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چکیده
براساس اساسنامههای سازمانهای بینالمللی ،پیششرط عضویت در آن سازمانها دولت بوودن
نهاد متقاضی است .براساس مادۀ  4منشور ملل متحد ،تنهوا دولوتهوا مویتواننود بوه عضوویت
سازمان ملل درآیند .زمانیکه دولتی عضو سازمان ملل میشود ،سایر دولتهایی که بوه آن ریی
مثبت دادهاند« ،دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و بهنووعی آن را شناسوایی مویکننود.
پس از تصویب قطعنامۀ  76/91در مجمع عمومی سازمان ملل ،جایگاه فلسطین به دولوت نوا ر
غیرعضو ارتقا یافت .یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صودور قطعناموۀ اریور مطور ،شود،
شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است .بدینمعنا دولتهایی کوه
به قطعنامۀ  76/91ریی مثبت دادند ،بهنوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پردارتهاند ،چراکه
با ریی مثبت رود وجود دولت فلسطین را تصدیق کوردهانود .بوه نرور نگارنوده ریی مثبوت بوه
عضویت یک دولت در سازمانهای بینالمللی بهرصوص سازمان ملل بهطوور ضومنی شناسوایی
عضو جدید را در پی دارد .در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضوویت سوازمان ملول درنیاموده ،در
قطعنامۀ مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است کوه بوهطوور ضومنی شناسوایی دولوت
فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب میشود.
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مقدمه
در  80سپتامبر  8399محمود عباس ،رئیس کمیتوۀ اجرایوی فلسوطین ،ناموهای بوه دبیور کول
سازمان ملل تقدیم کرد .نامۀ مذکور با اشاره به قطعنامههای  848 ،929و سایر قطعنامههایی که
در این زمینه صادر شده و با تأکید بر نرر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری د 8334که حق
تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بهعنوان قاعدهای عامالشمو  9مورد شناسایی قرار داد ،عضویت
کامل در سازمان ملل را رواستار شد )(A/66/371, 2011
عضویت در سازمان ملل مشروط به پذیرش شورای امنیت و مجمع عمومی است .در شورای
امنیت ابتدا دررواست عضویت در کمیتۀ پذیرش اعضا بررسی مویشوود .بوا توجوه بوه مبواحثی
ارائهشده در کمیتۀ پذیرش اعضای شورای امنیت در راستای دررواست فلسطین ،از طرف دیگر با
توجه به اینکه دررواست عضویت کامل فلسطین ،باید از فیلتر شورای امنیت عبور کند ،پیداست
که احتما وتوی این دررواست توسط اعضای دائم بسیار زیاد است ،ازاینرو ارتقای فلسطین به
وضعیت دولت نا ر غیر عضو توسط مجمع عمومی مورد توجه قرار گرفت .با قرار گرفتن مسو لۀ
فلسطین در دستور کار مجمع عمومی ،در نهایت فلسوطین بوا کسوب  902ریی موافوق 49 ،ریی
ممتنع و  1ریی مخالف به موجب قطعنامۀ  76 /91به جایگاه دولت نا ر غیر عضوو 8در سوازمان
ملل ارتقا یافت .در این قطعنامه مجمع عمومی مجددا با تأکید بر قطعناموههوای موذکور و حوق
تعیین سرنوشت مردم فلسوطین و بوا یوادآوری عضوویت کامول فلسوطین در یونسوکو ،سوازمان
کنفرانس اسالمی و برری سازمانهای دیگر ،در نهایت وضعیت فلسطین را به جایگاه دولت نا ر
غیر عضو ارتقا داد و ا هار امیدواری کرد که شورای امنیت دررواسوت فلسوطین د 82سوپتامبر
 8399مبنوی بور عضوویت کامول در سوازمان ملول را بوا نگواهی مثبوت موورد توجوه قورار
دهد.(A/67/L.28, 2012) 0
در قطعنامۀ اریر وجود دولت فلسطین را  902دولت تصدیق کردند .یکی از مسوائل بسویار
مهمی که در پی این قطعنامه مطر ،شد ،بحث شناسایی جمعی فلسطین بود .البته بایود توجوه
داشت که شناسایی جمعی معانی مختلفی را ممکن است به ذهن متبادر کنود .فرضوا شناسوایی
یک دولت به وسیلۀ یک معاهدۀ چندجانبه ،شناسایی جمعی آن دولت محسوب مویشوود .بورای
مثا شناسایی یونان بهوسیلۀ معاهدۀ لنودن د ، 9213شناسوایی دولوتهوای بالکوان بوهوسویلۀ
معاهدۀ برلین د 9221و ...را شناسایی جمعی عنوان میکنند دHersh Lauterpact,1944: 448-
 . 499در این نوشتار منرور از شناسایی جمعی ،وضعیتی اسوت کوه ددولوت بوودن یوک نهواد
سیاسی در عرصۀ بینالمللی توسوط قطعناموهای در سوازمانی بوینالمللوی موورد تصودیق قورار
1. Erga omnes
2. Non-member observer state

 .0برای مشاهدۀ مبانی حقوقی صدور قطعنامۀ  76/91ر.ک :فلسفی :9018 ،ضمیمۀ او .
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میگیرد و تعداد معتنابهی از دولتها به آن ریی مثبت میدهند .از زموان تودوین منشوور ملول
متحد این بحث مطر ،بوده که دولتهایی که به عضوو جدیود ریی مثبوت داده یوا وجوود آن را
بهعنوان دولت تصدیق کردهاند ،آیا بهطور ضمنی به شناسایی آن نیز پردارتهاند یوا ریی مثبوت
آنها صرفا تصمیمی درونسازمانی محسوب میشود؟
آنچه در مورد فلسطین بدیع مینمایود ،ایون اسوت کوه در قطعناموۀ  ،76/91فلسوطین بوه
عضویت سازمان ملل درنیامده است ،اما دولت بودن فلسطین در این قطعنامه توسط  902دولت
تصدیق شد و صرفا  1دولت به آن ریی مخالف دادند .نگارنده در این نوشتار در پی یافتن پاسوخ
این پرسش است که آیا قطعنامۀ اریر توسط دولتهایی که به آن ریی مثبت دادهاند ،شناسوایی
جمعی محسوب میشود یا ریر؟ 9بدینمنرور ابتدا بحث شناسایی و ماهیت آن سپس شناسایی
جمعی از طریق عضویت در سازمانهای بینالمللی بررسی و در نهایت بحوث شناسوایی جمعوی
فلسطین با توجه به قطعنامۀ  76/91مطر ،میشود.

شناسایی
به تعبیر کلسن 8کمتر موضوعی در حقوق بینالملل بهانودازۀ شناسوایی پیچیوده اسوت ،چراکوه
شناسایی نه تنها از ابعاد حقوقی ،بلکه از ابعاد سیاسی نیز برروردار است و دشواری تفکیک ایون
دو بعد در حوزۀ شناسایی بر ابهام بیشتر این مفهوم میافزاید ).(Hans Kelsen, 1941: 605
اولین شناسایی در حقوق بینالملل بوه شناسوایی پادشواهی اسوپانیا د 9742توسوط هلنود
برمیگردد .پس از آن مهمترین مس لۀ شناسایی ،شناسایی ایاالت متحدۀ آمریکوا بعود از صودور
اعالمیۀ استقال است که میان شناسایی این کشور جدید توسط فرانسه و عدم شناسوایی آن از
سوی انگلستان ارتالف افتاد .انگلستان مدعی بود که انقالب و جنگ نمیتواند مبنوای تشوکیل
یک کشور باشد ،در مقابل فرانسه بر مبنای نرریۀ «تأثیر» 0معتقد بود اگر کشوری بهطور قانونی
ایجاد شود و کنتر مؤثری بر سرزمین رود داشته باشود ،بایود آن را شناسوایی کورد (Jochen
.(Abr Frowein, 1987: 341
امروزه شناسایی عملی است که به موجب آن دولتهای موجود ،وجود یک جامعوۀ سیاسوی
جدید و مستقل را که قادر به اعما حقووق و تعهودات بوینالمللوی اسوت ،در سورزمین معوین
 .9در  91نوامبر 9122م .شورای ملی فلسطین تشکیل دولت مستقل فلسطین را رسما اعالم داشت .متعاقبا،
مجمع عمومی قطعنامۀ  40/966د 9122را در این زمینه صادر کرد .برری صاحبنرران حقوق بینالملل
پس از صدور قطعنامۀ اریر از شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سخن گفتهاند .برای توضیح
بیشتر ر.کFrancis A. Boyle, 1990: 301 -306. ، James Crawford , 1990: 307-313. :
2. Hans Kelsen
3. Effectiveness
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تصدیق می کنند و در نتیجه ،ارادۀ رود را دایر بر شناسایی آن بهعنوان عضو جامعۀ بوینالمللوی
اعالم میدارند.
