»دارد که اساسنامه برای الحاق اساسنامه مقرر می
اعالم کرد که آن  همین جهت دادستانبه. تودیع گردددبیرکل  اسناد الحاق باید به

مرجع مقام تعیین دولت بودن یا نبودن ارسال کننده اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان 
دفتر دادستانی اعالم کرد که . قرار دارد نیست و این موضوع در صالحیت دبیرکل

الحاق به اساسنامه منظور فلسطین بهگیری در مورد دولت بودن یا نبودن تصمیم
یک از باشد و هیچهای عضو دیوان میدیوان برعهده دبیرکل یا مجمع دولت

 «دولت»دست دادن تعریفی از واژهمقررات اساسنامه به دفتر دادستانی امکان به
ها و انتقادات زیادی نسبت به این تصمیم دادستان مطرح واکنش. دهدرا نمی

دانان در مقام مقایسه با برخی از حقوق. استگردید که در جای خود قابل تامل 
سازمان ملل  کنند که این دولت عضوموارد مشابه به جزایر کوک اشاره می

 به اساسنامه دیوان کیفری ملحق شد 6551ژوئیه81متحد نبود اما در 
(Momtaz,2016,114) .صحت و اعتبار ، چون آلن پلهدانان زیادی همحقوق
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لسطین را تصدیق کرده و اعالم نمودند که این اعالمیه اعالمیه صادره از طرف ف
 اساسنامه مورد پذیرش قرار گیرد 86ماده ۱تواند بر اساس بندمی

(Pellet,2011,340-344)اند که حتی برخی از نویسندگان اعالم کرده ؛
مشکل است بپذیریم که تصمیم دادستان دیوان حداقل در بخشی تحت 

از طرف . (Fassassi,2014,406) بوده استن« مالحظات فرا حقوقی»تاثیر
که نظر شعبه پیش مقدماتی را درخواست نماید تقاضای دیگر دادستان بدون این

براساس اعالمیه تقدیمی دولت . (Momtaz,2016,114) فلسطین را رد کرد
اعالم کرد  6580ژانویه82دیوان خانم فاتو بنسودا در  فعلی دادستان، فلسطین

هدف از  8. ماتی در مورد وضعیت فلسطین آغاز خواهد کردهای مقدکه بررسی
بررسی و تحقیقات اولیه گردآوری هرگونه اطالعات ضروری و مرتبط برای 
رسیدن به این نکته که آیا مبنای معقولی برای آغاز تحقیقات جامع وجود دارد 

-ولیههای ای بررسییا خیر؟تا زمان تدوین این مقاله دادستان هنوز درباره نتیجه

در ادامه به معیارهای . ی خود در مورد وضعیت فلسطین ابراز نظر نکرده است
 . پردازیمتعیین صالحیت دیوان و اعمال آن نسبت به فلسطین و اسرائیل می

  المللیمعیارهای تعیین صالحیت دیوان کیفری بین بند سوم(

. کندبیان می دو معیار مهم محل وقوع جرم و تابعیت رادیوان اساسنامه  86ماده
در واقع این ماده در مقام تبیین دو صالحیت سرزمینی و صالحیت شخصی 

وجود هر یک از این دو معیار)محل وقوع جرم یا تابعیت . باشددیوان می
گردد و جمع هر دو می متهم(موجب اعمال صالحیت دیوان نسبت به دولت عضو

سبت به اتباع یک پس امکان تعقیب و اعمال صالحیت دیوان ن. الزم نیست
دلیل ارتکاب جنایات تحت صالحیت دیوان در سرزمین یک دولت غیر عضو به

                                                                                                    
1. CPI,Le Procureur de la Cour pénale internationale,Fatou Bensouda,ouvre un 
examen préliminaire de la situation en Palestine,https://www. icc-cpi. int/Pages/ 
item. aspx?name=pr1083&ln=fr,consulté le 13 juillet 2016.  
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دولت عضو یا اتباع یک دولت عضو در سرزمین یک دولت غیر عضو دیوان 
 . وجود دارد

اساسنامه گویای این واقعیت است که در  8۱و86ارتباط تنگاتنگ بین مواد
تابعیت مرتکب و محل ارتکاب جرم  جنایت با 8۱مورد بندهای الف یا ج ماده

که منحصر  8۱که این امر در مورد بند ب مادهشدت گره خورده است؛در حالیبه
با این اوصاف . باشدبه ارجاع وضعیت از طرف شورای امنیت است متفاوت می

در مورد ارجاع وضعیت از طرف شورای امنیت رعایت معیار محل وقوع جرم و 
عبارت دیگر در مورد شورای امنیت نوعی صالحیت به .تابعیت متهم الزم نیست

  8. جهانی ایجاد شده است
ر اعطای صالحیت سرزمینی به دولت محل وقوع جرم قبل از هر چیز مبتنی ب

د با توجه به ابهامات زیادی که در مور. ها استاحترام به حاکمیت دولت
ی به اصل صالحیت تواند خللآیا این امر می، مرزهای دقیق فلسطین وجود دارد

سرزمینی وارد آورد؟در صورت تردید در مورد مرزهای یک کشور این دیوان 
اگرچه تحدید تام . است که تشخیص خواهد داد که مرزهای آن کشور کجاست

 ,CIJ)منظور تشکیل یک دولت الزم نیستو مشخص مرزهای یک کشور به

رتکابی از منظر محل رسد این امر در مورد جنایات انظر میاما به(46 ,1969
 . باشدوقوع جرم برای اعمال صالحیت کیفری منشا اثر می

موجب اعالمیه به 6555بار در سالدر مورد صالحیت سرزمینی فلسطین یک
صالحیت دیوان را برای جنایات ارتکابی در  86ماده ۱ارسالی بر طبق بند

