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 المللی بینمخاطرات و تکالیف حقوقی دولت در مقیاس ملی و 

 باقر شاملو

 حقوق دانشگاه شهید بهشتیانشکدة ددانشیار 
 

 (Yusefi_9@yahoo.com)  ل یوسفیابوالفض

 مدرس دانشگاه

 )25/9/1394 :تاریخ پذیرش – 14/8/1394 :تاریخ دریافت(

 چکیده
قدرت عمومی با وضعیت  ۀهمواجهای ناشی از  چالشخسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و 

اضطرار عمومی، موجب شدده اسدت تددویا سدازواارهای حقدوقی متناسدب بدا ایدا شدرای  ضدرورتی           
منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق  بهنظارت بر رفتار دولت  . از یک سو،شودناپذیر  اجتناب
عمدومی و دولدت بده حاامیدت     و از سوی دیگر عدم التزام مقامدات  ضروری است  مخاطرهدورة در  افراد

اهم استانداردهایی اه ، موجب مسئولیت متولیان امر خواهد بود. ناشی از مخاطرات بحران ةدورقانون در 
ا یقدرا در مواجهه با بحران باید توس  دولت رعایت شوند عبارتند از: احراز تهدید استثنایی مسدتند بده   

 .العاده فوقدر اجرای تدابیر  ر اتخاذی و عدم تبعیضمعقول، ضرورت و تناسب در اقدام، موقت بودن تدابی
 المللدی  بدیا تواندد در سدطم ملدی و     مدی همچنیا، تخطی دولت و مقامات عمومی از ایا ضواب  قانونی 

 .اندرا متوجه آنها حقوقی مسئولیت 

 .حقوقی مسئولیت ،مخاطرات ،حاامیت قانون ،تکالیف دولت کلیدی: های واژه

                                                           
  :09123844623نویسندة مسئول، تلفا  Email: baghershamloo@gmail.com 
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 مقدمه

خسدارات زیدادی بده اقتضدای ماهیدت       حیدات بشدر وجدود داشدته و     ةدوردر  مخاطرات همواره

و ضدرورت   اهمیدت بودن، بر جوامع بشری تحمیل ارده اسدت.   ناپذیر و اجتناب ناپذیر بینی پیش

شدده   «داندش مخداطره  »موجب پیدایش علدم ندویا   مخاطرات، آثار ناشی از ااهش  تالش برای

راحدل  ایا داندش، در اشدور مدا قدوام نیافتده و در م      .اه ارتباط نزدیکی با علم حقوق دارد است

دلیدل   بده ی اده  وضعیتست از ا آمیز عبارت شرای  مخاطرهطورالی،  ه. بگیری است شکلابتدایی 

ی اجتمداعی حداد    هدا  محیطی، زیستی، بهداشتی، صنعتی، اقتصادی یا آشوب و بحرانثیرات أت

دولدت بدا   مقابلدۀ   شود. میان ایجاد م حیات جمعی انسوتداآن خطری علیه نتیجۀ شود و در  می

گدذاری و آمدوزش در ایدا     سدرمایه محیطی، چالش امتری دارد؛ زیرا دولت بدا   زیستمخاطرات 

اه بیم نقض حقوق افراد وجود  درحالی ،ی چشمگیری را تحصیل اندها موفقیت تواند میحوزه 

حظدات جددی وجدود    ی اجتمداعی مال هدا  دولت با مخاطرات ناشی از بحران ۀمواجهندارد. اما در 

در مفهدوم خداص، شدرای     تواند به مسئولیت ایفری مقامات عمومی منتهدی شدود.    میدارد اه 

 ،آمیز ناظر بر حواد  قهری طبیعدی مانندد سدیل، زلزلده، سدونامی و خشکسدالی اسدت        مخاطره

اخیر موجب رشد  ۀدهدو در  ویژه بهی اجتماعی ها و صدمات ناشی از بحران ها اه آسیب درحالی

ناپدذیری را   شده و خسدارات جبدران  گرایی و خشونت در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا  راطاف

ی تروریستی بواوحرام، گدروه دولدت اسدالمی، گدروه النصدر و      ها جنایات گروه. ایجاد ارده است

دهدۀ  گرایدی و خشدونت در    طافدرا یی از ها ارایا و غیره نمونهوطلبان ا جداییجنایات و القاعده، 

و تعدار  مندافع    أی غربی برای انتقال خشدونت بده اشدورهای مبدد    ها . تالش دولتاستاخیر 

ور شددن آتدش جند  و     شدعله و  هدا  به تشدید خشونت گرایی، عمالً افراطها در مواجهه با  دولت

جهانی خواهد  ها آثار ایا بحرانبدیهی است اه  در خاورمیانه منجر شده است. ویژه به خونریزی

ی اجتماعی از چنان اهمیتدی برخدوردار اسدت اده در     ها خاطرات ناشی از بحرانبنابرایا، م. بود

جایگاه باالتری نسبت به مخاطرات طبیعی داشته  المللی بیامعادالت سیاسی و امنیتی داخلی و 

اامیت قانون، ضروری اسدت در شدرای    قرار دارد. در پرتو اصل ح ها و در اولویت همکاری دولت

دولدت   ۀمواجه ةنحوضواب  جا را فراگرفته است،  همهقانونی  بیانون و اه نقض ق اضطرار عمومی

التدزام   چارچوب قانون بررسی و تحلیل شدود.  اجتماعی در ناشی از بحران آمیز مخاطرهبا شرای  

دولت به حاامیت قانون در زمان وقوع مخداطرات، آثدار و پیامددهای حقدوقی در سدطم ملدی و       

ت دارد رضدرو  ،احتمالی دولت و مقامات عمومی حقوقیمسئولیت  دارد اه با توجه به المللی بیا

 بدان پرداخته شود.
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 و متدولوژی آنهای مقابله  شیوهالف( 

یکی ی حقوقی است. ها ی اجتماعی، استفاده از ظرفیتها مقابله با بحران ةشیو تریا و مهم اولیا

