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: چكيده

هاهدف اين مقاله بررسي بري مجمع عمومي تالش و تاثير آن سازمان ملل متحد درباره تروريسم

مجمع تروريسم بين المللي را به دو صورت مورد توجه. رفتار دولت ها طي سه دهه اخير است

عي مشترك براي ايجاد چارچوب هنجاري براي تعريف تروريسم به عنوان موضو: قرار داده است

و بين المللي براي مقابله با  و ترغيب آنان به اقدام براي تدوين قواعد حقوقي داخلي دولت ها

تالش ها براي. اين اقدامات از طريق قطعنامه هاي مصوب مجمع قابل مالحظه است. تروريسم

و همكاري ميان دولت ها، نتايج مختلف داشته است به. ارتقاء هماهنگي  نظر مي رسد در عين حال

و اشكال قوي همكاري همه جانبه در مواجه با تروريسم، كه دولت ها هنوز در اتخاذ زمينه ها

.آنگونه كه رهيافت مجمع عمومي به آن تاكيد دارد، به عنوان جرمي فراملي آمادگي ندارند

::واژگان كليديواژگان كليدي

و بين المللي، كنوانس يون هاي ضدتروريسم، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تروريسم دولتي

 قطعنامه هاي ضدتروريسم، حقوق بين الملل

                              Email:  nmosaffa@ut.ac.ir 66409595: فاكس: نويسنده مسئول*
.اند به صفحه پاياني مقاله رجوع شود براي اطالع از ديگر مقاالت نويسنده كه در اين مجله منتشر شده



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 286

 مقدمه
ترين ركن شورايي ملل متحد است كه از نمايندگان همه كشورهاي مجمع عمومي بزرگ

و هر كدام از اعضاي آن يك رأي دارند تصميم در مورد مسائل.عضو آن تشكيل شده است

و  و امنيت، پذيرش اعضاي جديد اي در اين مجمع مستلزم مسايل بودجهمهم مانند صلح

گيري انجام اكثريتي معادل دو سوم اعضا است كه در ساير مسايل با اكثريت ساده هم تصميم

استقرار امنيت بين المللي وظيفه اصلي شوراي امنيت است در متن منشور ملل متحد.مي شود

و آشكار نيست ام درو مجمع عمومي در اين خصوص داراي صالحيت صريح ا مجمع عمومي

 براي خود1950سوم نوامبربه تاريخ 377 پنجمين اجالس خود با تصويب قطعنامه شماره

و قدرت استقرار امنيت بين الملل  صريح وجودايدر متن منشور ماده. ايجاد كرديصالحيت

گ طبق اصول منشور مجمع عمومي. فته باشدرندارد كه چنين صالحيتي براي مجمع در نظر

ميبه اقداماتي نميدست  و يا تصويب كندزند بلكه : 1348 خردمه،( تواند چنين اقداماتي را توصيه

كه مهم تلقي اي براي اعضا فراهم مجمع عمومي عرصهبه هر حال،.)56 آورده كه مسائلي را

و با يكديگر به تبادل ديدگاه مي و بحث بر سر چالشكنند مطرح مجمع عمومي. ها بپردازندها

به ويژگي ها ركن تن و با عنايت ميان حكومتي است كه با مسائل سياسي گسترده سروكار دارد

و ترغيب تساوي اعضاء در آن مجمع مي كننده تواند ايجاد كننده هنجارهاو قواعد جهاني

و چالشيهمكاري در زمينه عال .)Peterson, 2006:5( هاي مشترك بشريت باشدق

فترين چالش كي از مهمي و حقوق بينهاي و راروي جامعة جهاني الملل، مسئلة تروريسم

به ميزاني تروريسم معما. مناسب از آن استيارائة تعريف و ي مفهومي را هم براي ملل متحد

ملل متحد به منظور جلوگيري از جنگ. استالمللي ايجاد كرده هاي بيندانهكمتر براي ديگر

ح؛دش تأسيسهادولت ميان  به منظور هافظنه ها از دولت كه گروه و سيال ي نامشخص

و فاقد هرگونه ساختار، مكان يا نشاني هستند به. تقريبا خصيصة فراملي دارند قطعاً با توجه

كه در و قطعنامه جايگاه مجمع عمومي مباحثي به باره تروريسم در آن جريان دارد هاي مربوط

و سير تكاملي ديدگاه هاهاي آن چگونگي ميي عضودولت .سازد را در مورد تروريسم روشن

به اين موضوع توجه داشت كه از طرفي ويژگي هاي ساختاري مجمع در اين زمينه بايد

هاعمومي در  مي كندتالش مجمع. يش براي مقابله با تروريسم بين المللي محدوديت ايجاد

قعمومي همانند يك هماهنگ درت الزم براي كننده مستقيم نمي تواند عمل كند زيرا فاقد

 هيچگونه ساختار اجرايي.به اقدام يا عدم اقدام به اعمالي خاص استهادولتوادار كردن 

به اجراي تصميماتش باشدندارد از طرف ديگر منابع الزم را براي تشويق رفتار خوب. كه قادر

ب؛بنابر گفتة آينيس كلود.و تنبيه رفتار بد در اختيار ندارد يا مجمع عمومي نهادي راي مشروع

ها دسته جمعي موضوعات هنجاري است كه اعمالزيعدم مشروع سا ي عضو را در دولت
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و رفتار هر يك از ها، سياستاين ركن بيانيه. مسائل كلي جهت مي بخشد هاها و ديگر دولت

 اين مشروعيت دسته جمعي اغلب تا حد.سازدبازيگران را در شرايط خاص متأثر مي

ميهنجارهاي عموماً هاتأثير.رود پذيرفته شده پيش به تأثيرگذاري بر رفتار تالش ي مربوط

سر از طريق قطعنامههادولتخاص به اجماع قوي بر و و تدريجي است ها، اغلب بسيار اندك

اجماع هم به منزله پايه موافقت  (Claude,1966:367-79).هنجارهاي مناسب شرايط بستگي دارد

به منزله مخالفت   مجمع عمومي در موضوعات مورد توجه جامعه جهاني محسوبو هم

مي. شودمي و فقدان ظرفيت اجماع واقعي تواند بر برخي از مسائل مورد توجه مجمع عمومي

هايهاتالشها، با جلب آن در اجراي تصميمات يا اعمال تحريم  با.ي عضو فائق آيددولت

ها در زمان،وجود اين ، اجماع تنها از طريق مخفي كردنهالتدوي شديد ميان مخالفت

ميهامخالفت به اظهارات بدست كه ويآيد ها غيرسودمند منجر خواهد شد ي عضو دولت

 چندان قوي نباشد،هامخالفت حتي زماني كه.توانند تفاسير مختلف از آنها داشته باشندمي

كه فهم اجماع خاص ممكن است با كوچك آن در شناسايي ترين مخرج مشترك حاصل شود

مجمع عمومي در طول زمان در خصوص. يا وضعيت سودمند استي موضوعرهابردنظريات 

و مواجه با مسائل يا برنامه و اين موضع گيري شناسايي هاي اجرايي داراي موضع بوده است

و غيرسودمند مخفي شودديگر نمي هاي ساختاري، اين خصيصه.تواند پشت عبارات تهي

ر به تروريسم به عنوان مسئلهمجمع عمومي به رسيدگي و امنيتا كه با صلح  اي كلي

به حوادثبين و نه فقط در واكنش نسبت مانند حادثه( خاصيالمللي ارتباط تنگاتنگ دارد

)تروريستي در بمبئي  (Stone, 1977). ده استكرترغيب 2008
هاهدف از اين مقاله بررسي زتالش و تاثير آن بر رفتاري مجمع عمومي در مينه تروريسم

احكومت سه دهه اخير طي به دو صورت مورد.ستها مجمع عمومي تروريسم بين المللي را

كه تروريسم را به عنوان مسئله اي مشترك توجه قرار مي دهد؛ اول با ايجاد چارچوبي هنجاري

