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سطح بینالملل ،اهتمام الزم در رفع عوارض مستقی و غیرمستقی ترور
در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آنها مشداههه نمدیشدود؟ درا
هرسال با رشه شمگیر اینگونه خشونتها مواجه هستی ؟
در پاسخ به پرس باال ،ایدن نوشدتار بدا اسدتهاده از رو کتابخاندهای
(توصیهی -تقلیلی) ،ضمن بررسی قواعه مداهوی درصدهد کشدف نقدا
ضعف و قوت حقوق بینالملل برآمهه است براساس نتیجه حاصل از این
پژوه  ،نظ حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زندان کده در
ماده  ۲۸اعالمیه جهانی حقوق بشدر بدر آن تأکیده شدهه ،فدراه نشدهه
است؛ بنابراین تقویت بنیانیتدرین نهداد جامعده بشدری یعندی خدانواده
اولویت اول حقوق زنان است ه زمان نیز بایسدتی سداختارهای ملدی و
بینالمللی متناسب با آن متقول گردد در ایدن جسدتار پدز از تبیدین
حقوق تضییع شهه زنان قربدانی تدرور در حقدوق بدین الملدل ،بده نقد
مقوری نظ بینالمللی و اجتماعی الزم برای تققح آن اشاره شههاست
واژگان کلیدی

زنان؛ حقوق بنیادین؛ ترور؛ نظ بینالمللی؛ نظ اجتماعی

مقدمه

فعالیتهای بزهکارانهای که علیه یک دولت صورت میگیرد و درصهد ایجاد وحشدت در

عامه مردم ،اشخاص خاص و یا گروه خاصی از مردم است تروریس نام دارد (بزرگمهدری،
 )1۸۴ :1۳۹۰براساس مطالعات مؤسسه اقتصاد و صلح ،در مورد شاخص صدلح جهدانی؛
پز از جنگ جهانی دوم استهاده از اقهامات تروریستی در جهت اههاف سیاسدی بیشدتر
شه ( )۲۰1۴با عنایت به تققیقات مؤسسه مزبور در خصوص شاخص تروریس جهدانی،
به دلیل شیوع حمالت تروریستی؛ تهکیک بین مخاصمات مسدلقانه داخلدی و تروریسد
دشوارتر شه اقهامات تروریستی در گذشته مقهود بود ولی در شکل جهیه بدا تغییدرات
وسیع کمّی و کیهی به طور گستردهای رایج گردیده ایدن تغییدرات بخصدوص در جامعده
ههف تروریستها مشهود است بهنقویکه نسبت به گذشدته زندان و کودکدان بیشدتری
قربانی میشونه ( )۲۰1۵در حال حاضر بدا توجده بده ویژگدیهدای اقدهامات تروریسدتی
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میتوان آن ها را نوعی جنگ تلقی نمود و تروریست ها را به عنوان جنایتکداران جنگدی در
دادگاههای نظامی مقاکمه کرد (السی)۴۲-۲ :۲۰۰1 ،
در جامعه بینالمللی راجع به ممنوعیت برخی از اعمدال تروریسدتی توافدحهدایی بده
وجود آمهه است در ایدن توافقدات بدهون تعریدف دقیدح تروریسد مصدادیح آن تعیدین
گردیههاست (هافمن )1۳1 :1۳۸۵ ،به هرحال ازنظر حقوق بدین الملدل هدهف قدراردادن
غیرنظامیان بهویژه زنان و کودکان مغدایر اصدول حقدوق مخاصدمات مسدلقانه 1و اصدول
بنیادین حقوق بشر ۲بوده( ۳قاری سیهفاطمی )۵۷ :1۳۹۰ ،و اعمدال تروریسدتی هسدتنه
(هافمن )1۳۵ :1۳۸۵ ،و مرتکبین آن ها با اعمال صالحیت مقاک خداص بدینالمللدی و
همچنین اعمال صالحیت جهدانی توسدط مقداک داخلدی بایسدتی مدورد بازخواسدت و
مقاکمه قرار گیرنه (نمامیان)۷۹ :1۳۹۰ ،؛ بنابراین پرس اصلی پژوه این اسدت کده
را علیرغ ضوابط مشخص؛ برخورد مناسب با تروریستها صورت نمیگیرد؟ و درا بدا
گستر خشونتهای تروریستی نسبت به زنان مواجه هستی ؟
پز از حمالت  11سپتامبر جامعه جهانی و دولت هدا اقدهامات تروریسدتی را مشدابه
جنگ دانسته و برای خود در برابر تروریستها حح دفاع مشروع قائلنه (اشدمیت:۲۰۰۷ ،
 )1۵۷عهالت کیهری بینالمللی اقتضا دارد ،آنهدایی کده در جامعده جهدانی در معدرض
حمالت تروریستی قرار دارنه؛ در حدال جندگ بدا تروریسد مقسدو شدهه و از حقدوق
مربوطه بهرهمنه گردنه در بسیاری از دولتهای ملّیِ مهرن؛ جنگ با تروریس بهصدورت
یکی از اولویتهای اساسی حکومت قرار گرفته اسدت (فیندهلی )1۴ :۲۰11 ،و بدهلقدا
رفع نگرانی در روابط بینالملل عبارت عهالت کیهری جایگزین قهرت نظامی مدیشدود و
عنوان جرم و جنایت بهجای جنگ بکار میرود (فینهلی )۲۷ :۲۰11 ،جهانی شهن سبب
تغییر مههوم صلح و امنیت بینالمللی منبعث از نظام وستهالیایی شهه است در این دوره
ماهیت تههیهات تغییر یافته و تههیدهات از جنبده نظدامی بده حدوزههدای دیگدر ماننده
تروریس و نق حقوق بشر تسری یافته است براساس نین تهسیری از صلح و امنیدت
بینالمللی بودهاست که شورای امنیت بدهعندوان رکدن اصدلی صدالحیتدار در خصدوص
حهظ صلح و امنیت بینالمللی پز از پایان جنگ سرد؛ جنگهای داخلدی ،بقدرانهدای
انسانی ازجمله پاکسازیهای قومی و تصهیه نژادی ،تغییر نظامهای سیاسی ،تروریسد و
 ۳جهت آشنایی بیشتر رک www.cicr.org

1. Law of armed conflict.
2. Fundamental human rights principles.
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نق گسترده حقوقبشری را تههیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کردهاسدت (اشدرافی
)۹۳ :1۳۹۳؛ بنابراین حمالت تروریستی علیده زندان و کودکدان تههیده فداح صدلح و
1
امنیت جهانی تلقی میگردد
وسایل ارتبا جمعی با پیروی از عرف و رویه رایج رسدانهای خدود ،بدا اطدالع از یدک
حادثه تروریستی ،شروع به بازتا اخبار آن میکننه ،اما در ایدن میدان رسدانههدا توجده
نهانی به حقوق تضییعشهه بزهدیهگان ترور و گونگی جبران آن نهارنه موضوعی کده
بهعنوان مه ترین بخ از یک اقهام تروریستی است نتیجه اینگونه فضاسازی رسانهای
برجسته شهن عملیات تروریستی و رعب و وحشت ناشدی از آن مدیباشده درحدالیکده
بزهدیهگان به فراموشی سپرده میشونه و آثار سوء خشونت تا مهرومومهای بعده بدا ایدن
دسته از انسانهای بیگناه همراه است (نمامیان )۷۳ :1۳۹۰ ،جهان امروز از بزرگنمایی
مغرضانه حمالت تروریستی و بی توجهی به قربانیان اصلی بدهشدهت رندج مدیبدرد ایدن
مبالغه که با بهرهگیری از قهرت رسانهای انجام میگردد ،مه ترین توجیه اقهامات بسدیار
خشن ضهتروریستی است در این مورد نیز زنان و کودکان بیدفاع قربانیدان اصدلی ایدن
اقهامات میباشنه این تققیح در جستجوی راهحل این قضیه میباشه
کارهای تققیقی و پژوهشی قابلتوجهی که بهطور مستقی در خصوص موضدوع ایدن
مقاله باشه؛ صورت نگرفته است؛ بنابراین به پژوه های مشابه مراجعه گردیه اثر حاضر
از جهت نوع بررسی (تقلیل حقوق زنان بزهدیهه ترور با تأکیه بر مههوم نظ اجتمداعی و
بینالمللی) بهعنوان یک پژوه منقصربهفرد میباشه
این تققیح در سده مبقدث سدازمانههی شدههاسدت در مبقدث اول مههدوم قربدانی
تروریس و گونگی نق حقوق زنان در خشدونت هدای تروریسدتی و همچندین تدزاح
مستقی و غیرمستقی جنگ با تروریس و رعایت حقدوق زندان مدورد قدرار گرفتده و در
مبقث دوم حقوق زنان قربانی تروریس بررسی و تقلیل شهه است در این راسدتا نقد
عمهه ترین ححهای بشری و تخلف از حقوق بین الملل کیهری بررسی و در انتها به منظور
تققح کامل حقوق زنان پیشنهادهایی ارائه شهه است