تدریا   مهم. استسی بشر های اسا ها، حمایت و تضمیا حقوق و آزادی تریا وظایف دولت از مهم

 ةانگاری رفتارهای تهدیدانندد  ها، استفاده از ابزار ایفری با جرم حقوق و آزادی تضمیا سازواار

انگاری خود شدیدتریا مداخلده در حقدوق    است. اما جرم افراد و مجازات ناقضان حقوق ها زادیآ

ا توجده بده امکدان    باید از توجیه مناسبی برخدوردار باشدد. اهمیدت ایدا موضدوع بد       است وبشر 

از های افدراد، در پوشدش حمایدت     بیش از حد در حقوق و آزادی ۀها و مداخل دولت ةسوءاستفاد

بعضدی از حقدوق را    :رسالتی دوگانه دارد عدالت ایفرینظام . در واقع آشکار است نظم و امنیت

برعهدده  حمایت از حقوق را نیدز   ۀاند و حال آنکه همیا نظام ایفری وظیف میمحدود یا سلب 

 رعایدت سدت اده   ا در وضدعیت اضدطرار عمدومی آن    مؤثر ۀهدف از تکلیف دولت به مداخل. دارد

د. در ایا مسیر، دولدت مجبدور اسدت برخدی از حقدوق را موضدوع       ان را تضمیاحقوق بنیادیا 

و ضدما حمایدت از    درید دسدت گ  هالعاده قرار دهد تا بتواند انترل اوضاع را ب ی فوقها محدودیت

بددون   .دناملی از نقض حقوق بنیادیا جلوگیری ارده و نظم و امنیت را برقرار  حیات و هویت

ی اجتمداعی و  هدا  بحدران ، مقابله بدا  در عصر حاضر یکی از موضوعات مهم حقوق ایفری ،تردید

ی هدا  سدوم و جدان گدرفتا فعالیدت    ة سپتامبر در آغاز هدزار  یازدهم ۀاست. پس از واقع تروریسم

تروریسدم   ۀی ایفدری بدر مسدئل   ها تمراز نظام ،گرا در جای جای جهانی افراطی و بنیادها گروه

در  روشنی اعالم ادرده اسدت دولدت    بهای  است. حقوق بشر در سطم جهانی و منطقه قرار گرفته

 خدود حمایت و حفاظت از افراد حاضر در قلمدرو سدرزمینی    اقدامات تروریستی و ضرورت زمینۀ

عام دولت نسبت به حمایدت از افدراد در برخدورداری از     دارد. ایا قاعده، از تکلیف حق و تکلیف

تریا تعهد  شود. مهم میمندی افراد از حقوق اساسی، ناشی  حقوق بشر و جلوگیری از موانع بهره

ها، تضمیا حق حیات و حق امنیت و ضروریات وابسته به ایا دو حق است.  حقوق بشری دولت

ن ایا حق، سایر حقوق معنایی نخواهند داشت. تریا حق انسانی است؛ زیرا بدو حق حیات، عالی

براساس اسناد حقوق بشر، ایا حق شامل تمام افرادی است اه در قلمرو سرزمینی دولدت قدرار   

رو، حتدی در وضدعیت    ایدا  ازتوجیده و مشدروعیتی نددارد؛     ،گونه تخطی از ایا حدق  دارند و هیچ

 [.2] اضطرار عمومی نیز باید ایا حق محترم شمرده شود

گیری از نیروی نظامی است. ایا شیوه  بهرهی اجتماعی، ها یا شیوه در مواجهه با بحراندوم

ادار   هبد  «جن  علیده تروریسدم  »اه علناً توس  جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در لوای 

 ۀمخاصدم قواعد حقدوق بشردوسدتانه نداظر بدر     د، پایبند مقررات حقوق بشری نیست و گرفته ش

. بیشتریا احتمال تعدی به حقوق افراد و نقدض حقدوق بشدر در    اند مین را نیز رعایت مسلحانه
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و آثار ناشی استفاده از ایا رویکرد به بروز جن  علیه افغانستان و عراق . نهفته استایا رویکرد 

ی مخفدی در خدا    هدا  گداه  شدکنجه منتهی شدد. پیددایش زنددان گوانتاندامو و ابوغریدب،      از آن 

بحدران  بدا  نظدامی در مقابلده    ةگیدری از شدیو   بهدره ای از معایدب   نمونه ،اشورهای متحد آمریکا

 اجتماعی است. 

 قابله و متدولوژی آنماستانداردهای ناظر بر ب( 

دولدت   ناظر بدر رفتدار   اروپایی حقوق بشر، استانداردهای دیوان ۀرویاسناد حقوق بشری و برخی 

تدابیر دولدت در مقابلده بدا     مشروعیت اقدامات و است. را تبییا ارده در شرای  اضطرار عمومی

ی اجتماعی، مستلزم رعایت ضوابطی اسدت اده در دو مرحلده قابدل     ها مخاطرات ناشی از بحران

تهدیدد اسدتثنایی علیده حقدوق      مخداطره، مسدتلزم احدراز   شناسایی  اول یا ۀمرحل بررسی است.

