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 حقوق و بشر حقوق بر المللي نيب يفريك محاكم و حقوق ريتأث
   بشردوستانه

 
 

  * شهيندخت موالوردي
 

    ديباچه
تـأثير حقـوق و محـاكم    « پژوهشـي   –انديشي مذكور به بررسي علمي كه همنظر به آن
خواهد پرداخت، لذا ارائه مطلـب در  » المللي بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانهكيفري بين

كه در ذيل عنوان كلي نشست، موضوعي  است آن مستلزم نشست، اين در علمي مباحث قالب
هاي كيفري، آراي قضـايي و شـبه   از پيش، در قالب مقاله علمي آماده وضمن واكاوي نظريه

المللي در موضوع منتخب، شناسايي و در راستاي تحليل علمي نهادهاي بين و قضايي محاكم
ها و گيري از پارادايمط حقوقي قرار گرفته باشد و آنگاه با بهرهموضوع، مورد تدقيق و استنبا

هاي حاصل از اين پويش علمي، ميزان و نحوه تأثيرگذاري اين دو حوزه را بر ديگري گزاره
طلبد؛ مهم، موضوعي است كه در عين اهميت، زماني و مقامي ديگر مي اين ليكن  .نمود تبيين

سازي و اجرايي خود، كه اتفاقاً به جهت خور جايگاه تصميمبنابراين بهتر آن است كه به فرا
                                                                                                                                        

  .است معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده ،شهيندخت موالورديدكتر  *
  

  119 - 126 ص ، ص1395 تابستان، 1 ، شمارهسيزدهم، سال  (ISJ)المللي  عات بينفصلنامه مطال
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مجموعه  هاي دستگاه زيرترين دغدغهنشست دعوت شده است، مهم در شركت همين، براي
كنندگان در جمع كه اصوالً مقامات علمي و پژوهشـگران در  خود را در موضوع، به شركت

ترغيب و هدايت ايشان در حركـت  اين موضوع هستند، منتقل نمايد تا شايد گامي باشد در 
   .بنيادي و كاربردي كشور هايهاي پژوهشبه سمت اولويت

 
  محور نخست -الف

شود در باب اهميـت و ضـرورت ورود   اي كوتاه ايراد ميمحور نخست، ابتدا مقدمه در
گانه دولت نسبت به تحقق حقوق بشر؛ آنگـاه بـه   هاي حاكمه در مقوله تعهدات سهدستگاه
گيـري از آن بـه سـمت    توان با بهـره شود كه ميندوجهي سلبي و ايجابي اشاره ميتدابير چ

ها گام برداشت كه ازجمله اين تدابير، تدابير مربوط هاي انساني در همه موقعيترعايت حق
  . به عدالت كيفري است

ي تحليـل  هـا شـيوه  هاي نظام حقوق بشر ملل متحد، يكي ازمستفاد از اسناد و رويه - 1
 اين. باشدوجهي ميشناسي سهب گونهلها، نگريستن به تعهدات در قات تعهدات دولتماهي
ها جهت رعايت حقوق انساني نيت دولتاز تحليل در ارزيابي ميزان كارآمدي و حسن شيوه

، به شرح هاي بشرياين شيوه، تمامي حق براساس. باشدمي متحد ملل تبطمر اركان مستمسك
براي  3و تعهد به اجرا 2، تعهد به حمايت1؛ يعني تعهد به احترامهدتع زسه شكل اموجد  زير

  :هستند هادولت
  

   تعهد به احترام
مستقيم در اجـراي  رمستقيم يا غيها از مداخله تعهد به احترام مستلزم اين است كه دولت

براي . استنكاف نمايند مندي از حريم خصوصي هاي بشري؛ خصوصاً حقوقي چون بهره حق
هاي قانوني،  مشي ها و خط باشند وفق اين تعهد، از اتخاذ سياستمي ملزم دولتي ادهاينه مثال

   4.قضايي، اجرايي و ديگر اقدامات متضمن نقض اين حق خودداري ورزند
                                                                                                                                        
1. Obligation to Respect. 
2. Obligation to Protect. 
3. Obligation Fulfil. 

، 1392، 5، ش 2هاي بشري، فصلنامه شهر قانون، س ها از منظر حقزهرا جعفري، تأملي بر ماهيت تعهدات دولت .4
 .154ص 
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   تعهد به حمايت

