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چکیده
عنوان  به» هاي شخصی شونتها و خ بودن جسم و جانِ فرد از آسیبدر امان «امنیت فردي با تأکید بر 

 ملل توسعه انسانِی برنامه توسعه سازمان  1994گانه امنیت انسانی در گزارش سال  یکی از ابعاد هفت
ها و دو حق بشرِي حق بر امنیت و حق بر تأمیِن تمامی  متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان

عنوان یکی از نسانی موجب آن شده است که بهوق ااهمیت این حق. ها و اعضاي جامعه بشري دارد انسان
المللی حقوق بشري و همچنین قوانین اساسی  اي در اسناد مهم بین ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه مهم

ها  نهادي جهت حفظ و حراست از انسانعنوان ها که از ابتدا به دولت. اند کشورها به خود اختصاص داده
اي براي تأمین امنیت  المللی، تعهدات گسترده آور ملی و بین اسناد الزام بودند، در گستره این آمده  پدید

توان سخن از تحول بنیادین وظیفه  المللی می در پرتو این متون بین. اند دار شده ها عهده فردي انسان
ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت  ها راند زیرا دولت ها در خصوص امنیت فردي انسان دولت

اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات  وندان خویش تعهداتی بر عهده داشتهفردي شهر
المللی بشر و الگوي امنیت انسانی، تعهدي انسانی و  حقوق بینالمللی و همچنین با ظهور گفتمان بین
ها،  دي براي انسانبه لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فر ،درنتیجه. اند ها یافته ملی به حفظ امنیت تمامی انسان فرا

ها مکلف و ملزم به حفظ آن براي تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ  دولت
  .ها هستند جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن

  
امنیت فردي، دولت، امنیت انسانی، حق بر امنیت، حق بر تأمین: کلیدواژگان 
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مقدمه
ها و در پی آن، نیاز آدمی به ایجاد  وادث طبیعی و در مقابل دیگر انسانضعف انسان در برابر ح

. ترین دالئل پدیدآمدن جوامع انسانی استنظام اجتماعی براي حفظ امنیت فردي، یکی از مهم
ها  ترین وظایف دولتدرنتیجه سخن به گزاف نیست اگر ادعا شود حفظ امنیت فردي یکی از مهم

ها همواره ملزم به تأمین امنیت  تمامی ادوار وجود داشته است و دولت دولت در این وظیفه. است
.اند بوده) مجرمین(ها  و دیگر انسان) حمله نظامی(ها  اتباع خویش در برابر تجاوزات دیگر دولت

ها با گسترش گفتمان حقوق بشر، ابعاد و گستره جدیدي نیز یافته است  این تعهد ذاتی دولت
در اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق ) قضایی –امنیت حقوقی (ه حق بر تأمیناي که توجه ب گونه به

المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، کنوانسیون منع  بین
گانه  هاي چهار انسانی یا موهن، کنوانسیون رحمانه، غیر هاي بی هاي مجازات شکنجه و دیگر رفتار

بشردوستانه و همچنین قوانین اساسی کشورها، گویاي اهمیت جهانی این ژنو در خصوص حقوق 
  .بعد از حقوق انسانی است

پردازد که با توجه به تحوالت دنیاي نوین در این تعهد  نوشته حاضر به این پرسش اصلی می
ها چه تحولی رخ داده است؟ به بیان دیگر در دنیایی که در آن تهدیداتی  و وظیفه سنتی دولت

اند، در مسئولیت دولت در حمایت  نمایند دگرگون گشته ها را تهدید می امنیت فردي انسان که
توان دو  وجود آمده است؟ براي پاسخ به این پرسش اصلی میاز اتباع خویش چه تغییري به

آیا همچنان تأکید بر مجازات تجاوزکنندگان به امنیت دیگران ) 1: پرسش فرعی مطرح نمود
ها براي حمایت و حراست از امنیت ع از اتباع در برابر حمله نظامی دیگر دولتو دفا) مجرمین(

شدنِ تهدیدات علیه حیات رغم جهانیعلی) 2کند؟  شخصی اتباع انسانی یک کشور کفایت می
گوي تحوالت  ها، آیا تعهد یک دولت به حفاظت از امنیت اتباع خویش پاسخ و جسمانیت انسان

  دنیاي معاصر است؟ 
تحول از جنبۀ (هاي فوق و با توجه به دو بعد مهم تحول تعهددولت  ي پاسخ به پرسشبرا

گیري از  در گفتار نخست با بهره. به تبیین این دو بعد پرداخته خواهد شد) ماهیت و گستره تعهد
پس از . شود ها در تأمین این حق بشري تبیین می آور حقوقی، ابعاد وظیفه دولت اسناد الزام

فرا رفتن از صرف تعهد سلبی و تأکید بر جنبه (ظري، تحول در ماهیت تعهد دولت بررسی ن
ملی براي  با درنظرگرفتن این تعهد ملی و فرا. تبیین خواهد شد) ایجابی و مثبت تعهد دولت

ها در دو سطح  ها در حفظ امنیت فردي انسان ها، در گفتار دوم به بررسی وظیفه دولت دولت
المللی در شرایطی همچون  اینکه در سطح بین با توجه به. رداخته خواهد شدالمللی پ ملی و بین
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مخاصمات مسلحانه ممکن است امنیت فردي به مخاطره افتد و یا در سطح ملی توسط عوامل 
هاي  گیرد، در گفتار دوم جنبه دولتی یا غیردولتی این امنیت در معرض تهدید و نقض قرار

  .شود ها در قبال آن بررسی می دولت مختلف نقض امنیت فردي و وظیفه
  

  ماهیت وظیفه دولت. 1
هاي حقوقی و در طول تاریخ، اهمیت عدم تعرض به تمامیت جسم و جان در تمامی نظام

با تغییر نگرش به . هاست و تمامیت جسمانی براي تمامی انسان متأثر از درجه اهمیت حفظ جان
و ظهور الگوي امنیت  1پژوهینِ حوزه امنیتنظران و اندیشمندا مفهوم امنیت از سوي صاحب

عنوان  ها به انسانی که با تکیه بر دو عنصر رهایی از ترس و رهایی از نیاز، بر حفظ امنیت انسان
دهنده هاِي تشکیلنمود، امنیت فردي در کنار دیگر مؤلفه مرکز ثقل مفهوم امنیت تأکید می

پژوهان قرار عناصر امنیت، مورد توجه امنیتامنیت انسانی، در قالبی نو مجددًا در محوریت 
  .گرفت

خویش، امنیت فردي  1994سال 3در گزارش توسعه انسانی 2متحد ملل برنامه توسعه سازمان 
. تعریف نموده است4»هاي شخصی ها و خشونت بودن جسم و جان افراد از آسیبدر امان«را به 

  :اند نمودهگونه تعریف  را این5دانان نیز امنیت فردي حقوق
مقصود از امنیت شخصی یا مصونیت فردي یا آزادي فردي به معناي اخص کلمه این است «

که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و 
سایر اعمال غیرقانونی و خودسرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند 

  6.»کشی و بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد لک و بهرهاسارت، تم
                                                                                                                                                                                                                     

1. Security Studies
مؤلفه امنیت فردي، امنیت بهداشتی،  7خویش امنیت انسانی را بر  1994برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال .2

  .محیطی به جهانیان معرفی نموداجتماعی،امنیت اقتصادي وامنیت زیست امنیت غذایی، امنیت سیاسی، امنیت
United Nations Development Programme, Human Development Report (New York: 
1994, Oxford University Press).
3. HDR: Human Development Report.
4. UNDP: United Nations Development Programme.

