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תקציר
מסמ %זה נכתב לקראת נסיעה של משלחת חברי כנסת לכנס של האיגוד הבי 7פרלמנטרי בו ידו7
המשפט הבי 7לאומי וקידו; הביטחו 7הבי 7לאומי .מטרת מסמ %זה להציג את הרקע לאופי
המערכת הבי – 7לאומית המשפט הבי – 7לאומי והביטחו 7הבי 7לאומי בדגש על אמנות בי7
לאומיות .כמו כ 7יסקרו האמנות הרב – צדדיות בנושא ביטחו 7בי – 7לאומי עליה 7חתומה ישראל.
במערכת הבי – 7לאומית המאופיינת באנרכיה ,ולעיתי; במאבקי; אלימי; ,המשפט הבי– 7
לאומי נועד ליצור הרמוניה בי 7השחקני; במערכת .במאה ה 20 5גדל מספר 7של המדינות באופ7
משמעותי א %כול 7קיבלו על עצמ 7את כללי המשפט הבי – 7לאומי.
חלק משמעותי מהמשפט הבי – 7לאומי מתקיי; באמנות הבי – 7לאומיות .חלק 7של אמנות אלו
נועד לשמור על הביטחו 7הבי – 7לאומי ,במסגרת ניסיונות ליצור ביטחו 7קולקטיבי .האמנות הרב
– צדדיות שזו מטרת 7משתייכות למספר סוגי; :
 .1אמנות המכוננות מוסדות בי 7לאומיי; כגו 7ארגו 7האו"; ,בית הדי 7הבי – 7לאומי בהאג ועוד.
.2אמנות על פירוק נשק.
.3אמנות על מניעת טרור.
כחלק מהיות ישראל שחק 7במערכת הבי – 7לאומית ,המושפע מהתהליכי; הגלובליי;
המתרחשי; בעול; ,לא נפקד חלקה של ישראל בתהלי %הקודיפיקציה הרווח כיו; במשפט הבי7
לאומי .במסגרת התהלי %נחתמות ג; אמנות רב – צדדיות בנושא ביטחו 7בי – 7לאומי אשר על
חלק 7חתומה ישראל.
ישראל חתומה על :מגילת האו"; ,חוקת בית הדי 7הבי 7לאומי ,אמנת רומא בדבר הקמת בית די7
בי – 7לאומי לפשעי; .איסור על ניסויי; גרעיניי; ,אמנה נגד נשק כימי ,פרוטוקולי; של האמנה
על נשק קונבנציונלי ,אמנה נגד הפצצות טרור ומימו 7טרור.
מתו %האמנות החשובות בנושא ביטחו 7בי – 7לאומי לא חתמה ישראל על :האמנה למניעת הפצת
נשק גרעיני.

 .1רקע
 1.1המערכת הבינלאומית והמשפט הבינלאומי
המערכת הבי – 7לאומית בנויה ממספר רב של יחידות מדיניות עצמאיות )וארגוני; בי– 7
לאומיי;( .על פי המשפט הבי – 7לאומי כל המדינות במערכת שוות .המדינות אינ 7מכירות
בסמכות עליונה שבידה לחוקק חוקי; שיחייבו אות 7או לקבוע את הנעשה בתחומ ,7לא כל שכ7
סמכות היכולה לאכו= חוקי; אלו.
לעיתי; מדינות משתפות פעולה בניה 7על מנת לקד; אינטרסי; משותפי; או כדר %לקידו;
האינטרסי; העצמיי; שלה .7אול; פעמי; רבות הפוליטיקה הבי – 7לאומית מתאפיינת בתחרות
הגורמת לסכסוכי; ,שבה; המדינות מאמצות את המאבק ,כדר %לשרידות או השפעה על הסובב
אות .7המשפט הבינלאומי שוא= ליצור מסגרת פעולה משותפת למדינות ,שתסדיר עקרונות
לפעילות ותביא לפתרו 7סכסוכי; בדרכי שלו;.
 1.2משפט בינלאומי וביטחו 3בינלאומי במאה ה – 20
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בתחילת המאה הוק; חבר הלאומי; שמטרתו הייתה להקי; קהילת ביטחו 7בינלאומית.
לאחר מלחמת העול; השניה כשנראה היה שיעודו של חבר הלאומי; לא הושג הוק; האו";.
אחד מתפקידיו המוצהרי; של הארגו 7הוא לשמור על השלו; העולמי ולקד; את המשפט
הבינלאומי.
התפתחויות חשובות נוספות של המשפט הבי 5 7לאומי במהל %המאה ה 20 5ה:17
 .1גדל מספר הארגוני; הבי – 7לאומיי;.
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 .2גדל באופ 7משמעותי מספר האמנות הבי – 7לאומיות הנחתמות בי 7מדינות.
 . 3התרבה מגוו 7הנושאי; בה; עוסק המשפט הבי – 7לאומי.