هاي حق نقضاشخاص ثالث در  ها از مداخلهدولت كه است مستلزم اين حمايت تعهد به
دارد، تضمين نمايند ها را ملزم ميبراي مثال اين تعهد دولت 5.رندبه عمل آو استنكاف بشري

بهداشت و درمان، دسترسي برابر شهروندان به خدمات بهداشتي  سازي در حوزهخصوصي
در واقع، وفـق ايـن تعهـد دولـت     . و درماني و داروهاي مورد نياز را مخدوش نخواهد كرد

، )من جمله حق بر سالمت(ر نقض حقوق انساني ها در برابهگرو و افراد از حمايت مسؤوليت
 عهده بر را) هاي خصوصي و يا واردكنندگان دارونظير بيمارستان(توسط بازيگران غيردولتي 

با وضع قوانين مناسب و كنترل مؤثر بر عملكرد افراد خصوصي از نقـض   استملزم  و دارد
اقدامات مؤثر و ضروري ها جلوگيري به عمل آورده و در صورت نقض، اين حق توسط آن

  .را در تعقيب متخلفان و جبران خسارات وارد بر قرباني ترتيب دهد
  

   تعهد به اجرا
 كليـه  هـاي بشـري  حـق  تعهد به اجرا مستلزم اين است كه نهادهاي دولتي جهت تحقق

اين خصيصـه از   6.معمول بدارند اجرايي را و گذاري، قضايياقدامات مقتضي؛ اعم از قانون
با اتخاذ تـدابير ضـروري جـدي، مـؤثر و      براي مثال، داردنهادهاي دولتي را ملزم ميتعهد، 

گـذاري، قضـايي، اجرايـي، و    هاي قـانون فوري در تدوين، اجرا، نظارت و ارزيابي سياست
هاي متضمن نقض حق بـر  ها و رويهكني يا بازنگري و اصالح قوانين، مقررات، عرفريشه

شكلي  به را هاآن رواني نيز و جسمي سالمت كه زنان ختنه نتيس يرويه مثال براي ( سالمت
  . طريق نمايند طي حقاين ، در مسير تحقق و رعايت )منفي تحت تأثير قرار خواهد داد

ها اعمال اطمينان از اينكه حقوق بشر در همه موقعيت حصول از سوي ديگر جهت - 2
قوق طرفين درگير مخاصمه مسلحانه به مسئوليت و ح الملل بشردوستانهشود، حقوق بينمي

پردازد كه بخـش اعظـم آن را   ويژه در ارتباط با افراد غيرنظامي ميطرف؛ بهو كشورهاي بي
دهند و يكي از مؤثرترين ابزارهاي جامعه جهاني بـراي تضـمين   زنان و كودكان تشكيل مي

                                                                                                                                        
 .154منبع پيشين، ص   .5

 154منبع پيشين، ص  .6
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جنايتكاران  سازوكار ينا با واقع در  .است مسلحانه مخاصمات زمان در هاانسان كرامت و ايمني
ناقضين هميشه و همه جا بايد مورد تعقيب و هيچ كجا در امان نيستند )جنگي و غيرجنگي( 

اندازه در مخاصمات مسلحانه، قواعـد اساسـي   جهت جلوگيري از خشونت بي. گيرندقرار 
  :المللي بشردوستانه بايد ملحوظ نظر باشد؛ ازجمله بايدحقوق بين

 ي و رواني اشخاصي كه از جريان مخاصمه خارج هستند، احترام حق و تماميت جسم به
 گذارد؛

 رساني به دشمني كه تسليم شده يـا از جريـان مخاصـمه خـارج اسـت،      كشتن يا آسيب
 باشد؛ ممنوع مي

 آوري و مورد مراقبت قرار گيرند؛مجروحين و بيماران بايد جمع 

 هـا و ابزارهـاي جنگـي    يوهطرفين مخاصمه و اعضاي نيروهاي مسلح آنها در انتخاب ش
كارگيري فنون و ابزارهاي اختيار نامحدود نداشته و بايد اصل تناسب و ضرورت بين به

جنگي با خطر موجود و اصل تفكيك بين اهداف، اماكن و اشخاص نظامي و غيرنظامي 
  . را رعايت نمايند

نـام  در ظرفـي بـه   نـه  بشر حقوق خاص انسان است، انساني كه  در مجموع حقوق - 3
هـا از يكـديگر   آنچه فصـل انسـان  . دبتانژاد را بر مي ماند و نه قالبي مانندجنس محدود مي

