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  در  يفريك بيمردم نهاد و مبارزه با  يها سازمان 
  ياشغال يها نيسرزم

 
 

  *اسعد اردالن

  
    ديباچه

 دوم بريتانيـا در  وزيرخارجـه  بـالفور  جيمز اعالميه بابحران اشغال سرزمين فلسطين كه 
ي الملل بينبا اين وجود مسائل مهم . آغاز شد يك سده را به پايان رسانده است 1917 نوامبر

از نظر جامعه ملل و سپس سازمان ملـل متحـد بـه ماننـد پايـان دادن بـه اختالفـات ميـان         
كشورهاي درگير در مناقشات، و بازسازي اروپا و مسـئله مسـتعمرات مـانع از آن شـد كـه      

امـا  . بـراي آن يافـت شـود    آميز مسالمتتوجه ويژه به اين امر جلب و راه حلي منصفانه و 
طرح تقسيم  (UNSCOP)مخصوص سازمان ملل براي فلسطين  كميته 1947هنگامي كه در 

و يهوديان را به اجرا گذارد، دور از تصور نبـود كـه راي بـه     ها سرزمين فلسطين ميان عرب
  هـا  ، براي مـدت  غصب يك سرزمين و تاسيس يك دولت بدون داشتن عناصر حقوقي الزم

                                                                                                                                        
  .است در دانشگاه كردستان ملللا روابط بين مدعو حقوق واستاد  ،اردالن اسعددكتر *. 
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شتاب گرفت و  70و 1960ي ها اختالفات در دهه. به يكي از مسائل مهم جهان تبديل شود
ي ديگري را در جنگهاي حمايتي تصرف كرد و مردمان بومي را ها كشور تحميلي، سرزمين

در واقع اراده دولت يهود بر اين قرار گرفت كه پايان آواره گي اين قوم . آواره جهان ساخت
اني بـه ايـن   از اين دوران بود كه توجه جامعه جه. را با آواره كردن قومي ديگر جبران نمايد

 حقوق مردم فلسطين در دوران جنگ سـرد نيـز  .موجود سياسي نا متعارف معطوف گشت 

ي زمان شد و چـون ميراثـي   ها قرباني رقابت ابرقدرت ها مسائل ملت چون بسياري ديگر از
قطعنامه در شوراي امنيت، تعداد فراواني  88تا كنون  1948از . الينحل به آيندگان منتقل شد

فلسطين  مورد اسرائيل و در حقوق بشر قطعنامه در شوراي 45متحد، و  مي مللدر مجمع عمو
در مورد برسميت شـناختن حـق تعيـين سرنوشـت ملـت       ها صادر شده است كه اغلب آن

گانـه ژنـو، و    4ي ها فلسطين بوده و بسياري نيز اسرائيل را به نقض حقوق بشر، كنوانسيون
ي شوراي امنيت تا زمان ها از ميان قطعنامه. اند كرده متهم يالملل بين شده شناخته قواعدساير 
با وجودي كه معموال اياالت متحده و هم . قطعنامه توسط اسراييل نقض شده است 67حال

شناسند، اما واقعيت  ميي مردم فلسطين الملل بينرا مانعي براي احقاق حقوق  اش غربي پيمانان
نيز كه بسيار به  ها جهان و از جمله عرب ساير كشورهاي اين است كه به استثناي معدودي،

ي اخيـر  هـا  ، در سالاند حمايت از ناسيوناليسم و منافع جبهه عربي خود را پايبند نشان داده
اهتمام چنداني به كمك به فلسطينيان براي دست يابي بـه حقـوق اوليـه انسـاني و سياسـي      

ي غيـر  هـا  ، بر نقش سـازمان ها لتاز اين رو اين نوشته نا اميد از حمايت موثر دو. اند ننموده
 هـا  دولتي براي اطالع رساني در مورد مسئله فلسطين و امداد رساني به مردم در اوج بحران

افكار عمومي و دولتها بتواند اندكي از دردهاي  بر ها سازمان اين است فشار اميدوار و دارد تاكيد
يكـي از موضـوعاتي كـه     .خشـند مردم را در راه مبارزاتشان براي احقاق حقوق خود التيام ب

توانند بحث فلسطين و تضييع سيستماتيك حقوق آنان را در نـزد   ميي مردم نهاد ها سازمان
 ماندنكيفر بيافكار عمومي و مباحث تخصصي نيز برجسته سازند، توسعه ادبيات مربوط به 

انـي كـه   ايـن مهـم در دور  . ي استالملل بينمجرمان و تبعات ناگوارتر آن بر صلح و امنيت 
ي در تالش است تا با رسيدگي به جناياتي كـه در صـالحيت ديـوان    الملل بينديوان كيفري 

  .كيفري پايان دهد، حائز كمال اهميت است بياست به رويه خطرناك 
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  الملل بينكيفري در حقوق  بيمفهوم 
ر عملي كه حـاكي از شـروع بـه    ه"ست كه؛ ها اصلي پذيرفته شده در حقوق همه ملت

سزار بكاريـا، رسـاله جـرايم و    .("مبين اراده ارتكاب جرم باشد، سزاوار كيفر اسـت  اجرا، و
اين اصل افزون بر ايـن كـه    )1389نشر ميزان  64، ترجمه محمد علي اردبيلي ص ها مجازات

گذارد، به جهت روانـي نيـز از وقـوع جـرايم      نميكيفر  بيبه جهت مادي مرتكبان جرايم را 
از  اي در پـاره در جهـت مخـالف ايـن رويـه     امـا  . نمايـد  مـي يري بيشتر و يا هولناكتر پيشگ

جرمي كه همدسـتان خـود را معرفـي نماينـد،      ي حقوق داخلي از ديرباز به شركايها رژيم
ي ها كاهش كيفر و رهانيدن مجرم از مجازات. دهند ميسبك كردن كيفر  يا و بخشودگي وعده

عفو ، مرور زمان و در , به مانندي مختلف در حقوق داخلي ها سنگين ممكن است به شكل
. مثل مصونيت شخصي و يا كاري از تعقيب و بازداشت، خود را نشان دهند الملل بين حقوق

اين است كه ارتكاب هر جرمي كيفـر متناسـب خـود را     الملل بيناما قاعده كلي در حقوق 
ل كه اگر نظام كيفري پذيرفته نخواهد بود، با اين استدال بيداشت و هيچ عذري براي  خواهد

  . عدالت كيفري وجود نداشته باشد ميزان ارتكاب جرم افزايش خواهد يافت
انگليسـي و برگرفتـه از ريشـه     Impunityكيفرماني ترجمه پارسـي واژه   بييا كيفري  بي
بخشـودگي،   ) (absolutionاست و در لغت مترادف با بخشـايش، تبرئـه   Impunitateالتين 
باشد و  مي (acquittal) اتهام از برائت تبرئه،،  (amnesty)عفو، امان (dispensation) معافيت

 معنـاي  بـه و  ) judgment) exemption fromدادرسي از معافيت در مفهوم حقوقي عبارت از؛
   .است مجازات از شدن معاف يا و گريختن

 جـايي  در كيفري بي موضوع هسته ي دادگستري؛الملل بينبه تعبير يكي از قضات ديوان 
 جنايـت آن جا جرم يا  نباشند، تعقيب يا تحقيق به قادر يا مايل يك دولت مقامات كهاست 
  .ماند مي مجازات بدون