منوچهر طباطبائی : ك .براي نمونه، ن. اند را مترادف امنیت فردي به کار برده» امنیت شخصی«رخی نویسندگان اصطالح ب.5
در نوشتار حاضر نیز این دو . 57؛ص )1388انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران(هاي اساسی حقوق بشر و آزاديمؤتمنی، 

.ندشو اصطالح مترادف و در یک معنی به کار برده می
؛ص) 1388انتشارات دانشگاه تهران، : تهران(، چاپ چهارمهاي عمومی و حقوق بشرآزاديطباطبائی مؤتمنی، منوچهر.6

57.
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  مبانی فلسفی وظیفه دولت  . 1-1
واسطه ارتباط مستقیمی که با حفظ جان و تمامیت جسمانی آدمی دارد، از امنیت شخصی به

و نقض آن توسط 1بیشترین اهمیت براي هر فردي برخوردار است و در تمامی ادیان، مورد توجه
هاي  هر دین و آیینی با اتکا به روش2.ها است دیگري، مستوجب باالترین مجازاتهر فرد 
هاي دنیوي و  و افراد را از طریق مجازات 3نماید شدت با نقض آن مقابله میشدة خود بهپذیرفته

توجه ویژه تمامی ادیان  4.دارد اخروي از تعدي و تجاوز به حریم امنیت شخصی دیگران باز می
. فکري و فلسفی به حفظ امنیت شخصی، نشان از اهمیت این بعد از امنیت داردهاي  و سنت

  .توان به مبانی ذیل استناد جست ها می براي تبیین تعهد دولت به حفظ امنیت فردي انسان

  حق حیات. الف
اي از ارزش حیات انسانی و اهمیت آن،  ها در حقیقت جلوه حفظ امنیت شخصی انسان

با توجه به اهمیت بنیادین امنیت شخصی افراد به لحاظ . اهمیت حیات داردارتباط مستقیمی با 
ها در این  ترین وظایف دولتارتباط مستقیمی که با حیات آنان دارد، همواره یکی از مهم

ارتباط تعیین شده است و اندیشمندان، دولت را ملزم به رعایت امنیت شخصی اتباع خویش و 
  . اند در برابر تعدیات اشخاص ثالث دانستههمچنین حفظ امنیت شخصی آنان 

هاي  دانان، دیگر حق ترین حق انسانی است، حقوق با توجه به این مهم که حق حیات، بنیادي
درنتیجه این حق . اند المللی حقوق بشر را متوقف بر حق حیات دانسته شده در اسناد بینبینی پیش

 5ونگذار و دولت مورد حمایت قرار گیردجزو حقوق ذاتی وي است که همواره باید توسط قان
                                                                                                                                                                                                                     

من قَتَل نَفساً بغیرِ نفسٍ أو فساد فی االرض فکأَنَّما قَتَل النّاس جمیعاً و من «براي نمونه در دین مبین اسالم مطابق آیۀ شریفۀ  .1
ها دانسته شده است و این  قتل یک انسان مساوي با کشتن تمامی انسان) 32سوره مائده آیه (أَنّما أحیا النّاس جمیعاً أحیاها فَکَ

.نزد خداوند متعال است نشان از ارزش حیات انسان
.)31سوره مبارکه اسراء آیه شریفه (» و من قَتَلَ مظلوماً فقَد جعلنا لولیه سلطانًا«.2
یا ایها الذین أَمنو کُتب علیکُم القصاص فی قتلی الحرُ بِالحرِ و العبد بِالعبد و األُنثی بِاألُنثی «نمونه توجه به آیات شریفۀ براي  .3

.)178سوره مبارکه بقره (» ء فاتباع بِالمعروف و أداء إِلیه بِاحسان فَمن عفی لَه من أَخیه شی
»إنا أنزلنا التوره فیها ه و نور و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس و العین بالعین و األنف باألنف و األذن باألذنِ و ) 44(دي

قصاص گویاي این بعد ازامنیتدر اسالم  و دیگر ادیان  ) 45و  44سورة مبارکۀ مائده آیۀ شریفۀ (» السن به السنِّ و الجروح
  . است

.)31اسراء (»  إال بالحقِّو التقتلوا النفس التی حرَّم اهللا«.4
  .)93سوره مبارکه نساء آیه (» من یقتُل مؤمناً متعمدا فجزائُه جهنم خالداً فیها و غضب اهللا علیه و لَعنه و أَعد لَه عذاباً عظیمًا«
به موجب  این حق باید. حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است«: المللی حقوق مدنی و سیاسی بینمیثاق  6ماده .5

».از زندگی محروم کرد) بدون مجوز(توان خودسرانه  هیچ فردي را نمی. قانون حمایت بشود
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توانند از حقوق و  دلیل آنکه در سایه تأمین و امنیت روزانه است که شهروندان می و به 
ها قلمداد  مند شوند، تضمین آن را از تکالیف بدیهی دولت هاي فردي و اجتماعی بهره آزادي
دیت آدمی بر خویشتن و زندگی هدف اصلی از ایجاد محدو«تقد نیز ناندیشمندان م 1.اند نموده

اند و بر این اساس  ذکر نموده 2»درون دولت را دوراندیشی درباره حفظ و حراست خویشتن
با تمام نیروي مشترك از هر «داند که  ، دولت را پدیدآمدن نوعی شرکت میروسواست که 

ها و  یفه دولتترین وظ ترین و اصلی از این منظر، اساسًا مهم3.»شریک و منافع او حمایت کند
توان نخستین مبناي وظیفه  درنتیجه می. ها حفظ و حراست از حیات آدمی است کارکرد اولیه آن

ها برشمرد چرا که با در خطر  فردي را حق حیات و حفظ حیات انسان ها در حفظ امنیت  دولت
تا گیرد  ها در معرض خطر قرار می صورت مستقیم حیات انسانقرارگرفتن امنیت شخصی، به

  . حدي که ممکن است نقض امنیت فردي به سلب حیات فرد منجر شود

  حفظ کرامت انسانی. ب
و هم توسط اندیشمندان  4ها از کرامت ذاتی، هم توسط ادیان الهی اندیشه برخورداري انسان

لیکن با پدیداري مفهوم مدرن حقوق بشر، این اندیشه، گسترش یافت . است مطرح شده  5متقدم
ها  تمامی انسان«با توجه به اصل برخورداري آدمیان از کرامت ذاتی،. جهانی پیدا کرد اي و زمینه

بودن از کرامت صرف انسانفارغ از نژاد، دین، جنسیت، قومیت، ملیت، سن، فرهنگ، و فقط به
شدن ترین علل سلب یکی از مهم 6.»باشند ها برخوردار می االحترام از سوي دیگر انسان ذاتی الزم

                                                                                                                                                                                                                     

 :تهران(سودابه رضوانی )مدار یک جرمنمدیریت انسادیباچه بر (شناسیدرباره امنیتحسین نجفی ابرندآبادي،  علی.1
.12؛ص)1391میزان،

.189؛ص) 1380نی، :تهران(یریهحسین بش: ، ترجمهلویاتانتوماس هابز، .2
.101؛ ص )1389آگه، : تهران(مرتضی کالنتریان، چاپ پنجم:، ترجمهقرارداد اجتماعیژاك روسو، ژان.3
نماید که خداوند  نماید و تصریح می یافتن انسان توسط خداوند اشاره میسوره مبارکه اسراء به کرامت 70آیه شریفه .4

و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرَّ و اَلبحَر و رزقناهم مَن الطَّیبات «. برتري داده است آدمی را بر سایر مخلوقات
ودرآیات متعددي از قرآن کریم بر برابري آدمیان نزد خداوند متعال و برابري ذاتی آدمیان » وفَضَّلناهم ممن خَلَقنا تَفضیًال

» تقَکُمیهاَالنّاس إنّا خَلَقناکَم من ذَکَرٍ و أُنثی َو َجعلناکُم شُعوبا ًو َقَبائلَ لتعارفوا إِنَّ أَکرَمکُم عنداَهللا أَیاأَ«: تأکید شده است
.)12سوره مبارکه حجرات آیه شریفه (
، حقوق بشردوستانه حقوق بشر ونیا، ناصر قربان: ك.ها، ن براي مطالعه بیشتر در خصوص اندیشه کرامت ذاتی انسان.5
).1387پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : تهران(
ناپذیر ازآنجاکه کرامت ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و  حقوق یکسان و انتقال: مقدمه«: اعالمیه جهانی حقوق بشر.6

  ،: ...دهد آنان، اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می
  »...از لحاظ کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند... رتمام افراد بش: 1ماده  

با اذعان ...« : المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالملل مقدمه مشترك میثاق بین
»...به اینکه حقوق مذکور، ناشی از کرامت ذاتی شخص انسان است



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  190

کننده ها است چرا که ممکن است اقدامات نقض ها، نقض امنیت فردي آن ت ذاتی انسانکرام
فردي منجر به سلب حیات فرد نشود و حتی آسیب جسمانی به وي وارد ننماید ولی همین  امنیت 

اعمالی نظیر تجاوز جنسی، اجبار افراد به . اقدامات به سلب کرامت و حیثیت فرد منجر شود
دن افراد در مقابل دیگران یا اعضاي خانواده، اجبار فرد به تماشاي تجاوز به نموفحشا، برهنه

دیگران، توهین و فحاشی و سلب حیثیت فرد یا اعضاي خانواده وي ممکن است آسیبِ مستقیم 
ها  اي تأثیر بر روح و روان وي بگذارد که تا سال گونهفیزیکی بر جسم فرد نداشته باشد لیکن به

آسیب آزرده باشد و حتی براي رهایی از این آسیب روحی، خود اقدام به سلب روح فرد از این 
ها، احترام به شخصیت آنان  یکی از آثار اندیشه کرامت ذاتی انسان. حیات از خویش بنماید

یابد که با طیف وسیعی از اعمال که با نقض  درنتیجه دولت در این زمینه وظیفه و تعهد می. است
ها به دلیل  نماید، مقابله نماید و دولت ها را هتک می ، حیثیت و کرامت آنها امنیت فردي انسان
  .یابند ها از کرامت ذاتی، وظیفه و تعهد به حفاظت از امنیت فردي آنان می برخورداري انسان