ورد تواند در ماما این پرسش می. رسمیت شناختسرزمین فلسطین به
های اشغال شده توسط اسرائیل مطرح گردد که آیا نسبت به سرزمین
های تحت تسلط اسرائیل)غیر عضو(دیوان صالحیت دارد؟معیارهای سرزمین

بیانگر نوعی اعمال محدود صالحیت دیوان نسبت به  86تعیین شده ماده
                                                                                                    

  .اساسنامه دیوان 81ماده 8بندو  86ماده 6بند. 8
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که اعمال صالحیت دیوان از طریق اعالمیه سرزمین و تابعیت باشد در حالی
های مطروحه ماده مذکور جنبه خودکار داشته و از محدودیت ۱موجب بندهب

 . مستثنی خواهد بود

المللی دادگستری بخشی از ابهامات مربوط به چه مسلم است دیوان بینآن
دیوان در مورد . مرتفع نمود 6559سرزمین فلسطین را در نظر مشورتی در سال

: رسمیت شناخت و اعالم کردبه8521 نحوی مرزهایقلمرو فلسطین به
های واقع بین خط سبز و مرزهای قدیمی شرقی فلسطین تحت سرزمین»

در جریان جنگ اسرائیل واردن توسط اسرائیل اشغال  8521قیمومت در سال
اسرائیل ، های اشغالیلملل عرفی در سرزمیناحقوق بین به موجب. گردید

ها داده از آن زمان در این سرزمین حوادث رخ. وضعیت دولت اشغالگر را دارد
بر طبق حقوق . (CIJ, 2004, 78) «دهدوجه این وضعیت را تغییر نمیبه هیچ

کند و نه موجب الملل اشغال سرزمین نه به قدرت اشغالگر حاکمیت اعطا میبین
های متعدد مجمع عمومی و از طرف دیگر قطعنامه. شودانتقال حاکمیت می

ویژه کنواسیون چهارم لیت اعمال حقوق مربوط به اشغال بهقاببر شورای امنیت 
 . اندتاکید کرده 8595ژنو

زیر . ستااساسنامه  86تابعیت متهم یکی دیگر از معیارهای مورد نظر در ماده
اساسنامه مربوط به صالحیت دولتی که فرد متهم از اتباع آن  86ماده 6بند ب بند

ت فرد متهم توجه دارد و از اشاره به این بند به تابعی. شوددولت محسوب می
 . تابعیت قربانی خودداری کرده است

در نیامده است در نتیجه جنایات  جا که اسرائیل به عضویت دیوان کیفریاز آن
ارتکابی در اسرائیل و جنایات ارتکابی توسط نظامیان اسرائیلی در سرزمین یک 

عکس آن یعنی ارتکاب  .گیرددولت غیر عضو مشمول صالحیت دیوان قرار نمی
جنایات تحت صالحیت دیوان توسط اتباع دولت عضو دیوان در اسرائیل 

 . تواند تحت صالحیت دیوان قرار گیردمی
-های صالحیت سرزمینی و شخصی در مورد اعالمیهکه محدودیتنکته دیگر این
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شود و در صورت ارتکاب آن جنایات در های ارسالی دول غیر عضو رعایت می
که متهم از اتباع آن کشور محسوب گردد چنین ین آن کشور و یا اینسرزم

 . صورت دیوان صالح نخواهد بودامکانی وجود دارد و در غیر این

المللی در پرتو تحلیل صالحیت زمانی دیوان کیفری بین بند چهارم(
 های ارسالی فلسطیناعالمیه

ت که یک دولت غیر جانبه اساعالمیه پذیرش صالحیت دیوان یک اعالمیه یک
اولین اعالمیه . کندمنظور پذیرش صالحیت دیوان صادر میعضو دیوان به

و دومین اعالمیه در  6555پذیرش صالحیت دیوان توسط فلسطین در سال
 . تقدیم دیوان گردید 6580سال

بر : کهها قابل طرح است از جمله اینهای متعددی در مورد این اعالمیهپرسش
ها به دیوان بوده فلسطین از چه زمانی قادر به تقدیم این اعالمیه، طبق اساسنامه

تواند است؟مبنای شروع اعمال صالحیت دیوان چه زمانی است؟آیا دیوان می
صالحیت خود را نسبت به جنایات ارتکابی اسرائیل قبل از عضویت فلسطین در 

سنامه دیوان اسا 86ماده ۱موجب بندبه ـ تواندآیا دولتی می دیوان تسری دهد؟
ای مبنی بر پذیرش صالحیت دیوان برای زمانی که در دولت اعالمیه ـ کیفری

  بودن آن تردید وجود دارد تقدیم نماید؟

ست که در ا ها مستلزم بررسی صالحیت زمانیپاسخ به برخی از این پرسش
 . گیردورد توجه قرار میمادامه 

 در مواد مختلف اساسنامهموضوع صالحیت زمانی دیوان به عناوین گوناگون 
سیستمی منطقی ، اساسنامه دیوان 69و66، 88مواد 8بندهای». مطرح شده است

کنند که صالحیت دیوان را به جنایات ارتکاب یافته بعد از و شفاف را ایجاد می
ال ناظر به تعیین زمان اعم 88ماده. کندالزم االجرا شدن اساسنامه محدود می

اساسنامه مقررات ماهوی مربوط به  69و66واد اما م. صالحیت دیوان است
ر صالحیت نیز شوند که از نقطه نظتعیین حدود مسئولیت کیفری محسوب می
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 (09 :8۱12، )طهماسبی «قابل استناد هستند

. بینی شده استپیش8اساسنامه 88ماده8قاعده کلی صالحیت زمانی دیوان در بند
ایم و اصلِ عطف بماسبق نشدن در قالب اصل قانونی بودن جر 69۱و  666مواد 