است، عرضي است كه به جهت اشتراك در كرامت ذاتـي اصـوالً رادع هـر نـوع نـابرابري      
 توسعه انساني پايـدار هاي بشري جزء ضروري و الينفك درواقع، تحقق تمامي حق 7.است

از لوازم اساسـي ايـن تحقـق محسـوب      تدابير چندوجهي مؤثر اتخاذ آيد و مĤالًبه شمار مي
شود و بدون ترديد، در بين تدابير متفرق اما منسجم، ميان تدابيركيفري و اعتالي حقـوق   مي

بشر ارتباط وثيق طرفيني وجود دارد؛ به نحوي كه براي مثال، تعيين، تعريف و تدوين جـرم  
هـاي ديگـر   مالن رفتارهاي ناقض حقوق و آزاديو مجازات با هدف تعقيب و سزادهي عا

نفسه حمايت از حقوق بشر را ارتقاء خسارات وارده به قرباني، فيمؤثر  افراد انساني و ترميم
آيد؛ اما از سوي ديگر، ميزان بخشد و اساساً تدبيري براي رعايت اين حقوق به شمار ميمي

                                                                                                                                        
ها فرصت(فراز فيروزمندي، بانك جهاني و حقوق بشر : اي از دكتر سيدقاسم زماني بر كتاب با مشخصات زيرديباچه .7

 .13، ص 1391ي حقوقي، ها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش)المللهاي فرارو از منظر حقوق بينو چالش
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هاي تحقق شاخص براي ايجابي و تدابيرسلبي اتخاذ و هاي بشريو اجراي حق حمايت احترام،

هاي انساني، به نوبه خود، غناي كيفي عدالت كيفـري را بـه ارمغـان خواهـد آورد؛ لـذا      حق
توان از تـدبير عـدالت كيفـري بـراي ارتقـاء      شود ضمن اينكه ميطور كه مالحظه ميهمان

هـاي  لـه شـاخص  فراوان گرفت، در عين حال، رعايت حقوق بشر و ازجم حقوق بشر بهره
شـود،  مربوط به دادرسي عادالنه كه جزء جدايي ناپذير حقوق مدني و سياسي محسوب مي

شود و اساساً پربيراه نخواهد بود خود، غناي مفهومي و شكلي عدالت كيفري را موجب مي
  . آيدهاي حقوق مدني و سياسي به شمار ميكه قائل به آن شويم عدالت كيفري ذيل پاردايم

طور كه حقوق كيفري در غنابخشي و تحقـق حقـوق بشـر و    نظري ديگر، هماناز م - 4
- هاي اساسي نقش تعيين كننده دارد، در عين حال، اين حقوق خصوصاً در بعد جـرم آزادي

هاي كيفري انگاري حداكثري و تعريف محدوديتبا دست يازيدن به جرمتواند انگاري، مي
بينـي رفتارهـاي خودسـرانه، راه بـراي حمايـت از      انگارانه براي حقوق افراد و يا پيشجرم

هاي دادرسي عادالنه و يا رعايت امنيت فردي و اجتمـاعي، مسـدود   حقوق بشر و شاخص
هـاي بشـري،   به اين جهت، در عين توجه به تـدابير كيفـري بـراي حمايـت از حـق      .نمايد

طبق نمود تا در هاي حقوق بشر مننمايد، حدود و ثغور اين تدابير را بر شاخصضروري مي
 سازي تدابير كيفري، راه استفاده سوء، عليه حقوقشناسايي، تعيين، تعريف، تدوين و اجرايي

 ؛هاست اهداف مجازات بحث از اي زيرمجموعه بشر، ذاتي كرامت ؛ درواقعنشود هموار افراد
زي كننده مجازات، تنها قـادر هسـتند، مجـازات را تـا مـر      به اين معنا كه همه اهداف توجيه

و گوهر انساني وي، تا حـد يـك شـيء     8تجويز نمايند كه به انسانيت انسان، آسيب نرسيده
تواند،  در واقع اگر هدف از مجازات تأمين مصالح انسان است، پس مجازات نمي. تنزل نيابد

حريم انسان را درنوردد؛ چراكه انساني بودن، مرزي نيست كه با اصالح انسـان، بايـد بـدان    
كه مرز قانوني تنبيه است، مرزي كه براي احترام گذاردن به وي، بايد دسـت  دست يافت؛ بل

كم يك چيز را  ها، دست ترين قاتل به عبارت ديگر، به هنگام تنبيه خبيث. نخورده باقي بماند
  9.باشد وي مي» بودن  انسان«بايد محترم شد و آن 