با توجه به اینکه حقوق بینالملل مراحل ابتدایی تکامل رود را طی میکند ،از ویژگویهوای
آن ،غیرمتمرکز بودن است .حقوق بین الملل بررالف حقوق دارلی به چنان اتقوانی نرسویده توا
بتواند تابعان نرام بین المللی را تعیین کند .در واقع مرجعی 9در نرام بینالملل وجود ندارد تا بر
بر شکلگیری یک دولت صحه بگذارد و زمینههوای ورود یوک موجودیوت سیاسوی را بوه نروام
بین المللی فراهم سازد .بنابراین براساس حقوق بینالملل عام این کارکرد از طریق شناسوایی بور
عهدۀ دولتها بهعنوان مهمترین تابعان حقوق بین الملل قرار مویگیورد .از جملوه مبواحثی کوه
همواره بحثهای فراوانی را در پی داشته ،ماهیت شناسوایی اسوت ،ازایونرو ماهیوت شناسوایی
بهطور مجزا مورد توجه قرار میگیرد.

 .1ماهیت شناسایی
در مجموع در مورد ماهیت شناسایی دو نرر اعالم شده است :ماهیت تأسیسی و ماهیت اعالمی.
نرریۀ تأسیسی :جوهرۀ ماهیت تأسیسی توسط اپنهایم قاعدهمند شود .وی عنووان مویدارد
«طبق حقوق بینالملل نمیتوان گفت تا زمانیکه یک دولت شناسایی نشد موجود نیست ،بلکوه
موجود است اما صرفا از قبا شناسایی است که یک دولت به یک شخص بینالمللوی و متعاقبوا
تابع حقوق بینالملل تبدیل میشود» ).(Oppenheim,1905:135 in David Raic, 2002: 25
در نرریۀ تأسیسی ،دولتها را در رابطه با یکدیگر نمی توان متعهود سوارت ،مگور براسواس
رضایت قبلی آنها ،در این زمینه شناسایی بهمثابۀ رضایت دولتها محسوب میشوود و حقووق و
تعهدات جدید برای دولتها بهوجود میآورد و متعاقبا در راستای ایجاد حقوق و تعهدات جدیود
است که شخصیت بینالمللی دولت تازهتأسیس شکل میگیرد.
در مورد ماهیت تأسیسی این نکتۀ مهم را بایود متوذکر شود کوه غالوب طرفوداران ماهیوت
تأسیسی ،شناسایی را از عناصر تشکیل دولت جدید نمی دانند ،بلکوه دولوت پویش از شناسوایی
بهوجود میآید .به اعتقاد آنها شناسایی به دولت از پویش موجوود ،شخصویت بوینالمللوی اعطوا
میکند .ازاینرو باید میان شکلگیری دولت و شخصویت بوینالمللوی آن تفکیوک قائول شوویم.
اگرچه دولت تازهتأسیس پیش از شناسایی شخصیت بینالمللی ندارد ،اما بهعنوان یک واقعیوت8
موجووود بایوود آن را پووذیرفت 0.شناسووایی یووک مس و لۀ حقوووقی 4اسووت ،درحووالیکووه عناصوور
1. authorative
2. Fact

 .0الترپارت عنوان میدارد :یک دولت ممکن است بهعنوان یک واقعیت موجود شکل بگیرد ،اما این واقعیت صرفا یک
واقعیت فیزیکی د physical factاست .ازاینرو حقوق و تعهداتی بر آن بار نمیشود تا شناسایی صورت گیرد.
4. Matter of law
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تشکیلدهندۀ دولت امر مربوط به واقعیت 9است .اپنهایم در این مورد عنوان میدارد «بالفاصوله
پس از شناسایی ،سرزمین دولت جدید بهعنوان سرزمین یک تابع حقوق بینالملل موورد توجوه
قرار میگیرد و ازاینرو بعد از این چگونگی کسب این سورزمین موورد توجوه نیسوت» (David
. Raic, 2002: 31
طرفداران نرریۀ تأسیسی برای رفع رألهای موجود در شناسایی پیشنهادهایی ارائه کردنود.
عمده ایراداتی که به این نرر وارد شده عبارت است از اینکه اگر نهادی شرایط تشکیل کشووری
را داشته باشد اما از طرف سایر دو شناسایی نشود ،چه وضعیتی پیدا میکنود؟ عوالوهبور ایون
وضعیت نهادی که عناصر تشکیل دولت در آن وجود دارد تا زمان شناسایی چگونه است؟
الترپارت در پاسخ به پرسش او نرریۀ اجباری بودن شناسایی را مطر ،کرد .بوه نرور وی
زمانی که عناصر تشکیل یک دولت وجوود دارد ،سوایر دو تعهود حقووقی بوه شناسوایی دولوت
تازه تأسیس دارند .در واقع باید میان برقراری رابطه بوا شناسوایی تفکیوک قائول شود .دولوتهوا
میتوانند از برقراری رابطه با دولت تازهتأسیس رودداری کنند ،اما شناسایی باید بهعنووان یوک
تعهد حقوقی صورت پذیرد .اگرچه برقراری ارتباط با دولت تازهتأسیس مستلزم شناسایی اسوت،
اما شناسایی لزوما ایجاد ارتباط را در پی ندارد .از طرف دیگر ،عودم شناسوایی توالی فاسودهایی
بهجای میگذارد ،چراکه دولت شناسایینشده بهعنوان سرزمین بالصواحب ممکون اسوت موورد
تهاجم قرار گیرد یا در صورت نقض تعهد بینالمللی مسو ولیت آن محورز نشوود .بنوابراین بایود
دولتها را متعهد به شناسایی نهاد تازهتأسیس دانست د.(Hersh Lauterpact,1941: chapter XI
در پاسخ به پرسش دوم همان طورکوه عنووان شود ،طرفوداران ماهیوت تأسیسوی معتقدنود
زمانیکه عناصر تشکیل دولت موجود باشد ،دولت جدید شوکل مویگیورد .اموا زموانی حقووق و
تعهدات بینالمللی بر آن بار می شود که مورد شناسایی قرار گیرد و ازاینرو از زمان فراهم شدن
عناصر تشکیل دولت تا زمان شناسایی ،بهعنوان یک دولوت محسووب مویشوود ،اموا شخصویت
بینالمللی و تابع حقوق بینالملل محسوب نمیشود ).(David Raic, 2002: 31
با تمام این تفاسیر ایراداتی بر ماهیت تأسیسی شناسایی وارد شد؛ از جمله اینکه ایجاد یوک
دولت رارج از چارچوب حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست .در واقع نمیتوان پذیرفت که یک
دولت بهوجود میآید ،اما پس از شناسایی ،بوه توابع حقووق بوینالملول تبودیل شوده و حقووق
بین الملل بر آن اعما میشود ،چراکه دولت یک واقعیت حقوقی است که تحت سویطرۀ قواعود
مشخصی قرار دارد .بنابراین نمی تواند در رأل شکل گیرد و برای ورود به عرصۀ بوینالمللوی بوه
انترار سایر دو بنشیند.