 اه پدس از در همیا راستا ضرورت دارد است.  معقولا یقرابه  بودن مستند و به شرط بنیادیا

 المللدی  بیا صورت هعنداالقتضا، بداخلی و  ایا وضعیت اضطراری در قلمرواحراز خطر استثنایی، 

مانند شورای امنیت سدازمان ملدل یدا     المللی بیاطور مثال، اعالم نهادهای  هب .شوداعالم رسمی 

محدل بدروز    ی سیاسی ازها ی رسمی دولتی مبنی بر لزوم خروج اتباع بیگانه یا دیپلماتها ارگان

 ۀمواجهد  دوم ۀمرحلد  است. المللی بیابحران، از مصادیق حدو  خطر استثنایی و ضرورت اعالم 

 .انترل شرای  اجتمداعی اسدت  برای  العاده فوق تدابیری آن اتخاذالزمۀ است اه  عینی با بحران

ت باشدد اده ضدما رعاید    آمیز باید متکی به اصدولی   مخاطرهاقدامات دولت در مواجهه با شرای  

تدریا ایدا    . مهدم اندد حاامیت قانون، حقوق و منافع جامعه و افراد خصوصی را توامان تضمیا 

 .انیم  میبررسی اصول را طی بندهای بعدی 

  ییاناستثاصل تهدید 

ی ها آمیز ناشی از بحران مخاطرهشرای  اصول حاام بر حقوقی  ۀمطالعاولیا اصل مورد توجه در 

شدرط تهدیدد اسدتثنایی اظهارنظرهدای      بارةاست. در ثناییاست، شناخت ماهیت تهدید اجتماعی

سدت  ا شده توس  ایا امیتده آن  تریا نکات تصریم توجه است. از مهمشایان حقوق بشر  ۀامیت

 ةانندد  تواند مصداق وضعیت اضطرار عمومی اده تهدیدد  بار نمی هر آشوب یا وضعیت فاجعه»اه 

طدی  »حقوق بشر مقرر داشته اسدت:   ۀیتام زمینه،در ایا  .]16[ «شودحیات ملت است، تلقی 

 1و بندد   4 ةمداد ، عالوه بر تعهددات  المللی بیاو خواه غیر  المللی بیاخواه  ،حانهلمخاصمات مس

حقوق بشردوستانه برای پیشگیری از سوء استفاده از اختیدارات   المللی بیامیثاق، قواعد  5 ةماد

براساس میثاق حتدی طدی مخاصدمات     ناشی از اعالم وضعیت اضطراری قابل اطالق خواهد بود.

شود تنها زمانی و تا حدی مجداز خواهدد   منجر مسلحانه، اقدامی اه به تخطی از مقررات میثاق 
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ی عضدو درصددد   هدا  بود اه آن موقعیت تهدیدی برای حیات ملت باشدد. درصدورتی اده دولدت    

دقت دلیل  بهند، باید باش المللی بیا ۀبه غیر از یک مخاصم ها در سایر موقعیت 4 ةاستفاده از ماد

از . ]16[ «ایا امر را توضیم دهند اه چرا در آن شرای ، چنیا اقدامی ضروری و مشدروع اسدت  

 مسلحانه وجود وضعیت اضدطرار عمدومی   ۀمخاصمحقوق بشر، صرفاً در صورت وقوع  ۀامیتنظر 

ومی را محرز است و در سایر موارد دولت باید وجود وضعیت اضدطرار عمد   آمیز( مخاطره)شرای  

 ةمادنظر از اینکه آیا بند اول  صرفاند  میوضوح بیان  به حقوق بشر ۀامیتاثبات اند. همچنیا 

گیرد یا نه، آن شدرای  بایدد    میمسلحانه یا بحرانی دیگر مورد استناد قرار  ۀمخاصمدر جریان  4

تدوان   میحقوق بشر  ۀامیتدر عبارات مل أتحدی جدی باشد اه حیات ملت را تهدید اند. با  به

مدال  قدرار داد.    خطدر را در احراز استثنایی بدودن   «موضوع تهدید»و  «شدت تهدید»دو عامل 

دیوان اروپایی حقوق بشر در ایدا خصدوص    .]9[ الوقوع و جدی باشد قریبتهدید باید  همچنیا

الوقوع بودن به ایا معناست اه وضعیت استثنایی خطدر یدا بحدران بایدد      قریببیان داشته است 

تواندد در حالدت بحدران یدا      میانوانسیون ن 15 ةمادیت داشته یا در شرف رخ دادن باشد و واقع

ای بدرای توجیده عددول از حقدوق و      وسدیله تهدید حیات ملت اه دور از ذها یا فرضدی اسدت   

ست اه صرف تهدید حیات ملت ا استثنایی بودن تهدید آن بنابرایا معنای ].19[ تعهدات باشد

تواند اعالم وضعیت اضطراری را توجیه اند؛ بلکه تهدید علیه حیدات   میاد نیا حقوق بنیادیا افر

 شددنی  الوقوع باشد اه با اعمال مقدررات عدادی آثدار آن انتدرل     قریبحدی جدی و  بهملت باید 

 نباشد.

  آمیز در قلمرو ملی مخاطرهشرایط اصل اعالم رسمی 

مددنی و سیاسدی، پدیش از    حقوق بشر، دولت عضدو انوانسدیون حقدوق     ۀامیت تفسیر براساس

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، باید تدابع دو شدرط اساسدی     4 ةماددرخواست استفاده از بند اول 

 آمیدز  مخداطره و  اضدطراری عمدومی   شدرای  نخست، موقعیت مورد نظر باید واقعاً به یدک   :باشد

ماً اعدالم  اند؛ دوم، دولت عضو باید وجود خطدر را رسد   و حیات ملت را تهدیدتبدیل شده باشد 

وضدعیت اضدطرار عمدومی مقدرر داشدته       داخلی اعالم رسمی بارةحقوق بشر در ۀامیت. ]6[ اند

منظور تضمیا اصول قانونی بودن اقدام دولت و حاامیت قانون در زمانی اده بدیش از    به»است: 

وضعیت اضطرار عمومی ضدروری اسدت؛ لدذا در     داخلی هر زمانی به آنها نیاز است، اعالم رسمی

م اعالم وضعیت اضطراری اه عواقب آن ممکدا اسدت تخطدی از هدر اصدل میثداق باشدد،        هنگا

اشورها باید در چارچوب قانون اساسی و سایر مقررات قانونی خود اه حداام بدر اعدالم چندیا     

حقوق بشر  ۀامیت ۀوظیفوضعیتی و اعمال اختیارات خاص وضعیت اضطراری است، عمل انند. 
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شدرط اعدالم رسدمی     .]14[ «ت مزبور را مورد مالحظه قرار دهدد است اه در ارزیابی خود مقررا

اده بیشدتریا    وضعیت اضطرار عمومی، برای اثبات اصل قانونی بودن و حاامیت قانون در زمانی