و دوم با ترغيب اقدام حكومت به منظور ايجاد قواعد تعريف كند و ها  حقوقي داخلي

به خصوص براي مقابله تروريسمبين دربه اين منظور ابتدا بحث.المللي هاي مجمع عمومي

و تكامل در رويه قطعنامه هاي مورد تروريسم در قالب قطعنامه هاي آن بررسي مي شود

و"،"راهكارهاي جلوگيري از تروريسم"كه شامل"سه جريان"مربوطه در  حقوق بشر

و محتواي آنها در قسمت بعد مورد مداقه قرار"راهكارهاي حذف تروريسم"و"ريسمترو

به هنجارهاي ضد تروريستي مجمع عمومي، تأثير قطعنامه.گيردمي هاي مجمع پس از پرداختن

هاعمومي بر رفتار  ميدولت و در آخر نتيجه مالحظات ارايه مي گيرد .شود مورد مالحظه قرار
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 عمومي درباره تروريسم مجمع مباحث
به وقايع خاص تروريستي در رغم آنكه قطعنامهعلي هاي مجمع عمومي حاصل توجه

به عنوان عرصههادولت؛مقاطع تاريخي بوده است اي براي هماهنگيي عضو از مجمع عمومي

و امنيت بين  رغمبه. اندالمللي بهره نگرفتهبيشتر براي ايفاي نقش خود در زمينه حفظ صلح

به كنار گذاشتن ده عضو ديگر از مباحث كليدي، اكثريت شكايت هايي از تمايل پنج عضو دائم

اعضاي مجمع عمومي صالحيت مستقيم شوراي امنيت در اين خصوص را مورد احترام قرار 

ازهاتالش.اندداده سه جريان به منظور ايجاد چارچوبي هنجاري در ي مجمع عمومي

به قطعنامه ميهاي مربوط كه ناظر بر وقايعبخشي از اين قطعنامه. باشندتروريسم منعكس يها

به كارگيري آن را از سوي و هاخاص هستند، چگونگي فهم اين ساختار هنجاري  بيان دولت

 در مورد تروريسم را روشنهادولتهاي بنابراين به سهمي سير تكاملي ديدگاه. كنندمي

تي مجمهاتالشهمچنين. سازدمي به منظور در اقدام هماهنگ بينرغيبع عمومي المللي

سه شكل به خود گرفته استمقابله با تروريست از: ها دو كميتة مخصوص در مورد تروريسم

كه راهكارهاي خاص را بيابد؛ كارگزاريهادولتنمايندگان  هايي عضو تشكيل شده است

به منظور تبيين مسئله تخصصي ملل متحد داراي صالحيت در حوزه هاي مرتبط با  تروريسم را

و  هاتشويق كرده است؛ و داخلي در مقابله با اعمال را به تكميل قوانين بيندولت المللي

و همكاري با يكديگر در جلوگيري از تروريسم تشويق  .ده استكرتروريستي

به 1972مجمع عمومي ابتدا در سال  مسئله اي كلي صورت تروريسم بين المللي را

گ1980در اواسط دهة.دكريف تعر و از زمان تصويب اعالميهها نيز گاه آن را مطرح ساخت

به طور مداوم 1994 در دسامبر60/49المللي با قطعنامة هاي حذف تروريسم بينراه و بيش  كم

كه در رابطه با.)U.N,1994:1294-5(آن را مورد توجه قرار داده است  پيشنهادات خاص

به تروري سم در اين قطعنامه ها وجود دارند، در طول زمان با تغيير تصور مجمع رسيدگي

و مقدمه. اندعمومي از مسئله متحول شده ميهاي اين قطعنامهاز عناوين هاي توان طرح ها

بندهاي مقدماتي، مالحظات.دكرمجمع عمومي در مورد بيان مفهوم كلي تروريسم را پيگيري 

و راهنماي تصويب قطعنا كه قطعنامه اي جديد را شناسايي مي كنند، زمانيايمهگسترده

 مالحظات قبلي مجمع در مورد موضوع ابتدا مطرح گرديدههاي قبلي تنظيم براساس قطعنامه

و هنجارهاي بين ها مجمع عمومي به بوسيلهتر المللي كلّيمي شود، ي عضو يادآوري دولت

و مقدمه. شودمي كه رهيافت مجمع عمومي ها حاكهاي اين قطعنامهعناوين ي از آن است

ميي تغيير1990نسبت به مسئله تروريسم در اوايل دهة تا1972الساز.دننك چشمگير

به تروريسم به عنوان مسئله اي كلي تحت موضوعي با عنوان 1989 راهكارهاي«، توجه

به كميتة ششم»جلوگيري از تروريسم بين المللي و اين عبارتارواگذ) كميته حقوقي(، عمدتاً
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به كار برده شد به هر حال، مقدمه ها بيشتر متوجه ايجاد تمايز ميان. در عناوين قطعنامه نيز

و تروريسم بود تا تمركز بر پيشنهاداتي براي كاهش وقوع درگيري نظامي قابل توجيه

به اختالفات ميان.تروريسم ها بندهاي اجرايي نيز تنها بادولت از براي ابزار مقابله  تروريسم

به داليل ريشه و توجه به كميتة 1990در دهة. اي توجه داشتطريق همكاري  اين مسئله هنوز

مي شد، اما ويژگي قطعنامه . هاي تصويب شده در اين دهه كامالً متفاوت بودششم ارجاع داده

به تصويب رسيد نخستين، 1991در سال كه قطعنامه در مورد مسئله كلي تروريسم با اجماع

ت به راهكارهاي خذف هاي بعدي قطعنامه،و بنابراينروريسم بين المللي تغيير كردهعنوان آن

به. نيز داراي اين عنوان بودند عنوان جديد موافقت بيشتر براي عدم توجيه اعمال تروريستي

مي داليل ريشه كه.دكراي را منعكس  همچنين تالش در جهت حمايت از اين نكته بود

و ابزار متفاوتهادرگيري كه به لحاظ هدف ند عنوان تروريسم هستي نظامي قابل توجيه

هاحتي. ندارند ميدولت باي بسيار كه به طور مداوم بر حذف داليل ريشه اي تأكيد كردند

كه درگير اقدامات ضرورت راهكارهاي گسترده تر همكاري در جهت مقابله با هر كسي

 كميتة سوم بوسيله جرياني از قطعنامه ها 1993سالدر. تروريستي است، موافقت كردند

و فرهنگي( و تروريسم«با عنوان) كميته اجتماعي، بشردوستانه و» حقوق بشر شرايط قربانيان

در عامالن واقعة تروريستي مطرح شد كه با نگرشي متفاوت، مبتني بر ادغام موضوعات

.)Peterson, 2004:176( خود را نشان داد)1994(60/49قطعنامه

ها در معاهدات چند جانبه، اعالميه هايق هنجاري مختلف برانگيزندة اين جريانيبه عال

و قطعنامهبين والمللي  3034قطعنامة.مقدمات آنها، اشاره شده است هاي قبلي مجمع عمومي

 دربارة اصول1970به اعالمية» راهكارهاي جلوگيري« قطعنامه از جريان نخستين،)1972(

و همكاري ميان قوق بينح هاالملل در مورد روابط دوستانه  مطابق با منشور ملل متحد، دولت

هاديدگاهي را مبني بر اينكه؛)U.N, 1970: 877-92( مي كنداستناد  چگونه روابط خود را دولت

و مداخلة تبعيضو عدم مشروعيت استعمار، قواعد كردهنند، مطرحكبا يكديگر هدايت نژادي

هاي در امور خارج  نخستين،)1993(122/48 قطعنامةدر. را مورد تأييد قرار مي دهددولت

و تروريسم، به منشور ملل متحد، دو قطعنامه از جريان حقوق بشر اعالمية جهاني حقوق بشر،