 .2משפט בינלאומי ואמנות בינלאומיות
 2.1מקורות המשפט הבינלאומי
א .מנהג בינלאומי  5כללי התנהגות מקובלי; המחייבי; את המדינות ומהווי; חוק במשפט הבי7
– לאומי על א= שאינ; כתובי; במסמ %מחייב.
קביעת קיומו של די 7מנהגי מסתמכת על התנהגות המדינות .כדי לקבוע הא; קיימת פרקטיקה
מחייבת מצד המדינה יש לבדוק את :מש %הזמ 7בו התנהגה המדינה על פי אות; כללי; והישנות
והמשכיות הפעולה על – פי אותה הפרקטיקה.
היווצרות מנהג מחייב במערכת הבי – 7לאומית תלויה באופי הנושא ובמידת ההתנגדות שהוא
מעלה .כמו כ 7מנהג בנושא מסוי; יוכר כמחייב ,א; המעצמות בתחו; זה מקבלות אותו עליה.7
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ב .אמנות בינלאומיות  :אמנה בי – 7לאומית כמוגדר באמנת וינה בדבר דיני אמנות  ) 1969אמנת
האמנות( – "אמנה פירושה הסכ; בי – 7לאומי ,הנער %בי 7מדינות בכתב ומוסדר על ידי המשפט
הבי – 7לאומי ,אשר נכלל א; במסמ %יחיד וא; בשניי; או יותר מסמכי; הקשורי; זה לזה.
ויהיה כאשר יהיה הכינוי שלו".
יש לציי 7מספר דגשי; בהגדרה של אמנה בי – 7לאומית אשר בי 7היתר מבחיני; בינה לבי 7המנהג
הבי 7לאומי:
ב .1האמנה חייבת להתקבל בהסכמה בי 7הצדדי;
ב .2אמנה יכולה להיחת; רק בי 7מדינות.
ב .3ההסכ; חייב להיות בכתב.
ב .4האמנה יכולה להכיל מספר לא מוגבל של מסמכי; ואינה חייבת להיכתב במסמ %אחד.
ב .5הש; הנית 7למסמכי האמנה חסר משמעות לבחינת השאלה הא; המסמכי; נחשבי; אמנה
)כינויי; אפשריי; ה; :הסכ; ,אמנה ,חילופי מכתבי; ,פרוטוקול וכו' (

London, 1998, p.16. ,D.J. Harris, Cases and Materials on International law 1
 2ה 7ארגוני; בי – 7לאומיי; וה 7פרטי; במדינות הפכו לנושאי המשפט הבי – 7לאומי בעוד מלכתחילה רק מדינות
היו מעניינו של המשפט הבי 5 7לאומי.
 3יור; ,דינשטיי .7אמנות בינלאומיות  ,תל – אביב  :הוצאת שוק.1974, 7
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 2.2דר; התקשרות באמנה בינלאומית

משא ומת 7וחתימה
אמנות נקשרות כתוצאה של משא ומת .7משא ומת 7הוא תנאי מחייב לחתימת אמנה ובהעדרו לא
יהיה לאמנה תוק= .על החתימה והמשא ומת 7להתנהל על ידי הנציגי; המוסמכי; של המדינות :
ראשי מדינות או שרי חו ,.ראשי נציגויות דיפלומטיות ,נציגי; לארגוני; בי – 7לאומיי; או
ועידות בי – 7לאומיות המתכנסות לש; ניסוח אמנות רב – צדדיות ,ושליחי; מיוחדי; למשא
ומת 7בעלי ייפוי כוח מטע; הממשלה השולחת.
הכניסה למשא ומת 7אינה מחיבת חתימה על הסכ; .הכרזות או הצעות שהועלו במהל %המשא
ומת 7אינ; תקפי; א; לא הגיעו הצדדי; להסכ; .לאחר החתימה חל איסור על המדינה לבצע
פעולות העלולות להכשיל את מטרת האמנה ,אלא א; כ 7הצהירה שאי 7בכוונתה לאשרר את
האמנה.
אשרור
האשרור משלי; את החתימה כדי שהאמנה תכנס לתוק= .על הצדדי; להסכי; ביניה; כי יש
צור %באשרור לפני כניסת האמנה לתוק= .כאשר יש צור %באשרור אי 7מדינה חייבת לאשרר אמנה
ג; לאחר שחתמה עליה .אי 7מגבלת זמ 7לאשרור אמנות.
היתרונות בחלוקה לחתימה ואשרור ה;:
 .1המדינה מקבלת שהות להחליט א; ברצונה להתקשר באמנה.
 .2הדבר מאפשר למדינה לבדוק הא; האמנה אינה מחיבת את שינוי החקיקה הפנימית הקיימת.
 .3בעוד המשא ומת 7והחתימה נעשית על ידי הרשות המבצעת בלבד ,האשרור במדינות רבות )לא
בכול (7מתבצע בפרוצדורה אליה קשורה ג; הרשות המחוקקת.
סוגי אמנות
א .מספר הצדדי; לאמנה  .1 5אמנה דו – צדדית.
.2אמנה רב – צדדית  :עליה חתומות מספר מדינות .ריבוי המדינות החתומות על אמנה מעלה
את הסיכוי לכ %שתהפו %למנהג מחייב.
ב.מידת החיוב של האמנה .1 – 5אמנה דקלרטיבית  :מצהירה על מנהג קיי; .מחייבת את כל מי
שמחויב למנהג עליו היא מצהירה.
 .2אמנה קונסטיטוטיבית  :יוצרת כללי; משפטיי; חדשי; .מחייבת רק את מי שהצטר= לאמנה.