را مورد تایید قرار  88ماده 8نحوی به صالحیت زمانی اشاره و مفاد بندبه
اما شیوه نگارش این مواد و در عین حال صراحت آنها در بعضی موارد . دهندمی

برای مثال مقایسه مقررات شکلی . گرددهایی میموجب طرح ابهامات و پرسش
طرف و مقررات اساسنامه از یک 88ندرج در مادهمربوط به صالحیت زمانی م

آن از طرف دیگر چنین استنباطی را به ذهن  69و66ماهوی مندرج در مواد
سازد که گویی اعمال صالحیت دیوان نسبت به گذشته قابل تسری متبادر می

موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل هیچ کس به» 69بر طبق ماده. است
و بر «مسئولیت کیفری نخواهد داشت، شدن آن مرتکب شده استاز الزم االجرا 

مقررات این ماده مانع از آن نیست که عملی از دیدگاه حقوق » 66اساس ماده
 69اگرچه هدف اصلی ماده. «از این اساسنامه جرم تلقی شود الملل و مستقلبین

بر  تاکید 66تاکید بر عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه و هدف اصلی ماده
اصل قانونی بودن جرم است؛اما تحلیل و جمع این دو ماده امکان و احتمال 

دهد که بر طبق آن دیوان بتواند صالحیت خود را نسبت به چنین برداشتی را می
که احتمال دارد برخی از مصادیق جنایات مندرج یعنی این. گذشته اعمال کند

قبل از تصویب اساسنامه دیوان ای موجب قواعد عرفی یا معاهدهدر اساسنامه به
ست که مبنای عدم ااین اساسنامه دیوان ، عبارت دیگربه. جرم تلقی شده باشند

                                                                                                    
االجرا شدن ایـن اساسـنامه ارتکـاب    دیوان تنها نسبت به جنایاتی صالحیت دارد که بعد از الزم-8»88ماده 8بند. 8

 . «یافته باشد
که عمل وی در زمان موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینهیچ فردی به:»66ماده 8بند . 6

  «.ا یکی از جنایاتی باشد که در صالحیت دیوان استوقوع منطبق ب
موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبـل از الزم االجـرا شـدن آن مرتکـب شـده      کس بههیچ:»69ماده 8بند . ۱

  «.مسئولیت کیفری نخواهد داشت است،
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المللی یعنی مسئولیت کیفری قرار گرفته است اما اگر مبنا سایر مقررات بین
چنین استنباطی با منطوق اشد تکلیف چیست؟ای دیگر بقواعد عرفی یا معاهده

موجب هیچ فردی به»دارد که این بند اشعار می. ات نداردهم مناف 66ماده 8بند
که عمل وی در زمان این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر این

در . «وقوع منطبق با یکی از جنایاتی باشد که در صالحیت دیوان است
اساسنامه دیوان در باب  88ماده 8اینجاست که نقش کلیدی و حیاتی بند

الزم االجرا شدن »شود و در واقع با مبنا قرار دادن هویدا میصالحیت زمانی 
عنوان زمان شروع اعمال صالحیت دیوان مانع از تسری صالحیت به« اساسنامه

از نخستین  862موجب مادهاساسنامه دیوان به. دیوان به قبل از آن شده است
، ذیرشپ، روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب25روز ماه بعد از انقضا 

در اول . الزم االجرا خواهد شدملل موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان 
هایی که پس از اساسنامه دیوان الزم االجرا گردید و نسبت به دولت 6556ژوئیه

موافقت یا الحاق خود را نزد ، پذیرش، الزم االجرا شدن اساسنامه سند تصویب
اساسنامه از نخستین روز اولین  862ماده 6موجب بندکنند بهکل تودیع میدبیر

، هاروز از تاریخ سپردن سند مزبور در مورد این دولت 25ماه بعد از گذشت 
 . االجرا خواهد شدالزم

المللی یک معاهده بین (8551جا که سند تاسیس دیوان)اساسنامه رماز آن
ش پس پذیر. تواند بر اساسنامه حاکم باشدقواعد کلی حقوق معاهدات می است؛

 61ماده) اصل عطف بماسبق نشدن اساسنامه دیوان با منطق حقوق معاهدات
 . خوانی داردنیز هم کنوانسیون وین(

اگر »: داردهمین ماده مقرر می 6اساسنامه در بند 88ماده 8رغم صراحت بندبه
دیوان فقط نسبت به ، االجرا شدن این اساسنامه عضو آن شوددولتی پس از الزم

بی بعد از الزم االجرا شدن اساسنامه برای آن دولت صالحیت دارد جنایاتی ارتکا
 . «داده باشد 86ماده ۱موجب بندای بهکه آن دولت اعالمیهمگر این

عنوان استثنایی را بهتوان آنآیا میتاب تفسیر دیگری را هم دارد؛ 88ماده 6بند
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ز الزم االجرا بر اصل کلی اعمال صالحیت دیوان نسبت به جنایات ارتکابی بعد ا
تلقی کرد؟نحوه نگارش قسمت  6556شدن اساسنامه دیوان یعنی اول ژوئیه

کند این شائبه را ایجاد می «کهمگر این»کارگیری واژهبا به 88ماده 6اخیر بند
 6در هر حال بند. که استثنایی بر اصل کلی اعمال صالحیت زمانی دیوان باشد

مالً موضوع صالحیت زمانی را به پیش ع 86اساسنامه با ارجاع به ماده 88ماده
  .زندهای اعمال صالحیت دیوان پیوند میشرط

 استناد به غیر قابل پذیرش بودن  بند پنجم(

اساسنامه دیوان سه عامل موجب غیر قابل پذیرش بودن قضیه یا  81بر طبق ماده
که قضیه مطروحه موضوع در صورتیـ 8: شودوضعیت ارجاع شده به دیوان می