 1برای آشنایی بیشتر رک رضایی ،فاطمه (مترج ) ،تروریس و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملدل متقده ،سدازمان دا و
انتشارات دانشگاه آزاداسالمی -دفتر مطالعات مبارزه با تروریس 1۳۸۹ ،
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مبحث اول :مفهوم قربانی تروریسم

قربانی تروریسد کیسدت؟ گونده زندان در خشدونت هدای تروریسدتی و ضهتروریسدتی
بهصورت مستقی و غیرمستقی قربانی میشونه؟
 -1تعریف قربانی مستقیم و غیرمستقیم تروریسم

برای ارائه تعریهی از تروریس بایستی جنایتهای ارتکابی تروریستها را شمار نمایی ؛
اما برخی تروریس را بهعنوان یک جرم مستقل تعریف کرده (شریعتباقری )۴ :1۳۸۰ ،و
بهاینترتیب آن را از جرائ عادی تهکیک نمودهانه
1
اصطالح قربانی ،معادل واژه های بزه دیهه و زیان دیهه می باشه قربانی است که آسیبی
بر تمامیت شخص او وارد شههاست ،بهگونهای که بیشتر افراد جامعه به آن اذعدان دارنده
(فیلزوال )۹۶ :1۳۷۹ ،با توجه به ماده یک اعالمیه اصدول بنیدادی مصدو سدال 1۹۸۵
مجمع عمومی؛ بزهدیهگان اشخاصی هستنه که درنتیجه فعل ها یا ترک فعلهدای نداق
قوانین کیهری دولتهای عضو یا ناق هنجارهای شناختهشهه بینالمللی؛ یا غهلتهدایی
در حقوق بینالملل بشر و یا نق جهی حقوق بینالملل بشردوستانه ،بهصورت فردی یا
گروهی به آسیب بهنی و روانی ،درد و رنج عاطهی ،زیان اقتصادی یدا آسدیب اساسدی بده
حقوق بنیادی خود د ار شههانه اشخاصی که بهصورت غیرمستقی متضرر شههانده نیدز
قربانی مقسو میگردنه؛ بنابراین:
الف هر شخصی که برای کمک به قربانی یا ممانعت از بروز تخلهدات ،بیشدتر آسدیب
جسمی یا روانی دیهه است
با توجه به قانون داخلی هر شخصی که وکیل یا خویشاونه یدا از نزدیکدان بدهون
واسطه شخص قربانی مقسو گردد
با عنایت به بنه  ۸قطعنامه اصول و معیارهدای اساسدی مصدو سدال  ۲۰۰۵مجمدع
عمومی تعریف عبارت قربانی شامل آسیبدیهگان از جرائ ناقص ماننه شدروع بده جدرم،
جرم مقال و جرم عقی نیز می گردد بزه دیهگان به انواع مختلهی ماننه بزه دیهه پنهدان و
بزهدیهه بالقوّه تقسی گردیهه انه زنان اگر قربانی مستقی یا غیرمستقی نباشنه ،بزهدیهه
پنهان و بالقوّه هستنه (فیلزوال )۵۳ :1۳۷۹ ،با توجه به گزار غرامت قربانیان تروریس

1. Victim/Sacrifice
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که توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشدر گردیده ،بدزهدیدهه بدالقوّه بایسدتی در کندار
بزهدیهگان بالهعل مورد توجه و حمایت قرار گیرنه ()۲۰۰۶
 -2چگونگی نقض حقوق زنان در خشونتهای تروریستی

حقوق بشر بزهدیههمهار ،توجه خاصی به حقوق نق شهه زنان قربانی دارد ،ایدن شداخه
از حقوق بر پایة اصل ه ترازی حقوق بزهدیهه و مته (بزهکار) در هدار و دادرسدی
عادالنه ،دربرگیرنهه مالکها و هنجارهایی است که از گروههای خاصِ بزهدیدهگان ماننده
زنان حمایت ویژه به عمل میآورد (رایجیان اصلی)1۳۸ :1۳۸۵ ،

 -1/2نقض مستقیم حقوق زنان

1

حقوق اولیه و انسانی مذکور در اعالمیه حقوق بشر و میثداق حقدوق مدهنی ،سیاسدی و
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ۲برای زن و مرد به شکل مساوی پی بیندی
گردیههاست و در ماده سه هدر دو میثداق ،اسدتهاده یکسدان و مسداوی زندان و مدردان و
برخددورداری از حقددوق میثدداقین تضددمین شددهه اسددت جنسددیت یکددی از عوامددل مه د
آسیبپذیری بیشدتر زندان مدیباشده زندان بده دلیدل ویژگدیهدا و خصوصدیّات خداص
زیست شناختی ،روان شناختی و اجتماعی؛ مدیتواننده اهدهاف مناسدب و مطلدوبی بدرای
تروریست ها باشنه و بیشتر از سایرین در معرض بزهدیهگی قدرار بگیرنده ازایدن رو زندان
انتخا اوّل آنان برای برخی از جرائ تروریستی هسدتنه راکده ارتکدا جدرم بدر روی
آنها دارای خطر و هزینه کمتری میباشه (صهری و جوادی ههایتآباد)۳۹-۶ :1۳۹۲ ،
 -1/1/2اقدام خشونتآمیز علیه تمامیت جسمی و معنوی زنان