از ایرادات دیگری که بر نرریۀ تأسیسوی شناسوایی وارد شوده ،تعوار آن بوا حوق تعیوین
سرنوشت بهعنوان یک قاعدۀ عام الشمو است .چگونه مویتووان انتروار داشوت دو مسوتعمره
1. Matter of fact
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توسط دولت استعمارگر شناسایی شوند .اگرچوه در موواردی کشوور اسوتعمارگر سورزمینهوای
مستعمره را بعد از استقال شناسایی کرد ،اما اگر به شناسایی صورفا از بعود تأسیسوی بنگوریم،
ممکن بود هیچگاه دولتهای مستعمره بهعنوان یک تابع حقووق بوینالملول فرصوت حضوور در
عرصۀ بینالمللی را پیدا نمی کردند .ایراداتی از این دست زمینوه را بورای طور ،نرریوۀ اعالموی
شناسایی فراهم سارت).(David Raic, 2002, 36
نرریۀ اعالمی :طرفداران ماهیت اعالمی معتقدند ایجاد یوک دولوت بوهعنووان یوک شوخص
حقوقی در حقوق بینالملل مستقل از شناسایی سایر دو است .ازاینرو زمانیکوه یوک ماهیوت
سیاسی شرایط الزم برای ایجاد یک دولوت را دارا باشود ،در حقووق بوینالملول صواحب حوق و
تکلیف میشود و میتواند به عنوان یک تابع ایفای نقش کند .بنابراین شناسایی به نرر این گروه
تأیید رسمی وجود دولتی است که از قبل بهوجود آمده و تمام حقوق و تکوالیفی کوه بور عهودۀ
دولتهاست ،از زمان شکلگیری بر آن بار میشود .به نرر برایرلی« ،بهتر ایون اسوت کوه عمول
شناسایی یک دولت جدید را عملی تأسیسی ندانیم .در واقوع شناسوایی ،نهوادی را کوه از قبول
موجود بوده حیات حقوقی نمی بخشد ،چراکه یوک دولوت بودون شناسوایی شوکل مویگیورد و
صرفنرر از اینکه به صورت رسمی شناسایی شود یا ریر ،باید بهمثابۀ یک دولوت بوا آن مواجوه
شد» ).(Brierly, 1963: 36 in David Raic, 2002: 25
در ماهیت اعالمی بسیاری از رألهای ماهیت تأسیسی دیده نمیشود .عالوهبر این بوا توجوه
به اعالمی بودن شناسایی باید شناسایی را عطف به ماسبق دانست ،چراکوه شناسوایی از عناصور
تشکیل دولت محسوب نمی شود و صرفا تأیید رسمی دولتی است که از قبل ایجاد شوده اسوت.
برای مثا انگلستان در سا  9189اتحواد جمواهیر شووروی را شناسوایی کورد ،اموا آثوار ایون
شناسایی تا انقالب اکتبر  9196به عقب بازگشت دواالس. 993 :9013 ،
با توجه به ایرادات وارده بر نرریۀ تأسیسی بسیاری از کنوانسویونهوا و مراجوع بوینالمللوی
نرریۀ اعالمی را پذیرفتند .براساس مادۀ  0کنوانسیون مونته ویدئو «شوکلگیوری سیاسوی یوک
دولت ،مستقل از شناسایی سایر دولتهاست .»...همچنین براساس مادۀ « 7شناسایی یک دولت
صرفا به این معناست که دولت شناساییکنندۀ شخصیت دولت شناساییشده را با تمام حقوق و
تکالیفی که بر طبق حقوق بینالملل برای آن مقرر شده پذیرفته است».کنوانسیونهای دیگور از
جمله مادۀ  90منشور سازمان دولتهای آمریکایی د 9 9142نیوز مضومون موادۀ  0کنوانسویون
مونته ویدئو را تکرار کردند.
مورد دیگری که به نرریوۀ اعالموی شناسوایی اشواره دارد ،بوه فروپاشوی یوگسوالوی سوابق
برمیگردد .پس از فروپاشی یوگسالوی صربستان و مونتهنگرو کوه روود را جانشوین فدراسویون
 .9منشور سازمان دولتهای آمریکایی در  9176اصال ،شد.
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یوگسالوی می دانستند ،حاضر به شناسایی بوسنی و هرزگوین نبودند و ادعا میکردند سورزمین
بوسنی به راک آنها تعلق دارد و به عضویت بوسنی و هرزگوین در سازمان ملل معتر بودنود.
پیش از تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایوات جنگوی یوگسوالوی سوابق،
کمیسیون صلح داوری اتحادیۀ اروپا تشکیل شد .این کمیسیون در میوان پوانزده نرریوهای کوه
اعالم کرد ،نرریات شمارۀ  6و  1رود را به مس لۀ شناسایی ارتصواص داد و اعوالم داشوت کوه
شناسایی جنبۀ اعالمی دارد و به این ترتیب مانعی بر سور راه عضوویت بوسونی و هرزگووین در
سازمان ملل نیست ،چراکه تأثیری در تشکیل این دولت ندارد دبیگزاده61 :9028 ،و. 67
کلسن برای بررسی ماهیت شناسایی معتقد است که باید ابعاد سیاسی و حقوقی شناسایی را
از یکدیگر تفکیک کرد .ماهیت شناسایی بسته به اینکه از منرر حقووقی بوه آن توجوه شوود یوا
سیاسی ،متفاوت است .به نرور وی شناسوایی از منرور سیاسوی بوه ایون معناسوت کوه کشوور
شناساییکننده تمایل به ایجاد رابطه با دولت شناساییشوده دارد .از آنجوا کوه رابطوه در سوطح
بین المللی با توجه به حاکمیت دولت ها امری آزادانه و ارتیاری اسوت ،دولوت شناسواییکننوده
آزادی کامل در امر شناسایی یا عدم شناسایی موجودیت تازهتأسیس را دارد و ازاینرو شناسایی
از نرر سیاسی هیچگونه اثر تأسیسی ندارد ،چراکه وجود یک کشور را فر میگیرند و صرفا بوا
هدف برقراری ارتباط با آن کشور مبادرت به شناسوایی مویکننود (Hans Kelsen, 1941: 605-
) .606اما مفهوم شناسایی از منرر حقوقی کامال به مفهوم دولوت و عناصور تشوکیل آن وابسوته
است؛ با این توضیح که برای تشکیل یک دولت بایود حکوموت مرکوزی قدرتمنودی بوه اعموا
حاکمیت بپردازد .این حاکمیت باید به طور مؤثر در سرزمینی مشخص بر جمعیتی دائوم اعموا
شود و بهعنوان دولتی مستقل به اعما حاکمیت بپردازد ،بهطووریکوه تحوت حاکمیوت دولوت
دیگری نباشد .اما شناسایی از منرر حقوقی به معنای تأیید وجود این وقایع 9در یک موجودیوت
سیاسی است .ازاینرو دولت شناساییکننده با شنارتی که از موجودیت سیاسی تازهتأسیس پیدا
میکند ،وجود این وقایع تصدیق میکند ) .(Hans Kelsen, 1941: 608کلسن با این توضویحات
نتیجه میگیرد شناسایی از حیث سیاسی اعالمی و از منرر حقوقی جنبۀ تأسیسی دارد8.