                                                                                                                                        
وگوي  المللي حقوق بشر و گفت ، مجموعه مقاالت همايش بين»تر  هاي هرچه انساني به سوي مجازات«، رحيم نوبهار .8

 . 332، ص )1380قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد، (ها،  تمدن

 .332همان، ص  .9
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  محور دوم - ب
هاي هاي انساني، برخي از گروهالي حقاعت فرآيند در كه شودمي اشاره بحث دوم محور در

بيمـاري  (، معلوليت، وضـعيت سـالمت   )كودكان و سالمندان(انساني به جهت جنس، سن 
و يا بـه جهـت وضـعيت     ، سكونت در مناطق حاشيه و دور از مركز)العالج و خاصصعب

ند و باشو غيره، نيازمند تدابير حمايتي خاص مي غيرنظامي خود در طول مخاصمه مسلحانه،
اي نسبت به ايشان پرداخته ها و باورهاي كليشهاز اين بين، به گروه زنان و دختران و انگاره

هاي عميق اجتماعي دارد و اينكه اين تفاوت در جنس، ايشان را شود كه بعضاً ريشه در اليه
پذير هاي برابر در جايگاهي آسيببرخورداري از فرصت ها ونقض حقوق و آزادي به نسبت

هاي  و بسترسازي چندوجهي تدابير نيازمند پذيريآسيب اين با مقابله جهت لذا و است داده ارقر
باشد تا در پرتو آن، براي مثال، در سـه  نهادين هستيم و ازجمله اين تدابير، تدابير كيفري مي

بعد زير در فرآيند بسترسازي براي شناسايي، مقابله، كنترل، و پيشگيري از وقوع رفتارهـاي  
 :آميز و ناقض كرامت انساني زنان و دختران طي طريق نماييمشونتخ

 كيفرنماندن عامالن نقض حقوق؛تعقيب و بي 

 ترميم مؤثر خسارات وارده به قرباني؛ 

  تدابير احتياطي و پيشگيرانه كوتاه مدت و بلندمدت براي جلوگيري از تكرار رفتارهاي
 .مذكور و بروز و ظهور آن

 

  :محور سوم -ج
به اقداماتي كه اين معاونت در موضوع، به انجـام رسـانده، بـا تأكيـد بـر       ور سومدر مح

سـازي و  هماهنـگ و نيـز   حمايت مؤثر از قربانيان پيشگيري و مقابله با خشونت عليه زنان،
شود؛ از جمله ميپرداخته  ربط در مقابله با خشونتهاي ذيانسجام بخشي وظايف دستگاه

 :موارد زير اشاره نمودتوان به اهم اقدامات، مي

  نسبت به مسائل مبتالبه حوزه زنان؛ ازجمله قاچاق انسـان  انگاريموضوع جرماقدام در :
شركت فعال در كارگروه تخصصي تدوين اليحه تعزيرات  ضمن اين موضوع معاونت در
هاي مقرر ، و با استعانت از شاخص)موضوع اصالح كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي(
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ويژه پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق انسان؛ المللي مرتبط؛ بهبيندر اسناد 

المللي جنايات منضم به كنوانسيون بين) ميالدي 2000مصوب (خصوصاً زنان و كودكان 
پيشنهاد 1383سازامان يافته فراملي، موادي را در مقام اصالح قانون قاچاق انسان مصوب 

عمل كساني كه با توسـل  ت در اين موضوع آن بود كه ترين پيشنهاداازجمله مهم نمود؛
به عناوين مجاز قانوني؛ از قبيل ازدواج موقت، اقامت، فرزندخواندگي، تحصيل يا كـار،  

آورند، كشي فراهم ميموجبات خروج زنان و كودكان را از مرزهاي كشور به منظور بهره
 انگاري شود؛تحت عنوان قاچاق انسان جرم

 توان به در دستوركار بودن تدوين انگارانه و پيشگيرانه از جمله ميجرم در موضوع تدابير
اشاره نمود؛ اين اليحه در قالب چهار فصل زير،  اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت

مورد توجه  تدابير عدالت كيفري براي حمايت از امنيت زنانموضوع را خصوصاً از بعد 
  :قرار داده است

شناسي خشونت و بازشناسي شقوق و اشكال مختلف آن؛ اعم از فصل اول به مفهوم  - 
هنگام  ازدواج زود نظير( سالمت مغاير رسوم و اقتصادي، آداب رواني، جنسي، جسمي،
 و غيره اختصاص دارد؛) و اجباري