که فرد قبالً محاکمه در صورتیـ 6. تحقیق یا تعقیب از طرف دولت صالح باشد
. که قضیه به حد کافی شدید نباشد که دیوان بدان بپردازددرصوتیـ ۱. شده باشد

منظور روشن شدن این موضوع در ادامه این سه عامل مورد تجزیه و تحلیل به
 . گیردقرار می

 صالح تحقیق یا تعقیب توسط دولتـ  الف

بر خالف محاکم کیفری . اسی دیوان صالحیت تکمیلی آن استیکی از اصول اس
المللی برتری و تفوق برای رسیدگی را به محاکم کیفری دیوان کیفری بین، ویژه

این محاکم با دیوان مزبور متفاوت  منشا و روش ایجاد. ملی اعطا کرده است
المللی است و هده بینالمللی یک معاسند تاسیس دیوان کیفری بین. است

تقدم محاکم ملی نسبت به دیوان در رسیدگی . هاستمحصول توافق بین دولت
به دیگر سخن نقش دیوان در . استهاحاکمیت دولتاحترام به به جهت 

هر دلیل قادر یا مایل به که محاکم ملی بهرسیدگی مکمل خواهد بود و زمانی
 . نوبت به دیوان خواهد رسید رسیدگی نباشند

تواند آیا اسرائیل می، دیواندر خصوص جنایات ارتکابی اسرائیل و ارجاع آن به 



 17 . . . دولت فلسطین تااز شناسایی 

 

به غیر قابل پذیرش بودن وضعیت ارجاع شده به اعتبار صالحیت تکمیلی استناد 
معنی تحقیق و تعقیب محاکم نماید؟پاسخ مثبت به این پرسش و استناد به آن به

صالحیت تکمیلی استناد کرد که توان به در صورتی می. داخلی اسرائیل است
از طرف . محاکم داخلی تحقیقاتی را در مورد جنایات ارتکابی شروع کرده باشند

وجود جنایات معنی پذیرش تواند بهدیگر آیا استناد به این صالحیت نمی
یقیناً استناد به صالحیت تکمیلی نسبت به جنایات ارتکابی ارتکابی تعبیر گردد؟

منزله پذیرش وجود جنایات مورد نظر خواهد اسرائیلی بهتوسط نظامیان 
که این امر در رابطه با جنایات ارتکابی توسط فلسطینیان مورد بود؛مگر این

 . استفاده قرار گیرد

 محاکمه مجدد فردـ  ب

ممنوعیت محاکمه مجدد فرد برای جرم واحد یکی از اصول مهم حقوق کیفری 
بر طبق این اصل یک . بینی شده استپیشاست که در اکثر نظام های حقوقی 

دور چنین امری . خاطر یک جرم مورد محاکمه قرار دادتوان دوبار بهفرد را نمی
ذکر است که اگر رسیدگی به البته الزم به. از انصاف و عدالت خواهد بود

نحوی باشد که جرم وی عادی تلقی شود تا جنایات ارتکابی یک فرد به
پس اگر . از این امر مستثنی است، عدالت فرار کنددست از وسیله بتواند بدین

منظور رهانیدن فرد از مسئولیت کیفری نسبت به جنایات ارتکابی رسیدگی به
قطعاً چنین اقدامی از طرف مقامات  8. تواند مشمول این اصل شودباشد نمی
 . گرددمعنی عدم تمایل دولت به رسیدگی تلقی میقضایی به

 تشدت جنایاـ  ج

جملگی جنایات خیلی شدیدی هستند ، جنایاتی که تحت صالحیت دیوان است

                                                                                                    
  .اساسنامه 65ماده ۱و بند 81ماده 6بند.  8
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  8. کندالمللی را متاثر میکه وجدان جامعه بین
حد کافی شدید که قضیه بهاساسنامه در صورتی 81ماده 8بر طبق زیر بندِ د بند

ساسنامه دیوان در مورد ا. گیردنباشد دیوان تصمیم به عدم قابلیت پذیرش می
واعد دفتر دادستانی دیوان گونه تصریحی ندارد اما قیف شدت جنایات هیچتعر

منظور ارزیابی شدت جنایات ارتکابی یک به»: داردمقرر می 65 قاعد 6در بند
شیوه ارتکاب و ، ماهیت، دفتر دادستانی عناصر مختلف از قبیل گستره، وضعیت

معنا و مفهوم خاص  هر یک از این عناصر. «کنداثر این جنایات را لحاظ می
میزان قربانیان در . کار بردجای دیگری بهتوان یکی را بهخودش را دارد و نمی

لذا توجه به تعداد . نمایدتعیین وسعت و گستره جنایات ارتکابی موثر می
اع و احوال هر اما موضوع کمیت باید با توجه به اوض، قربانیان اگرچه مهم است

نوع جنایات ماهیت جنایات ارتکابی باید به در خصوص. جنایت تفسیر گردد
اما در رابطه با شیوه و نحوه . و عناصر خاص هر جنایت توجه کرد ارتکابی

ریزی در جهت اجرای یک یافتگی و برنامهارتکاب جنایات باید به سازمان
صورت مستقیم و غیر در نهایت در مورد اثر این جنایات به. سیاست توجه کرد

اقتصادی و ، های اجتماعیچنین آسیبانیان و بر خانواده آنها و هممستقیم بر قرب
پس تعیین معیارهای . همراه داشته باشد توجه داشتبه توانداکولوژیکی که می

ه نحوی در اختیار رویه قضایی دیوان گذاشته شدکمی و کیفی شدت جنایات به
د حقوقی را تواند اصول و قواعدیوان می، اساسنامه 68بر طبق ماده. است