کرافورد «بدون تفکیک شناسوایی از حیوث حقووقی یوا سیاسوی» معتقود اسوت شناسوایی
نمی تواند جنبۀ تأسیسی داشته باشد ،زیرا اگر شناسایی ماهیت تأسیسوی داشوته باشود ،اوال بوه
نوعی درالت در امور دارلی سایر دولتها منجر میشود که در این صورت شکلگیوری عناصور
تشکیل دولت امری درون زا نبوده ،بلکه نیازمند تصدیق بیرونی سوایر دو اسوت و دولوتهوا بوا
ارتیاراتی که دارند ،ممکن است موجودیتی سیاسی که شرایط الزم را بهعنوان یک دولت ندارد،
شناسایی کنند یا برعکس آن یک دولت تازهتأسیس را از شناسایی محروم سازند .ثانیا بوا توجوه
1. facts
2. Ibid
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به اینکه روش مشخصی برای شناسایی وجود ندارد و به ارتیوار دولوتهوا واگوذار شوده اسوت،
نمیتوان شکل گیری دولتی را کوامال منووط بوه شناسوایی دانسوت .در غیور ایون صوورت عودم
شناسایی مقدونیه و لیختناشتاین بهترتیب توسط یونان و چکسلواکی 9موانع شوکلگیوری ایون
دولتها شده که تبعا برداشت صحیحی نیست د. James R. Crawford, 2006: 20-21
در قضیۀ تینوکو 8ددیکتاتور سابق کاستاریکایی انگلستان معتقد بود چون حکومت تینوکوو
را شناسایی نکرده است ،پس چنین حکومتی وجود ندارد .درحالیکه قاضی تفت 0در این قضویه
معتقد بود عدم شناسایی صرفا یک اقدام دارلی از طرف دولتی است که شناسایی نکرده اسوت.
با توجه به اینکه تینوکو کنتر مؤثری بر کاستاریکا دارد ،نمیتووان بوه صورف عودم شناسوایی
برری کشورها منکر وجود چنین حکوومتی شود ).(Great Britain v. Costa Rica, 1923: 381
اگرچه این ریی مربوط به شناسایی دولوت 4اسوت ،در برابور پاسوخ بوه ایون ایوراد کوه در موورد
شناسایی یک کشور قابل استناد نیست ،میتوان گفت که اگر به نرر قاضی تقت شناسایی دولت
جنبۀ اعالمی دارد ،پس شناسایی یک کشور به طریق اولی جنبوۀ اعالموی دارد .وقتوی مرجعوی
کارکرد دولت را در یک موجودیت سیاسی که قبال بهعنوان دولت شنارته شده ایفا میکنود ،در
سطح بوین المللوی دیگور چیوزی بورای تأسویس از حیوث شناسوایی وجوود نودارد د James R.
. Crawford, 2006: 23
1
دیوان داوری آلمان_لهستان در مورد تشکیل دولت لهستان نیز عنوان داشوت «شناسوایی
یک دولت جنبه تأسیسوی نودارد ،بلکوه صورفا اعالموی اسوت .شوکلگیوری یوک دولوت اموری
درونزاست و شناسایی چیزی جز اعالم شکلگیوری چنوین موجوودیتی نیسوت»(James R. 7
. Crawford, 1977: 104
اگرچه ماهیت اعالمی شناسایی نرر غالب است ،با این حا نمیتووان اهمیوت شناسوایی را
نادیده انگاشت ،چراکه هیچ مرجعی در عرصۀ بین المللی برای تأیید وجود عناصر تشکیل دولت،
وجود ندارد و ازاینرو شناسایی ولو اینکه ماهیت اعالمی داشته باشد تا حودودی مویتوانود ایون
رأل را پر کند .بهعبارتی صریح تر به صرف ادعای وجود عناصر تشکیل دولت در یک موجودیوت
سیاسی ،نمی توان حکم به ایجاد یک دولت کرد بلکه بایود از طریوق سوازوکاری بور وجوود ایون
عناصر صحه گذاشته شود .برای مثا عدهای در سا 9269وارد جزایر فیجی شوده و بالفاصوله
مدعی شدند که دولت فیجی را تحت پادشاهی تاکومبا 6تأسیس کردند .وضعیت پیشآمده ایون
 .9در سا  9110دو کشور چک و اسلواکی از یکدیگر جدا شدند و دو کشور مستقل را تأسیس کردند.
2. Tinoco
3. Taft
4. Government
5. German- polish mixed arbitral tribunal.
·6. Deutsche Continental Gas Gesellschaft:v, Polish State (1929), Annual Digest, 5 (1929-30), NO·5
7. King thakombau
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سؤا را به ذهن متبادر میکند که آیا در آن برهه به صرف ادعای تشکیل یک دولت باید حکوم
به وجود آن دولت داده میشد د. Hersh Lauterpact,1941: 49
در سا  9214هاردی هیکی 9با سکونت در جزیرهای کوه حودود  633کیلوومتر از سوواحل
دولت برزیل فاصله داشت ،مدعی ایجاد یک دولت شد .در آن زمان با ارسوا ناموه بوه سووئیس
رواهان شناسایی آن دولت و پیوستن به اتحادیۀ جهانی پسوت شود .سووئیس در پاسوخ ا هوار
داش ت که برای پیوستن به اتحادیۀ دولت ساحلی باید ابتکار عمول را بوهدسوت گیورد .در واقوع
سوئیس به صورت ضمنی عنوان داشت که گروه ادعایی به صورف ادعوای اسوتقال از شخصویت
بین المللی برروردار نیست .با توجه به این مثوا الترپاروت نتیجوه مویگیورد بوهدلیول فقودان
سازوکاری که بتواند وجود واقعی یک دولت را تصدیق کند ،صرفا شناسایی اگر با حسون نیوت و
در راستای اصو حقوقی صورت گیرد ،میتواند رأل فقدان سازوکار مذکور را پور کنود د Hersh
. Lauterpact,1941: 50

شناسایی جمعی دولتها در پرتو عضویت در سازمان ملل
اساسنامههای سازمانهای بینالمللی اغلب در مورد نحوۀ امضا ،تصویب ،پذیرش و اینکه به روی
کدام نهادهای بینالمللی بازند ،قواعدی را تصریح میکنند .در برری کنوانسیونهوا مقورر شوده
این کنوانسیونها فقط به روی دولتهای عضوو سوازمان ملول و اساسونامۀ دیووان بوینالمللوی
دادگستری بازند .اما در برری کنوانسویونهوای دیگور مقورر شوده کنوانسویون حاضور بوه روی
دولتهایی که تمایل دارند تعهدات مندرج در آن را بپذیرند ،بواز اسوت .اموین معاهوده در ایون
موارد با چالشهایی مواجه است ،چراکه دولت بودن یک نهاد سیاسی که از مجرای سازمان ملل
گذشته ،بهنوعی اثبات شده است ،اما اگر دولتی با توجه به مالحرات سیاسی داز جمله حق وتوو
در شورای امنیت یا دالیل دیگر نتواند یا نخواهد به عضویت سازمان ملول یوا اساسونامۀ دیووان
بینالمللی دادگستری درآید ،در اینجا نمیتوان به صرف عدم عضویت در سازمان ملول و دیووان
از پیوستن دولت به آن معاهده جلوگیری کرد و دولت بودن آن را به چوالش کشوید .در نتیجوه
برای جهانشمولی معاهدات بینالمللی و پیوستن هرچه بیشتر دولتها به کنوانسیونها ،عضویت
در سازمانهای تخصصی ملل متحد را هم به موارد مذکور افزودند و نشانۀ دولت بودن یک نهواد
دانستند ،چراکه بهدلیل نبود حق وتو در مؤسسات تخصصی و کمتر بودن شوائبههوای سیاسوی
امکان دارد دولتی عضو سازمانهای تخصصی باشد ،بدون اینکه عضو سازمان ملل باشد و امروزه
تمام دولتها حداقل عضو یکی از مؤسسات تخصصیاند .بهعبارت دیگر ،براسواس فرموو ویون،
نهادهای سیاسی که بهمنزلۀ یک دولت محسوب میشوند ،میتوانند بوه معاهوداتی کوه بوه روی
1. Harden hicky
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دولتها بازند ،بپیوندند 9و دلیل دولت بودن آنها میتواند عضوویت در سوازمان ملول ،اساسونامۀ
دیوان بینالمللی دادگستری و مؤسسات تخصصی ملل متحد و حتی سازمان بینالمللوی انور ی
اتمی باشد ،ازاینرو اساسنامۀ بسیاری از سازمانها مقرر داشتهاند که این اساسنامه به روی کلیۀ
دولتهای عضو سازمان ملل ،اساسنامۀ دیوان و مؤسسات تخصصی ملل متحد باز است8.