و اعالمية وين ميثاق بين ا1993المللي حقوق بشر دام كنفرانس جهاني حقوق بشرقو برنامة

شواستناد  و اهداف منشور ملل متحد، اعالميه) 1994(60/49قطعنامة.دمي با استناد به اصول

و همكاري ميان  هااصول حقوق بين الملل در مورد روابط دوستانه  مطابق با منشور ملل دولت

،)U.N, 1974:846-8( تعريف تجاوز،)U.N, 1970:105-7( متحد، اعالمية تقويت امنيت بين المللي

بهيش اثرگذاري اصول خودداري از تهديد يا اعالمية افزا  ,U.N( المللي زور در روابط بينتوسل

و دو ميثاق حقوق بشر، هر دو جريان را نمايندگيواعالمية،)1987:1055-7 و برنامة اقدام ين
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هاي نه تنها با عنوان آنها بلكه با قطعنامه1999هاي هر سه جريان را تا سال قطعنامه. كندمي

ذ به بعد، شرح هر يك از قطعنامه. يافتمي توان كر شده در مقدمه هايشان قبلي -از آن زمان
كه داراي همان عنوان بودند، جايگزين» قطعنامه هاي پيشين«هاي مجمع عمومي با ارجاع به

مي توان از آن توالي قطعنامه هاي مربوط به تروريسم را پيگيري. گرديد كه دكرعناوين معمول

:عبارتند از

:"راهكارهاي جلوگيري از تروريسم"•
(xxVII(3034هاي قطعنامه (1972(،102/31)1976(،147/32)1977(،145/34

)1979(،109/36)1981(،130/38)1983(،61/40)1985(،159/42)1987(،29/44

)1989(،109/54)1999(،136/58)2003(،153/59)2004(،73/60)2005(،288/60

)2006(،172/61)2007(،272/62)2008(،63/60)2009(،64/38)2010.(

و تروريسم"• "حقوق بشر
،)1997(133/52،)1995(186/50،)1994(185/49،)1993(122/48هاي قطعنامه

و)1999(164/54 ،160/56)2001(،174/58)2003(،191/52)2004(،158/60)2005(،

171/61)2006(،159/62)2007(،185/63)2008(،63/185)2009(،64/168)2010(،

221/65)2010.(

"راهكارهاي حذف تروريسم"•
165/52،)1996(210/51،)1995(53/50،)1994(60/49،)1991(51/46هايقطعنامه

و)2001(88/56،)2000(158/55،)1997( ،27/57)2002(،87/58)2003(،46/59

)2004(،43/60)2005(،40/61)2006(،71/62)2007(،129/63)2008(،63/129

)2009(،34/65)2010)(U.N.DOC,2010(.

به مسئله تروريسم اين مجموعه متعدد از قطعنامه هاي مجمع عمومي نشانگر توجه ويژه

مي باشد كه خود باعث هنجار سازي در اين موضوع .است

 سه جريانتكاملو انعكاس
 در دستور كار مجمع عمومي قرار گرفت موجب 1972وريسم در سال زماني كه مسئلة تر

 شورايي، در ابتدا فقطانمجمع عمومي مانند اكثر ارك. گرديدنگراني زيادي در ميان اعضاي آن

به عنوان كه آن را و تنها زماني كه نسبت قابل توجهي از اعضا آماده بودند واكنش نشان داد

هاي مستمر يكي از ويژگيبنابراين،. وع را براي بحث پذيرفتيك مسئله در نظر بگيرند، موض

به عنوان يك مسئلة كلي، عدم توافق  باهادولتمباحث تروريسم در مجمع عمومي ي عضو

 بوده"تروريسم بين المللي"و"اعمال تروريستي"،"تروريسم"هاي تعاريف معمول از واژه
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 مجمع عمومي60/49المللي قطعنامة حتي اعالميه راهكارهاي حذف تروريسم بين. است

مي دهد سه زمينه زير قرار :تروريسم را در مقوله اعمال كيفري در

هايد مجدد تاك.1 ي عضو ملل متحد به طور جدي بر محكوميت قطعي تمام اعمال، دولت

و رويه هاي تروريستيروش و ها و غير قابل توجيه، در هر جايي به عنوان موضوعي كيفري

مي شود، شامل كساني كه روابط دوستانه ميان بوسيله بههادولتهر كسي كه آن را مرتكب  را

و امنيت و كساني كه يكپارچگي مي اندازند ميهادولتخطر  كنند؛ را تهديد
و اصول ملل تاييد آنكه اعمال، روش.2 و رويه هاي تروريستي، نقض فاحش اهداف ها

به شمار مي نآنها ممكن است. روندمتحد و امنيت بين المللي تهديدي به صلح و سبت  باشند

هاروابط دوستانه ميان ميدولت به خطر و اندازند، همچنين مانع همكاري بين را  المللي شوند

و مباني دموكراتيك جامعه هستند؛ حقوق بشر، آزاديدرصدد نقض  هاي اساسي

در.3 كه در جهت ايجاد وضعيت وحشت  گروهي بوسيله جامعه، تكرار آنكه اعمال كيفري

از افراد يا اشخاص خاصي به منظور اهداف سياسي صورت گيرند در هر شرايطي غير قابل

و غيره كه براي علي؛توجيه هستند رغم هر مالحظه سياسي، ايدئولوژيك، نژادي، قومي، مذهبي

.)U.N, 1994:1294( توجيه آنها داشته باشند

اي را جامعة ملل پيش نويس معاهده. اي جديد نيستناتواني در موافقت با تعريف، پديده

دري جنايي كه عليه دولتهر گونه اقدام كه تروريسم را كردتهيه   به قصد ايجاد حالت وحشت

مي كرد،اذهان افرادي خاص يا گروهي از اشخاص يا كل جامعه صورت گيرد اما،. تعريف

بين الملل پيوسته بر ارايه تعريفي از حقوق".هاي الزم را براي اجرا كسب نكردهرگز تصويب

و دولتي تاكيد داشته است و عبدالقادر،("تروريسم فردي در.)369: 1386النبا  تعاريف ارائه شده

درقطعنامه به كار رفته كه جامعه ملل-1937 سال هاي مجمع عمومي عبارات مختلف

ك و مجازات تروريسم را با جزييات آن مطرح  را به كار مي برد، اما-ردكنوانسيون جلوگيري

كه اعمال تروريستي بايد عليه دولت  جهت گيري شده باشدآنها فاقد اين خصوصيت بودند

)U.N.DOC,2008(.ها به تعريف واژه تروريسم هستند با همان تالش كه اكنون معطوف يي

ن اينكهي جامعة ملل مواجه بود، مواجه هستند؛ اينكه چگونه واژه را بدوهاتالشمانعي كه

 به طور مثال،.نند، تعريف كنندكهاي سركوبگر را جنايتكارانه اعالم مقاومت در برابر رژيم

و اعضاء نهضت عدم تعهد از ابتدا تالش" و لبنان كشورهاي عربي خاورميانه بويژه سوريه

به طور دقيق تعريف  و بر تفاوت آن با مبارزاشوزيادي را به كار بردند تا واژه تروريسم تد

كشورهاي غربي قايل به تفاوت ميان تمامي در مقابل،. آزادي بخش صحه گذاشته شود

و معتقدند كه ارايه تعريف  و مبارزات آزاديبخش خشونت آميز نيستند عمليات تروريستي

و مشكلي را در راه مبارزه با آن حل نمي : 1382آل حبيب،("كنددقيق تروريسم امكان پذير نيست
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 با مجادله ولي از بحث تروريسم در مجمع عمومي نشده است، مانع معما، اين اما.)177

و بر سر اينكه چه ميزان بر مخاصمه بر سر تشخيصهادولت  مسلحانه مشروع از تروريسم

 بار نخستينمجمع عمومي. اي تروريسم تأكيد كنند، تحت تأثير قرار گرفته استداليل ريشه

به عنوان مسئله اي به ابتكار كرت والدهايم دبير كل 1972سال مجزا در سپتامبر تروريسم را