دیوان . اش تفسیر شده اعمال نمایدطوری که توسط دیوان در تصمیمات قبلیآن
قضیه . در قضایای اخیر خود قدری مفهوم و آستانه شدت را تعیین کرده است

. های مطروحه در این زمینه استدهترین پرونکشتی ماوی مرمره یکی از مهم
سمت های بشردوستانه بهکشتیدنبال حرکت کاروان آزادی غزه متشکل از به

نظامیان اسرائیلی تعدادی از سرنشینان این کشتی را کشته یا زخمی ، فلسطین
                                                                                                    

  اساسنامه. 0دیباچه و ماده.  8
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و دولتی که اساسنامه( 8۱عنوان دولت عضو دیوان)مادهت کومور بهدول. کردند
 86ماده 6الف بندجا به ثبت رسیده)زیر بنددر آن کشتی مزبور

های اولیه خود دادستان در بررسی. داساسنامه(وضعیت را به دیوان ارجاع دا
جنایات در صالحیت دیوان سبب ارتکاب اعالم کرد اگر چه این موضوع به

جهت فقدان شدت کافی موردنظر در اساسنامه لیکن این وضعیت به باشد؛می
  8.دیوان غیرقابل پذیرش است

 قضایای اخیر دیوان حکایت از عزم این محکمه نسبت به روشن شدن مفهوم و
شعب تجدیدنظر دیوان اخیرا در ارتباط با قابلیت پذیرش »آستانه شدت دارد؛

لوبانگا و نتاگاندا شعبه پیش  در دو پرونده. اندآستانه پایین شدت را پذیرفته
، اما شعبه تجدیدنظر، ی باالی شدت را مدنظر قرار داده بودمقدماتی آستانه

مغایر با ، آستانه شدت باالو اعالم نمود که  تصمیم این شعبه را نقض کرد
وظیفه بازدارنده و  است و ممکن است که مقررات مربوط با صالحیت دیوان

ی مربوط تصمیم مشابه در چارچوب و حوزه. پیشگیرانه دیوان را تهدید نماید
تقویت کننده ثبات و انسجام تصمیمات دیوان در خصوص ، «شدت وضعیت»به

 6.«هاست« توضعی»و«قضایا»تفسیر آستانه شدت در 
تردید برخی از اقدامات اسرائیل مصداق بارز جنایات جنگی و جنایات علیه بی

نقض آشکار اکثر قواعد و مقررات حقوق بشر و حقوق . بشریت است
کرات هم توسط نهادهای المللی توسط نظامیان اسرائیلی که بهبشردوستانه بین

ستون بخشی از حقایق گزارش گلد. مللی مورد تایید قرار گرفته استالبین

                                                                                                    
1. Rapport de procureur de la CPI,situation relative aux navires battant pavillons 
comorien,grec et cambodgien,Rapport établi au titre de l’article 53-1 du Statut de la 
CPI,6 novembre 2014.  

المللی؛درسی از تصمیم شعبه مقـدماتی در  ی شدت در تحقیقات دیوان کیفری بینآستانهدی گاز من، مارگارت، . 6
 ، ترجمه فرخ زاد جهانی، قابل دسترسی در:وضعیت کومور

http://www. Internationallaw. Ir/index. Php? Option= com_content&view 
=article&id = 539:2016-04-17-18-05-01&catid=82:2012-12-27-20-16-
54&Itemid=560 

../../67zahra/Downloads/آستانهی%20شدت%20در%20تحقیقات%20دیوان%20کیفری%20بینالمللی؛%20در%20سی%20از%20تصمیم%20شعبه%20مقدماتی%20در%20وضعیت%20کومور
../../67zahra/Downloads/آستانهی%20شدت%20در%20تحقیقات%20دیوان%20کیفری%20بینالمللی؛%20در%20سی%20از%20تصمیم%20شعبه%20مقدماتی%20در%20وضعیت%20کومور
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گذرد را نشان داد و متذکر شد که اعمال چه که در غزه میمربوط به آن
. شودنیروهای نظامی اسرائیلی نقض شدید کنوانسیون چهارم ژنو محسوب می

شود که خود یکی سازی باعث انتقال اجباری فلسطینیان میاسرائیل با شهرک8
 Altit& Naouri et) گرددمی از مصادیق بارز جنایات علیه بشریت تلقی

Dov, 2015, 26) .صورت گسترده یا سازمان یافته از انجام چنین اقدامی به
، برخوردار باشد و با توجه به گستره« شدت کافی»تواند از طرف اسرائیل می

نظر مشورتی . در دیوان کیفری است ماهیت و آثار و تبعات آن قابل طرح
نقض . دیوار حائل هم قابل توجه استقضیه  المللی دادگستری دردیوان بین

طور کلی عدم توجه اسرائیل به حقوق آشکار حقوق اساسی و بنیادین بشر و به
تواند نماید و میهای اشغالی نیز در این زمینه مهم میغیر نظامیان در سرزمین

دادستان دیوان را در احراز آستانه شدید جنایات ارتکابی توسط اسرائیل کمک 
 . دنمای

المللی نسبت به جنایات اعمال صالحیت دیوان کیفری بین بند ششم(
 ارتکابی اسرائیل

تواند صالحیت خود را به سه شکل میدیوان . کیفری نیست اسرائیل عضو دیوان
از طریق ارجاع وضعیت توسط ـ 8: نسبت به اتباع دول غیر عضو اعمال نماید

دول غیر عضو در قلمرو یک  ارتکاب جنایات توسط اتباعـ 6 شورای امنیت؛
اعالم رضایت دولت غیر عضو برای اعمال ـ ۱ دولت عضو اساسنامه دیوان؛

 . صالحیت نسبت به اتباعش
تواند تعقیب جنایات ارتکابی اسرائیل را تضمین یک از این سه راه میکدام