عالوهبر درج فرمو وین در کنوانسیونهای وین مربوط بوه حقووق دیپلماتیوک و کنسوولی،
گنجاندن آن در مادۀ  29کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات موجب بحثهای فراوانی در
کمیسیون حقوق بینالملل شد تا اینکه طور ،پیشونهادی برزیول و انگلسوتان بودینترتیوب بوا
اصالحاتی پذیرفته شد دعهدنامۀ حاضر برای امضا به روی کلیۀ کشورهای عضو سازمان ملول یوا
سازمانهای تخصصی یا آ انس بینالمللی انر ی اتمی یا هر طرف ملحقشده به اساسنامۀ دیوان
بینالمللی دادگستر ی یا سایر کشورهایی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل دعوت شدند توا
طرف معاهدۀ حاضر قرار گیرند ،مفتو ،است ...د . Mark E. Villiger,2009: 982بنابراین اغلوب
پیششرط عضویت یک نهاد سیاسی در سازمانهای بینالمللی و بهطور راص در سوازمان ملول
ددولت بودن آن نهاد سیاسی است.
براساس مادۀ  4منشور ،مهمتورین شورط عضوویت در سوازمان ملول «دولوت بوودن» نهواد
متقاضی است .با توجه به مادۀ  9کنوانسیون مونته ویدئو و حقوق بینالملل عرفی برای تشوکیل
دولت ،عناصری الزم است که در دکترین حقوقی به آن پردارته شده است .کاره دومالبر دولوت
را جماعتی انسانی میداند که مستقر در سرزمین مشخص با سازمانی که نتیجۀ آن بورای گوروه
موردنرر و در رابطۀ رود با اعضا دارای نیروی برتر عملکرد فرماندهی و اجبوار اسوت د carre de
 ،malberg, 1920: 7در قاضی . 961 :9063 ،با وجود ایرادات وارد بر تعریف مذکور ،با توجه به
این تعریف و عرف بینالمللی برای اینکه نهادی بتوانود بوهعنووان دولوت در عرصوۀ بوینالمللوی
شنارته شود ،باید از چند عنصر برروردار باشود .9 :جمعیوت دائوم .8 ،سورزمین مشوخص و .0
قدرت سازمانیافته.
از نخستین شرایط تشکیل هر دولتی ،وجود جمعیتی پایدار است .البته باید توجه داشت که
عنصر جمعیت زمانی میتواند از عناصر موجد یک دولت باشد که پورورده شوود و یوک ملوت را
تشکیل دهد .در ابتدای منشور ملل متحد نیز عنوان شده «ما مردمان ملول متحود »...در اینجوا
پس از اشاره به مردمان ،ملل متحد را مورد توجه قرار میدهد .در واقع ملت شکل سازمانیافتوۀ
مردم است ،بهطوریکه مردمان در قالب ملتهوا در عرصوۀ بوینالمللوی بوه ارتبواط بوا یکودیگر
میپردازند دفلسفی. 94 :9029 ،
 .9برای مثا براساس مادۀ  0اساسنامۀ سازمان بهداشت جهانی عضویت در این سازمان به روی تمام دولتها باز است.
 .8برای مثا طبق مادۀ  1اساسنامۀ سازمان جهانی مالکیت فکری اعضای دائمی وایپو دولتهای عضو سازمان ملل،
اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری ،مؤسسات تخصصی ملل متحد و سازمان بینالمللی انر ی اتمی است.
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برای اینکه گروه انسانی بتواند بهعنوان دولت در عرصۀ بینالمللی شنارته شود ،بایود دارای
سرزمینی معینی باشد .در واقع «سرزمین یک شیء نیست ،بلکه چارچوب اسوت .اموا چوه نووع
چارچوبهای؛ چارچوبی که در آن قدرت عمومی اعما میشود .در واقع سرزمین نمایش بیرونوی
قاضوی. 891 :9063 ،
محدوده ای است که اعموا حکوومتی یوک دولوت در آن جریوان دارد» دقا ضی،
بهنرر میرسد حتی با وجود معین نبودن دقیق مرزها هم نمیتوان حکم به عودم وجوود عنصور
سرزمین کرد .دیوان بین المللی دادگستری در ریی فالت قارۀ دریای شما عنوان میکند «...در
حقوق بینالملل قاعده ای مبنی بر اینکه مرزهای یک دولت باید امال تحدید شده باشوند ،وجوود
ندارد و اغلب در نقاط مختلف و برای مودت طووالنی مرزهوا نوامعین بواقی مویماننود(ICJ »...
. Reports, 1969: para.46
در مورد عنصر حاکمیت ،قاضی الوارز در نرر انفرادی رود در ریی کورفوو عنووان مویکنود
«به وسیلۀ حاکمیت تمام حقوق و ویژگی هایی که یک دولت در محدودۀ سرزمینی رود ،جودای
از سایر دولتها در عین حا در ارتباط با سایر دولتها داراست ،روشن میگردد .برری تورجیح
میدهند مفهوم حاکمیت را مفهوم منسوری بدانند ،درحالیکه مفهوم حاکمیت ریشهای عمیوق
در احساسات یک ملت و رو ،و روان مردمان آن دارد ...مفهوم حاکمیت بهتدریج و در گذر زمان
توسعه مییابد و لذا باید با شرایط جدید زندگی اجتماعی وفق داده شود .مفهوم حاکمیت دیگور
مانند گذشته حقی مطلق و منحصربهفرد برای دولتهوا ایجواد نمویکنود .اموروزه بوا توجوه بوه
وابستگی های متقابل اجتماعی و رجحان منافع عمومی قواعد زیادی بررالف میل دولوتهوا بوه
حاکمیت مطلق آنها لجام زده است .در واقع امروزه حاکمیت با توجه به حقوق بینالملل جدیود
و تحت سویطرۀ آن اعموا مویشوود» (Icj, Individual Opinion by Judge Alvarez, 1949:
) . 43به نرر کرافورد برای تشکیل حکومت ،یا باید حاکمیت توسط دولت مشروع بهطوور واقعوی
اعما شود یا اینکه در پرتو ضوابط حقوقی صالحیت اعما حاکمیوت توسوط آن دولوت وجوود
داشته باشد .به عبارت دیگر ،به نرر کرافورد حاکمیت دولت از دو منرر موورد توجوه اسوت :او
اعما حاکمیت مؤثر توسط دولتی مشروع و دوم صالحیت اعما حاکمیت توسط آن دولت .هر
کدام از این موارد برای تأمین عنصر حاکمیت بهعنوان یکی از عناصر تشکیلدهندۀ دولت کوافی
است .دولتهایی که در نتیجۀ اعما اصل تعیین سرنوشت بهوجود میآیند ،اغلب عمال قادر بوه
اعما حاکمیت مؤثر نیستند ،اما از حیث حقوقی از صالحیت اعما حاکمیت برروردارند و هور
دو مورد دچه دولتهایی که عمال قادر به اعما حاکمیت مؤثرند 9و چه دولتهایی کوه صورفا از
حیث حقوقی از صالحیت اعما حاکمیت برروردارند ، 8در عرصۀ بینالمللی بهمنزلۀ یک دولت
مستقل شنارته مویشووند .بوهعبوارتی دیگور دولوتهوایی کوه از صوالحیت اعموا حاکمیوت
1. Empirical sense of statehood
2. juridical sense of statehood
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برروردارند ،در کنار اصل تعیین سرنوشت بهعنوان اصل اجباری جبورانکننوده 9مویتواننود بوه
برروی،
ری،
مروزه بر
چه ااموروزه
اگرچوه
حاکمیت مستقل رود دست یابند ) .(James R. Crawford, 1977: 117اگر
مالک های نوپدید مانند حق تعیین سرنوشت را حتی بهمنزلۀ یکی از عناصر تشکیلدهندۀ یوک
یک
ساس معیار های
هوای
براسواس
دولت-کشور عنوان کردهاند درنجبریان و فرحزاد ، 871 :9014 ،با این حا برا
سنتی وجود عناصر مذکور میتواند نویدبخش وجود یک دولت در عرصۀ بینالمللی باشد.