 . برای مشروعیت چنیا اعالمی، لزوماًناپذیر و ضروری است اجتنابامری  نیاز به آنها وجود دارد،

 معمدوالً  ].18[ معقول احراز شدده باشدد  ا یقراس  دولت با تو «الوقوع و جدی قریبخطر »باید 

امکدان چندیا    حد یی اه در قبال اعالم وضعیت اضطراری دارند، تاها دلیل مسئولیت بهها  دولت

متناسب با حددو  وضدعیت    انند میانند، درحالی اه اقداماتی اه اتخاذ  میوضعیتی را اعالم ن

حقدوق بشدر در    زمیندۀ در  ]21[ تانداردهای پاریساضطراری است. اصول سیرااوزا و حداقل اس

برای در  مواد میثاق حقوق مدنی و سیاسدی   ،آور نیستند ی، اگرچه الزامعموم وضعیت اضطرار

حداقل استانداردهای پاریس مقرر داشدته اسدت    ۀاعالمیرهنمودهایی ارزشمند دارند. بخش اول 

اندد بدرای مشدروعیت     مدی را تهدیدد  اوالً، اعالم رسمی وجود وضعیت اضطراری اه حیات ملت 

ییدد  أتاقدامات دولت ضروری است؛ ثانیاً، اعالم رسمی دولت باید توس  مجلس قانونگدذاری بده   

قانون اساسی اشورمان نیدز بیدان داشدته اسدت:      79. اصل شودرسیده باشد تا واجد اثر حقوقی 

اما  .اندی را برقرار ی ضرورها ودیتدولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمی موقتاً محد

 شرای  اضطراری از ایا ظرفیت قانونی استفاده نشده است.تجربۀ رغم  علیانون تا متأسفانه 

  آمیز مخاطرهشرایط  المللی بیناصل اعالم 

 ضدرورت  ،داخلدی  بر اعالم رسمی عالوه، آمیز مخاطرهشرای  یکی دیگر از استانداردهای حاام بر 

ا خصدوص میثداق حقدوق مددنی و سیاسدی مقدرر داشدته اسدت:         است. در اید  المللی بیااعالم 

رای برخی از تعهدات ناشی از تخطی )تخطی موقت از اج  از حق  اه  میثاق  ایا  طرف  های دولت»

را   میثداق   طدرف   هدای  سدایر دولدت    مکلفند بالفاصدله  ،انند می  استفاده (معاهدات حقوق بشری

 ایدا تخطدی    موجدب   اده   و جهاتی تخطی نموده  از آن  اه  متحد از مقرراتی  ملل  دبیرال  توس 

  ۀوسدیل  بهرا   مراتب نیز دهند می  خاتمه ها تخطی  ایا  به  اه  نمایند و در تاریخی  مطلع  است  شده

بدر   المللدی  بدیا ایا اعالمیه، ماهیت نظدارت   ].17[ «دهند  اطالع  امجر  از همان  جدیدی  ۀاعالمی

ها در زمان اعدالم وضدعیت اضدطرار عمدومی را      قلمرو حاامیت دولتحقوق بشر در  مؤثراجرای 

های عضدو میثداق حدق اعتدرا  بده عددم        انوانسیون مذاور، دولت 41 ةماددارد؛ زیرا براساس 

 .]10[ دی عضو میثاق را دارنها  رعایت حقوق بشر در قلمرو دولت

 العاده فوقتدابیر  اصل ضرورت 

اساسدی   شدرط شود،  میقوق مدنی و سیاسی متبادر به ذها انوانسیون ح 4 ةمادگونه اه از  آن

میثداق حقدوق مددنی و     4 ةمداد العداده مسدتند بده     فوقبرای انجام هر گونه اقدام و اتخاذ تدابیر 
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بدر   عالوهمحدود به ضرورت ناشی از اضطرار باشد. ایا اصل  ،سیاسی آن است اه اقدامات مذاور

 ۀمنطقد ی زمدان،  هدا  لفده ؤهدا، بدا م   دولدت  المللدی  بدیا شده در طدرح مسدئولیت    موارد الی بیان

جغرافیایی، گستردگی آثار وضعیت اضطراری و نوع اقددام اتخاذشدده بدرای مقابلده بدا وضدعیت       

معنای حالتی است اه دولدت بدرای رهدایی از     بهاضطراری در ارتباط مستقیم قرار دارد. ضرورت 

عدادی فاقدد مشدروعیت اسدت؛      تر، مجبور است عملی را انجام دهدد اده در شدرای     خطر بزرگ

 ۀدامند ی قانونی و مادی در مواجهه با خطر و جلوگیری از گسدترش  ها بنابرایا توجه به ظرفیت

اصل تناسدب   وردار است. اصل ضرورت با معیاراز اهمیت زیادی برخ و استثنایی شدن آن، خطر

ه ضدرورت ایجداب   است اد  العاده در حدی فوقتعهد دولت به اتخاذ تدابیر  [.4ت ]نیز مرتب  اس

ای معقول عدم افایت مقررات عادی و وجدود ضدرورت در    به شیوه باید دولتهمچنیا  اند. می

ی هدا  حقدوق بشدر، بسدیاری از وضدعیت     ۀامیتد . از دیددگاه  اندالعاده را اثبات  فوقاتخاذ تدابیر 

و ر ایدا  ازآمدد و آزادی تجمعدات قابدل انتدرل اسدت و       و رفدت اضطراری با محدود ادردن آزادی  

 ].14[  آسدانی قابدل توجیده نخواهدد بدود      به ها العاده یا نقض سایر حقوق و آزادی فوقمحدودیت 

معقول برای ایفای ا یقرابنابرایا، اصل ضرورت ناظر بر شرایطی استثنایی است اه دولت حسب 

 العاده است. فوقتعهدات خود ناچار به اتخاذ تدابیری 

 اصل موقت بودن تدابیر اتخاذی 

عمدومی   عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنهدا تدا زمدانی اده بدا وضدعیت اضدطرار       هر اشور 

میثداق را اجدرا اندد. قدوانیا وضدعیت       4 ةمداد تواندد   رو باشد مدی  به روحیات ملت  ةانند تهدید

قابدل اجدرا در وضدعیت     ةحدی اعمال ارد اه نهادینه شدده و بده قاعدد    بهتوان  میاضطراری را ن

وضدعیت   ۀادامد حقوق بشدر نگراندی عمیدق خدود را از      ۀامیت مینه،زشود. در ایا  تبدیلعادی 

اه از زمان استقالل ایا اشور وجود داشدته اسدت، اظهدار ادرده      فلسطیا اشغالیاضطراری در 

برقدراری حالدت اضدطراری را بدا      ۀادامد توصیه ارده است  ایا اشورحقوق بشر به  ۀامیتاست. 