۳

براساس تعریف مجمدع عمدومی سدازمان ملدل در اعالمیده رفدع خشدونت علیده زندان :
«هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسدیب جسدمی،
جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه شود » خشونت علیه زندان مدی باشده ()1۹۹۳
بنابراین کلیه فشارهای جسمی و روحی که در طی عملیات تروریستی بدر زندان تقمیدل
میگردد خالف ضوابط حقوقی است ،ه زمانی که آنها در استخهام تروریستها باشدنه
1. International Covenant on Civil and Political Rights
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
3. Declaration on the Elimination of Violence against Women
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و ه زمانی که قربانی آنها هستنه (بلدوم )۲1-1 :۲۰11 ،بسدیاری از ایدن اقدهامات بدا
مساعهت مستقی و غیرمستقی دولتهای خاص همراه است به نظر کمیسدیون حقدوق
بینالملل نق حقوق بینالملل که قابل انتسا به دولتها باشه؛ در کلیه موارد موجدب
مسئولیت آن ها میگردد ( )۲۰۰1این موضوع بهعنوان قرائت نهایی کمیسیون به مجمع
عمومی رفت و اکنون بهصورت حقوق عرفی مورد استناد میباشه (کرافدورد و همکداران،
)۹۶۴-۹۶۳ :۲۰۰1
اعالمیه جهانی حقوق بشر به کرامت ذاتی و به حقوق بنیادین و غیر قابدل انتقدال زن
اشاره دارد ( )1۹۴۸میثاقین شرح این اعالمیه میباشه و دولتها متعهده بده اجدرای آن
هستنه؛ اما درنتیجه مستقی یا غیرمستقی تروریس بیشتر این حقوق نق گردیهه و با
به ه خوردن نظ اجتماعی زمینه احیای حقوق تضییعشهه از میان رفتهاست
به گزار سازمان پناهنهگان ملل متقه در جریان خشونتهدای تروریسدتی حقدوق
اولیه زنان پایمال هوسهای تروریستها گردیه ( )۲۰1۵قتل ،تههیه به قتل و اضدطرا
ناشی از آن ،سوءقصه یدا آسدیب جسدمانی شدهیه علیده زندان ،احسداس تدرس دایمدی،
حملههای خطور خاطرات اقهامات تروریسدتی ،افسدردگی ،اخدتالل وحشدتزدگدی تنهدا
بخشی از آسیبهای زنان بازمانهه از خشونتهای تروریستی است (میر مجیدهی:1۳۹۰ ،
)1۵۳
 -2/1/2نقض گسترده حقوق فردی

براساس گزار سالیانه سازمان ملل در حالی مراس یادبود و گرامیهاشت لغو بدردهداری
برگزار شه که در گوشههایی از دنیا گروههای تروریستی بهطور علندی و آزادانده مبدادرت
به این امر مینماینه ( )۲۰۰۴به گزار عهو بینالملل درباره فجایع سنجار این گروههدا
فقط بهمنظور ربودن زنان و دختران به اقهامات وحشیانه تروریستی مبدادرت ورزیدههانده
( )۲۰1۴براساس تققیقات مرکز زنان ملل متقه زنان ههف گروههدای تروریسدتی قدرار
میگیرنه ،ربوده ،توقیف و یا اغهال میگردنه تا قربدانی تجداوز و بردگدی جنسدی گردنده
()۲۰1۳
گر ه منع بردگدی و بدردهداری ازجملده حقدوق بنیدادین و از هنجارهدای اساسدی و
تخطی ناپذیر حقوق بشر بوده و در کلیه اسناد جهدانی و منطقدهای حقدوق بشدر بده آن
اشاره شهه است ،اما در نه سال اخیر بهشکل علنی توسط گروههای تروریسدتی انجدام
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می گردد درزمینة منع بردگی ،کنوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه با رویههدای مشدابه
مصو  1۹۵۶که تکمیل مهاد کنوانسیون مصو  1۹۲۶جامعه ملل است ()1۹۵۶؛ مندع
بردهداری و آزادی برده ها را به رسمیت شدناختهاسدت بدا گسدتر تروریسد  ،یکدی از
اقهامات تروریست ها قا اق زنان ،اغهال ،اسارت و یا خریدهوفرو آندان اسدت براسداس
کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعی علیه زنان دولت ها بایستی بدا معضدل قا داق زندان
مقابله نمایه ( :1۹۷۹ماده  )۶بدا توجده بده کنوانسدیون مندع خریدهوفرو اشدخاص و
بهرهکشی از فقشای دیگران ،دولت ها مکلف به جرمانگاری ایدن مدوارد هسدتنه (:1۹۴۹
ماده  )۴با عنایت به پروتکل قا اق انسان بهویژه زنان۲؛ گداهی تروریسدتهدا بدا قا داق
زنان ،آنان را برای سوءاستهاده جنسی یا مشدارکت دادن در عملیدات انتقداری یدا دیگدر
اشکال بهره برداری در راسدتای اهدهاف تروریسدتی از کشدوری بده کشدور دیگدر منتقدل
مینماینه؛ که در این صدورت جدرم قا داق انسدان جزئدی از فراینده مجرمانده تروریسد
می باشه ( :1۹۴۹ماده  )۳شورای امنیت سازمان ملدل؛ دولدت هدا را مکلدف نمدود بدرای
مبارزه با قا اق انسان جهت اههاف جنسی توسط داع و دیگدر گدروههدای تروریسدتی
ازجمله ارت آزاد و بوکو حرام تال کننه همچنین اقهاماتی از قبیل اسارت جنسدی و
حاملگیهای اجباری در منازعات مسلقانه توسط این گروههای تروریسدتی را در ردیدف
جرائ جنگی قرار داد با عنایت به تهاوم بردگی در عصر کنونی بایسدتی تمدام تدال هدا
جهت احیای حیثیت و کرامت زنان و کودکانی که توانستهانه از کنتدرل ایدن گدروههدای
تروریستی خارج شونه انجام شود تا این گونده انسدان هدا بده ادامده زندهگی آرام و آیندهه
مطمئن خود دست یابنه ( :۲۰1۵بیانیه  1۶و  1۷دسامبر)
 -3/1/2نقض گسترده سایر حقوق زنان

مطابح گزار سازمان ملل در خصوص وضعیت زنان در مبارزه بدا تروریسد ؛ علدیرغد
وجود ضوابط بینالمللدی مناسدب آنچده درواقدع مشداههه مدیشدود؛ شدیوع وحشدتناک
خشونت های تروریستی نسبت به زنان است ( )۲۰1۵براساس بررسی مرکز پیشگیری از
جرم سازمان ملل ،مقررات بینالمللدی ،کارآمدهی الزم را نهارنده ( )۲۰1۵عدهم برخدورد
قاطع و بیطرفانه با متجاوزین از مه ترین عوامل گستر تجاوزات و خشونتها نسدبت
1. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices
Similar to Slavery.
2. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Hildren.
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به زنان میباشده کده مدانع خشدکانهن ریشده ایدنگونده حدوادث هولنداک در منازعدات
بینالمللی و حتی داخلی شههاست با عنایت بده تققیقدات شدورای اقتصدادی اجتمداعی
سازمان ملل ،در نه سال اخیر با ظهور عناصر تروریستی تکهیری متعهد در بخ هایی
از سوریه و عراق ،زنان و کودکان بیدفاع شداهه تکدرار ایدنگونده خشدونتهدا بدودهانده
( )۲۰1۳شورای حقوق بشر در قطعنامه ارتقاء حدح صدلح )۲۰1۳( 1همچندین قطعنامده
ارتقاء نظ بینالمللی منصهانه و دموکراتیک ۲ضمن یدادآوری مداده  ۲۸اعالمیده جهدانی
حقوق بشر ،شرو الزم را برای شکلگیری نظ بینالمللی بررسی و اعدالم نمدوده اسدت
( :۲۰1۵قطعنامه  1۳و  ۲۹اکتبر)
 -2/2نقض غیرمستقیم حقوق زنان

پناهنهگان ،۳زنان و دخترانی که در جریان اقهامات تروریست ها بهنقوی سرپرست خدود
را ازدست داده انه و نا ارنه مهروموم های بعه را با مشکالت متعهد ناشی از فقدهان آن هدا
سپری نماینه؛ گاهی برای امور روزمره و تهیه آذوقه و مکدانی موقدت جهدت زندهگی بده
کارهای پست و حتی تنفروشی خودخواسته روی میآورنه با عنایت به اصول اساسدی و
رهنمودهای مربو به قربانیان؛ علت گرفتاریهای اقتصادی و مشکالت متعهد این دسته
از زنان ،خشونتهای تروریستها نسبت به دیگران میباشه ( )۲۰۰۵مشکل بنیادی این
زنان از دست دادن امنیت و نظ اجتماعی و خانوادگی است
 -3تزاحم مستقیم و غیرمستقیم جنگ با تروریسم و رعایت حقوق زنان

با دقت در عملکرد آمریکا و ه پیمانان  ،آنچه در عمل از فراینه مبارزه با تروریسد زاده
شهه و نمود یافته است ،نه «تروریس » بلکه «ضه تروریس » به منزلة تههیه واقعی صدلح
و امنیت بینالمللی است (ساعه)1۲ :1۳۸۹ ،
کلیه دولت ها براساس ماده  ۵۵منشور و سایر قواعه حقوق بشری متعهده بده رعایدت
این حقوق در داخل و خارج از قلمرو خود هستنه (ک کوفی )۷1 :۲۰۰1 ،بر همین مبنا
1. Promotion of peace as a vital requirement for the full enjoyment of all human rights by all.
2. Promotion of a democratic and equitable international order.