یکی از مسائل قابل طر ،در فرایند پذیرش یک دولت در سازمان ملل متحود ،شناسوایی آن
دولت است ،بدین معنا که آیا عضویت در سازمان ملل را میتوان بهمنزلۀ شناسایی عضوو جدیود
توسط دولتهایی دانست که به عضویت آن ریی مثبت دادهاند؟
نرریۀ شناسایی جمعی از طریق عضویت در سازمان ملل مس لۀ جدیدی در حقوق بینالملل
محسوب نمیشود .مخالفان شناسایی جمعی از طریق عضویت در سازمان ملل ،دلیل مخالفتشان
را ریشههای تاریخی این مس له عنوان میدارند .در کنفورانس سانفرانسیسوکو د 9141نماینودۀ
دولت نرو پیشنهاد کرد که سازمان ملول دارای ارتیوار توصویۀ شناسوایی جمعوی و همچنوین
انصراف جمعی از شناسایی 8باشد ،اما این پیشنهاد در نهایت مورد پذیرش قرار نگرفت .رد کردن
نرر دولت نرو نشان میدهد واضعان منشور ،شناسایی جمعی از طریق عضویت در سازمان ملل
را مردود دانستهاند د . Hans Aufricht, 1949: 691دلیل دیگر مخالفان نرریۀ شناسایی جمعوی
به نامۀ دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در مورد تعیین نمایندۀ مشوروع موردم چوین در
سازمان ملل د 9113است .در این نامه دبیر کل وقت سازمان با تفکیک شناسایی جمعوی یوک
دولت از طریق سازمان ملل و شناسایی انفرادی یک دولت توسط دولتهای دیگر ،عنوان میدارد
که سازمان ملل اساسا دارای ارتیار شناسایی یک دولت نیست؛ اعطای ارتیار شناسایی جمعوی
به سازمان ملل نیازمند اصال ،منشور است ).0( U.N. Doc. S/1466
با این تفاسیر نرر دولتها در زمان تأسیس سازمان ملل نمویتوانود بودون در نرور داشوتن
تحوالت جدید در حقوق بین الملل معتبر باشد .سیستم منشوور بایود در پرتوو رویوۀ سوازمان و
تحوالت جدید حقوق بینالملل تفسیر شود ).(David Raic, 2002: 42
در مقابل برری اندیشمندان معتقدند این مس له واضح است که عضوویت در سوازمان ملول
معاد شناسایی عضو پذیرفتهشده بوهعنووان یوک دولوت اسوت (LA. Shearer, 1949, 124 in
) .David Raic, 2002: 39جان دوگارد از این هم فراتر رفته و با ترکیب نرریۀ شناسایی جمعوی
1. Compensatory force principle
2. the power of recommending collective recognition and collective withdrawal of recognition

 .0برای توضیحات بیشتر در مورد مخالفان نرریۀ شناسایی جمعی ر.ک:
_J. D. van der Vyver, Statehood in international law, Emory Int'l L. Rev., Vol. 5, 1991, pp.24-26
_David Raic,(2002) Statehood and the Law of Self-Determination, Kluwer Law International, VOLUME
43., pp. 42-49
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و نرریۀ الزامی بودن شناسایی 9معتقد است عضویت در سازمان ملول متحود نوهتنهوا شناسوایی
جمعی دولت های عضو را در پی دارد ،بلکه شناسایی عضو جدید برای دولتهایی که به عضویت
آن ریی منفی داده اند ،نیز الزامی است .وی همچنین عنوان میدارد «این حقیقت اجتنابناپذیر
است که چنین نهادهایی به عضویت سازمان ملل درآمدهاند و این عضویت امروزه تصدیق قطعی
استقال و دولت بودن آن نهادها توسط جامعۀ بینالمللی محسوب میشود .البته دولتها الزامی
به رابطۀ دیپلماتیک یا دوجانبه با دولتهای جدید ندارند ...این نتیجهگیری اجتنابناپذیر اسوت
که دولتهای تازه تأسیس از طریق پروسۀ عضویت در سازمان ملول توسوط جامعوۀ بوینالمللوی
شناسایی میشوند» ).(Dugard, 1987: 73 in David Raic, 2002: 39
همان طورکه عنوان شد اگرچه این نرریه نرر همۀ اندیشمندان را جلب نکرده ،اموا بوهنرور
می رسد ریی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان ملل بهطور ضمنی حواوی شناسوایی عضوو
جدید نیز است ،زیرا دولتها با عضویت در سازمان ملل متعهد میشوند تا به حاکمیت یکودیگر
احترام بگذارند ،روابط میان یکدیگر را بر مبنای روابط دوسوتانه و صولح آمیوز تعریوف کننود ،از
مدارله در اموور دارلوی یکودیگر اجتنواب ورزنود ،ارتالفوات روود را از طریوق مسوالمتآمیوز
حلوفصل کنند و ....بهنرر میرسد پذیرش چنین تعهداتی از سووی اعضوای سوازمان ،بوهنووعی
شناسایی یکدیگر محسوب می شود .در واقع شناسایی نیز آثاری جز موارد موذکور نودارد .البتوه
شناسایی را باید از روابط دیپلماتیک تفکیک کرد .در واقع روابوط دیپلماتیوک شورط الزم بورای
شناسایی محسوب نمیشود دبیگزاده. 002 :9019 ،

قطعنامۀ  :76/11شناسایی جمعی فلسطین
عوامل تشکیل دولت درون زا بوده و شناسایی ،تصدیق بیرونی وجود این عوامل است .اگرچوه بوه
نرر غالب ،ماهیت شناسایی اعالمی است ،این مس له از اهمیت آن نمیکاهد ،چراکوه شناسوایی
گستردۀ یک دولت توسط دو دیگر بهنوعی تثبیتکنندۀ جایگاه آن دولت در نرام بوینالمللوی
است .بهعبارتی دقیقتر...« ،حاکمیوت و اسوتقال فقوط قودرت را تضومین مویکنود .دو عنصور
جمعیت و سرزمین نیز عناصر صوری هستند که بهآسانی تحت تأثیر هر گونوه سولطۀ حقووقی،
سیاسی و اقتصادی قرار میگیرند ،بنابراین نمیتوان گفت که یوک دولوت بوا تصودیق واقعیوات
عینی یادشده موجود میگردد به همین سبب در این مورد توصیف دولتهوای ثالوث از رهگوذر
شناسایی در موجودیت یافتن یک دولت اهمیت ویژهای یافته است» دفلسفی. 921 :9069 ،
با این توضیح باید دید آیا در مورد فلسطین چنین شناسایی صورت گرفته است یا ریور؟ بوا
توجه به اینکه فلسطین به عضویت سازمان ملل درنیامده اما  902دولت به قطعنامۀ  76/91ریی
 .9نرریۀ اجباری بودن شناسایی را الترپارت مطر ،کرد ).(Hersh Lauterpact,1941: chapter XI
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مثبت دادهاند ،قطعنامهای که جایگاه فلسطین را به «دولت نا ر غیر عضو» ارتقا داده است .سؤا
اساسی این است که آیا تصویب قطعنامۀ  76/91توسط مجمع عمومی سوازمان ملول و رطواب
فلسطین بهعنوان «دولت» در این قطعنامه ،میتواند بهنوعی شناسایی جمعی محسوب شود؟
سفیر اسرائیل در کانادا با استناد به موافقتنامۀ اسلو اذعان داشت دستیابی نهایی به صلح و
ایجاد دولت فلسطینی-اسرائیلی تنها از طریق مذاکره میان طرفین میسر است و هر گونه عمول
یکجانبه ،نهتنها بررالف موافقتنامۀ مذکور است ،بلکه روند صلح را با چالش مواجوه مویسوازد.