كه مالحظة خود را ناشي از چندين واقعة عمدة تروريستي، به خصوص حمله مطرح ساخت

و كشتن ورزشكاران اسرائيلي در المپيك تابستانيبه فرودگاه لود و دستگيري در اسرائيل

 خاص به منظور بررسيايهعمومي كميتكه مجمع كرداو پيشنهاد. در مونيخ دانست 1972

هاهاي عملي بهبود راه و بينتالش و مجازات فعاالني داخلي المللي براي شناسايي، توقيف

از،اين با وجود. اعمال تروريستي تشكيل دهد به سرعت با ائتالفي  بحث مجمع عمومي

به سمت پذيرش حقوقهادولت و چين هاي جهان سوم، بلوك شوروي بخشي آزاديجنبش

و ساير اشكال سلطة خارجي، محكوم) سفيد(هاي استعماري يا نژاديي در مقابله با رژيملم

چ به علت سركوب ين رژيمنساختن و تأكيد بر اينكههاجنبشهايي ي آزادي بخش ملي

مي باشد، تغيير جهت يافتايترين راه براي پايان دادن به تروريسم رفع مطمئن .ن اشكال سلطه

و قطعنامه مشخص اين عنوان پيشنهاد والدهايم.دشتغيير توجه با تغيير در عنوان دستور كار

كه جان انسان"عبارت بود از  و ساير اشكال خشونت ها را راهكارهاي جلوگيري از تروريسم

و يا آزادي به".هاي اساسي را به خطر اندازدبگيرد يا تهديد كند  وقتي موضوع براي بحث

به بحث گستردهكميته ششم وا راه كارهاي" تر در عنوان جديدگذار شد، ترجيحات جهان سوم

 كه جان معطوف شد از نظر آنها تروريسم پديده اي است"جلوگيري از تروريسم بين المللي

بيانسان ياكگناه را بگيرد يا تهديد هاي به خطر اندازدآزادي ند و مطالعه؛هاي اساسي را

و اعمال تروريستي كه در فقرت داليل اصلي اشكال و نااميدي نهفته است روريسم ، خشم، ظلم

هاي ديگر را در تالش براي برخي افراد جان خود يا انسانكه شودمي منجربه اين همچنين

مي شد  كميتة مخصوص.)Peterson, 2004:179( تغييرات راديكال فدا كنند انعكاس داده

در3034نامة قطعبوسيلهتروريسم بين المللي كه مورد تأسيس شد، عهده دار تحقيق

و شناسايي داليل تروريسم شد به. راهكارهاي عملي جلوگيري به هر صورت، متن قطعنامه

د راي17با مخالف35به راي موافق76كه با اده شدهسوي تأكيد بر داليل فرضي سوق

كادامه مخالفت بر سر چگونگ.)U.N, 1972: 650(شد ممتنع تصويب  تةميي پيشروي بحث در

به موضوع در .دش منجر1975و 1974، 1973هايسالمخصوص به تأخير افتادن در توجه

كه در آن تعريفي از تروريسم ارايه شد، توافق نامه سال در1973نخستين سند بين المللي  ژنو

و سركوب تروريسم بين المللي بود تر. مورد منع وريسم ارايه در آن توافق نامه دو تعريف از

و دومين تعريف بر اساس شمردن برخي مظاهر اين پديده  شد كه نخستين آن تعريف معياري
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و عبدالقادر،( بود كه اقتدار كميته)1977(147/32و) 1976(102/31 قطعنامه هاي.)369: 1386النبا

و قطعنامة مخصوص را تجديد مي ش قرار مورد پذيررا كميتههايگزارشكه164/34كنند

ها، تأكيد قوي بر تمايز دهدمي  امامي كنندها را حفظي آزاديبخش ملي از تروريستجنبش

به منظور جلب صريحمحكوميت به اقدام عليه عامالن آنها و توجه كافي  اعمال خشونت بار

هاآراء ممتنع از سويو هاي جهان سوم ميانه روتر حمايت دولت ي غربي را با هم دولت

91 ممتنع دومي با آراء27با مخالف9به موافق100 قطعنامه با آراء نخستين.ندآميزميدر

و سومي با آراء28با مخالف9 به موافق  ممتنع تصويب22 با موافق بدون مخالف 118 ممتنع،

.)(U.N,1976: 834; 1977: 971; 1979: 1149 شد

و غرب بر سر تروري شددر حالي كه با جنگ سرد مجادالت شرق در؛سم دولتي كمرنگ

كه از سياست ميانتقاداتي و آفريقاي جنوبي مطرح به طور هاي اياالت متحده، اسرائيل شد

مي شد به اين واژه استناد يا. مداوم كه در مورد حمايت دولت، كمك قسمتي از اين بحث

م"تروريسم با حمايت دولت"همراهي در عمل تروريستي بود با استفاده از واژه  باحث در

باهادولت. اصلي ادغام شد  اين عبارت را هم براي توصيف شرايط ممكن براي همكاري

و هم براي متهم ساختن تروريست كه محرك، حامي، مشوق يا پناهگاهي امنهادولتها يي

ميبراي تروريست به كار  برخالف واژه"تروريسم با حمايت دولت"عبارت. برندها هستند

اا"تروريسم دولتي" كه به طور مثالتهامي از هر جهت بوده به اين معنا  از سوي اياالت ست

و ساير هامتحده و خاورميانه مطرح شده است، هم از سويهادولت عليه دولت يي در آفريقا

و كوبا، عراق، ليبي ها از سوي تعدادي از نيزو سايرين عليه اياالت متحده ي جهان سوم دولت

هانگراني. شان مطرح شده استاي منطقهعليه همسايگان نزديك يا  از استفاده از دولت

ا زير؛ها يا همكاري با آنها كامالً با چارچوب هنجاري مجمع عمومي سازگار استتروريست

از"راهكارهاي حذف"جريان ها هميشه  خواسته است از كمك، حمايت يا تحمل دولت

.)Peterson, 2004: 181-2( نندكها در قلمروشان خودداري فعاليت تروريست

به حقوقكه فعاليت"تروريسم دولتي"تغيير توجه از كه با رجوع هايي را شامل مي شود

هاالملل در مورد استفاده از زور در روابط بين به دولت با"مي توانند محكوم شوند، تروريسم

مو تروريسمتميز ميان، تغيير در تالش براي"حمايت دولت قابل توجيه را حانهلّس مقاومت

ميمز ني كه در دهة.دكننعكس  تصويب شدند، اين امر را مورد تأييد قرار 1970قطعنامه هايي

و كه در مقابل حاكميت استعمار، نژادگرايان يا اشغال خارجي مقاومتهاگروهدادند كه افراد ي

نقض«نيز 1985 تصويب شده در سال61/40قطعنامة. كنند نبايد تروريست شمرده شوندمي

و آشكار حقوق بشر اي«را در زمرة» گسترده و بيان» داليل ريشه  تروريسم قرار مي دهد
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كه بسياري از مي كه عليه رژيمهادولتكند به درگيري، افرادي را هاي ظالم سركوبگر دست

مي زنند، تروريس .)U.N, 1985:168( قلمداد نمي كنندتمسلحانه

به مسئله تروريسم بين المللي ايجاد پايان جنگ سرد، شرايطي را .دكر براي توجه دوباره

و تالش براي مذاكرهابرقدرت هاي پايان جنگ در موردها خود را از منازعات جهان سوم

بنابراين در اين شرايط جديد، مجمع عمومي مي توانست. داخلي طوالني مدت كنار كشيدند

بنخستينبراي  و قطعنامهه بار در مورد مسئلة تروريسم  را در دسامبر51/46اجماع برسد

ها از نكته قابل توجه ايجاد قاعده جديد براي تشخيص تروريست.دكر تصويب 1991

كه تعريف آنها مقاومت -مبارزهكه بود كسانيشاملكنندگان بر حق در مقابل سركوب بود
به حاكميت استعمار مي نژادگرايان يا سلطةيشان براي پايان بخشيدن -خارجي مشروع تلقي