حل جهت تعقیب و محاکمه جنایات ترین راهشاید بهترین و سریع نماید؟

                                                                                                    
1. Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations 
Unies sur le conflit de Gaza,A/HRC/12/48,23 septembre 2009,paras. 46,60, 117,121 
et 127.  
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تواند شورای میاین . رجاع وضعیت توسط شورای امنیت باشدا، ارتکابی
منظور ارجاع به. منشور وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد 1موجب فصلبه

 86ماده 6های مندرج در بندشرطوضعیت توسط شورای امنیت رعایت پیش
پس شورا فارغ از محل وقوع جرم و تابعیت متهم قادر به ارجاع . الزم نیست

ای با نظام منشور ملل بینی چنین مقررهپیش. دادستان دیوان استوضعیت به 
نمایند منشور اعضای ملل متحد قبول می 60موجب مادهبه. متحد مطابقت دارد

کشورها باید ». االجرا استکه تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور الزم
بنابراین . رندنام همه آنها صادر شده بپذیاحکام این رکن اصلی سازمان را که به

باید ، اندکه منشور را تصویب کردهلحاظ آنهمه اعضای سازمان ملل متحد به
را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه نتایج اجرای مقررات آن

 . (8۱25: 95، )فلسفی «بگذارند
برای فعال شدن ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان ابتدا بایستی 

المللی قلمداد نماید و بعد عیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینشورا آن وض
توان به جنایات از آن نیز در صورت توافق بین اعضا و عدم اعمال حق وتو می

رویکرد عملی دولت آمریکا بیانگر این واقعیت . ارتکابی اسرائیل امیدوار بود
 وان در موردتوان به ارجاع وضعیت از طرف شورا امنیت به دیاست که نمی

 . جنایات اسرائیل چندان خوشبین بود
در حالت دوم یعنی ارتکاب جنایات توسط اتباع دول غیر عضو در قلمرو دولت 
عضو اساسنامه دیوان کیفری هم رضایت دولت ثالث پیش شرط اعمال 

عنوان تواند بهپس در این صورت دولت فلسطین می. نیست صالحیت دیوان
دیوان بخواهد تا نسبت به جنایات ارتکابی اسرائیل در  دولت عضو اساسنامه از
ارجاع وضعیت به دیوان توسط دولت عضو از شانس . فلسطین رسیدگی کند

 . بیشتری نسبت به حالت قبل یعنی ارجاع توسط شورای امنیت برخوردار است
آخرین حالت اعالم رضایت دولت غیر عضو برای اعمال صالحیت دیوان نسبت 

این حالت خیلی دور از انتظار است که اسرائیل بخواهد از . باشدمیبه اتباعش 
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 . دیوان تا به جنایات ارتکابی نظامیان اسرائیلی رسیدگی کند
روی دولت فلسطین استفاده از روش دوم رسد بهترین گزینه پیشنظر میپس به

منظور رسیدگی به جنایات باشد؛ یعنی درخواست این دولت از دیوان بهمی
تکابی اسرائیل در قلمرو دولت فلسطین و نسبت به اتباع فلسطین که در واقع ار

چه در این حالت اهمیت هر حال آنبه. اساسنامه هم سازگار است 86با مفاد ماده
وسیله بتوان به جنایات ارتکابی دارد تعیین قلمرو دولت فلسطین است تا بدین

حال  ل عضو رسیدگی کرد؛اتباع دول غیر عضو در سرزمین و علیه اتباع دو
  .خواه این رسیدگی در محاکم ملی فلسطین و خواه در دیوان کیفری باشد

 چالش اساسنامه دیوان در قبال همکاری دول غیر عضو  بند هفتم(

های بزرگ عدالت کیفری محسوب ها با دیوان یکی از چالشهمکاری دولت
اری دارند و مبنای چنین های عضو تعهد به همکبر طبق اساسنامه دولت. شودمی

 62موجب مادهبه. الملل عام جستجو کردتعهدی را باید در حقوق بین
االجرایی برای هر معاهده الزم»در مورد حقوق معاهدات  8525کنوانسیون وین
اصل . «آور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گرددطرفین آن الزام

معاهده برای کشورهای ثالث بدون  شود تا یکنسبی بودن معاهدات موجب می
 . رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نکند

ی رم نیست؛ مکلف به همکاری با که اسرائیل عضو اساسنامهپس با توجه به این
یا دول غیر عضو اساسنامه هیچ تعهدی نسبت به به این ترتیب آ. باشددیوان نمی

: داردون وین اشعار میکنوانسی ۱0همکاری با دیوان نخواهند داشت؟ ماده
نماید که مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد می»

های معاهده ایجاد تعهد برای آن کشور از طریق مقررات مزبور باشد قصد طرف
اساسنامه رم  86ماده ۱بند. «را بپذیردطور صریح آنو آن کشور ثالث کتباً و به

ه مبین پذیرش کتبی و صریح دولت ثالث در خصوص ای است کترین مقررهمهم
ای دولت ثالث باید پذیرش صالحیت دیوان کیفری است و با دادن چنین اعالمیه
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اساسنامه در انجام تحقیقات و تعقیب  12های عضو بر طبق مادههمانند دولت
توان اصل نسبی بودن معاهدات را نمی. کمال همکاری را با دیوان داشته باشد

کاربست زیرا صورت مطلق بههای غیر عضو با دیوان بهرد همکاری دولتدر مو
شود دیگر ق شورا به دیوان ارجاع مییدر مواردی که یک وضعیت از طر

. توان به اختیاری بودن همکاری دولت غیر عضو اساسنامه اعتقاد داشتنمی
 منشور ملل متحد است 85۱ و 60 مبنای اقتدار این تصمیمات مواد