سفیر فلسطین در ایرلند در پاسخ به این ا هارات عنوان داشت برای فلسطین چارهای جز اقدام
یکجانبه از طریق کسب شناسایی بینالمللی باقی نمانوده اسوت ،چراکوه اسورائیل نیوز در سوا
 9142با زور بهصورت یکجانبه تأسیس رود را اعالم داشت ،درحالیکه نهتنها مرزهای مشخصی
ندارد ،بلکه از پایتختی که مورد شناسایی قرار گرفته باشد نیز برروردار نیست .قاضوی الخسوونه
در نرر انفرادی رود در قضیۀ دیوار حائل اذعان داشت نفس مذاکره صرفا وسیلهای اسوت بورای
رسیدن به هدف است و ازاینرو نمیتواند جایگزین هدف اصلی شود؛ اجرای تعهدات عامالشمو
در حقوق بینالملل نمیتواند مشروط به نتیجۀ مذاکرات میان طرفین باشد (Separate opinion
. of judge Al-Khasawneh, 2004: 106
با این تفاسیر از طرفی با توجه به اینکه مذاکرات همواره بدون نتیجه بوده و از طورف دیگور
پیگی ری عضویت در سازمان ملل و گذشت از فیلتر شوورای امنیوت نیوز احتموا بواالی وتووی
آمریکا را در پی دارد ،پیگیری موضوع از طریق مجمع عمومی و کسوب شناسوایی جمعوی تنهوا
راهحل باقیمانده بهنرر میرسید.(Sir Joseph Hotung Programme for Law, 2011: 30)9
در مورد شناسایی جمعی نررهای متفاوتی ارائه شد .عدهای از حقوقدانان معتقدند سوازمان
ملل اگرچه تجمع حاکمیتهاست ،اما نه دولت است و نوه دارای حاکمیوت توا بتوانود دولتوی را
شناسایی کند .یکی از سناریوهای پیشبینیپذیر پیش از تصویب قطعنامۀ  76/91این بوده کوه
مجمع عمومی طی قطعنامهای وضعیت فلسطین را بهعنوان یک دولت تصودیق کنود و از سوایر
دولتها بخواهد که فلسطین را شناسایی کنند ،البته قطعنامۀ مجمع عمومی هویچگونوه الزاموی
برای سایر دولتها ایجاد نخواهد کرد ،ازاینرو نفس عمل مجمع عمومی را نمیتووان بوهعنووان
شناسایی جمعی محسوب کرد ،بلکه صرفا میتواند جنبۀ توصیه به سایر دولتها را داشته باشود
).(wahlisch Martin , 2012: 251
عدهای از حقوقدانان معتقدنود میوان شناسوایی فوردی و جمعوی بایود تفکیوک قائول شود.
شناسایی جمعی به رصوص اگر در چارچوب نهادی فراگیر مانند سازمان ملل صورت گیرد ،اگور
آن را بهطور کل شناسایی تأسیسی ندانیم ،میتواند دارای آثوار تأسیسوی باشود ،چراکوه گواهی
شناسایی جمعی برای پر کردن رألهایی صورت میگیرد که در مورد عناصر تشکیلدهندۀ یوک
1. Available at: https://www.soas.ac.uk/lawpeacemideast/file70357.pdf
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دولت مطر ،است .در این مورد میتوان شناسایی جمعی سرزمینی را مثا زد که حوق تعیوین
سرنوشت مردم آن مسلم است ،اما استقال آنها مورد تردید میباشود .در ایون موورد شناسوایی
جمعی در کنار اصل بنیادین حوق تعیوین سرنوشوت روأل موجوود را جبوران مویکنود د Dapo
 9 Akande, 2012در این مورد سخنان نمایندۀ وقت اسورائیل د 9141در سوازمان ملول محول
تأمل است که حاکمیت محدود را مانع عضویت در سازمان ملل نمیدانست .وی عنووان داشوت
عناصر تشکیلدهندۀ دولت در مادۀ  4منشور باید با شدت کمتری 8اعما شود ،چراکه در میان
اعضای سازمان ملل دولتهایی هستند که در زمان عضویت از حاکمیت کامل برروردار نبودنود،
با این حا در مجمع عمومی بهعنوان دولت به عضویت سازمان درآمدند0.
ویکتور رودریگز ،4گزارشگر ویژۀ کمیسویون حقووق بوین الملول ،در موورد اعموا یکجانبوۀ
دولت ها این مس له را مورد توجه قرار می دهد .ششمین گوزارش وی در موورد اعموا یکجانبوۀ
دولتها د 8330میتواند به روبی مؤید نرر اریور باشود .وی در ایون گوزارش اذعوان مویدارد
«شناسایی همچنین میتواند در نتیجۀ عمل یک سازمان بوینالمللوی واقوع شوود ،بوهرصووص
زمانیکه یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد درمیآید(Victor Rodriguez Cedeno, 1»...
) .2003: 59همانطورکه از گزارش اریر برمویآیود ،شناسوایی جمعوی از طریوق سوازمانهوای
بینالمللی می تواند محقق شود و عضوویت در سوازمان ملول تنهوا یکوی از اشوکا آن ،و شواید
مهمترین شکل آن محسوب میشود .از دیگر اشکا آن میتوانود زموانی باشود کوه بور «دولوت
بودن» یک نهاد سیاسی در مصوبات سازمانهای بوینالمللوی بوهرصووص سوازمان ملول صوحه
میگذارند و تعداد بسیاری از دولتها به آن قطعنامه ریی مثبت میدهند .دولی که بوه «دولوت
بود» نهاد سیاسی ریی مثبت دادهانود ،بوهصوورت ضومنی «دولوت بوودن» آن نهواد سیاسوی را
شناسایی کردهاند.
به نرر رودریگز عضویت در سازمان ملل بهعنوان یک عمول دارلوی در آن سوازمان اگرچوه
بهصورت صریح و مستقیم به شناسایی نمیپوردازد ،آثوار حقووقی و سیاسوی مشوابهی همچوون
اعما یکجانبۀ دولت ها مانند شناسایی دارد .وی به ا هارات نماینودۀ بریتانیوای کبیور و ایرلنود
شمالی استناد می کند که در زمان عضویت جمهوری رلق کره در سازمان ملول ا هوار داشوت:
«ما جمهوری رلق کره را بهعنوان یک دولت شناسایی میکنیم ،اما طرحی بورای ایجواد روابوط
دیپلماتیک با آن نداریم» 7.بنابراین شناسایی میتواند توسط یک سازمان بینالمللی بهرصووص
1. Available at: http://www.ejiltalk.org/palestine-as-a-un-observer-state-does-this-make-palestine-a-state/
2. less vigorously
3. U.N. SCOR, 3d Sess., 383d mtg., at 10, U.N. Doc. S/PV.383 (Dec. 2, 1948) in wahlisch Martin,
op.cit., p. 241.