به اين.)U.N,1991: 823-5( شود كه بيشتر اعضاي جنبش عدم تعهد اين نكته نشان مي داد

كهديدگاه  هاو حتي افراد تمايل داشتند به لحاظ اخالقي قابل توجيه دارند، گروه كه اهدافي يي

ابددر انجام مقاومت مسلحانه خو و اعمال به لحاظ اخالقي قابلراز به استفاده از توجيه

كم.هاي معين احتياج دارندمحدوديت به معناي اميدهايي بر اين اساس كه پايان جنگ سرد

به نااميدي تبديل شدند به. شدن فعاليت تروريستي خواهد بود، و مداوم منازعات جديد

و هدف قرار دادن شهروندان عادي  باودشخشونت تبديل شدند مباحث مجمع عمومي

به خود گرفتاهميت يافتن و سوي جديد  اشخاص درگير متأثر از تروريسم، سمت

)182 Peterson, 2004:(.به نگراني در مورد كساني كه با اعمال تروريستي آسيب مي بينند

و تروريسم“هاي جريان بهترين شكل در قطعنامه نويس آنها در كميته كه پيش” حقوق بشر

و بيان گرديده و نشست. استسوم تهيه شد هاي اخير ملل متحد در مورد جلوگيري از جرم

و نظارت بر آن، كميسيون حقوق  اصالح مجرمين، كميته ملل متحد در مورد جلوگيري از جرم

و حفظ حقوق بشر، منابع اصلي الهام  و كميسيون فرعي آن در مورد ارتقاء بشر ملل متحد

اي مجمع عمومي آغازي بر اظهاره اين جريان از قطعنامه. اند بخش تأمالت كميته سوم بوده

و روند مناسب حقوق اشخاص متهم به دست داشتن در  نگراني در مورد شرايط قربانيان

كه با وادار ساختن اكنون اين جريان از قطعنامه. فعاليت تروريستي بود ها، معماهاي هنجاري را

به عامالن اعمال تروريستي بدو و مؤثر نسبت ن زيرپا گذاشتن دولت مبني بر واكنش سريع

مي حقوق بشر بين و موازين مربوط به آن مطرح شد، انعكاس از. دهند المللي بخصوص پس

به سوق دادن 2001سپتامبر  و هواداران حقوق بشر نسبت ، تعادل هنجاري تغيير كرده است،

هاتمايالت به سمت تبعيت از موضوعات حقوق بشر به منظور همكاري در مقابل دولت

ب.اند اظهار عالقه كردهاه تروريست ميه اين موضوع را ي مريهاتالشتوان در شكست خوبي

به كميته ضد رابينسون، كميس ر عالي حقوق بشر براي وارد ساختن كارشناسان حقوق بشر
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كه موضوع تفسير بسياري از جرايد نيز بوده استكرتروريسم شوراي امنيت مشاهده .د

مي"حذف تروريسمراهكارهاي"هاي جريان قعطنامه و همانند بيشتر دولت محور باشند

مي» راهكارهاي جلوگيري از تروريسم«جريان  كه چارچوبي هنجاري ارائه بههادولتدهند  را

و جلوگيري از آن با روش به عنوان شكلي از اعمال جنايتكارانه به تروريسم هاي پليسي توجه

مي كنند به علي.و به همكاري با يكديگر براي جلوگيري از آن ترغيب رغم اين كه استناد

)U.N,2000(و اعالميه هزاره ملل متحد)U.N, 1994: 824(اعالمية پنجاهمين سالگرد ملل متحد 

ني با هايي را مبني بر جهاهاي اخير در مورد تروريسم، ديدگاه در مقدمه هاي بيشتر قطعنامه

و برابري در بردارد اما مجمع عمومي نسبت به داليل ثبات به لحاظ روابط انساني، عدالت تر

بن. اصلي تروريسم توجه كمتري نشان داده است بست بر سر تعريف واژه اين جريان از

كه سعي يا ارتكاب آنها از سوي"تروريسم" به اعمال خاص  با مشخصه غيرقانوني دادن

و ها ممك تروريست هان است كه چنان اعمالي را مرتكب دولت به همكاري در قبال كساني  را

مي مي مي شوند وادار به. كند سازد، اجتناب ها بطور مداوم در بحث"تروريسم دولتي"ارجاع

اين. خوردبه چشم نمي» راهكارهاي حذف«هاي جريان اين واژة در قطعنامهاما؛شود شنيده مي

كه در بحثهاها نگرانيقطعنامه  بيان شده"تروريسم دولتي" در مورد 1980هاي دهةي اصلي

ازهادولتسازند تا بر دو اصل تأكيد كنند؛ اول تائيد وظيفه بودند، عنوان مي  در خودداري

هاسازماندهي، تحريك، كمك يا مشاركت در اعمال تروريستي عليه ي ديگر؛ دوم تأكيد دولت

كه اعمال تروريستي اي براي تهديد يا بكارگيري زور عليه ساير توانند بهانه نميبر اين امر

به تروريسم آشكارا از رهيافت. باشنددولت ها اينجاست كه رهيافت مجمع عمومي نسبت

به عنوان جرمي قطعنامه. شود شوراي امنيت دور مي هاي مجمع عمومي بر توجه به تروريسم

مي  كه از طريق نظارت از آن جلوگيري هاي شود تأكيد دارند، در حاليكه قطعنامهفراملي

به عنوان مسئله مي شوراي امنيت تروريسم را كه.دهند اي امنيتي مورد توجه قرار مي توان گفت

و بين"راهكارهاي حذف"جريان  المللي كافي به منظور تأكيد بر نياز به ايجاد قواعد حقوقي داخلي

 عمومي با تأسيس يك كميتة مخصوص جديد در مورد مجمع. دهد جلوگيري از تروريسم را ادامه مي

در تروريسم بين و.دكريشهاتالش سعي در ارتقاء 1996المللي از اين كميته خواسته شده كه شناسايي

هاي موجود در معاهدات چند جانبه جهاني بپردازد كه مبين همكاري عليه فعاليت كمك به رفع شكاف

سرايهتر مبني بر ايجاد معاهد روازانهد، پيشنهادات بلندپهستنتروريستي   منسجم با عدم موافقت به

يك. مجدداً به شكست انجاميده است"تروريسم"و"تروريست"هاي تعريف واژه انديشة برگزاري

كميته مخصوص جديد به تهيه. كنفرانس در سطح عالي در مورد داليل تروريسم نيز ناموفق بوده است

ازجل معاهده 1997نويس پيش  Convention for the Suppression( هاي تروريستيگذاري بمبوگيري

of Terrorist Bombings(1999و معاهده جلوگيري از تأمين مالي تروريسمConvention for the) 
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Suppression of the Financing of Terrorism (از» راهكارهاي حذف«جريان. كمك كرد  مرتب

كند كه اطالعات مربوط به پذيرش معاهدات چندجانبه در موردميي عضو درخواستهادولت

و وضعيت حقوق داخلي و مجازات تروريسم به دبير كل ملل متحد تروريسم شان را در مورد جلوگيري

هااين اطالعات،. ارائه دهند ي كميته مخصوص را در تشويق اقدام ملي عليه تروريسم تالش

 Counter Terrorism( كميته تحت الشعاع كميته ضد تروريسمبه طور كلي، اين. كنند هدايت مي

Committee(شوراي امنيت قرار دارد )Peterson,2004: 183(.