(ICJ, Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000. Congo v. Belgium 14 

feb.2002 
تحقيـق و  عامالن نقض حقوق بشر از هرگونـه   "كه؛بدين معناست از منظر حقوق بشر 

دستگيري و محاكمه بگريزند و به مجازات متناسـب بـا رفتـار غيـر انسـاني خـود        ، تعقيب
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كيفـري،   بـي جمشيد ممتاز،مجموعه مقاالت همايش سازمان ملل متحد و مقابلـه بـا   (  "نرسند
  )11پيش گفتار ص  1385انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل تهران 

مصون ماندن شخص ناقض قوانين كيفري از تحمـل  به مفهوم "؛ الملل بينو در حقوق  
علـي آزمـايش، مجموعـه مقـاالت     ( ."ضمانت اجراي پيش بيني شده براي آن عمل اسـت 

   ).19ص . كيفري، همان بي
  

  كيفري بياز پايان دادن به  الملل بينحمايت حقوق 
 در جملـه  از دوم جنـگ  از پـس  جنگـي  جنايـات  بـه  رسيدگي يها دادگاه اساسنامه در
 تاكيد امر اين بري ويژه، ها دادگاه1990در دهه  ها و متعاقب آن توكيو و نورمبرگ يها دادگاه
 بـراي  دليلـي  باشـند  بـوده  كه مقامي هر در متهمان رسمي مصونيت به استناد كه است شده
 يالملل بين كيفري ديوان اساسنامه ديباچه در .باشد نمي مجازات تخفيف و مسئوليت از گريز
 بـدون  نبايد سازد، مي نگران را يالملل بين جامعه كه جناياتي ترين فجيع...... " كه، است آمده

 اتخـاذ  بـا  جنايات آن مرتكبين موثر تعقيب كه شود مي محقق هنگامي اين و بماند مجازات
 تصميم ادامه در و "گردد تامين يالملل بين يها همكاري تقويت نيز و ملي سطح در تدابيري
 مجـازات  از هـا  آن فـرار  و جنايات اين مرتكبين مصونيت به.... " كه؛ اين بر مبني را دادگاه
 سـاير  و يالملل بين كيفري ديوان تشكيل از تر وسيع درك يك در. ميدارد ،اعالم "دهد پايان
 همكاري جهاني جامعه اهتمام گفت توان مي يالملل بين جنايات به رسيدگي ويژه يها دادگاه

  .است بوده كيفري بي به بخشيدن پايان جهت در
كيفري از طريق استقرار حكومت قـانون   بيي اخير تالش شده است مبارزه با ها در سال

ي مربوط ها همزمان با تشديد بحث. همه جانبه يابد اي و در پرتو اصول حقوق بشر، توسعه
، سازمان ملل توجه بيشتري به حقوق بشـر و حكومـت قـانون مبـذول     2011به توسعه در 

نيز رهبران حاضر در اجالس در مورد حكومـت   2012در مجمع عمومي سال . ستداشته ا
ي كه در الملل بيندر اعالميه حكومت قانون در سطوح ملي و  آن پيقانون بحث كردند و در 

سپتامبر به تصويب رسيد، اعضاي سازمان تعهد خود را به احترام به حكومـت قـانون و    24
همكاري سياسي ميان كشورها براي ترويج بيشتر سـه   اهميت بنيادي آن براي گفت و گو و
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ي، حقوق بشر و حق توسعه مورد تاكيـد  الملل بيناصل مهم ملل متحد يعني ؛ صلح و امنيت 
همچنين اصل حكمراني مطلوب و تعهـد بـه ارائـه خـدمات مـوثر،       ها آن.مجدد قرار دادند

ن است و از طريق اجـراي  عادالنه، بدون تبعيض و منصفانه را كه از موجبات حكومت قانو
گردد، مجددا مورد حمايت قـرار دادنـد و اهميـت     ميعدالت كيفري، مدني و اداري محقق 

در محافظت از حقوق زنان و كودكان در برابر تبعيض، خشونت، بدرفتاري  را قانون حكومت
ي كـه هـدف آن پايـان دادن بـه     المللـ  بيننقش ديوان كيفري . و بهره كشي يادآوري نمودند

كيفري و برقرار كردن حكومت قانون است را به رسميت شناختند و متعهـد شـدند كـه     بي
كيفري هيچ مدارايي نسبت به نسل كشي،جنايات جنگي، جنايت عليـه   بياطمينان دهند كه 

ي و نقض فـاحش حقـوق بشـر روا نخواهـد     الملل بينبشريت، و نقض حقوق بشردوستانه 
 َ (A/RES/67/1).ول مجازات مناسب خواهند شديي بررسي و مشمها داشت و چنين تخلف

نقـش   ، OHCHRي ملل متحـد كميسـارياي عـالي حقـوق بشـر      ها در ميان كارگزاري
رهبري در حمايت از شرايط مثبتي كه براي احترام به حكومت قانون ايجاد شده بود به ويژه 

 strengthening accountabilityو استحكام بخشيدن به پاسخگويي  يمانكيفر بيبه مبارزه با 
براي دستيابي به حمايت قـانوني از حقـوق   ها  به همين منظور گفت و گو با دولت. ايفا كرد

  . بشر و مسئوليت در برابر نقض حقوق را ادامه داد
(Impunity and the Rule of Law,  

www2.ohchr.org/English/ohchrreport2012/web_enallegati/4_impunity.pdf) 

  
  الملل بيني مردم نهاد در روابط ها سازمان

گردد كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي  مييي اطالق ها سازمان غير دولتي به سازمان
غيـر   هـا  غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقـررات تاسـيس شـده و فعاليـت آن    

نـويس  متن پـيش  ( . انتفاعي، عام المنفعه، انسان دوستانه، غير حكومتي و غير سياسي باشـد 
  ) 1385ي غير دولتيها قانون ناظر بر فعاليت سازمان

و  وابسته به دولـت ي غير ها را سازمان ها آن (DPI)اداره اطالعات عمومي سازمان ملل 
ي فعاليت دارند و افرادي با عالئـق  الملل بينملي و  داند كه در سطوح محلي، مي اي داوطلبانه
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ي خـدمات انسـان   هـا  ي آنهـا در زمينـه  ها فعاليتمشترك مديريت آن را بر عهده دارند كه 
ي دولت و تشويق به ها و نظارت بر سياست ها دوستانه،جلب توجه مردم به كردار حكومت

بـا ارائـه نظـرات كارشناسـي و      هـا  اين سازمان. باشد مي الملل بينمشاركت سياسي در امور 
  (http://www.un.org/dpi/ngo) .كنند ميتحليل وقايع نقش هشدار دهنده را نيز بازي 

تواننـد   مـي ي اجتماعي ها كه در تمام حوزه به گونه ايست ها ماهيت فعاليت اين سازمان
 ها ي غير دولتي اين است كه به دليل ويژگيها از وجوه برجسته سازمان يكي. باشند تاثيرگذار

معموال از رقابت ناسـالم بـراي سـرآوري در     تند،آن كه به دنبال كسب منفعت شخصي نيس
سازماني بدورند و جايگاه افراد در آنها به عواملي مثل آشنايي به حوزه فعاليت  مراتب سلسله

