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نیستند  اقدامات کارآمد در راستاي مقابله با تروریسم  و ترویج حقوق بشر نه تنها اهداف مغایراینکه اذعان به با  "
ترویج و حمایت از حقوق بشر براي همه و حاکمیت قانون در تمامی  ،و تقویت کننده یکدیگر هستند بلکه مکمل

  "دنمایمی ضروري استراتژي جهانی سازمان ملل براي مقابله با تروریسممولفه هاي 

  استراتژي جهانی سازمان ملل متحد براي مقابله با تروریسم

  ضمیمه) مجمع عمومی، 60/288(قطعنامه 
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  مقدمه
خانواده سازمان ملل  محسوس است.گوشه و کنار جهان تمامی در  کمابیشهاي انسانی ناشی از تروریسم هزینه

است. حمله به دفاتر این  بودهمتحد خود نیز متحمل تلفات انسانی فاجعه آمیز ناشی از این گونه اعمال خشونت آمیز 
زن  21و  1دبیرکل، سرجیو ویرا دِمِلوموجب از دست رفتن جان نماینده ویژه  2003آگوست  19سازمان در بغداد در 

 نفر دیگر شد که جراحات وارده به برخی بسیار شدید بود. 150و مرد دیگر و همچنین آسیب دیدن بیش از 

مندي از بهره درمستقیمی بر حقوق بشر دارد و پیامدهاي زیانباري را به وضوح تروریسم تاثیرات بسیار زیاد و 
تواند میتروریسم  انسانی،هاي علاوه بر هزینه .گذاردبه جا میحق بر حیات، آزادي و تمامیت جسمانی قربانیان آن 

و تهدیدي براي توسعه  اندازد خطر به را امنیت و صلح و گردد مدنی جامعهها و تضعیف ثباتی حکومتمنجر به بی
 .به همراه دارندمندي از حقوق بشر بهره در عمیقیاجتماعی و اقتصادي به حساب آید. تمامی این مسائل تاثیر 

آید. ها به حساب میاساسی براي دولت يفرد تعهدحمایت از و امنیت فردي یکی از حقوق بنیادین بشر است 
را تضمین نمایند و حقوق بشر اتباع خود و سایرین  قاطعانهخاذ اقدامات اتهستند تا با ها متعهد حکومتبراین اساس 

  نمایند.محاکمه را مرتکبین این اعمال حمایت به عمل آورند و تروریستی  یاتلاز آنها در برابر تهدید عم
هاي مقابله با تروریسم خود چالش برايها با این وجود در سال هاي اخیر اقدامات اتخاذي از جانب دولت

شکنجه یا انواع  توسل بهها با جدیدي را پیش روي حقوق بشر و حاکمیت قانون قرار داده است. برخی از دولت
هاي قانونی و عملی موجود به منظور . این در حالی است که ضمانتاندپرداختهمقابله با تروریسم  بهدیگر بدرفتاري 

با ها دولت سایرشوند. ون نظارت منظم و مستقل از مراکز بازداشت اغلب نادیده گرفته میپیشگیري از شکنجه همچ
اشکال نقض حقوق  افراد مظنون به عملیات تروریستی به کشوري که فرد با خطر واقعی شکنجه یا دیگربرگرداندن 

هاي دادگاه ایجاد دیگر از کشورهای نمایند. در برخالمللی منع اعاده را نقض میتعهد قانونی بین ،دبشر مواجه می شو
تضعیف استقلال نظام موجب هاي دادگاهی عادي ر کارآمدي نظامببا تاثیر  براي محاکمه غیرنظامیان 2استثنایی

صداي مدافعان حقوق بشر و روزنامه متوسل شده اند تا اقدامات سرکوب کننده دولت ها به قضایی شده است. 
هاي اجتماعی و برنامه لازم براي منابع بیشتر .نمایندخاموش را ومی و جامعه مدنی هاي بگروه ها،نگاران، اقلیت
حقوق اقتصادي، اجتماعی و بدین طریق شوند و وسعه در حوزه هاي امنیتی مصرف میتمربوط به کمک هاي 

  .رار می دهندقتحت تاثیر را فرهنگی بسیاري 

                                                             
1 Sergio Vieira de Mello 
2 exceptional courts 
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حکومت قانون، حکمرانی بایسته و پیامدهایی منفی بر  به صورت همزمان،، به ویژه ي مذکورهارویهتوسل به 
براي المللی هاي بینایج و تاثیرات زیان آوري بر تلاشنتها، این رویههمچنین همراه خواهند داشت. حقوق بشر به 

 .برجا خواهندگذاشتمقابله با تروریسم 

این  .قرار گیرند سنگ بناي مبارزه جامعه جهانی علیه تروریسم  داحترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون بای
 اینپیگرد مسئولین  ،پیشگیري از اعمال تروریستیبا هدف  یسمترور مقابله با ملی راهبردهاي توسعه مستلزم	مهم

بررسی اي است در راستمستلزم اقداماتی  امراین  است.پاسداري از حقوق بشر و حاکمیت قانون  و اعمال جنایتکارانه
ملیت 	،مبتنی بر نژاد تبعیض	،نقض حقوق بشر وحاکمیت قانون  عدم از جملهبه شیوع تروریسم شونده  جرمن شرایط

 جاز دیگر اقدامات اساسی در این راستا می توان به تروی .و انزواي اجتماعی اقتصادي محرومیت سیاسی ذهب،و م
تحقیق و  ،ن ملییانودر ق آنممنوع ساختن و  نقض حقوق بشر کردن محکوم ،جامعه مدنیمشارکت موثر و رهبري 

به  ،توجه کافی به حقوق قربانیان نقض حقوق بشر ؛ واین موارد، پیشگیري از نقض حقوق بشر نسبت بهپیگیري سریع 
 .شاره کرداجبران خسارات پرداخت غرامت و از طریق  ،عنوان مثال

وجهی حقوق بشر و تروریسم  پیچیده و چند يرابطه بامخاطب 	تقویت آشناییبا هدف پیش رو گزاره برگ 
تعیین  شناسایی و تروریسمدر زمینه  خی از موضوعات بنیادین حقوق بشرگزاره برگ بردر این شده است.  دوینت

با  قابلهمویژه در  به و هازمان تمامی در بایست می که	اصول و استانداردهاي حقوق بشري مربوطه د وشونمی
  .شوندبررسی می احترام قرار گیرندمورد تروریسم 

 بشر، حقوق یمل ينهادها ،یالمللنیب و یمل یردولتیغ يهاسازمان ،یگزاره برگ مقامات دولت نیا مخاطب
حقوق بشر در هنگام وقوع  جیو ترو تیحما نیدر تضم که هستند يافراد ریسا و ،یحقوق يهاعرصهشاغلان در 

 و مقابله با آن نقش دارند. یستیترور اتیعمل

  است:  شدهبا اهداف ذیل تدوین به ویژه پیش رو  گگزاره بر 

  ؛مندي از حقوق بشرتروریسم و مقابله با تروریسم در بهره نسبت به تاثیربالا بردن آگاهی  
 ارائه		سروکار  و حقوق بشر آناقدامات مقابله با  ،متروریس سئلهبراي افرادي که با م عملی ابزاري
  .دارند
  در زمان مقابله با يحقوق بشرملاحظات ارائه راهنما به منظور تضمین	تروریسم.  
 در مقابله با تروریسم حقوق بشرپیش روي  خاصهاي چالش تعیین.  
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 حقوق بشر و تروریسمفصل اول: 
  

در ادامه رابطه میان و تعیین حقوق این چارچوب ابتدا  ،حقوق بشر پیش از بررسی تاثیر تروریسم بر فصلدر این 
  شود.بررسی میمرتبط بین المللی  نانیوقسایر حقوق بشر و  ،تروریسم

  حقوق بشر تعریف  -بخش نخست

  ماهیت حقوق بشر-بند نخست
ها افراد و گروهاز  به طورعمدهکه هاي قانونی هاي جهانی و ضمانتارزشاي از عبارتند از مجموعهحقوق بشر 

شوند، می حقوق و کرامت انسانی ،هاي اساسیآزادينقض اعمال و قصور عوامل دولتی، که منجر به در برابر 
به علاوه  و اجتماعیسیاسی اقتصادي،  ،اجتماعی مدنی،حقوق  به شامل احترامبشر  گستره حقوق .حمایت می کنند

به بدین معنی که ، جهانینه تنها حقوق این . شودمیاز آنها حمایت اي این حقوق و اجر و همچنینتوسعه  بر حق
  .3هستندنیز به هم پیوسته و غیر قابل تفکیک  بلکه صورت ذاتی به تمامی ابناي بشر تعلق دارند

  قوانین بین المللی حقوق بشر-بند دوم
همچنین حقوق بین و 	از مهمترین معاهدات بین المللی حقوق بشربسیاري قوانین بین المللی حقوق بشر در 

  .اندعکس شدهمن	عرفیالملل 

میثاق بین المللی و اجتماعی و فرهنگی  ،این معاهدات به ویژه عبارتند از میثاق بین المللی حقوق اقتصادي
عبارتند از کنوانسیون بین مهم جهانی حقوق بشري  سایر معاهدات مدنی و سیاسی و دو پروتکل اختیاري آن.حقوق 

ون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاري آن؛ کنوانسیون کنوانسی ؛المللی رفع هرگونه تبعیض نژادي
کنوانسیون حقوق  آن؛	و پروتکل اختیاري تحقیرآمیزرفتارها یا مجازاتهاي بیرحمانه،غیر انسانی یا سایرو شکنجه	منع

کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضاي خانواده  ؛کودك و دو پروتکل اختیاري
	و فراد در برابر ناپدید شدن اجباريکنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی امی توان به  اخیرمعاهدات از جمله  آنان.

 .به تصویب رسیدند 2006مبر دو در دسا که هراشاره کرد افراد داراي معلولیت و پروتکل اختیاري آن  کنوانسیون

                                                             
  اعلامیه جهانی حقوق بشر و برنامه اقدام اعلامیه وین. 2) منشور سازمان ملل متحد، ماده3( 55به عنوان مثال نگاه کنید به ماده ٣ 
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اي معاهدات منطقه موضوعی و همچنینهاي معاهدات و پروتکلمجموعه اي روبه تزاید از  ،علاوه بر اسناد مذکور
  .اندنیز تصویب شدهاساسی هاي راي پاسداري از حقوق بشر و آزاديگوناگون ب

را  هاییآزادي و حقوق بلکه نمی شوند، محدود معاهدات مندرج در تنها به حقوق بشر حقوق المللیبینقوانین 
 اگر حتی هادولت همه که معنی بدین را تشکیل داده اند ، عرفی الملل حقوق بین از بخشی کهشامل می شوند نیز 

بسیاري از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر  .هستند باشند ملزم به رعایت آن حقوقن خاص عضو معاهده
اظهار ) 2001( 29ر تفسیري ظ) و ن1994( 24ویژگی هستند.کمیته حقوق بشر نیز در نظر تفسیري شماه داراي این 

عرفی  الملل برخی از حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیانگر هنجارهاي حقوق بین کرد
بدین معنی الملل عرفی برخوردار هستند اعتبار ویژه هنجارهاي بنیادین حقوق بین  از هستند. به علاوه برخی از حقوق

بین الملل پیرامون  حقوق کمیسیون موادطرح  در که امکان پذیر نیست. همانطور آنهاعدول از که در هیچ شرایطی 
 علیه جنایات و نژادي تبعیض کشی، نسل برده داري، ،شکنجه شده است، ممنوعیت منعکسها دولت مسئولیت

 الملل بین حقوق شوند. کمیسیونمی بنیادین شناخته هنجارهاي عنوان به بیشتر سرنوشت بر تعیین حق و بشریت
 عنوان بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه را به الملل حقوق بین مقررات اساسی فهرستی از همچنین

از  خودسرانه بشر محروم کردن حقوق کمیته ترتیب، همین به .4ذکر می کند بنیادین هنجارهاي از هایی نمونه
از  خودسرانه محروم کردن جمعی، مجازات گروگانگیري، تحقیرآمیز، و انسانی غیر رفتارهاي و شکنجه زندگی،

همین حال،  در .عدول تلقی می کند غیرقابل مربوط به فرآیندهاي قانونی منصفانه را حقوق از برخی نقض و آزادي
 عنوان بهرا  تبعیض عدم اصل تروریسم، با و مقابله نژادي تبعیض مورد در خود بیانیه در نژادي تبعیض با مبارزه کمیته
  .کندتصدیق میبنیادین  يهنجار

 تعهدات دولتها در قوانین بین المللی حقوق بشر ماهیت		-بند سوم 
دیگر می  اقداماتو پیشگیري از انجام اقدامات خاص قوانین حقوق بشر در وهله اول، دولت ها را ملزم به انجام 

حقوق بشر در  احترام بهآن را اجرا کنند. و احترام بگذارند از آن حمایت 	بشر حقوق به 	دولت ها وظیفه دارند	.کند
در ثبت مر اتخاذ تدابیاست بر متمرکز حمایت	.این حقوق استمندي از وهله اول مستلزم عدم مداخله در بهره

 ها دولتمستلزم این است که حقوق. اجراي حقوق بشراین مندي از گران در بهرهضمین عدم مداخله دیراستاي ت
اتخاذ  خودبه منظور اجراي تعهدات قانونی را اجرایی و آموزشی  ،قضایی ،قانونگذاري تدابیر از جملهتدابیر مناسب 

                                                             
 3بند هاي  40) و تفسیر ماده 5(26ها به همراه تفاسیر آن. تفسیر ماده نگاه کنید به طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت دولت4 

به  1998دسامبر  10مورخ ) Prosecutor v. Furundžijaالمللی براي یوگسلاوي سابق در قضیه (دیوان بینهمچنین نگاه کنید به راي  -5تا 
  ) IT-95-17/1(شماره پرونده 
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 می هره مندي حقوق بشر، مسئول شناختهیا نهادهاي خصوصی در ب خاصیک دولت عضو به دلیل مداخله اش .نمایند
میثاق بین  مطابق با. به عنوان مثال را به خرج نداده باشدلازم را در حمایت دربرابرچنین اعمالی احتیاط  اگرکه	شود

افراد موجود تضمین اینکه را در راستاي اتخاذ تدابیرمثبت   سئولیتهاي عضو مدولت ،المللی حقوق مدنی و سیاسی
غیرانسانی یا ترذیلی اشخاص یا نهادهاي  بیرحمانه، يیا سایر رفتارها و مجازاتهادر قلمرو آنها تحت شکنجه 

یت تامین مسئول در صورت بروز چنین موارد نقض حقوق بشر ،قوانین حقوق بشرقرار نمی گیرند. بنابر 	خصوصی
  . 5خسارت موثر برعهده دولت ها قرار می گیرد

قرار می گیرند حقوق بین الملل عرفی را که در محدوده  يحقوق بشرقوانین آن دسته از ها باید تمامی دولت
به را هایی که عضو معاهده خاصی هستند تعهداتی دولتنیز رابطه با معاهدات حقوق بشري. در 6رعایت نمایند

این  سازوکارهاي گوناگونی براي اجرایی ساختن این تعهدات وجود دارد. موجب آن معاهده برعهده دارد.
معاهده و آن توسط نهادهاي ناظر بر  خاصها از معاهدات پیروي دولتزان میارزیابی  از نداسازوکارها عبارت

به علاوه و در بسیاري از  حقوقشان.به دلیل نقض  افراد در نهادهاي بین المللیبراي شکایت اعلام همچنین امکان 
ملل متحد متعهد به اتخاذ اقدامات  سازمان عضوهاي چالش هاي حقوق بشر در مقابله با تروریسم تمامی دولت

منشورهستند. این  55مشترك و جداگانه با همکاري سازمان ملل متحد به منظور دستیابی به اهداف مقرر در ماده 
هاي اساسی براي همه بدون تبعیض از حیث نژاد، حقوق بشر و آزاديبه احترام جهانی و مؤثر  اهداف عبارت اند از

   .زبان یا مذهب، جنس
تعهدات  المللی حقوق بشر است. ماهیتها درقبال قوانین بینسرزمینی تعهدات دولت دامنهکی از مسائل اساسی ی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی شده است.  2عمومی حقوقی دولت هاي عضو در این رابطه در ماده 
ها در راستاي صدیق می کند تعهد دولت) ت2004( 31همانگونه که کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 

تضمین اعمال حقوق مندرج در میثاق نسبت به تمامی افراد حاضر در مرزهاي آنها و افراد تحت صلاحیتشان بدین 
این دولت، از این حقوق  موثر یا کنترل حوزه اختیار داخل درمعنا است که این دولت ها باید تضمین نمایند هرفرد 

لی حقوق مندي از قوانین بین الملاگر در سرزمین آن دولت حضور نداشته باشد. به علاوه بهرهبهره مند گردد حتی 
تابعیتی، همچون وضعیت بیدولت عضو محدود نمی گردد بلکه تمامی افراد فارغ از ملیت یا بشر تنها به شهروندان 

یوان بین المللی دادگستري، در یکی از شوند. به همین ترتیب، دمند میحقوق بهرهن یا پناهندگان از این پناهجویا

                                                             
   ) کمیته حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با ماهیت تعهدات حقوقی عمومی دولت ها در قبال میثاق.2004( 31نگاه کنید به نظر تفسیري شماره ٥ 

دیوان بین المللی  1986جون  27و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن.(نیکاراگوئه علیه ایالات متحده امریکا) راي مورخ عالیت هاي نظامی قضیه ف٦ 
  201- 172دادگستري، بندهاي 



٦ 
 

یک دولت در که  یاقدامات نسبت بهنظرهاي مشورتی خود اظهار کرد مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
. دیوان در رابطه با قابلیت دهد نیز تسري می یابندانجام میخارج از مرزهاي خود در احیتش اعمال صل راستاي

   .7کودك نیز برهمین عقیده استاجراي کنوانسیون حقوق 

  تعریف تروریسم  -بخش دوم

گردد که غیرنظامیان را با مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک هدف اطلاق میعموما تروریسم به اعمال خشونت باري 
ها، تعریف حقوقی جامع از تروریسم اتخاذ نکرده است، اعلامیه المللی قرار می دهند. اگرچه تاکنون جامعه بین

تروریسم، اعمال ویژه و عناصر اصلی آن را تعریف هاي خاص از مرتبط با جنبهها و معاهدات جهانی قطعنامه
، اعلامیه مجمع عمومی درباره اقدامات در راستاي حذف تروریسم بین المللی، مقرر در 1994درسال  اند.کرده

اي است که با هدف و منظور ایجاد وحشت در عامه اعمال جنایتکارانهاعلام کرد که تروریسم شامل  60/49قطعنامه 
این چنین اعمالی در هر شرایطی پذیرد و می سیاسی صورت  مقاصدگروهی از افراد یا افراد خاص با  مردم،

ا را غیرموجه هستند و هیچ گونه ملاحظه سیاسی، فلسفی، ایدوئولوژیک، نژادي، قومی، مذهبی یا دیگر ملاحظات آنه
 سازند. توجیه نمی

علیه غیرنظامیان، اشاره کرد که   از جمله) به اعمال جنایتکارانه، 2004(1566ده سال بعد شوراي امنیت در قطعنامه 
از افراد  ه قصد کشتار یا ایراد آسیب شدید بدنی یا گروگانگیري و با هدف ایجاد وحشت در عامه مردم یا گروهیب

 ی دیگرعمل ی یا خودداري از انجامیا سازمان بین الملی به انجام عمل یحکومت ی یا اجبارجمعیت یا افراد خاص، تهدید
تروریسم را  8ها و تغییریرکل در رابطه با تهدیدها، چالشدر همان سال هیئت عالی رتبه دب سپسپذیرد. می صورت

هدف از ارتکاب آن کشتار یا ایراد آسیب شدید بدنی به غیرنظامیان یا «هرگونه عملی تعریف کرد که 
ی یا جمعیت ، تهدیدموجود یا با توجه به شرایطو  درماهیتافرادغیرجنگجو باشد و هدف از انجام چنین اعمالی، 

این هیئت همچنین با اشاره بیشتر  »حکومت یا سازمان بین الملی به انجام یا خودداري از انجام عملی باشدیک  اجبار

                                                             
هاي گزارش ،المللی دادگستريدیوان بین  2004جولاي  9ن اشغالی، نظریه مشورتی مورخ یهاي فلسطسپیامدهاي حقوقی ساخت دیوار در سرزمین٧ 

. همچنین نگاه کنید به قضیه فعالیت هاي نظامی در سرزمین کنگو (جمهوري دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) راي 113و  111بندهاي  ،2004سال 
 .Coard et alد به قضیه (. همچنین براي پرونده هاي منطقه اي نگاه کنی217-216دیوان بین المللی  دادگستري بندهاي  2005دسامبر  19مورخ 

v. United Statesبند 1999سپتامبر  29مورخ  99/109)، گزارش شماره 951/10پرنده (امریکایی حقوق بشر، به شماره  ) مطرح در کمیسیون ،
37  
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شوراي امنیت  1566) و قطعنامه 1999به تعاریف موجود در کنوانسیون بین الملی مقابله با تامین مالی تروریسم (
  .9شماري از عناصر اصلی تروریسم را مشخص کرد )2004(

کنوانسیون جامعی براي مقابله با تروریسم است. هدف از تصویب  اضر مجمع عمومی درصدد تصویبحال ح در
ي خاصی از تروریسم می است که هرکدام به جنبهتروریسم موجود ضد هاي این کنوانسیون تکمیل کنوانسیون

مل، تلاش یا ذیل است: هرگونه عشرح  دربردارنده تعریفی از تروریسم به 2نویس ماده پردازند. پیش
  که منجر به یکی از موارد ذیل شود:   "نهعامداغیرقانونی و "تهدید

  ؛ایراد آسیب بدنی شدید به ويیا مرگ یک انسان  - الف
، دولتی یا حکومتیهاي اکن عمومی، ساختمانما از جملهخسارت جدي به اموال خصوصی یا عمومی  -ب
   محیط زیست؛ یا ات زیرساختی یاتسهیل ،حمل و نقل عمومیهاي سیستم
ب بزرگ اقتصادي شود یا که منجر به آسی اکن، تسهیلات یا سیستم ها یا جاهاي دیگريما ،خسارت به مال - ج

  امکان پذیر سازد؛  آسیب را این  احتمال ایراد
یا مجبور ساختن  یجمعیتتهدید  ،با در نظر گرفتن شرایطیا  درماهیت ،لاعمارتکاب این ا زمانی که هدف از

ی باشد. در ادامه پیش نویس ماده یا خودداري از انجام عمل یانجام عملبه حکومت یا یک سازمان بین المللی 
، سازماندهی یا هدایت سایرین یا مشارکت در ارتکاب چنین اعمالی را از جانب گروهی از افراد با هدف معاونت
از دولت هاي عضو در رابطه با بسیاري از مفاد پیشنویس  الی که بسیاريحدر  جرم انگاي کرده است. مشترك

تعریف این  هاي آزادبخش ملی دراختلاف نظر پیرامون مشمول بودن جنبش، اندهم نظر بوده کنوانسیون جامع
با این وجود مذاکرات کماکان در حال پیشروي  حصول اتفاق آرا براي تصویب متن نهایی شده است. عدمموجب 
. هر چند اندهاي مذکور تعریف کردهر اساس مولفهبخود تروریسم را ز دولت ها در قوانین ملی بسیاري ااست. 

  خورد. همواره میان تعاریف اتخاذي توسط دولت ها تفاوت هایی به چشم می

چالش هاي ویژه در رابطه با تعریف تروریسم و اصول مربوط به جنبه قانونی آن به طورجزئی در بخش هفتم 
  ررسی خواهد شد.فصل سوم ب

  

  

                                                             
  امن تر: مسئولیت مشترك ما  یجهان نگاه کنید به٩ 

A more secure world: Our shared responsibility (United Nations publication, Sales N° E.05.I.5) 
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  تاثیر تروریسم بر حقوق بشر- بخش سوم

رزش هایی را هدف قرار اتروریسم  حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون است. از بین بردنهدف تروریسم 
ها عبارتند از احترام به حقوق می دهد که در قلب منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی جا دارند. این ارزش

حاکمیت قانون؛ قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه و حمایت از غیرنظامیان؛ بردباري میان مردمان و ملت ها و بشر؛ 
  حل وفصل مصالحه آمیز اختلافات.

مندي از شمار بسیاري از حقوق بشر به ویژه حق حیات، آزادي و تمامیت تروریسم تاثیر مستقیمی بر بهره
انند حکومت ها  را بی ثبات کنند، جامعه مدنی را تضعیف سازند، صلح و جسمانی دارد. عملیات تروریستی می تو

امنیت را به مخاطره اندازند، توسعه اجتماعی و اقتصادي را تهدید نمایند و تاثیر منفی بر زندگی گروه هاي خاصی از 
  ند.خود به جا بگذارند. تمامی این مسائل تاثیر مستقیم در بهره مندي از حقوق بنیادین بشر دار

تاثیرمخرب تروریسم بر حقوق بشر و امنیت در بالاترین سطوح سازمان ملل به ویژه از جانب شوراي امنیت، 
مقرر  آشکارا. دول عضو 10مجمع عمومی، کمیسیون سابق حقوق بشر و شوراي جدي حقوق بشرشناخته شده است

  اند که تروریسم:کرده

 ان را می گیرد یا آن را در گناهکند، جان  بیمیمه جا تهدید ها را در هنکرامت و امنیت انسا
، آزادي کندپایمال میکه آزادي مردم از ترس را محیطی را به وجود می آورد  ،معرض خط قرار می دهد

 هدف آن از بین بردن حقوق بشر است؛هاي اساسی را در معرض خطر قرار می دهد و 

 هاي کند، پایهتاثیر منفی در برقراري حاکمیت قانون دارد، جامعه مدنی تکثرگرا را تضعیف می
 کنند. دهد و حکومت هاي قانونی را بی ثبات میدموکراتیک جامعه را هدف قرار می

  با جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، پول شویی، قاچاق اسلحه و همچنین انتقال
مواد اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی و هم چنین پیامدهاي جرائم مهمی همچون قتل، اخاذي، آدم غیرقانونی 

 ربایی، تجاوز، گروگاگیري و سرقت در ارتباط است. 

 ها دارد، روابط دوستانه میان دولت ها را ي اقتصادي و اجتماعی دولتپیامدهاي نامطلوبی بر توسعه
 همکاري هاي مربوط به توسعه دارد.  از جملهر روابط میان دولت ها به خطر می اندازد و تاثیر زیانباري ب

                                                             
به علاوه  174/58و  160/56، 133/52، 186/50،  185/49، 122/48) شوراي امنیت؛ قطعنامه  2001( 1377) و 2001( 1371کنید به قطعنامه  گاهن١٠ 

کمیسیون حقوق بشر، و  2004/ 44و  37/2001)؛ قطعنامه 60/49با موضوع اقدامات براي حذف تروریسم بین المللی (قطعنامه عمومی مع جمیه ماعلا
شوراي حقوق بشر و قطعنامه اخیر این مرجع در رابطه با حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در حین مقابله با تروریسم  28/6قطعنامه هاي 

  )  2008مارس  28(
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 دهد، موجب نقض فاحش اهداف تمامیت سرزمینی و امنیت دولت ها را در معرض تهدید قرار می
گردد و تهدیدي براي صلح و امنیت بین المللی محسوب می گردد، از این و اصول سازمان ملل متحد می

 شود.روري در راستاي حفظ صلح و امنیت بین المللی تلقی میرو مقابله با آن عنصري ض

	 	

 در داخل اشخاص از حمایتي وظیفه هم و حق هم هادولت بشر حقوق ايمنطقه و المللی بین قوانین اساس بر
مبنی  است هادولت عمومی وظیفهت گرفته از أنش مهم این .دارندبر عهده  تروریستی حملات برابر در را خود قلمرو

 به ،بیشتر ،وظیفه این .بشر حقوق از منديبهره دردیگران  مداخله برابر در خود قلمرو در داخل اشخاص از حمایت بر
   شناخته می شود.	امنیت بر حق و حیات بر حق تضمین در راستاي ها دولت تعهدات از بخشی عنوان

قرار گرفته است، به عنوان حقی حق بر حیات که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت 
. بر این اساس، 12گردندتوصیف شده است که بدون تضمین موثر آن، سایر حقوق بشر خالی از معنی می 11متعالی

این حق به هیچ عنوان،  تعلیقو  13دولت ها متعهد به حمایت از حق بر حیات تمامی افراد داخل در قلمروشان هستند
عمومی جایز نیست. حمایت از حق بر حیات متضمن تعهد دولت ها در  حتی در زمان وضعیت هاي اضطراري

راستاي اتخاد گام هاي مناسب و ضروري به منظور پاسداري از زندگی تمامی افرادي است که در حیطه قلمرو آنها 
و زندگی می کنند. دولت ها به منظور ایفاي بخش مهمی از این تعهد، ملزم به اتخاذ سیستم هاي عدالت کیفري 

اجراي قانون موثري همچون اقدامات بازدارنده از ارتکاب جرم و تعقیب و پیگیري این جرائم؛ تضمین تعقیب 
ي به منظور رموثر براي قربانیان و اتخاذ دیگر گام هاي ضرومظنونین به ارتکاب این اعمال مجرمانه، جبران خسارت 

اي و بین المللی حقوق بشر، دولت ها قوانین منطقه اسبراس. به علاوه 14پیشگیري از ارتکاب مجدد این جرایم هستند
در شرایط خاص متعهد به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه هستند تا از زندگی فرد یا افرادي که در معرض خطر ناشی از 

                                                             
  کمیته حقوق بشر 6نگاه کنید به نظر تفسیري شماره ١١ 

12 See Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd rev. ed. 
(N.P. Engel, 2005), p. 121 
13 See Human Rights Committee, views on communication N° 859/1999, Luis Asdrúbal Jiménez Vaca v. 
Colombia, 25 March 2002 (A/57/40 (vol. II), annex IX, sect. W, para. 7.3) 
 

  به عنوان مثال نگاه کنید به مجموعه اصول به روز شده براي حمایت و ترویج حقوق بشر به واسطه اقدام براي مقابله با مصونیت ١٤ 
“Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat 
impunity” (E/CN.4/2005/102/Add.1). 