 هنجارهاي ضد تروريستي مجمع عمومي
ها را از ساير افراد تميز تر تروريست مجمع عمومي تعدادي از هنجارهايي كه بطور واضح

اس مي كه نبايد با اعمال.تدهند، مورد تصديق قرار داده هنجار اول بر اين تأكيد دارد

مي اين هنجار از قاعده. برخورد كرد» جرايم سياسي«تروريستي همانند  در اي فاصله گيرد كه

و حقوق داخلي در مورد استرداد يافت مي به اكثر معاهدات و هاشود ميدولت از اجازه دهد

كه در ضمن درگيري سياسي سا زمان يافته، در مقابل اقتدار دولت خواهان استرداد افرادي

مي مرتكب جرم شده مي. ورزند اند، خودداري به تروريست هنجار دوم بر اين تأكيد ها كند كه

و از مجازات بگريزند  با وجود. نبايد پناه داد تا نتوانند از وضعيت پناهندگي استمداد جويند

 به دولتي كه)Non-Refoulement() ترداداس(ها، قاعدة سنتي عدم برگشت اين، اين قطعنامه

به علت وابستگي سياسي، نژاد، قوميت، جنسيت يا ساير خصوصيت را ها شخص ممكن است

وكه قطعنامه در حالي.)U.N,1996:120(اند مورد پيگرد قرار گيرد حفظ كرده هاي مجمع عمومي

ممنابع ازي ملل متحد از قطعي اعالم كردن فهرست هنجارها امتناع ورزند ولي به فهرستي

 ;U.N,1991:824( دهند دوازده معاهدة جهاني در همكاري ضدتروريستي جايگاهي مركزي مي

و.)1996:1209 به آن توجه شود كه بايد به عنوان جرائمي براي پيگيري اين معاهدات اعمالي را

و مورد احترام را تعريف مي در. كنندنه اعمالي سياسي مورد شروط مخاصمه تغيير ديدگاهها

مي شوند كه طيفي از شرايط. مسلحانه مشروع در اين معاهدات ديده معاهدات قبلي موادي را

كه در ضمن مقاومت در برابر كردند در برمي را تعريف مي و هميشه شامل اعمالي بود گرفت

و نژادپرستان صورت مي كه آنها را اعمال كيفري نمي سلطة خارجي استعمار .ندشمرد گرفت

مي1985معاهدات منعقد شده بعد از سال و يا حذف در، اين شروط را محدود و كند

مي نسبت به اعمال كيفري، كليهادولتسازي در مورد ادعاي صالحيت قاعده . باشند تر

:كنند معاهدات چند جانبة فعلي روي هم رفته، ده عمل زير را به عنوان جرم تعريف مي

ميهاي چند جان موافقتنامه :كنند بة فعلي روي هم رفته، ده عمل زير را به عنوان جرم تعريف
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كه درون هواپيماي در حال پرواز بر فراز درياهاي ساحلي، امنيت هواپيما• هر عملي

؛)U.N, 1963:704(يا نظم درون آن را به خطر اندازد يا اين امكان را ايجاد كند 

 ,U.N(ر ساختن خلبان به تغيير مسير گروگان گرفتن هواپيما بطور مستقيم يا با مجبو•

؛)1971:133

مداخله در پرواز امن با خشونت عليه اشخاص؛ اعمالي جهت صدمه رساندن به•

به هواپيما؛ كارگذاشتن مواد منفجره يا مواد ديگر در هواپيما؛ وارد ساختن خرابي يا صدمه

 صدمه يا دخالت در هواپيما روي زمين طوري كه پرواز را غير ممكن كند؛ ايجاد خرابي،

به خطر اندازد كه امنيت پرواز را  ,U.N(تسهيالت هوانوردي؛ يا انتقال اطالعات غلط

؛)1971:1151

رساني پرشدت كه در اثر آن امنيت سكوهاي ساحلي تصرف كنترل، حمله، يا صدمه•

؛)U.N,1988: 685(به خطر افتد 

؛)U.N,1988:672(تصرف كنترل كشتي در درياهاي ساحلي•

قتل، ربودن، يا حمله به سران دولت يا حكومت، وزيران امور خارجه، يا نمايندگان•

به ساختمان هاي سازماني دولتي يا ميان دولتي داراي مصونيت ديپلماتيك كه در زمان حمله

به آنها صدمه بزند، خارج از كشور اداري، منزل شخصي، يا وسايل نقليه كه ممكن است شان

؛)U.N,1973:775(خود هستند 

و اورانيومدريافت، تصرف، انتقال يا واگذاري ايزوتوپ• و پلوتونيمها در ها هايي كه

؛)U.N,1980:419-33(ساختن اسلحه مفيد هستند 

به منظور وادارساختن يك حكومت، سازمان بين• المللي بين توقيف يا گرفتن شخصي

ي به انجام ا عدم انجام كاري دولتي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد

)U.N,1979:1144(؛

هاي خشونت عليه افراد، تسهيالت، يا هواپيماي در حال خدمت در فرودگاه•

به بين و خرابي يا صدمة جدي به مرگ يا آسيب جدي المللي هوانوردي كشوري كه منجر

و عملكردهاي فرودگاه را مختل سازد  ؛)U.N,1988(تسهيالت فرودگاه يا هواپيما شود

هاي عمومي يا ساير فضاهاي عمومي به رساني عمومي به ساختمانب يا صدمهتخري•

به ساكنان آنها  ؛)U.N,1997:1348(قصد مرگ يا صدمه

هاتأمين مالي آگاهانه افراد يا• ي درگير در تروريسم بطور مستقيم يا غيرمستقيم گروه

به آنها از طريق پولشويي ).U.N,1999:1233(يا كمك كردن

ك ها، هنجارهايي را در برابر اند اكثر اين كنوانسيونه برخي مفسرين اشاره كردههمانطور

كه مطابق حقوق جنگ مدون حمله به شهروندان، گروگانگيري، يا كشتن زندانيان بنا مي نهند

هنجارهاي معاهده همچنين. است1977هاي الحاقيو پروتكل1949شده در كنوانسيون ژنو 
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به بازيگر تروريست از اينكه گستردهيدرك و با فشار آوردن به گروهي ثالث ها از طريق حمله

و خواسته مورد به اهداف به دنبال رسيدن مي نظرشان دهند هاي خود هستند ارائه

)Kuttrie,1993(.كه معاهده بينق اي المللي جلوگيري از اعمال تروريسم هسته ابل ذكر است

(Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)  با 2005 آوريل13نيز در 

 مجمع عمومي ملل متحد در مورد مالكيت يا بكارگيري غيرقانوني وسايل يا مواد بوسيلهاجماع

شدبوسيلهاي هسته از. بازيگران غيردولتي تصويب هااين كنوانسيون كهميدولت خواهد

كچارچوب به تروريسم هستههاي قانوني مرتبط با كيفري اعالم اي ايجاد ردن جرائم مربوط

به دستگيري، نمايند و به طريق مقتضي ، جرائم گزارش شده را مورد تحقيق قرار دهند

و استرداد مجرمان مبادرت با اين معاهده همچنين، همكاري بين. نندكبازجويي المللي

و بازجويي و انتقال اي، از طريق تقسيم اطالعات، هاي تروريسم هستهتحقيقات  استرداد

و بازجويي به تحقيقات به منظور كمك ميبازداشت شدگان .دكنهاي خارجي را درخواست

و بازجويي افراد تا حدي نيز رفتار با بازداشت شدگان را اين كنوانسيون با تمركز بر تحقيق

بعنخستيناي كنوانسيون تروريسم هسته. سازد مطرح مي كه از كنوانسيون ضدتروريسم است د

 1997نويس اوليه آن در سال تصويب شده است در حالي كه پيش2001 سپتامبر11حوادث

شدبوسيله در. روسيه پيشنهاد داده و 2005 سپتامبر14اين معاهده 30 براي امضاء گشوده شد

و تصويب حداقل مي شود22روز پس از امضاء براي مشاهدة متن اين معاهده( كشور، الزم االجراء

بهبن .)pdf.766-59-a/usa/int.un.www://http:گريد

مواد مربوط به حوزة صالحيت اين معاهدات، قواعدي را براي همكاري در مقابل عامالن

كه  هاتروريسم، با تعريف شرايطي توانند در مورد واقعة تروريستي خاصي ادعايميدولت

وكاي خاص براي متهم طرح هاي رويهيت كنند، پادمانصالح هانند، يي كه عامالن متهم دولت

به دولت داراي صالحيت براي محاكمه  به محاكمه يا تحويل آنها در آنجا قرار دارند را وادار