  امنیت فردي، الزمه توسعه و پیشرفت. ج
بودند،  آمده  دید ها در آغاز براي حفظ امنیت، برقراري نظم و اجراي عدالت پ گرچه دولت

ها افزوده ها، توسعه و پیشرفت نیز به وظایف آن تدریج با گسترش حوزه وظایف دولتلیکن به
ها، از توسعه و  دانان در مقام برشمردن اهداف و وظایف دولت اي که امروزه حقوق گونهشد به

ت و توسعه جامعه، در نتیجه پیشرف1.برند پیشرفت در کنار برقراري نظم و اجراي عدالت نام می
بر این وظیفه دولت در پیشرفت عالوه. هاست هاي اصلی و مهم دولت یکی از وظایف و کارکرد

گیرد، امروزه  ها صورت می توسط دولتجوامع که عمدتًا از طریق ارائه خدمات عمومی
وسعه توسعه گرچه در ابتدا از دریچه ت. اند ها وظایفی در خصوص پیشبرد توسعه نیز یافته دولت

تدریج رهایی از ترس، کاستن از خشونت و کاستن از فقر، با به«شد ولی  اقتصادي نگریسته می
. هاي جدید نیز تعریف شد و کارکردهاي دولت در این زمینه2»اند معناي توسعه عجین شده

گویی، مشارکت  قوانین شفاف، شفافیت، پاسخ«درنتیجه با این نگرش جدید، عناصري نظیر 
ها، شدن دولتمردان و اعمال قدرت آنهاي مدنی، نحوه انتخاب وق بشر و آزاديمردمی، حق

3.»شوند و تأثیرگذار هستند همگی در گستره وظایف دولت در حوزه توسعه بررسی می

                                                                                                                                                                                                                     

.149- 150؛صص)1386میزان،  :تهران(پ سوم، چا، مبانی حقوق عمومیناصر کاتوزیان.1
2. World Bank, World Development Report 2000/2001 (New York: Oxford University Press)
3. Phillis R. Pomerantz, Development Theory (London: 2011, SAGE Publications) Pp.160-
161.
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نگرش جدید به مفهوم توسعه موجب شده است که از سویی اندیشمندان امروزه نظریه توسعه 
زمامداري، کردي دولت قلمداد نموده و در چارچوب مفهوم هاي کار عنوان یکی از نظریه را به

شدن حق بر از سوي دیگر با مطرح. نمایند عناصر مرتبط دولت و توسعه را مطرح و بررسی می
متحد به رسمت  ملل عنوان یکی از حقوق بشري، این حق توسط مجمع عمومی سازمان  به1توسعه

ها حق برخورداري از توسعه  انسانی و همه ملت هر فرد«به موجب حق بر توسعه، . شد شناخته
طور هاي اساسی در آن به سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي که تمام حقوق بشري و آزادي

ها مسئولیت اصلی ایجاد شرایط  دولت«و براي تأمین این حق بشري،2.»کامل تأمین شود را دارند
تدریج مفهوم با توجه به اینکه به.را بر عهده دارند3»المللی مساعد براي تحقق حق توسعه ملی و بین

مفهوم توسعه، گسترش یافته و توسعه اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین توسعه 
ترین  ترین و ضروري است، بدون تردید یکی از مهم ها قرار گرفته  انسانی در دستور کار دولت

تک افراد و  در جوامع، وجود امنیت براي تکبرد توسعه  هاي الزم براي پیش ها و زمینه شرط پیش
مبتنی بر شأن و مقام آدمی، حقوق بشر، ... تحقق توسعه «به بیان دیگر . شهروندان جامعه است

باالترین اولویت در «و اختصاص » برابري، احترام، صلح، دموکراسی، مسئولیت و همکاري متقابل
برد توسعه اجتماعی، تعالی عدالت و بهبود ه پیشها ب المللی دولت ها و اقدامات ملی و بین مشیخط

کمک به پیشرفت و ایجاد ... «آوردن چارچوبی است که در آن ، مستلزم فراهم4»ها شرایط انسان
اي که در سایه این پیشرفت و امنیت، آحاد مردم  گونهامنیت براي مردم و جوامع صورت گیرد به
  5.»د را تحقق بخشندیک جامعه بتوانند نیازهاي اولیه انسانی خو

شرط الزم جهت پیشرفت و عنوان پیش در نتیجه با توجه به اهمیت حفظ امنیت فردي به 
ها  بردن اهداف توسعه جوامع، دولتها در پیش توسعه در بعد فردي و اجتماعی و وظیفه دولت

.اهتمام ورزند ها عنوان الزمه پیشرفت و توسعه در تأمین امنیت فردي انسان یابند که به وظیفه می
  

  مبانی حقوقی وظیفه دولت  . 1-2
و حق بر  6ها یعنی حق بر امنیت ها، در گرو رعایت دو حقِ بشري آن حفظ امنیت فردي انسان

در این معنا، حق بر امنیت، حمایت عمدتاً ایجابی و مثبت . است) قضایی-امنیت حقوقی(7تأمین
                                                                                                                                                                                                                     
1. Right to Development
2. Declaration on Right to Development, Article 1(1986)
3. Ibid, Article 2
4. Copenhagen Declaration on Social Development (1995), Para 25
5. Ibid, Para 26
6. Right to be cecure
7. Right to Security
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روي امنیت فردي است و حق بر تأمین، تضمینِ  از افراد انسانی در برابر کلیه مخاطرات پیش
قانونی و  هاي غیر ها و اقدام هاي فردي و جمعی در برابر تصمیم حمایت از حقوق و آزادي
رعایت و تضمین توأمان این دو حق بشري است که موجب تأمین . خودکامه عوامل دولتی است

  .شود ها در احوال و شرایط گوناگون می امنیت فردي انسان

  حق بر امنیت. الف
هاي مدرن و نگرش مدرن به فرد یعنی از زمان انقالب فرانسه، توجه  از زمان پدیداري دولت

بشر و  اعالمیه حقوق  1گونه که در ماده  ها بوده است؛ آن به امنیت شخصی مورد توجه دولت
ارزش  در راستاي 1.است شهروندان فرانسه، امنیت یکی از اهداف جامعه سیاسی شمرده شده 

هاي گوناگون  ها، قوانین اساسی کشورهاي مختلف، حفظ جنبه حیاتی امنیت شخصی براي انسان
براي مثال، تصریح مصونیت جان، . اند ها دانسته امنیت شخصی را از وظایف و تکالیف دولت

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران یا  22مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل 
عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه در اصل  به» اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم«تعیین 

مصونیت جان و مال و مسکن و شرف «قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و تصریح به  156
  .در اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه در همین راستا است» افراد مردم از هرگونه تعرض
و تعیین ابعاد آن در اصول  2کانادا 1982ر اصل هفتم قانون اساسی تصریح حق بر امنیت د

هفدهم و هجدهم قانون اساسی اسپانیا، اصالحیه  3،هشتم تا دوازدهم همین قانون، اصل پانزدهم
 5دوم و یکم و بیست و و اصل بیست 17914چهارم قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا در سال 

سیه همگی نشان از اهمیت این حق حیاتی و بنیادین نزد جوامع فدراسیون رو 1992قانون اساسی 
شود حق بر امنیت  گونه که از مرور موارد ذکرشده برداشت می همان. ها و مردم دارد دولت

ترین حقوق انسانی است که در قوانین اساسی  ترین و بنیادي شخصی همواره یکی از مهم
                                                                                                                                                                                                                     

این . طبیعی و غیرقابل مرور زمان است هدف جامعه سیاسی، حفظ حقوق«: اعالمیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه 1ماده  .1
  .»آزادي، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم: اند ازحقوق عبارت

  .»امنیت شخصی برخوردار استهرکسی از حق حیات، آزادي و«: کانادا 1982اصل هفتم قانون اساسی  .2
زات و رفتار غیر انسانی قرار یا مجارا مورد شکنجه توان افراد تحت هیچ شرایطی نمی«: اصل پانزدهم قانون اساسی اسپانیا.3

  .»داد
هاي مردم در برابر تفتیش و توقیف  حقّ امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی«:)1791(اصالحیه چهارم  .4

  .»شود غیرموجه تضمین می
کس را  هیچ) 2ی تحت حمایت قرار دارد کرامت انسان) 1: 1993ویکم قانون اساسی فدراسیون روسیه مصوب  اصل بیست .5

همه حق آزادي و ) 1: ودوم اصل بیست. نباید مورد شکنجه، اعمال خشونت و اقدامات دیگر براي تحقیر یا تنبیه قرار داد
  .مصونیت شخصی دارند
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ها  ترین تعهدات دولت ی افراد یکی از اصلیرو حفظ امنیت شخصشود و ازاینکشورها ذکر می
  است