2.3המשפט בישראל ומשפט בי – 3לאומי
הכללת המשפט הבי – 7לאומי במשפט הישראלי
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 4ישנ 7שתי דרכי; נוספות להתקשרות בי – 7לאומית מלבד חתימה ואשרור  :חילו= אגרות ,והצטרפות )באמנות רב –
צדדיות הצטרפות לאמנה אחרי שחתמו עליה המדינות שניהלו ביניה 7משא ומת.(7
5ישנ 7אמנות המערבות בתוכ 7את שני הסוגי;.
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א .די 3מנהגי בי : 3לאומי
כמו ברוב המדינות ,ג; בישראל ,די 7מנהגי בי 7לאומי הופ %באופ 7אוטומטי לחלק מהדי 7המקומי,
ללא צור %בפעולת הכללה כלשהי.
כאשר ישנו ספק לגבי ההתאמה בי 7הדי 7המנהגי הבי – 7לאומי לחוק הישראלי ,בית המשפט
הישראלי מנסה לפרש את החוק ,עד כמה שנית ,7כ %שיתאי; לדי 7הבי 7לאומי .במקרה של סתירה
ברורה בי 7הדי 7המנהגי הבי – 7לאומית והחוק הישראלי ,שאינה יכולה להיפתר על ידי פרשנות,
ניתנת עדיפות לדי 7הישראלי.
ב .אמנות בי – 3לאומיות
 .1אמנות דקלרטיביות – אמנות מסוג זה הופכות באופ 7אוטומטי חלק מהדי 7הישראלי מתוק=
המנהג הבי – 7לאומי העומד בבסיס.7
 .2אמנות קונסטיטוטיביות – אינ 7נכללות באופ 7אוטומטי בדי 7הישראלי אפילו א; ה 7מחייבות
את מדינת ישראל ברמה הבי – 7לאומית.
על מנת שיחולו בדי 7הישראלי הפנימי יש צור %בחקיקה ראשית על ידי הכנסת .לעיתי; החוק
מכיל בתוכו סעי= המעניק מראש תוק= לכל אמנה בי – 7לאומית שעתידה להיחת; בנושא מסוי;.
העברת האמנות הבי – 7לאומיות לתו %המשפט הפנימי יכולה להיעשות ג; באמצעות תקנות.
ישנ; חוקי; אשר יישומ; תלוי באמנה קיימת ,כגו 7חוקי הסגרה ,לפיה; יש להסגיר אד; א;
קיי; הסכ; הסגרה המחייב הדדיות ואפילו א; האמנה סותרת את כללי החוק.
7
ג .תפקיד הכנסת בכריתת אמנות בי : 3לאומיות
בישראל הממשלה אחראית לאשר ולאשרר אמנות בי – 7לאומיות ,א %בסמכות הכנסת לבקש דיו7
בתו %זמ 7מוגבל לאחר שהאמנה הונחה על שולחנה .במש %השני; נוצר נוהג שעל פיו מביאה
הממשלה כל הסכ; ,שמשמעותו ויתור על שטחי; המצויי; בחזקתה בפועל ,לאישור הכנסת.
נוהג זה אינו מעוג 7בחקיקה ,א %בתקנו 7הכנסת נקבע כי "הממשלה רשאית לקבוע כי אמנה
פלונית ,בשל חשיבותה ,תובא ג; לאישור הכנסת או לאשרורה" .נוס= על כ %נקבע בתקנו7
הממשלה כי כל אמנה צריכה להיות מונחת על שולח 7הכנסת לעיונ; של חברי הכנסת שבועיי;
לפני אישורה בממשלה למעט מטעמי דחיפות או סודיות.