فصل دوم به تشكيالت و تدابير حمايتي و پيشگيرانه در موضوع خشـونت پرداختـه    - 
هـاي  را با عضويت دستگاه لي پيشگيري از خشونتكميته ماست و براي اين منظور 

 ربط، اركان، اهداف و وظايف مشخص، تعيين نموده است؛اجرايي و قضايي ذي

انگاري مصاديقي از خشونت را مورد توجه قرار داده است كـه البتـه   فصل سوم جرم - 
 موادي از اين فصل كه به حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي اختصاص داشت،

اصالح كتاب مشاركت معاونت حقوقي قوه قضاييه در قالب ده ماده، در متن اليحه با 
 ادغام شد؛ هاي بازدارنده،و مجازات تعزيراتپنجم قانون مجازات اسالمي موضوع 

 فصل چهارم نيز به آيين دادرسي كيفري در موضوع مقابله با خشونت اختصاص دارد؛ - 

تي و مدني مقرر در اليحه، هم اينك اين بخش و البته به جهت ناكافي بودن تدابير حماي
سازي قرار دارد كه در اين فرآيند، نظريه مشورتي اساتيد مرتبط را تكميل و نهايي ردر دستو

 سازي خواهيم نمود؛استعالم و در متن سند پياده
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 توان عضويت و مشاركت فعال در مرجع ملـي كنوانسـيون   از ديگر اقدامات معاونت مي
هاي ارت دادگستري را مورد اشاره قرار داد كه در چهارچوب آن، طرححقوق كودك وز

مشتركي را در موضوع مقابله با ازدواج زودهنگام و ختنـه دختـران در دسـت عمليـاتي     
سازي دارد؛ نيز عضويت در كميته ملي پيشگيري از جرم معاونت اجتماعي و پيشگيري 

معاونت براي ارتقاء حقوق زنـان در   هاي ايناز وقوع جرم قوه قضاييه، از ديگر فعاليت
 .آيدپرتو تدابير پيشگيرانه و كيفري به شمار مي

  :به موارد زير نيز اشاره نمود توان به فراخور مقتضيات جلسه،از ديگر اقدامات معاونت مي 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضاييه جهـت   تفاهم نامه همكاري با امضاي - 

ارتي و تخصصي و نيز پيشگيري از وقوع و يا گسترش و تعميـق  هاي مهتوسعه آموزش
 هاي اجتماعي و ايجاد مراكز مراقبت بعد از خروج براي زنان زنداني؛آسيب

امضاي تفاهم نامه همكاري با كانون وكالي دادگستري مركز كه از جمله محورهـاي آن   - 
در دعاوي ناشي از  زنان از مشاوره حقوقي رايگان باالخص مندسازيبهره: عبارتست از

خشونت آميز؛ نظير تجاوز به عنف، خشونت خانگي، جرايم ناموسي، اسيدپاشي،  اعمال
 جنسي؛ دو و جنسي هويت اختالل داراي زنان و محيط كار در جنسي هايمزاحمت و آزارها

هـاي  امضاي تفاهم نامه همكاري با كميسيون حقوق بشر اسالمي در موضـوع پـژوهش   - 
 .به زنان، خانواده و كودكاندر موضوعات مبتال بنيادي و كاربردي

 
  پايانير محو -د

در ارتقـاء   و علمـي  به مرجعيت نقش و جايگاه مراكز پژوهشـي  نهايتاً در محور پاياني 
شود ميربط پرداخته هاي اجرايي ذيهاي عملياتي دستگاهها و برنامهشكلي و ماهوي طرح

تر  بشر رنگ و صبغه جدي حقوق و كيفري حقوق موضوعات تخصصي؛ نظير خصوصاً در كه
هـاي عمليـاتي و شـكاف در ايـن     به خود گرفته و تفرق و پراكندگي نظرات علمي با طرح

هاي الزم سازي زيرساختضرورت فراهم بر عالوه خود، همه اين بخشد ومي كاهش را حوزه
و پژوهشگران  نظرانهاي اجرايي، مستلزم عزم و اراده جدي اساتيد و صاحبتوسط دستگاه

 ها و دسـتاوردهاي علمـي و  هاي اجرايي و انتقال آخرين يافتهدر فرآيند مشاركت با دستگاه
  .باشدهاي مذكور ميهاي عملياتي دستگاهبرنامه و هاطرح و اسناد در آن جانمايي و سازيبومي
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