  حق بر تأمین. ب
با پدیداري مفهوم مدرن حقوق بشر و پذیرش جهانی آن با پذیرش اعالمیه جهانی حقوق 

حق زندگی، آزادي و «تصریح به . اي شد بشر، در بعدي جهانی بر حق بر تأمین، تأکید ویژه
شکنجه یا مجازات یا رفتار «ممنوعیت  1،قوق بشراعالمییه جهانی ح 3در ماده » امنیت شخصی

در ماده » حبس، توقیف یا تبعید«و  52در ماده » ظالمانه یا برخالف انسان و شئون بشري یا موهن
المللی حقوق مدنی و  میثاق بین 95و  74این اعالمیه و تأکید مجدد بر این حقوق در مواد  93

بر اسناد و عالوه. ي زندگی فارغ از ترس استسیاسی گویاي اهمیت حق بر امنیت شخصی برا
ترین حقوق انسانی، امنیت  اِي حقوق بشر نیز یکی از مهم المللی، در معاهدات منطقه متون بین

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق  5ماده . ها به حمایت از آن است شخصی و تعهد دولت
توجه این ماده به شرایطی که  6.رده استترین صورت بیان ک ها را به کامل بشر، این تعهد دولت

                                                                                                                                                                                                                     

  .»هرکس حق زندگی، آزادي وامنیت شخصی دارد«: اعالمیه جهانی حقوق بشر 3ماده  .1
یا بر خالف که ظالمانه توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاري قرار داد  احدي را نمی«: هانی حقوق بشراعالمیه ج 5ماده  .2

.»یا شئون بشري یا موهن باشدانسانیت 
  .»توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود احدي را نمی«: اعالمیه جهانی حقوق بشر 9اده م .3
ها یا رفتارهاي ظالمانه  توان مورد آزار شکنجه یا مجازات کس را نمی هیچ«: سیاسی المللی حقوق مدنی و میثاق بین 7ماده  .4

  .»یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد
توان  کس را نمی هیچ. امنیت شخصی داردهرکس حق آزادي و) 1«: المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 9ماده  .5

  .»نمود) زندانی(دستگیر یا بازداشت ) بدون و مجوز(خودسرانه 
  :  کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر 5ماده . 6
کسی نباید از آزادي خود محروم شود مگر در موارد ذیل و طبق  هیچ. هرکس حق آزادي وامنیت شخصی دارد) 1«

  : تشریفات قانونی
  بازداشت قانونی یک فرد پس از محکومیت توسط دادگاه صالح؛) الف

  منظور تأمین اجراي هرگونه تعهد قانونی؛اشت یک فرد به دلیل اجراي دستور قانونی یک دادگاه یا بهدستگیري یا بازد) ب
دستگیري یا بازداشت قانونی یک فرد با هدف اعزام وي نزد مقام قانونی صالح با ظن معقول نسبت به ارتکاب جرم یا با ) ج

  جرم؛مالحظه معقوالنه ضرورت پیشگیري از فرار وي پس از ارتکاب 
بازداشت کودك با دستور قانونی با هدف نظارت بر امور آموزشی وي یا بازداشت قانونی وي با هدف اعزام نزد مقام ) د

  قانونی صالح؛
بازداشت قانونی افراد با هدف پیشگیري از ورود غیرقانونی به کشور یا فردي که موضوع اخراج یا استرداد قرار گرفته ) هـ

  .است
کند، از دالیل دستگیري و هر اتهام وارده بر  شود باید فوراً به هر زبانی که وي آن را درك می یر میهرکسی که دستگ) 2

  .خود مطلع شود
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ترین  کننده امنیت شخصی افراد شود، یکی از مهمعامل نقض ها خود دولت ممکن است در آن
ها خود در شرایط خاصی ممکن است با دولت. نماید ابعاد حفظ امنیت فردي را مطرح می

شده موجب فرد بازداشت انسانی یا موهن با قانونی یک فرد یا رفتار خشن، غیر بازداشت غیر
. شودها می تعرض به جسمانیت فرد شوند که این امر منتهی به نقض امنیت شخصی انسان

اند که از تعدي ها مکلف ها از حق بر تأمین دولت درنتیجه با تأکید بر برخورداري انسان
د شو ها می کارگزاران خویش به امنیت فردي شهروندان که منجر به نقض امنیت فردي آن

  .جلوگیري و از این طریق به حراست از امنیت فردي اتباع خویش بپردازند
ها  در حفظ امنیت فردي انسان گفته، موجب تحول در وظیفه دولت مبانی نظرِي پیش

شود که ضروري است ابعاد  درنتیجه این وظیفه مهم دولت از ابعاد گوناگون متحول می. شودمی
  .شود تر تبیین صورت دقیقاین تحول به

  
  تحول در وظیفه دولت . 1-3

با توجه به اینکه از سویی حق حیات و برخورداري از کرامت ذاتی انسانی متعلق به همه ابناء 
طلبد و از  ها را می المللی همه دولت بشري است و اینکه پیشبرد ابعاد گوناگون توسعه، مساعِی بین

و حق بر تأمین نیازمند تحول و تغییر در زمان دو حق بشري حق بر امنیت  سوي دیگر، تأمین هم
ها در  توان از تحول در وظیفه دولت ها است، می هاي دولت گذاري برخی رویکردها و سیاست
ها در این خصوص، از دو بعد  درنتیجه وظیفه دولت. ها سخن گفت خصوص امنیت فردي انسان

کنندگان مجازات نقض ها بهنخست ماهیت این تعهد از وظیفه سنتی دولت: شودمهم متحول می
و حفظ امنیت کشور در مقابل تجاوز کشورهاي خارجی به حفظ امنیت فردي ) مجرمین(امنیت 

ها  با توجه به برخورداري تمامی انسان -دوم آنکه گستره این تعهد . است اتباع خویش تغییر یافته 
فراتر رفته است و جنبه از جنبه ملی  -فارغ از ملیت از حق حیات، کرامت ذاتی و حق توسعه 

ها   نمودن امنیت فردي تمامی انسانها در تبادل نقض درنتیجه دولت. تالمللی یافته اس فراملی و بین
  .اند مسئولیت یافته

                                                                                                                                                                                                                     

صالح  دستگیر یا بازداشت شده است باید فوراً نزد قاضی یا دیگر ذي) 1(بند ) ج(هرکسی که در چارچوب مفاد قسمت ) 3
دارد در مدتی معقول مورد محاکمه قرار گیرد یا در جریان محاکمه  قانونی جهت اعمال قدرت قضایی اعزام شود و حق

  .آزادي ممکن است به اخذ تضمین جهت حضور در محاکمه مشروط شود. آزاد شود
بودن بازداشت وي در هرکس که به جهت دستگیري یا بازداشت، از حق آزادي خود محروم شده است، مستحق است قانونی)4

  .گیري قرار گیرد تا چنانچه بازداشت وي قانونی نباشد آزادي وي مورد حکم قرار گیرد رد تصمیماسرع وقت توسط دادگاه مو
هرکسی که برخالف شرایط مقرر در این ماده، قربانیِ دستگیري یا بازداشت شده باشد، حق دریافت جبران خسارت را ) 5

.»خواهد داشت
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  ماهیت. الف
با درنظرگرفتن این تعهد مبنایِی دولت به حفظ امنیت فردي اتباع خویش، دوگونه تعهد 

نخست تعهد منفی دولت در عدم تجاوز به حریم  :براي دولت در این زمینه متصور است
شخصی اتباع و دوم، تعهد مثبت دولت به حفظ امنیت شخصی آنان ازجمله جلوگیري از 

در حقیقت توجه به ماهیت امنیت شخصی، . تعرض به حریم شخصی اتباع توسط اشخاص ثالث
عدم تعرض توسط قوا یا سنتی دولت در بر تعهدسازد که عالوه ما را به این نتیجه رهنمون می

یابد که عبارت است از پیشگیري از  ها، دولت، تعهدي مثبت نیز می کارگزاران دولت به انسان
تعهد دولت در این خصوص، تعهدي . ها توسط دیگر اشخاص و عوامل نقض امنیت فردي انسان

مکلف  براي مثال، دولت. گذاري دولت در این رابطه است مثبت و ایجابی و مستلزم سیاست
بر آنکه عوامل دولتی را از ارتکاب جرایمی که است براي حفظ تمامیت جسمانی افراد، عالوه

 دارد و کسانی را که به دیگران آسیب حذر می بزند بر ممکن است به جان یا جسم افراد آسیب
کاب هاي پیشگیري از جرایم، زمینه ارت نماید، از طریق اعمال و اجراي سیاست زنند مجازات می

وجودآمدن پدیده جرم و چنین اعمالی را کاهش دهد و تالش نماید که علل و عوامل به
توان به تعهد دولت در حفظ  از این بعد می. درنتیجه نقض امنیت شخصی افراد را از بین ببرد