 .3אמנות בי – 3לאומיות בנושא בטחו 3בי – 3לאומי עליה 3חתומה
ישראל: 8
הסקירה להל 7תעסוק באמנות בי – 7לאומיות רב צדדיות עליה 7חתומה ישראל .חלק
מהאמנות ה 7למעשה אמנות המכוננות ארגו 7בי – 7לאומי שלו תפקיד כלשהו בשמירה על
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Ruth, Lapidoth. “ International Law Within the Israel Legal System; in: Israel Law Review, Vol.24,
Nos.3-4, 1990,pp. 451-484.
 7המכו 7הישראלי לדמוקרטיה" .תפקיד; של פרלמנטי; באישור אמנות בי – 7לאומיות"; פרלמנט  ,חוברת 22
דצמבר  ,1998עמ' .10 – 8
8סקירת האמנות כוללת רק אמנות בי 7לאומיות רב צדדיות עליה 7חתומה ישראל .משתי סיבות :
א .אמנות אילו ה 7הרלוונטיות ליצירת בטחו 7בי – 7לאומי ברמה הגלובלית והתקדמות לקראת שלו; עולמי
אפשרי.
ב .במקרה שחתומות על אמנות אילו מספר רב של מדינות גדול יותר הסיכוי שיהפכו למנהג מחייב.
הסקירה נערכה על ידי כותב המסמ ,%מאחר ופניות חוזרות למשרד החו .בבקשה לקבל סקירה מקיפה נענו באופ7
חלקי .לכ 7ישנה אפשרות כי הסקירה אינה ממצה.
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הביטחו 7הבי – 7לאומי והשלו; בעול; וחלק 7אמנות העוסקות בנושא מסוי; .האמנות
הכלולות בסקירה עוסקות בניסיו 7לשמור על השלו; העולמי ואינ 7דנות בדיני המלחמה.
בנוס= לאמנות בנושא בטחו 7בי – 7לאומי ,עליה 7חתומה ישראל ,יוצגו אמנות חשובות עליה7
ישראל לא חתומה א %ה 7מרכזיות במערכת האמנות הבי – 7לאומיות ומטרת 7ליצור זירה בי7
– לאומית בטוחה יותר.

 3.1מגילת האומות המאוחדות UN Charter :
ארגו 7האומות המאוחדות )או";( נוסד ב  24באוקטובר  ,1945על ידי  51מדינות המחויבות
לשמירת השלו; באמצעות שתו= פעולה ובטחו 7קולקטיבי )כיו; חברות באו";  189מדינות(.
החברות באו"; ה 7מדינות ריבוניות .האו"; אינו ממשלה עולמית ,ואי 7הוא מחוקק חוקי;.
אול; הוא מסייע לפתרו 7סכסוכי; בי – 7לאומיי; .במסגרת האו"; יש לכל מדינה את האפשרות
להשמיע את קולה ובכ %היא משפיעה ,במידה כזו או אחרת ,על עיצוב מדיניות עולמית המשפיעה
בסופו של דבר על כל האומות.
 .3.1.1הצטרפות ישראל לאו"5
יו; לאחר הקמתה בקשה ישראל להצטר= לארגו 7האו"; א %בקשתה נדחתה .כשנה מאוחר יותר,
ב  11במאי  ,1949התקבלה ישראל כחברה ה  59של האו";.
כחלק מהצטרפות ישראל לארגו 7מחויבת ישראל למלא אחר ההתחייבויות המופיעות במגילת
האו"; .בהחלטת הקבלה של ישראל לאו"; צוי 7במפורש כי בנוס= למגילת האו"; ישראל
מחויבת למלא אחר החלטות העצרת ) 181החלטת החלוקה( והחלטה ) 194העוסקת בי 7היתר
9
בבעיית הפליטי;(.
10
 3.1.2מגילת האו" 5וביטחו 3בי : 3לאומי
כאשר מדינות הופכות חברות בארגו 7האו"; ,ה 7מסכימות לקבל על עצמ 7את המחויבויות של
מגילת האו"; .המגילה היא אמנה בי – 7לאומית המסדירה עקרונות בסיסיי; ביחסי; הבי– 7
לאומיי; .המגילה נחתמה ב  26ביוני  .1945לפי המגילה לאו"; ארבע מטרות מרכזיות:
 .1לשמור על השלו; והביטחו 7הבי – 7לאומי.
 .2לפתח יחסי; ידידותיי; בי 7האומות.
 .3לשת= פעולה בפתרו 7בעיות בי – 7לאומיות ולקד; את השמירה על זכויות האד;.
שלושת הגופי; העיקריי; של האו"; המיועדי; ליישוב סכסוכי; בדרכי שלו; ה; :מועצת
הביטחו ,7העצרת הכללית ,ומזכירות האו";.
11
 .3.1.3העצרת הכללית