ميك هاهاي اين مواد در طي زمان با تمايل سازي قاعده. نهند نند، بنا به ايجاد تعهدات دولت

ر مجمع عمومي هاي حاض اغلب بازتابي از قطعنامهها اين كنوانسيون. تر، تغيير كرده است روشن

كه در قاعده مي هاي سازي باشند، زيرا نمايندگان درگير در مذاكرات متأثر از تغييراتي هستند

مي اين قطعنامه هاي پس از حمله در مورد ها ابتدا بر پاسخاين كنوانسيون. گيرد ها صورت

و محاكمة عامالن متهم تمركز دارندشناسا به. يي محل مجمع عمومي همچنين دولت ها را

و انواع راه هاي كاهش احتمال فعاليت تروريستي را اقدامات پيشگيري كننده تشويق كرده است

.)(Peterson,2004:186 مورد تأييد قرار داده است

وك  نخستينكار گزارشي كه ميتة مخصوص مجمع عمومي در مورد تروريسم از طريق ساز

و تشويق1996در210/51بار در قطعنامة از تأسيس شد، كاركرد يادآوري كننده نيز دارد؛
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و دو جانبه در مورد جلوگيري از فعاليت خواهد كه معاهدات جهاني، منطقهميهادولت اي،

و محكوميت و پيگردها كه در آن عضو هستند تا وقايع تروريستي بههاتروريستي را ي افراد

و ترتيبات مربوط به و اطالعات مربوط به قوانين داخلي علت فعاليت تروريستي را برشمارند،

هاپاسخ. جلوگيري از تروريسم را ارائه دهند، فهرست كنند  متفاوت بوده است، اما نظام دولت

جه گزارش اين امكان را ايجاد مي ت كند كه كميتة مخصوص كاركردي همچون يك يادآور در

تر در مقابل تروريسم داشته باشد، با اين وجود به نوعي با تأمين نظام گزارش همكاري گسترده

الشعاع قرار گرفت، تحت2001 شوراي امنيت در 1373 قطعنامة بوسيلهمشابه، كميتة تروريسم 

)Bayefasky,2000(.به شكل يك قطعنامه كه  استراتژي جهاني ضد تروريسم ملل متحد

(A/RES/60/288) ها بوسيله 2006يك برنامه اقدام الحاقي در دسامبرو ي عضو پذيرفته دولت

هاچون. شد نيز از اهميت برخوردار است  بار با يك رهيافت استراتژيك نخستين براي دولت

چه به طور مشترك براي مبارزه با تروريسم موافقت كردندو تصميم گرفتند كه گام هاي عملي

چه جمعي براي  و مقابله با تروريسم برداشته شودانفرادي . (U.N,2006)جلوگيري

بر رفتار تأثير قطعنامه هاهاي مجمع عمومي  دولت
هاارزيابي ميزان تأثير مجمع عمومي بر رفتار  براي اقدام عليه تروريسم دشوار است دولت

به رفتار نگاهي دقيق. شوند زيرا عناصر زيادي وارد بازي مي هاتر مدولت كه وقايعي نشان دهد

كه در نزديكي دولت مييتروريستي عمده بخصوص آنهايي  به مراتب بيشتريافتند، تأثير اتفاق

به تروريسم دارد را نسبت به قطعنامه  اين نيز؛هاي مجمع عمومي بر تمايل آن دولت در توجه

كه توجه هاواضح است ميدولت و زياد و كم چه ميزان شود اما ارزيابي اينكه متغير است به

شرايط سياسي هرچه. باشد اين تغييرات وابسته به وقوع حادثه تروريستي است، سخت مي

و كنوانسيون باشد، قطعنامه هاي چند جانبه در هاي مجمع عمومي در مورد تروريسم بطور علني

به خودداري از تهديد يا بكارگيري نيرهادولتمورد اعمال غيرقانوني بطور ضمني  وي را وادار

هاي اولية آمادگي يكي از نشانه.نندك مسلح عليه دولتي ديگر در پاسخ به وقايع تروريستي مي

به تروريست در سختهادولت به كنوانسيون گيري نسبت هاي چند ها، تصويب يا الحاق

كه اعمال خشونت جانبه ميبار را غيرق اي است و يا راهكار انوني اعالم هاي مبتني بر كنند

ميجلوگيري اي طوالني تصويب كنوانسيونهاي چند جانبه اغلب رويه. سازند را مطرح

را باشد، اما وقوع قابل توجه مسئله مي اي كه در كنوانسيوني مطرح شده است، اين روند

از. كند تسريع مي مي11به هر حال گام تصويب قبل و نشان كه سپتامبر داشته شده بود دهد

 :Peterson, 2004(ها قرار داشته است از قبل در دستور كار دولتالمللي مسئله تروريسم بين

به شيوه.)191 به عمل كردن به منزله قول دادن در بسياري از كشورها. اي خاص است تصويب
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كه شروط معاهده را در حقوق داخلي به پيش رفتن با قانون اساسي يا احكامي دارد عمل نياز

ها درخواست عمومي در مورد حذف تروريسم از دولتهاي مجمع قطعنامه. ادغام نمايد

ق مي عمكنند كه تغييرات و اكثر انون اساسي داخلي را در مورد ل تروريستي گزارش دهند،

ميدولت ها نيز بسياري از دولت. دهند ها حداقل برخي از جزئيات حقوق داخلي را گزارش

به منظور اجراي تعهدات جد به ايجاد ظرفيت اجرايي را. يد خود دارندنياز ملل متحد اين نياز

، شاخة تروريسم به طور مجزا درون دفتر1999در سال. از طرق محدودي عنوان ساخته است

هايي ها را شامل سازماندهي كارگاهالمللي كنترل جرم تأسيس گشت كه شماري از فعاليت بين

به عهده گرفته است براي كارگزاري بهبنگري(هاي اجراي حقوق داخلي  .http://www. Odccp:د

Org / terrorism(.از"به هر حال هاكنوانسيون هاي ضد تروريسم مي خواهند دولت ي عضو

و به سازوكاركه در تعقيب انسيون ها، پيش بيني شده در اين كنومجازات متهمين با توجه

به عم كه هيچ مكان امني براي همكاري الزم را به نحوي رفتار كنند هال آورندو تروريست

كه در كنوانسيون هاي ضد تروريسم پيش بيني شده نظاماما. وجود نداشته باشد  هاي اجرايي

).159: 1382كرم زاده،("عمالً در مبارزه با تروريسم موفق نبوده اند

هنتيج
كه تروريسم را به عنوان مسئله قطعنامه مي هايي سازند در واقع بيان اي كلي عنوان

هاارهاي برخوردار از حمايت گسترده ميان گيري هنج شكل ي عضو در زمان تصويب دولت

و نشانه وهاي مورد بحث، هستندو بيانيههاي مبني بر گستردگي آن حمايت از طريق آراء آنها

كه تا به حال. براي ارائه آن استمحلترين مجمع عمومي مناسبطبيعي است خطوط راهنما

ا در مورد تروريسم بين به برخورد با عمل تروريستي المللي تخاد شده است نشان دهندة ترجيح

و نه بهانهبه عنوان مسئله و جمعي به اجراي حقوق فردي اي براي تهديد يا استفاده اي مربوط

ا و با رهيافتي.ستاز نيروي مسلح مجمع عمومي واژه تروريسم را تعريف نكرده است

بهيغيرمستقيم اعمال ميگيزه يا شرايط آنها،ان خاص را بدون توجه . دهد جنايي تشخيص

كهمجمع عمومي برخي راهكارهاي را عملي را نيز پيشنهاد كرده است  اعمال تروريستي

مي سخت ميها همچنين اين قطعنامه. سازد تر  را سازند كه عنوان تروريست امر را آشكار

آن نمي ال قابل توجيه مقاومت را اعم توان براي افراد درگير درآنچه اكثريت مجمع عمومي