   :نین نگاه کنید بههمچ
Human rights Committee, views on communication N° 195/1985, Delgado Páez v. Colombia, 12 July 
1990 (A/45/40 (vol. II), annex IX, sect. D) 
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همچنین تعهد دولت ها در تضمین  .15تروریست ها، قرار می گیرد حمایت نمایند از جملهاعمال جنایتکارانه دیگران، 
تهدیدهاي تروریستی،  از جملهامنیت فردي اشخاص تحت صلاحیتشان در مواقع وقوع تهدید یا ظن به وقوع تهدید، 

  . 16اهمیت دارد

ها به منظور اجراي تعهدات نشئت گرفته از قوانین حقوق بشر در راستاي حمایت از زندگی و امنیت افراد دولت
ق و وظیفه اتخاذ اقدامات موثر مقابله با تروریست را دارند، تا بدین وسیله از حملات تروریستی تحت صلاحیتشان ح

آتی پیشگیري و بازداري به عمل آورند و آن دست از افرادي که مسئول ارتکاب این اعمال هستند را تحت تعقیب 
آورد. ت و ترویج حقوق بشر پدید میقرار دهند. همزمان، مقابله علیه تروریسم چالش هاي مهمی را پیش روي حمای

ها در حمایت از افراد تحت صلاحیتشان تمامی اقدامات اتخاذي در راستاي مقابله با به عنوان بخشی از وظایف دولت
تروریسم باید با تعهدات دولت ها مطابق حقوق بین الملل به ویژه در حوزه هاي حقوق بشر، پناهندگان و حقوق 

  ته باشد. بشردوستانه تطابق داش

  پاسخگویی و حقوق بشر قربانیان- چهارمبخش 

اي بسیار حائز اهمیت است. هرچند در در یک رویکرد حقوق بشري، حمایت از قربانیان تروریسم مقوله
به حقوق بشر قربانیان توجه کافی نشد، اما در ه عمدبه طور ، 2001سپتامبر  11هاي به عمل آمده پس از واقعه تلاش

. به عنوان مثال، در این کردهحقوق بشر قربانیان تروریسم  بیشتري را معطوف به توجهحال حاضر جامعه بین المللی 
هاي مجمع عمومی) اشاره کرد که دولت 1/60در قطعنامه  مندرج( 17 2005توان به نتیجه اجلاس جهانی رابطه می

و  بر اهمیت کمک رسانی به قربانیان تروریسم و حمایت از این قربانیان و خانواده آنها به منظور جبران آسیب"عضو 
همچنین، استراتژي جهانی مقابله با تروریسم سازمان ملل بیانگر تعهد دولت هاي  تاکید کردند. "رنج وارد بر آنها

المللی در حمایت از قربانیان و ترویج مشارکت جامعه مدنی در مبارزه جهانی ارتقا همبستگی بین"ر عضو به منظو
  است. "علیه تروریسم و محکوم کردن آن

                                                             
. همچنین نگاه کنید به قضیه 62، بند 2000مارس  28) راي مورخ Kiliç v. Turkey, N° 22492/93دیوان اروپایی حقوق بشر(١٥ 
)Elásquez Rodríguez v. Honduras 174(بند 1988جولاي  29امریکایی حقوق بشر راي شماره ) ، دیوان.(  

هاي عضو ملزم به تضمین حقوق مندرج در میثاق هستند. از لحاظ حقوقی ): دولتDelgado Páez v. Colombiaنگاه کنید به قضیه(١٦ 
ت که این افراد دستگیر یا بازداشت برا نادیده بگیرند تنها از این باجان افراد تحت صلاحیت خود، به ها مجاز نیستند تهدیدهاي مشهود نسبت دولت
هاي عضو را به نحوي که دولت 9و مناسب به منظور حمایت از این افراد هستند. تفسیر ماده هاي عضو متعهد به اتخاذ تدابیر منطقی اند. دولتنشده

 ضمانت هايشدن  لااثربه نادیده انگاشتن تهدیدهاي موجود علیه امنیت فردي اشخاص بازداشت نشده ي تحت صلاحیت خود موجب بمجاز بداند 
  ))5(5اجراي میثاق می شود.(بند

17 World Summit Outcome 2005 
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و قربانیان نقص حقوق بشر از طرف دیگر  یدر بررسی نیازهاي قربانیان تروریسم باید میان قربانیان جرم از طرف
این تمایز همواره روشن و صریح نیست، در بسیاري از موارد اقدامات تروریستی به  قائل به تمایز شویم. در حالیکه

عنوان جرایمی ارتکابی از جانب افراد مورد ملاحظه قرار می گیرند و اصولا دولت به خودي خود مسئول این 
نام و یا از جانب  اقدامات غیرقانونی نیست. اقدامات ناقض حقوق بشر در وهله اول از جانب تشکیلات یا افراد به

دولت صورت می پذیرد. اگرچه، در برخی شرایط، این امکان وجود دارد که مسئولیت اقدامات فردي ناقض 
  مقررات بین المللی حقوق بشر  بر عهده دولت واقع شود.

 هرچند تحلیل جامع نیازهاي قربانیان جرم و موارد نقض حقوق بشر در عملیات تروریسمی و پاسخ گویی به این
نیازها خارج از حوصله بحث است اما بر چند اصل بنیادین باید تاکید کرد. مخصوصا، در بررسی نیازهاي قربانیان 

اي در رابطه با قربانیان جرم و قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بین المللی تروریسم، معیارهاي بین المللی و منطقه
. مفاد خاص 18لل بشردوستانه می توانند مفید واقع شوندحقوق بشر و همچنین موارد نقض جدي حقوق بین الم

  هاي قربانیان تروریسم مرتبط هستند.هاي خاص تروریسم نیز در بررسی وضعیتمعاهدات جهانی مرتبط با جنبه

مجمع  34/40، مقرر در قطعنامه 19مطابق با اعلامیه اصول اولیه عدالت براي قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت
افرادي که، فردي یا جمعی، از آسیب فیزیکی یا روحی، رنج عاطفی، ضرر " عمومی تعریف قربانی عبارت است از 

 از جملهاقتصادي یا نقص اساسی حقوق بنیادینشان به واسطه فعل یا ترك فعل ناقض قوانین جزایی دول عضو، 
 شودمی یادآور ذکر این نکته بسیار مهم است که اعلامیه قدرت، رنج برده اند. قوانین ممنوع کننده سوء استفاده از

 در بدونیا تحت تعقیب قرار گرفته باشند و  شوند و محاکمه دستگیر، جرم شناسایی، مرتکبین اینکه از نظر صرف"
 یک درجه اعضاي" همچنین. به شمار آورد قربانیرا می توان  فرد "قربانی و مجرم بین خانوادگی رابطه گرفتن نظر

 یا پیشگیري از قربانی شدن قربانیان به کمک براي مداخله در که افرادي همچنین اصلی و قربانی وابستگان یا خانواده
  .به حساب آوردمی توان تحت شمول تعریف قربانی نیز را  "می بینند ، آسیبافراد

عدالت  اساسی اصل چندین اساس بر رابراي نحوه رفتار با این قربانیان  استانداردها حداقلدر ادامه  اعلامیه این
  . بر این اساس این اصول:کند می مشخص

 کرامت آنها احترام گذاشت؛ به رفتار کرد و قربانیان باید با شفقت با 

                                                             
کمیته وزیران درباره  11) 85جبران خسارت براي قربانیان جرایم خشونت آمیز؛ توصیه شماره (ه کنید به کنوانسیون اروپایی به عنوان مثال نگا١٨ 

  وضعیت قربانیان در چارچوب قوانین و آیین دادرسی کیفري.
European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes; Recommendation N° R (85) 11 
of the Committee of Ministers on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and 
Procedure.  
19 Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 
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 جع به را را خود هاي نگرش و نظرات قربانیان باید آگاهی لازم را در مورد رویه هاي قانونی کسب نمایند و
 نمایند؛ آنها مطرح

 برخوردار باشند؛ مناسب هاي از کمک قانونی فرآیند طول قربانیان باید در  
 به عمل آید؛ انتقام جویی محافظت و از قربانیان در برابر تهدید  
 قربانیان محافظت به عمل آید؛ خصوصی حریم از 

 براي قربانیان فراهم  ،میانجیگري از جمله اختلافات، حل رسمی غیر سازوکارهاي فرصت مشارکت در
 گردد؛

 به عمل آید.  خسارت قربانیان به نحو شایسته جبران از 

 ،اجتماعی ضروري در اختیار قربانیان قرار گیرد. و روانی کمک هاي مالی، پزشکی 

 موارد نقض قربانیان و جبران خسارت براي پیرامون حق بر اعاده وضعیت بنیادین هايدستورالعمل و اصول
سال  در عمومی مجمع مصوب ،20بین المل بشردوستانه حقوق شدید نقض و بشر حقوق المللی فاحش قواعد بین

بر ضرورت رفتار انسانی با قربانیان و احترام به کرامت و حقوق بشر آنها تاکید می ورزد و  )،147/60 قطعنامه( 2005
و روانی و حریم خصوصی این افراد و خانواده  بر اهمیت اقدامات مناسب در راستاي تضمین امنیت، رفاه جسمانی

کنند که امکان اعاده وضعیت براي هاي بنیادین همچنین مقرر میاصول و دستورالعملاین  آنها صحه می گذارد.
المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باید فراهم گردد.این مهم شامل حق قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بین

ترسی برابر و موثر به عدالت، جبران خسارت موثر و سریع براي آسیب دیدگان، دسترسی به اطلاعات قربانیان به دس
علی  ،ها. این اصول و دستورالعملشودمی مربوط به سازوکارهاي موارد نقض حقوق و جبران خسارت آنها

و ترك فعل هاي قابل استناد  ها را در قبال جبران خسارات وارده به قربانیان ناشی از فعلتعهدات دولت ،الخصوص
از . شوندبر می شمارند که منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر یا حقوق بین الملل بشردوستانه می به دولت

دولت هایی که مسئول آسیب هاي وارده دیگر تعهدات دولت ها در این دستورالعمل ها مربوط به زمانیست که 
ها متعهد به ایجاد این دولت ي تعهدات  خود را نداشته باشند، در این شرایط،هستند، توانایی و تمایل به ایفا

    .قربانیان هستندو ارائه دیگر کمک ها به جبران خسارت از قربانیان  ملی به منظورهاي برنامه

  

  
                                                             
20 The Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 



١٣ 
 

 المللهاي حقوق بینتروریسم و سایر جنبه -بخش پنجم

  بشردوستانهتروریسم و حقوق بین الملل  -بند نخست
حقوق بین الملل بشردوستانه، آنگونه که از معاهدات مربوط به آن برداشت می شود، به مجموعه قواعدي 

این قواعد در  اطلاق می گردد که درصدد حمایت از افراد در مخاصمات مسلحانه و همچنین عملیات جنگی هستند.
دیگري از اسناد ها، به علاوه تعداد اقی به آنچهار کنوانسیون ژنو و دو پروتکل الح از جملهبسیاري از معاهدات 

 اند. بسیاري از قواعد این اسناد امروزه جزشده مقررالمللی با هدف کاهش آلام انسانی در مخاصمات مسلحانه بین
  .   21آیندحقوق بین الملل عرفی به حساب می

وجود حقوق بین شردوستانه نیز تعریفی از تروریسم ارائه نشده است. با این در مجموعه قواعد حقوق بین الملل ب
را در مخاصمات مسلحانه ممنوع  وندشدر زمان صلح تروریستی تلقی میالملل بشردوستانه بسیاري از اقداماتی را که 

  . 22کرده است

نجر به در حقوق بین الملل م به عنوان مثال، اقدامات خشونت آمیز عمدي علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی
افراد مرتکب باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. این قاعده ریشه در اصل بنیادین حقوق  و شوندجنایت جنگی می

مطابق با این اصل  دارد. 23بین الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد در مخاصمات مسلحانه به ویژه اصل تمایز
این مسئله بدان معناست که  رزمندگان تمایز قائل شوند. اساسامواره باید میان غیرنظامیان و تمامی طرفین مخاصمه ه

کاربرد هدف و ،تنها باید معطوف به اهداف نظامی یعنی اهدافی شوند که از لحاظ ماهیت، مکاننظامی حملات 
جزئی آنها در شرایط جنگی  خنثی سازي کامل یا و تسخیر ،کمک موثري به اقدامات نظامی داشته باشند و نابودي

در صورت مشارکت مستقیم لازم به ذکر است که منجر به برتري قاطع نظامی طرف دیگر مخاصمه شوند. 
  توان از آنها حمایت مذکور را به عمل آورد.میدیگر ن ،غیرنظامیان در مخاصمه

                                                             
  نگاه کنید به:٢١ 

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2005), as well as case law of the International Criminal 
Tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia.  

  نگاه کنید به:٢٢ 
International Committee of the Red Cross, “International humanitarian law and terrorism: questions and 
answers”. 5 May 2004, available at www.icrc.org 
23 principle of distinction 
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عبارتند از کورکورانه اند. حملات اکیدا منع شده 24الملل بشردوستانه حملات کورکورانهحقوق بین به علاوه در
آنها در شده ها و ابزارآلات جنگی به کار برده و روش دشونبه اهداف نظامی معین معطوف نمیکه حملاتی 

ی به کار برده گهاي جنیا روش سلوبناشی از ایا اثرات و نظامی معین معطوف شوند،  یتوانند به سمت هدفنمی
شوند و در نتیجه اهداف نظامی و ل بشردوستانه مقرر شده محدود نمیبین الملآنگونه که در حقوق  در آنها هدش

نیز در  25حملات نامتناسبلازم به ذکر است کوبند. ظامی را بدون هیچ تمایزي درهم میغیرنظامیان یا اهداف غیرن
  ممنوع هستند.  گیرند و در حقوق بین الملل بشردوستانه قرار میحملات کورکورانه زمره 

 هستند. هدف از این ممنوع "اعمال تروریستی"یا  "اقدامات تروریستی" نیز الملل بشردوستانهبین حقوقدر 
اقدامات  تمامی" جمعی و در برابر مجازات حمایت تاکید بر مسئولیت کیفري فردي و هااعمال این ممنوعیت

 شیوع آن اصلی هدف که خشونت به خشونت آمیز یا تهدید اعمال" . به علاوه،26است "تروریستی یا و تهدیدکننده
 کمیته با نظر مطابق .27هستند حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوع در مطلقا نیز "است نظامی غیر میان جمعیت ترس

 غیرنظامیان شود، میان تواند منجر به شیوع ترس درمی نظامی یهدف به مشروع حمله اگرچه صلیب سرخ، المللیبین
 ،غیرنظامیانشیوع ترس میان  با هدف که حملاتی هستند ممنوع ساختن " دنبال به ،عملیات جنگی حاکم بر قوانین اما
  ."28پذیرند، صورت میشهري مناطق در گلوله باران یا تیراندازي به غیرنظامیان از طریق مثال عنوان به

المللی حقوق بشر نیز در لملل بشردوستانه، قوانین بینااهمیت است که علاوه بر حقوق بین ذکر این نکته حائز
المللی  نمعاهدات بیبراساس برخی شروط مقرر در به قوت خود باقی هستند و تنها  همچنانمخاصمات مسلحانه 

اصلی تفاوت  لازم به ذکر است که. معین را بر آنها اعمال کردبرخی محدودیت هاي مجاز می توان  حقوق بشر
ها از فرد حمایت در همه زمانمربوط به حقوق بشر  قوانینست که ادر آن  مقرراتموجود میان این دو دسته از 

حقوق بین الملل بشردوستانه تنها در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه در حالی که قوانین مربوط به کند، می
  کند:اعلام می 31می شماره وکمیته حقوق بشر در تفسیر عم ،رابطه ن. در ایکنندموضوعیت پیدا می

لل بشردوستانه المقواعد حقوق بینکه  وقوع جنگ نیز،شرایط در  ]سیاسی المللی حقوق مدنی وینمیثاق بمفاد [
حقوق بین  قواعدبتوان با توسل به شاید  این شرایطدر . مانندهمچنان به قوت خود باقی می ،کنندپیدا میموضوعیت 

  .درنظر گرفتیکدیگر مکمل را دو دسته از قواعد  هر پرداخت و میثاق مقررات به تفسیر برخی از الملل بشردوستانه
                                                             
24 indiscriminate attacks 
25 disproportionate attacks 

 .33ماده  ،کنوانسیون چهارم ژنو٢٦ 

 کنوانسیون هاي ژنو 2) پروتکل الحاقی شماره 2(13کنوانسیون هاي ژنو، و ماده   1) پروتکل الحاقی شماره 2( 51ماده ٢٧ 

  نگاه کنید به ٢٨ 
International humanitarian law and terrorism: questions and answers 
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دیوان بین المللی دادگستري قابلیت اجراي مقررات میثاق در مخاصمات مسلحانه را تائید کرده و خاطر نشان 
. معیار تعیین در عملیات جنگی نیز نمی توان به صورت خودسرانه فرد را از حق بر حیات محروم ساخت"شود که می

یعنی  29اقدامی به منزله محروم سازي خودسرانه فرد از حق بر حیات تلقی میشود باید توسط قانون خاصاینکه چه 
 حقوقی. دیوان در نظر مشورتی خود در رابطه با پیامدهاي 30"قوانین قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه تعیین گردد

ال قوانین حقوق بشر در زمان مخاصمات ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی، با مبنا قرار دادن قابلیت اعم
در زمان وقوع مخاصمات  ،هاي حقوق بشریونکنوانسهاي به عمل آمده بر اساس حمایت"مسلحانه اظهار کرد 

[میثاق بین المللی حقوق  4البته با عنایت به مقررات مربوط به تعلیق برخی از حقوق مندرج در ماده  نیز،مسلحانه 
، در قضیه مربوط به مخاصمه دیوانذکر است که اخیرا  شایان ."31 به قوت خود باقی هستندهمچنان ،  مدنی وسیاسی]

المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را اوگاندا، هر دو دسته قوانین بین مسلحانه میان جمهوري دمکراتیک کنگو و
  .32قابل اعمال دانست

بنابر قوانین داخلی و بسته به  بیشتریابند کاب میعملیات تروریستی که خارج از شرایط مخاصمات مسلحانه ارت 
شرایط، قوانین بین المللی کیفري، جرم تلقی شده و از اینرو باید در قوانین کیفري داخلی یا بین المللی بدان ها 

  پرداخته شود.   
 

  تروریسم و حقوق بین الملل کیفري -بند دوم
کنوانسیون در رابطه با  13د حهمکاري سازمان ملل متالمللی در طول چهار دهه، با کمک و جامعه بین

، از پیرامون تروریسم خاصاي . این اسناد که هر کدام به مقولهاست رساندهتصویب به تروریسم  مقابله باپیشگیري و 
 را درحقوقی  یرژیم می پردازند ،تروریستیهاي يگذارببم مقابله باتا گروگانگیري و  33تصرف غیرقانونی هواپیما

. ندهمکاري بین المللی پدید آورده ا ی را برايو چارچوباند ایجاد کرده سطح جهان مقابله با تروریسم در راستاي

                                                             
29 lex specialis 

 25، بند 1996المللی دادگستري، گزارش هاي بین دیوان  1995جولاي  8اي، نظر مشورتی مشروعیت تهدید یا توسل به تسلیحات هسته٣٠ 

دیوان بین المللی دادگستري،  2004جولاي  9هاي فلسطسین اشغالی، نظریه مشورتی مورخ پیامدهاي حقوقی ساخت دیوار در سرزمین٣١ 
  106، بند 2004هاي سال گزارش

قضیه فعالیت هاي نظامی ؛ 163هاي فلسطسین اشغالی بند ؛ پیامدهاي حقوقی ساخت دیوار در سرزمین11بند  31نگاه کنید به نظر تفسیري شماره ٣٢ 
  .همچنین نگاه کنید به220-216بندهاي ، در سرزمین کنگو 

“Fundamental standards of humanity” (E/CN.4/2006/87, chap. III), and United Nations, Digest of 
jurisprudence of the United Nations and regional organizations on the protection of human rights while 
countering terrorism (New York and Geneva, 2003), chap. I, sect. (C).  
33 the unlawful seizure of aircraft 
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اي را در راستاي پیشگیري از ارتکاب اعمال تروریستی و ویژه تدابیرسازند تا ا ملزم میر هالتدومذکور  سنادا
 هاي عضوملزم ساختن دولتاتخاذ نمایند. از جمله این تدابیر عبارتند از  تروریسم ابط بتممنوع ساختن جرایم مر

همچنین 	و 34اصل مشهور استرداد یا تعقیب قضایی از جملهانگاري اعمال خاص، وضع معیارهاي قضایی ویژه جرم	به
  .هاي حقوقی در راستاي همکاري در زمینه استرداد و معاضدت حقوقیزیرساختایجاد 

شوند، اعمال خاصی را به عنوان جرم هایی خاص از تروریسم میبه جنبه معاهدات که مربوط بسیاري از این
ها را ملزم می سازند که این اعمال را جرم انگاري کنند. این معاهدات جرائم مربوط به نمایند و دولتتعریف می

رائم علیه افرادي که از لحاظ بین تامین مالی تروریسم، جرائم مربوط به وضعیت قربانیان (همچون گروگانگیري و ج
المللی تحت حمایت هستند)، جرائم مربوط به هوانوردي غیر نظامی، جرائم مربوط به کشتی ها و سکوهاي ثابت 

ان مثال، مطابق با کنوانسیون به عنو .35دهنددریایی و جرائم مربوط به مواد خطرناك را تحت پوشش قرار می
عملی که به قصد کشتن یا ایراد آسیب "المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، تروریسم عبارت است از هرگونه بین

شدید بدنی به یک غیرنظامی یا هرفرد دیگري که در حین مخاصمات مسلحانه، مشارکت فعالی در درگیري ندارد، 
حکومت یا سازمان  یا اجبار یکد یک جمعیت یا با توجه به شرایط، تهدی درماهیتو هدف از انجام این اقدام، 

این عمل مستلزم مجازات جرائم ویژه مربوط به تامین  "المللی به انجام کاري یا خودداري از انجام کاري باشد. بین
  بنابر تعریف ارائه شده از آن، است . مالی تروریسم،

این . اولویت بالایی قائل شده استیسم تصویب و اجراي موثر اسناد جهانی مبارزه با تروربراي شوراي امنیت 
)  را به تصویب رساند و 2001( 1373، بنابر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه 2001سپتامبر  28در ، شورا

محسوب می گردد  "تهدیدي براي صلح و امنیت بین المللی"اعلام کرد هرگونه عمل تروریستی  به صراحتدر آن 
. در این قطعنامه "تروریستی مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحدد هستندهاي رویه ها واعمال، روش "و 

اند به: جرم انگاري اعمال ترورستی؛ مجازات اعمال حامی یا مقدمه ساز جرائم تروریستی ها ملزم شدههمچنین دولت
رصدد  شوند یا درتروریستی می؛جرم انگاري تامین مالی تروریسم؛ مسدودسازي وجوه افراد که مرتکب اعمال 
  ارتکاب این اعمال هستند و نهایتا تقویت همکاري بین المللی در زمینه این جرائم. 

توان آنها را در حقوق بین الملل جرم بسته به شرایطی که عملیات تروریستی در آن ارتکاب می یابند، می
هاي نمایندگی معتقد بودند که فري، برخی از هیئتمحسوب کرد. در زمان تدوین اساسنامه رم دیوان بین المللی کی

                                                             
34 aut dedere aut judicare 

  و پروتکل هاي ضد تروریسم ذاري براي کنوانسیون هابه عنوان مثال نگاه کنید به راهنماي قانونگ٣٥ 
Legislative Guide to the Universal Anti-Terrorism Conventions and Protocols (United Nations 
publications, Sales N° E.04.V.7)  
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به دلیل  آشکاراها مجزا در حیطه صلاحیت دیوان قرار گیرد. با این جود، اکثر دولت یتروریسم باید به عنوان جرم
در  36تعریف تروریسم با این مسئله مخالفت کردند. سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک سفراي تام الاختیار سازمان ملل

کند که یک کنفرانس براي در رم، توصیه می 1998جولاي  17مصوب  37طه با تاسیس دیوان بین المللی کیفريراب
، برگزار گردد و به بررسی چندین  2009سال پس از به اجرا درآمدن اساسنامه، یعنی در سال  7بازنگري اساسنامه رم 

ا دادن آنها در لیست جرائم داخل در صلاحیت قابل قبول و قرار یتروریسم، با هدف اتخاذ تعریف از جملهجرم 
  دیوان، بپردازد. 

مجزا ذکر نشده است، اما این اساسنامه جرائم دیگري  یاگرچه در اساسنامه رم نامی از تروریسم به عنوان جرم
ها ها و شرایط در هر مورد، مشمول آنتوان عملیات تروریستی را نیز، بسته به واقعیترا در خود گنجانده که می

نایت علیه اساسنامه رم ج 7ماده بر اساس  ،علیه بشریت شود جنایت منجر به تواندمی یک عمل تروریستیدانست. 
 و غیرنظامی هر جمعیت علیه یافته سازمان یا حملۀ گسترده یک که به صورتاي اعمال ویژهبشریت عبارت است از 

اساسنامه رم اعمالی همچون حملات عمدي و  8ماده به علاوه مطابق با  38.گرددمی ارتکاب حمله آن به علم با
 جنگی قرار می گیرند.  نایاتکورکورانه علیه غیرنظامیان یا گروگانگیري در زمره ج

 در .است گرفته قرار المللی بین هايبررسی دادگاه مورد عمل تروریسم در کیفري علیه المللحقوق بین قوانین
 ،اساسنامه  3 ماده  براساس ،را فردي بار اولین براي سابق یوگسلاوي براي کیفري المللی بین دیوان ،2003 سال

 بر غیرنظامیان، علاوه علیه ترور نظر دیوان جرمماز  .کرد سارایوو ترور غیرنظامیان جنگی نایتجارتکاب  بهمحکوم 
نیز  جنگی رائمدر سایر جداراي عناصر مشترك  تروریسم، مقابله با تامین مالی المللیبین موجود درکنوانسیون عناصر

  .39است
                                                             
36 The Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries 
37 United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of the International 
Criminal Court 
38 Christopher Greenwood, “International Law and the ‘War against Terrorism’”, International Affairs, 
vol. 78, N° 2 (April 2002), p. 301. 

در ایالات متحده را به عنوان جنایت علیه بشریت  2001سپتامبر  11د حملات تروریستی حي وقت حقوق بشر سازمان ملل متکمیساریا 2001درسال 
  توصیف کرد.

 
راي صادره  133در بند ) IT-98-29شماره پرونده (به )  Prosecutor v. Gali cقضیه ( درلمللی کیفري براي یوگسلاوي سابق دیوان بین ا٣٩ 

  :، عناصر ویژه ذیل را اضافه نمود2003دسامبر  5در 
آسیب جدي  یا و باعث مرگصورت پذیرد رنظامی که مشارکت موثري در مخاصمات نداشته اند یغافراد اعمال خشونت آمیز علیه جمعیت یا -1

  شود.به بدن و سلامت جمعیت هاي غیرنظامی 
  مهاجم آگاهانه جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی را که در مخاصمه شرکت ندارند، هدف این اعمال خشونت آمیز قرار دهد. -2 

  .هاي غیرنظامی ارتکاب یابدجرم مذکور با هدف اولیه شیوع ترس میان جمعیت -3
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  وریسم و حقوق بین الملل پناهندگیرت -بند سوم
اي از قوانین است مجموعه حقوق بین الملل پناهندگی ،قوانین حقوق بشردر قبال به موازات تعهدات عمومی 

نحوه  وضع استاندارهایی در رابطه باو این افراد ها در قبال واژه پناهنده و مقرر ساختن تعهدات دولت که با تعریف
هایی از حقوق جنبه .نمایدترسیم میچهارچوب حقوقی معینی را به منظور حمایت از پناهندگان  ،رفتار با آنها

و  1951شود به افراد پناهجو. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب نیز مربوط میپناهندگی الملل بین
الملل پناهندگان به حساب دو سند جهانی در زمینه حقوق بین ،1967وط به وضعیت پناهندگان مصوب پروتکل مرب

  آیند.می

 40شود، هر دو یک سیستم مهار و توازناي مقابله با آن مربوط میتا آنجا که به تروریسم و اقدامات اتخاذي بر
و جوامع میزبان را مدنظر قرار می دهند از حقوق نمایند که در حین اینکه ملاحظات امنیتی دولت ها را  ممزوج می

  هاي خارجی دیگر از حمایت کشور خود برخوردار نیستند.کنند که برخلاف سایر گروهافرادي حمایت می

) شوراي امنیت دولت هاي عضو را ملزم می سازد که 2001( 1373همانگونه که پیش تر ذکر شد، قطعنامه 
از فعالیت هاي تروریستی اتخاذ نمایند و اشکال گوناگون عملیات تروریستی را جرم اقداماتی را به منظور پیشگیري 

انگاري کنند. به علاوه آنها را ملزم می نماید اقداماتی را اتخاذ نمایند که موجب حمایت و ترویج همکاري میان 
به مسائل مربوط به مهاجرت و  امضاي اسناد بین المللی مقابله با تروریسم. قطعنامه همچنین از جملهکشورها می شود 

ها از طریق ها را ملزم به پیشگیري از جابجایی تروریستوضعیت پناهندگان نیز اشاره می کند. به عنوان مثال دولت
)). همچنین از 7( 2کند (پاراگراف کنترل موثر مرزها و تضمین بی نقض بودن اوراق هویتی و اسناد مسافرتی می

اند یا در این ریزي یا تسهیل نمودهن نمایند به پناهجویانی که عملیات تروریستی را برنامهدولت ها خواسته شده تضمی
)) و وضعیت پناهندگی مورد 6( 3گونه عملیات شرکت داشته اند وضعیت پناهندگی اعطا نگردد (پاراگراف 

  )). 7( 3راگراف سوءاستفاده مرتکبین، سازمان دهندگان یا تسهیل گران عملیات تروریستی واقع نگردد(پا

شایان ذکر است که این قطعنامه، تعهدات جدیدي را در زمینه وضعیت حقوقی پناهنده یا پناهجو در زمینه 
نمایند در بردارنده قواعدي است که تضمین می 1951حقوق بین الملل پناهندگی شناسایی نکرده است. کنوانسیون 

  شود.ان، تسهیل کنندگان و مرتکبین عملیات تروریستی نمیحمایت بین المللی از پناهندگان شامل ترغیب کنندگ

دفتر کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر این باور است که نباید به مسئولین ارتکاب 
اعمال تروریستی این اجازه داده شود که سازوکارهاي پناهندگی را به منظور یافتن پناه و رسیدن به مصونیت 

                                                             
40 system of checks and balances 
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الملل پناهندگان در بردارنده مقرراتی است که هدفش جلوگیري از . چارچوب حقوق بین41نمایندمخدوش 
توسط  هاي احتمالی از سازوکارهاي پناهندگیفادهسوءاستفاده است  تا از اینرو قادر به پاسخگویی به سوء است

  .  مسئولین اعمال تروریستی باشد

 1شود که واجد معیارهاي تعریف پناهندگی مقرر در ماده میپناهندگی تنها به افرادي اعطا نخست، وضعیت 
یا  یا ملیت نژاد یا مذهب به مربوط علل به از اینکهدارد موجه فردي که ترس "باشد یعنی  1951(الف) کنوانسیون 

در بسیاري از موارد  "قرار گیرد. آزار و اذیت تحت عقاید سیاسی یا داشتن اجتماعی هايگروه بعضیدر  عضویت
 ،ندارند 1951از آزار و اذیت به خاطر یکی از دلایل وضع شده در کنوانسیون  یمرتکبین عملیات تروریستی ترس

  بلکه در حال فرار از تعقیب قانونی به خاطر ارتکاب اعمال تروریستی هستند.