 ۳برای مطالعه اوضاع پناهنهگان جنگ تروریس رک

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/01/life-getting-harder-for-syrian-refugees-iniraqi-kurdistan
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نق فاح  ،گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بنام جندگ بدا تروریسد نقد صدریح
حقوق بینالملل است گر ه جنگ با تروریسد بدهمنظدور تضدمین حقدوق بشدر انجدام
میگردد؛ اما گاهی برخالف ههف اصلی ،اقهامات پیرامون ایدن جندگ همدراه بدا تههیده
حقوق بشر راجع به زنان میباشه (ک کوفی )1۶ :1۹۹۹ ،با بررسی دقیح ،عدوارض سدوء
اینگونه اقهامات کمتر از آسیبهای تروریس نبوده اسدت (هدافمن)1۳۷-1۳۴ :1۳۸۵ ،
گر ه اهمیت پیشگیری از حوادث تروریستی همیشده مطدرح بدوده اسدت ،ولدی اکندون
اموری مطرح است که بسیار مه تر و ضروریتر از حادثه  11سدپتامبر  ۲۰۰1مدیباشده
مقهودیتهایی که حقوق بشر بین المللی بر برخی انواع اعمال قدهرت ماننده ممنوعیدت
شکنجه وارد میکنه ،حاکی از اجماع جامعه جهانی بر ارز هایی اسدت کده همده آن را
بنیادین و اساسی میداننه؛ 1ولی بسیاری از تهابیر ضهتروریستی که پز از  11سدپتامبر
 ۲۰۰1توسط ایاالتمتقهه و ه پیمانان معمول شهه ،با تعریف مبه و بسیار موسدعی
از تروریس از جانب آن دولتها همراه بوده است نین تعداریهی ،باعث سوءاستتفاده
عمدی از موضوع مبارزه ضدتروریستی شدهاست.

ازآنجاکه جنگ با تروریس بر پیروی از استانهاردهای بنیادین حقدوقبشدری اولویدت
نددهارد بایسددتی رعایددت ایددن اصددول در قددانونگددذاری ضهتروریسددتی لقددا شددود؛ امددا
ایاالتمتقهه هرگونه اقهام قهرآمیز آغازشهه توسط یا به رهبدری خدود علیده دیگدران را
بهعنوان اقهامات ضهتروریستی توجیه مینمایه این اقدهامات عدالوه بدر اینکده تههیدهی
برای حقوق بشر میباشنه ،با گذشت زمان طوالنی نتوانستهانه؛ مانع گسدتر خشدونت
گردنه در گزار های گزارشگر مخصوص سازمان ملل متقه راجدع بده تروریسد اشداره
شههاست که اقهامات و عملیات ضه تروریس مملو از تناقضات در قول و عمل و همراه با
شددائبههددای سیاسددی اسددت در بسددیاری از مددوارد کیددهه اخددتالف در ایددن اسددت کدده
«خشونت هدای گروهدی ازنظدر یدک دولدت تروریسدتی و ازنظدر دولدت دیگدر مبدارزات
آزادیخواهانه تلقی میگردنه » (کیلزگاد)۲۸۷ :۲۰۰۶ ،
به گواهی تاریخ؛ زمانی که انسان ها ،حقوق بشر را با امنیدت معاوضده نمدودهانده ،بده
هیچیک نرسیهه انه درواقع ،این اشخاص آسیبپذیر ماننه زندان بودنده کده هزینده ایدن
 1برای آشنایی بیشتر رک مقاله آلن درشویتز در روزنامه تایمز بتاریخ  ۸نوامبر  ،۲۰۰1همچنین رک گزار
به بازجویی از زنهانیان در جنگ علیه تروریس ( ۶مارس  )۲۰۰۳به نشانی:

گروهکاری راجدع

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=104x1752639
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انتخا را با از دست دادن حقوق اولیه بشری خود پرداختنه زمانی ایدن تعامدل امنیدت
مقور با شکل کشتارجمعی ،گاهی اوقات ه بهشدکل بازداشدت خودسدرانه و حدبز یدا
سرکو آزادیها ظاهر می شود در طی سالیان گذشته میلیونها انسان بیگناه که شمار
زیادی از آندان را زندان و کودکدان تشدکیل مدیدادنده بده دلیدل عدهم رعایدت اصدول و
هنجارهای حقوقبشری کشته شدهه یدا آسدیب جدهی دیدههانده 1تضدعیف سداختارها و
هنجارهای حقوق بشر بینالمللی زمینه نق بیشتر حقوق بشر در آینهه را فراه نمدوده
و اجرای عهالت را دشوارتر میسازد (فروغی نیا)1۴۷ :1۳۹1 ،
مبحث دوم :حقوق زنان قربانی تروریسم

ه حقوقی از زنان در خشونتهای تروریستی و برخی اقهامات ضهتروریستی نق
است؟ ه راه حل مناسبی برای توقف گستر اینها وجود دارد؟

شدهه

 -1نقض عمدهترین حقهای بشری

مطابح برنامه عمل وین؛ گر ه اجرای تمامی مدواد اعالمیده جهدانی حقدوق بشدر الزم و
ضروری میباشه ( )1۹۹۳ولی ماده  ۲۲بهعنوان زیربنای این اعالمیه اهمیت ویژهای دارد
به موجب این ماده« :هرکز بهعنوان عضو اجتمداع حدح امنیدت اجتمداعی دارد و مجداز
است به وسیلة مساعی ملی و همکاری بین المللی ،حقوق اقتصادی ،اجتمداعی و فرهنگدی
خود را که الزمه مقام و رشه آزادانه شخصیت اوست ،بدا رعایدت تشدکیالت و مندابع هدر
کشور به دست آورد » اما ماده  ۲۸با طرح عنوان نظ بینالمللی بهمنظور تققدح حقدوق
بشر ،مؤلهه مه تری را در نظام ساختاری حقوق بشدر معرفدی مدینمایده ،کده نقد آن
زمینه نق سایر حقوق زنان را فراه آورده است؛ بنابراین «هرکز مستقح داشتن یک
نظ بینالمللی و اجتماعی می باشه که در آن حقوق و آزادیهای بیدانشدهه در اعالمیده
بتوانه کامالً مققح شود » زنان قربانی ترور از این حدح اولیده و زیربندایی خدود مقدروم
گردیههانه دولتها و همه تابعان حقوق بینالملدل بایسدتی در اجرایدیشدهن آن تدال