 ها با اين ويژه گي. مندي و مشاركت و گاهي هم مرتبت اجتماعي بستگي دارد ميزان عالقه و
تواننـد   مـي  هـا  از اين رو سمن. يافت ها شيوه انتخابات را نيز در آن ترين توان دمكراتيك مي

ايـن نهادهـا   . ي همكاري و دموكراسـي باشـند  ها اصول و روش گيري يي براي يادها كارگاه
الزمنـد بـه    اي سرمايه اجتماعي در هر جامعـه  گيري كه براي شكل اي اغلب از سه مشخصه

  . ردارندمانند اعتماد، مشاركت و انسجام نيز برخو
 هـا  علني است، از اين رو به جهت شـكلي نيـز وجـود و گسـترش آن     ها NGOفعاليت 

ي هـا  در نظـام  مـدني  نهادهـاي و ساير  ها سمن. ي قانوني كشورها داردها بستگي به ظرفيت
ديكتاتوري و سياسي بسته، كه همه امور در اختيار و از شروط اقتدار دولت است يا حضور 

 هـا  ،چنان در تحت امر و نظارت و مهـار دولـت  ها وجود نمادين آن ندارند، و يا در صورت
در راستاي وظائفشان نمودار نيسـت بـه همـين جهـت      ها هستند كه اثر مثبتي از فعاليت آن

  .شمار و دامنه كنش آنان بستگي به توسعه سياسي و اجتماعي در يك كشور دارد
  

  الملل بيندر جامعه  NGOsجايگاه 
نوزدهم  ي به قرنالملل بيني غير دولتي ملي و ها فعاليت سازمان اگرچه قدمت تاسيس و

گردد و مشخصا بروي مسائلي مثل بردگـي، صـلح و كـار متمركـز بودنـد و جايگـاه        ميبر 
ي حوزه فعاليت خود داشتند، اما پايان جنـگ سـرد بـود كـه     ها در سرزمين اي شناخته شده

 الملل بينو هم بر تحوالت حقوق  يابد يريگ افزايش چشم ها تعداد آن هم آورد تا پيش فرصتي
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ي خود را به دورتـرين نقـاط   ها تاثير قابل مالحظه و رو به پيشرفتي بگذارند و دامنه فعاليت
  .جهان و موضوعات متنوع گسترش دهند

موسسه . ي غير دولتيها محمود رضا گلشن پژوه، راهنماي سازمان: براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به.( 
  )1385ابرار معاصر تهران فرهنگي 

ي خلع سالح جامعه ملل مشـاركت  ها در كنفرانس 1930در دهه  ها با وجودي كه سمن
 يك در بار نخستين جهاني عرصه در نهاد مردم يها سازمان نقش اهميت و نام، اما اند داشته
 اجتمـاعي  و اقتصـادي  شوراي به كه جا آن متحد، ملل منشور 71 ماده در و يالملل بين سند

 يها سازمان با شورا يها صالحيت چارچوب در مناسب تدابير اتخاذ براي است داده امكان
 كـه  حـدي  تا را ها نهاد اين منشور موقعيت مبنا اين بر. است نمايد،آمده مشورت دولتي غير
 هـا  آن .اسـت  شناخته رسميت به ، باشند در شورا داشته خود نظرات بيان براي فرصتي بايد
 قـرار  شـورا  اختيار در را خود تخصص به مربوط فني دانش يا و ويژه تجارب كه توانند مي

 موضـوعات  در خواهنـد  مـي  كه ييها سازمان E/1996/31 شماره قطعنامه موجب به. دهند
  .شوند برخوردار شورا مشورتي مقام موقعيت از توانند مي نمايند مشورت شورا با خاص
 (http://www.ngocongo.org/membership/ecosoc-and-ngo-consultative-status)   

ي امريكايي نيـز قـرار   ها نيز مورد حمايت سازمان دولت 1999اين اهميت سالها بعد در 
. ي سازمان به تصـويب رسـاند  ها در فعاليت ها گرفت و دستور العملي براي مشاركت سمن

مجـوز تاسـيس شـوراي مشـورتي اقتصـادي، اجتمـاعي و       سند اجرايي اتحاديه آفريقا نيـز  
پـس از  . كشورهاي عضـو را داده اسـت   اي ي اجتماعي و حرفهها فرهنگي متشكل از گروه

ي موجبـات تاثيرگـذاري و مشـاركت    الملل بيني ها ايجاد اين امكانات توسط سازمان ها سال
شـوراي امنيـت    2004ل در سا. ي فراهم كردالملل بيني ها را در روند تصميم گيري ها سمن

ي مـدني در اسـتقرار صـلح قـرار     ها در مورد نقش جامعه ها نيز در مشورت مستقيم با سمن
 . ايجاد شد ها در سازمان تجارت جهاني نيز موقعيت مشورتي براي سمن.گرفت

(http://www.peacepalacelibrary.nl/2010/…/the-influence-of-ngos-on-internatinal-law) 
ي حقوقي ها در نهاد ها بر مشاركت و نفوذ آن 1970ي غير دولتي از دهه ها رشد سازمان 
ي شركت داشتند و بر الملل بيني ها در كنفرانس الملل بينصلح سبز و عفو . ي افزودالملل بين
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بـراي اهميـت   . رسـاندند  ميتوافقات تاثيرگذار بودند و نتيجه كاركردشان را به اطالع عموم 
NGOs ي كارشناسي فني ارزشمندي ها گزارش ها آن)1توان ذكر كرد؛  ميچهار دليل  حداقل
تهيـه   ي بشردوسـتانه هـا  به مانند تغييـرات اقليمـي و كمـك    اي ي مهم و پيچيدهها در حوزه

. از آن اكـراه دارنـد    ها كنند كه دولت ميتوجه افكار عمومي را به مسائلي جلب )2. كنند مي
از طريـق   ي ضـد نفـر  هـا  در تدوين پيمان منع استفاده از مـين ي الملل بين NGOs براي مثال

 هـا  از طريق برگزاري سمينارها، كارگاه) 3.اطالع رساني گسترده بسيار موثر و راه گشا بودند
دعـاوي حقـوقي قربانيـان را بـه     )4.،عملكرد آموزشـي مـوفقي دارنـد   ها و تدوين خط مشي

  .كنند ميگيري  پيي را و فرايند رسيدگ.برند مي ها و دادگاه ها كميسيون
(digitalcommons.lmu.edu…..) 