(الف) هستند از شمول 1، افرادي که واجد شرایط مقرر در ماده 1951(و) کنوانسیون  1وم، مطابق با ماده د
حمایت بین المللی از پناهندگان خارج می شوند اگر که دلایل محکمی وجود داشته باشد دال بر اینکه این افراد، 

جنگی، جنایت علیه بشریت، جرم  یب جنایتدهنده و قبل از گرفتن وضعیت پناهندگی، مرتکخارج از کشور پناه
) (ب) مربوط است با 6(1اند. در این زمینه ماده غیرسیاسی مهم یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل شده

هاي ه. اعمالی که واجد ویژگیدهندجویان پیش از پذیرش در کشور پناهارتکاب جرم غیر سیاسی مهم توسط پناه
ب به مثابه جرائم غیر سیاسی مهم تلقی می شوند.کمیساریاي عالی سازمان ملل در امور تروریسم هستند اغل

کنوانسیون  شروط منع کننده اعطاي وضعیت پناهندگی دررا در رابطه با اجراي  42پناهندگان دستورالعمل هایی
  شود.را یادآور میماهیت استثنایی آنها و ضرورت در اجراي دقیق و موشکافانه آنها و صادر کرده است  1951

                                                             
از حمایت تضعیف در اعمال بررسی مسائل امنیتی بدون  "ی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان :هاي کمیساریاي عالگزارشنگاه کنید به ٤١ 

  )2001(نوامبر  "رویکرد کمیساریا -پناهندگان
“Addressing security concerns without undermining refugee protection – a UNHCR perspective” 

  سپتامبر  11کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ده مسئله در حمایت از پناهندگان پس از و همچنین 
UNHCR, Ten refugee protection concerns in the aftermath of September 11, press release, 23 October 
2001 
 

) 6(1دستورالعمل هایی براي حمایت بین المللی : اعمال شروط بازدارنده ماده "کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ٤٢ 
  "مربوط به وضعیت پناهندگان  1951کنوانسیون 

UNHCR, “Guidelines on international protection: application of the exclusion clauses: article 1F of the 
1951 Convention relating to the Status of Refugees” (HCR/GIP/03/05); 

مربوط به وضعیت  1951) کنوانسیون 6(1بر اعمال شروط بازدارنده ماده  ییادداشت" ،کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
   "پناهندگان 

UNHCR, “Background note on the application of the exclusion clauses: article 1F of the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees” (2003).  
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) 6( 1بررسی قابلیت اعمال ماده ضرورت هایی مبنی بر دست داشتن یک پناهجو در عملیات تروریستی وجود نشانه
 قبل از اتخاذ هر تصمیم با خود به همراه دارد، درعین حال براساس حقوق بین الملل پناهندگان،را  1951ون یکنوانس

هرگونه رد فوري  .ارزیابی شودعادلانه و کارا  هاياگانه و براساس روشباید شرایط و وضعیت هر مورد خاص  جد
قوانین بین  را با خود به همراه دارد که براساساعاده فرد ، احتمال ه در نقاط ورود، چه در مرز چجویانتقاضاي پناه

مه افراد حق دارند بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر ه حقوق پناهندگان و حقوق بشر ممنوع است.مربوط به  یالملل
  تقاضاي پناهجویی کنند.

اخته شده شن دي که به عنوان پناهندهافرا، تصریح شده است 1951کنوانسیون  2همانگونه که در ماده سوم، 
و مقررات کشور میزبان  قوانینمقید به پیروي از  ،ه منتظر تعیین وضعیت خود هستنداست، همچون پناهجویانی ک

    اد.تحت پیگرد کامل قضایی قرار دها را توان آنمییت از این قوانین هستند. در صورت عدم تبع

در صورت وجود دلایل اند. شده وارد بر اصل منع اعاده درجاستثناهاي ، 1951) کنوانسیون 2( 33ه در مادبه علاوه، 
محکومیت به علت یا، پس از و  گرددتلقی می يثابه خطري براي امنیت کشورمنطقی مبنی اینکه فرد پناهنده به م

رود، خودداري از تبعیت از اصل منع اعاده و بازگرداندن فرد سنگین، خطري براي جامعه به شمار می یجرم ارتکاب
 به کشور مبدا در کنوانسیون پیش بینی شده است. نهایتا لازم به ذکر است که امکان اخراج به کشور ثالث به دلایل

اجراي هر یک از مواد مذکور تنها باید پس از اتخاذ مقرر شده است.  1951کنوانسیون  32امنیت ملی در ماده 
و حق بر تجدید نظر  43حق بر استماع شدن از جملهمطابق با فرآیند عادلانه قضایی  تصمیم از جانب مقام صالح و

ماده  اعمال هرگونه محدودیت مندرج درحائز اهمیت است که . تاکید بر این مسئله بسیار صورت می پذیرد خواهی
ژه حقوق غیرقابل تعلیق مندرج در به ویها سایر تعهدات حقوق بشري دولت منوط به 1951) کنوانسیون 2(33یا  32

   است.المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 7یون منع شکنجه و ماده کنوانس 3ماده 

از ، دلایلی به دست آید مبنی بر آنکه فرد  1951کنوانسیون  به فردي برطبق پناهندگی وضعیتاعطاي اگر پس از 
آید که مسئله زمانی پیش میاین  .را نداشته، وضعیت پناهندگی وي باطل می شود یچنین وضعیتآغاز شرایط کسب 
در  ، پناهجو حائز شرایط اعطاي پناهندگی مندرجگیري اولیهکه، در زمان تصمیمآید مبنی بر ایننشانه هاي به دست

ارتکاب مبنی بر شواهدي وجود  .44گرددنبوده یا به دلایلی از شمول اعطاي پناهندگی خارج می 1951کنوانسیون 
                                                             
43 right to be heard 

  یادداشتی بر ابطال وضعیت پناهندگی ،نازمان ملل متحد در امور پناهندگاکمیساریاي عالی س٤٤ 
UNHCR, “Note on the cancellation of refugee status” (22 November 2004). 
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در صورت احراز این مسئله که فرد . ابطال وضعیت پناهندگی این دلایل است از جمله عملیات تروریستی توسط فرد
هدف و قصد کنوانسیون ف نبوده است، مطابق با در زمان اعطاي وضعیت پناهندگی حائز شرایط مندرج در تعری

  است.  1951

تاثیر  توانددر برخی موارد میامنیت ملی حفظ مقابله با تروریسم و در راستاي  هااتخاذ اقدامات مربوطه توسط دولت
 ،اجرایی اقداماتاتخاذ این چنین و بیش از حد محدود کننده . وضع قوانین حمایت از پناهندگان داشته باشد منفی بر

تواند تاثیرات منفی ن که میپناهندگان و پناهجویاتلقی کردن جرم مو اعطاي پناهندگی  فرآیندهايعدم دسترسی به 
 .     بر پناهندگان و پناهجویان از خود به جا گذارد، از جمله این مصادیق هستندعمومی در نگرش 
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  حقوق بشر و مقابله با تروریسم - فصل دوم
  

از مندي از حقوق بشر دارد. ، تروریسم تاثیر مستقیمی در بهرهمشاهده کردیمهمانگونه که در فصل نخست 
 اهمیتکه پیچیدگی و هرچند مقابله با تروریسم هستند.  راستاي ردها موظف به اتخاذ اقدامات موثر دولت اینرو

قوانین بین المللی حقوق  اما ،شداببسیار زیاد ند توامیسایرین در مقابله با تروریسم  ها وهاي پیش روي دولتچالش
این فصل  تمرکزپرداخت. ها بررسی موثر این چالشه بدارا هستند تا بتوان با توسل به آنها بشر انعطاف کافی را 

تعهدات  ،به صورت ویژه. در این راستا در بخش نخست، مقابله با تروریسم و حقوق بشرمعطوف است به رابطه 
شود و در بررسی میاستانداردهاي حقوق بشري با تروریسم ضد اتخاذياقدامات سازگاري تضمین درقبال  هادولت

  ایط استثنایی مورد بررسی قرار می گیرند.شرمواجه با قوانین حقوق بشر در پذیري انعطاف ادامه در بخش دوم 

  

  ترویج و حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم  -بخش نخست

، دولت ها باید اقداماتی را در گذاردمندي از حقوق بشر و کارکرد جامعه تاثیر میم بر بهرهآنجا که تروریساز 
مندي از که تروریسم تاثیرات سوئی در بهرهتر ذکر شد، از آنجا نمایند. همانگونه که پیشراستاي مقابله با آن اتخاذ 

ها نه تنها محق بلکه موظف به اتخاد اقداماتی موثر در ولت، دگذاردی از حقوق بنیادین بشر به جا میطیف وسیع
ی مکمل و در عین حال تقویت هستند. مقابله موثر با تروریسم و حمایت از حقوق بشر اهداف آنراستاي مقابله با 

حت تبه عنوان بخشی از وظایفشان در راستاي حمایت از افراد ها باید همواره به آنها ي یکدیگرند که دولتکننده
  .صلاحیتشان پایبند باشند

شوراي امنیت  2001سپتامبر  11حملات تروریستی  پس از ،اشاره شدنخست  در بخش پنجم فصلهمانگونه که 
مشترك در برابر تهدید  يرویکرداتخاذ حقوقی براي همکاري بین المللی و  یچارچوب در راستاي تقویت به سرعت
ها به وریسم ،کاهش خطر دستیابی تروریستتامین مالی تر پیشگیري ازهایی همچون م در زمینهتروریسناشی از 

 مرزي توسط مقامات اجراي قانون، همچنین تاسیس بین وضعیت تبادل اطلاعاتهاي کشتار جمعی و بهبود سلاح
اوه در تدابیر، دست به اقدام زد. به علکمیته مقابله با تروریسم به منظور نظارت بر اجراي این یعنی  نظارتی یرکن

یت اتحادیه کشورهاي عرب ، سازمان امن ا، شوراي اروپا ، اتحادیه اروپا،ي آفریقدر اتحادیه از جملهاي، سطح منطقه
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و  اي جنوب آسیانس اسلامی، اتحادیه همکاري منطقه، سازمان کنفراهاي آمریکایی، سازمان دولتو همکاري اروپا
  هایی در زمینه مقابله با تروریسم حاصل شده است. پیشرفتها دیگر سازمان

اتخادي در  يهاوز بر تعداد قوانین و سیاستروز به ر ،) شواري امنیت2001(1373 طعنامهاز زمان تصویب ق
ي از حقوق بشر تاثیر گذار مندبهرهها در شود که بسیاري از آنا تروریسم در سطح جهان افزوده میراستاي مقابله ب

قوانین یا اتخاذ سریع وضع  با ،تشان در زمینه مقابله با تروریسماجراي تهدا در راستايسیاري از کشورها بهستند. 
هاي مدنی و حقوق بنیادین بشر امدهاي منفی براي آزاديپیاي از اقدامات منجر به بروز بدون تامل مجموعه

در حین مقابله  هموارهها باید آنها را دولتگردندکه سائل حقوق بشري عنوان میم ترینمهم . در فصل سومشوندمی
با منطبق در زمینه مقابله با تروریسم  شاناقداماتنمایند که تضمین بدین وسیله تا با تروریسم جدي تلقی کنند 

  . گیردصورت میتعهداتشان در قبال قوانین حقوق بشري 

  نقش مهم حقوق بشر و تعهدات دولت ها در زمان مقابله با تروریسم
مجمع  288/60براي مقابله با تروریسم در قالب قطعنامه ي متحد استراتژي جهانی سازمان ملل  بتصوی با

و حاکمیت  همه ي بین المللی متعهد شد که اقداماتی را در راستاي تضمین احترام به حقوق بشر برايعمومی، جامعه
آن شدند که به منظور ر بهاي عضو این اساس دولتله با تروریسم اتخاذ نماید. بر قانون به عنوان پایه و اساس مقاب

، اقداماتی عدم حاکمیت قانون و نقض حقوق بشر از جمله ،شوندمیتروریسم به گسترش  بررسی شرایطی که منجر
ها در قالب قابله با تروریسم با تعهدات آنگونه اقدام اتخاذي در راستاي مکنند که هررا اتخاذ نمایند و تضمین 

  قوانین پناهندگی و حقوق بین الملل بشر دوستانه مطابقت داشته باشد. ،قوانین حقوق بشر از جملهلملل، ا حقوق بین

هاي در گزارش خود اعلام کرد که نارضایتی 45تهدیدها، چالش ها و تغییربراي  ، هیئت عالی رتبه2004در سال 
هاي افراد به گروهدر پیوستن سزایی نقش به نبود دموکراسی و نقض حقوق بشر  ،، اشغال خارجیناشی از فقر

  46.دارندتروریستی بین المللی 

در  بشر حقوق به احتراممقوله  نیز ، 2005 سال در عمومی مجمعمورد تصویب  ، جهانی سران نشست نتیجه
 تروریسم با مبارزه براي المللی بینهاي  همکاريتروریسم را مدنظر قرار داده و نهایتا اعلام می کند با  مقابلهحین 

صورت  مربوطه المللی بینهاي و پروتکل هاکنوانسیون و متحد ملل منشور جمله از ،الملل بین حقوق با مطابق باید
اند که دولت ها باید تضمین نمایند هر گونه اقدام ی و کمیسیون حقوق بشر نیز تاکید کردهمجمع عمومپذیرد. 

ق پناهندگی و ها بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، حقومقابله با تروریسم با تعهدات آن اتخاذي در راستاي

                                                             
45 High-level Panel on Threats, Challenges and Change 

  21بند امن تر: مسئولیت مشترك ما،  یجهاندر ٤٦ 
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 1456 قطعنامهمقرر در  اعلامیهنیز به همین منوال در  امنیت شورايدوستانه مطابقت داشته باشد. الملل بشرحقوق بین
 حاصل اطمینان باید ها دولت" که داشت اظهار ،خارجه امور وزیران سطح درامنیت  شورايمصوب جلسه  ،)2003(

ها بر اساس قوانین بین المللی حقوق مقابله با تروریسم با تعهدات آن هر گونه اقدام اتخاذي در راستاي که نمایند
 1624در قطعنامه  بار دیگراین مسئله  ."دوستانه مطابقت داشته باشدق پناهندگی و حقوق بین الملل بشربشر، حقو

تحت عنوان  2006د در گزارش خود در سال حدبیر کل سازمان ملل مت .امنیت مورد تایید واقع شد) شوراي 2005(
یکی  حقوق بشر را به عنواناحترام به  " 47هایی براي استراتژي جهانی مقابله با تروریسمتوصیه: اتحاد علیه تروریسم"

تروریسم توصیف نمود و تاکید کرد که اقدامات هاي استراتژي مقابله با در اجراي تمامی جنبهي از عناصر ضرور
ي کنندهمکمل و تقویتاز حقوق بشر نه تنها اهداف مغایر بلکه  اتخاذي در راستاي مقابله با تروریسم و حمایت

اند که مشروعیت اقدامات ي یا جهانی همواره خاطر نشان شدهاد. ارکان مبتنی بر معاهدات منطقهیکدیگر هستن
   .48ها از قوانین بین المللی حقوق بشر بستگی داردمطابقت آنمیزان به اي مقابله با تروریسم اتخاذي در راست

حقوق بشر و امنیت تاکید ناگشودنی ي بر رابطه بار دیگره با تروریسم استراتژي جهانی سازمان ملل براي مقابل
هاي ملی و بین المللی در راستاي مقابله ریت تلاشومیت قانون و حقوق بشر باید در مح، حاکداردو اعلام می کندمی 

به تضمین احترام به حقوق بشر و حاکمیت  هاي عضو متعهدبه موجب این استراتژي دولتبا تروریسم قرار گیرند. 
، استراتژي هاي ملی مقابله با تروریسم باید به دنبال هستند. بدین منظور تروریسم با قابلهعنوان اساس م بهقانون 

اعمال مجرمانه  سئول، افراد مگسترش این اعمال باشندعمال تروریستی و بررسی عوامل منجر شونده به پیشگیري از ا
ه مدنی را ترویج و رهبري جامعمشارکت موثر  ،را به صورت قانونی استراد نمایند هانرا تحت تعقیب قرار دهند یا آ
  اشند. قربانیان نقض حقوق بشر داشته ب تمامیدهند و توجه کافی به حقوق 

، بلکه آیدبه حساب میمقابله با تروریسم راستاي ي در اي ضرورمقولهحمایت از حقوق بشر نه تنها و ترویج 
ها بر اساس با تعهدات آندولت ها باید تضمین نمایند که هر گونه اقدام اتخاذي در راستاي مقابله با تروریسم مطابق 

   پذیرد.صورت میمللی حقوق بشر لقوانین بین ا

و در آنها به تروریسم به تصویب رسانده چندین قطعنامه در رابطه با کنون مجمع عمومی تا 1972از دسامبر 
ع مجمي میان تروریسم و حقوق بشر پرداخته است. و همچنین رابطه المللیی اقدامات مقابله با تروریسم بینبررس

ی اقدامات آنها براي مقابله با تروریسم با تعهدات ها باید تضمین نمایند که تمامهمچنین تاکید کرده است که دولت
                                                             
47 “Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy” (A/60/825) 

  به عنوان مثال نگاه کنید به ٤٨ 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1990–1991, chap. V, sect. II, and 
Digest of jurisprudence …. 
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وق پناهندگی و حقوق بشر دوستانه مطابقت حق ،الملل و به ویژه قوانین بین المللی حقوق بشرحقوق بینناشی از 
  .49داشته باشد

 گذاردهي شوراي امنیت صلح و امنیت بین المللی بر عهده ي حفظسئولیت اولیهمنشور ملل متحد مبراساس  
ي صلح و امنیت بین . این مسئولیت شامل اقدامات لازم در راستاي بررسی تروریسم به عنوان تهدیدي براشده است

دامات شود. شوراي امنیت تا کنون اقداماتی را در راستاي مقابله با تروریسم اتخاذ کرده است. این اقالمللی نیز می
سپس  واند باط بودهکه با برخی عملیات تروریستی در ارتیی ها) عموما در قالب تحریم دولت1990(مقدمتا در دهه 

 هابراي نظارت بر اجراي این تحریم هاییه صورت پذیرفته است. تاسیس کمیتهتحریم طالبان و القاعددر قالب 
را به تصویب رساند که در آن ) 2001(1373ا قطعنامه رشو ، 2001در سال ازدیگر اقدامات در این راستا است. 

هاي تروریستی و جرم انگاري اشکال گوناگون شگیري از فعالیتهاي عضو ملزم به اتخاذ اقداماتی به منظور پیدولت
اقداماتی همچون تصویب اسناد تا  ها خواسته شده استدر این قطعنامه از دولتهمچنین  اند.شدهتروریستی  عملیات

شود.  موجب تقویت و ترویجاري میان کشورها در این زمینه همکتا بدین طریق مقابله با تروریسم را اتخاذ نمایند 
ي مقابله با هاي خود در این زمینه به کمیتهراجع به پیشرفتهاي منظم به ارائه گزارش هاي عضو ملزمهمچنین دولت

  .. (به پیوست مراجعه کنید)اندشدهتروریسم 

تضمین نمایند که  درخواست کردهها دولتامنیت در چندین قطعنامه از  ، شورايذکرآن رفتهمانگونه که 
و حقوق بشر دوستانه حقوق پناهندگی  ،المللی حقوق بشرنین بینبراي مقابله با تروریسم با قواآنها اقدامات اتخاذي 

خود به شوراي امنیت  گزارشتروریسم در ي مقابله با لازم به ذکر است که کمیته .50مطابقت داشته باشند
)S/2005/800(  یی اجرا هیئتکه کرد ي مذکور همچنین تاکید . کمیتهه استبر این مسئله تاکید کرد دیگربار

  نظر قرار دهد. مدرا  همهاي خود این مباید در فعالیت(مراجعه کنید به پیوست) همواره ي مقابله با تروریسم کمیته

ام در چارچوب موازین حقوق ها مبنی بر اتخاذ هر گونه اقدلازم به ذکر است علاوه بر تعهد عمومی دولت
هاي گوناگون قوانین ها را ملزم به پیروي از جنبهولتد آشکارابشري، معاهدات جهانی مربوط به مقابله با تروریسم 

در به وضوح کند. به عنوان مثال در کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم این موضوع حقوق بشر می
شمرده مجاز  به صراحتها این کنوانسیون دولت 15ي است. به عنوان مثال براساس مادهچندین ماده بیان شده 

قصد تعقیب قضایی یا  ،اعاده فرد دولت درخواست کننده کهدلایل محکمی مبنی بر این در صورت وجودکه  اندشده
 17 و یا ماده سرباز زنند. هاي ممنوعه تبعیض دارد، از استرداد او یا معاضدت حقوقیبر اساس زمینهرا  اومجازات 

                                                             
  1بند  مجمع عمومی، 158/60به عنوان مثال نگاه کنید به قطعنامه ٤٩ 

  ) شوراي امنیت2005( 1624 قطعنامه  4) و بند 2003(1456قطعنامه پیوست  6بند نگاه کنید به ٥٠ 
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دهند آنها از تمامی حقوق و اجازه  کند که با افراد بازداشتی رفتار منصفانه داشته باشند ومیها را ملزم دولت
این کنوانسیون تصریح  21ي مند گردند. همچنین در مادههاي موجود در قوانین بین المللی حقوق بشر بهرهضمانت

  گذارد.ا تاثیر نمیهایر حقوق، تعهدات و مسئولیت دولتنسیون بر سشده است که مفاد این کنوا

  انعطاف پذیري قوانین حقوق بشر -بخش دوم 

 درجدایی ناپذیر  ايمولفهها و ه با تروریسم یکی از تعهدات دولتترویج و حمایت از حقوق بشر در زمان مقابل
نبال پیشگیري از عملیات تروریسم پیش از هر چیز باید به دمقابله با ملی هاي استراتژيمبارزه با تروریسم است. 

  د. نتعقیب مسئولین این اعمال و ترویج و حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون باش ،تروریستی

دامات مقابله با تروریسم شمار زیادي از اقبراین مسئله بسیار حائز اهمیت است که تاکید پیش از هر چیز، 
عضی بدر سطح ملی، اعمال  استثنایی محدودهاي وضعیتدر برخی از شاید گردند. اتخاذ می براساس قوانین معمولی

  . جایز تلقی شوندبهره مندي از برخی حقوق بشر  برها از محدودیت

عملی جدي هاي بشر و اقدامات موثر با تروریسم با چالش تضمین ترویج و حمایت از حقوقها در دولت
از منابع اطلاعاتی در حین رسیدگی به پرونده هاي مرتبط با حفاظت ها در زمینه ن چالشاز ای . یکیمواجه می شوند

سازي افشاي شواهد در حدودممستلزم  از منابع اطلاعاتیحفاظت  ییچراکه از سو ،تروریسم به وجود می آید
از حقوقی است رسیدگی منصفانه جلسه حق بر دادرسی منصفانه و از سوي دیگر در حالیکه  گی استرسیدجلسات 

  د. نباید مورد احترام واقع شوهمواره که 

در  هاي موجودعمال انعطافاِتوانند با ها میهاي مذکور فایق آمد. دولتتوان بر چالشمی با این وجود
. قوانین عهدات مقرر در حقوق بین الملل برآیندي تاي موثر از عهدهقوق بشر به گونهچارچوب قوانین بین المللی ح

 در برخی از شرایط استثنایی،پذیر و معین امکان بر شماري از حقوق ها رادیتمحدواعمال بعضی از حقوق بشر 
یعنی  -توانند با به کارگیري این دو دسته محدودسازي ها میدولت. کندتعلیق برخی از این قوانین را مجاز تلقی می

در موارد استثنائی رسیدگی کنند و با انعطاف لازم به  -ی از آنها اعمال محدودیت بر برخی از حقوق و تعلیق برخ
 پایبند بمانند.المللی حقوق بشر د مطابق با قوانین بینرعایت چندین شرط، به تعهدات خو با البتههمین حال، 
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 ها محدودیت -بند نخست
توانند به صورت دولت ها میشر پیش بینی شده است، هاي  بین المللی حقوق بهمانگونه که در کنوانسیون

ها و اجتماعات، حق آزادي عبور و حق آزادي بیان، حق آزادي انجمن از جملهمندي از برخی از حقوق قانونی بهره
در حین  ها ملزم هستند کهخانوادگی را محدود نمایند. دولت مرور، حق به محترم شمرده شدن زندگی خصوصی و

. 51رعایت کامل تعهدات حقوق بشري خود برخی ملاحظات را مدنظر قرار دهند به منظورها و اعمال این محدودیت
شده باشند، در حین اعمال آنها باید به  تجویزقانون  درهاي مذکور باید ذکر است علاوه بر اینکه محدودیت لازم به

 دست یابی به به دنبال ها نه تنها بایداصول برابري و منع تبعیض احترام گذاشته شود. همچنین اعمال این محدودیت
  در یک جامعه دموکراتیک ضرورت داشته باشد.باید  یک یا چند هدف مشروع صورت پذیرد بلکه اعمال آنها نیز

  تجویز قانونی -الف
اي و ملی پیرامون حقوق بشر اعلام شده است که اعمال هاي بین المللی، منطقهدر تمامی اسناد و دستورالعمل

، باید در قانون تجویز شده باشد یا قانون اجازه آن را داده هامندي از حقوق و آزاديبهرهیت در هرگونه محدود
) قانون باید به اندازه لازم در دسترس باشد تا افراد آگاهی لازم را نسبت به 1. تجویز قانونی بدین معناست که 52باشد

اي تدوین شده باشد که افراد بتوانند گونه) قانون به 2داشته باشند و  چگونگی محدود شدن حقوقشان توسط قانون
   .53رفتار خود را مطابق با آن تنظیم نمایند

به علاوه هر گونه ممنوعیت مقرر در قوانین کیفري باید مطابق با اصل عدم عطف به ماسبق باشد. در این رابطه 
 جرم قوانین بر طبق ارتکاب موقع در کهعملی  هیچکه  کندتاکید میمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  15ماده 
به همین نحو، هر مجازات مقرر در قانون تنها  نسبت به جرایمی قابل اعمال است که  باشد.مستوجب کیفر نمی نبوده

                                                             
) راجع به اعمال محدودیت و تعلیق قواعد میثاق Siracusa Principlesو اصول سیراکوزا ( 6حقوق بشر، بند  نگاه کنید به نظر تفسیري کمیته٥١ 

  بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

اصول سیراکوزا ؛ گزارش کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان  17و  15کمیته حقوق بشر؛ بندهاي  29به عنوان مثال، نگاه کنید به نظر تفسیري ٥٢ 
 E/CN.4/2002/18, annex, paras. 3 (a) and 4)به هم پیوسته  یحقوق بشر: چارچوب-متحد و  دنباله کنفرانس جهانی حقوق بشر ملل

(a)) آمریکایی حقوق بشر، ؛ کمیسیون 3)، دستورالعمل 2002، دستورالعمل هااي براي حقوق بشر و مبارزه با تروریسم با تروریسم (؛ شوراي اروپا" 
  )OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr., para. 53 ("وریسم و حقوق بشرگزارش بر تر

) به Sunday Times v. United Kingdom, N° 6538/74راي صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه (  49به عنوان مثال بند ٥٣ 
  .1979آپریل  26تاریخ 
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 آن براي تريخفیف مجازات قانون ،جرم از ارتکاب پس و اگر در زمان اجرایی بودن آن قانون ارتکاب یافته باشند
  .54شودتر مشمول آن مجازات سبکمی تواند  قرر دارد مرتکبم جرم