9 Admission of Israel to Membership in the United Nations 11 May 1949.
10
מתו %ההקדמה של מגילת האומות המאוחדות.
11חלק זה נכתב על פי :
United NationsDepartment of Public Information. The UN in Brief , September 2000.
www.un.org
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כל המדינות החברות באו"; מיוצגות בעצרת הכללית בה נפגשות המדינות לדו 7בבעיות הדחופות
על סדר היו; העולמי .במושב האחרו 7של העצרת דנו ,בי 7היתר ,בנושאי; הבאי; :פירוק נשק
גרעיני ,איכות הסביבה ,פיתוח ,גלובליזציה ועוד.
לכל מדינה ישנו משקל שווה בהצבעה .החלטות בנושאי; חשובי; כגו 7שלו; בי – 7לאומי ובטחו,7
מתקבלות על ידי רוב של שני שלישי; .נושאי; אחרי; מתקבלי; על ידי רוב רגיל .בשני;
האחרונות נעשי; מאמצי; לקבל החלטות בקונצנזוס ולא ברוב פורמלי.
העצרת לא יכולה לכפות פעולה על שו; מדינה אבל המלצותיה מהוות אינדיקציה חשובה לדעת
הקהילה הבי – 7לאומית.
העצרת מתכנסת באופ 7סדיר רק מספטמבר עד דצמבר א %ישנה אפשרות לכנס ישיבות מיוחדות,
מחו .לתקופה הסדירה בה מתכנסת העצרת ,בנושאי; בה; יש עניי 7מיוחד.
 .3.1.4מועצת הביטחו3
מגילת האו"; מעניקה למועצת הביטחו 7את האחריות העיקרית לשמירה על השלו; הבי– 7
לאומי והביטחו .7המועצה יכולה להתכנס בכל זמ 7כאשר השלו; מאוי; .כל המדינות החברות
באו"; חייבות למלא אחר החלטות מועצת הביטחו.7
ישנ 15 7חברות מועצה .חמש מה 7קבועות  :סי ,7צרפת ,ארצות – הברית ,רוסיה ,ובריטניה.
שאר עשרת החברות נבחרות על ידי העצרת הכללית לתקופה של שנתיי;.
החלטות המועצה מתקבלות בהצבעה בעד של תשע חברות לפחות.
החלטה לא תתקבל א; חברה קבועה הטילה ווטו על ההצבעה פרט להצבעות בענייני נוהל.
המועצה יכולה להמלי .לעצרת הכללית במינוי מזכיר כללי חדש ובקבלת חברות חדשות לאו";.
הפרקי; השישי והשביעי של מגילת האו"; עוסקי; ביישוב סכסוכי; בדרכי שלו; ,הפרת השלו;
ופעולות כלפי איומי; על השלו; העולמי.
הפרק השישי במגילת האו"; דורש מכל בעלי סכסו %לפתור אותו בדרכי שלו; של משא ומת,7
תיוו ,%בוררות ועוד .המגילה מקנה למועצת הביטחו 7את תפקיד השומרת על היציבות הבי– 7
לאומית ומאפשרת לה לחקור כל סכסו %ולהמלי .על דרכי; ושיטות נאותות להסדר;.