بويژه در دو دهه  ها ي سمنالملل بيني ها توان گفت گسترش دامنه فعاليت ميدر حقيقت 
 .را به جزء الينفكي در روند رسيدن به حكمراني جهاني تبـديل كـرده اسـت    ها گذشته، آن
بر ضد جهاني شدن در سياتل؛ گوتنبرگ، داووس، جنـوا، و سـاير نقـاط     ها ي آنها اعتراض

 گيـري  براي تاثيرگذاري بر مراحل مختلف مذاكرات و تصـميم  ها نشان دهنده ظرفيت سمن
بـراي بسـيج و    ها روشن ساخت كه ظرفيت و قابليت سمن ها اين اعتراض. ي استالملل بين

اما بايد آگاه . است اي ي مرزها تاچه اندازهكردن موضوعات در مدتي كوتاه در ورا اي رسانه
ي هـا  مخالف برنامه موسسات حكومتي و به چالش كشيدن سياست ها بود كه هميشه سمن

حتي گـاهي  . به معني نهاد مخالف دولت نيست ها نيستند و وجود آن ها ي آنالملل بينملي و 
ي غيـر  هـا  قش سـازمان ن. همكاري دارند ها با دولت ها مستقيما در طراحي سياست ها سمن

تواند مالكـي بـراي برنامـه ريـزي      ميي اجتماعي كه ها دولتي فعال در بازتاب دادن واقعيت
ي داخلي و ملي برخـي از  ها سمن. دارد ميبر  ها باشد، بار گراني را از دوش دولت ها دولت

 .كشند ميرا در اصالح امور و كاهش مصائب اجتماعي بر دوش  ها وظايف و تكاليف دولت
ي بشردوسـتانه،  ها ي جهاني مثل آوارگي، زلزله و كمكها ي نيز در بحرانالملل بيندر عرصه 

 ها در مقام مشورتي در سازمان ملل، در فعاليت ها NGO. اند ي جهاني بودهها مددكار سازمان
و  هـا  مرتبا بـه كميسـيون   ها آن. اند ، سهيم بوده(IGOs)ي بين حكومتي ها و اقدامات سازمان

 هـا  ي اين سـازمان در اجـراي پـروژه   ها ي سازمان ملل مشورت داده و با كارگزاريها كميته



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
53 / 9  

در . نماينـد  مـي كنند و اطالعات مورد نياز را براي موسسات ملل متحد فـراهم   ميهمكاري 
گزارش هزاره دبيركل كوفي عنان؛ بر تحكيم روابط ميان سازمان و بازيگران خصوصي تاكيد 

و ديگـر بـازيگران غيـر دولتـي بـراي       هـا  بيشتري را به سازماني ها ورزيد و افزود فرصت
 .مشاركت حياتي در كار با سازمان ملل خواهد داد

Martens, Kerstin. Examining the Non-Status of NGOs, in International Law. Indian 

Journal of Global Legal Studies. Volume 10, summer 2003.  
  

  الملل بينوسعه حقوق بر ت ها تاثير سمن
 مثـل  موضـوعاتي  در گذشـته  سـالهاي  در يالمللـ  بين عرصه در دولتي غير يها سازمان
 باني آموزش همگاني، ديده انتخابات، بر نظارت پناهندگان، و آوارگان وضعيت به رسيدگي
 عام، معناي به بشر حقوق حق توسعه، قراردادي، و الشمول عام تعهدات به ها دولت پايبندي
 چه و جنگ از گيري پيش منظور به چه يالملل بين مناقشات عرصه در حتي و زيست محيط

 و دوسـتانه،  انسـان  يها كمك زمينه در بويژه. اند كرده نقش ايفاي هم آن از پس و حين در
 هدف با گاهي. اند بوده فعال ، خلع سالح و نظارت بر كنترل تسليحات بسيار صلح استقرار
 )Track 2 Diplomacy( ديپلماسي 2 مسير به آن هدايت و ميانجي نقش در جنگ به بخشيدن پايان
 (Ibid) .اند كرده عمل نيز

در اطـالع رسـاني نسـبت بـه نقـض تعهـدات        هـا  ، نقش آنها در ميان همه اين فعاليت
ي و قواعد آمره و قواعد عام الشمول در حوزه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه پر الملل بين

 ها رشد سمن ؛دهند ميآمارها نشان . نيز بوده است تر و شايد برجسته تر جنجالي و سروصداتر
از دهـه  . بـوده اسـت   هـا  هم در تعداد و هم نوع فعاليت در حقوق بشر بيش از ساير حوزه

 هـا  ي غير دولتي حقوق بشري تقريبا يك چهارم تمامي سمنها تا كنون تعداد سازمان 1950
بـا  هـا   بوده و اين رشد به صورت تصاعدي ادامه داشته است و دامنه ديده باني و تعامل آن

سـازمان در كنفـرانس    840بـيش از  . سازمانهاي بين حكومتي گسترش فزونتري يافته است
در كنفرانس سـران زمـين در ريـو     ها عدد آن 1400وين حضور يافتند و  1993حقوق بشر 

1992. Ibid) ( 
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موضـوع   هـا  ي ايفا كردند،آنالملل بينچنين نقش مهمي در سياست  ها ه سمناز زماني ك
در حـوزه حقـوق؛   . از نظر حقوقي و علوم اجتماعي نيـز قـرار گرفتنـد    ي مهميها پژوهش
را در شكل بخشـيدن و اعمـال حقـوق و     ها ي فراواني مداخله و مشاركت سمنها پژوهش

 بـويژه برخـي تحقيقـات نشـان دادنـد كـه      . دان ي مورد بررسي قرار دادهالملل بينهنجارهاي 
 الملل بينتوانند در مراحل ايجاد معيارهاي نوين يا اصالح حقوق  مينقش مهمي را  ها سمن

بيشتر اين تحقيقات نفـوذ نماينـدگان   . موجود مطابق با الگوهاي در حال ارزيابي ايفا نمايند
چنين . دانند ميي غير قابل انكار الملل بيني ها در نشست الملل بينرا در ايجاد حقوق  ها سمن

در تشـويق   ها ي نيز ايفا شده و حاكي از موفقيت سمنالملل بيني ها نقشي در ساير كنفرانس
نسـبت بـه موضـوع در     گيـري  در ديدگاه و تصـميم  ها و يا منصرف كردن نمايندگان دولت

توسعه  اي ير به گونهي اخها در مورد حقوق بشر در سال ها موفقيت سمن. دست بررسي بود
ي بـه ماننـد ؛ عفـو    المللـ  بـين ي موردي يا ساالنه نهادهاي مشـهور  ها يافته است كه گزارش

ي حقوق بشر مورد توجـه  ها ي جامعهالملل بيني، ديده بان حقوق بشر، و فدراسيون الملل بين
 .ه اسـت فراوان جهاني و مبنايي براي تعيين يا تغيير ديدگاه بسياري از كشـورها قـرار گرفتـ   

(Ibid ) مـوخ  راي در نظريه منضم به بلژيك عليه كنگو پرونده در وينگائرت دن فان قاضي 
 مورد در مهمي دولتي غير يها سازمان و علمي يها سازمان: ...... نويسد مي 2002 فوريه 14

 غيـر  يها سازمان موضع. اند كرده اتخاذ روشني مواضع ي،الملل بين پذيري مسئوليت موضوع
 در توانـد  نمـي  كـه  اي نظريـه  شـود؛  نگريسـته  مـدني  جامعه نظريه عنوان به تواند مي دولتي
  . شود گرفته ناديده كامل طور به معاصر يالملل بين حقوق گيري شكل

ترجمه محمدرضا ضيايي بيگدلي، . ي دادگستري، جلد سومالملل بينآراء و نظريات مشورتي ديوان  
  197ص 1394دانشگاه عالمه طباطبايي 

  
  ي كيفريالملل بيندر توسعه حقوق  ها نقش سمن

ي مربوط به نقض حقوق بشر ها براي پيگرد ادعا ها استفاده از دادگاه 1990از اواخر دهه 
تشديد اين شكل از دادرسي حقوقي مصادف شد . و حقوق جنگ رشد افزونتري يافته است