مت سياسي تلقي مي و هم عامالن و در ساير موارد هم قربانيان هم، حقوقي دارند كند، به كار برد

. استكه شايستة رعايت

كننده اظهار نگراني در مورد شرايط ترغيب1990هاي تصويب شده در دهة در متن قطعنامه

به چشم مي ميخورد اما در مباحث مجمع تروريسم كمتر به سه شكل ديده اول. شود عمومي
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به قطعنامه و هاي در ارتباط با تروريسم در كميته در مباحث كلي مربوط و ششم هاي سوم

به منظور برپايي كنفرانس سطح باال در مورد تروريسم تالش ها  بوسيلهي مداوم جهان سوم

و مطرح مي هايي در مورد نيهدر بيا«دوم. سازد مجمع عمومي كه دليلي اصلي را شناسايي

به اتخاذ مقاومت مسلحانه واداشته است كه گروهي را كه شامل داليلي است . شرايط خاص

كه به مسائل ديگر مربوط سوم در قطعنامه برخي از آنها مانند اعالمية هزاره، تصوراتي. اند هايي

كه در آن منازعة خشونت در را مبني بر جهاني بهتر متماميبار شود، بياني اشكال آن رفع

به خلع سالح هسته برخي ديگر، همچون قطعنامه. سازند مي الملل اي يا تجارت بين هاي مربوط

كه ناكامي در پيشرفت خلع سالح يا خلق نظام اقتصادي بين اين امر را عنوان مي المللي كنند

كه موجب تروريسم است از با وجود. برابر، شرايطي را بوجود آورد  مثلهادولت اين، برخي

و قطعنامه اياالت متحده آمريكا از بحث در مورد داليل ريشه در اي كامالً اكراه دارند هاي

و اكثريت مجمع عمومي در برخورد با اين اكراه موفقيتي ارتباط با آن را كمتر مي پذيرند،

ها. نداشته است به شكل ساخته پرداخته كردن تالش چه ي مجمع عمومي در ارتقاء هماهنگي

المللي براي تقويت همكاري عليه تروريسم يا به شكل وادار ساختن رچوب حقوق بينچا

به همكاري با يكديگر، نتايج مختلف داشته استحكومت هااينجا نيز ايستارهاي. ها ي دولت

راهكارهاي"آنچه در مورد جريان فعلي. عضو، تعريف كنندة عمل مجمع عمومي است

كه در سطح گفتاري در خصوص اتخاذ قابل توجه است، وسعت اجم"حذف اعي است

كه به مرتكبين اجازه راه و بستن مفرهاي قانوني هاي اضافي در مقابله با مرتكبين اعمالي خاص

و مجازات اجتناب كنند، وجود دارد مي . دهند از پيگرد

و ساير اصالح در ميان حقوقدانان بين اق كنندگان، سنت ديرينه المللي تدار اي مبني بر حمل

و همچنين اخالقي وجود دارد مي. گسترده حقوقي كنند كه برخي آنها اينگونه استدالل

را قطعنامه و استمداد از آنها بطور مكرر، وضعيت قواعد حقوقي محدود كننده ها با ذكر

مي. اند يافته كه قطعنامة آنها متذكر در"اتحاد براي صلح"377شوند  براي توجيه نقشي فعال

بم و فصل مخاصمهديريت و اين امر از طريق برگزاري حران يا حل  بكار رفته است

 در مورد1980ها يا جلسات خاص در مورد شرايطي بخصوص، همانند جلسة كنفرانس

 آنها اينگونه.)Van krieken,1999( در مورد خاورميانه انجام شده است1982افغانستان يا جلسة

 منشور،23مي براي ايجاد اركان فرعي براساس مادة كنند كه قدرت مجمع عمو مالحظه مي

. تواند در تأمين اركان شبه قضائي براي برخورد با فعاليت تروريستي مورد استفاده قرار گيرد مي

به اين امر اشاره مي كه مجمع عمومي با عدم پذيرش استوارنامة نمايندگي، آنها همچنين كنند

و بطور مؤثر مانع از مشاركت آنها در اكثري خاص اعمال فشار كرده استهادولتبر 
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هاي نظام ملل متحد نيز اغلب رهبري هاي ملل متحد شده است، زيرا ساير سازمانفعاليت

.پذيرند مجمع عمومي را در چنين موضوعاتي مي

اي براي ترغيب تمام اين مالحظات احتماالتي را مبني بر فرا رفتن مجمع عمومي از عرصه

و  مي شكلمتقابل با اين وجود اين. سازند گيري هنجارها در جهت همكاري واقعي، مطرح

و واكنش دولت هاي عضو گاهي اوقات بجاي. داردهادولتهاي احتماالت بستگي به ايستارها

به سمت انزوا متمايل مي شوند، اما مجمع عمومي با انزوا نتوانسته ادامة ارتباط با دولتي خاص

ر هاي فشارهاي يكجانبه از سوي كشورهاي قدرتمند، تحريم.ا تغيير دهداست رفتار دولتي

و  هاجمعي شوراي امنيت، بخصوص در مورد آفريقاي جنوبي(ي اجتماعي فراملي جنبش

رغم علي. اند، در ايجاد تغييرات قابل توجه در سياستگذاري الزم بوده)تحت رژيم آپارتايد

د ، در حال حاضر حوزة (ICC) المللي يوان كيفري بينموافقت اكثر دولت هاي جهان با تأسيس

تربه عالوه، تأسيس آن بدنبال روند سنتي. گيرد هاي تروريستي را دربرنميصالحيت آن فعاليت

كه آن برگزاري كنفرانس ملل متحد به منظور ايجاد يك مطالعه چند جانبه صورت گرفت،

به قطعنامة مجمع عمومي براي تأسيس به تري در حقوق پاية محكمICC معاهده نسبت

مي بين به شيوه الملل مي هاي پيچيده بخشد، سياست اجماع هنوز با اي عمل كند؛ گاهي اوقات

و گاهي موافقت واقعي را نشان عبارات نوشته شدة دقيق، مخالفت مداوم را محو مي سازد

در. دهد مي آخرين دهه با اين وجود حوزة موافقت عملي در رابطه با تروريسم بخصوص

به دهة"كوچكترين مخرج مشترك". گسترش قابل توجهي يافته است  بطور 1990 نيز نسبت

كه سعي در اظهار شكايت از طريق حمالت نظامي بر واضح بيشتر مخالف با اعمالي است

و دولت ها در جلوگيري ازبرخورداري تروريست و زندگي روزمره دارند، ها شهروندان عادي

اند، با اين وجود، دولت ها هنوز در اتخاذ اشكال قوي تر شده گي مصمماز حقوق پناهند

به عنوان شكلي از جرم فراملي كه مستلزم برخي  همكاري چند جانبه در برخورد با تروريسم

.از پيشنهادات حقوقدانان است، آمادگي ندارند

و ماخذ :منابع
:فارسي. الف

و)1375(آل حبيب، اسحاق.1 فصلنامه مطالعات سازمان ملل اقدامات سازمان ملل براي مواجهه با آن،، معضل تروريسم

و زمستان(4و3سال اول شماره،متحد ).1375پاييز

و عبدالقادر، غسان.2 :، مترجمتالش هاي سازمان ملل متحد براي مقابله با تروريسم بين المللي،)1386(النبا، سهي

ب و حقوق نو: ين الملل، تهرانابوالفضل تقي پور، تروريسم . موسسه مطالعات انديشه سازان

:تهران دكتري دانشگاه تهران،هرسال، صالحيت مجمع عمومي سازمان ملل متحد در استقرار امنيت،)1348(علي خردمه،.3

.تير ميهن،
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و، نگاهي به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروريسم،)1382(كرم زاده، سيامك.4  شماره10، سال پژوهشمجلس

38.
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