  هدف مشروع -ب
اهداف مشروع موجه براي اعمال محدودیت، با توجه به حقوق مشمول محدودیت احتمالی و همچنین معاهده 

 اند از: امنیت ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، بهداشت،حقوق بشري مربوطه، متفاوت هستند. این اهداف عبارت
  .55اصول اخلاقی، حقوق بشر و آزادي دیگران

ها ها در راستاي بسط اختیاراتشان در دیگر حوزهاي براي دولتاهمیت مقابله با تروریسم اغلب به عنوان بهانه
گیرند هرچه قدر هم جدي باشند نباید در از شمول اعمال تروریستی قرار می . جرائمی که خارج56واقع می شود

نیز یستند ه با تروریسم قرار گیرند. بر همین اساس اعمالی که ویژگی عملیات تروریستی را دارا نشمول قوانین مقابل
نباید مشمول اقدامات مقابله با تروریسم قرار گیرند، حتی اگر از سوي فردي ارتکاب یابند که مظنون به ارتکاب 

اي متعددي با موضوع المللی و منطقهذکر است که این شرط در اسناد بینجرائم تروریستی است. مجددا لازم به 
    57.ترویج و حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم بیان شده است

  ضرورت و تناسبج) 
اضافه است که  یشود تضمینیاد می "ضرورت در یک جامعه دموکراتیک"آنچه که اغلب از آن به عنوان 

هاي اعمال شده اختلالی در کارکرد دموکراتیک جامعه به وجود محدودیت نمایندسازد تا اثبات ها را ملزم میدولت
نیازمند وجود معیار ضرورت و  ها براي اعمال محدودیتدولت نمی آورد. در عمل، این مسئله بدین معناست که

                                                             
حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در حین مقابله با تروریسم بر این شروط در چارچوب جرائم تروریستی، گزارشگر ویژه ترویج و ٥٤ 

  ).E/CN.4/2006/98, para. 49تاکید کرده است (

از حق بر آزادي . این ماده که وسیاسیمیثاق بین المللی حقوق مدنی  18با این وجود استثناهایی وجود دارد. به عنوان مثال نگاه کنید به ماده ٥٥ 
 .کندمذهب و باور حمایت می کند، حفاظت از امنیت ملی را به عنوان دلیل مجاز براي اعمال این محدودیت ها تلقی نمی ،وجدان اندیشه،

الی که به موجب قوانین کند که اعمحین مقابله با تروریسم تاکید می گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در٥٦ 
جرم انگاري می شوند بعلاوه سایر اختیارات مربوطه براي تحقیق و تعقیب قضایی این جرائم تنها باید محدود به مقابله به تروریسم  تیضدتروریس

  ). همچنین نگاه کنید به طرح مقدماتی چارچوب اصول و دستورالعمل راجع به حقوق بشر و تروریسمE/CN.4/2006/98, para. 47( .شوند
A preliminary framework draft of principles and guidelines concerning human rights and terrorism” 
(E/CN.4/Sub.2/2005/39, para. 33)  

   :به عنوان مثال نگاه کنید به٥٧ 
Siracusa Principles (E/CN.4/1985/4, annex, para. 17); Council of Europe, Guidelines…, Guideline III 
(para. 2); and Inter-American Commission on Human Rights, “Report on terrorism and human rights” 
(paras. 51 and 55). 
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 یبه هدف ها باید براي رسیدنمندي از حقوق و آزاديشرط تناسب هستند. از اینرو اعمال هرگونه محدودیت بر بهره
  ها دقیقا با ماهیت هدف در تناسب باشد.مهم و فوري ضرورت داشته باشد و تاثیر آن بر حقوق و آزادي

هاي متعدد جوامع بین ر حقوق بشر، امنیت و کارکرد جنبهکلی، با توجه به تاثیر تروریسم باي به عنوان مسئله 
تواند اعمال بین المللی، هدف مهمی است که  اساسا میالمللی و محلی، جاي هیچ شکی نیست که مقابله با تروریسم 

ها اعمال در هر صورت، به منظور توجیه پذیر بود این محدودیت خی از حقوق معین را جایز شمارد.محدودیت بر بر
آنها باید با رعایت برخی از ملاحظات صورت پذیرد. با فرض امکان اعمال محدودیت بر یک حق و همچنین اعمال 

خاص در راستاي مقابله  یاي ویژه، آن محدودیت باید براي رسیدن به هدفمحدودیت در چارچوب الزامات رویهآن 
منطقی میان اقدامات محدودکننده و رسیدن به هدف  یبا تروریسم ضرورت داشته باشد. بدین منظور باید ارتباط

دستیابی به هدف را شود که آن اقدام منطقا میمنطقی عموما زمانی پذیرفته  يوجود رابطه 58.ویژه وجود داشته باشد
  .59نمایدابطه وجود شواهد بیشتري ضرورت میهرچند درصورت عدم شفافیت این ر تحقق بخشد،

در راستاي تعیین اهمیت اهداف آن اقدام ویژه، تعیین چند مسئله بسیار کارگشا خواهد بود. این مسائل عبارتند 
شود؛ دولت میتروریستی بالفعل یا بالقوه علیه  ينده منجر به مقابله با تهدیداز اینکه: چگونه آن اقدام محدودکن

اي المللی و منطقهاي مقابله با تروریسم در سطح بینهجر به تحقق اهداف مقرر در چارچوبچگونه آن اقدام من
    .60شودها میمنجر به پیشبرد منافع دیگر دولت شود و متعاقبا چگونه اتخاذ این اقداماتمی

  مصداق محدودیت هاي مجازد) 
توان در قالب تحریک به تروریسم و آزادي موجه بر حقوق بشر را می یشروط مورد نیاز براي اعمال محدودیت

بیان توضیح داد که در فصل سوم به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد. ممنوعیت تحریک به تروریسم مستلزم اعمال 
شروط محدودیت بر افراد در بیان افکار و عقایدشان است. از این رو وضع هرگونه ممنوعیت علیه تحریک باید با 

شده  ها مطابق باشد: این محدودیت باید در قانون تجویزمحدودیت قانونی بر حقوق و آزاديیک مورد نیاز براي 
  مشروع وضع شده باشد و نهایتا ضروري و متناسب باشد. یهدف باشد؛ در راستاي دستیابی به

                                                             
  به عنوان مثال، نگاه کنید به:٥٨ 

E/CN.4/2002/18, annex, para. 4 (d); Council of Europe, Guidelines…, Guideline III (para. 2); and Inter- 
American Commission on Human Rights, “Report on terrorism and human rights” (paras. 51 and 55).  

  به عنوان مثال، نگاه کنید به:٥٩ 
The approach of the Supreme Court of Canada to this effect: Lavigne v. Ontario Public Service 
Employees Union [1991] 2 SCR 211 and Figueroa v. Canada (Attorney General) [2003] 1 SCR 912. 

  براي بررسی بیشتر هر یک از این معیارها، مراجعه کنید به :٦٠ 
Alex Conte, “The ICT project on human rights compliance when countering terrorism: a guide to 
legislators, policy-makers and the judiciary”, in ISC 2005: Security, Terrorism and Privacy in Information 
Society, K. von Knop and others, eds. (2006).  
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تحریک باید در مقررات شرط اول یعنی تجویز قانونی هر محدودیت بدین معنی است که ممنوعیت علیه 
لازم به ذکر است که ممنوعیت تحریک به  ،قانونی تصریح شده باشد. در رابطه با شرط دوم یعنی هدف مشروع
) میثاق بین المللی حقوق 3(19در ماده  گردد.تروریسم در راستاي پاسداري از امنیت ملی یا نظم عمومی تلقی می

هایی مشروع براي اعمال ممنوعیت بر آزادي بیان یاد شده به عنوان زمینه مدنی و سیاسی از امنیت ملی و نظم عمومی،
زم ها مل) میثاق در تطابق است. براساس این ماده، دولت2(20است. ممنوعیت تحریک به تروریسم همچین با ماده 

یا خشونت  ملی، نژادي و مذهبی که منجر به تحریک به تبعیض، مخاصمهپراکنی هستند هرگونه طرفداري از نفرت
  می گردد را ممنوع کنند.

ي بیان ممنوعیت در قوانین و چگونگی اعمال آن رورت و تناسب مربوط است به شیوهشرط آخر یعنی ض
اصل  مطابق بااي تدوین گردد که نه تنها سم را ممنوع می کند باید به گونهممنوعیت. قانونی که تحریک به تروری

مدنی و المللی حقوق میثاق بین 19مقید است. ماده  مشروع یباشد بلکه تضمین نماید که به هدف 61قانونی بودن
شمارد که براي اهداف مندرج در پاراگراف سوم هایی را بر آزادي بیان مجاز میسیاسی تنها اعمال محدودیت

آنچه که واقعا براي پاسداري از ضرورت داشته باشند. از اینرو ممنوعیت تحریک به تروریسم باید محدود باشد به 
امنیت ملی و نظم عمومی ضرورت دارد. مقرره قانونی و شیوه اجراي آن باید متناسب باشد، بدین معنی که براي 
اعمال محدودیت در هر مورد خاص، باید تعیین نماییم که آیا، با توجه به اهمیت حق یا آزادي، تاثیر آن محدودیت 

ادي با اهمیت هدف مورد نظر و کارایی بالقوه آن اقدام در تحقق هدف مورد نظر متناسب بر بهره مندي از حق یا آز
بستگی خواهد داشت به اهمیت هدف مقابله با تروریسم به علاوه کارایی بالقوه آن  ارزش هر اقدام 62است یا خیر.

هاي غیر با تروریسم به شیوهها در راستاي مقابله اقدام در رسیدن به آن هدف. اعمال محدودیت بر حقوق و آزادي
ها، باید مورد به مورد، تروریستی  بر حقوق و آزاديضد یبه منظور ارزیابی تاثیر اقدامهد بود. موثر توجیه پذیر نخوا

ها و همچنین اهمیت و میزان حمایت از حق بشري مربوطه را اعمال شده بر این حقوق یا آزاديمیزان محدودیت 
   63.مورد بررسی قرار داد

                                                             
61 principle of legality 

  به عنوان مثال نگاه کنید به  ٦٢ 
 “Australia: study on human rights compliance while countering terrorism” (A/HCR/4/26/Add.3); “Report 
of the independent expert on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism, Robert K. Goldman” (E/CN.4/2005/103, paras. 8, 9 and 74); Human Rights Committee, general 
comment N° 29, paras. 4–5; E/CN.4/2002/18, annex, paras. 4 (b), (e)–(g); Council of Europe, 
Guidelines…, Guideline III (para. 2); and Inter-American Commission on Human Rights, “Report on 
terrorism and human rights” (para. 51). 
 

  به عنوان مثال نگاه کنید به :٦٣ 
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  تعلیق -بند دوم 
در معرض تهدید واقع  یشرایط بسیار نادر همچون وضعیت هاي اضطراري عمومی که حیات ملتاز در برخی 

المللی حقوق مقررات معین مندرج در میثاق بین توانند اقداماتی را در راستاي تعلیق برخی ازها میدولت ،شودمی
ها براي تعلیق مشروع و ماهوي را مقرر کرده که دولت شکلیمیثاق، شرایط  4مدنی و سیاسی اتخاذ نمایند. ماده 

نایی است که تنها در واقعا استث یوضعیت، يرمنظور از وضعیت اضطرا 64تعهدات معین باید از آنها تبعیت کنند.
ن به اقدامات موقتی متوسل شد. با عنایت به نادر بودن توامی ملتیک واقعی براي حیات  يخطر صورت وجود

ت بین امقررات ملی کارا و دیگر اقدامات مطابق با تعهد هستندموظف ها هاي غیرمتعارف، دولتن وضعیتچنی
  .نمایند اجراو را بسط در رابطه با حقوق بشر خود المللی 

از طریق دبیرکل زند موظف است که در اسرع وقت و حقوق مندرج در میثاق میتعلیق که دست به  یدولت
قی و دلایل این تعلیق آگاه کند. به علاوه براي اینکه دولت را نسبت به مقررات تعلی ها، دیگر دولتسازمان ملل متحد

عضو مجاز به تعلیق حقوق مندرج در میثاق باشد، باید با تهدیدي مواجه شود که براي حیات ملت تهدید به حساب 
و  مداخلههاي اضطراي ضروري نماید. این شرط بستگی دارد به میزان توسل به این اقدامات در آن وضعیتو  آید

آن است که ضرورت وضعیت همچنین حوزه سرزمینی و زمانی مورد نظر براي اقدام اتخادي. این مسئله متضمن 
 ازنگريهاي قانوگذاري و قضائیه، مورد بوهو اقدامات تعلیق کننده، مرتبا توسط نهادهاي مستقل، به ویژه ق اضطراري

حقوق  تها براساس حقوق بین الملل به ویژه مقرراهمچنین این اقدامات باید با تعهدات دولت قرار گیرند.
 در تطابق باشند.بشردوستانه و هنجارهاي بنیادین حقوق بین الملل 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
Canadian jurisprudence, in particular R. v. Oakes [1986] 1 SCR 103 and R. v. Lucas [1998] 1 SCR 439, 
para. 118.  

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر. در منشور آفریقایی قیدي  27هاي اساسی و ماده همچنین نگاه کنید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادي٦٤ 
ها بر حقوق . بنابر نظر کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردمان، اعمال محدودیتبراي اعمال تعلیق حقوق مندرج در آن در نظر نگرفته شده است

هاي ) تنها زمینه2(27ماده در این رابطه . دانستتوجیه  لهاي اضطراري و شرایط خاص قابتوان به خاطر وضعیتهاي مقرر در منشور را نمیوآزادي
کند: براساس این ماده در اعمال حقوق مقرر در این منشور باید به حقوق را ذکر می مشروع براي محدود کردن حقوق و آزادي ها مقرر در منشور

تناسب دیگران، امنیت جمعی، اصول اخلاقی و منافع مشترك توجه کافی داشت. به علاوه براي آنکه این محدودیت ها توجیه پذیر باشند باید کاملا م
  .محتوي گرددن است که اعمال محدودیت نباید به گونه باشد که آن حق بیآ. نکته بسیار مهم اشندب هاو مطلقا ضروري با منافع ناشی از اعمال آن

(Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation and Media Rights Agenda v. Nigeria, 
communications N° 140/94, N° 141/94, N° 145/95, paras. 41–42).  
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  حقوق بشر غیرقابل تعلیقالف) 
ي نیز ممنوع رمعاهدات بین المللی حقوق بشر حتی در وضعیت هاي اضطراتعلیق برخی از حقوق مندرج در 

) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر حیات، رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات بی 2(4است. ماده 
اجراي یک رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، ممنوعیت برده داري و بندگی، رهایی از زندان به دلیل قصور در 

شده و حق بر قرارداد، رهایی از مجازات به خاطر عملی که در موقع ارتکاب بر طبق قانون هنوز جرم تلقی نمی
. را به عنوان حقوق غیرقابل تعلیق شناسایی کرده است شناسایی در پیشگاه قانون و آزادي اندیشه، وجدان و مذهب

خود تاکید کرده است که مقررات مندرج در میثاق پیرامون  29به علاوه، کمیته حقوق بشر در نظر تفسیري شماره 
ت  اي حقوق بشر نیز بر اهمیقوانینی منطقهحقوق غیرقابل تعلیق هستند.  از جملهنیز  65ايهاي رویهضمانت
 راجع بهقوانین  "معتقد است که  66امریکایی حقوق بشررده اند. به عنوان مثال دیوان اي تاکید کهاي رویهضمانت

ور قرار احضار فرد بازداشت شده به دادگاه به منظورآزاد ساختن وي در صورت فقدان مدارك و دلایل کافی صد
از جمله قرارهاي قضایی غیرقابل  68و همچنین جبران خسارت براي حمایت از حقوق بنیادین افراد 67براي بازداشت

از اصل قانونی بودن در یک جامعه تعلیق براي جبران خسارت در راستاي حمایت از حقوق بشر هستند...که 
 یضمنبه طور یا  به صراحتهاي حقوقی دول عضو که قوانین اساسی و نظام...  نماینددموکراتیک نیز پاسداري می

شمارند، با تعهدات بین المللی دولت ها براساس این هاي اضطراري مجاز میتعلیق دو قرار مذکور را در وضعیت
  69کنوانسیون سازگار نیستند.

د با کند که هیچ اقدامی در راستاي تعلیق نبای) میثاق تصریح می1(4مذکور، ماده علاوه بر حقوق غیرقابل تعلیق 
خود اظهار  29، آنگونه که کمیته حقوق بشر در نظر تفسیري شماره از جملهالملل تعهدات دولت ها در حقوق بین

نین از کمیته همچقوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفري ناسازگار باشد. ناشی ازکرده، تعهدات 
،که تمامی دولت ها باید از آنها متابعت نمایند، الملل عرفیبرد که مطابق با حقوق بینهایی نام میحقوق و آزادي

. این کمیته حقوق مقرر در قوانین عرفی را باشد ) نیز از آنها نامی به میان نیاورده2(4حتی اگر ماده  ،پذیر نیستندتعلیق
شناسایی کرده است که عبارتند از: حق تمامی افراد بازداشت شده به اینکه با رفتار انسانی با آنها برخورد شود و به 

، حمایت بین المللی 70کرامت ذاتیشان احترام گذارده شود، ممنوعیت گروگانگیري،آدم ربایی، بازداشت بدون اعلان
حقوق افراد متعلق به گروه هاي در اقلیت، اخراج یا جابجایی اجباري جمعیت بدون دلیل موجه در حقوق بین  از

                                                             
65 procedural safeguards 
66 Inter- American Court of Human Rights 
67 writs of habeas corpus 
68 writs of amparo 
69 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-8/87 on habeas corpus in emergency 
situations, 30 January 1987 (paras. 42–43). 
70 unacknowledged detention 
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یا که منجر به تبعیض، خصومت  ت، نژاد و مذهبلیمپراکنی براساس الملل، ممنوعیت تبلیغات براي جنگ یا نفرت 
  شود.   خشونت می

با توسل به اقدامات تعلیق کننده  هااز آن می گردد که دولت مانع الملل مقرر در حقوق بین تبعیت از تعهدات
به  مرتکب آن فردي براي کیفري مسئولیتگردد و علیه بشریت  مائجرمنجر به ارتکاب د که ناعمالی را مجاز شمار

به مسلحانه  مخاصمات حین در عادلانه بر دادرسی همانگونه که حق معتقد است بشر حقوق کمیته .همراه داشته باشد
مورد  باید عادلانه دادرسی احکام نیز اضطراري وضعیت در شده، تضمین بشردوستانه الملل بین در حقوق صراحت

پاسداري از حقوق غیر قابل تعلیق مستلزم  قانون، حاکمیت بودن و قانونی اصل به احترام منظور به. قرار بگیرند احترام
 کمیته .به قوت خود باقی باشندها هاي قضایی هستند که در همه وضعیتضمانت از جمله ویژه،اي هاي رویهانتضم

محاکمه کرد و به اصل برائت  یتوان فرد را به دلیل ارتکاب جرممیاست که  یدر دادگاه تنها که است کرده تاکید
 اینکه براي( دادگاه در دادرسی از برخورداري حق غیرقابل تعلیق ، حقوق از پاسداري منظور بهرام گذشته شود. احت

به  عضو يکشور تصمیم به وسیله نباید) بگیرد تصمیم بودن بازداشت مورد قانونی در تاخیر بدون بتواند دادگاه
       .درآیندتعلیق حالت 

  وضعیت اضطراري عمومی تهدید کننده حیات یک ملتب)  
یک ملت  عمومی وجود دارد که حیاتامکان تعلیق تنها در زمان وضعیت اضطراري  ،) میثاق1(4مطابق با ماده 

ري اظهار کرد که این وضعیت اضطرا 29. کمیته حقوق بشر در نظر تفسیري شماره شودواقع تهدید در معرض 
ظرکمیته بنا بر ن ویژگی وضعیت اضطراري را ندارند. 72فاجعهیا  71و هرگونه ناآرامی داراي ماهیت استثنایی است
مسلحانه، تعلیق حقوق مندرج در میثاق تنها در زمانی مجاز است که وضعیت موجود  حتی در حین یک مخاصمه

شرایط ت تروریستی اعملیضطراري بودن وضعیت در پی یک اتعیین براي  منجر به تهدیدي علیه حیات ملت شود.
    73.قرار گیردبه صورت جداگانه مورد بررسی باید 

                                                             
71 disturbance 
72 catastrophe 

وضعیت براي احراز ر معیار ادیوان اروپایی حقوق بشر در مقام تفسیر مقررات قابل تعلیق در کنوانسیون حقوق بشر و آزادي هاي اساسی از چه٧٣ 
اتفاق افتاده یا قریب الوقع  ،یا اضطراريرانی حوضعیت بکه . نخست این، سخن به میان می آوردکندرا تهدید می یراري عمومی که حیات ملتضطا

وضعیت اضطراري باید تداوم سوم آنکه کفایت نکند.براي مقابله با آن به نحوي که اتخاذ تدابیر معمولی  استثنایی باشد این وضعیت بایددوم، است.
ولتی که دست به اتخاذ این تدابیر زده است، اثر زندگی سامان یافته یک جامعه را در معرض تهدید قرار دهد، و نهایتا اینکه بر میزان جمعیت د

به نظر می  ، امابر تمامی جمعیت تاثیر بگذارددانست که می وضعیتیخود، احراز شرط چهارم را منوط به تصمیات اولیه در  هرچند دیوانبگذارد. 
  .تحت تاثیر مهم قرار دهدرا از ملت  یبخش را می توان وضعتی قلمداد کرد که تنهاي رمتعاقبا پذیرفت که وضعیت اضطرارسد که 
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  تعلیق ج) میزان مجاز
که براي وضعیت اضطراري ضرورت داشته ) میثاق تنها به میزانی مجاز است 1(4تعلیق براساس ماده  ههرگون

است.کمیته حقوق بشر معتقد است هدف اصلی دولت  یقلماهیت موقتی هرگونه تعویژگی مهم این شرط  .باشد
هرگونه  .باشدل به حقوق مندرج در میثاق دوباره احترام کام و تضمینبازگشت به وضعیت عادي باید تعلیق کننده 

  وري و متناسب باشد.اقدام در راستاي تعلیق حقوق مندرج در میثاق باید ضر

نباید با اضطراري  هايدر وضعیتحقوق مندي از بهره برتعلیق اعمال هرگونه کند که ) تصریح می1(4ماده 
کند که اقدامات همراه باشد. میثاق همچنان اعلام می مذهب یا منشا اجتماعی ،نژاد، جنسیت، زبان تبعیض مبتنی بر

جمله تعهدات مقرر در حقوق  از المللی حقوق بشر،ت تعلیق کننده براساس قوانین بینتعهدات دولد با یتعلیقی نبا
 کندمی) میثاق نیز تصریح 1(5ماده  در تضاد باشد. لازم به ذکر استالملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفري بین
 متضمن تفسیر شود که نحوي نباید به) 4امکان اعمال تعلیق مقرر ماده  از جمله( میثاق این از مقررات یک هیچکه 

  .باشد میثاق در این شده شناخته هايو آزادي از حقوق هر یک منظور تضییع به ایجاد حقی

نیز اعمال محدودیت توضیح داده شد در اعمال هرگونه تعلیق نهایتا لازم به ذکر است همانگونه که در رابطه با 
  . ایبند بوداصول ضرورت و تناسب پ بایدکاملا به

   

                                                                                                                                                                                                    
See Lawless v. Ireland (No 3), N° 332/57, Judgement of 1 July 1961, para. 28. See also Brannigan and 
McBride v. United Kingdom, N° 14553/89; N° 14554/89, Judgement of 25 May 1993, contrast with the 
dissenting opinion of Judge Walsh, para. 2.  
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هاي خاص حقوق بشر در حین چالش - 3فصل 
  وقوع تروریسم و مقابله با تروریسم

  
 حقوق بشر تاثیرمندي از فصل گذشته ذکر آن رفت، هم تروریسم و هم مقابله با آن بر بهرهدو  همانگونه که در

ات ي یک تحلیل دقیق از مسائل مربوط به حقوق بشر در حین وقوع تروریسم و اتخاذ اقدامگذارند. هر چند ارائهمی
حقوق بشر پیش روي در حال ظهور و هاي فعلی منتخبی از چالشبه در این فصل مقابله با آن امکان پذیر نیست، 

  . شودپرداخته می

 حق بر حیات  -بخش نخست

 افراد تحت صلاحیت خودرا در حمایت از ها ي دولتوظیفهو  حق ،اي حقوق بشرالمللی و منطقهقوانین بین
 حمایت از افراد در برابر در راستايها از اقدامات اتخاذي دولت ، در عمل برخیبا این وجود .ندشناسایی کرده ا
. این اقدامات عبارتند از: آورندبر حیات به وجود می حق پیش رويهاي بزرگی را خود چالش ،اعمال تروریستی

. بنابر اظهارات هاي آندستگیري و محاکمه ازاي افراد خاص در  75هدفمند هايکشتاریا  74انهمداع هايکشتار
به عنوان یک بازدارنده یا مجازات به کار گرفته شوند و اصل تناسب  نباید هدفمندکشتارهاي ، ي حقوق بشرکمیته
هایی براي و در قالب دستور العمل آشکارادر این رابطه باید ها هاي دولتتوجه قرار گیرد. سیاست نهایت ردباید 

به  زور توسل بههاي مبنی بر موارد به شکایت به سرعتدهاي مستقل باید نظامی ارائه شود و نها مقام هاي ارشد
دستگیري ، تمامی اقدامات در راستاي کشندهتوسل به اقدامات گونه ل از هرسیدگی کنند. قبر ،نامتناسبصورت 

   76.بی ثمر باقی مانده باشندباید  عملیات تروریستیمظنون به ارتکاب  فرد

اتخاد  را در پاسخ به تهدیدات تروریستی 77"شلیک به قصد کشت"هاي ها سیاستدر سایر موارد، دولت
 ،افسران پلیس از جملهاجراي قانون هاي دستگاهقوق بشر تاکید کرده است که تمامی ي عالی حکمیساریا 78.اندکرده

                                                             
74 deliberate killings 
75 targeted killings 
76 A/58/40 (vol. I), para. 85 (15). 
77 shoot-to-kill 
78 “Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report of the Special Rapporteur, Philip Alston” 
(E/CN.4/2006/53, paras. 44–54) and “Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection 
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ارچوب قانون عمل نمایند. وي هشدار داده است که در در چباید ها ها و زندانبازداشگاهان مورأم مراجع پیگیري،
 و ت داشته باشنداستفاده از قدر مبارزه با تروریسم، مقامات باید هوشیاري لازم را براي مقابله با تمامی اشکال سوء

  79نمایند. ن القاتمامی مجریان قانو را در افکار فرهنگ احترام به قانون

شلیک به " است سیاستي یا خودسرانه خاطر نشان شده فور ،هاي فراقضاییهمانگونه که گزارشگر ویژه اعدام
اجراي در ي حقوق بشر محور هارویکرداي برهمیشگی بزرگ و  يتهدیدمشابه به آن  و اقدامات "قصد کشت

با این استدلال که رویکرد جدیدي است  "تکشقصد شلیک به"کشتار هدفمند همچون آید. قانون به شمار می
را کشنده اقدامات  ،. با این وجود، موازین حقوق بشربلااثر استعملکرد در چهارچوب قانون در مواجه با تروریسم 

به قصد  سیاست شلیک .دنضروري باش درواقع هابراي حفظ حیات انساننها توسل به آد که نشمارزمانی مجاز می
ایجاد باعث ، یاستانداردهاي صریح حقوقبه جاي  قتلکردن تعاریف مبهم براي جواز  با جایگزینتنها  کشت

را اشتباهات  ومی دهد  را در معرض خطر قرار افراد بی گناهمی شود، جان  نابسامانی در عملکرد مجریان قانون
 و واقعی ناشی از تهدیدهاي دشوار با چالش مواجهاز این روش در . این همه در حالی است که دهدمنطقی جلوه می
را در  به قصد کشتهایی که سیاست شلیک گزارشگر ویژه در ادامه به دولتهمچنین  .می شودمربوطه اجتناب 

هاي حقوقی چهارچوببه بسط که  دکنتوصیه میکنند مچون بمب گذاري انتحاري اتخاذ میمواجهه با مواردي ه
هاي عملیاتی و ریزيیکپارچه و آنها را براي برنامهبندي شده را اطلاعات طبقهتا بدین وسیله به نحو مناسب  بپردازند

 ها باید تضمین نمایند که تنهادر ادامه دولت گویی پس از حادثه ناشی از مسئولیت دولت تحلیل نمایند.مراحل پاسخ
  80 زنند.دست به اقدامات کشنده میهاي حراستی مناسب، شیوهبا در نظر گرفتن اطلاعات معتبر و اتخاذ 

 ،81حیات ر برابر محروم سازي خودسرانه از، حمایت از افراد دحقوق بشراي المللی و منطقهبینمطابق با قوانین 
 83تعلیق است.، غیر قابل می گیرد قرارتهدید  معرض که زندگی یک ملت در 82هاي اضطراريتحتی در وضعی

                                                                                                                                                                                                    
of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin” (A/HRC/4/26, 
paras. 74–78). 
79 address by High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, “A human rights framework for 
fighting terrorism”, Moscow State University/University of International Relations, 11 February 2005.  
80 E/CN.4/2006/53, paras. 45 and 51 
81 arbitrary deprivation of life 
82 state of emergency 

سرانه از حق بر حیات را  د) محروم کردن خو4مریکایی حقوق بشر (ماده آ) و هم کنوانسیون 6هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ٨٣ 
د و کنوانسیون اروپایی اعلام می کند: هیچ کس را نمی توان آگاهانه از حق بر حیات محروم کر 2ممنوع اعلام کرده اند. این در حالی است که ماده 

که در مقام دفاع از  هر فرد در برابر خشونت غیرقانونی باشیم. همچنین نگاه  )آن هم نه بیش  از ضرورت(تنها مواقعی می توان به زور متوسل شد 
 کنید به: 

Human Rights Committee, views on communication N° 146/1983, Baboeram v. Suriname, 4 April 1985 
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 بسیار حائز اهمیت سرانه از حیاتبر این عقیده است که حمایت در برابر محروم سازي خودي حقوق بشر کمیته
نیروهاي توسط خودسرانه  قتلگیري از و باید اقداماتی را به منظور پیشهاي عضکمیته معتقد است دولتاین  است.