 1در آرژانتین طی دورة جنگ علیه تروریستها بین مهرومومهای  1۹۸۳د  1۹۷۶بی از  1۰هزار نهر ناپهیه شههانده در ایدن
دوره اقهامات ضهتروریستی توجیهی برای نق گسترده حقوق بشر گردیه مشدابه ایدن موضدوع در فیلیپدین ،اندهونزی ،مصدر،
ین ،روسیه و دولتهای دیگر نیز مطرح میباشه جهت آشنایی بیشتر رک www.hrw.org
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نماینه این ماده همراه  ۲۷ماده ماهوی قبلی در اعالمیه تبیین گردیهه و بهعنوان بسدتر
الزم برای تققح آنها در نظر گرفته شههاست نکته مه دیگر اینکه گر ه طبح منطوق
ماده  ۲میثاق بینالمللی حقوق مهنی و سیاسی ،تعههات دولتها در خصوص حقوق بشر
مقهود به قلمرو تقت صالحیت آنها میباشه ،اما از سوی دیگر با عنایت به مههوم ماده
 ۲۸اعالمیه که در خصوص لزوم طراحی نظ بینالمللی اسدت ،دولدتهدا دارای وظدایف
خاص بینالمللی میباشنه؛ بنابراین در بررسی اعالمیه به دو نتیجه مه میرسی
 1دولت ها عالوه بر قلمرو داخلدی خدود در مقابدل نقد حقدوق زندان درنتیجده
تروریس در تمام دنیا مسئول هستنه
 ۲غیر از دولتها سایر تابعان حقوق بینالملل بهطور اخص و عناصر مؤثر در نظد
بینالمللی بهطور اع در یک فراینه جهانی و در ار و سداختارهای جهدانی
شهه که همة اجزاء آن بهطور متقابل بر یکهیگر تأثیرگذار میباشدنه؛ در مقابدل
نق حقوق زنان توسط تروریستها مسئول هستنه
براساس این تقلیل ،حقوق بینالملل در فراینه توسعه و تکامدل خدود بایده بده ایدن
ویژگی مه توجه نموده و کاستیهدای سداختاری و مداهوی خدود را در جهدت تضدمین
هر ه بهتر و بیشتر حقوق زنان در جریان حمالت تروریسدتی و اقدهامات ضهتروریسدتی
جبران نمایه درحالیکه اغلب مواد اعالمیه معطدوف بده حقدوق انسدان بدهماهوانسدان و
کرامت ذاتی او میباشه ،ماده  ۲۸بهلقا مقتوا؛ با مسائل شدکلی و سداختاری ،قواعده و
روابط بین بازیگران و تابعان حقوق بینالملل و مسئولیت آنان در قبال تققح حقوق بشر
مرتبط است گر ه بقث نظ بینالمللی فقط در یک ماده و در کندار  ۲۷مداده مداهوی
حقوق بشر آمهه است ،اما اهمیت آن بسیار بیشتر از سدایر مدواد مدیباشده زمدانی ایدن
اهمیت ملموستر میشود که به وقایع دهههای اخیر در سطح بینالمللی و بده جابجدایی
مراکز قهرت و افزای بازیگران تأثیرگذار در سطح بینالمللی؛ توجه ویژه معمول گردد
با توجه به قواعه تهسیر معاههات مذکور در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاههات
( :1۹۶۹ماده  )۳1و در ار و اههاف و مههوم کلی عبارات منهرج در اعالمیه و اسدناد
مرتبط با آن و همچنین روح حاک بر مقهمه اعالمیه و اصول  1و  ۵۵منشدور (کده مدواد
اصلی راجع به حقوق بشر میباشه) ارتقاء حقوق بشر و سطح زنهگی همده مدردم جهدان
بهون تبعی از مه ترین اههاف سازمان ملل می باشه از سوی دیگر ارتقاء حقدوق بشدر
بهون نظ بینالمللی و نیروهای مؤثر در شکلگیری آن ممکن نیست لذا میتوان گهدت
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تأکیه بر نظ بینالمللی در ماده  ۲۸اعالمیه بهعنوان بستر الزم برای تققح حقوق بشدر،
بیشتر به جهت تققح اههاف اصلی مذکور دراعالمیه بوده و به لدزوم ایجداد سداختارها و
مهاهی جهیه مبتنی بر آن اشاره دارد ماده  ۲۸با طرح موضوع نظ بینالمللی بهمنظدور
تققح حقوق بشر ،جزء مهمدی را در نظدام هنجداری و سداختاری حقدوق زندان معرفدی
مینمایه با عنایت به اینکه نظ بینالمللی با عناصری از قبیل رویههدای تصدمی گیدری،
اصول ،ساختارها و قواعه ضمنی و آشکار شناسایی می شود ،ایدن عناصدر بایسدتی تقدت
تأثیر تغییرات و تقوالت مههومی و ساختارهای متقول شهه در هر عنصری تکامل یابده
در ساختارهای حقوقی بین المللی فعلی به ویژه براساس ماده  ۲میثاق بین المللدی حقدوق
مهنی ،دولت ها آن ه در سطح ملی و قلمرو سرزمینی خود متعهه به رعایت حقوق بشدر
بوده و مسئول نق آن ها نسبت به اتباع خود میباشنه در این نظام حقوقی به نقد و
تأثیرگذاری سایر عناصر فعال در نظ بین المللی بهای نهانی داده نشهه است دو عنصر
۲
مقوری در این ماده عبارت است از :نظ اجتماعی 1و نظ بینالمللی
 –1/1مفهوم نظم اجتماعی و نظم بینالمللی

نظ اجتماعی نتیجه نهوذ متقابل مجموعه های مشترک آرمانی و هنجاری با شدبکه هدای
فرصتی و تعاملی کنشگران فردی و جمعی است در خانواده و در سایر جوامع مه تدرین
مسئله نظ اجتماعی ،اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ یعنی بدهون انسدجام و ندوعی
اعتماد ،پایهاری نظ اجتماعی ممکن نیست در سطح کالن؛ جامعده احتیداج بده نظمدی
فراگیر دارد بهطوریکه نظ کالن بتوانه دربرگیرنهه نظ های متعهد در سطح خرد باشه
( لبی 1۲ :1۳۷۵ ،و  ۲۲و )۳۶
نظ بین المللی بر مبنای نیازهای مشترک ازجمله لزوم حهظ امنیت و با سازوکارهای
همکاری بین المللی در ار و رویه های خاصی از اصدول ،هنجارهدا و قواعده ضدمنی و
آشکار شکل میگیرد (گوتز )1۴ :۲۰1۴ ،این موارد مبانی برقراری حقوق بشر میباشه