(CIAMPI,2012,1814) .های محاکم همین جهت است که در اساسنامهبه
ها با دادگاه در دولت»بینی شده است که کیفری یوگسالوی سابق و رواندا پیش

الملل های حقوق بینتعقیب و محاکمه اشخاص متهم به ارتکاب نقض
موجب این محاکم توسط شوراامنیت و به. «کنندهمکاری می. . . بشردوستانه

زم ها باید همکاری الجهت تمام دولتبدین. اندهای این شورا ایجاد شدهعنامهقط
این موضوع در مورد اساسنامه رم صادق نیست؛ . را با این محاکم داشته باشند

ها است و از حیث تاسیس ماهیتاً با اسناد زیرا این اساسنامه توافق بین دولت
موجب پس اسرائیل به. باشدمیمتفاوت ویژه  المللیتاسیس محاکم کیفری بین

ولی اگر وضعیتی از طرف ، اساسنامه دیوان مکلف به همکاری با دیوان نیست
در دو وضعیت مربوط . به دیوان ارجاع شود باید با دیوان همکاری نماید شورا

ها مربوطه به سودان و لیبی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شد از دولت
 Mbaye&Abdoul)دیوان همکاری الزم را داشته باشندخواسته شد تا با 

Aziz et Shoamanesh,2012,1797) . 
با توجه به ماهیت جنایات ارتکابی در فلسطین یعنی جنایات جنگی و جنایات 
علیه بشریت بررسی و تحقیقات دقیقی الزم است تا دیوان بتواند صالحیت خود 

کاری هریک از طرفین)فلسطین و عدم هم. را نسبت به این جنایات احراز نماید
ها و تحقیقات اولیه دادستان منتهی به شود تا بررسیبا دیوان باعث می اسرائیل(

 اهداف، که آیا در مناطق غیر نظامیبرای مثال بررسی این. نتیجه مطلوب نگردد
نیازمند همکاری است؛قطعاً دادستان ، نظامی مشروع وجود داشته یا خیر
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اما ، اندد که چه تعداد از غیر نظامیان کشته یا زخمی شدهتواند احراز کنمی
جا هدف نظامی وجود داشته یا خیر بدون همکاری طرف دیگر که آیا در آناین

ها و ها و زخمیتحقیقات در این شرایط تنها به تعداد کشته. شودمیسر نمی
وضوع را که بتوانیم این مبدون این، شودهای وارده به اموال خالصه میآسیب

درک کنیم که در چه اوضاع و احوالی و برای چه در چنین جایی و در چنین 
که در نتیجه قادر به تعیین این. زمانی برخوردهای موردنظر صورت گرفته است

آیا شرایط اجرای مسئولیت کیفری در مورد جنایات جنگی فراهم شده است یا 
دی مطابق با استانداردهای گونه تحقیقات جعبارت دیگر هیچبه. نیستیم، خیر

 . (Altit, Naouri et Dov, 2015, 23) گیرددادرسی قضایی صورت نمی
پس موضوع همکاری اهمیت فراوانی در مرحله بررسی و تحقیقات مقدماتی 

اساسنامه تکلیف را مشخص ، دارد و در صورت عدم همکاری دولت غیر عضو
های عضو یا در شورای دولتتواند مسئله را در مجمع کرده است و دیوان می

تواند مطرح گردد که آیا عدم چنان این پرسش میاما هم. امنیت مطرح نماید
تواند از مصادیقی باشد که صلح و امنیت میعضو همکاری یک دولت غیر 

نامه منعقده بین دیوان و و موافقت اساسنامه المللی را به مخاطره بیندازد؟بین
این موضوع ساکت است و با توجه به  در خصوص (6559)سازمان ملل

عهده توان چنین استنباطی داشت که تشخیص آن بهاختیاراتی که شورا دارد می
شورا خواهد بود؛در هر حال رویه و عملکرد شورای امنیت در این زمینه تعیین 

 . باشدکننده می

 گیرینتیجه

همراه بوده  تحقق آرمان فلسطین بای تشکیل یک دولت با فراز و نشیب زیادی
تاکنون مانع  8521های فلسطینی توسط اسرائیل از سال اشغال سرزمین. است

اشغال سرزمین فلسطین و . اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین گردید
های یهودی نشین توسط مقامات اسرائیل مانع بزرگی در سازیادامه شهرک
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فلسطین . شودیمقابل استقالل و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان محسوب م
های موجود جهت نیل به کار بست و از تمام ظرفیتتمام تالش خود را به

های عضویت در سازمان. المللی استفاده کردوضعیت مطلوب در عرصه بین
المللی از جمله ابزارهایی های چندجانبه بینالمللی و الحاق به کنوانسیونبین

« دولت»عنوان یک عیت خود را بهکار بسته تا بتواند موقاست که فلسطین به
 . تثبیت کند
فلسطین ، در سازمان ملل متحد« دولت غیر عضو ناظر» وضعیت با نیل به

ترین مهم. المللی چند جانبه ملحق شودهای بینتوانست به کنوانسیون
، ای برای فلسطین داشتالعادهکنوانسیون که از جهات مختلف اهمیت فوق

المللی شک عضویت فلسطین در دیوان کیفری بینبی. است 8551اساسنامه رم
در عرصه عدالت کیفری . تواند یک پیروزی بزرگ محسوب شودتنهایی میبه

زیرا با الحاقش به دیوان این دولت ، نمایدهم این موضوع برای فلسطین مهم می
طور که در همان. کیفرمانی نشان دادعزم خود را برای مبارزه با فرهنگ بی

عنوان[ دولت عضو بعد ]فلسطین بهاز این به :ه اساسنامه دیوان آمده استدیباچ
کیفرمانی مرتکبین شدیدترین جنایاتی مصمم به پایان دادن به بی»این اساسنامه 