בפרק השביעי של מגילת האו"; מוגדרי; האמצעי; בה; יכולה מועצת הביטחו 7להשתמש כדי
לשמור על הביטחו 7הבי – 7לאומי מפני איומי; על השלו; .להל 7עקרי הדברי;:
מועצת הביטחו 7רשאית להחליט באילו אמצעי; לא צבאיי; לנקוט כדי לכפות על מדינה את
השמירה על השלו; העולמי .אמצעי; אלו יכולי; להיות הפסקת יחסי; כלכליי; ,הפסקת קשרי
תחבורה וכו'.
א; אמצעי; אלו אינ; מספיקי; רשאית מועצת הביטחו 7לעשות מעשה על ידי חילות האוויר הי;
והיבשה הדרושי; לקיו; השלו; והביטחו 7הבי – 7לאומיי;.
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כדי לתרו; את חלק; לקיו; השלו; והביטחו 7הבי – 7לאומיי; מתחייבות כל המדינות החברות
באו"; להעמיד לרשותה של מועצת הביטחו 7חילות חמושי; לפי דרישתה.
אי 7בדברי; האמורי; לעיל פגיעה בזכות ההגנה העצמית של כל חברה באו"; כל עוד לא נקטה
מועצת הביטחו 7את האמצעי; הנחוצי; לקיו; השלו; והביטחו 7הבי – 7לאומיי; .כמו כ ,7יש
לציי 7כי בסופו של דבר יש צור %בשיתו= פעולה של המדינות ע; ארגו 7האו"; כיוו 7שלו אי 7כח
משל עצמו.
 .3.1.5מזכירות האו"5
המזכירות מוציאה לפועל את העבודה המנהלתית של האומות המאוחדות כפי שהורו העצרת
הכללית ,מועצת הביטחו ,7וגופי האו"; האחרי; .בראשה עומד מזכיר כללי ,הממונה על ההנחיות
המנהליות.
תקציב המזכירות הכללית מגיע מקרוב ל  160מדינות .משרדי המזכירות ממוקמי; בניו – יורק
)משרד ראשי( ,ז'נבה ,וינה ,וניירובי.
העצרת מתכנסת באופ 7סדיר רק מספטמבר עד דצמבר א %ישנה אפשרות לכנס ישיבות מיוחדות,
מחו .לתקופה הסדירה בה מתכנסת העצרת ,בנושאי; בה; יש עניי 7מיוחד.
 .3.1.6פעולות האו" 5לשמירה על השלו5
שמירת השלו; היא מטרה מרכזית של ארגו 7האו"; .כחלק מהניסיו 7להגשי; מטרה זו פועל
האו"; במספר דרכי; :
 .1פירוק נשק  5מניעת הפצת נשק להשמדה המונית והפחתת כמותו היא אחת ממטרות
האו"; .לצור %כ %פורו; למשא ומת 7על פירוק נשק .בי 7האמנות הבי – 7לאומיות
שנחתמו כתוצאה מפעילות זו :האמנה לאי הפצת נשק גרעיני ,והאמנה נגד ניסויי;
גרעיניי;.
 .2עשיית שלו; – המזכירות הכללית מביאה לתשומת לב מועצת הביטחו 7כל עניי 7המפריע
לשלו; הבי – 7לאומי .כמו כ 7המזכירות מציעה את שירותיה כמתוו ,%וכ 7מנהלת
מדיניות של "דיפלומטיה מונעת" שמטרתה למנוע הסלמת סכסוכי;.
 .3שמירה על השלו; – מועצת הביטחו 7הקימה כוחות שמירה על השלו; ,שרוב; עסקו
במשימות צבאיות כמו שמירה על הפסקת אש ,אזורי חי .בזמ 7משא ומת 7וכו'  .משנת ,
 1948בה הוצא לפועל המבצע הראשו 7לשמירה על השלו; הוציא האו"; לפועל 54
מבצעי;.
 .4קידו; המשפט הבי – 7לאומי – אחת מהמטרות המופיעות במגילת האו"; .לש; קידו;
מטרה זו מעודד האו"; תהלי %קודיפיקציה בו המדינות חותמות על אמנות בנושאי;
בה; לא היו אמנות קיימות לפני כ .7אמנות אלו אמורות להוות בסיס לקידו; הביטחו7
הבי – 7לאומי.

 3.2בית הדי 3הבי – 3לאומי בהאג ICJ12 :

- International Court of Justice General Informationwww.icl-icj.org12
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בית הדי 7הבי – 7לאומי בהאג החל לפעול בשנת  .1946הבסיס המשפטי של בית הדי 7נמצא
במגילת האו"; )פרק י"ד( וחוקת בית הדי ,7הנספחת למגילה ,ונחשבת חלק בלתי נפרד מימנה.
בית הדי 7הבי – 7לאומי הוא הגו= השפוטי של האו"; ומקו; מושבו בהאג .בית הדי 7הנוכחי
החלי= את בית הדי 7הבי – 7לאומי הקבוע )  ( PCIJשנוסד בשנת  .1922חוקות בתי הדי 7דומות
במידה רבה.
לבית הדי 7ישנ; שני תפקידי; עיקריי; .1 :ליישב סכסוכי; שהובאו לפניו על ידי המדינות
בהתא; למשפט הבי – 7לאומי .2 .לייע .בשאלות משפטיות המופנות אליו על ידי גופי האו";
השוני;.
בית הדי 7מורכב מחמישה עשר שופטי; הנבחרי; לתשע שני; על ידי העצרת הכללית של האו";
ומועצת הביטחו.7
מדינות בלבד יכולות לדו 7בפני בית הדי . 7ה 7כוללות את המדינות החברות באו"; ואת שווי,.
שאינה חברה בארגו .7בית הדי 3יכול לדו 3רק בסכסו; בו מעורבות מדינות שקיבלו עליה 3את
שיפוט בית הדי.3
פסיקת בית הדי 7סופית ואי 7אפשרות ערעור .א; מדינה המעורבת בדי 7לא מילאה אחר פסיקת
בית הדי 7הצד השני יכול לפנות למועצת הביטחו 7של האו"; .מועצת הביטחו 7מעול; לא הפעילה
סמכות זו.
פעולת בית הדי 7הבי – 7לאומי לא רק מדגישה את תפקיד המשפט ביחסי; הבי – 7לאומיי; ,אלא
ג; תורמת להתפתחות המשפט הבי – 7לאומי .על ידי פרשנות של המשפט הבי – 7לאומי הקיי;,
בהתא; למקרה הנידו ,7פותח בית הדי 7את האפשרות להתפתחויות במשפט הבי – 7לאומי .כמו
כ 7החלטות בית הדי 7עצמ 7ה 7מקור משני במשפט הבי 7לאומי ומהוות חלק מתהלי%
הקודיפיקציה של המשפט הבי – 7לאומי המנהגי.
בית הדי 7מוסמ %לדו 7רק א; המדינות שה 7צד לסכסו %הסכימו להביא את הסכסו %להכרעת בית
הדי .7הסכמה זו יכולה להנת 7מראש ,ע; הגבלות וסייגי; או בדיעבד לגבי סכסו %קיי; .כמו – כ7
ישנ; הסכמי; שקובעי; כי כל סכסו %לגבי אותו הסכ; יובא להכרעת בית הדי .7בשנת 1986
ישראל חזרה בה מהסכמתה מראש שנתנה בזמנו ,ע 5סייגי ,5להביא סכסוכי 5להכרעת בית
הדי.3