 .]23[ العداده در دسدتور ادار خدود قدرار دهدد       فوقهدف محدود اردن مدت زمان اعمال تدابیر 

دولدت   1963مدارس   9، مصدوب  51 ةحقوق بشر نگرانی خود را از حکدم قدانونی شدمار    ۀامیت

اده بده وضدعیت اضدطراری       میجمهوری عربی سوریه مبنی بدر اعدالم وضدعیت اضدطرار عمدو     

بشدر در سدال    حقدوق  ۀامیتد همچنیا  .]3[ ارد دائمی در ایا اشور تبدیل شده بود، ابراز نیمه

به انگلستان توصیه ارد اقدامات معینی برای پایان دادن بده تخطدی از تعهددات حقدوق      1995

ی هدا  ناقض آزادیعمل آورد و قوانیا  میثاق حقوق مدنی و سیاسی( به 4 ةمادبشری )مستند به 

امیتده، بدا توجده بده      بده اعتقداد  مدنی را اه برای حالت اضطراری وضع شده بودند، فسخ اند. 
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د شمالی، دولدت ایدا   بس در ایرلن آتشی تروریستی در خا  انگلیس از زمان ها ااهش خشونت

شده مطابق بدا شدرای  مدذاور     اعالموضعیت اضطرار عمومی  ۀادامآیا اه اشور باید بررسی اند 

 17وضدعیت اضدطراری    ۀاعالمید تواند  میمیثاق، هنوز الزم است و آیا انگلیس  4 مادة 1در بند 

دهدد اده اعدالم     میحقوق بشر نشان  ۀامیتاظهارنظرهای  .]22[ خاتمه دهد یا نه را 1976می 

اندد   مدی العاده تنها تا زمانی اه شدرای  ایجداب   ی فوقها وضعیت اضطراری و اعمال محدودیت

حیات ملت، تخطدی   ةتهدیدانندمحض برطرف شدن شرای   بهلذا ؛ توانند قانوناً پابرجا باشند می

عبدارت دیگدر، اعدالم وضدعیت اضدطراری و تخطدی از تعهددات         بده ه یابدد.  از تعهدات باید خاتم

قدر ادامه داد اه مقررات قابل اعمال در ایا وضعیت دائمی  توان آن میحقوق بشر را ن المللی بیا

 شود.تبدیل دائمی شده و به بخشی از نظام حقوقی قابل اعمال در وضعیت عادی  نیمهیا 

 العاده فوق در اجرای تدابیر اصل عدم تبعیض 

، عددم تبعدیض در   هدا  تریا استانداردهای حقوق بشدری در اجدرای تعهددات دولدت     یکی از مهم

حقوق بشر  ۀامیت 31 ةشمارنظر الی  حمایت از افراد سااا در قلمرو سرزمینی آنهاست. اظهار

اصدل عددم    .]15[ دارندد اید أتحقوق مدنی و سیاسی بر ایا مهم  المللی بیاانوانسیون  مادةو 

ایدا اصدل در چنددیا مداده از      .]7[ تصریم شدده اسدت   المللی بیابعیض در بسیاری از اسناد ت

نظدر الدی    حقدوق بشدر در اظهدار    ۀامیت .]8[ انوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است

شدمرد و   مدی حقوق برابر زن و مرد، مواد مرتب  با اصل عددم تبعدیض را بر  زمینۀ در  28 ةشمار

اهمیت اصل عدم تبعیض تا بدانجاست اه برخی از نویسندگان . ]14[ دهد می آنها را شرح ۀرابط

حقوق مددنی و سیاسدی در اصدل برابدری و عددم تبعدیض        المللی بیااند انوانسیون  شدهمدعی 

شود، مشدروط   میحقوق بشر، هر افتراقی تبعیض محسوب ن ۀاز نظر امیت .]12[ شود میخالصه 

دسدتیابی بده یکدی از اهدداف منددرج در       و بدرای دفمندد  به اینکه چندیا افتراقدی معقدول و ه   

یی اده  هدا  مفهوم تبعیض، برخالف اصل برابری بیشتر سلبی است. زمینه .]14[ انوانسیون باشد

براساس آنها تبعیض ممنوع اعالم شده است عبارتندد از: ندژاد، رند ، جنسدیت، زبدان، مدذهب،       

هدایی اده مدانع از     زمینده اجتماعی، مالکیت، تولد یا دیگدر   ۀطبقگرایش سیاسی، عقیده، ملیت، 

مدوادی از انوانسدیون اده     .]17[ شدود  می ها تمتع و برخورداری یکسان افراد از حقوق و آزادی

اندد، امدا    نشدده اعالم  ناپذیر اند هیچ ادام تخطی اردهاصل عدم تبعیض را در وضعیت عادی بیان 

اعالم شدده   ناپذیر اند صراحتاً تخطی شدهذار  4مادة در  عناصر یا ابعادی از اصل عدم تبعیض اه

شده در دیوان اروپدایی حقدوق بشدر مربدوط بده       مطرحی ها است و استثناپذیر نیست. در پرونده

 15 مادةارده است اقدامات و تدابیر اتخاذی ناشی از اعمال اید أتاعمال تروریستی، دیوان بارها 
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و نیدز تبعدیض در وضدعیت     ]20[ دون تبعدیض اجدرا شدود   انوانسیون اروپایی حقوق بشر باید ب

بندابرایا  ؛ ]11[ هدا تلقدی ادرده اسدت     اضطرار عمومی را نقدض تعهددات حقدوق بشدری دولدت     

ی افتراقی یا تبعیض مثبت، مقبول و ناظر به وضعیت عادی است و تبعیض منفدی بدر   ها سیاست

 هر مبنایی در وضعیت اضطرار عمومی یا وضعیت عادی ممنوع است.