ي غير دولتـي و توسـعه مفهـوم صـالحيت جهـاني و ابتكـار       ها با به قدرت رسيدن سازمان
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مقامـات   ي بلژيك، انگلستان، اسپانيا، سـويس، و ايـاالت متحـده عليـه    ها شكايت در دادگاه

  . رسمي اسراييل به اتهام جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت
رم كـه   1998سازمان غير دولتي در كنفـرانس ديپلماتيـك    4000حضور غافلگير كننده 

قـدرتي خـارق    هـا  ي تشكيل شده بود، بـه آن الملل بينراي تصويب اساسنامه ديوان كيفري ب
آن را نقطـه عطفـي در   كـه   اي بخشيد، به گونـه  ها العاده در تاثيرگذاري بر تصميمات دولت

ور و اين با اند ي ارزيابي كردهالملل بيندر عدالت كيفري  ها فرايند توسعه تدريجي نقش سمن
همان گونه كه در حمايت از تولـد ديـوان كيفـري     ها يد آورده است كه سمنو انتظار را پد

نقشي اساسي داشتند در ادامه حيات اين ديوان نيز از طريق ديده باني و گـزارش تخلفـات   
  .دهندجنايي و نيز دفاع از قربانيان به نقش اخالقي خود ادامه 

role-of-ngos-in-international-criminal-justice-FICHL.) 

.  (www.fichl.org/activitis/the-evolving- 

 كيفـري  ديوان تاسيس به مربوط رم اساسنامه تصويب در ها سمن ويژه نقش عنان كوفي
  .داد قرار ستايش و تاكيد را مورد نفر ضد يها مين با مبارزه پيمان و يالملل بين

در مـورد   هـا  ي سمنالملل بينتاثير فعاليت آنان به يك هم افزايي از طريق ايجاد ائتالف  
نمايندگان چندين سازمان، بحث بر سـر  . كمك كرد 1987كيفري ناقضان حقوق بشر در  بي

ي هـا  از راه) كيفـري  بـي (اعطـاي بخشـودگي    ي نگراني عميق نسبت به اقدام رو به توسـعه 
ان منظامي و امنيتي كه نقض گسترده حقوق بشر را كه اغلب عليه هم ميه نيروهاي به مختلف

خود مرتكب شده بودند، اعالم كردند و تصميم گرفتند كه براي رسيدن به اهدافي به ماننـد  
 كـه با هدف مقابله با گسترش روند معافيـت از مجـازات    الملل بينتقويت و توسعه حقوق 

   .با يكديگر همكاري كنند ،برد خواهد ميان از را كيفري بي يها زمينه
http://www.gstor.org/stable/29766451 

 )Culture of Impunity(  كيفرمـاني  بي فرهنگ ترويج تواننداز مي نهاد مردم يها سازمان
 افـراد  آن در كـه  دارد اشاره موقعيتي به كيفري بي فرهنگ. آورند عمل به ممانعت جامعه در

 تبعـات  بـا  كـه  آن بدون دهند انجام توانند مي هركاري ها آن كه اند رسيده باور اين به جامعه
 بـه  كشـور  فرهنـگ  كه معناست اين به ژنوسايد مفهوم در. شوند روبرو آن كيفري و قانوني
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 كاري هر به توانند مي ها آن كردند احساس كلمه واقعي معناي به مردم كه ه استبود اي گونه
 نقطـه  در مفهوم اين. باشند گو پاسخ كسي به كه آن بدون بزنند دست است آنان دلخواه كه

 توانند مي مردم تمامي كه معناست اين به قانون حكومت. دارد قرار قانون حكومت ايده مقابل
 حاكميت تحت مجازات از معافيتي هيچ صورت اين در. كنند نقض را قانون اگر شوند تنبيه
  www.enotes.com( .ندارد وجود كس هيچ براي قانون

كرده سازمان غير انتفاعي كيفري تمركز  بييي كه منحصرا بر روي منع ها يكي از سازمان
است كه در تالش براي ترويج پاسخگويي  Impunity Watch كيفري بيبان  ديده دولتي غير و

. كند ميبا جوامع مدني همكاري  اند در مورد فجايع در كشورهايي كه از خشونت ناشي شده
Impunity watch.com  

كيفري، ائتالفـي از   بيارزه با اعالم روز اروپايي مب) 2016 مي 23( براي نخستين سالروز 
ي عضو اتحاد اروپـا خواسـتند تعهـد قـويتري در     ها از دولتدر يك بيانيه مشترك  ها سمن

بـا توجـه بـه     .ي داشته باشندالملل بينمورد يافتن ساز و كارهاي موثري براي اجراي عدالت 
توصـيه   هـا  به دولـت  ها كيفري، سازمان بيي در مقابله با الملل بيني ها ظرفيت محدود ديوان

 كردند كه قوانين الزم و همچنين نهادهاي حقوقي ويژه جهت رسيدگي به جنايات جنگي را
يكي از راه كارهاي پيشـنهادي آنـان پيگـرد    . حمايت مالي و سياسي نمايند ها ايجاد و از آن

 ي گذشته كشورهاي اروپايي پيگرد آمران و مرتكبانها در دهه. مجرمان در كشور سوم است
معموال  ها دولت Universal Jurisdiction( جنايات وخيم را تحت اصول صالحيت جهاني

و يا توسط اتباع آنهـا و يـا عليـه اتبـاع      ها صالحيت رسيدگي به جناياتي را كه در قلمرو آن
ي به قدري خطرناك اسـت كـه آن را   الملل بينماهيت جنايات  .باشد، دارند افتاده اتفاق ها آن

 ي والمللـ  بـين همكـاري   كنند و به همين دليل نيازمنـد  ميتلقي  ها مامي انسانجنايت عليه ت
بنا بر اين اصول صالحيت جهاني بر اين مبنا استوار اسـت  . هستند اي اقدامات تضمين شده

اين اختيـار و گـاهي    ها بر اين اساس، دولت. كيفري محدود به مرز نيست بيكه جنگ عليه 
هستند صرف نظر از اين كـه جنايـت را    ها ي را كه در قلمرو آنتعهد را دارند كه جنايتكاران

آغاز كردنـد  ) را تحت پيگرد قرار دهند قربانيان داراي چه تابعيتي باشند يا و كجا انجام داده
 . اما بر اثر فشار ديپلماتيك كشورهاي قدرتمند از اقدام بيشتر خودداري نمودند

http://trailinternational.org 
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توان اشـاره كـرد    ميي گذشته را در چند مورد ها ال صالحيت جهاني در دههسابقه اعم

  . اند و بلژيك متعلق كه اغلب به اسپانيا
  در خواست اسپانيا از بريتانيا براي تحويل آگوستو پينوشه ديكتاتور شيليايي در هنگامي

 برد، ميراي معالجه در لندن به سر كه ب

  رييس جمهور سابق ليبريا توسط اياالت متحده،پيگرد قانوني چوكيه تايلور فرزند 

   پيگرد مقامات رسمي دولت گواتماال كه در نسل كشي اين كشور دست داشتند توسـط
 اسپانيا،