، بر الحاق به اساسنامهعالوه. «کندالمللی را متاثر میاست که کل جامعه بین
. پذیرداساسنامه می 86ماده ۱موجب بنددولت فلسطین صالحیت دیوان را هم به

در واقع سند تاسیس دیوان امکانی را برای دول غیر عضو اساسنامه تدارک 
دادستان . را بپذیرندآن صالحیت  دیده تا بتوانند با ارسال اعالمیه به دفتر دیوان
سبب تردید در دولت بودن آن دیوان اولین اعالمیه ارسالی فلسطین را به

عنوان دولت رسمیت شناخته شدن بهه دوم فلسطین بعد از بهاما اعالمی. نپذیرفت
غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد ارسال گردید و مورد پذیرش دادستان 

عنوان دولت بلکه به، عنوان دولت غیر عضواعالمیه دوم فلسطین نه به. واقع شد
ه شود کمشکل اساسی مربوط به این موضوع می. عضو اساسنامه تقدیم گردید

طرف قضیه دولتی است که به عضویت اساسنامه دیوان درآمده و در عین یک
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حال صالحیت دیوان را برای قبل از تاریخ الزم االجرا شدن آن اساسنامه نسبت 
که طرف دیگر یعنی اسرائیل به عضویت اساسنامه به خود پذیرفته است؛در حالی

 . شوددر نیامده و غیر عضو محسوب می
ان دولت ارجاع دهنده وضعیت خواهان تعقیب مرتکبین جنایات عنوفلسطین به

های خود منظور باید از کلیه ظرفیتبدین. ارتکابی تحت صالحیت دیوان است
ارسال . ل موجود علیه اسرائیل بهره ببردشواهد و دالی، آوری مدارکجهت جمع

دادستان که این اسناد و مدارک به دادستان دیوان اهمیت زیادی دارد؛در صورتی
دگی پیگیری و دنبال خواهد رسی، تشخیص دهد که این دالیل قانع کننده است

فلسطین این شانس را از دست ، با رد اولین اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان. شد
محض الحاق به زیرا به، داد تا بتواند به گزارش قاضی گلدستون استناد کند

دیوان را تقدیم کرد و در آن اساسنامه دیوان دومین اعالمیه پذیرش صالحیت 
تواند می 6556اساساً دیوان از. سو پذیرفتبدین 6589صالحیت دیوان را از

نماید تا بتوانیم صالحیت اعمال صالحیت کند اما با این اوصاف خیلی مشکل می
تسری و صالحیت دیوان را نسبت به  6589یِ اعالمیه دوم را به قبل از سالزمان

که رغم ایناما این نکته را باید متذکر شد که به. ئیل بپذیریمجنایات ارتکابی اسرا
رسد این جرایم نظر میاما به، اساسنامه دیوان در مورد جرایم مستمر ساکت است

، آغاز شده باشند 6556که قبل از الزم االجرا شدن اساسنامه یعنیدر صورتی
جرایم در زمان  که آن بخش ازگیرند مگر اینمشمول صالحیت دیوان قرار نمی

پس بین . الزم االجرا شدن اساسنامه برای تحقق شرایط مسئولیت فرد کفایت کند
بحث صالحیت زمانی دیوان و جرایم مستمر و مرکب پیوند ناگسستنی وجود 

های فلسطینی اهمیت زیادی بررسی جنایات ارتکابی اسرائیل در سرزمین. دارد
اعالمیه دوم خود صالحیت دیوان را  که دردارد تا دولت فلسطین با وجود این

پذیرفته است بتواند نسبت به جنایات با  6589برای جنایات ارتکابی بعد از
رسد نظر میجهت بهلذا بدین. ماهیت مستمر و مرکب اقداماتی در خور انجام دهد

نحو احسن در راستای های موجود در گزارش گلدستون بهالاقل بتوان از داده
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 . جنایات ارتکابی با ماهیت مستمر و مرکب استفاده کرد توجیه و اثبات
البته این . گزارش گلدستون از جهات گوناگون قابل اعتنا و قابل اعتماد است

عنوان جنایات جنگی گزارش برخی از اقدامات هم فلسطین و هم اسرائیل را به
ین امر مصداق بارز و آشکار ا. یا بعضاً جنایات علیه بشریت در نظر گرفته است

سازی است و با انتقال شهروندان خود به مناطق اشغالی در مورد اسرائیل شهرک
الملل بشردوستانه را نقض کرده که این امر های حقوق بینفلسطین کنوانسیون

با تحلیل موضوع در . د و تصدیق قرار گرفته استدر گزارش مزبور مورد تایی
رسد که امکان اعتراض به مینظر پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به

جا که صالحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن
منظور انجام تحقیقات با باشد و یقیناً این محکمه بهاسرائیل عضو دیوان نمی

-اما نمی، طلبدمشکالت فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را می

 . خوشبین بودتوان به این همکاری چندان 
المللی در مقابل موضوع بسیار در پایان باید متذکر شد که دیوان کیفری بین

منظور پیگیری حساسی قرار گرفته است که اگر به درخواست فلسطین به
، صورت موثر وقعی نگذاردجنایات ارتکابی اسرائیل در سرزمین فلسطین به

جهان آیا این اقدام موجب فرار بر تبعات سیاسی امر در نزد افکار عمومی عالوه
تردید اقدام مرتکبین جنایات تحت صالحیت دیوان تعبیر نخواهد شد؟ بی
و ماموریتی  شایسته و موثر از طرف دیوان در این زمینه چیزی جز انجام وظیفه

 . کیفرمانیمبارزه با بی :نخواهد بود، که بر طبق اساسنامه برعهده دارد
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