 -2/1اهمیت نظم بینالمللی در تحقق حقوق زنان

ایهه نظ عمومی مبتنی بر ارز ها و مصالح عالی جامعه بینالمللدی نیددز هد زمدان بدا
ظهور مههوم جامعه بین المللی مطرح گردیه با افزای بازیگران حقوق بینالملل ،نظدد
1. Social order
2. International order
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عمدومی بینالمللدی و مقتدوا و نتدایج حقوقی آن در مرحله توسعه قرار گرفدت کدارکرد
مهمی که در حقوق بینالملل برای نظ عمومی بینالمللدی پذیرفتهشهه ،در کنوانسدیون
حقوق معاههات  1۹۶۹در مداده  ۵۳و  ۶۴بیدان شدههاسدت قواعدهآمددره ماننده اصدول
بنیادین حقوق زنان بهعنوان قواعه نظد عمدومی بدینالمللدی بدر آزادی اراده دولدتهدا
اولویدت دارنده (حهادی)1۸1 - 1۷۹ :1۳۸۹ ،
اهمیت نظ بین المللی در حقوق زنان از نده جهدت مشدخص مدیشدود از جهتدی
حقوق زنان بنا بر ماهیت مههومی خود یک پهیهار فرامرزی و جهان شمول اسدت گر ده
حقوق زنان ابتها در مقهوده تعههات دولت ها در قلمرو سرزمینی خود معنا مییابده ،امدا
به دلیل جهانی بودن هویت انسانی انسدان و جهدان شدمولی حقدوق بشدر ،بده هدیچ وجده
نمیتوان از سایر ابعاد آن که گاهی خود را در نظ بین المللدی مطلدو نشدان مدیدهده،
غافل شه لذا اولین نکته مه که از ماده  ۲۸اعالمیه اسدتهاده مدی شدود ایدن اسدت کده
تعههات مربو به رعایت حقوق بشر فقدط متوجده دولدتهدا نبدوده ،بلکده شدامل کلیده
کنشگران بین المللی و همچنین نیروهای تأثیرگددددذار در شکلگیری نظد بدینالمللدی
نیز میگردد
جامعه بینالملل و نظ های شکلی و ماهوی متعهد ناشی از آن در اواخر قرن بیسدت
و اوایل قرن حاضر همواره د ار تقوالت گسترده و عمیح شههانه جهتگیری و گدرای
اصلی این تقوالت بهطور مهاوم بده سدمت افدزای بدازیگران تأثیرگدذار بدر رویدههدای
تصمی گیری ،قواعه و هنجارها و شکل نظام بینالمللی بودهاسدت ظهدور ایدن تقدوالت
بهاین معنا است که دولتها و نق آندان در فرایندههای ملدی ،منطقدهای و بدینالمللدی
برخالف قرون گذشته ،به درجات مختلف تقت تأثیر ظهدور بدازیگران نوظهدور از قبیدل
سازمان های بینالمللی ،شرکت های تجاری ،سازمان های مردم نهاد و تصمیمات یکجانبه
قهرتهای بزرگ بوده و از قهرت تأثیرگذاری دولتها کاسته شههاست  1این جهتگیدری
کلی در حوزه حقوق زنان ه بهخوبی آشکار گردیهه شدههاسدت؛ بندابراین بدرای تققدح
حقوق بانوان بایستی از تمامی این ظرفیتهای نظ آفرین بهره برد؛ و در نین وضدعیتی
کیهیت و گونگی نظد بدینالمللدی مدورد نظدر مداده  ۲۸اعالمیده از اهمیدت مضداعف
برخوردار میگردد
 1بددرای آشددنایی بیشددتر رک بدده قطعنامدده «جهددانی شددهن و تددأثیر آن بددر بهددرهمنددهی از حقددوق بشددر» و قطعنامدده شددماره
 A/C.3/67/L.33نوامبر ۲۰1۲

127

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بینالملل :در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بینالمللی

 -3/1ریشههای فلسفی نظم بینالمللی

1

حقوق بینالملل در نظ بینالمللی جریانی از به ه پیوسدتگی انسدانی اسدت؛ بندابراین
نظ حقوقی بایه جامع همه ارز ها و فرهنگها باشه تا این جریان مققح شود هرگونه
تال برای تقمیل ارز های خود به سایر منددداطح و فرهنگها موجب تقریک سدایر
ملل و ایجاد تن میشود برای مثال اقهامات یکجانبه به بهانه جنگ با تروریسد و یدا
تقمیل ارز های غربی موجب میشود دیگران نیز همین حح را بدرای خدود در جهدان
قائل شونه و درنتیجه مخاصمات ایجاد شود در نظ حقوقی بدینالمللدی فعلدی مکدانیزم
مؤثری برای جبران خسارت زیاندیهگان از مخاصمات جریان جهانیشهن دیدهه نشدهه-
است (هوتر)۳1 :۲۰1۴ ،؛ بنابراین ادعای دفاع از حقوق زنان جنبه شعاری داشدته و بده
نتیجه مطلو نمیرسه
 -4/1تعهدات فردی دولتها

براساس معاههات بینالمللی و منطقهای حقوق بشر در ار و نظ بین المللی موجود،
دو گونه از تعههات بهمنظور رعایت و حمایت از حقوق بشر وجود دارد:
 1تعههات دولتها در ار و قلمرو سرزمینی و تقت صالحیت خود
 ۲تعههات دولتها در خارج از سرزمینهای خود بدهصدورت انهدرادی (تعهده فدرا
سرزمینی)
این نوع از تعههات را دیوان بینالمللی دادگسدتری در موضدوع دیدوار حائدل در رأی
مشورتی شماره  ۲۰۰۴/۲بیان کردهاست ( )۲۰۰۴دیدوان قدبالً طدی گدزار (1۹۹۶ )I
اعالم نموده بود که تعههات دولتها نسبت به رعایت حقوق بشر در زمان جنگ (بهویدژه
حمالت هستهای) نیز به قوت خود باقی است دیوان در رأی دیوار حائل اعدالم کدرد کده
دولتها (رژی صهیونیستی) حتی در خارج از مرزهای خود عالوه بر لزوم رعایدت حقدوق
بشردوستانه ،نسبت به حقوق بشر نیز در سدرزمینهدای تقدت صدالحیت خدود ،متعهده
میباشنه عالوه بر این براساس ماده  ۵۵منشور و ازآنجاکه حقوق بشدر قاعدههآمدره ۲و از
تعههات عام الشمول ۳میباشه 1دولتهدا متعهده بده آن هسدتنه بدر همدین مبندا کلیده

1. Human Integration
2. Jus Cogens
3. Erga Omnes
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بازیگران بینالمللی مکلهنه با ایجاد نظ مناسب بینالمللی ،مانع نق فداح  ،گسدترده
و سیستماتیک حقوق زنان توسط تروریستها و مخالهان آنها گردنه و در جهت جبدران
مناسب آسیبهای وارده تال نماینه
 -5/1تعهدات جمعی دولتها

به نظر کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ،دولت ها براساس مداده
 ۵۵منشور بهصورت فردی و جمعی و در همکاری با سازمانهای بینالمللدی متعهده بده
رعایت حقوق زنان میباشنه آنها در قالب همکاری و مسداعهت بدینالمللدی در جهدت
رعایت حقوق اتباع کلیه دولتها مسئول هستنه ( :۲۰1۲نظریه کلی  ۲و  )۳این مههدوم
در بقث شورای حقوق بشر در مورد ارتقاء همکاریهای بینالمللی ( :۲۰11بنه  1و  )۳و
در گزار نهایی کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ( )۲۰1۵تکرار شههاست
بنابراین در حال حاضر دولتها در کنار سایر تابعان حقوق بینالملدل نسدبت بده حقدوق
بشر و ایجاد نظ متناسب بدا آن و همکداری بدا دیگدران در دار و نظد مطلدو در
سراسر جهان مسئول و متعههنه
 -۶/1اهداف ،بستر اصلی و اصول پایه شکلگیری نظم بینالمللی

ههف اصلی نظ بینالمللی پز از جامعه ملل پایان جنگ و جلوگیری از نقد فداح
حقوق بشر است (همهری)۲۲۶-۲۲۵ :1۹۶۵ ،؛ بندابراین و براسداس برنامده عمدل ویدن
اصول پایه نظ بینالمللی عبارت است از :اصول منهرج در منشدور از قبیدل تشدویح بده
رعایت حقوق بشر ،حح تعیین سرنوشت ملتها ،برقراری عهالت و ارتقاء سطح زندهگی
و همبستگی ()1۹۹۳
یادآوری اصول پایه نظ بینالمللی که با تأسیز سازمان ملل مورد اجماع دولدتهدا
قرار گرفت ،از اینجهت مه میباشه که به صاحبنظران حقوق بدینالملدل و دولدتهدا،