 ال سالوادور براي قتل شش كشيش توسط اسپانيا، دولت رسمي مقامات پيگرد 

 نـگ ناپـاك  پيگرد مقام نيروي دريايي آرژانتين به اتهام جنايت عليه بشريت در خالل ج   
هـزار   30تـا   10بـرآورد شـده كـه بـين      83تا  1976در خالل فرمانروايي از  حكومت نظامي ارژانتين( 

 ).مخالفان چپ خود را يا كشته و يا نا پديد كرده است

  آوريـل   11پيگرد وزير امور خارجه كنگو توسط بلژيك و صدور قرار بازداشت وي در
ي الحاقي منضم به آن ها ژنو و پروتكل 1949ي ها به اتهام نقض فاحش عهدنامه 2000

 .و ارتكاب به جنايت عليه بشريت در جنگ داخلي

دهد كه دادگاه اسپانيا از صالحيت جهاني عليه افراد در سراسر جهان استفاده كرده  مياين موارد نشان 
ي خود را براي دادرسي موارد مشابه بوسيله محدود كـردن  ها اما اخيرا دولت اسپانيا توانايي دادگاه. است

شـود؛   نمـي اين محدويت شامل موارد زيـر  . مباني قانوني استفاده از صالحيت جهاني كاهش داده است
يي كـه  هـا  هنگامي كه پرونده در دست بررسي مقامات صالحيت دار قضايي ديگـري نباشـد، و پرونـده   

ان جنايت در اسپانيا اقامت داشته باشند، و يا اين كـه منـافع اسـپانيا را    قرباني آن تبعه اسپانيا باشد، مرتكب
   www.ijrcenter.org. تحت تاثير قرار دهد

  ي اشغاليها كيفري در سرزمين بيي مردم نهاد نسبت به؛ ها و سازمان ها واكنش دولت
اعمال صالحيت جهاني در مورد كشتار فلسطينيان توسط اسراييل نخستين بـار توسـط   

 23، 2001ژوئـن   18دادگاه كيفري بلژيك به آزمايش گذاشته شد و آن هنگامي بود كه؛ در 
ي پناهندگان صبرا و شتيال هنگام ها فلسطيني ساكن در اردوگاه 900تن از بازماندگان كشتار 
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به استناد قانون صـالحيت جهـاني بلژيـك دادخواسـتي بـه       1982حمله به لبنان در سپتامبر
تسليم كردند كه در آن تقاضاي محاكمه آريل شارون وزير دفاع پيشـين و  دادگاه اين كشور 

نخست وزير وقت، و آموس يارون، فرمانده وقت نيروهاي اسراييل و ساير مقامات نظـامي  
اسراييل و اعضاي حزب فاالنژ لبنان بـه اتهـام جنايـات جنگـي، جنايـت عليـه بشـريت و        

بلژيك در مورد رسيدگي به جنايات جنگي  1993استناد شاكيان به قانون . ژنوسايد شده بود
بر اساس تعهـدات دولـت نسـبت بـه      مرتكبان، صرف نظر از تابعيت آنان و مكان ارتكاب

ي بلژيـك  ها دامنه صالحيت دادگاه 1999اين قانون در  .شده بودژنو  1949ي ها كنوانسيون
ت نيزگسترش داده به موارد نقض حقوق بشر ، ژنوسايد و جنايت عليه بشري را به رسيدگي

قاضي دادگاه تحقيق و تفحص رسيدگي به پرونـده،   2001در ژوئيه   (Rence.com ) .بود
پس از آن كه وكيل دولت اسراييل اعالم . را آغاز كرد 1982تحقيقات جنايي در مورد كشتار 

كرد كه شارون از مصونيت از تعقيب قوانين بلژيك برخوردار است و نيز پيگرد وي مغاير با 
   (ne bis in idem)ك اتهـام دو بـار محاكمـه كـرد     اصلي است كه هيچ فردي را نبايد بـه يـ  

 مسـتقيم  غيـر  بطـور  را دفاع وقت وزير شارون اسراييل دولت تحقيق هيات 1983 در اين از پيش (
و اين  ).بود شناخته لبنان در پناهندگان اردوگاه در فلسطيني كودك و زن مرد، صدها كشتار مسئول

كه قانونگذاري بلژيك اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در حقوق كيفري را نقـض كـرده   
است و همچنين هيچ پيوندي ميان متهم با دولت بلژيك وجود ندارد، دادگـاه رسـيدگي بـه    

   (Global Policy Forum). به حالت تعليق در آورد 2001سپتامبر  7موضوع را در 

اي ديپلماتيك كشورهاي ديگر از جمله امريكا كـه سـه   محاكمه پس از فشاره گيري پي
مقام دولتي آن از جمله جورج بوش، وكالين پاول وزير امورخارجه نيز تحت پيگرد دادگـاه  
بلژيك قرار گرفته بودند، با يك راي پارلمان بلژيك كه اختيار قاضي را محدود به شـرايطي  

 .دعـوي كـرده بـود منتفـي كـرد      سال قبـل از طـرح   3از جمله اقامت شاكي در بلژيك از 

(Guardian, April3, 2003)   

ي در المللـ  بـين ي محلي فلسطيني و ها اجالس دوربان يكي از نقاط قوت مبارزه سازمان
 فلسطيني و يالملل بين يها سمن تالش .ي اشغالي فلسطين بودها كيفري در سرزمين بيمورد 

 مختلف ابعاد در اسراييل – فلسطينيان يي در نبردهاالملل بينموارد نقض حقوق و قواعد  در
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 ايـن دو،  ميان تعامل اما. استقرار گرفته  ي بسيارگردهماييها در بحث مورد و واكاوي شده

 - لاشـم  جوامـع  ميـان  هـا  سـمن  تقسيم تحت تاثير اغلب ،است حياتي موثر اقدام برايكه 
 در هـا  سـمن  اقـدام همكاري و  بارز استثناهاي از يكي. ناموفق بوده است اي به گونه جنوب

 مردمـي  يهـا  سـازمان  بوسيله جنوب يها سمن كه جايي در بود، 1دوربان يجهان كنفرانس
 بـراي  برجسـته  ينتـايج  كه كردند هدايت و طراحي را يعمل ي برنامه دو هر و شدند تهييج

 ايـن  بـر  افـزون . به بار آورد اسراييل- لسطينف جنگروشن ساختن برخي ابهامات در مورد 
 حقـوق  يهـا  جنـبش  تـاريخ  در عطفـي  نقطه بعنوان تواند مي دوربان در ها سمن گردهمايي

 بـه  نـه  و استعمار، مدت بلند قربانيان از يكي پيروزي دليل به نه شود، ارزيابي جهان بشري
 يهـا  دولت نقش خاطر به بلكه بود، شده معرفي برنامه در كه بردگي خسارت جبران سبب
 گرفتـه  قرار يالملل بين و شمال يها سمن الشعاع تحت كه جهان اين يها رويداد در جنوب
 هـا  آن پيـروزي  باشـند؛  خرسند موقعيت اين از نبايد جنوب يها سمن وجود، اين با .بودند
 بـه  متكـي  و است محدود ها آن عملي تقسيم. است اخالقي باشد استراتژيك كه آن از بيش