 3.3בית הדי 3הבי – 3לאומי לפשעיICC – 5
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 .3.3.1רקע
המאמצי; להקי; בית די 7בי – 7לאומי לפשעי; החלו מיד לאחר מלחמת העול; השניה .בעקבות
פשעי; נגד האנושות,שבוצעו במלחמת העול; ,הוקמו בתי המשפט בנירנברג וטוקיו ונחתמה
האמנה נגד השמדת ע; .אמנה זו מכילה התייחסות לבית משפט בי – 7לאומי לפשעי;.
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Evaluating the ICC Regime: the Likely Impact On Stats and International Law”; Adress by: Hans,
Corell, Peace Palace – The Hague, The Netherlands, 21 December 2000.
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במש %השני; לא הוק; בית די 7מעי 7זה בגלל המצב הפוליטי הגלובלי  5המלחמה הקרה .א %בכנס
בי – 7לאומי שנער %ברומא ב  17ביולי  1998התקבלה אמנת רומא ) ,(Rome Statuteברוב של 120
מדינות בעד ו  7מדינות נגד .עד דצמבר  2000חתמו על האמנה  123מדינות ,האמנה תכנס לתוק=
רק כאשר  60מדינות יאשררו אותה.
 3.3.2ישראל והאמנה
בתחילה לא חתמה ישראל על האמנה ,למרות שבמש %השני; הייתה בעדה ,בי 7הסיבות :הגדרת
יישוב והעברת אוכלוסייה לשטח כבוש כפשע מלחמה) ,האמנה מחייבת כגו= אחד ללא יכולת
להצביע בעד חלקי; מהאמנה בלבד( ,ועוד .בסו= שנת  2000חתמה ישראל על האמנה.
20
 .3.3.3עקרי האמנה
 .1בית הדי 7עצמאי מהאו";.
 .2לבית הדי 7נתנה הסמכות לדו 7אנשי; )לא מדינות( הנאשמי; בפשעי מלחמה ,השמדת
ע;,ופשעי; נגד האנושות.
 .3אי 7בסמכות בית הדי 7לדו 7בפשעי; שנעשו בעבר.
כדי לשפוט אד; צרי %בית הדי 7את רשות המדינה שבשטחה התבצע הפשע או מדינה שהנאש;
אזרח שלה .למדינה זכות קדימה א; ברצונה לשפוט את הנאש; בעצמה.

 3.4האמנה לאיסור על ניסויי 5גרעינייCTBT13 – 5
 3.4.1רקע
האמנה התקבלה על ידי העצרת הכללית של האו"; ב  10בספטמבר  .1996נכו 7ל  5בדצמבר 2000
 160מדינות חתמו על האמנה .האמנה תכנס לתוק= רק לאחר שיחתמו ויאשררו אותה לפחות 44
מדינות.
הצטרפות ישראל לאמנה  :ישראל חתמה על האמנה ב  25בספטמבר  1996א %טר; אשררה
אותה.
 .3.4.2עקרי האמנה
 .1אסור למדינה לבצע ניסוי הכולל פיצו .נשק גרעיני ולמנוע כל פיצו .גרעיני בכל מקו;
תחת שלטונה.
על כל מדינה להימנע מלסייע ,לעודד ,ולהשתת= בכל דר %שהיא בהוצאה לפועל של ניסויי; בנשק
גרעיני או פיצו .גרעיני אחר.