بر تعهد دولت به حفظ امنیت امنیت اتباع خویش از نو نگریست و چنین بیان نمود که عالوه
قبال تجاوز خارجی و منع دولت از تعدي به اتباع خویش و همچنین مجازات افرادي اتباع در 

شدن زنند که تمامی این تعهدات نوعی تعهد پسینی و پس از واقع که به دیگران آسیب می
تجاوز به حدود امنیت یک فرد است، دولت نوعی تعهد پیشینی نیز در قبال امنیت افراد دارد که 

هاي اجتماعی،  گذاري دولت باید با سیاست. گیري از وقوع تجاوز استهمانا تعهد به پیش
فرهنگی و جنایی خویش، علل و عوامل وقوع جرم را از بین برد و به معناي واقعی و عینی، 

نماید که  ها ایجاب می اهمیت امنیت فردي انسان. امنیت اتباع خویش را حفظ و تأمین نماید
  .ریزي نماید زمینه نیز پایبند باشد و در این خصوص برنامهدولت به تعهد مثبت خویش در این 

  
  گستره. ب

ها ایجاب  اهمیت امنیت شخصی افراد، همچنین وظیفه و تعهد نوینی نیز براي دولت
توان  المللی و همچنین تحوالت دنیاي نوین می با دقت در برخی اسناد و عرف بین. نماید می

ها نوعی جنبه جهانی و انسانی  ظ امنیت شخصی انسانچنین برداشت نمود که تعهد دولت در حف
ها دیگر در دنیاي نوین فقط ملزم به حفظ امنیت شخصی و  به بیان دیگر، دولت. نیز یافته است
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عدم نقض امنیت شخصی اتباع خویش نیستند، بلکه در قبال اتباع دیگر کشورها یا به بیان 
شده اي از تعهدات برشمرده توجه دقیق به سیاهه. تر هر فرد انسانی نیز چنین تعهدي دارند دقیق

ها در قبال افراد انسانی در شرایط گوناگون ازجمله جنگ و مخاصمه مسلحانه،  براي دولت
ها ملزم به رفتاري مطابق با  دولت در قبال تمامی انسان: گویاي تعهدي جهانی براي دولت است

ها حتی حق تعرض به  است که دولتج گستره این تعهد دولت تا بدان. کرامت انسانی است
هایی که با دولت متبوع آنان در حال تخاصم مسلحانه هستند نیز ندارند و باید  جسم و جان انسان

حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه با اسیران جنگی یا مجروحان جنگی دشمن خویش نیز 
امنیت فردي آنان کننده مستقیم که نقض(دور از خشونت رفتاري مطابق کرامت انسانی و به

  . داشته باشد) است
ا، گستره این تعهد نیز متحول ه گرفته در ماهیت تعهد دولتبا توجه به تحول صورت

درنتیجه، . ها ممکن است در سطح ملی یا فراملی به مخاطره افتد امنیت فردي انسان. شودمی
  .ها در دو سطح ملی و فراملی قابل بررسی است گسترة وظیفه دولت

  
  گستره وظیفه دولت . 2

ها در قبال حفظ امنیت شخصی فردي تنها منحصر به اتباع خویش و در سطح  وظیفه دولت
یک المللی هم هیچ دولتی حق نقض حریم امنیت شخصی هیچ شود، بلکه در سطح بین ملی نمی

توجه به المللی نیز با  ها حتی در مخاصمات مسلحانه بین اقدامات دولت. از افراد انسانی را ندارد
. شوند، مقید شده است المللی محسوب می المللی که امروزه جزو قواعد آمره بین اسناد بین

ها یا انجام  ها در این مخاصمات هم حق واردآوردن رنج بیهوده به نظامیان دیگر کشور دولت
ها  بدین ترتیب وظیفه دولت. نظامیان را ندارند آمیز از قبیل قتل و شکنجه غیراقدامات خشونت

ها در سطح فراملی وظیفه تأمین امنیت  دولت: در دو سطح ملی و فراملی قابل بررسی است
شهروندان خویش را بر عهده دارند و در سطح فراملی متعهد به منع نقض امنیت شخصی تمامی 

  .افراد جامعه بشري هستند
  

  )سطح ملی(وظیفه دولت در تأمین امنیت فردي شهروندان خویش . 2-1
ها در دنیاي معاصر، ناامنی است که توسط  ترین ابعاد ناامنی شخصی براي انسان مهمیکی از 

وجودآوردن ناامنی سیاسی دولت از سویی ممکن است با به. آید وجود می خود دولت به
وجود آورد که این ناامنی منجر به ایجاد ناامنی انسانی شود یا با نقض حقوق شرایطی را به
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ز طریق اعمال شکنجه، بازداشت خودسرانه یا ناپدیدشدگی اجباري شهروندي اتباع خویش ا
ها که براي حفظ امنیت فردي  به بیان دیگر دولت. آنان، امنیت شخصی آنان را نقض نماید

هاي متعدد،  ها و توجیه اند ممکن است خود با تفسیر وجود آمده تک افراد انسانی به تک
تریِن این توجیهات، برقراري نظم و امنیت  ز شایعیکی ا. ترین ناقضین امنیت فردي شوند مهم

ها به بهانه برقراري نظم و امنیت، اقدام به نقض امنیت برخی از اتباع خویش  یعنی دولت. است
در این خصوص همواره . بنمایند و به بهانه تأمین حق بر امنیت آنان، حق بر تأمین را نقض کنند

هاي خویش را براي حفظ  از حقوق و آزادي باید توجه داشت شهروندان دولت که قسمتی
. اند، از حق دیگري یعنی حق بر تأمین برخوردارند امنیت فردي خویش به دولت واگذار نموده

قضایی عوامل دولتی  -هاي پلیسی تضمین این حق که تمرکز اصلی آن بر پیشگیري از مداخله
درنتیجه همواره باید توجه  .ها است استوار است، همچون حق بر امنیت فردي بر عهده دولت

هاي مشروع شهروندان  تواند و نباید نقض حقوق و آزادي داشت که تضمین حق بر امنیت نمی
و افراد مظنون یا متهم به ارتکاب جرم  -طور کلی را در ابعاد گوناگون زندگی افراد انسانی به

وندان بر تأمین، عدم رعایت حق شهر«ازآنجاکه  ،درنتیجه. توجیه نماید -صورت خاص به
توان از رابطه مستقیم حق  ، می1»توسط نهادهاي پلیسی و قضایی، خود نوعی ناامنی را در بر دارد

ها سخن  بر امنیت فردي و حق بر تأمین و تأثیر مهم هر دو این حقوق در امنیت فردي انسان
وندي از نقض زمان با تالش براي تأمین حق بر امنیت شهرگفت و دولت را ملزم دانست که هم

برقراري تعادل، در «حق بر تأمین آنان توسط عوامل دولتی نیز جلوگیري نماید و به بیان دیگر 
  2.»آور است تضمین این دو حق است که امنیت

توجه به سیر تاریخی تکمیلی اندیشه حقوق ذاتی ابناء بشر و تدوین و تصویب اسناد مهم در 
هاي متعدد حمایت و صیانت از حقوق بشر در سطح جهت بیان تضمین این حقوق و تشکیل نهاد

ها  المللی با توجه ویژه این حقوق بر حق تأمین، خود گویاي حجم ستمگري دولت ملی و بین
همچنین سیر تحول تاریخی علوم جنایی در خصوص رابطه دولت و امنیت . ها است علیه انسان

توجه به این نکته تاریخی . ستفردي نیز در خصوص رابطه دولت و امنیت فردي قابل توجه ا
ها شکل گرفته  که یکی از مکاتب مهم علوم جنایی در پاسخ نقض امنیت فردي توسط دولت

مکتب دفاع . گذارد است، اهمیت نقش دولت در ارتباط با حفظ امنیت فردي را به نمایش می 
یایی اجتماعی که توسط اندیشمندانی همچون مارك آنسل فرانسوي و گراماتیکاي ایتال

                                                                                                                                                                                                                     

19؛ ص،پیشیننجفی ابرندآبادي،علی حسین .1
20؛ص، همان.2



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  198

در واقع «هاي آن، تبدیل به جنبش دفاع اجتماعی شد،  شد و به دلیل اهمیت آموزه نمایندگی می
تر در اعتراض جدي  خواه و به بیان دقیق هاي اقتدارگرا و تمامیت پاسخ به کارنامه حکمرانیِ نظام

کل قرن نوزدهم میالدي ش 40و  30به مدل اقتدارگراي سیاست کیفري معمول در اروپاي دهه
این  1.»مدار قرار داد گرفت و رویکرد خود را دفاع از کرامت انسانی و ارائه سیاست جناییِ انسان

هاي فردي و تأمین و تضمین امنیت  توجه ویژه به حفظ کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادي
ها در حفظ و تأمین  گر نقش مهم دولت ها از سوي اندیشمندان مختلف بیان انسانی توسط دولت
تر تعهدات دولت در هریک از این موارد  ها است که مستلزم بررسی دقیق امنیت فردي انسان