 .هـا  آن وگـوي  گفـت  و بحـث  دادن گسـترش  و كـردن  دنبـال  به جنوب يها سمن توانايي
 بـه  نسـبت  نابردبـاري  و هراسي بيگانه و نژادي نژادپرستي،تبعيض با همقابل جهاني كنفرانس

 بـا بنـد   122در اي  اعالميـه  شـد  برگزار دوربان در 2001 سپتامبر 8 تا اوت 31 از كه ،ها آن
 موسسـات  سـاير  و هـا  سـمن  ،هـا  دولـت  بـراي  را چـارچوبي  كه رساند تصويب به اجماع
 اشـغالگري  تحت فلسطين مردم گرفتاري به صراحت به 63 بند .كرد تعيين فعال يالملل بين

 تشـكيل  نيـز  و خود آينده تعيين براي فلسطين مردم انكار قابل غير حق و پرداخته خارجي
 اسراييل جمله از منطقه يها دولت تمامي حق و است داده قرار تاكيد مورد را مستقل دولت

 از حمايـت  خواسـتار  هـا  دولـت  تمامي از و شناخته برسميت امنيت برخورداري از براي را
 .است شده صلح روند

حائز ايـن اهميـت    شد تصويب غير دولتي سازمان 3750 توسط كهنيز  نهايي اي اعالميه
 يهـا  سـمن  كـه  حقـوقي  بوروكراتيـك  معيارهاي وراي ،قربانيان براي را نويني زبان كه بود
در اجالس رخ داد كه  مهم بسيار اتفاق سه .گشود هستند، پنهان آن پشت معموال يالملل بين

 سياسـت  نـژادي  تبعـيض  مـدل  كـه  بـود  اين بازتاب يافت ؛يكي NGOsدر اعالميه نهايي 
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 قويـا  جنوبي افريقاي يها سازمان كه نيست آور شگفت اين. داد نشان را اسراييل استعماري
 در را فلسـطين  جنـوبي  افريقـاي  يهـا  سمن شبكه نمايندگان زيرا كنند، حمايت فلسطين از

 قلمـرو  از خـارج  ،اسلو مذاكرات در چگونه كه ديدند مستقيما و بودند ديده انتفاضه خالل
 در بـومي  آفريقائيان به يافته اختصاص مختار خود نسبتا اي منطقه( Bantustan يك فلسطين
  .شد ايجاد )نشين پوست سياه منطقه/ كرد مي جدا پوستان سفيد از را ها آن كه آپارتايد دوران

 و عناصـر سـازنده   است پرست نژاد آپارتايد دولت يك اسراييل شد اعالم كنفرانسدر 
 ممنوعيت مالكيت، سلبپاكسازي قومي،  تفكيك، و سازي جدامانند  آپارتايد اسراييلي برند

 انساني غير اقداماتديگر  و جمعيتي جداسازي ملت، از زدايي هويت سرزمين، به دسترسي
 خواستار كنفرانس ،اقدام برنامه نتيجه دركه  اين دوم. است گرفته شكل بشريت عليه جنايت از

 جنـوبي  افريقـاي  بـراي  كـه  آنچه شبيه اسراييلي آپارتايد ضد يالملل بين جنبش دهي سامان
 يهـا  كارگزاري و مدني جوامع از جهاني همبستگي كمپين شبكه يك كه گرديد شد تشكيل

 اتحاديه بويژه ها دولت ميان سكوت توطئه به دادن پايان براي تجاري يها سازمان و متحد ملل
 سياست يك خواست يالملل بين جامعه از اين بود كه سوم .ايجاد كرد متحده اياالت و اروپا

 افريقاي مورد در كه آنچه شبيه آپارتايد دولت يك عنوان به اسراييل مورد در را كامل انزواي
 و نماينـد  تحميـل  را جـامع  و اجبـاري  تحريم كه معنا اين به. ندنك شد تكرار اعمال جنوبي
 همه ميان آموزشي و نظامي يها همكاري و ها كمك اجتماعي، اقتصادي، يك،ديپلمات روابط
   .دسازن متوقف را اسراييل و ها دولت

Sari Hanafi, The Role of NGOs: Scream If you want to be heard. Palestine-Israel 

Journal, Vol.11 No.2 2004 www.un.org/WCAR/durban.pdf 

يي هـا  ي غير دولتي خواهان محكوميـت دولـت  ها ي فوق سازمانها افزون بر درخواست
اب جنايات ي خود شريك جرم دولت آپارتايد اسراييل و ارتكها حمايت و كمك با كه شدند

 . نژادي بر ضد بشريت شامل پاكسازي قومي و اقدامات تحت لواي ژنوسايد هستند

www.ngo-monitor.org/reports/ngo_forum_at_durban_conference_/ 
 شبكه ،2013دسامبر در ها NGO با اروپا بشراتحاديه حقوق مجمع پانزدهمين مراسم در
 در كيفـري  بـي  به بخشيدن پايان به نسبت خواست اتحاديه از بشر حقوق اي مديترانه - ااروپ
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 در سـاكن  فلسطينيان عليه اسرائيل توسط يالملل بين بشردوستانه حقوق و بشر حقوق نقض

 بزرگداشت با بود شده همزمان اجالس اين. دهد نشان واكنش اشغالي فلسطين يها سرزمين
يا ستون  (Pillar of Defense) دفاع ستون عنوان با اسراييل نظامي عمليات سالگرد نخستين

عمليـات موسـوم بـه سـرب      سـالروز  پنجمـين  و) 2012 رنـوامب ( (Pillar of Claud)  ابـر 
 هـزاران  و كشـته  نفر 1079 آن در كه) 2009 ژانويه تا 2008 دسامبر( (Cast Lead)گداخته

 و غزه در نيروهايش رهبري باره در تحقيق اسراييل 2013 سال پايان در. شدند مجروح نفر
 نتيجـه  در كه آغاز كرد داخلي دادگاه شبه يك دردر اين عمليات را  جنگي جنايات ارتكاب

 2.اسـت  پرشـده  ليـد  كست عمليات با رابطه در اسراييلي سربازان عليه كيفرخواست 3 تنها
 سـپر  عنـوان  به ساله 9 پسر يك از كهبه اتهام اين  حبس ماه 2 به بودند شده محكوم سرباز
 محاكمـه  اعتبـاري  كارت يك دزديدن خاطر به كه سوم سرباز و بودند كرده استفاده انساني
 شكايت 246 تسليم عليرغم. شد زندان نيم و ماه هفت به محكوم آميزي تناقض بطور بود شده
 فلسطين بشر حقوق مركز توسط اسراييل نظامي دادستاني به شكايت 79 و دفاع وزارت به كه
  .نشد تهيه كيفرخواستي هيچ دفاع ستون عمليات براي ،

Israel’s Culture of Impunity: Nothing Less Than Accountability! www.euromed 

rights.org/…/Israel-culture-of-impunity 
 موسسات كه ايست ساالنه كنفرانس ،بشر حقوق در ها سمن و اتحاديه بشر حقوق مجمع
 حقـوق  چگونه كه كنند مي گو و گفت و مشورت، تعامل مدني جامعه با ها دولت و اروپايي

 عليـه  جنـگ  تـم  زيـر  گـرفتن  قرار الشعاع تحت سالها از بعد. كنند وحمايت ترويج را بشر
 مـوارد  در كيفـري  بـي  چرخـه  ييهـا  استراتژي تدوين با كه است پذيرفته اتحاديه كيفري، بي