 از حق بر حیات توسط مقامات دولتی باید بسیار جدي گرفته شود.فرد  حروم کردن یکم .خود اتخاد نمایندمنیتی ا
کنترل و شرایطی را که در آن احتمال گرفته شدن جان فرد توسط مقامات وجود دارد را  و قانون باید قاطعانهاز اینر

بر اتخاذ اقدامات  مبنی هرگونه سیاست دولتی ،المللی حقوق بشرت از قوانین بینبه منظور تبعی 84محدود کند.
  . حیات خویش قلمداد کردحروم ساختن افراد از زمره موارد م قدر محدود باشد که نتوان آن را درباید آن

همخوان  85باید با اصل ضرورتبه اقدامات کشنده را قانونی تلقی کرد این اقدامات توسل براي آنکه بتوان 
همچنین  ان ضرورت داشته باشد.براي دفاع از خود یا دفاع از جان دیگرد که نبه کار برده شو صورتیو در باشد 

 ايرو در صورت امکان و در وهله اول ب نی داشته باشدخواهم 86باید با اصل تناسببه اقدامات کشنده توسل 
 فرصتایط ماموران اجراي قانون باید . در بسیاري از شرشد دستگیري یا پیشگیري به روش هاي غیرکشنده متوسل

را شرایطی  قویاباید  دولتیقوانین  87.عمل نمایندگام به گام  ،در توسل به زور وفراهم آورند مظنونین  تسلیم را براي
  88.را محدود یا کنترل نمایندوجود دارد ماموران اجراي قانون براي توسل به اقدامات کشنده امکان 

                                                                                                                                                                                                    
متعالی براي نوع بشر است. این کمیته در ادامه اظهار می کند محروم شدن  یکند حق مقرر در این ماده حقه حقوق بشر اعلام میدر سند فوق کمیت

این ماده  2این مسئله خطیر به طورکل از این ماده نشئت می گیرد و به همین دلیل بند اي بسیار خطیر است. فرد از زندگی توسط مقامات دولتی مسئله
که مجازات مرگ تنها در قبال سنگین ترین جرائم قابل اعمال است. این حق باید تحت حمایت قانون قرار گیرد و هیچ کس را نباید به کند یمقرر م

که احتمال گرفته شدن جان افراد توسط مقامات دولتی  صورت خودسرانه از زندگی محروم کرد. این مسئله مستلزم آن است که قانون قویا شرایطی
  )  A/40/40, annex X, para. 14.3کنترل و محدود کند.(را دارد  وجود

 
   نگاه کنید به:٨٤ 

Human Rights Committee, general comment N° 6 (1982). See also Inter-American Commission on 
Human Rights, “Report on terrorism and human rights” (paras. 87 and 89), citing Inter-American Court of 
Human Rights, Neira Alegría et al. v. Peru, Judgement of 19 January 1995 (paras. 74–75).  
85 principle of necessity 
86 principle of proportionality 
87 Human Rights Committee, views on communication N° 45/1979, Suárez de Guerrero v. Colombia, 31 
March 1982 (A/37/40, annex XI, paras. 12.2, 13.1–13.3). See also the Basic Principles on the Use of 
Force and Firearms by Law Enforcement Officials (A/CONF.144/28/Rev.1), the Code of Conduct for 
Law Enforcement Officials (General Assembly resolution 34/169) and the Principles on the Effective 
Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions (Economic and Social 
Council resolution 1989/65). 
88 E/CN.4/2006/53, para. 48. On the strict requirements regarding the use of force under the European 
Convention on Human Rights, see, inter alia, European Court of Human Rights, McCann v. United 
Kingdom, N° 18984/91, Judgement of 27 September 
1995.  
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مات مسلحانه مخاصهدفمند غیر نظامیان در  کشتاري مقرراتی علیه الملل بشردوستانه نیز در بردارندهحقوق بین 
  . (مراجعه کنید به فصل اول) .است

  هاي پیش روي ممنوعیت مطلق شکنجه چالش-بخش دو 

کننده به طور مطلق غیرانسانی و تحقیر ،هاي بی رحمانهرفتارها و مجازات در حقوق بین الملل شکنجه و سایر
اي حقوق بشري، حتی المللی و منطقهو مطابق با معاهدات بین 89است بنیادین يهنجارهستند. این ممنوعیت ممنوع 

  90.آیدتعلیق به شمار میغیر قابل در معرض تهدید واقع می شود،  یملت حیاتدر وضعیت هاي اضطراري که 

در زمان بروز تهدیدات تروریستی کننده حتی غیرانسانی و تحقیر ،رحمانههاي بیرفتار سایرو ممنوعیت شکنجه 
د و در عمل با این وجو 91دولت نیز همچنان به اعتبار خود باقی است. براي امنیت فردیک و یا خطر ادعایی از سوي 

هایی را در راستاي مقابله با تروریسم اتخاذ می کنند که منجر به نادیده گرفته دولت ها اغلب سیاست ها و روش
   92ممنوعیت مطلق می شود.شدن و تضعیف این 

                                                             
  Prosecutor v. Furundžija, para. 144به عنوان مثال نگاه کنید به: ٨٩ 
) کنوانسیون 2(27و  5) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد 2(15و  3) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد 2(4و  7نگاه کنید به مواد ٩٠ 

 گزارش وضعیت«مشترك کنوانسیون هاي ژنو. همچنین نگاه کنید به  3منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، ماده  5آمریکایی حقوق بشر، ماده 
  »حقوق بشر پناهجویان در سیستم کانادایی تعیین پناهندگی

(OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 40 rev., para. 118) 
  :نگاه کنید به٩١ 

 Committee against Torture, views on communication N° 39/1996, Tapia Páez v. Sweden, 28 April 1997: 
کنوانسیون مطلق است. هرگاه دلایل محکم مبنی بر این باور بود که در صورت اخراج فرد به کشور  3کند معیار ماده کمیته ضد شکنجه اعلام می

دیگر وي با خطر شکنجه روبرو می شود دولت عضو متعهد می شود که فرد را به آن کشور اخراج نکند. ماهیت فعالیت هایی که فرد در آن 
). کمیته حقوق بشر نیز اعلام A/52/44, annex Vوانسیون بسیار حائز اهمیت است(کن 3مشارکت می کند در زمان تصمیم گیري براساس ماده 

غیرانسانی را به رسمیت بشناسد و هیچ گونه امکان تعلیقی بر  و می کند: دولت عضو باید ماهیت مطلق ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهاي تحقیرآمیز
میثاق توجیه کرد. هیچ فردي، بدون  7آنها وجود ندارد. چنین رفتارهایی را نمی توان براساس ایجاد توازن میان منافع جامعه و حقوق فرد تحت ماده 

توان به کشوري که وي با باشد را نمی - حتی در زمان وضعیت اضطراري- استثنا، حتی اگر متهم به ایجاد خطر براي امنیت ملی یا امنیت یک فرد
  شود اخراج کرد.  رحمانه،  غیرانسانی و تحقیرآمیز مواجه میخطر شکنجه یا رفتارهاي بی

  به عنوان مثال نگاه کنید به:92 
the Report of the Committee against Torture (A/59/44, paras. 67, 126 and 144) and “Torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment: Report of the Special Rapporteur on the question of torture, 
Manfred Nowak” (E/CN.4/2006/6). 
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، به منظور کسب اطلاعات حقیر کنندهانسانی و تو سایر رفتارهاي بی رحمانه، غیر به عنوان مثال توسل به شکنجه
و ارائه  -داخل و چه در خارج از کشورچه در  - از مظنونین به تروریسم و همچنین استناد به اقرار ناشی از شکنجه

نقض اصل غیر قابل استناد  و باعثممنوع  به طور کامل فرآیندهاي قضاییول ر طشواهد پنهانی از جانب مقامات د
   93.و سایر مواد کنوانسیون منع شکنجه است 15ي ماده مقرر در ،شکنجه بودن شواهد به دست آمده به واسطه

شمول  زاهایی را اتخاد می نمایند با این هدف که افراد خارج از سرزمین خود را ها سیاستبرخی از دولت
تواند منجر به تضعیف موثر ممنوعیت مطلق این عمل می، شایان ذکر است که سازندخارج قوانین حقوق بشري 

حقوق بشر معتقد است که حقوق مندرج کمیته  آمیز باشد.غیر انسانی و تحقیر ،رحمانهنجه و رفتار یا مجازات بیشک
به سر برند خواه خارج عضو خواه در سرزمین دولت -همه افراد مدنی و سیاسی نسبت به  در میثاق بین المللی حقوق

بدان معناست که دولت عضو باید تضمین  شود. این مسئلهاعمال می - لی تحت صلاحیت دولت عضواز سرزمین و
حقوق مندرج  نیز به سر برند ازدولت  اگر خارج از سرزمین، حتی افراد تحت قدرت و کنترل موثر آنهمه که  نماید
اظهار مللی دادگستري لادیوان بین ،به صورت مشابه. گردندمند میبهره ممنوعیت مطلق شکنجه از جملهیثاق در م

اقدامات آن دولت در اما حقوق مندرج در میثاق به  ي اول سرزمینی استلههکرد هر چند صلاحیت یک دولت در و
  94"می یابد. نیز تسريش در خارج از مرزهاي خود اعمال صلاحیت

، به علاوه حبس 95هایی همچون بازداشت پنهانی و بدون ارتباط با خارج، رویهرابطه با شرایط بازداشتدر 
غیر  ،رحمانهبه مثابه شکنجه یا رفتار بی وانتنیز می را با هدف ایجاد استرس 96قدامات مشابهانفرادي طولانی مدت و ا

   97.به حساب آورد آمیزانسانی و تحقیر

اي پیشگیري از شکنجه هاي حقوقی و عملی در راستمایند که طیف کاملی از ضمانتین نها باید تضمدولت
ي قضایی عادلانه موجود ردي و همچنین حقوق مربوط به رویهامنیت فهاي مربوط به آزادي و همچون ضمانت

توان به حق فرد بازداشت شده به شروع سریع رسیدگی قضایی و عنوان مثال، از جمله این حقوق میباشند. به 
ي زمانی معقول یا رهایی از بازداشت اشاره کرد. این حقوق همچنین مشتمل بر به چالش محاکمه در یک بازه

                                                             
  )  paras. 44A/6 ,1/259–65نگاه کنید به گزارش گزارشگر منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات هاي بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (٩٣ 

  .111پیامدهاي حقوقی .....بند ٩٤ 
95 incommunicado detention 

... بازداشت هاي طولانی مدت و بدون ارتباط با خارج از بازداشتگاه، یا بازداشت «کمیسیون حقوق بشر:  2005/ 39قطعنامه همچنین نگاه کنید به ٩٦ 
هاي بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را تسهیل می کند بلکه به خودي شکنجه یا سایررفتارها و مجازاتدر مکان هاي پنهانی نه تنها احتمال اعمال 
  ».)9(بند  هستند آزادي، امنیت و کرامت انسان هااحترام به ملزم به ها دولت  تمامیخود به مثابه چنین رفتارهایی نیز هست و 

 واشت شدگان در خلیج گوآنتانامو وضعیت بازد 6) کمیته حقوق بشر، بند 1992( 20 به عنوان مثال نگه کنید به نطر تفسیري شماره٩٧ 
)E/CN.4/2006/120, para. 53 (   
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خود اظهار  29 بشر در نظر تفسیري شماره شود. کمیته حقوقت بازداشت در جلسه دادگاه نیز میکشیدن مشروعی
و بدین وسیله بر ورد حمایت به عمل آهاي اضطراري در وضعیتحتی  و هادر همه زمانباید از این حق داشت که 

تضمین پیروي از ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهاي بیرحمانه، در  98ايهاي رویهضمانتنقش حساس 
و مشاور حقوقی منظم به پزشک  به علاوه فرد بازداشت شده باید دسترسیغیرانسانی و تحقیرآمیز تاکید کرده است. 

(مراجعه کنید به ها باید امکان نظارت منظم و مستقل از مراکز بازداشت خود را فراهم سازندداشته باشد. نهایتا دولت
  بخش چهارم همین فصل)

دي در راستاي تضمین گام بلن 2006 ژوئن 22با اجرایی شدن پروتکل اختیاري کنوانسیون منع شکنجه در 
برداشته شد.  رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزشکنجه و دیگر رفتارهاي بیشدگان در برابر ی از بازداشتحمایت عمل

هاي عضو تاسیس هاي دولتت بازدید از بازداشتگاهبا ماموریه فرعی بین المللی بر اساس این پروتکل یک کمیت
ها ها و زندانامکان دسترسی به بازداشتگاهکارهاي ملی پیشگیري با هاي عضو ملزم به ایجاد سازوو دولت گردید
به عنوان اقدامی و از این کار کمیسیاریاي عالی حقوق بشر تمامی دولت ها را به امضاي این سند تشویق کرده  شدند.

یاد پیشگیري از شکنجه و رفتارهاي خشونت آمیز و حمایت از حقوق بشر در قبال ها دولت عملی و اثبات تعهد
  کند.می

  انتقال افراد مظنون به عملیات تروریستی  - ومبخش س

از اي شفاف و مطابق با حقوق بشر و حاکمیت قانون ر انتقال افراد بازداشتی به شیوهها متعهد هستند که ددولت
 عادلانه ی در پیشگاه قانون و حق بر رویه قضاییحق به محترم شمردن کرامت ذاتی فرد، حق فرد به شناسای جمله

ها و بر اساس از آزادي می بایست بنا بر زمینه ، هر گونه محرومیتاساس قوانین بین المللی حقوق بشرر ب .عمل کنند
از  به سرعتفرد بازداشت شده باید از دلایل بازداشت خود مطلع گردد و . رویه هاي مقرر در قانون صورت پذیرد

شد. به علاوه نظارت سریع و موثر از بازداشتگاه ي حقوقی دسترسی داشته بااتهامات علیه خود آگاه شود و به مشاوره
و از سایر حقوق شود از جانب یک افسر قضایی باید تضمین گردد تا از این طریق مشروعیت بازداشت بررسی 

دسترسی حداقلی به مشاوره حقوقی و  ،هاي اضطراريل آید. حتی در وضعیتحمایت به عمنیز د بازداشتی فربنیادین 
. به علاوه ماندکماکان الزامی باقی میپیشگیرانه  زمان بازداشتِ هاي منطقی مقررشده نسبت به مدتمحدودیتاعمال 

انتقال به پیشگیري از نقص حقوق بشر و تحقیق و پیگیري فعالانه پیرامون ادعاهاي مبنی بر هستند متعهد  ملیمقامات 
  . رر در حقوق بین المللتعهدات مقهایی ناسازگار با یا بازداشت افراد به شیوه

                                                             
98 procedural guarantees 



٤١ 
 

اصل منع  برخلاف 2001سپتامبر  11ها به ویژه از زمان وقایع دولت، برخی از موجود هايبر اساس گزارش
به کشور  ،برخی از پناهجویان از جمله ،خارجی مظنون به عملیات تروریستیاتباع  به استرداد و اخراج ، شروعاعاده

نجه یا رفتار خشونت آمیز قرار در آنجا تحت شک هاي موجودادعابراساس اند که ا یا دیگر کشورهایی کردهدمب
اسناد بین ، در سایر در رابطه با وضعیت پناهندگان 1951کنواسیون  )1( 33در ماده مقرر گرفتند. اصل منع اعاده می

افراد در برابر ي وانسیون بین المللی حمایت از همهکن 16و ماده  99کنوانسیون منع شکنجه 3المللی به ویژه ماده 
سیاسی المللی حقوق مدنی و میثاق بین 7مذکور همچنین در ماده ناپدید شدن اجباري نیز شناسایی شده است. اصل 

بر اساس این ماده  )1992( 20ي حقوق بشر در نظر تفسیري شماره نیز منعکس شده است و بنابر تفسیر کمیته
جه یا رفتار یا مجازات ، آنها را در معرض شکني افراد به کشور دیگرج یا اعاده، اخرااید با استردادها نبدولت

میثاق نیز متضمن تعهدي از  2، ماده 31مطابق با نظر تفسیري شماره 100.قرار دهند آمیز، غیر انسانی و تحقیررحمانهبی
طرق انتقال فرد از کشورشان به سرزمین دیگري هاي عضو مبنی بر عدم استرداد یا اخراج یا سایر جانب دولت

هاي غیر قابل جبران، چه در کشوري که فرد هستند، درصورتی که دلایل قانع کننده مبنی بر وجود خطر ایراد آسیب
حقوق  در .شود، وجود داشته باشدبدان منتقل می درادامهفرد  منتقل گردد و چه در کشوري که مستقیما بدان

 آمیزغیرانسانی و تحقیر ،کنجه یا سایر رفتارهاي بی رحمانهدر صورت وجود خطر ش مطلق اعاده عیتممنوالملل بین
ب از آسیخطر ناشی ي که با این وجود، این تعهد نسبت به موارد 101.پذیرفته شده است ی، اصلبراي فرد

رحمانه، اجباري، شکنجه یا رفتار بی نناپدید شد ،از طریق اعمال بی مورد مجازات مرگ) از جمله( قتل خودسرانه
  . شودوجود دارد نیز اعمال می غیرعادلانه اآشکارآمیز و دادرسی نی و تحقیرانساغیر

تواند منجر به نقض حقوق بشر هاي قضایی عادلانه و حاکمیت قانون میانتقال افراد بدون درنظر گرفتن رویه
رحمانه، غیرانسانی و هاي بیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتنوعیحق بر آزادي و امنیت فردي، ممبویژه 

کجا، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر زندگی  تحقیرکننده، حق بر شناسایی در برابر قانون به عنوان یک فرد در هر
به تواند منجر گردد. این مسئله بسته به شرایط می شخصی و خانوادگی و حق بر جبران مؤثر خسارت وارده

  102اجباري نیز شود. ن هايناپدیدشد

                                                             
99 E/CN.4/2005/103, para. 52. 

   همچنین نگاه کنید به:١٠٠ 

European Court of Human Rights, Soering v. United Kingdom, N° 14038/88, Judgement of 7 July 1989 
  براي مثال نگاه کنید به ١٠١ 

European Court of Human Rights, Chahal v. United Kingdom, N° 22414/93, Judgement of 15 November 
1996, and Louise Arbour, “In our name and on our behalf”, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 55, N° 3 (July 2006), p. 511.  

  به عنوان مثال نگاه کنید به:١٠٢ 
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و سایر  104هاي تفاهم، یادداشت103ها در راستاي مقابله با تروریسم متوسل به تعهدات دیپلماتیکبرخی از دولت
هاي گردند تا از این طریق بازگشت یا انتقال غیرقانونی افراد مظنون به فعالیتهاي دیپلماتیک میتفاهم نامه

توجیه نمایند.  را استر آنجا فرد با خطر واقعی شکنجه یا نقض فاحش حقوق بشر مواجه تروریستی به کشوري که د
کید کرده شود. کمیساریاي عالی حقوق بشر تأنگرانی هایی جدي در رابطه با حقوق بشر می این رویه باعث ایجاد

 چراکه در عالم واقع حمایت کافی را از افراد در برابر شکنجه اند ها در عمل کارایی نداشتهاست که این موافقت نامه
شوند. در بسیاري از عث تخطی از تعهد بر منع اعاده میآورند و از لحاظ حقوقی بایا سایر بدرفتاري ها به عمل نمی

ي اي منع کنندهور بین المللی و منطقهآمعاهدات الزام ضوشود که عهایی منعقد میاین ضمانت ها میان دولتموارد، 
ي افراد براساس این و اعادهرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند. از این رهاي بیشکنجه و سایر رفتارها و مجازات

انعقاد تفاهم نامه هاي دوطرفه ضرورت دارد؟ به علاوه  به طوراساسی آیاها این سؤال را پیش می آورد که رویه
مذکور با  هايموافقت نامه، قرار بگیرندموجود مورد حمایت معاهدات  طور برابربه هستند ي افراد محق اگرچه همه

لایه  2 یبسیاري دیگر منجر به پیدایش نظام از افراد و نادیده انگاشتن وضعیت بدحمایت ویژه از تعداد اندکی 
از طریق بشر المللی پیرامون حقوق ف گردد به اجراي کامل تعهدات بینها باید معطوگردد. از اینرو تلاشمی

  بازداشت افراد. مستقل بین المللی و ملی از مکان ساختارهاي موجود، به ویژه بازدید منظم نهادهاي

با شکنجه  چه بساهایی که آنها براي انتقال افراد به مکان ها متعهد هستند که تضمین نمایند سرزمینتمامی دولت
را هاي عملی گام ها تمامیکه دولت این است این مهم مستلزمتحقق . قرار نمی گیرده شوند، مورد استفادمی روبرو

افراد به  پذیردهاي خارجی که از درون سرزمین آنها صورت میرفت و آمددر  اتخاذ نمایند تا تضمین نمایند
مضیق،  يدر تفسیرهاي غیرقابل جبران مواجه گردند. ند که در آنجا با خطر ایراد آسیبشوکشورهایی منتقل نمی

به سرزمین دیگر مطابق با قانون و چارچوب حقوق بین الملل  یاین مسئله به معنی تضمین انتقال افراد از سرزمین
. به علاوه امکان نظارت و بازنگري قضایی باید براي فرد بازداشت شده پیش از هرگونه انتقال فراهم باشد و است
ي جمله رویهاز رند. تمامی شرایط اي مبنی بر وجود خطر شکنجه در صورت انتقال باید مورد بررسی قرار گیادعاه
و آمادگی دولت انتقال دهنده مورد استفاده براي انتقال  وسیلهدولت انتقال دهنده، مبدأ و مقصد هواپیما یا  پیشین

.کمیساریاري عالی حقوق بشر سازمان ارزیابی شوند مي تضمینات لازلاعات و یا ارائهبراي به اشتراك گذاردن اط

                                                                                                                                                                                                    
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), “Opinion on the international 
legal obligations of Council of Europe members States in respect of secret detention facilities and inter-
State transport of prisoners”, 17–18 March 2006, Opinion N° 363/2005, CDL-AD (2006)009 .  
103 diplomatic assurances 
104 memorandums of understanding  
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ین مقابله با ملل متحد و گزارشگر ویژه شکنجه بر اهمیت هشیاري در قبال رویه هاي ناقض ممنوعیت شکنجه در ح
  105اند.تروریسم تأکید کرده

خلاف حقوق بین الملل یا یاري رسانی به سایر دولت ها در ارتکاب اعمال  ها به خاطر ارتکاب عملشاید دولت
 دلیلیا به  ین خود وغیرقانونی، یا تن دادن به اعمال غیرقانونی یا عدم پیشگیري از ارتکاب این اعمال درون سرزم

ورت به وقوع پیوستن در ص .شوندعوامل خود از لحاظ بین المللی مسئول شناخته  قانونی خارج از اختیارات قداماتا
و مؤثري در راستاي شناسایی و تعقیب افراد مسئول به علاوه  عها موظف به انجام تحقیقات سریاین موارد، دولت

  106تضمین جبران خسارت مناسب براي قربانیان هستند.

  آزادي و امنیت فردي- بخش چهارم

ر ونیت دصآزادي خود مصون هستند. این مي غیرقانونی و خودسرانه دیگران در ي افراد در برابر مداخلههمه
نیز هایی که امکان دخالت دولت در آزادي افراد وجود داشته باشد، فرآیند دادرسی کیفري و سایر زمینه

زنند که دست به اقداماتی می هاي خود براي مقابله با تروریسما در راستاي تلاشهدر عمل، دولت 107.پابرجاست
جرائم تروریستی  108توان به تدابیر پیش از محاکمهاز جمله این اقدامات می شه ببیند.شود آزادي افراد خدباعث می
بازداشت پیش از  ،فرد تا رسیدن زمان محاکمه 110و بازداشت مجدد 109قواعد مربوط به وجه الضمان از جمله

                                                             
  به عنوان مثال نگاه کنید به:١٠٥ 

 “Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the protection of human rights 
and fundamental freedoms while countering terrorism” (A/HRC/4/88) and the High Commissioner’s 
statement on Human Rights Day, December 2005; and E/CN.4/2006/6, chap. III. See also Committee 
against Torture, views on communication N° 233/2003, Agiza v. Sweden, 20 May 2005 (A/60/44, annex 
VIII, sect. A), and Human Rights Committee, views on communication N° 1416/2005, Alzery v. Sweden, 
25 October 2006 (A/62/40 (vol. II), annex VII). 
 

  به عنوان مثال نگاه کنید به:١٠٦ 
“Alleged secret detentions in Council of Europe member States” (“Marty Report”), AS/Jur (2006) 03 rev, 
and the follow-up report “Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe 
member States: second report”, Doc. 11302 rev.; “Secretary General’s report under article 52 of the 
European Convention on Human Rights on the question of secret detention and transport of detainees 
suspected of terrorist acts, notably by or at the instigation of foreign agencies” (SG/Inf (2006) 5, 28 
February 2006) and his supplementary report on the subject (SG/Inf (2006) 13, 14 June 2006); Venice 
Commission, op. cit. 
 

  )4و1بندهاي  9حق بر آزادي و امنیت فرد (ماده راجع به کمیته حقوق بشر  8نظرتفسیري شماره ١٠٧ 
108 pretrial procedures 
109 bail 
110 remand 
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(بازداشت پیش از تفهیم اتهام فرد به منظور انجام تحقیقات بیشتر براي روشن شدن اینکه آیا فرد مرتکب  111محاکمه
(بازداشت به منظور  112؛ بازداشت اداري داشته است یا خیر) دستآن ارتکاب تروریستی شده و یا در  یجرم

(تحمیل شرایطی  کنندهکنترل  اتاعمال دستورپیشگیري از ارتکاب یا مشارکت در ارتکاب یک جرم تروریستی)؛ 
تروریستی، همچون  یجرمي از ارتکاب یا مشارکت در ارتکاب بر فرد، بازداشت کوتاه مدت به منظور پیشگیر

(بازداشت و  113بازداشت فردي که منتظر تعیین وضعیت مهاجرت یا پناهندگی است)؛ جلسات رسیدگی اجباري
بازجویی اجباري از یک مظنون و یا غیرمظنون به یک حمله تروریستی به منظور جمع آوري اطلاعات پیرامون 

  فعالیت هاي تروریستی)

به صورت هایش براي مقابله با تروریسم، افراد مظنون به فعالیت تروریستی را شاید یک دولت در راستاي تلاش
شود، هایش منجر به محروم شدن فرد از آزادي شت کند. با این وجود، اگر اقدامیهمچون سایر جرایم بازداقانونی 

پیروي کامل از قوانین بین المللی حقوق بشر در رابطه با آزادي و امنیت فردي، حق بر شناخته شدن در پیشگاه قانون 
تفحص امکان ید با حداقلکنند. هرگونه اقدامی از این دست انه ضرورت پیدا میعادلقضایی ي و حق بر رویه

او را مشروعیت بازداشت بتواند از یک مقام قضایی درخواست نماید که فرد بازداشتی  را فراهم آورد و قضایی
براي پاسداري شایسته از  115منصفانهقضایی و حق بر رسیدگی  عادلانه ي قضاییرویه پایبندي به 114بررسی کند.

  ضروري است. آزادي و امنیت فردي

  اصل منع تبعیضو  116نمانگاري -بخش پنجم

هاي اساسی قوانین صول برابري و منع تبعیض جز مؤلفهتأکید شد، ا اول فصلبخش نخست همانگونه که در 
، به عنوان 118آمریکایی حقوق بشردیوان  117حقوق بشري هستند و به عنوان هنجارهاي بنیادین شناخته می شوند.

                                                             
111 pretrial detention 
112 administrative detention 
113 compulsory hearings 
114 International Covenant on Civil and Political Rights (art. 9 (3)–(4)). See also African Commission on 
Human and Peoples’ Rights, International Pen, Constitutional Rights Project, Interights on behalf of Ken 
Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, communications N° 137/94, N° 139/94, N° 
154/96 and N° 161/97, para. 83.  
115 right to a fair hearing 
116 profiling 

 به عنوان مثال نگاه کنید به:١١٧ 
Universal Declaration of Human Rights (arts. 1 and 2) and International Covenant on Civil and Political 
Rights (art. 26). See further Digest of jurisprudence… (chap. III, sect. K). 
 