 مواجهه با مخاطرات موجب اضطرار عمومی ۀنحوج( آثار حقوقی 

اضدطرار عمدومی، در    ةدورالی، ضمانت اجرای حقوقی ضواب  و استانداردهای حاام بدر   طور هب

گونه اه در اسناد حقدوق بشدری مانندد میثداق      همان ؛قابل بررسی است المللی بیاسطم ملی و 

 .حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده است

 مواجهه با مخاطرات در سطح ملی ۀنحو ولیت حقوقی ناشی ازمسئ 

ی قدرت عمومی نسبت به مخاطرات ها ملی در سه زمینه با واانش حقوق در سطمالی،  طور هب

حقوق عمدومی،   ةحوزعبارت دیگر، آثار حقوقی ناشی از مواجهه با مخاطرات، در  بهمرتب  است. 

حقوق عمدومی، ماهیتداً بده تبیدیا و تعددیل       است. پذیر حقوق ایفری و حقوق خصوصی تبییا

اندد و عمددتاً    مدی پردازد و ساختار و تکالیف نهادهای عمومی را معیا  میحاامیتی  درونرواب  

بدا ضدمانت   م أتوحقوق ایفری، رفتارهای ممنوعه را شود.  میدر قانون اساسی ایا رواب  تبییا 

ا روابد  مدالی و غیرمدالی خصوصدی     اند، حقوق خصوصی نیز به تبیی میاجراهای ایفری بیان 

. دارد مدی پردازد و جبران خسارت قهری یا قراردادی مادی و معنوی را مقرر  میافراد و اشخاص 

شرح  به بحران ةدوردر ارتکابی مسئولیت حقوقی احتمالی دولت و مقامات عمومی ناشی از رفتار 

د دولت بدا نظدارت مجلدس بدا     دار میقانون اساسی بیان  79مخاطرات، اصل  زمینۀدر  است: زیر

اند. اگرچه ایا سازواار در قدانون عدادی تبیدیا نشدده اسدت، ایدا اصدل         میمخاطرات مقابله 

ضرورت ممنوع اسدت و دولدت    ةدوربرقراری حکومت نظامی در اه صراحت مقرر داشته است  هب

ارد ماه حق د و حدااثر یک استی ضروری ملزم به اسب اجازه از مجلس ها در وضع محدودیت

ی هدا  ی ضروری را اجدرا اندد. اگرچده ایدا اصدل مشدروعیت برقدراری محددودیت        ها محدودیت

تدذار اسدت اده تعددی      شدایان العاده و متناسب با وضعیت اضطراری را مقرر داشته اسدت،   فوق

با سده سدازواار قدانونی پاسدخ داده      مقامات عمومی نسبت به حقوق افراد در وضعیت اضطراری،

مجریه یدا   ةقوهر اس شکایتی از طرز اار مجلس یا »قانون اساسی:  90 موجب اصل بهشود.  می

تواند شکایت خود را اتباً به مجلدس شدورای اسدالمی عرضده اندد.       قضائیه داشته باشد، می ةقو

مجلس موظف است به ایا شکایات رسیدگی اند و پاسخ اافی دهد و در مواردی اده شدکایت   

ت رسدیدگی و پاسدخ ادافی از آنهدا بخواهدد و در مددت       قضائیه مربوط اسد  ةقومجریه یا  ةقوبه 
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«. دمتناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردی اه مربوط به عموم باشدد بده اطدالع عامده برسدان     

عبارت دیگر، نقش نظارتی مجلس تشریفاتی نیست و از مقامدات عمدومی پرسشدگری خواهدد      به

رو، مقامدات عمدومی در    ایدا  ازد. و پاسدخ ادافی دهد   اند ارد و ملزم است به شکایات رسیدگی 

ا معقدول و اثبدات   یقرا ۀارائخصوص استناد به اضطرار عمومی در توجیه عملکرد خود، ملزم به 

. سازواار دوم، ضمانت اجرای ایفری اسدت اده   هستندالتزام به اصول حاام بر اضطرار عمومی 

هدیچ   »....اساسدی  قدانون   9موجدب اصدل    بده قانون اساسی مقرر شده اسدت.   9در راستای اصل 

های مشروع را، هدر چندد بدا     نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی اشور آزادی بهمقامی حق ندارد 

در تضدمیا   1375قانون مجازات اسالمی مصوب  570 مادة«. وضع قوانیا و مقررات، سلب اند

 هدر یدک از مقامدات و مدأموریا وابسدته بده نهادهدا و       »ایا حق اساسی ملت مقرر داشته است: 

برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملدت را سدلب اندد یدا آندان را از       اه  های حکومتی دستگاه

اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خددمت و    قانون حقوق مقرر در

تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سده سدال محکدوم خواهدد       یک محرومیت

مور در قدانون مجدازات اسدالمی نیدز تالشدی بدرای       أآمدر و مد   ۀرابطد بر ایا، تبییا عالوه «. شد

قانون مجازات اسالمی  159 مادةجلوگیری از تعدی به حقوق افراد توس  مقامات عمومی است. 