 خسـارات  جبران و عدالت به دستيابي روي بر ويژه تمركز يك با بشر حقوق فاحش نقض
  :بگذارد اجرا به را زير موارد كه خواست اتحاديه از مجمع اين بر بنا. را متوقف كند قربانيان

 بشـر  حقـوق  و يالمللـ  بين بشردوستانه حقوق نقض برابر در بخواهند اسراييل از مصرانه 
 Occupied Palestinian)ي اشـغالي فلسـطينيان  هـا  سـرزمين  در ارتش توسط يالملل بين

Territory) OPT معيارهـاي  بـا  برابـر  شـده  ادعا يها نقض مورد در تحقيقات هدايت با 
 كند، مجازات و تعقيب را مسئوالن و باشد پاسخگو يالملل بين
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 نقـض  بررسي كميسيون سوي از شده ارائه يها توصيه كه نمايند وادار اسراييل را دولت 
 Commission Turkel بـه  كه 2010 مي 31 دريايي حادثه در مسلحانه مخاصمات حقوق
 اطمينـان  و ارائه اجرا براي و روشن اي شده بندي زمان اي برنامه و اجرا را است معروف

 داشته مناسب جبران و اسراييل يها دادگاه به مناسب دسترسي فلسطيني قربانيان كه دهد
از جمله  "غزه آزادي گروه ناو" به موسوم غيرنظامي كشتي 6 تعداد 2010 مي ماه 30 در( .باشند

 دولتي غير يها سازمان انساندوستانه يها كمك تن هزار 10 حاوي »مرمره ماوي« اي كشتي تركيه
و با هدف شكستن حصر به سمت غـزه رفتـه    غزه محاصره به كه معترض كشور، 50 از متشكل

 كمانـدوهاي  حملـه  مورد غزه ساحل مايلي 78 و در مديترانه ي شرقالملل بيني ها آب بودند، در
 سـاير  اتبـاع  از تعدادي و كشته تركيه فعال مدني شهروند 9 آن در كه گرفتند قرار اسراييل ارتش

       The guardian 31 may 2010. شدند مجروح كشورها
 بشر حقوق و يالملل بين بشردوستانه حقوق به احترام به مشروط را اسراييل با خود روابط 

  .كنند IHRL يالملل بين
  

  دستاورد
توان از تحول گسترده و رو  ميبر اساس فرضيات و اطالعاتي كه در اين يادداشت آمد، 

ئي كـه بـر عهـده    هـا  ي غيردولتي نسـبت بـه مسـئوليت   ها به پيشرفتي؛ هم در نقش سازمان
. ي سخن گفتالملل بينو هم از رويكرد اميد آفرين جهاني به توسعه حقوق كيفري  اند گرفته

ي ويژه رسيدگي به نقض قواعد آمره ، حقوق عرفي ها ت به تاسيس دادگاهتوجه شوراي امني
ي و المللـ  بـين ي و قراردادها، كه در اوج خود به تـدوين اساسـنامه ديـوان كيفـري     الملل بين

ي حقوق بشري منجر شد، ها ي غير دولتي و رسانهها تصويب آن با حمايت گسترده سازمان
نتيجـه  . انت اجراي حقوق كيفري داشـته اسـت  دست آوردهاي اميدبخشي براي ايجاد ضم

ي هـا  در اين فرايند بود كه مسئله فلسطين و جنايات ارتكابي در سـرزمين  ها مشاركت سمن
ي ها ي فعاليتها شد و به عرصه خارج اسراييل حامي يها بازي قدرت سياست ميدان از اشغالي

و اميدواركننـده   نقطـه روشـن  . اجتماعي و مبارزات مردمي در سراسر جهـان كشـيده شـد   
  .اند كيفري بر عهده گرفته بيدر ترويج مبارزه با فرهنگ  ها مسئوليتي است كه سمن



  
 

 
بين

ت 
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
53 / 

19  
سياسـي و   عـادت تكـرار   از كه ناشي فلسطينيان مورد در كيفري بي فرهنگدريافتيم كه 
 سـاحل  مردمـان  به نسبت خشونت بوده و از طريق اسراييل نظامي نيروهاي نظامي و رواني
 مصـادره  وي اشـغالي  هـا  در سرتاسر سـرزمين  فلسطيني شهروندان به حمله و غربي و غزه

 حـالي  در ايـن . است يافته شود،افزايش مياعمال  زنداني يها فلسطيني شكنجه و آنان اموال
 اسـراييل  كه مالي و ادراي حقوقي، يها زمينه در موانعي خاطر به فلسطيني قربانيان كه است

 جبـران  و جـرايم  ايـن  بـه  نسبت دعوا طرح براي اسراييل يها دادگاه به است كرده تحميل
 تـرويج  بـه  نسـبت  اروپايي كشورهاي كه تعهداتي عليرغم. ندارنددسترسي  وارده خسارات
 اين موثر بيان از ،اند بر عهده گرفته قانون وحكومت يالملل بين دوستانه بشر حقوق به احترام
  .اند كرده كوتاهي ملل سازمانجلسات مهم  و دوجانبه روابط در اتفاقات
 تحـت  رود مـي  فلسطينيان بر كه آنچه و ها سرزمين اشغال مختلف يها جنبه ستها سال

 رفتارهـاي  توجيـه  بـراي  اسراييل كه تبليغاتي وسعت در و يالملل بين و داخلي اتفاقات تاثير
 از بيش فلسطينيان، حاميان ميان ناهماهنگي همچنين و دارد، ها رسانه در كه اقتداري و خود
 شوراي. كنند مي نقش ايفاي كه هستند ها دولت تنها فضا اين در. است شده زده سياست حد

 رفتارهاي كردن متوقف مورد در جدي اقدامات همواره استثنايي موارد در جز به هم امنيت
 چنـين  در. اسـت  گذاشـته  عقيم وتو حق از دايمي اعضاي استفاده با را اسراييل قانوني غير

 موضـوع  از زدگي سياست كاهش به تواندب حقوقي يها جنبه تقويت ميرسد نظر به موقعيتي
 وقـايع  درست و شفاف بيان در را غيردولتي بازيگران نقش نتيجه در و كرده كمك فلسطين
 عليـه  كه جناياتي كيفري بي در فلسطينيان به تواند مي كه مفري تنها راه اين در. نمايد تقويت
 اطـالع  در معتبـر  يالمللـ  بـين  مردمي نهادهاي كردن درگير رساند، ياري شود مي انجام آنان

 و شد بيان ها سمن تالش در كه قوتي نقاط وجود با. است ملييتي چند يها كمپين و رساني
 كه است اين بر باور بود، آن يها نمونه از غزه حصر شكستن براي تالش و دوربان اجالس

 در كيفـري  بـي  و فلسـطين  موضـوع  انتفاضه، نوع از ييها مقاومت و نظامي مبارزات از غير
 شايد.دارد بيشتري نياز يالملل بين و فلسطيني مردمي نهادهاي تر گسترده همكاري به اسراييل
  18/9/1395. بخشد پايان جهان نقاط ديگر و فلسطين در كيفري بي به عمومي افكار فشار
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