 1تعهه عامالشمول ماهیت تعهه را نشان می دهه هر قاعهه عامی که موجه تعهه باشه عامالشمول است برخی از این تعهدهات
یک مرحله ارتقا پیها میکنه و به قاعههآمره تبهیل می شود قواعهآمره ،قواعه برتری هستنه که در رأس همه قواعه قرار دارنده؛
بنابراین رعایت آن بر همه الزم االجراست؛ زیرا که بیانگر منهعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بینالمللدی در
این خصوص ذینهع تلقی می شونه تخطی از آنها باعدث ابطدال معاهدهات و قراردادهدا مدی گدردد بدرای آشدنایی بیشدتر رک
احمهینژادً ،مری  ،تعههات در قبال جامعه بینالمللی و جایگاه آن در حقوق مسدئولیت بدینالمللدی دولدت ،فصدلنامه سیاسدت
خارجی ،سال بیست و شش  ،زمستان 1۳۹1
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تذکر میدهه که فعالین تأثیرگذار نظ بدینالمللدی بایسدتی در ایدن دار و حرکدت
نماینه و منافع ملی و منطقهای خود را بر مصالح جمعی جهان ترجیح نههنه
 -۷/1نظم بینالمللی و حوزههای مفهومی فرا سرزمینی

تققح مهاهی حقوق بشر در سطح جهان مندو بده تعهده نیروهدای فعدال بدینالمللدی
میباشه یادآوری این موارد ذهنیت پژوهشگران را با حلقههای مهقوده نظدام هنجداری و
ساختاری نظ بینالمللی در راستای حقوق زنان آشنا ساخته و در جهدت احیدای آنهدا
فعال مینمایه مه ترین حوزههای مههومی فرا سرزمینی به شرح زیر است:
 -1/۷/3حق تعیین سرنوشت زنان

ماده  1هر دو میثاق بینالمللی در خصوص حح تعیین سرنوشدت مدیباشده مداده )۲(1
منشور ملل متقه نیز لددزوم شکلگیری روابط بینالملل براساس احترام به حدح تعیدین
سرنوشت را بهخوبی یادآوری کردهاست؛ بنابراین زنان قربانی ترور حقوقی دارنده ،کده در
سایه نظ اجتماعی و بینالمللی مطلو تأمین میگدردد و بدهون تققدح آن نمدیتدوان
انتظار استیهای این حقوق را داشت بر همین اساس بسیاری از فرازهای مههومی ماده 1
منشور در بخ های سهگانه آن مرتبط با نظ بینالمللی است
به نظر برخی از انهیشمنهان ممانعت از حضور فعدال زندان در هدر شدکلی از مبدارزه
درواقع یکی از انقرافات دولت ها می باشه و مه ترین دلیل آن تعریف مردانه تاریخ اسدت
و به اینترتیب حح تعیین سرنوشت ،تهسیری مردانه یافتده و ابدزار اسدتهاده از ایدن حدح
بیشتر به مردان اختصاص پیها کردهاست (مان )1۵ :۲۰1۵ ،درحالی که نبرد با تروریسد
بهون مشارکت زنان غیرممکن است ،آن هدا نده تنهدا بدار مدادری ،همسدری ،خدواهری و
دختری مبارزان مرد را به دو کشیههانه ،بلکه بایستی گهت مبارزه بدرای آزادی بدهون
آنها پایهار نیست؛ بنابراین نبرد با تروریس ابتدها یدک موضدوع خدانوادگی و تدابع نظد
اجتماعی است (سخاوت )1۰۰ :۲۰1۵ ،به هرحال ک وبی حضور زندان در درگیدریهدا
بیان می شود ،اما تال های آنان در تأمین صلح نامرئی بوده و صلح پروری زندان مخهدی
مانههاست (سخاوت)۲ :۲۰1۵ ،
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 -2/۷/3حق همبستگی

براساس گزار شورای حقوق بشر ،تققح این حقوق برای همه مردم زمانی ممکن است
که جامعه بدین المللدی همگدون و در دددددار و یدک «نظد بدینالمللدی عادالنده و
منصهانه» با ابزار «همبستگی بینالمللی» حرکت نمایه ( )۲۰1۲همبستگی بدینالمللدی
فقط در ارائه کمکهای توسعهای و اعانات خیریه به آسیبدیهگان خالصه نشهه و ابعداد
مه آن شامل ثبات روابط بینالمللی بهویژه همزیستی مسالمتآمیز ،مشارکت برابر همه
دولتها و تقسی منصهانه منافع بین اعضای جامعده بدینالمللدی مدیباشده مؤلهدههدای
موجود در نظ بینالمللی حهاقل بهانهازه تعههات دولتها در درون سدرزمینهدای خدود
در تققح حقوق بشر اهمیت داشته و با سایر تابعان حالت تضامنی دارد از مبانی حقدوق
همبستگی نین استنبا میگردد که با تققح آن انقالبی در حقوق بشر و نظام حقدوق
بینالملل ایجاد میشود (انصاری)۳۸-۳۵-۳۲ :1۳۹۰ ،
 -3/۷/3حق توسعه

حح توسعه براساس اعالمیه مربوطه یک حح سلبنشهنی و غیرقابلانتقالی اسدت کده در
پرتو آن همة حقوق و آزادیها بهطور کامل مققح میشود ( :1۹۸۶ماده  )1حح توسدعه
یک حح فردی و جمعی است که ماهیت از سایر اسنادی که حقوق بشدر و آزادیهدای
بنیادین را بهگونهای الزماالجرا مقرر داشتهانه ،الهام میگیدرد (تاموشدات)1۳۹ :1۳۸۶ ،
حح توسعه حقی بشری است که بهموجب آن هر شخص انسان و همده مدردم مقدح بده
مشارکت و برخورداری از آن میباشنه (شایگان)1۳ :1۳۸۸ ،
اعالمیه حح توسعه تأکیه مجهدی بر ماده  ۲۸اعالمیه جهدانی حقدوق بشدر در لدزوم
توجه بیشتر به نق نظ بینالمللی در تققح حقدوق بشدر دارد و بدهنقدوی ایدن نقد
حقوقبشری را برجسته مینمایه که بههیچوجه در ار و تعهدهات و رفتارهدای درون
سرزمینی دولتها قرار نگیرد و تال جهت رفع آنها را در قالب کمدک و مسداعهت بده
تققح توسعه بخ عظیمی از بشریت و بهعنوان تعهه دولتها ذکر میکنه ( :1۹۸۶بنده
 ۳و  ۹و  1۵مقهمه)
با توجه به اعالمیه حح توسعه تمامی ابعاد حح توسعه منهرج در اعالمیه (ابعاد فردی
و جمعی) تشکیلدهنهه یک کلیت بوده و اجزاء آن تهکیکناپدذیر و از وابسدتگی دروندی
برخوردارنه نتیجه اینکه بخ مهمی از تققح حقوق بشر منو به اصدالح سداختارها و
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مهاهی از آنجمله در شبکههای نظارتی بینالمللی میباشه ( :1۹۸۶بنه ( )۹)1مهداهی
مشابهی در مصوبات سازمان ملل ماننه اعالمیه تأسیز نظ نوین 1آمهه است ()1۹۷۴
 -2نقض حقوق بینالمللی کیفری

 -1/2حقوق بشردوستانه بینالمللی

با عنایت به گزار های کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مورد تخلف از مقدررات حقدوق
بشردوستانه؛ زنان قربانی ترور مصهاق بارز نق حقدوق قدراردادی و عرفدی بشردوسدتانه
بینالمللی میباشنه آنها از اشدخاص تقدت حمایدت معاهدهات هارگانده ژندو  1۹۴۹و
پروتکل ضمیمه به آن بهشمار میآینه ( )۲۰۰۹همچنین اساسدنامه دیدوان بدینالمللدی
کیهری  ۲در بنه (1ز) از ماده  ۷بهصراحت خشونتهای جنسی را در ردیف جدرائ علیده
بشریت قرار داده است ( )۲۰۰۲حقوق بشردوستانه بینالمللدی بده ممنوعیدت بردگدی و
تجاوز جنسی ،حاملگی و فقشای اجباری و عقدی نمدودن نیدز اشداره دارد بده گدزار
شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متقه؛ گروه های تروریستی بوکو حرام ،داعد و
النصره و احرارالشام و ماننه آنها بهدفعات مرتکب این جنایدات شدههانده آثدار روحدی و
روانی برجایمانهه ازاینگونه اقهامات تروریستی بر قربانیان آن مشهود است ()۲۰1۲