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسدمی، جرمدی واقدع    »مقرر داشته است:  1392مصوب 

علدت  شوند لکا مأموری اه امر آمر را بده ت مقرر در قانون محکوم میشود آمر و مأمور به مجازا

شدود و در دیده و    اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء ارده باشد، مجازات نمی

ایا ماده صراحتاً امر غیرقدانونی آمدر قدانونی را اده موجدب      «. ضمان تابع مقررات مربوطه است

مجرمانه و مستحق مجدازات اعدالم ادرده اسدت. ضدمانت اجراهدای       شود،  میخسارت یا جنایت 

اننده است منحصر به ایدا مدوارد نیسدت.     گر یا تفری  تعدیایفری اه متوجه مقامات عمومی 

موریا أتقصیرات مقامات و م»، ذیل عنوان 1375مثال، فصل دهم قانون مجازات اسالمی  طور هب

د. ان میتوجهی را متوجه ایا اشخاص  شایانی اه پرداخته است اه مجازاتمی ایجربه  «دولتی

مانند حبس یا محکومیت غیرقانونی افراد، خودداری از اجرای قوانیا مملکتی، دخالدت  می یجرا

در امور قضایی، شکنجه و اذیت و آزار افراد، ورود عدوانی یا به عنف به منزل اشخاص، تصداحب  

استراق سمع مراسالت و مخابرات و مکالمات  غیرقانونی و به عنف اموال افراد و بازرسی، ضب  و

اظر بدر رفتدار مقامدات عمدومی اسدت.      اشخاص در غیر موارد قانونی، بخشی از مقررات ایفری ن

سازواار سوم، مسئولیت مدنی مقامات عمومی به جهت خسارات ناشی از رفتدار ارتکدابی اسدت.    

ناشدی از رفتدار مقامدات     ، خسدارات 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  11و  1موجب مواد  به

هر اس بدون مجدوز  »قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است:  1 مادةعمومی باید جبران شود. 
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یا مال یا آزادی یدا حیثیدت یدا شدهرت      احتیاطی به جان یا سالمتی بی ۀنتیجقانونی عمداً یا در 

ای وارد نمایدد اده    طمده افراد ایجاد گردیده ل موجب قانون برای بهاه   تجارتی یا به هر حق دیگر

و « باشد می  جبران خسارت ناشی از عمل خود موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول

ها و مؤسسات وابسته به آنها اه به  اارمندان دولت و شهرداری»قانون مذاور  11 مادةموجب  به

نمایندد شخصداً    وارد  احتیاطی خساراتی بده اشدخاص   بی ۀنتیجوظیفه عمداً یا در  مناسبت انجام

باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبدوده و   خسارت وارده می مسئول جبران

 ةعهدد مؤسسات مزبور باشد در ایا صورت جبران خسارت بر   نقص وسایل ادارات و یا مربوط به

 حسدب  یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاامیت دولت هر گاه اقداماتی اه بدر  اداره

 عمل آید و موجب ضرر دیگدری شدود دولدت    بهضرورت برای تأمیا منافع اجتماعی طبق قانون 

. مقررات عام قانون مدنی نیز در باب اتدالف و تسدبیب    «مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود

مال غیر را تلدف   هراس»قانون مدنی  328 مادةموجب  بهچنیا مسئولیتی را اعالم ارده است. 

ارده باشد یا  ا آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلفاند ضام

نقدص   بدون عمد و اعم از اینکه عیا باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یدا معیدوب اندد ضداما    

هراس سدبب تلدف   »قانون مذاور بیان داشته است:  331 مادةهمچنیا «. قیمت آن مال است

شده باشد بایدد از عهدده    یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آنمالی بشود باید مثل 

 .«نقص و قیمت آن برآید

درسدتی   بده مواجهه با مخاطرات تبییا و  ةنحومقررات و نظامات مربوط به  بنابرایا، چنانچه

اشدخاص در مقابدل قدانون و    موقعیدت   اجرا شود، از یک سو موجب به رسمیت شدناخته شددن  

متوجه مقامات عمومی حدیا   حقوقیمسئولیت  شود و از سوی دیگر میمزایای آن مندی از  بهره

   شد.نخواهد  سبب انجام وظیفه بهیا  انجام وظیفه

  المللی بینبا مخاطرات در سطح  دولت ةمواجه ۀنحو حقوقیمسئولیت 

برای مقامات عمومی و دولت اسدت.   حقوقی مواجهه با مخاطرات، موجب طرح دو نوع مسئولیت

با نقض حقوق بشر است اه م أتوقدرت عمومی با مخاطرات  ۀمواجهشدیدتریا حالت، گاهی در 

جهدانی و دیدوان ایفدری     ۀجامعد مسئولیت ایفدری مقامدات عمدومی در مقابدل      زمینه،در ایا 

طور مفصدل جنایدات مربدوط را     هب المللی بیادیوان ایفری  ۀاساسنامشود.  میمطرح  المللی بیا

برایا مقامات دولتی از تعقیب ایفری معداف نبدوده و مصدونیتی در برابدر     تشریم ارده است. بنا

نیز در وضدعیت   المللی بیادولت در قبال تعهدات قراردادی مسئولیت . ]1[ جهانی ندارند ۀجامع

دولت در حقوق  المللی بیاطور الی، عوامل رافع مسئولیت  هاضطرار عمومی قابل بررسی است. ب
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الملل سازمان ملدل متحدد    بیاامیسیون حقوق . ]13[ شود میبحث  الملل ذیل چند عنوان بیا

، متا و شرح مواد مسئولیت ها و تعمق در رویه المللی بیا یآرادر اسناد و مل أتپس از نیم قرن 

را ارائده ادرده اسدت. یکدی از موضدوعات       المللی بیاها ناشی از اعمال متخلفانه  دولت المللی بیا

ایدا  . ]5[ فعل اسدت  ۀمتخلفانها، معاذیر رافع وصف  دولت المللی یابمسئولیت  ۀمطالعاصلی در 

 ةقدو ، المللدی  بیا ۀمتخلفانمعاذیر عبارتند از رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل در برابر فعل 

قهریه، اضطرار و ضرورت. در صورتی دولت از مسئولیت معداف خواهدد بدود اده بتواندد یکدی از       

تواندد یکدی از    مدی اعالم وضعیت اضطراری جهت مقابله با مخداطرات  معاذیر فوق را اثبات اند. 