118 Inter-American Court of Human Rights 
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تبعیض جز  و منعدر برابر قانون  یکساناصل برابري در پیشگاه قانون، حمایت " که  ه استمثال، خاطرنشان کرد
ساختار حقوقی نظم عمومی ملی و بین المللی بر  کلآیند، چراکه به حساب میالملل حقوق بینهنجارهاي بنیادین 

ي منبع تبعیض کمیته 119".نداکردهپیدا فوذ ي قوانین نکه در همه هستند ولیاصجز شده است و نهاده بنا  هاروي آن
اصل منع تبعیض محدودیتی  توان برنمی ص مقابله با تروریسم نیزدر شرایط خاحتی که  ه استنژادي اعلام کرد

اي متعددي . این اصل در اسناد بین المللی و منطقهشده استبنیادین  يهنجاربه اعمال کرد چراکه این اصل تبدیل 
  120ر حین مقابله با تروریسم منعکس شده است.از حقوق بشر د حمایت ترویج و راجع به

مظنونین احتمالی(نمانگاري)  هايتعیین ویژگیمنظور به  121هاي شاخصگروه معیارتوسل به توان اصولا می
. به آوردابزاري مهم در اجراي قانون به حساب آن را و  تلقی کرد ات جناییروشی مجاز براي تحقیقرا  بالقوه

ست که اي از شاخص هاواحد یا مجموعه یصي شاخفرآیندي فیلترکننده است که دربردارنده، نمانگاريطورکلی، 
. زمانیکه شودتعیین می ي بار خطرناكمحمولهیا  مسافرویژگی هاي یک فرد،  ،دادن آنهابا درکنار همدیگر قرار 

هاي احتمالی عام مظنونین بالقوه که نتیجه آن ویژگیدر راستاي مقابله با تروریسم، به  از جمله ،مأموران اجراي قانون
درصورتی یکی . آورندمیحقوق بشر را فراهم موجبات نقض  شوند،متوسل می نشده است، کلی آزمودهیک تعمیم 

تا چه حد با اصل منع تبعیض  نمانگارياین سؤال پیش می آید که  ، نژاد یا منشأ ملی باشد نمانگاري از شاخص هاي
  122سازگاري دارد.

تضمین تا  کردهخواست درها ) از دولت2004( 30ي عمومی شماره ي منع تبعیض نژادي در توصیهکمیته
، هیج تبعیضی را چه با نیت و چه در عمل کنندستاي مبارزه با تروریسم اتخاذ میی که در رااتاقدام در تمامینمایند 

یا  نمانگاريدارند و غیرشهروندان را در معرض هاي نژاد، رنگ، نسب یا منشاء ملی یا قومی روا نزمینه اساسبر
هشدار  123آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون ايي و قومیتی قرار ندهد. در سطح منطقههاي نژادکلیشهقضاوت براساس 

حاکم المللی با اصول بین به طورکاملد هاي مشابه از جانب یک دولت بایتوسل به نمانگاري یا روشکه است  هداد
کمیسیون اروپایی مقابله با  124دقیق قضایی باشد. و منوط به تفحصمنطبق  و عدم تبعیضتناسب  ،ضرورتاصول بر 

در اجراي و ونی ندشته باشد انه تضمین نماید هیچ تبعیضی ریشه قها خواسته است کاز دولتنابردباري نژادپرستی و 
                                                             
119 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-18/03 on the juridical condition and 
rights of the undocumented migrants, 17 September 2003, para. 101. 

 به عنوان مثال نگاه کنید به:١٢٠ 
E/CN.4/2006/98, para. 48; Human Rights Committee, general comment N° 29 (2001) on states of 
emergency (art. 4), paras. 8 and 16; and E/CN.4/2002/18, annex, para. 4 (i).  
121 indicator clusters 
122 A/HRC/4/26, paras. 32–62 
123 Inter-American Commission on Human Rights 
124 Inter-American Commission on Human Rights, “Report on terrorism and humanrights”, para. 353. 
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اینکه  در نهایت 125.اعمال نگرددگیرد تبعیضی قانون صورت میاجراي هایی که از جانب مقامات مقررات و بازرسی
 نمانگاريجدي خود را پیرامون گسترش  نگرانی 126ي اروپا براي حقوق بنیادیني متخصصان مستقل اتحادیهشبکه

هایی همچون نمانگاري براساس ویژگیکه در این رابطه متخصصان هشدار دادند . اعلام کردمقابله با تروریسم در 
براساس  علاوه بر سه زمینه مذکور، نمانگاري127نشانگر خطر بزرگ اعمال تبعیض است.ملیت، سن و محل تولد 

اصول ضرورت، تناسب و  بهباید  به طورکاملهاي مشابه نمانگاري یا دیگر روش در .پذیردورت میمذهب نیز ص
  128داد.اي قرار دوره هاي بازبینی وقضایی  قدقیهاي ها را  تحت تفحصبعیض پایبند بود و این روشمنع ت

  و حق بر دادرسی عادلانهعادلانه قضایی ي رویه - بخش ششم

تروریستی، در تضمین هاي جمله براي افراد مظنون به فعالیت از، عادلانه ي قضاییربوط به رویهتضمین حقوق م
حیاتی است. حمایت از حقوق بشر براي تمامی  کارا بودن اقدامات ضدتروریستی و احترام به حاکمیت قانون بسیار

 شود. ازاین معیارها می منجر به پیروي از جمله جرائم مرتبط با تروریسم هستند ازافرادي که متهم به ارتکاب جرم، 
ي بازه صالح، مستقل و بی طرف در یتوان به حق به برائت، حق بر رسیدگی قضایی در دادگاهمی جمله این معیارها

اشاره  ترواست تجدیدنظر از یک دادگاه عالیمعقول و همراه ضمانت هاي قضایی مناسب، حق بر درخزمانی 
فرد در شرایط مخاصمه مسلحانه  يمحاکمهرا براي  یهاي مشابهنه نیز حمایتحقوق بین الملل بشردوستا 129.کرد

  130پیش بینی کرده است.

میثاق بین المللی  14ي درخصوص ماده 32 ي حقوق بشر نظر تفسیري شمارهکمیته 2007در جولاي سال 
ها را بازنگري کرد. در ها و محکمهدلانه و برابري در پیشگاه دادگاهحقوق مدنی و سیاسی یعنی حق بر دادرسی عا

نظر تفسیري بازنگري شده کمیته خاطرنشان می شود که حق بر یک دادرسی عادلانه و برابري در پیشگاه دادگاه و 
ي . هدف از مادهمی شودحاکمیت قانون باعث پاسداري از در حمایت از حقوق بشر است و  محکمه عنصر اصلی

ي این نماید. از جملهاي از حقوق معین را تضمین میوعهمیثاق اجراي صحیح عدالت است و بدین منظور مجم 14
برابر هستند، در پرونده هاي جزائی یا مدنی هر  ها و محاکمدادگاه پیشگاهي افراد در حقوق عبارتند از اینکه همه

                                                             
125 European Commission against Racism and Intolerance, “General policy recommendation N° 8 on 
combating racism while fighting terrorism” (CRI (2004) 26). 
126 European Union Network of Independent Experts on Fundamental Rights 
127 EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights, “The balance between freedom and 
security in the response by the European Union and its member States to the terrorist threats” (2003), p. 
21.  
128 E/CN.4/2005/103, paras. 71–76, and also A/HRC/4/26, paras. 32–62 
129 Human Rights Committee, general comment N° 13 (1984) 
130 E/CN.4/2005/103, para. 44. 
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صالح، مستقل و بی طرف و به صورت عادلانه و عمومی به اتهامش رسیدگی شود، اصل  یکس حق دارد در دادگاه
و هر کس که محکوم به ارتکاب جرمی شود باید  ابق با قانون گناهکار شناخته شودبر برائت است تا زمانیکه فرد مط

  .کندتجدیدنظر در نظرگرفته شده عالی تر و مطابق با قانون از حکم و مجازات  یگاهدر دادبتواند 

تروریسم و  ه بررسی مسائل مرتبط باب طی سالیان متمادي »ت از حقوق بشرکمیسیون فرعی سابق ترویج و حمای«
هاي نظامی و ویژه به کارگیري محاکم و دادگاه پرداخت. اجراي عدالت در دادگاه هاي نظامی از جملهحقوق بشر 

هاي اعمال شده بر فرد مظنون به ه به ماهیت آن دادگاه یا محدودیتي مظنونین به تروریست بستبراي محاکمه
شرایط یک دادگاه اینکه به ویژه  131اي داشته باشد.، می تواند تأثیر جدي بر حقوق رویهیتروریستارتکاب عملیات 

  نیست. غیرنظامی يفرد يمناسب براي محاکمهنظامی 

اي هاي عضو در راستاي مقابله با تروریسم تأثیرات جدي بر حقوق رویهاز اقدامات اتخاذي توسط دولت برخی
ست از گنجاندن نام هاي آنها داشته است. از جمله این اقدامات عبارت انون به تروریسم و همچنین خانوادهافراد مظ

ها هاي تروریستی یا خارج کردن نام آنلیست بسته به تروریسم درها به عنوان تروریست یا نهادهاي واافراد یا گروه
هرچند این  132هاي ملی.یا سازوکارتحریم القاعده و طالبان شوراي امنیت براي ي ها توسط کمیتهاز این لیست

ي شیوهروریستی، هاي تمظنون به مشارکت در فعالیت گرفته شده علیه افرادهاي درنظراحتمال وجود دارد که تحریم
هاي جدي متعددي را در برابر حقوق ین فرآیندها چالشدر راستاي مقابله با تروریسم باشد اما اها مؤثري براي دولت

هاي تروریستی به صورت ن اسامی افراد و گروه ها از لیستبه منظور وارد کردن و خارج ساختبشر قرار می دهند. 
واضح و به صورت یکسان قابل اعمال و همچنین مکانیزم هاي شفاف، براساس معیارهاي مشخص و شواهد مناسب، 

 مربوطه، اقدامات لازم باید اتخاذ شود. حداقل هايا، قابل دسترس و مستقل براي افراد و دولتبازنگري کار
 نیاز براي تضمین فرآیندهاي عادلانه و شفاف عبارتند از حق فرد بر آگاهی از اقدامات اتخاذي و استانداردهاي مورد

هدف رژیم  برابر درممکن بدون ایجاد مانع ترین زمان ممکن و تاحد علیه او در کوتاه اطلاع از ادعاي مطرح شده
ي زمانی معقول، حق بر تصمیم گیرنده در یک بازه در برابر یک نهاد 133بر دفاع از خود تحریم، حق

                                                             
 به عنوان مثال نگاه کنید به:١٣١ 

African Commission on Human and Peoples’ Rights, Media Rights Agenda v. Nigeria, communication 
N° 224/98 (paras. 59–62) and Inter-American Court of Human Rights, Castillo Petruzzi et al. v. Peru, 
Judgement of 30 May 1999 (paras. 128–131, 172).  
132 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 
freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin (A/61/267). 
133 right to be heard 
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دادرسی و حق بر جبران  مراحل تمامی و مستقل؛ حق بر مشاوره درصالح  یاز طریق مکانیزم تجدیدنظرخواهی مؤثر
  134ي مؤثر.خسارت به گونه

  اصل قانونی بودن و تعریف تروریسم-بخش هفتم

ها درنظر دولت ي تروریسم برايدر رابطه با تروریسم تعهداتی را در قبال مسئله حقوق بین المللچارچوب 
ي جهانی به مقابله با تروریسم درخواست جامعهگرفته، بدون آنکه تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه کرده باشد. 

- تعریف به عهدهائه ، شاید باعث این برداشت شود که اردرحالی که هیچ تعریفی از مقابله با تروریسم ارائه نمی کند

ي ي حقوق بشر و یا حتی سوءاستفادهارده شده است. این مسئله ممکن است نقض بالقوهي تک تک دولت ها گذ
   135ه با تروریسم را با خود به دنبال داشته باشد.عمدي از مقابل

المللی میثاق بین 15ي که ریشه در ماده است 136یک مصداق ویژه در این زمینه احترام به اصل قانونی بودن
هاي اضطراري عمومی غیرقابل تعلیق است. این مسئله حتی در زمان وقوع وضعیتحقوق مدنی و سیاسی دارد و 

تحمیل مسئولیت کیفري محدود شود به مقررات شفاف و دقیق، تا بدین طریق اصل قاطعیت مستلزم آن است که 
شود که به صورت افراطی شمول به تفاسیري نمی ه این مسئله منوطکمورد احترام قرار گیرد و تضمین شود  137قانون

آویزي براي دولت باشد  تواند دستو موسع از تروریسم می دهد. تعاریف بیش از حد مبهمعمل ممنوعه را بسط می
ها یا حقوق حمایت از حقوق کارگران، حقوق اقلیت از جملهدر راستاي تسري دادن تروریسم به اعمال صلح آمیز 

  138.محدود کردن هرگونه مخالفت سیاسیورت کلی تر، به صبشر و یا 

رابطه با تروریسم  هاي بین المللی موجود درشد نه تنها هیچ یک از کنوانسیون همانگونه که پیش تر ذکر
هاي صادره از نهادهاي سازمان ملل نیز تعریف جامعی از دهند بلکه در قطعنامهتعریف جامعی از تروریسم ارائه نمی

و به  شودمیي خاصی از تروریسم جنبه مربوط به درماهیتتروریسم به چشم نمی خورد. در واقع هر کنوانسیون 
حمایت از اشخاص یا مقابله با ، ي دریاییهوایی، ناوبري دریایی و سکوهاامنیت  از جمله ،بررسی موضوعات خاص

  پردازد.، میعملیات تروریستیاز هاي ارتکاب یا حمایت روش

                                                             
134 A/HRC/4/88, paras. 17–22 

  به عنوان مثال نگاه کنید به:١٣٥ 
E/CN.4/2005/103, para. 32, and E/CN.4/2006/98, para. 26 
136 principle of legality 
137 principle of certainty of the law 

 براي مثال منطقه اي مراجعه کنید به:١٣٨ 
Castillo Petruzzi et al. v. Peru (para. 121).  
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جامع در رابطه با  یذکر شد، مذاکرات بر سر پیش نویس کنوانسیون بخش دوم فصل نخستهمانگونه که در 
ایان ذکر . شادامه داردي در مجمع عمومی ارجاع داده شد، کماکان ابه کمیته 2001تروریسم بین المللی که در سال 

نویس تعریف جامعی از تروریسم به چشم می خورد. با عنایت به رویکرد جامع اتخاذ شده پیش 2ي است که در ماده
جهانی  اي که تا به حال در کنوانسیون هايسایر اعمال مجرمانهکنوانسیون، تصویب آن با پوشش این در پیش نویس 

اند، موجب تقویت چارچوب حقوقی در سطح بین المللی می شود. با این وجود، هنوز بر سر مربوطه ذکر نشده
جرائم تروریستی و اینکه ي تعریف پیشنهادي گسترهبر سره وجود دارد، به ویژه هاي کنوانسیون مناقشبرخی از جنبه

هاي مورد مناقشه تأثیر از دیگر جنبهع می شوند یا خیر. ي این تعریف واقهاي آزادي بخش ملی در حیطهآیا جنبش
به علاوه، حتی در صورت توافق بر سر تعریف جامع در  139متقابل این کنوانسیون بر قوانین حقوق بین الملل است.

  سطح بین المللی، بسته به تعاریف جرائم تروریستی در سطوح ملی، دغدغه هاي حقوق بشري کماکان به وجود آیند.

ها تمامی دولت، در این قطعنامه از ) را به تصویب رساند2004( 1566ي شوراي امنیت قطعنامه 2004سال در 
ا یکدیگر همکاري نمایند و در این راستا از ارتکاب هرگونه ست در راستاي مبارزه با تروریسم بخواسته شده ا

ژادي، قومی، مذهبی یا سایر فی، ایدئولوژیکی، نهاي ارتکاب آنها، خواه سیاسی، فلسرمانه، فارغ از انگیزهجعملیات م
  ویژگی ذیل باشند پیشگیري به عمل آورند و مسببین آنها را مجازات نمایند. 3هاي مشابه که داراي ماهیت

 و با هدف کشتن یا ایراد آسیب بدنی شدید به آنها یا گروگانگیري ارتکاب یابد.علیه غیرنظامیان  از جمله  
  مردم یا گروهی از مردم یا افراد خاص، تهدید یک جمعیت یا اجبار آحادبا هدف ایجاد وحشت در

  ارتکاب یابد. ی دیگرالمللی به انجام فعل یا خودداري از انجام فعلینحکومت یا یک سازمان ب
 یات از آنها تحت عنوان عمل ،به تروریسم هاي مربوطها یا پروتکلارتکاب اعمالی که در کنوانسیون

 تروریستی تعریف شده است. 

، گزارشگر ویژه ترویج و استهرچند شوراي امنیت از تعاریف مذکور تحت عنوان تروریسم یاد نکرده 
کرد را به عنوان حمایت خود از این روی ،حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در هنگام مقابله با تروریسم

 140.ابراز کرده است عملی که واقعا داراي ماهیت تروریستی است بهتروریسم کردن اصطلاح روشی براي محدود

                                                             
  :ت هاي حاصله مراجعه کنید بهبه منظور مشاهده پیشرف١٣٩ 

http://www.un.org/law/terrorism/index.html 
140 E/CN.4/2006/98, para. 42. 

http://www.un.org/law/terrorism/index.html
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و بودن  اصل قانونی و با دوتدوین شده توافق اتخاذ این رویکرد بسیار سودمند است چرا که براساس معیارهاي مورد 
  مطابق است. 141دقیق بودن

که اعمال  سطح بین المللی، واضح استعلی رغم عدم وجود یک تعریف مورد توافق از تروریسم در 
د. تعیین سرنوشت یا رسیدن به هر هدف دیگر توجیه پذیر نیستنبراي دست یابی به اصل هاي تروریستی به عنوان راه

ي تأکیدات صریح بر اصل تعیین سرنوشت ي تروریسم دربردارندهمجمع عمومی پیرامون مقوله اولیههاي قطعنامه
با کند که مشکل تروریسم را ها را ملزم میدولت )XXVII( 3034، در قطعنامه مجمع عمومی، به عنوان مثال است.

حق بر تعیین سرنوشت  . در این قطعنامه بهنمایندحل و فصل بررسی مسائل اصلی منجر شونده به عملیات تروریستی 
مورد حمایت قرار گرفته  هاي آزادي بخش ملیکید مجدد شده و قانونی بودن جنبشي مردمان تأو استقلال همه

مجمع عمومی  1994در سال  142است. هرچند از زمان تصویب اعلامیه اقدامات براي حذف تروریسم بین المللی
  تصریح کرده است که توسل به تروریسم براي تحقق اصل تعیین سرنوشت توجیه پذیر نیست.

ولت هاي عضو سازمان ملل بر این اراده در استراتژي جهانی مقابله با تروریسم، مجمع عمومی اعلام کرد که د
هایش، فارغ از اینکه توسط چه صورت همیشگی، صریح و راسخ تروریسم را در تمام اشکال و نمود به"هستند که 

) و 1999( 1269هاي شوراي امنیت نیر در قطعنامه ".ندمحکوم نمای ،در کجا و با چه هدفی صورت پذیرد کسی،
  ي ارتکاب، غیرقابل توجیه هستند.مامی عملیات تروریستی، فارغ از انگیزه) اعلام کرد که ت2004( 1566

  مآزادي بیان و ممنوعیت تحریک به تروریس-بخش هشتم

فصل دوم، مورد بحث قرار گرفت تا بدین وسیله روشن گردد که بخش دوم ممنوعیت تحریک به تروریسم در 
شده باشد، به منظور  ویزحقوق بشر باید در قانون تجشروط عمومی براي اعمال هرگونه محدودیت بر برخی از 

تر به این موضوع اشند. در این بخش به صورت تفصیلیمشروع اعمال شوند و ضروري و متناسب ب یتحقق هدف
  پرداخته می شود چرا که این مسئله در ارتباط است با حق بر آزادي بیان.

ی است تا بدین طریق هاي تروریستاي همیشگی سازمانهعملیات تروریستی یکی از استراتژيتحریک به انجام 
تروریسم را  امنیتو دیگران را به اعمال خشونت آمیز فرا بخوانند. شوراي دستیابی به اهداف خود را تسهیل کنند 

هاي عضو خواسته تا اقدامات لازم را جهت ل متحد اعلام کرده است و از دولتمغایر با اهداف و اصول منشور مل

                                                             
141 principle of precision 
142 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism 
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ناپذیر پاسداري از امنیت ملی نوعیت تحریک به تروریسم جز جداییمم 143اتخاذ نمایند.ممنوعیت و پیشگیري از آن 
هاي مشروع براي قوق مدنی و سیاسی به عنوان زمینهالمللی ح) میثاق بین2(19ي ست که در مادهو نظم عمومی ا

نیز مطابق است. در این ماده ) 2(20ي همچنین با ماده . این ممنوعیتاز آنها یاد شده استمحدود ساختن آزادي بیان 
این گونه که اند چراشده ت، نژاد یا دینملیبراساس  پراکنی هواداري از نفرت ها ملزم به ممنوع ساختندولت
. با این وجود باید احتیاط را با خود به همراه خواهند  داشتتحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت  هاپراکنینفرت

وري و متناسب باشد. مسئله ل محدودیت بر حق به آزادي بیان ضرلازم را به خرج داد تا تضمین شود هرگونه اعما
مندي از آن در ارتباط است با و بهره 144جوامع دموکراتیک استدر ضروري  یمهم آن است که آزادي بیان رکن

  باور و عقیده.مذهب،  حق بر آزادي اندیشه، وجدان، از جملهسایر حقوق مهم دیگر، 

ممنوع کردن دولت ها را ملزم به  به صراحتي تروریسم هاي مرتبط با مقولهاگرچه هیچ یک از کنوانسیون
کنوانسیون شوراي اروپا در مورد پیشگیري از تروریسم دولت هاي عضو را ملزم اما کنند، تحریک به تروریست نمی

شود را جرم موم به ارتکاب جرائم تروریستی میتحریک عکه باعث  عامدانهمی کند که اقدامات غیرقانونی و 
.. انتشار کند.تعریف می تحریک عموم به ارتکاب جرائم تروریستی را بدین نحو، کنوانسیون مذکور انگاري نمایند

تروریستی، در موقعی که این اقدام خواه  یجرم ي عموم، با هدف تحریک به ارتکاببرا ییا در دسترس ساختن پیام
کند، و این خطر را به وجود می آورد که یک یا چند حمایت مییم و خواه غیرمستقیم از جرائم تروریستی مستق

ي سازمان ملل براي ترویج و حمایت از حقوق )). گزارشگر ویژه1(5ي مورد از این قبیل جرائم ارتکاب یابند. (ماده
ي قانونی مذکور بیانگر بهترین شیوه مادهکه  کرده استابله با تروریسم اعلام بشر و آزادي هاي اساسی در زمان مق

حاصل مذاکرات دقیق میان  ورمذککنوانسیون  5ي ماده 145براي تعریف ممنوعیت تحریک به تروریست است.
تروریستی می شود را  یعنصر آنچه را که منجر به تحریک عمومی براي ارتکاب جرم سه دولت هاست و با اشاره به

انتشار یک پیام یا در دسترس ساختن آن به هر "ي اول عمل مخابره صورت می پذیرد (وهله تعریف می کند. در
با قصد  "ي دوم فرد باید قصد ذهنی براي تحریک به تروریسم داشته باشد (...). در وهله"طریق دیگري براي عموم

و  )"تروریستی... خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم از جرائم غیرتروریستی هواداري کند یبه ارتکاب جرم
عینی دیگر وجود داشته باشد تا عمل فرد تحریک به تروریسم باشد (... جایی که این عمل...  يباید خطر در نهایت

                                                             
  1) شوراي امنیت، بند 2005(1624قطعنامه شماره ١٤٣ 

  به عنوان مثال نگاه کنید به:١٤٤ 
European Court of Human Rights, Handyside v. United Kingdom, N° 5493/72, Judgement of 7 December 
1976.  
145 A/HRC/4/26/Add.3 
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از  146از تمجید ریک به تروریسمباعث می شود تح). شرط عینی آخر "منجر به خطر ارتکاب یک یا چند جرم شود
موم به تعریف تحریک ع) بر عنصر ذهنی موجود در 2(5ي مادهدر  گردد. شرط وجود قصدمتمایز  تروریسم

و مستلزم این است که عمل برقراري ارتباط نیز با آگاهی صورت می کند تأکید  بار دیگرتروریستی  یارتکاب عمل
  پذیرد.

 تروریسم در قالباز  . تمجیدتروریسم است )147توجیه( ممنوعیت تمجیدمسئله  ،روات پیششکلم یکی از
تحریک و افراد را به ارتکاب آنها  ترویجرا ارتکاب اعمال تروریستی که هرچند پذیرد صورت میهایی بیانیه
احساسات افراد یا جامعه و  چه بساها گونه بیانیهاین نمایند. با وجود آنکهمینند، اما این اعمال را تحسین کنمی

اصطلاحات مبهم و فاقد گستره شمول بخصوص قربانیان تروریست را جریحه دار کنند، اما لازم به ذکر است که 
 ي مشترك متخصصان. اعلامیهشوندحدید آزادي بیان به کار برده نمیتدر یا ترویج تروریسم  مجیدمعین همچون ت

، ارتکاب اعمال تروریستی یم در راستايمستق یفراخوان به صورتتحریک باید  "توضیح می دهد که 148آزادي بیان
که این فراخوان بلاواسطه شرایطی صورت پذیرد  باید در این عملهمچنین . صورت پذیردتروریسم ترویج  با قصد و

  " 149تروریستی به حساب آید. یدلیل اصلی براي افزایش احتمال واقعی ارتکاب عمل

  انجمن هاآزادي  -بخش نهم

 حق بر از جمله حقوق سایر از دفاع و منديبهره براي بستري بیان آزادي حق مانند ها، انجمن بر آزادي حق
 خود اقدامات حقوقی مبناي عنوان به حق این از اغلب بشر حقوق مدافعین. است فرهنگی حقوق و سیاسی مشارکت

   150.است دموکراتیک جامعه یک اساس حق برخورداري از این. کنندمی استفاده

 تهدید یکوقوع یا احتمال وقوع به  واکنش زمان در و هادولت توسط اغلب مذکور حق حال، این با
 هاانجمن آزادي حق ، ممکن استبشري حقوق معاهدات بیشتر براساس حالیکه در 151.شودمی محدود تروریستی

                                                             
146 glorification 
147 apologie 
148 joint declaration of experts on freedom of expression 
149 “International mechanisms for promoting freedom of expression”, joint declaration of the UN Special 
Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, 
and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression (21 December 2005) 

  به عنوان مثال نگاه کنید به:١٥٠ 
African Commission on Human and Peoples’ Rights, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, 
Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East 
Africa v. Sudan, communications N° 48/90, N° 50/91, N° 52/91, N° 89/93 (paras. 78–80) 
.  
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 وها توسل به این تعلیق عدمبا هدف  روشنی هايضمانت باید گیرد، قرار هاییمحدودیت و تعلیق مشمول
 بشر حقوق مدافعان یا تجاري هاياتحادیه ،مخالف سیاسی احزاب حقوق کنترل و تحدید در راستاي هامحدودیت

 راستاي در شده، اتخاذ تدابیر دهد نشان تا باشد دولت دوش بر باید تعهد این ترتیب،بدین  152.باشد داشته وجود
 اقدامات هادولت که مواقعی درکه  معناست بدان امر این. است بشر حقوق المللی بین قوانیندر  مقرر مجاز اهداف
 تدابیر که کنند ادعا نباید نمایند،می اتخاذ مردم سرکوب یا مخالفان کلیه موثر سرکوب براي را حقوق کننده محدود
  .اند گرفته بکار ملی امنیت از پاسداري براي را مذکور

نمایند  تضمین لازم است تا معینی هايضمانت تناسب، و ضرورت اصول به احترامهمیشگی  تضمین بر علاوه
 حصول متضمن هاضمانت این 153.گردنداي مضیق تفسیر میبه گونه هاانجمن قابل اعمال بر آزاديهاي محدودیت

 احترام بودن قانونی اصل به تروریستی، هاي گروه و تروریستی اعمال تروریسم، تعریف در که است این از اطمینان
 شود هاییگروه انگاري جرم به منجر است ممکن مفاهیم این از مبهم یا وسیع حد از بیش البته تعریف. شود گذاشته

   .یا دیگر مسائل باشد بشر حقوق ،هااقلیت ،گران کار از آمیز صلح حمایت آنها هدف که

 هاي ضمانت. اتخاذ گردد موردي بطور باید انجمن یا گروه یکفعالیت  ساختن ممنوع بر هرگونه تصمیم مبنی
 این مبین واقعی شواهد اساس بر گروه هاي فعالیت مورد در ارزیابی انجام از حصول اطمینان شامل عمومی، ايرویه

 ارزیابی 154.کند گیري تصمیم آن مورد در ،شفعالیتشروع  وگروه  ثبت از پیش تواند نمی دولت که مسئله است
                                                                                                                                                                                                    

تدابیر به اصطلاح امنیتی یا "): A/59/401 and E/CN.4/2006/95نگاه کنید به گزارش گزارشگر ویژه دبیرکل براي مدافعان حقوق بشر(١٥١ 
ها، به بهانه استثناهاي وارده بر بشر و گروهضد تروریستی در راستاي محدودسازي فعالیت هاي حقوق بشري اعمال می شوند. مدافعان حقوق

) . همچنین نگاه 52ی شوند. (بند حاکمیت قانون و همچنین اعمال تعلیق از طریق قانونگذاري در مسائل امنیتی، در معرض اقدامات خودسرانه واقع م
))، 3(( 1مسدودسازي دارایی ها نهادهاي خاص(بند از جمله) شوراي امنیت: اقدامات اتخاذي توسط دولت ها، 2001( 1373کنید به قطعنامه 

هاي عضویت گیري گروه)) خودداري از هرگونه حمایت از نهادها، مقابله با 4(1جلوگیري از درآمدزایی برخی نهادها در سرزمین آنها (بند
   گذارند.همگی بر فعالیت انجمن ها تاثیر می -))7(2))، پیشگیري از رفت و آمد گروه هاي تروریستی (بند 1(2تروریستی (بند 

152 reports of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders, Hina Jilani 
(A/59/401 and E/CN.4/2006/95). 
153 A/61/267 

  به عنوان مثال نگاه کنید به ١٥٤ 

European Court of Human Rights, Sidiropoulos and Others v. Greece, N° 26695/95, Judgement of 10 
July 1998: 