 -2/2نقض وسیع کنوانسیون نسلزدایی

۳

براساس کنوانسیون نسل زدایی ،برای رهایی انسدانیت از کشدتار جمعدی و نسدل زدایدی
همکاری بینالمللی ضرورت دارد و دولتها متعهه به جلوگیری از نسلزدایدی و مجدازات
عاملین آن میباشنه گروههای بزرگ تروریستی (گاهی به نیابدت از دولدتهدای خداص)
نین اقهاماتی را در سطح گسترده انجام میدهنه در برخی اشکال ایدن جنایدت ماننده
مواردی که به منظور جلوگیری از تواله و تناسل گروه صورت میگیرد؛ قربانیان مسدتقی
زنان هستنه ( :1۹۴۸مواد  1تا  ۳و )۷
تجاوزات گروه تروریستی تکهیری داع با هدهف از بدین بدردن همده آنهدایی کده
تهکرشان را قبول نهارنه مصهاق بارز نسلزدایی تلقی میگردد بهعنوان نمونه در گزار

1. Declaration on the Establishment of a New International Economic Orde
2. Statute of the International Criminal Court
3. Genocide
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عهو بینالملل درباره منطقه سنجار ،جنایات ارتکابی نسبت به زنان و کودکان مسدیقی و
ایزدی گویای پاکسازی قومیتی است ()۲۰1۴
نتیجهگیری

کنوانسیونهای ضه تروریس و اعالمیهها ،قطعنامهها و معاههات حقوقبشری؛ از دولتها
میخواهنه ،با فراه آوردن سازوکار کارآمه ،تروریست ها را مجازات و حقوق بزهدیدهگان
را تأمین نماینه این در حالی است که یکی از مه ترین معضالت در ارتبا با تروریسد ؛
حمایت از زنانی است که بهصورت مستقی و غیرمستقی قربانی آن شههانده و روزبدهروز
بر شمار آنها افزوده میگردد یکی از اصلیترین حلقههای مهقوده بین مقررات حمدایتی
حقوق بینالملل و واقعیات جاری جهان ،نظ اجتماعی و بینالمللی مناسب بدرای احیداء
حقوق زنان است ،نظمی که در مواد  ۲۲و  ۲۸اعالمیه جهانی حقوق بشر بیان گردیدهه و
زمینهساز سایر حقوق بشر می باشه نظمی که به همکاری و استیهای حقوق زنان منتهی
میشود ازآنجاکه تعهه به همکاری 1در مقابله با تروریس بینالملل و حمایدت از حقدوق
قربانیان نتیجه رویارویی حقدوق بدین الملدل عدام بدا حقدوق بدینالملدل کیهدری اسدت،
هنگامیکه در جهان بینظمی بینالمللی و در داخل بدینظمدی اجتمداعی حداک باشده،
امکان همکاری کامل فراه نخواهه بود؛ بنابراین اصالح سداختارها و مهداهی مدرتبط بدا
نظ اجتماعی و بینالمللی در اولویت است تا نظامات اجتماعی و بینالمللدی مدرتبط بدا
جوامع آسیبدیهه از خشونتهای تروریستی بازسازی نگردنه ،نمیتوان امیهی به تققدح
کامل حقوق زنان قربانی ترور داشت اصالح نظ اجتماعی و بین المللی و اهتمدام جدهی
نسبت به تجهیه بنای ساختاری و مههومی آن و حمایت از اولین نظام اجتمداعی درگیدر
تروریس (خانواده) تا دولتهای درگیر تروریس اولویت اول حقوق زنان است این تهسیر
مناسبترین برداشت از ماده  ۲۸اعالمیه جهانی حقوق بشر میباشه

1. Duty to cooperate
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الف .کتب و مجالت فارسی
اشرافی ،داریو (« )1۳۹۳تهسیر جهیه از صلح و امنیت بین المللی» ،پژوه
 ۴۲دوره 1۵

حقدوق عمدومی

انصاری ،باقر (« )1۳۹۰مبانی حقوق همبستگی» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکهه حقوق و علوم
سیاسی دوره  ،۴1شماره ۴

بزرگمهری مجیه (« )1۳۹۰مبارزه بدا تروریسد در سدازمان ملدل متقده؛ تقلیلدی از تعریدف
تروریس و راههای مقابله با آن در کنوانسیونهای مصو مجمع عمدومی» ،رهیافدتهدای
سیاسی و بینالمللی ۲۶

تاموشات ،کریستیان ( )1۳۸۶حقوق بشر ،ترجمه حسین شریهی طرازکوهی ،تهران ،نشر میزان
لبی مسعود ( )1۳۷۵جامعه شناسی نظ  ،تشریح و تقلیل نظری نظ اجتماعی ،تهدران ،نشدر
نی

حهادی ،مههی (« )1۳۸۹مقایسه مههوم و کارکرد نظ عمومی در نظدام حقدوق بدین الملدل بدا
نظامهای حقوقی ملی» ،مجله حقوق خصوصی سال ههت  ،شماره شانزده
رایجیان اصلی ،مهرداد (« )1۳۸۵تقول حقوق جهانی بزهدیهگان» ،مجلده حقدوقی دادگسدتری
 ۵۶و ۵۷
ساعه ،نادر ( )1۳۸۹صورتبنهی تروریس در نگاه حقوقی :دسدتاویزها و شد اندهازها ،تهدران،
انتشارات دادگستر
شایگان فریهه ( )1۳۸۸حح توسعه ،انتشارات دانشکهه حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران

شریعتباقری ،مقمهجواد ( )1۳۸۰نگاهی اجمالی بده کنوانسدیونهدای بدین المللدی منطقدهای
مقابله با تروریس  ،دانشکهه علوم قضایی
صهری ،مسعود و جوادی ههایت آباد ،صادق (« ،)1۳۹۲حمایتهدای بایسدته از زندان بدهعندوان
اقشار بالقوه آسیبپذیرتر» ،مطالعات پلیز زن ،دوره  ۶شماره 1۷
فروغینیا ،حسین (« )1۳۹1بین المللی شهن حقوق بشدر و دگردیسدی در مههدوم حاکمیدت»،
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی 1۴۷
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، تهدران،) (روح اهلل کرد علیونه و احمه مقمّهی،) بزه دیهه و بزه دیهه شناسی1۳۷۹(  ژینا،فیلزوال
مجه

:) حقوق بشر در جهان معاصر درآمهی بر مباحث نظدری1۳۹۰(  سیه مقمه،قاری سیهفاطمی
 موسسه مطالعات و پدژوه هدای حقدوقی، تهران، جله اول، قلمرو و منابع، مبانی، مهاهی
شهر دان

 مجلده فقده و،») «دفاع مشروع در پرتو سنهرم زنان کتدکخدورده1۳۹۰(  سپیهه،میر مجیهی
۴  شماره،۳ حقوق اسالمی دوره
،» ) «صالحیت قضایی دیوان کیهری بین المللی در رسیهگی به تروریس1۳۹۰(  پیمان،نمامیان
۵1 فصلنامه مطالعات راهبردی شماره
، مجله حقوقی بین المللدی،) (علیرضا ابراهی گل،» ) «حقوق بشر و تروریس1۳۸۵(  پل،هافمن
۳۴ شماره
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