مثال، وقوع حوادثی مانندد سدیل،    طور هتلقی شود. ب المللی بیای معقول رافع مسئولیت ها شیوه

وضدعیت اضدطرار عمدومی از     المللی بیاتواند در صورت اعالم رسمی و  میزلزله، سونامی و غیره 

صدورت موقدت باشدد. عددم اعدالم       هیفای تعهدات قراردادی بسوی دولت، دلیلی موجه در عدم ا

التزام وی در  استمرار معنای برقراری وضعیت عادی و بیانگر بهوضعیت اضطراری از سوی دولت، 

؛ لذا اعالم وضعیت اضطراری ابزار حقوقی مناسبی برای معافیدت موقدت   استخصوص تعهداتش 

معقول بدوده و  ا یقراروط به اینکه مستند به شود، مش میمحسوب  المللی بیااز اجرای تعهدات 

 41و  40موجدب مدواد    بده شدده،   گفتده بر موارد  ضرورت تخطی از تعهدات نیز محرز باشد. عالوه

دهی وضعیت حقوق بشر در قلمرو خدود   گزارشمکلف به  ها میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت

است در صورت نقض حقدوق بشدر    نیز حق داده شده ها صورت ساالنه هستند و به سایر دولت هب

 ةدورصورت اتبی نسبت به آن اعترا  انند. ایا اعتدرا  محددود بده     هدر قلمرو دولت دیگر ب

درخدور توجده آن    ۀنکتد شدود.   میدولت با مخاطرات را نیز شامل  ۀمواجه ةنحوخاصی نیست و 

ذا، سدازواار  شدود. لد   میها محسوب ن است اه ایا اعترا ، مصداق مداخله در امور داخلی دولت

ی موجدود در  هدا  به چدالش  ها وضعیت حقوق بشر و حق اعترا  سایر دولت ۀسالیاندهی  گزارش

سطم روابد    ةانند تعییاسیاسی و دیپلماتیک  ۀعرصدر  دولت، عمالً المللی بیااجرای تعهدات 

زام دولت رو، الت ایا از دارد. المللی بیای ها ست و نقش مهمی در رواب  متقابل و همکاریها دولت

 ای دارد. ثیرات عمدهأت، المللی بیابه اجرای تعهدات حقوق بشری در بهبود مناسبات و رواب  
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 گیری نتیجه

امدری مسدلم اسدت.     هدا  آمیز و و اضطرار عمومی ناشی از بحران مخاطرهضرورت مقابله با شرای  

و متناسدب بدا   د دار هدا  محیطی بستگی به توان اقتصادی دولت زیستدولت با مخاطرات  ۀمواجه

 ۀتوسدع های مطدرح در   شیوهگیری از  بهرهگذاری، آموزش و  سرمایهامکانات آنهاست اه مستلزم 

هدای   بحدران مخداطرات ناشدی از   قددرت عمدومی بدا     ۀمواجه ةنحوتوجه به اهمیت پایدار است. 

 ضدرورت دارد  عبارت دیگر، به. نقض عمدی یا سهوی حقوق افراد استاحتمال دلیل  بهاجتماعی 

تر علیه حقوق افدراد تبددیل    بزرگ ةمخاطرآمیز خود به  مخاطرهاقدام دولت در مواجهه با شرای  

رو، مشروعیت اقدامات دولت در رویارویی با خطر استثنایی منوط به رعایدت حقدوق    ایا ازنشود. 

قدانون اساسدی جمهدوری     79موجدب اصدل    بده  بشر و اقدام در چارچوب حاامیت قانون اسدت. 

ان برقددراری حکومددت نظددامی ممنددوع اسددت و ضددرورت دارد دولددت پایبنددد بدده   اسددالمی ایددر

باشد. همچنیا براساس اصل مجلس  مؤثری حداقلی در شرای  اضطراری با نظارت ها محدودیت

تحدت هدر عندوان ممندوع شدده      تعدی مقامات عمومی به حقوق ملدت  قانون اساسی، هرگونه  9

سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و  ، تصویب میثاق حقوق مدنی واز سوی دیگر است.

المللی است، امدا هندوز    بیانسبت سازگار با اسناد  بهفرهنگی توس  دولت ایران بیانگر رویکردی 

منظدور   بده ایا اصول و ایجاد نهاد اجرایدی ویدژه    اردنقوانیا و مقررات عادی در جهت اجرایی 

 اهداف اصول راهبردی مذاور، تصویب نشده است.میا أت

عدم التزام دولت و مقامات عمومی بده حاامیدت قدانون و رعایدت ضدواب  و اسدتانداردهای       

احتمدال طدرح    تواندد  مدی ی اجتمداعی  هدا  حقوق بشری در مواجهه با مخاطرات ناشی از بحدران 

طدور   ه. بد همراه داشدته باشدد   بهرا  المللی بیامسئولیت حقوقی متولیان مربوطه در سطم ملی و 

دلیدل   بده ون مجازات اسالمی صراحتاً مسئولیت ایفدری مقامدات عمدومی را    قان 570 مادةمثال، 

نیدز   المللدی  بدیا دیوان ایفدری   ۀاساسنامتعدی و نقض حقوق مشروع افراد مقرر داشته است و 

مسدئولیت مددنی ناشدی از     جهت جنایات ارتکابی قائل نیست. بهمصونیتی برای مقامات عمومی 

 تواند متوجه مقامات عمومی بشود. میاتالف عمدی اموال نیز تحت شرایطی 

ی اجتمداعی، طبیعدی و   هدا  وان عصدر بدروز بحدران   ت مییکم را  و بیستبا توجه به اینکه قرن  

در  بیندی سدازواارهای الزم   پدیش رسد تدویا قوانیا و مقدررات و   مینظر  بهصنعتی عنوان داد، 

 ناپذیر است. اجتناب، ضرورتی بحران ةدورخصوص تکالیف دولت در 
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