  .است
  
  دلیل ناپدیدسازي اجباري  پیشگیري از نقض امنیت فردي به. الف

ها از نقض امنیت شخصی اتباع  گونه که ذکر شد، دولت در اسناد متعدد حقوق بشر همان
توان گفت که دولت  ه پنج کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، میبا استناد به ماد. اند خویش منع شده

فقط متعهد به عدم دخالت در زندگی شهروندان خویش نیست، بلکه موظف است اجراي حقوق 
پیرو . به تحقق حقوق انسانی آنان دارد 2اي، تعهد مثبت گونهانسانی آنان را نیز تضمین نماید و به

ها در زمینه  وپایی حقوق بشر، دو وظیفه اصلی براي دولتهمین برداشت از کنوانسیون دیوان ار
منظور حفاظت در برابر اتخاذ اقدامات مؤثر به: ناپدیدشدگی اجباري شناسایی نموده است

این دیوان . شدهناپدیدشدگی در حین بازداشت و رسیدگی به ادعاي ناپدیدشدن شخص بازداشت
ها در خصوص پیشگیري از  ف دولتهاي گوناگونی از وظای در آراي متعدد خود جنبه

این دیوان در یکی از آراي خود اظهار داشته است . ناپدیدشدگی اجباري اشخاص برشمرده است
ویژه در خصوص نظارت قضایی و  سلسله حقوق ماهوي به ماده پنج کنوانسیون، یک «: که

زد و این حقوق سا مقرر می 4و  3بودن بازداشت را بر اساس بندهاي رسیدگی در خصوص قانونی
3.»با هدف کاهش ریسک بازداشت خودسرانه صورت گرفته است

نشدة فرد، کامالً مغایر بازداشت اعالم«دارد که  صراحت اعالم میدیوان در این خصوص به 
اطالعات مربوط به نگهداري هاي مذکور و نقض ماده پنج کنوانسیون است و فقدان  با ضمانت

تاریخ، زمان، محل بازداشت، نام فرد و علت بازداشت، مغایر با فرد همچون موضوعاتی مانند 
                                                                                                                                                                                                                     

گنج دانش، : تهران( حسین نجفی ابرندآبادي، چاپ چهارممحمدآشوري، علی: ، ترجمهدفاع اجتماعی مارك آنسل،.1
.18؛ ص) 1391

2. Positive Obligations
3. European Court of Human Rights, Kurt v. Turkey, No 24 276/94 (1998).
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ها ادعا  هایی که در آن دیوان در دیگر آراي خود وضعیت 1.»رسد به نظر می 5اهداف ماده 
شود فردي توسط نیروهاي دولتی بازداشت شده و دیگر دیده نشده است نیز به دلیل آنکه در  می

شود مورد بررسی قرار داده شدن پنهانی فرد میمعدوم حقیقت چنین شرایط توقیفی منتهی به
براي مثال این دیوان در یکی از آراي خود در خصوص ناپدیدشدن تعداد زیادي از افراد .است

استمرار نقض ماده «:به این نتیجه رسید که 1974قبرسی طی حمله ارتش ترکیه در سال  - یونانی
ت خوانده در رسیدگی مؤثر نسبت به سرنوشت کنوانسیون در اثر کوتاهی مقامات دول 5

این افراد کسانی بودند که ادعا شده بود که در هنگام بازداشت . ها بوده است قبرسی - یونانی
شده در جریان یا در رأي دیگري درخصوص شکایت خویشانِ افراد بازداشت 2.»اند ناپدید شده

  :اظهار داشت 1993سال  حمله نیروهاي امنیتی ترکیه در جنوب شرقی آن کشور در
هاي عمومی نسبت به اداره هرگونه تحقیق در خصوص درگیري نیروهاي امنیتی  دادستان«

بنابراین رسیدگی مؤثري . اند میل بوده تمایل و بی در ناپدیدشدن خویشاوندان شاکیان، بی
 نشان از يتمامی این آرا 3.»صورت نگرفته است و نقض فاحش ماده پنج تحقق یافته است

گستردگی تعهدات دولت براي حفظ و حراست از اتباع خویش و حتی اتباع دیگر کشورها 
قانونی، موجب شد که در اولین  هاي غیر شدگی اجباري و توقیف اهمیت مقابله با ناپدید. دارد

» دوستانه براي برخورد با زندانیان سیاسیحداقل قواعد انسان«کنگره سازمان ملل مقررات 
متحد موسوم به  ملل این قواعد در قطعنامه مجمع عمومی سازمان . رفته شودپیشنهاد و پذی

بازنگري » مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندان سیاسی تحت هر نوع بازداشت یا مجازات«
ها فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اندیشه سیاسی و  شد و امروزه براي تمامی انسان

انین داخلی کشورها نیز همواره براي دولت تعهدات مهمی در در قو4.ملیت قابل اجراست
  5.راستاي حفظ این بعد از امنیت شخصی اتباع خویش برشمرده شده است

                                                                                                                                                                                                                     

1. Ibid, Para, 125.
2. European Court of Human Rights,Cyprus v. Turkey, No 25781/94 (2001)  para.150.
3. European Court of Human Rights, Akdemiz and others  v. Turkey, No 23954/94,
(2001).

.28؛ ص) 1390میزان، : تهران( المللی حقوق بشردوستانه بینحسین شریفی طرازکوهی، .4
و   36،   32ري افراد در اصول متعددي از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نظیر اصول هاي حقوق کیف توجه به جنبه.5

قانون  575الی  572قانون مجازات اسالمی و مواد  570و تعیین ضمانت اجراهاي کیفري در قوانین داخلی نظیر ماده  169
شخصی افراد و تصریح حقوق متهمین در  مجازات اسالمی در بیان تقصیرات مأمورین دولتی در سلب آزادي و نقض امنیت

قانون آیین دادرسی کیفري خود نشان از اهمیت امنیت شخصی و نیاز به توجه  104الی  96مواد مختلف قانونی نظیر مواد 
.ویژه جهت جلوگیري از نقض این امنیت توسط دولت و کارگزاران آن در تبیین جریان رسیدگی قضایی دارد
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  دلیل شکنجه پیشگیري از نقض امنیت فردي به. ب
. هاي نقض حریم شخصی و کرامت ذاتی انسانی است ترین جلوه شکنجه یکی از سبعانه 

با آنچه اندیشمندانی همچون کانت در جایگاه انسان معتقدند  همچنین در تعارض مستقیم
و قاعده اخالقی ) شمول باشد اي فراگیر و جهان چنان رفتار کن که مایلی آن عمل، قاعده آن(

در نظام اخالقی کانت، «درنتیجه بنابر نظر اندیشمندان؛ . مثابه ابزار ننگریستن انسان قرار داردبه
شکنجه . دارد اي است که هیچ استثنایی برنمی ذاتی انسان از اوامر مطلقه احترام به کرامت و حیثیت

خالصه آنکه به نظر . تردید نقض حریم انسانی است افراد و اذیت و آزار و تحقیر ناشی از آن، بی
بدون تردید توجه 1.»بودن انسان مبناي مستحکم اخالقی در منع شکنجه ارائه دهدرسد غایت  می

: که براي مثال چنان پدیده شکنجه، در کاهش وقوع این پدیده اثر داشته است آن جامعه جهانی به
شده شکنجه به کمیته دفاع از حقوق بشر که سازمان غیردولتی در هندوراس موارد گزارش«

لیکن  2.»کاهش یافته است 1996مورد در سال  7به  1991مورد در سال  156اي است، از  عمده
  .ها است رزترین انواع نقض امنیت انسانی افراد توسط دولتهمچنان شکنجه یکی از با

از وظایف مهم دولت در حفظ امنیت فردي، پیشگیري از اعمال شکنجه توسط عوامل 
منع شکنجه و دیگر «شکنجه در معناي حقوقی خویش، بنابر تعریف کنوانسیون . دولتی است

هر فعل «: عبارت است از 1984سال  »رحمانه، غیر انسانی یا موهِن هاي بی رفتارها یا مجازات
عمدي که توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی هنگامی که چنین درد یا 

اي توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وي یا با رضایت یا سکوت وي بر شخص  صدمه
بشر  توان به گستردگی مفهوم شکنجه در ادبیات حقوق با دقت در تعریف فوق می. »وارد شود

همین کنوانسیون به استثنا پذیرنبودن منع شکنجه  2نکته مهم و قابل توجه تصریح ماده . برد پی
واحوال استثنایی هرچه که باشد، خواه یک وضعیت جنگی یا خطر اوضاع«: با این عبارات است

العاده عمومی یا دستور یک مقام ارشد  ثباتی سیاسی داخلی یا هرگونه وضعیت فوق جنگ، بی
کننده شکنجه مورد استناد عنوان عامل موجه تواند به یا یک مقام عمومی نمی) نظامی یا انتظامی(