 3.5האמנה האוסרת שימוש ייצור ופיתוח נשק כימי – CWC 14
 .3.5.1רקע
האמנה נפתחה לחתימה בפאריז ב  13בינואר  .1993המשא ומת 7על האמנה נמש %כעשרי; שנה
בוועידה לפירוק נשק בז'נווה .כיו;  174מדינות חתמו על האמנה והיא נכנסה לתוק= ב  29באפריל
 ,1997לאחר ש  65מדינות אשררו אותה.
הצטרפות ישראל לאמנה  :ישראל חתמה על האמנה ב  13לינואר  ,1993א %לא אשררה אותה.
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 .3.5.2עקרי האמנה
 .1איסור להשתמש בנשק כימי.
 .2איסור לפתח או לייצר נשק כימי.
 .3איסור לסייע למדינה אחרת בדבר האסור על פי אמנה זו.
 .4על כל מדינה להשמיד את הנשק הכימי שברשותה ואת האמצעי; לייצורו.

 3.6פרוטוקולי 5של האמנה בנושא נשק קונבנציונלי – CCW

15

 .3.6.1רקע
האמנה הבי – 7לאומית בנושא נשק קונבנציונלי נועדה להגביל את השימוש בסוגי; מסוימי; של
נשק קונבנציונלי ,במטרה להפחית את הנזק והסבל הנגר; לאזרחי; וחיילי;.
 3.6.2הצטרפות ישראל לאמנה
בשנת  1995אשררה ישראל את פרוטוקול מס'  1של הוועדה לנשק קונבנציונלי ,האוסר על
השימוש בכלי נשק בה; נעשה שימוש בקרני רנטג.7
ב  24באוגוסט  2000אשררה ישראל שני פרוטוקולי; נוספי;:
 .1פרוטוקול מס'  2האוסר ומגביל את השימוש והעברת מוקשי; יבשתיי; ,בייחוד מוקשי;
נגד אד;.
 .2פרוטוקול מס'  4אוסר את השימוש והעברת נשק לייזר הבנוי לגרו; נזק קבוע.
16

 3.7האמנה למניעת הפצצות טרור

האמנה עוסקת בעיקר בחובת המדינות החתומות לדאוג לחקיקה באשר לפיגועי טרור ובאשר
להסגרת מבצעי הפעולות .האמנה עדיי 7לא נכנסה לתוק= והיא תכנס לתוקפה רק לאחר שיופקדו
לפחות  22כתבי אישרור הצטרפות או אישור .ישראל חתמה על האמנה ב  29לנובמבר .1999
17

 3.8האמנה לעצירת מימו 3הטרור

האמנה התקבלה בעצרת הכללית של האו"; ב דצמבר  .1999מטרתה למנוע מימו 7של פעולות
טרור .האמנה דורשת מהמדינות להפו %את מימו 7הטרור לפעולה בלתי חוקית ,במסגרת
החוקי; הפנימיי; שלה .7האמנה תכנס לתוק= לאחר אשרור של  22מדינות .ישראל חתמה
על האמנה ב  11 5ליולי .2000

 .4אמנות בינלאומיות חשובות בנושא ביטחו 3בינלאומי עליה 3ישראל לא
חתומה
 - www.mfa.gov.il 15אתר משרד החו.
16ד= מידע ממשרד החו .ואתר האינטרנט של האו"; . www.un.org
17ד= מידע ממשרד החו .ואתר האינטרנט של האו"; . www.un.org

עמוד  12מתו12 %

 4.1האמנה לאיסור הפצת נשק גרעיני – NPT 18
 .4.1.1רקע
האמנה התקבלה בשנת  1968בעצרת הכללית של האו"; ונכנסה לתוק= בשנת  .1970נכו 7לינואר
 2000הצטרפו לאמנה  187מדינות ובכלל 7חמשת המעצמות הגרעיניות ,מלבד הודו ופקיסט.7
הסוכנות הבי – 7לאומית לאנרגיה אטומית אחראית ליישו; האמנה ) .(IAEAמטרת האמנה
למנוע את התפשטות הנשק הגרעיני וטכנולוגיה גרעינית ומאיד %לקד; שימוש באנרגיה אטומית
לצורכי שלו;.
 .4.1.2ישראל והאמנה
ישראל הצביעה בעד החלטת העצרת הכללית של האו"; על ה NPT 5ותומכת בעקרונות האמנה,
א %לא חתמה עליה .ישראל טוענת כי לא חתמה על האמנה בגלל הסכנה הגרעינית הנשקפת
משכנותיה )בעיקר עיראק ואיר .(7במזרח תיכו 7בו ישרור שלו; ,יוכל האזור להיות מפורז מנשק
גרעיני.

18אתר משרד החוwww.mfa.gov.il .

 ,אתר משלחת ישראל באו"; www.israel-un.org

13 % מתו13 עמוד
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