به محض تاسیس به اسم اهداف مذکور در سند تاسیس خود، مشغول به فعالیت  یدادگاه نافی این مسئله نیست که این امکان وجود دارد که انجمن
فعالیت  هایی غیرمنتطبق با اهداف مندرج شود. احتمال این موضوع، که دادگاه هاي ملی به دیده یقین به آن می نگرند، به ندرت می تواند به واسطه

  آن فعالیت را نداشته است.  هاي عملی پوشانده شوند چرا که انجمن زمان کافی براي انجام 
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 در نظر تجدید امکان همچنین و تأثیر تحت گروه به کامل توجه با و مستقل قضایی نهاد یک توسط باید مذکور
  .گیرد انجام گیري تصمیم

 بشر حقوقدارد از  حق سازمان هر« که دکر به صراحت بشر حقوق مدافعان موضوع در دبیرکل ویژه نماینده
 دولت اعمال از انتقاد این. کنند بررسی منتقدانه را دولت اقدامات تا رود می انتظار بشر حقوق مدافعان از ؛دفاع کند

 عمل و قانون در آن به باید که است دموکراسی مولفه هاي بنیادین از جزئی انتقادات، این بیاندر  آزادي و
 دفاع راستاي در فعالیت که نمایند اتخاذ را هاییرویه یا وضع را قوانینی توانندنمی هادولت. شود بخشیده مشروعیت

 هايسازمان که یمشکلات از تعدادي کل دبیر ویژه نماینده رابطه همین در .کنند تلقی غیرقانونی را بشر حقوق از
 تأکید خود هاي توصیه در ایشان. دهدمورد تاکید قرار می را هستند روروبه آن با سازمان ثبت روند در غیردولتی

 مقاصد بودن قانونی. نمایند بررسی دقیق بطور پیش از را دولتی غیر هايسازمان اهداف نباید هادولت که کندمی
 قضایی نهاد یک تنها و باشد مطرح آن علیه شکایتی که شود بررسی زمانی باید تنها قانون با آن انطباق و سازمان
  155.باشد آنها توسط قانون نقض درباره یممتص و هاسازمان این مقاصد بررسی به مجاز بایستمی مستقل

 دادگاه ".باشد قضایی نظارت تحت باید شود،می هاانجمن آزادي حق محدودیت به منجر که اقداماتی کلیه
 گونه هیچ بدون را تروریستی ضد تدابیر کلیه اجراي بر نظارت و مقررات بررسی صلاحیت باید غیرنظامی هاي

 با قابلهم زمینه در اصل این 156".باشند داشته ،حکومتی هايشاخه سوي سایر از بویژه ،دخالتی یا فشار اعمال
 مورد در گیري تصمیم براي مبنایی عنوان به محرمانه یا شده بنديطبقه اطلاعات است ممکن جایی که در ،تروریسم

 ویژه گزارشگر. است اساسی اصلی ،شود استفاده هاتروریست فهرست در آن دادن قرار یا سازمان یک تحریم
 تصمیمات محدود کننده کلیه بر قضایی نظارت تضمین اهمیت بر راستا همین در نیز تروریسم با قابلهم و بشر حقوق
مناسب،  قانونی، شده، وضع هاي محدودیت که است این تضمین براي نظارت این واقع در. نمود تأکید بشر، حقوق

  157.باشد پاسخگو افراد بشر حقوق کردن محدود براي است ممکن دولت نهایت در و بمانند باقی موثر و متناسب

  خصوصی حریم بر حق و ها داده از حفاظت نظارت، - بخش دهم

 تحت افراد خصوصی حریم در دخالت از را عضو هايدولت سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق 17 ماده
 هايدخالت برابر در خود صلاحیت تحت افراد از بوسیله قانون تا دکنمی ملزم را آنها و نموده منع خود صلاحیت

                                                             
155 A/59/401, paras. 49, 51–82. 
156 E/CN.4/2005/103, paras. 13–15. 
157 A/61/267, para. 29 
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 و شخصی هویت به مربوط اطلاعات خصوصی حریم. دنکن حمایت خصوصی حریم در غیرقانونی یا خودسرانه
  158.شودمی شامل را فرد خصوصی زندگی

 اطلاعات آوري جمع طریق از مثال بطور را هاي خودگذرگاه سایر و هافرودگاه در خود امنیت هادولت اکثر
 .اندداده ارتقاء غیره و گذرنامه جزئیات عکس، ،)انگشت اثر و چشم اسکن مانند( مسافرین از 159بیومتریک

 شنود سرویس جمله از نظارتی اختیارات طریق از را خود اطلاعاتی امنیت سرویس هادولتدیرگاهی است که 
 اخیر هايسال در را نظارتی اختیارات این کشورها از برخی. اندنموده مجهز ردیابی هاي دستگاه از استفاده و صوتی

 حریم بنابراین،. است افراد از اطلاعات آوري جمع متضمن هاشیوه این کلیه. اندداده گسترش توجهی قابل طور به
 حریم مداخله در. کند را مطرح می هاداده از ظتافح نحوه مسائل مربوط به و محدود را افراد این خصوصی
  افراد است.نیز ناشی از رصدهاي امنیتی و جست و جوي  خصوصی

به این  160.باشد مجاز قانون طبق یعنی ،قانونی باید بگذارد تأثیر افراد خصوصی حریم بر که اقدامی هرگونه
 این. باشد تجویز شده قانون بموجب باید افراد به مربوط اطلاعات آوري جمع یا و نظارت جستجو، هرگونه معنی که
 ناعادلانه، قانون که است آن مستلزم مسئلهکه این  باشند؛ خودسرانه نباید گیرند می انجام که اي گستره در اقدامات

 این دقیق شرایط باید داندمی مجاز را خصوصی حریم در مداخله که قانونی. نباشد معقولغیر یا بینیپیش قابل غیر
این  وجود، این با 161.شود اجرا آمیز تبعیض صورت به نباید قوانین این البته که نماید مشخص جزئیات با را مداخله

 هرگونه زیرا هستند؛ برخوردار خصوصی حریم در دخالت براي نامحدودي اختیارات از هادولت که نیست معنا بدان
 تعهد  به باید همچنین. باشد متناسب اهداف آن با و قانونی اهداف به دستیابی براي باید حقوق به نسبت محدودیت

 پرونده در مثال، عنوان به و بنابراین. شود توجه این اختیاراتناشی از  خودسرانه اعمال در برابر حمایت براي دولت

                                                             
 به عنوان مثال نگاه کنید به :١٥٨ 

Human Rights Committee, views on communication N° 453/1991, Coeriel et al. v. the Netherlands, 31 
October 1994 (A/50/40 (vol. II), annex X, sect. D). As to the meaning and extent of “private life” see, for 
example, European Court of Human Rights, Amann v. Switzerland, N° 27798/95, Judgement of 16 
February 2000, and Rotaru v. Romania, N° 28341/95, Judgement of 4 May 2000.  
159 biometric data 

و ماده ) کنوانسیون اروپایی حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی 2(8میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده  17نگاه کنید به ماده ١٦٠ 
  ) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر2(11

161 Human Rights Committee, views on communication N° 35/1978, Aumeeruddy- Cziffra and Others v. 
Mauritius, 9 April 1981 (A/36/40, annex XIII, para. 9.2 (b) 2 (i) 8). 
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 سیستم هرحاصل شود که  بایداین اطمینان  که خاطر نشان شد بشر حقوق دیوان اروپایی ،162آلمان علیه سکلا
  163.باشد استفاده سوء براي مقابله با يموثر و مناسب هايضمانت می بایست متضمن دولت به وابسته مخفی نظارت

 یا غیرمجاز دسترسی برابر در باید اطلاعات این شود،می آوري جمع شخصی اطلاعات که مواردي در
ها تدوین شده دولت وظیفه ایناندکی پیرامون اگرچه قواعد حقوقی . شوند حفاظت استفاده یا افشاء خودسرانه،

 را موثري تدابیر باید هادولت که است داده توضیح) 1988( 16 شماره تفسیري نظر در بشر حقوق کمیته امااست، 
 طبق که کسانی دست در افراد خصوصی زندگی به مربوط اطلاعات که شود حاصل اطمینان این تا نمایند اتخاذ
 المللیبین میثاق با ناسازگار اهداف براي هرگز وقرار نگیرد  نیستند، آن از استفاده و پردازش دریافت، به مجاز قانون

 اطمینان ه منظور حصولب فرد هر تواناییمتضمن است از  موثر حفاظت .نشوند  گرفته بکار سیاسی و مدنی حقوق
شوند. لازم به می ذخیره 164هاخودکار داده هايفایل در شخصی و براي چه اهدافی اطلاعات چهدرك از اینکه  قابل

  ماند.این رابطه محفوظ مینادرست در  اطلاعات یا حذف براي اصلاح درخواست ذکر است حق

 عنوان به. اندکرده اتخاذ شخصی اطلاعات پردازش و آوري جمع منظوره ب را استانداردهایی دیگر هايسازمان
  :کنداعلام می تروریسم با مبارزه و بشر حقوق درباره اروپا شوراي هايدستورالعمل مثال،

 در صلاحیتداري مقام هر توسط شخصی اطلاعات پردازش و آوري جمع تروریسم، با مبارزه زمینه در«
امکان  ،ذیل باشد بویژه شرایط داراي کهصورتی تنها در و خصوصی زندگی به احترام با کشور، امنیت حوزه

 :پذیر است

 باشد؛ داخلی مناسب مقررات و قوانین حاکمیت تحت - 1
 باشد؛ پردازش و آوري جمع براي شده بینی پیش هدف با متناسب- 2
  »گیرد. قرار خارجی مستقل نهاد یک نظارت تحت است ممکن- 3

  حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی -بخش یازدهم

بر  ربیشت تروریستی ضد اقدامات و تروریسم بشري حقوق پیامدهاي بررسی در راستايي به عمل آمده هاتلاش
 اقتصادي، حقوق از منديبهره بر آنها تاثیر به کمتري توجه و اندداشته تمرکز سیاسی و مدنی حقوق از حمایت

 اتخاذ آن با مقابله براي کشورها که تدابیري و تروریسم که است واضح حال این با .شده است فرهنگی و اجتماعی
                                                             
162 Klass v. Germany 
163 European Court of Human Rights, Klass v. Germany, N° 5029/71, Judgement of 6 September 1978, 
para. 50.  
164 automatic data files 
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گیرند و هم بر این قسم از قرار می فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق از منديبهرهمیزان  تأثیر تحتهم  اند،کرده
 هاي تلاش بدون ،جهانیامنیت  اهداف به دستیابی. گذارندتاثیر می توسعه ترگسترده اهداف بعلاوه، متأثر افرادحقوق 

 و درك براي تريجدي هايتلاش باید بنابراین .بود خواهد غیرممکن بشر حقوق کلیه تحقق جهت در هماهنگ
 به بخش این. گیرد صورت فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق از منديبهره و تروریسم میان پیوندهاي به پرداختن

 اهداف و فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق تحقق اهمیت اول،: کندمی تبیین را نمونه دو برجسته و خلاصه طور
 ضد اقدامات برخی تأثیر دوم، و شوند؛ می تروریسم گسترش موجب که شرایطی از جلوگیري براي توسعه،

  .حقوقی چنین از مندي بهره بر تروریستی
 گسترش منجر به که شرایطی با مقابله ضرورت عضو هايدولت ،استراتژي جهانی براي مقابله با تروریسم در

 حکومتداري فقدان و بشر حقوق به احترام عدم اقتصادي،-اجتماعی هايمحرومیت من جمله ،شودمی تروریسم
 توسعه مثال بطور. دارند دقیق تحلیل و تجزیه و بررسی به نیاز و است پیچیده پیوندها این. اندتصدیق کردهرا  مطلوب

 از حمایت کاهش در بسزایی نقش تواندمی المللی،بین هاي کمک و همکاري طریق از جمله از اجتماعی و اقتصادي
 کلی طور به خشونت افزایش موجب که شرایطی ایجاد از جلوگیري به وسیله تواندمی مهم این. نماید ایفا تروریسم

 تدابیر این .محقق گردد اقتصادي، و اجتماعی دراز مدت پایداري به کمک همچنین و خاص بطور تروریسم  و
هاي شور به افراد یا هاگروه جلوگیري از دست یافتن ساختاري، ثبات از پشتیبانی براي اقدامات شامل تواندمی

می  معمول طور به که منابعی اختصاص مقابل، در. باشد المللی بین هايهمکاري حفظ و تروریستی اقدامات ارتکاب
 به کمک ،)فاضلاب و آب سلامت، آموزش، مانند( اقتصادي و اجتماعی هايبخش و هابرنامه بهبایست معطوف 

 است ممکنو  می شود داده اختصاص تروریستی ضد و امنیتی هاي ریزي برنامه نفع بهگردد  فقر کاهش و توسعه
 و توسعه سازمان توسعه به کمک کمیته که همانطور. باشد داشته متاثر جوامع و کشورهاي براي جدي عواقب

انجام  توسعه بهبود هدف با تروریسم از پیشگیري که صورتی در خاطر نشان شد 165اقتصادي هاي همکاري
 و تجزیه از پس باید بودجه تخصیص بویژه. صورت پذیرد سنجیدهو  دقیق بطور باید هاکمک تخصیص ،پذیردمی

 بهمنجر  توسعهمربوط به  هايکمک که طوري به ،ها صورت پذیردکارایی کمک و نیازها اثربخشی عمیق و تحلیل
  166.نشود ربط به توسعهبی ابزاري براي منافع وشود  ساختاري مدت دراز پایداري

                                                             
165 Assistance Committee of the Organisation for Economic Development and Co-operation (OECD)  

 به عنوان مثال نگاه کنید به:١٦٦ 
Organisation for Economic Development and Co-operation, A Development Co-operation Lens on 
Terrorist Prevention: Key Entry Points for Action, DAC Guidelines and Reference Series (OECD, 2003), 
available at www.oecd.org. 
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 و اجتماعی اقتصادي، حقوق از منديبهره بر مستقیم تأثیر است ممکن ضدتروریستی خاص تدابیر اتخاذ
 ،تروریستی هايفعالیت در مشارکت به مظنون افراد علیه هدفمند هايتحریم مثال، عنوان به. باشد داشته فرهنگی
 براي يموثر ابزار تواند می آنها، بر مسافرتی هايمحدودیت تحمیل یا آنان مالی هايدارایی مسدودسازي همچون
 از شماري هدفمند، هايتحریم کنونی رژیم حال، این با. باشد تروریستی هايفعالیت از جلوگیري حتی و ردیابی
ها به فهرست گروه در اضافه کردن نام افراد و گروه عادلانه هايویهرنبود  و شفافیت عدم همچون جدي هايچالش

 به منجر که هدفمند هايتحریم .هاي تروریستی یا خارج کردن نام آنها از این فهرست را به وجود آورده است
 پیامدهاي است ممکن همچنین شوند، می دیگر هاي محدودیت و مسافرتی هاي ممنوعیت تحمیل ها،دارایی انسداد

چراکه ممکن  داشته باشند، اجتماعی و اقتصادي حقوق از منديبهره در هایشانخانواده و متاثر افراد توانایی جدي بر
 است ممکن بشردوستانه هايمعافیت موثر بکارگیري. شود محدود شدت به اشتغال و تحصیل به آنها است دسترسی

 حقوق از منديبهره رد هدفمند هايتحریم منفی تاثیردر راستاي اعمال محدودیت بر  مهمشیوه هاي  از یکی
کنترل  دستورات نظیر( انهسرکوبگر امنیتی اقدامات مشابه، طور به .ساب آیدبه ح فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 تروریسم با مقابله منظور به که) خاص هاي گروه و افراد حرکت کردن محدود براي فیزیکی موانع احداث و کننده
 زندگی و درمانی خدمات ،آموزش بر آنها حق و معین هاي جمعیت و افراد اشتغال توانایی شدت به شوند، می اتخاذ

 ویژه توجه ضدتروریستی، مستلزم تدابیر اینگونه تأثیر از بشري حقوق تحلیلیک . است کرده محدود را خانوادگی
  .آیدبوجود  جامعه و آنها خانواده حقیقی، اشخاص براي دنتوا می کهاست  جدي عواقب به
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  پیوست
 اقدام سازمان ملل متحد براي مقابله با تروریسم

 اجراي استراتژي جهانی مقابله با تروریسم

به تصویب مجمع عمومی رسید.  2006سپتامبر  6تروریسم در استراتژي جهانی سازمان ملل متحد براي مقابله با 
جامع و جهانی در راستاي مقابله با  استراتژي هاي عضو براي اولین بار بر سر چارچوب یک، دولتسند در این

تفضیل بیان شده است که دولت هاي  مجموعه اقدامات منسجمی بهتروریسم به توافق رسیدند. در استراتژي مذکور، 
بررسی شرایط منجر شونده به گسترش  با هدف واه به صورت فردي و خواه جمعی، می بایستعضو، خ

تروریسم، پیشگیري از تروریسم و مقابله با آن، تقویت توان فردي و جمعی در این راستا و پاسداري از 
هاي عضو ولتدر این سند از یک سو، د .اتخاذ نمایند حقوق بشر و حاکمیت قانون در حین مقابله با تروریسم

، با نظام ملل متحد همکاري نمایند و استراتژياند که در راستاي اجراي مقررات برنامه عمل مندرج در موظف شده
هایشان بدین منظور کمک هاي عضو در تلاشستند که به دولتاز طرف دیگر نهادهاي سازمان ملل متحد موظف ه

  رسانی کنند.
  

هاي سازمان ملل متحد، اقداماتی را در راستاي اجراي این ها و آژانسها، صندوقبرنامهها، تا به حال، دپارتمان
هاي مشترك در تلاش درقالباند. برخی از این اقدامات به صورت جداگانه و برخی دیگر استراتژي اتخاذ نموده

  .*چارچوب کارگروه اجرایی مقابله با تروریسم انجام شده است
  

  هماهنگی و همکاري
وظف توسط دبیرکل سازمان ملل تأسیس گشت، م 2005که در سال  167کارگروه اجرایی مقابله با تروریسم

. این استتروریسم فعال در زمینه مقابله با نهاد سازمان ملل متحد  24حداقل  به تضمین هماهنگی و ساماندهی
اولین  کرده است تا بدین طریق را نیز تاسیس 168گروه کاريچندین ي کاري بر تنظیم یک برنامهکارگروه علاوه 

ین استراتژي را عملی سازد. این هاي کمک رسانی به دولت هاي عضو در راستاي اجراي امجموعه از کمپین
  عبارتند از: ي کاريهاگروه
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 روش شناسیهدف از تاسیس این گروه کاري بسط یک : تسهیل اجراي منسجم استراتژي 
است. این مهم بنا به هاي عضو ذي نفع در اجراي منسجم استراتژي به دولتکمک رسانی  در راستايعملی 

  پذیرد.ها صورت میو سازمانکارگروه ي ها و با همکاري نهادهادرخواست دولت
 گروه هدف از تاسیس این  :بررسی بنیادگرایی و افراطی گري منجر شونده به تروریسم

منجر شدن بنیادگرایی و افراطی گري به تروریسم ها در راستاي شناسایی چگونگی کاري ارائه کمک به دولت
  است. تروریسمتضعیف کشش به سمت  باهدفهایی راهکارارائه و همچنین 
 هدف از تاسیس این گروه : مقابله با به کارگیري اینترنت در راستاي اهداف تروریستی
ده از اینترنت براي مقاصد شناسایی و گردهم آوردن ذینفعان و شریکان به منظور بحث پیرامون سوءاستفاکاري 

  اي و جهانی است.تروریستی و شناسایی راه هاي ممکن به منظور مقابله با این سوءاستفاده در سطوح ملی، منطقه
 حمایت هدف از تاسیس این گروه کاري : پاسداري از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم

ابله با تروریسم سداري از حقوق بشر در حین مقهاي عضو در راستاي تضمین ترویج و پاهاي دولتاز تلاش
پیرامون تبادل اطلاعات  ت از بسط راهکارهاي عملی و تسهیلعبارت اساین گروه کاري اقدامات  است. از جمله

براي پاسداري از حقوق بشر در حین  مناسبعملی الگوهاي  يي ارائهبعلاوه ،شرمسائل حائز اهمیت حقوق ب
  اي.توجه به تجارب به دست آمده در سطوح ملی و منطقهمقابله با تروریسم با 

 کاري ایجاد سازوکارهاي گروه از تاسیس این: هدف بهبود حمایت از اهداف آسیب پذیر
هاي بهتر به منظور حمایت از هاي موجود و بسط رویههترین رویهب اشتراك گذاريبه ه منظور تسهیل مناسب ب

  اهداف آسیب پذیر است.
  گروه کاري  از تاسیس اینهدف  توجه ساختن آنها: موردحمایت از قربانیان تروریسم و

، ایجاد همیان کنشگران مربوطاز قربانیان تروریسم  امیحهاي گذاري بهترین رویهاز به اشتراك  عبارت است
هاي قربانیان، دولت جاد همبستگی میانهاي عضو، ایزنده میان قربانیان و دولتهایی به منظور گفتمان سابنیان

هاي به عمل آمده در حمایت گسترده از تلاش غیب بهتر در نهایتي مدنی و ي بین المللی و جامعهعضو، جامعه
  قربانیان. وضعیت نابسامان جسته ساختنروریسم از طریق برمقابله با تراستاي 
 از بررسی مؤلفه  این گروه کاري عبارت استاز تاسیس هدف  :مقابله با تأمین مالی تروریسم

یش کارایی در ي پیشنهادهایی که منجر به افزاهاي گوناگون استراتژي هاي مقابله با تأمین مالی تروریسم و ارائه
المللی می توان به . از جمله این معیارهاي بینشودهاي عضو میالمللی توسط دولتاجراي معیارهاي بین

  کرد.اشاره  169هاي ویژه کارگروه اقدام مالیتوصیه
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اي در رابطه و در حال حاضر منطقهیراي و زهاي منطقهبا تروریسم با تعدادي از سازمان کارگروه اجرایی مقابله
ان توان به سازمان کنفرانس اسلامی، سازمها می. از جمله این سازماناستها در حال بسط همکاري با این سازمان

  اروپا، شوراي اروپا و سازمان امنیت و همکاري اروپا اشاره کرد.ي اتحادیه، 170اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی
  

  بررسی شرایط منجرشونده به گسترش تروریسم

دپارتمان ي میانجیگري و تقویت هاي ویژه دبیرکل در زمینهتا به حال، نمایندگان و فرستاده 2001از سال 
 اند.دنیا ایفاي نقش کردهسراسر در درگیري  13، در تسهیل دست یابی به توافقات صلح در 171امور سیاسی

 173را تأسیس کرده است و دفتر حمایت از تحکیم صلح 172ت از میانجیگريیاواحد حم به تازگیدپارتمان مذکور 
  است. 175و تحکیم صلح 174درصدد تقویت هرچه بیشتر توانایی سازمان ملل در زمینه هاي صلح سازي

ها، وگو میان تمدندرصدد ترویج گفت (یونسکو) علمی و فرهنگی ملل متحدسازمان آموزشی، 
ترویج گفت و گو میان آموزش میانجیگري میان فرهنگی و ها و مردمان است. یونسکو این مهم را از طریق فرهنگ
چرا  دهدانجام میجامعه مختلف ح وسطبادلات و آموزش با کیفیت در هاي متفاوت، بهبود ممذاهب و آیینپیروان 
هاي روزنامه و بهبود شبکهمنجر به ارتقاء وضعیت حقوق بشر، شهروندي دموکراتیک و بردباري،  اقدامات که این

کند تا ي مدنی کمک میهاي جامعهبه سازمان 176ي فرهنگ صلح یونسکو. برنامهمی شود نگاري میان فرهنگی
  ی را به عنوان فعالیت هاي توجیه ناپذیر تقبیح نمایند.هاي تروریستفعالیت

هاي غیردولتی و هاي عضو، نهادهاي آموزشی، سازماناري دولت، با همک177ان اطلاعات همگانیدپارتم
ین دپارتمان با سازماندهی ي مدنی، گفت و گو، احترام، بردباري و تفاوت فرهنگی را اتقاء می بخشد. اجامعه

نمودهاي متفاوت نابردباري و درصدد بررسی  "178نابردباري فراموش کردن"ي از سمینارها تحت عنوان امجموعه
بخشد. این دپارتمان میهایی است که احترام و درك متقابل میان مردمان را ترویج یابی به روشتهمچنین دس

ي از سمینار را با تمرکز بر مقابله با یهودستیزي و اسلام هراسی، نقش رسانه در گسترش بردباري، پیشگیر 15تاکنون 
  هاي سیاسی برگزار کرده است.تنسل کشی و نقش کاریکاتوریس
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وراي تازه که تحت نظر ش 179گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم
ازد که منجر به گسترش پردترویج حقوق بشر در حذف شرایطی میکند به بررسی نقش تأسیس حقوق بشر عمل می

هم از  آن کشور واز بازدید  از جمله، 180شرایط یک کشور خاصشوند. این مهم هم از طریق بررسی تروریسم می
  .پذیردحقوق بشر و مجمع عمومی انجام می شورايارائه شده به  181گزارش هاي موضوعی طریق

  

  پیشگیري و مقابله با تروریسم

هاي بین ) با همکاري سازمان ملل و سازمانالحاقیه 3سند و  13( جهانیدر سطح سند حقوقی  16 تاکنون
حقوقی را براي  یارچوبتدوین و تصویب شده است. بیشتر این اسناد داراي قدرت اجرایی هستند و چ هدولتی مربوط

هواپیماربایی، گروگانگیري،  ازجملهي تروریستی، انبه علیه تروریسم و جرم انگاري اقدامات ویژهاقدامات چندج
ي، پدید آورده است. این اسناد به همراه قطعنامه ابمب گذاري تروریستی، تأمین مالی تروریسم و تروریسم هسته

)، 2004( 1540)، 2001( 1373 ،)1999( 1267( ) و شوراي امنیت60/49و 210/51و 288/60هاي مجمع عمومی (
  گردند.) تکمیل می)2005( 1624) و 2004( 1566

مسئولیت نظارت بر اجراي  183ي مقابله با تروریسمکمیتههیئت اجراییو  182ي مقابله با تروریسمکمیته *
به کشورهاي رسانی مک در ک) شوراي امنیت و همچنین تسهیل 20005( 1624)، 2001( 1373هاي قطعنامه

دولت عضو و منابع دیگر اطلاعاتی،  192هاي متعدد از جانب ند. براساس گزارشدرخواست کننده را برعهده دار
اي که از تمامی ، قطعنامه) است2001( 1373اجراي قطعنامه هاي  هاي اولیه ازمیته مذکور در حال تکمیل ارزیابیک

براي بهبود این  هاییال تروریستی اتخاذ نماید و توصیهخواهد اقداماتی را در راستاي پیشگیري از اعمها میدولت
 ریزي براي بازدیدید به عمل آورده و در حال برنامهدولت عضو بازد 22دهد. به علاوه این کمیته از می اقدامات ارائه

  کشور دیگر است. 11 از

شوراي امنیت اداره می شود، این شورا  1267ي که توسط کمیته 184رژیم تحریم القاعده و طالبان اساسبر
د نکمیآن دسته از افراد و نهادهایی  تسلیحاتیو تحریم  منع از سفر ،تمامی دول عضو را ملزم به مسدودسازي دارایی

به خاطر همکاري با القاعده، اسامه بن لادن و طالبان درج شده است. این  1267ي تلفیقی کمیتهکه نامشان در لیست 
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، لیست مذکور 2007تا نوامبر  .گرددمذکور وجود داشته باشند اعمال میتحریم ها هر کجا که افراد و نهادهاي 
  .ه بودندر را مسدود کرددولت دارایی افراد و نهادهاي مذکو 36نهاد بود و  112فرد و  367حاوي نام 

گزارش  7کند، تا به حال میها یاري رسانی را در بهبود اجراي رژیم تحریم 1267ي که کمیته تیم نظارت
ها، ماهیت متغیر تهدیدهاي القاعده و طالبان و بهترین اقدامات در ابطه با ارزیابی اجراي این تحریمتحلیلی در ر

بحث پیرامون چگونگی بهبود  ین کرده است. تیم مذکور تاکنون به منظوردوراستاي مقابله با آنها گردآوري و ت
اي همکاري داشته نهاد بین المللی و منطقه 28دولت عضو بازدید به عمل آورده است و با  60رژیم تحریم ها از 

اگون به علاوه هاي اطلاعاتی و امنیتی از کشورهاي گونمتشکل از آژانساي گروه منطقه 4به علاوه این تیم است. 
بیشتري را براي  اتبانکداران و دیگر بخش هاي خصوصی تأسیس کرده است تا بدین طریق نظرات و پیشنهاد

  شوراي امنیت ارائه نماید. بررسی در

 واصلههاي گزارش 185) و متخصصان آن2004( 1540ي تصویب قطعنامه براساس هي تأسیس شدکمیته
ي اروپا) ) و یک سازمان (اتحادیهنندکمیارائه  ياطلاعات بیشتردولت  85که در میان آنها  دولت عضو ( 136از 

) شوراي امنیت را بررسی 2004( 1540ي پیرامون فعالیت هایشان در راستاي تحقق الزامات مندرج در قطعنامه
راستاي به عمل آمده در  اقداماتهاي موجود در مذکور کاستیکمیته ین درحالی است که در همین حین کردند. ا

ر این پیشگیري از دسترسی عوامل غیردولتی به سلاح هاي کشتار جمعی و ملحقات آنها را شناسایی و راهکارهایی د
  .زمینه ارائه کرد

 16تري را در سال اخیر محیط هاي امن 5در  186عملیات حفظ صلح سازمان مللعناصر نظامی و پلیس 
درآوردن افراد خدمت اي که باعث می شود فرصت به اند، مسئلهوجود آورده ي جنگی در سراسر جهان بهمنطقه

  براي عملیات تروریستی و انجام این عملیات محدود گردد.