بودن منع شکنجه از منظر رهیافت انسانی تصریح این امر خود حکایت از حیاتی. »قرار گیرد
آن بر انسانی آن و تأثیر مستقیم  دلیل جلوه غیربه بیان دیگر، اهمیت جلوگیري از شکنجه به. دارد

هاي چهارگانه ژنو،  مشترك کنوانسیون 3بر ماده نقض امنیت فردي موجب شده است که عالوه
کنوانسیون سوم و  7کنوانسیون اول و دوم ژنو، ماده  12پروتکل الحاقی دوم، ماده  4در ماده 

                                                                                                                                                                                                                     

.75- 76؛صص) 1388شهردانش، : تهران( چاپ دومدفتریکم،حقوق بشر در جهان معاصر، طمی، سیدفاقاريسیدمحمد.1
2. United Nations Development Programme, Human Development Report (New York: 
Oxford University Press, 2000 )
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پروتکل  75همچنین در ماده . صراحت ممنوع اعالم شودکنوانسیون چهارم ژنو به 32ماده 
  .است صورت کامل منع شده  ی دوم نیز، شکنجه بهالحاق

  
  پیشگیري از نقض امنیت فردي از طریق پیشگیري از جرم. ج

ترین وظایف دولت در طول تاریخ، برقراري نظم و عدالت بوده است که یکی  یکی از مهم
کنندگان حقوق و امنیت دیگر مجازات نقض. از ابزارهاي آن مجازات مجرمین بوده است

ها گرچه در جهت برقراري نظم مؤثر است، لیکن تعهد دولت به حفظ امنیت فردي انسان
به بیان دیگر، دولت ملزم است که از پدیدآمدن . ها مستلزم تعهدي فراتر از این امر است انسان

شود جلوگیري و پیشگیري  ها می نیت فردي انسانجرم که بسیاري اشکال آن منجر به نقض ام
ترین وظایف دولت براي حفظ امنیت فردي  توجهی گذرا به آمارهاي ذیل، یکی از اصلی. نماید

میلیون زن و دختر براي فحشاء خرید  2/1در سراسر جهان همه ساله حدود «: نماید را معرفی می
جرایم «1.»کنند ها کار یا زندگی می نمیلیون کودك در خیابا 100حدود . شوند و فروش می

افزایش  1997در سال  28به  1990نفر در بالروس در سال  000/100براي  4وابسته به دارو از 
تجارت اسلحه موجب جرایم . رسیده است 8نفر به  000/100در هر  1یافته است و در استونی از 

دختران فقط براي اروپاي غربی  استثمار جنسی زنان و. شود هاي کشوري می خیابانی و نزاع
هاي تجاوز به حقوق و امنیت انسانی  ترین جلوه نفر در یک سال، یکی از زشت 000/100

امروزه متخصصین امنیت از فنون و «در راستاي توجه به این عد از جرایم است که  2.»است
ستفاده ا ،شودکاري میکارگیري مناسب، موجب کاهش بزهتدابیر مختلف که در صورت به

  3.»کنند می
تر از دولت، توجه صرف به عدم نقض  اي انسانی براي تحقق امنیت فردي و ایجاد چهره

آمدن علل و عوامل  امنیت شخصی توسط دولت کافی نیست بلکه دولت ضرورتًا باید از پدید
 زاد و قرین جامعه انسانی بوده و عمري به قدمت پدیده جرم، هم. جرایم نیز پیشگیري نماید

یابد از این  می لیکن دولت براي تحقق امنیت فردي اتباع خویش وظیفه 4.دجامعه بشري دار
عنوان یک اقدام مثبت،  این وظیفه دولت به. پدیده پیشگیري و از طریق علمی با آن مقابله نماید

                                                                                                                                                                                                                     

1. United Nations Development Programme, Human Development Report (New York: 
Oxford University Press, 2000).
2. United Nations Development Programme, Human Development Report (New York: 
Oxford University Press, 1999).

.99؛ ص )1391میزان،  :تهران( ، چاپ دومشناسی پیشگیريجرمشهرام ابراهیمی، .3
.23، صهمان.4
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دولت اجتماعی باید همراه با افزایش . ها است اقدامی در جهت حفظ امنیت شخصی انسان
هاي اجتماعی  دیگر امنیت، به افزایش امنیت عمومی جامعه و کاهش جرایم و آسیب هاي گونه

نیز توجه داشته باشد که انجام این کارکرد دولت، جز از طریق نگاه علمی و کارشناسانه به 
  . محور میسر نیست پدیده جرم و آسیب اجتماعی و اتخاذ رویکردي پیشگیري

زدایی و  زدایی، کیفر گیري از جرایم، لزوم جرمهاي پیش تمرکز علوم جنایی بر راهکار
خانه کیفري موجب  جاي افزودن بر زرادو ارائه سیاست مدیریت ریسک جرم به 1زدایی قضا

چه بیشتر بر جرایم علیه تمامیت جسمانی  کاستن فشار مضاعف از دستگاه قضایی و تمرکز هر
یجی نقض غیرمسقیم امنیت مظنونین بر کاهش تدرشود؛ امري که عالوهافراد و جرایم خشن می

گران کیفري یا متهمین به ارتکاب جرائم خُرد در جریان تعقیب، تحقیق یا دادرسی، توان کنش
  .دهد را براي مقابله با عوامل اصلی ناقض امنیت فردي افزایش می

ان نیز به شناس گراییِ مدنظر برخی جرمدیده که در اصل انسان  مدار با بزهکار و بزه رفتار کرامت
یافته، گویاي رویکردي  در کنار ظهور ابزارهاي نوین مقابله با جرایم سازمان2شود،آن اشاره می

و توجه ویژه به حفظ امنیت فردي  3مداري مداري و کرامت نوین در علوم جنایی با تکیه بر انسان
دیده و افزایش نقش  بزهمدار به بزه، بزهکار و  تمامی این ابعاد تحول در راستاي نگرش انسان. است

دیدگی یا بزهکاري  واسطه بزهوجودآمدن عوامل نقض امنیت فردي بهدولت در پیشگیري از به
  .افراد است

  
سطح (ها  ممنوعیت نقض امنیت فردي تمامی اعضاي جامعه بشري توسط دولت. 2-2

  )فراملی
رزمینی در طول تاریخ همواره امنیت شخصی آدمی توسط عوامل خارج از مرزهاي س

خطرافتادن امنیت ترین عامل به است و مخاصمات مسلحانه مهم افتاده  خویش به خطر می
انسانی و  هاي مختلف علوم  رغم پیشرفت جامعه بشري در زمینهعلی. شخصی وي بوده است

خطرافتادن حیات و تمامیت جسمی ها عامل به طبیعی، متأسفانه در دنیاي معاصر هنوز جنگ
  . شوند ها محسوب می ها و نقض امنیت فردي انسان سرزمین آدمی و نابودي

  
                                                                                                                                                                                                                     

.105–110، صصپیشینآنسل، .1
.60؛ص،نشریه پژوهش حقوق کیفري، 2مارهش)1391(»بودن حقوق جزااصل حداقل«حسین غالمی، .2
.105–110، صصپیشینآنسل، .3
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  المللی ها در مخاصمات مسلحانه بین وظایف دولت. الف
المللی خصوصاً آمیز اختالفات بین وفصل مسالمتبراي پیشگیري از مخاصمات مسلحانه و حل

. شته شده استهاي عملی نیز بردا المللی متعددي وضع شده و گامدر چند دهه اخیر، قواعد بین
هاي آینده از  داشتن نسلمحفوظ نگه«متحد که با اعالم تصمیم جهانی به  ملل تشکیل سازمان 

و  1»بالیاي جنگ که دوبار در مدت عمر یک انسان، افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده
براي جلوگیري و آوردن اقدامات جمعی مؤثر عملبه«و » المللیحفظ صلح و امنیت بین«با هدف 
المللی یا وفصل اختالف بینآوردن موجبات حلکردن تهدیدات بر ضد صلح، و فراهم برطرف
آمیز و طبق اصول  هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود، با وسایل مسالمت وضعیت

 المللی در ترین اقدامات بینپا به عرصه وجود گذارد، یکی از مهم 2»المللعدالت و حقوق بین
درنتیجه، یکی از ابعاد انسانی دولت، . آمدن مخاصمات مسلحانه است راستاي پیشگیري از پدید

آمیز  ختالفات خویش از طرق صلحالمللی و رفع ا پیشگیري از وقوع مخاصمات مسلحانه بین
وجودآمدن بدون تردید اهتمام دولت به پیشگیري از به. المللی است وفصل اختالفات بینحل

نماید که این بحث  هاي نقض امنیت شخصی پیشگیري می حانه، از بروز بسیاري زمینهمخاصمه مسل
  . از نوشتار حاضر خارج است