4. Victor Rodríguez Cedeño
5. Victor Rodriguez Cedeno, Sixth report on unilateral acts of States, UN Doc. A/CN.4/534 (30 May
2003), p. 59, paras.30
6. Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign and Commonwealth Office, Hansard, House of
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سازمان ملل صورت گیرد ،بدینصورت که در چوارچوب صوالحیتهوا ،در قالوب یوک قطعناموۀ
رسمی مجمع عمومی به منصۀ هور برسد .در واقع ایون شناسوایی ،شناسوایی ضومنی جمعوی
محسوب می شود دبرای مثا دولت آمریکوا قبول از شورکت در کنفورانس نوو  9114در موورد
مس لۀ هند و چین رسما اعالم داشت شرکت این کشور در کنفرانس بوهمنزلوۀ شناسوایی چوین
کمونیست نیست دضیائی بیگدلی ، 891 :9022 ،ازاینرو وقتی شورکت در کنفورانس مویتوانود
بهمنزلۀ شناسایی محسوب شود ،قطعنامۀ سازمان ملل به طریق اولی میتوانود دارای ایون معنوا
باشد  .البته گزارشگر کمیسیون بیان میدارد نرر دولتهای مخالف با این تصمیم محترم اسوت
و شناسایی در مورد آنها تسری نمییابد.
با این توضیحات بهنرر نمیرسد صرف مخالفت  1دولت ددر برابور ریی مثبوت  902دولوت
در قطعنامۀ  76/91مانع شناسایی فلسطین شود .در نتیجۀ این دیدگاه ،فلسوطین بوا دارا بوودن
شناسایی جمعی مجمع عمومی میتواند بهعنوان یک دولت در عرصۀ بینالمللوی مطور ،شوود.
البته طرفداران این نرر معتقدند شناسایی جمعی صرفا از رهگذر مجمع عموومی سوازمان ملول
محقق نمیشود ،بلکه فلسطین پیش از آن بوا عضوویت در یونسوکو توانسوت شناسوایی جمعوی
جامعۀ بینالمللی را کسب کند د9. Dapo Akande, 2012

نتیجهگیری
مردم فلسطین پس از جنگ جهانی دوم برای بازیابی حقوق رود بسویار توالش کردنود .در ایون
زمینه نهضت آزادیبخش فلسطین را تأسیس کردند .این نهضت در ابتدا صرفا بهعنوان نوا ر در
سازمان ملل پذیرفته شد .پس از آن با کسب عنوان نا ر دائم ،حقوق و مزایای بیشتری را بورای
رود فراهم آورد .مجمع عمومی سازمان ملول بوا تصوویب قطعناموۀ 18/ 813حقووق و مزایوای
بیشتری را برای فلسطین در سازمان ملل در نرر گرفت ،بهطوریکوه متعاقوب ایون قطعناموه از
وضعیت ایجادشده برای فلسطین بهعنوان «نا ر عالی یا فووقالعواده» یواد کوردهانود دبیوگزاده،
 . 977 :9019در نهایت فلسطین در سا  8398با تصویب قطعنامۀ  76/91بهعنوان دولت نا ر
غیر عضو شنارته شد 8.بهعبارتی مجمع عمومی سازمان ملل بهنوعی بر وجوود دولوت فلسوطین
صحه گذاشت ،چراکه در مورد وجود جمعیت دائم فلسطینی با توجه بوه نرور مشوورتی دیووان
بینالمللی دادگستری هیچگونه تردیدی وجود ندارد؛ عنصر سرزمین هم بوا توجوه بوه قطعناموۀ
Commons Debates (6th series), vol. 196 (16 October 1991), cited in Harris, Cases and Materials on
International Law, p. 145 in Ibid. para. 31.
1. Available at: http://www.ejiltalk.org/palestine-as-a-un-observer-state-does-this-make-palestine-a-state/

 .8برای مطالعه در مورد ماهیت و انواع نا ران سازمانهای بینالمللی ر.ک:
Eric Suy(1978), the status of observers in international organizations, collected courses of the Hague
academy of international law, RCADI, tome 160.
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 929حدود آن معین شده اسوت .همچنوین شوکلگیوری قووای سوهگانوه در فلسوطین بعود از
موافقتنامههای اسلو و برگزاری انتخابات مردمی برای شکلگیری این نروام سیاسوی بوهرووبی
حاکی از شکلگیری دولت فلسطین در عرصۀ بینالمللی اسوت .در کنوار ایون مووارد شناسوایی
بیش از  903دولت و برقراری رابطه در سطح دیپلماتیک با بیش از  933دولت ،بهنرر میرسود
هیچگونه تردیدی در شکلگیری دولت فلسطین ،باقی نمیگذارد.
بحث شناسایی جمعی از طریق عضویت در سازمانهای بینالمللی از زموان تودوین منشوور
ملل متحد و حتی پیش از آن نیز مطر ،بوده ،اموا در موورد فلسوطین عضوویت ایون دولوت در
سازمان ملل مطر ،نبوده ،بلکه در قطعنامۀ  76/91وضعیت فلسطین بهعنوان یک دولت تصدیق
شده و  902دولت به آن ریی مثبت دادهاند .آنچه در قطعنامۀ اریر اهمیت دارد ،ارتقای جایگواه
فلسطین بهعنوان دولت و شناسایی سایر دولتهاست ،9در غیر این صورت فلسطین در گذشوته
نیز به عنوان نا ر در سازمان ملل حضور داشته است .البته شناسایی ممکون اسوت بوه برقوراری
رابطۀ دیپلماتیک منجر نشود ،چراکه این دو مس له ،دو موضوع مجزا هستند.
ذکر این نکته نیز بی مناسبت نیست که نگارنده در ایون نوشوته در پوی اثبوات شناسوایی
جمعی از طریق قطعنامۀ  76/91بوده است .در واقع نگارنده به دنبوا اثبوات اصول شناسوایی
فلسطین توسط سایر دو نبوده است ،زیرا حتی اگر شن اسایی جمعی از طرف مجمع عمومی
سازمان های بین المللی را ددر مورد فلسطین منتفی بدانیم و قطعنامۀ سازمان ملول را توا آن
حد متقن ندانیم که بتواند مبنای شناسایی فلسطین شود ،فلسطین به صورت فردی همواره از
شناسایی تعداد زیادی از دولتها برروردار بوده است(Sir Joseph Hotung Programme for 8
) .Law, 2011:30ا هارات برری از این دولتها در جلسۀ مجموع عموومی سوازمان ملول در
سپتامبر  8398می تواند مؤید این نرر باشد .نماینودۀ آر انتوین دولوت فلسوطین را براسواس
مرزهای قبل از 9176م شناسایی کرد .همچنین دولت روسیه ،آفریقای جنووبی و بسویاری از
د و دیگر حمایت رود را از دولت فلسطین به صراحت ابراز داشتند(Palestine Liberation 0
) Organization Negotiations Affairs Department, 2012: 24دولت سوئد نیز دبوهعنووان
اولین دولت اروپایی با تأکیود بور حوق تعیوین سرنوشوت فلسوطینیان در  03اکتبور ،8394
فلسطین را بهعنوان دولت به رسمیت شنارت 4.با این حا بهنرر می رسد دولتهایی کوه بوه
 .9البته بهغیر از دولتهایی مانند نیوزیلند ،بلژیک و ...که در مشرو ،مذاکرات مربوط به قطعنامۀ  76/91اعالم
داشتند که ریی مثبت آنها بهمنزلۀ شناسایی فلسطین محسوب نمیشود ،دولتهای سوئیس ،اپن ،ترکیه
و...وجود فلسطین بهعنوان یک ددولت را تصدیق کردهاند .برای مطالعۀ مشرو ،مذاکرات دولتها ذیل
قطعنامۀ  76/91ر.کA/67/PV.44 :
2. Available at: http://www.soas.ac.uk/lawpeacemideast/file70357.pdf
3. Available at: https://palaestina.org/uploads/media/UN_Booklet-WEB.pdf
4. http://tnews.ir/news/A0A132576288.html

1941  بهار،1  شمارۀ،94  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی49

 به طور ضومنی بوه،ارتقای جایگاه فلسطین به عنوان «دولت نا ر غیر عضو» ریی مثبت دادند
.شناسایی این دولت نیز پردارتهاند
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