اولین برنامه  -اي خود استي امنیت هستهدر حال اجراي دومین برنامه 187انس بین المللی انرژي اتمیژآ
. هدف از اجراي این 2009تا  2006برنامه مربوط است به سال هاي و دومین  2005تا  2002هاي مربوط بود به سال

یا در حال  ه، انبار شدمستعملاي و رادیواکتیویته برنامه بهبود و تقویت هرچه بیشتر امنیت جهانی در برابر مواد هسته
  است.، ايتههاي ملی امنیت هسهایشان به منظور شکوفایی رژیمهاي حامی در راستاي تلاشتوسط دولتجابجایی 
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حوادث برآمده از ي هابراي دادهواحد  جامعمرحله از تأسیس یک پایگاه اولین  188دفتر امور خلع سلاح
 ،هااز کرده است. در این پایگاه دادهآغ ان ملل براي مقابله با تروریسماستراتژي جهانی سازم مطابق بارا  بیولوژیکی

بیولوژیکی به  یعامل هار آنگردد که دژیکی) ذخیره می(اتفاقات بیولو یتمامی حوادث مربوط بهاطلاعات جزئی 
هاي نها به حساب می آید. پایگاه دادهآورد یا تهدیدي براي آو محصولات کشاورزي آسیب وارد می هاها، دامانسان

هایی رتهمچنین مشوشود. نیز می 189مربوطه دروغینهاي همه گزارشمذکور همچنین شامل اطلاعاتی پیرامون 
هرستی از متخصصان با دول عضو ذینفع به عمل آمده است. این دفتر همچنین ف ،هاي موجودي دادهپیرامون گسترده
در اختیار دارد تا در صورت وجود ادعایی مبنی بر به کارگیري سلاح هاي بیولوژیکی آن را در را  و آزمایشگاه ها

دفتر مذکور، از تمامی دول عضو تقاضا کرد  2007در اوایل سال اختیار سازوکارهاي تحقیقاتی دبیرکل قرار دهد. 
ها ارائه نمایند. در حال حاضر گروهی از متخصصان فنی در حال اي از متخصصان و آزمایشگاهز شدهکه لیست به رو

  بررسی دستورالعمل هاي فنی و شیوه هاي چنین تحقیقاتی هستند.

هاي المللی و شیوهي بیناستاندارهادات، همعا (ایکائو) 190سازمان بین المللی هوانوردي غیرنظامی
تسهیلات هوانوردي را ها و سایر ظور حفاظت از هواپیماها، فرودگاههایی به مندستورالعملي پیشنهادي به علاوه

ی پرداخته و در کشور عضو به بررسی مسائل امنیت 159در  2007مارس سال  31سازمان مذکور تا  .کندمی تدوین
لازم را انجام داده است. از دیگر فعالیت هاي ایکائو هاي هاي شناسایی شده کمک رسانی راستاي رفع کاستی

  .است 191ورود به مرزها نظارت برها و فرآیندهاي سیستم منطقی کردنمسافرتی و نیت اسناد بررسی ام

اقداماتی لازم الاجرا به منظور افزایش امنیت دریایی اتخاذ کرده است. از  192دریانورديسازمان بین المللی
 158اشاره کرد که از جانب  193المللیها و تسهیلات بنادر بینمی توان به کدگذاري امنیتی کشتی جمله این اقدامات

ي دریایی بین ي سفرهاکشتی) در عرصه 40000از ناوگان بازرگانی جهان (حدود  99دولت عضو یعنی صاحبین %
  .اندامنیتی خود را بسط و ارتقا داده برنامه هاي جهاندر در بن 10000شود و اجرا میالمللی 

براساس اطلاعات جمع آوري  194ي جرم و عدالتاي سازمان ملل در زمینهمؤسسه تحقیقات بین منطقه
ده براي خرید و فروش غیرقانونی کشور آسیایی و اروپایی پیرامون استراتژي هاي ملی درنظر گرفته ش 25شده از 
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ها و را در راستاي تعیین شکافتحلیلی و کشوري  یگزارش،ايمواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته
  .کندارائه میهاي ملی مقابله با خرید و فروش غیرقانونی بهترین عملکرد در استراتژي

هاي مت عمومی و واکنش به تمامی وضعیتي آمادگی براي سلا، در زمینه195سازمان جهانی سلامت
ن المللی اضطراري بهداشت عمومی در سطح بین المللی، فارغ از علت یا منشاء آنها، در چارچوب مقررات بی

سلامت عمومی در  انی این سازمان حوادثی را کهکند. سیستم هشدار و پاسخگویی جه) فعالیت می2005( 196سلامت
را شناسایی و خطرهاي مربوطه را ارزیابی می کند. این سازمان همچنین قادر اندازد را به خطر می سطح بین المللی 

ي سلامت عمومی را بسیج کند. به اي بین المللی از فعالان در حوزهشبکه ها،به منظور یاري رسانی به دولت است
سلامت عمومی ناشی از یک  شان براي مدیریت پیامدهايشورها در ارزیابی و بهبود آمادگیمنظور یاري رسانی به ک

راهنما توسط این سازمان تهیه شده است. یک  اي،یایی، رادیولوژیکی یا هستهي تروریستی بیولوژیکی، شیمواقعه
و کاهش خطرات به صورت ایمن و نگهداري مواد بیولوژیکی  ترویج استفادهبه منظور سلامت سازمان جهانی 

ایمنی و امنیت لازم  ضروري به منظور حفظ هايارائه آموزشو  استانداردهااقدام به تدوین استفاده نادرست از آنها 
  .کرده استهاي زیست شناسی در آزمایشگاه

ویژه، فرصتی را براي متخصصان مقابله  یکارگروه از طریق ،197سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) **
هاي فعال اتی بپردازند و از این طریق گروهاطلاعات عملی علاوهها به آورد تا به تبادل بهترین روشمی با تروریسم فراهم

تروریستی و اعضاي آنها و همچنین سلسله مراتب سازمانی، روش هاي آموزش عملیات تروریستی، تأمین مالی و عضوگیري 
اطلاعات کلیدي  جمله از ،ها را در مقیاس جهانی. اینترپل طیف وسیعی از دادهکنندشناسایی  هاي تروریستی راین گروهمظنون

(همچون افراد تحت تعقیب، اثرانگشت و عکس) در اختیار دارد و براي تولید این داده ها به ویژه پیرامون اسناد مسافرتی 
ي هشداردهی گیرد. این سازمان همچنین در زمینهخاصی در نقاط کنترل مرزي بهره میمسروقه یا گم شده، از تکنولوژي 

هاي لازم را به عمل می آورد و به شوراي هاي تحت تعقیب هماهنگیروریست و همچنین تروریستنین به تپیرامون مظنو
ي اطلاعات مربوط به افراد تحت تحریم القاعده و طالبان، از طریق ارائه ي اجرایی رژیم تحریمدر زمینه امنیت سازمان ملل

هاي عضو و از طریق درخواست دولت به ند. این سازمان بناا، یاري می رساسازمان ملل به مقامات اجراي قانون در سراسر دنی
یاري تروریستی پیرامون عملیات ي تحقیقات در زمینه هادولتمحل وقوع عملیات تروریستی به  هاي واکنش دراعزام تیم

  رساند.می
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  ظرفیت سازي در دولت ها براي مقابله با تروریسم

مقابله با تروریسم و همچنین تشویق  به منظور انتشار اطلاعات پیرامون اسناد جهانی 198دفتر امور حقوقی
هاي آموزشی ینارها و برنامهها به پیوستن به این رژیم معاهدات، تاکنون چندین نشریه به چاپ رسانده و سمدولت

  ار کرده است.زدر این رابطه برگمتعددي را 

کشور در الحاق و اجراي  149تاکنون به بیش از  199سازمان ملل متحددفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 
المللی نین تقویت سازوکارهاي همکاري بینالمللی و همچپیشگیري و مقابله با تروریسم بیناسناد جهانی مرتبط با 

 80از  به بیشتاکنون از طریق ظرفیت سازي ملی، کمک کرده است. این دفتر  از جملهپیرامون جرائم تروریستی، 
ژیم حقوقی ارائه کرده است. دفتر مذکور در راستاي تقویت ر مشاوره حقوقی مقابله با تروریسمپیرامون کشور 

ارائه  هاي مربوطههایی براي نحوه قانونگذاري و دادهمدل از جملههاي فنی بسیاري، مقابله با تروریسم کمک
به مقامات مربوطه، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آموزش در راستاي همچنین این دفتر  کند.می

هاي به دولتمذکور، دفتر  کند. به علاوهدر این زمینه تأسیس میرا مارد و نهادهایی به کار می گ رامتخصصانی 
  رساند.استانداردهاي حقوق بشري یاري می هاي عدالت کیفري مطابق با حاکمیت قانون وعضو در ایجاد نظام

بندي دولت عضو را شناسایی و اولویت 90نیازهاي فنی بیش از  ي مقابله با تروریسمیئت اجرایی کمیتهه
با رسانند. لازم به ذکر است که کتاب راهنمایی را به اطلاع اهداگران بالقوه (منابع مالی) میمی کند و این نیازها 

 ي وبسایتبر رو) 2001( 1373ي به منظور اجراي قطعنامهها، قوانین و استانداردهاي بین المللی موضوع بهترین رویه
  .قرار گرفته استي مقابله با تروریسم کمیته

همچنین دولت عضو و  151 به جمع آوري اطلاعات از میان اقدامتاکنون  1267200ي کمیته تیم نظارتی
 کردهالقاعده و طالبان بر ثرتر رژیم تحریم بطه با نیازهاي فنی براي اجراي موها در راتقاضاي این دولتدریافت 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم  در اختیار ،لازم اتاتخاذ اقدامبه منظور  ،رامذکور اطلاعات  . این تیم نظارتیاست
  است. قرار دادهي مقابله با تروریسم هیئت اجرایی کمیتههمچنین و  )پیشگیري از تروریسم (شاخهسازمان ملل

ها، اقدامات ، بنا به درخواست حکومتکندفعالیت می کشور 166که در  201ي ملل متحدتوسعهي برنامه
هایی به منظور حمایت از اجراي قوانین از طریق ارائه برنامه از جملهون متعددي را در راستاي ارتقاء حکومت قان

  گیرد.به عهده میهاي کیفري نظاملشویی و تقویت ضدپو
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 ربایی، جمع آوري اطلاعات، گروگانگیري،همچون آدم هاییزمینه در 202صلحدپارتمان عملیات حفظ 
هاي لازم را براي مأموران اسی، آدم کشی و بمب گذاري، آموزشهاي سیو تحقیق پیرامون قتل 203محافظ شخصی

  پلیس ملی، مأموران اجراي قانون و مقامات مربوطه ارائه می دهد.

امنیت ي مدیریت یکپارچههاي سیستم هماهنگ ساختن فعالیتمسئولیت  204دپارتمان ایمنی و امنیت
ها و عملیات سازمان ملل متحد در تمامی مقرهاي این ایمنی و امنیت کارمندان، دارایی سازمان ملل متحد در رابطه با

ذکور به تروریسم، برعهده دارد. دپارتمان م از جملهبا توجه خاص به تهدیدهاي گوناگون را سازمان در سراسر دنیا 
هاي اضطراري ناشی واکنش به وضعیتدر رصدد بهبود ظرفیت د 205همراه اینترپل و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه

  .استاز تهدیدهاي امنیتی همچون تروریسم 

ي شوراي اقتصادي اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوك) در رابطه با دیدبان بین المللی براساس قطعنامه
ي جرم و اي سازمان ملل در زمینهمؤسسه تحقیقات بین منطقه، 2006مصوب جولاي ) E/2006/28( 206دائمی

هاي امنیتی در رویدادهاي بزرگ همچون ي آمادگیها در زمینهدولتتعدادي از به حمایت خود از  207عدالت
. دادادامه  همگانی کلاننشست سران عالی رتبه و رویدادهاي  ،همالمپیک و سایر رویدادهاي ورزشی مهاي بازي

کشور آمریکاي لاتین ارائه کرده است و  17ریزان امنیتی از آموزش هاي لازم را براي برنامههمچنین مذکور  مؤسسه
 به علاوه نیت رویدادهاي بزرگ کار کرده است.ام پیرامون تامیني تحقیقاتی یکپارچه یک حوزه پیراموندر اروپا 

  ریزان امنیتی ارائه کرده است.ن ملی و برنامهسیاستگذاراي براهاي فنی را شماري از شیوه مؤسسهاین 

اعزام از: ها مشتمل است رسانی به دولتکمکبا هدف  208المللی انرژي اتمیآژانس بینهاي فعالیت
مهم خود در زمینه ها در شناسایی الزامات امنیتی با هدف کمک به دولتصد کشور بیش از به  رزیابمأموران ا

یاري رسانی به  و منابع نوترون؛ منبع پرفعالیت 100 حدودرار و یا انبار ساماندهی در بازیابی، استق اي؛مسائل هسته
زات کشف کننده در امور مرزي و استقرار تجهی ات گمرکی و سایر مقامات مربوطه درها در آموزش مقامدولت

ها در مواقع بروز یل همکاري دولتسهساعته به منظور ت 24هاي ارتباطاتی نقاط عبور مرزي؛ راه اندازي شبکه
تعهدات کند تا کمک میها همچنین به دولتآژانس ا وضعیت هاي اضطراري رادیولوژیکی؛ ایناي یحوادث هسته

از جمله این اسناد می  درآورند. اجرا بهرا اي امنیت هستهتقویت کننده بین المللی  آتی خود در قبال اسناد ی و فعل
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- و قطعنامه 210ايکنوانسیون مقابله با اقدامات تروریسم هستهو  209ايحفاظت فیزیکی از مواد هسته کنوانسیون توان به

  .اشاره کرد ) شوراي امنیت2004( 154ي 

ي هابه تلاش 212هاي شیمیاییاز طریق ترویج پایبندي به کنوانسیون سلاح 211هاي شیمیاییسازمان منع سلاح
کند. فعالیت هاي این سازمان معطوف است به کمک رسانی به کمک می در راستاي مقابله با تروریسم اتخاذي

ت تسهیلات جلوگیري از دسترسی تروریست ها به مواد شیمیایی، تضمین امنی برايارتقا ظرفیت  راستايها دردولت
و یی هزار کیلوگرم عامل شیمیا 71000بالغ بر از  سازمان مذکور. شیمیایی مربوطه و واکنش مؤثر درقبال حملات

  در جهان محافظت به عمل می آورد. هاي شیمیاییتولید سلاحپیشین و غیرفعال تأسیسات تمامی 

 60نیازهاي بیش از  213ي جهانی خود براي امنیت دریاییي برنامه، به واسطهسازمان بین المللی دریانوردي
سمینار ملی و  68کشور را ارزیابی کرده و مأمورین خود را جهت ارائه پیشنهادات به این کشورها فرستاده و تاکنون 

آموزشی  هايدورهها و به علاوه سازمان مذکور تاکنون کارگاهبرگزار کرده است. در این حوزه اي سمینار منطقه 50
ده است. هدف از نفر برگزار کر  6000تضمین امنیت دریایی براي قریب به  هايمتعددي را با هدف آموزش روش

 5)2آگاهی پیرامون امنیت دریایی و سایر تهدیدها از طریق آشنایی با مقررات فصول (ها افزایش انجام این فعالیت
جراي و ا 215یلات بنادرو مقررات بین المللی ایمنی کشتی و تسه 214اشخاص در دریا کنوانسیون بین المللی ایمنی جان

و  اي در زمینه مقابله با تروریسمهاي و زیرمنطقهمکاري منطقهباعث ترویج ها همچنین این مقررات است. این فعالیت
بهبود در پیشگیري از اعمال غیرقانونی در بنادر و دریا شده است. دوره هاي آموزشی این سازمان براي مربیان، در هر 

  ، باعث شده که مربیان در آموزش سایرین در راستاي رسیدن به این اهداف توانمند گردند.اي و ملیدو سطح، منطقه

کشور در راستاي مقابله با  61هایی را پیرامون ظرفیت ارزیابی 2002از اوایل سال  216صندوق بین المللی پول
هاي آموزشی ملی و رگاهست. این صندوق با برگزاري کاتروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم به عمل آورده ا

نویس قوانین و تقویت نظارت بر بخش نحوه پیشدر راستاي ظرفیت سازي همچون  ارائه کمک هاییاي و منطقه
لازم به ذکر  پرداخته.کشور  222ارائه کمک هاي فنی در ، به مالی براي مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
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صاحب منصب در کارگاه هاي آموزشی صندوق بین الملل پول شرکت  2470سال گذشته حدود  5است در خلال 
  اند.کرده

مورد ارزیابی در رابطه با میزان پیروي از مقررات مربوط به مقابله با  32 217بانک جهانی، 2001از سال 
ین الملل پول صندوق ببا مشارکت  هاارزیابیاز این مورد  11پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده که 

اي در هیا منطق طرفه دومأموریت با هدف کمک رسانی فنی  275 حدود. در خلال این دوره، است انجام گرفته
. به علاوه بانک ستهاي رژیم مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام شده اجهت ارتقاء تمامی مؤلفه

انجام داده است و از این طریق اطلاعات جدیدي  ارزي دوطرفه احالههاي سیستمپیرامون پژوهش  14جهانی تاکنون 
. این دهدفرستنده و دریافت کننده قرار می ویژگی هاي جریان هاي احاله ارز در اختیار کشورهاي در رابطه با

 پیروي بیشتر ازن تا در حی شوندي اتخاذي محسوب میهابه منزله پایه و اساسی براي بازنگري در سیاستاطلاعات 
را بهبود  یافته هاي افزایشاحالهکمتر با صرف پول  تأمین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی و وبه  مربوطاستاندارهاي 

مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین به ال انجام پژوهش پیرامون خطرهاي مربوط حدر  بانک جهانی همچنین .بخشند
ها و دولت هایی بهتوصیهپژوهش این  . درهاي مالی استآوري تلفن همراه براي سرویسفن ناشی از مالی تروریسم

    .بخشندبهبود نیز را آوري فن اینمذکور در حین کاهش خطرات  ین نحوبهتربه ه ارائه می شود که چگون ذینفعان

مایت از چارچوب هایی را به منظور ح ازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)س
ارائه می کند تا بدین واسطه  رویکردهاي حقوق بشرمحور براي آموزش مطالب درسی و برنامه هاي آموزشی

کرسی یونسکو،  550اي از وجود شبکه هاي آموزشی جامع و محتویات آموزشی متنوع ترویج داده شوند.روش
براي افراد جوان در  ییهافرصتبا ایجاد  219دانشگاه هابندي شبکهي زوج سازي و و برنامه 218پرتال آموزش جهانی

 يمنشور فت و گو می شود. یونسکو همچنینهم متقابل و گها و ارتقاء فبستگی میان دانشگاهتمامی مناطق، باعث هم
نتایج علمی در راستاي  که هدف از تدوین آن  جلوگیري از بکارگیري استاخلاقی براي دانشمندان تهیه کرده 

 .است مقاصد تروریستی

هماهنگ آن ها را برگزار و  ي آموزشیتاکنون چندین برنامه سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) **
، بالا بردن ظرفیت صورت گرفته اند. هدف از برگزاري این برنامه ها که پیرامون حوزه هاي متفاوتی از جرائم است کرده

حوادث "ي آموزشی همچون چندین راهنماها، تکمیل این دورهاینترپل به منظور  در مقابله با تروریسم است. هادولت

                                                             
217 World Bank 
218 Global Learning Portal 
219 University Twinning and Networking(UNITWIN) programme 
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کارگاه آموزشی  5تهیه کرده است. تاکنون، اینترپل،  "220ریزي و واکنشپیش برنامهدستورالعمل ها براي  :بیوتروریسم
در این  .اندکشور در این کارگاه ها حضور یافته 130اي با موضوع بیوتروریسم برگزار کرده است که نمایندگان منطقه

منظور کارکرد بهتر آنها ارائه هاي پلیسی، بهداشتی، تحقیقی و گمرکی به هایی به منظور ارتقا روشکارکارگاه ها راه 
در این نشست ها استراتژي هاي مؤثر به . است هایی براي آموزش مربیان برگزار کردهاین سازمان همچنین نشست شود.می

اي شکل می گیرند و صلاحیت حقوقی براي برعهده شوند، همکاري هاي زیرمنطقه منظور پیشگیري و واکنش شناسایی می
کند. سازمان ع مهم حمایت مینترپل از کشورهاي عضو در خلال و قایگرفتن عملکردهاي خطیر پلیس ارزیابی می شوند. ای

ت و درخصوص حفظ امنیهاي ملی هاي متخصص براي تقویت تلاشاز طریق به کارگیري تیمرا این مهم مذکور انجام 
بهترین راهنماي عملی براي مقابله با "دهد. این سازمان همچنین دستورالعملی تحت عنوان حمایت از آن رویداد انجام می

. اینترپل به عنوان بخش است ي مقابله با تروریسم در دسترس قرار گرفتهتدوین کرده که از طریق سایت کمیته "221تروریسم
 222تروریسم در تقویت پاسداري از اهداف آسیب پذیر، یک مرکز ارجاعبا ار گروه اجرایی مقابله مهمی از گروه کاري ک

ها و در صورت ضرورت، کمک هاي تسهیل تبادل متخصصان، بهترین روش. هدف از تأسیس این مرکز خواهد کردتأسیس 
  فنی است.

  

  حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریست

حقوق بشر و اتخاذ  ، ترویج و حمایت از سازمان ملل متحد براي حقوق بشر دفتر کمیساریاي عالی
و از آن ها حمایت  تلقیکدیگر ي یاقدامات مؤثر در راستاي مقابله با تروریسم را دو هدف مکمل و تقویت کننده

هاي ر توصیهیست می پردازد. بدین منظوي حقوق بشر در حین مقابله با ترورکند. این دفتر به بررسی مسئلهمی
ي ر زمینهها بنا به درخواستشان به ویژه دکند و به دولتها صادر میی پیرامون تعهدات حقوق بشري دولتعموم

افزایش آگاهی آژانس هاي اجراي قانون ملی پیرامون قوانین بین المللی حقوق بشر، کمک و مشورت ارائه می دهد. 
از از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در حین مقابله با تروریسم،  این دفتر به دولت هاي عضو در رابطه با حمایت

بسط قوانین و سیاست هاي ضدتروریستی منطبق با حقوق بشر، کمک رسانی می کند و نظرات خود را در  جمله
اختیار آنها قرار می دهد. به علاوه دفتر مذکور، با هدایت گروه کاري حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با 

  به کارگروه اجرایی مقابله با تروریسم کمک می کند. 223ریسمترو

                                                             
220 Bio-Terrorism Incident Pre-Planning and Response Guide 
221 Best Practices Guide in Combating Terrorism 
222 Referral Centre 
223 Working Group on Protecting Human Rights While Countering Terrorism 
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ي تازه تاسیس که زیر نظر شورا گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم
هاي مقابله با تروریسم در حین احترام به ایی، تبادل و ترویج بهترین شیوهکند در راستاي شناسحقوق بشر فعالیت می

 40با بیش از  به عمل می آورد و دیدباز . او از کشورهاي منتخبکندبشر وآزادي هاي اساسی فعالیت می قحقو
هایی پیرامون مسائل موضوعی و رشکند. این گزارشگر مرتبا گزاهایشان مکاتبه میکشور پیرامون قوانین و رویه

  دهد.حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه می ل آورده از کشورها به شورايمبازدیدهاي به ع

براي هایی را آموزش تاکنون ي جرم و عدالتاي سازمان ملل در زمینهمؤسسه تحقیقات بین منطقه
 کشور آمریکاي لاتین برگزار کرده 19تحقیقاتی از  هاي عمومی و سایر مقاماتحفاظت از شهود براي دادستان

قربانیان تروریسم و همچنین افرادي است که در ارتکاب جرائم تروریستی  ها بر رويآموزش تمرکز عمده این است.
ن برنامه هاي آموزشی بهبود اند. هدف از ارائه ایارند و در این جرائم مشارکت کردهیا جرائم سازمان یافته دست د

هاي مناسب رویج روشود مطابق با حق دفاع و تسازي استفاده از اطلاعات دریافتی از شهها به منظور بیشینهمهارت
  براي قربانیان تروریسم است. 
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   :در کارگروه اجرایی مقابله با تروریسم نمایندگانی از نهادهاي ذیل وجود دارند*

)، دپارتمان امور DPKOدپارتمان عملیات حفظ صلح ( ،)CTED(ي مقابله با تروریسمهیئت اجرایی کمیته
، 1540ي )، پرسنل متخصص کمیتهDSS)، دپارتمان ایمنی و امنیت(DPI)، دپارتمان اطلاعات همگانی(DPAسیاسی(

، سازمان بین المللی )ICAO(ان بین المللی هوانوردي غیرنظامی)، سازمIAEAآژانس بین المللی انرژي اتمی(
 ، دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشرسازمان1267ي )، تیم نظارتی کمیتهIMF)، صندوق بین المللی پول(IMOدریانوردي(
هاي )، سازمان منع سلاحOLA)، دفتر امور حقوقی(ODA)، دفتر امور خلع سلاح(OHCHRملل متحد(

ي ملل ي توسعهبرنامه ،گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حقوق بشر در حین مقابله با تروریسم )،OPCWشیمیایی(
اي سازمان ملل قات بین منطقه)، مؤسسه تحقیUNESCO)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNDPمتحد(

)، سازمان جهانی UNODC)، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNICRIي جرم و عدالت(در زمینه
هاي خود تنها ها و هماهنگی). این کارگروه در برنامه ریزيWHO)، بانک جهانی، سازمان جهانی سلامت(WCOگمرك(

شود و با دیگر نهادها همچون سازمان بین المللی پلیس جنایی ل متحد محدود نمیبه نهادهاي موجود در نظام مل
)INTERPOLکند.) نیز همکاري می  

) به حساب CTITFکارگروه اجرایی مقابله با تروریسم(در حالی که اینترپل بخشی از نظام ملل متحد نیست، عضوي از **
  دبیرکل سازمان ملل متحد است.است آن بر عهده یتاسیس و ر 2005می آید که در سال 

  

(فهرست بالا پیرامون فعالیت هاي اقدامات مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد بر اساس اطلاعات ارائه شده از نهادهاي عضو 
  کارگروه اجرایی مقابله با تروریسم تهیه شده است.)

  

  www.un.org/terrorismبه منظور دریافت اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به وبسایت: 



 
 

 *بشر حقوق هايبرگ گزاره
  بشر حقوق المللیبین منشور: 2 شماره
  بشر حقوق زمینه در فنی همکاري و مشورتی خدمات: 3 شماره
  شکنجه با مقابله: 4 شماره
  غیرداوطلبانه یا اجباري ناپدیدشدگی: 6 شماره
 شکایت دادرسی آئین: 7 شماره
 بومی مردمان حقوق: 9 شماره
 کودك حقوق: 10 شماره
 خودسرانه و شتابزده فراقضایی، هاي اعدام: 11 شماره
 نژادي تبعیض رفع کمیته: 12 شماره
 بشر حقوق و بشردوستانه الملل بین حقوق: 13 شماره
 داري برده معاصر اشکال: 14 شماره
 بشر حقوق کمیته: سیاسی و مدنی حقوق: 15 شماره
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق کمیته: 16 شماره
 شکنجه کمیته منع: 17 شماره
 هااقلیت حقوق: 18 شماره
 بشر حقوق از حمایت و ارتقاء براي ملی نهادهاي: 19 شماره
 پناهندگان و بشر حقوق: 20 شماره
 مناسب مسکن بر حق: 21 شماره
 کمیته و کنوانسیون: زنان علیه تبعیض: 22 شماره
 کودکان و زنان سلامت براي آور زیان سنتی هاي روش: 23 شماره
  آن کمیته و مهاجر کارگران المللی بین کنوانسیون: 24 شماره
 بشر حقوق و اجباري ید خلع: 25 شماره
 خودسرانه هاي بازداشت کارگروه: 26 شماره
 متحد ملل سازمان ویژه گزارشگران درباره متداول سوال هفده: 27 شماره
 سرنوشت تعیین بر مردمان حق حوزه در مستشاران هاي فعالیت تأثیر: 28 شماره
 .بشر حقوق از دفاع حق از حمایت: بشر حقوق مدافعان: 29 شماره
 .معاهدات نهادهاي مبتنی بر و بشر حقوق اصلی معاهدات بر ايمقدمه – متحد ملل بشر سازمان مبتنی بر معاهدات حقوق نظام: 30 شماره

 سلامت بر حق: 31 شماره
  تروریسم با مقابله و تروریسم بشر، حقوق: 32 شماره

  
شوند. تمامی این گزاره برگ ها در وبگاه دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر به آدرس روبرو دیگر منتشر نمی 8و  5، 1گزاره برگ هاي شماره *

  .www.ohchr.org موجود هستند:



 
 

  

توسط دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو منتشر هاي حقوق بشر مجموعه گزاره برگ
می شود. این مجموعه به گزیده مطالبی پیرامون حقوق بشر می پردازد که تحت بررسی دقیق یا حائز اهمیت ویژه 

  هستند.

دین بشر، فعالیت ها کمک به مخاطبان بیشتر در درك بهتر نسبت به حقوق بنیاهدف از انتشار این گزاره برگ
سازمان ملل در ترویج و حمایت از این حقوق و ساختار بین المللی موجود براي تحقق این حقوق است. این گزاره 

هاي هایی غیر از زبانها به زبانشوند.ترجمه این گزاره برگها به صورت رایگان در سراسر جهان توزیع میبرگ
کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به عنوان مرجع  مطالب  مشروط به ذکر نام دفتر ،رسمی سازمان ملل

  .  شوند، مورد تشویق این نهاد واقع میو عدم اعمال تغییر در محتویات آنها
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