ها از منظر نوشتار حاضر  لیکن آنچه در خصوص وظیفه دولت در حفظ امنیت شخصی انسان
مهم است، قواعدي است که دولت باید در خالل این مخاصمات مسلحانه در رفتار خویش با 

ها رعایت نماید و از حیث این رفتار انسانی تفاوتی میان شهروندان یک دولت با اتباع  سانان
این قواعد پس از جنگ جهانی دوم جنبه جهانی به خود گرفت و تبدیل . ها نیست دیگر دولت

المللی در هر  الرعایه براي تمامی ذوات بین المللی و اصول اساسی بشریت الزم به قواعد آمره بین
المللی گردآوري و براي  واحوالی گشت و تحت عنوان حقوق بشردوستانه بینیط و اوضاعشرا

این اسناد به. ها تدوین شد ات آنو ضمائم و الحاق 3المللی نخستین بار در چهار سند مهم بین
نماید و از واردآوردن  صراحت دولت را ملزم به رفتاري انسانی با اسیران و مجروحان جنگی می

در راستاي همین تعهد جهانی است که دولت ملزم . دارد ده به رزمندگان نیز بازمیرنج بیهو
کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند و همچنین نیروهاي مسلحی که «است در خصوص 

که به علت بیماري یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگري  اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی
گونه تبعیض که ناشی از نژاد، یا رنگ، یا عقیده،  ر همه احوال بدون هیچقادر به جنگ نباشند، د
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.1977هاي الحاقی  و پروتکل 1949هاي چهارگانه ژنو  کنوانسیون.3
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و در » جنس، اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار نماید
لطمه به حیات یا تمامیت بدنی ازجمله قتل به تمامی اشکال آن، «خصوص تمامی این افراد 

بعد از انعقاد این . آنان ممنوع اعالم گشته است1»نجه و آزاررحمانه، شک زدن، رفتار بیزخم
ها مستوجب  المللی محسوب و نقض آن المللی که امروزه جزو قواعد آمره بین معاهدات بین

کنندگان است، اسناد مهم دیگري نیز نظیر قطعنامه حقوق بشر در منازعه  مسئولیت براي نقض
هاي ضدنفر  ر تهران، ممنوعیت استفاده از مینمصوب کنفرانس حقوق بشر د 1968مسلحانه 

صورت مستقیم تحت تأثیر الگوي امنیت انسانی مطرح و به که به اسلو 1997مصوب سپتامبر 
المللی دیگر جزو قواعد حقوق بشر دوستانه  تصویب کشورها رسید و بسیاري اسناد بین

  .المللی شدند بین
بر حفظ تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و دوستانه در تأکید  توجه به ماهیت قواعد بشر

انگاري حمله  لزوم ساماندهی حمالت نظامی صرفًا علیه نظامیان طرف مقابل متخاصم و جرم
عمدي به جمعیت غیرنظامی یا علیه افراد غیرنظامی که نقش مستقیمی در درگیري ندارند، 

ها را در خالل  ، وظیفه دولت2المللی کیفري عنوان یک جرم جنگی توسط اساسنامه دیوان بین به
  . نماید خوبی تبیین میها به قبال امنیت فردي انسان مخاصمات مسلحانه در

هایی که در خالل این مخاصمات در  همچنین حمایت خاص و ویژه این قواعد از گروه
نوعی حمایت مضاعف از  دارند نظیر زنان و کودکان به پذیري بیشتري قرار  معرض آسیب

پروتکل الحاقی اول، حمایت خاصی را از زنان بیان  76ماده . ها است ردي این گروهامنیت ف
هاي  هتک حرمت به شأن انسانی، رفتار«پروتکل الحاقی نیز  4ماده  2نموده است و بند 

را که از مصادیق بارز » شرمیعنف، فحشاي اجباري و هر نوع اهانت و بیآمیز، تجاوز به تحقیر
اساسنامه دیوان  7همچنین ماده . شود ممنوع اعالم نموده است سوب مینقض امنیت فردي مح

 3.است جنایت علیه بشریت توصیف نموده المللی کیفري نیز این جرایِم خاص علیه زنان را  بین
سال  همچنین صدور حکم اعدام براي اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از هجده

به زنان باردار و مادران کودکان خردسال ممنوع اعالم اند و اجراي حکم اعدام نسبت  داشته
  4.است گشته 

                                                                                                                                                                                                                     

.1949هاي چهارگانه ژنو  مشترك کنوانسیون 3ده ما.1
.المللی کیفري اساسنامه دیوان بین 8ماده .2
گیري جنسی، فحشاي اجباري، حاملگی اجباري،  تجاوز جنسی، برده«: المللی کیفري سنامه دیوان بیناسا 7ماده .3

.»شود علیه بشریت محسوب میسازي اجباري و هر نوع خشونت جنسی دیگر در همین حد و اندازه جنایت  عقیم
.پروتکل الحاقی دوم 6ماده .4
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  ها در مخاصمات مسلحانه داخلی  وظایف دولت. ب
ها در خالل مخاصمات مسلحانه، در دنیاي  این تعهد دولت در حفظ امنیت فردي انسان

توجه المللی به سطح داخلی نیازمند  معاصر با توجه به دگرگونی سطح مخاصمات از سطح بین
تدریج از  دوم خصوصًا پس از جنگ سرد به جهانی جدي دولت است زیرا پس از پایان جنگ

درنتیجه تعهداتی که . ها کاسته و به مخاصمات داخلی افزوده شد شمار مخاصمات بین دولت
ها و کرامت ذاتی انسانی و حقوق طبیعی  بودن آنصرف انسان ها به دولت باید در خصوص انسان

رعایت نماید، نیازمند توجه جدي ) اعم از اینکه تبعه دولت باشند یا خیر(ها  سلب آن و غیرقابل
  . و مراقبت دولت است

بر رعایت قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه، باید درخصوص افراد آواره، دولت عالوه
ر دنیاي د. سوز جنگ نیز اقدامات انسانی انجام دهد خانمان و مهاجرین ناشی از بالي خانمان بی

نمودن تجربه دو جنگ ها طبیعت جدیدي یافته و دنیا پس از سپري پرآشوب کنونی که جنگ
اي و  هاي منطقه بار جهانی و ترس ناشی از جنگ سرد، بیش از هر زمانی درگیر جنگ خون

طرز ها به گشته است، جنگ -گیرد که اغلب درون کشورهاي فقیر صورت می –درون کشورها 
که بنابر تعبیر مرکز توسعه سازمان نحويکنند به ابعاد امنیت فردي را تهدید میمستقیمی تمامی 

کنند، به سیستم آموزشی آسیب  ها، تغذیه و سالمت عمومی را تهدید می جنگ«متحد؛  ملل 
در . سازند انداز رشد اقتصادي را کند می نمایند و چشم زنند، معاش افراد را ویران می می

ه هزاره، دورنمایی براي پیشرفت به سمت رهایی از نیاز را در نظر گرفته که اهداف توسع حالی
دولت باید با توجه 1.»است، دنیا هنوز فاقد دستور کار منسجمی براي تحقق رهایی از ترس است

به ابعاد وخیمی که جنگ براي امنیت فردي دارد، به پیشگیري از وقوع جنگ چه در سطح 
توجه به واقعیت تلخ جنگ که در آمارهاي ذیل . ی اهتمام ورزدالمللی و چه در سطح داخل بین

مرزي مخاصمه درون 36درگیر  1998و در سال  55درگیر  1992جهان در سال «: نمایاند رخ می
میلیون نفر و شمار پناهندگان  5، 1990هاي داخلی در سال  بوده است، تعداد قربانیان درگیري

میلیون نفر  5لیون نفر و آوارگان درون مرزهاي ملی به می 10، 1998در سرتاسر جهان در سال 
تر که ابعاد نقض حقوق بشر در این مخاصمات بسیار بیش از  و توجه به این واقعیت تلخ 2رسید؛

آمارهاي موجود است چرا که هیچ آماري از شکنجه و تجاوز که نقض بارز حریم شخصی 
                                                                                                                                                                                                                     

1. United Nations Development Programme, Human Development Report (New York: 
Oxford University Press, 2005).
2. United Nations Development Programme, Human Development Report (New York: 
Oxford University Press, 2000).
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ها در  به کارکرد انسانی دولتهستند در دسترس نیست، همگی حکایت از اهمیت توجه 
  . شخصی افراد در مخاصمات مسلحانه دارند پیشگیري از نقض امنیت 

تنها از پدیدآمدن در مجموع با توجه به آثار مخرب جنگ، دولت موظف است نه
وجودآمدن مخاصمات مسلحانه  المللی جلوگیري نماید، بلکه زمینه به مخاصمات مسلحانه بین

هاي مسلح را از بین ببرد و در صورت وقوع چنین  نت توسط گروهداخلی یا اعمال خشو
هایی، سعی در کاهش آثار مخرب انسانی آن از حیث رعایت قواعد رفتار انسانی با  پدیده

.جویان نمایدنظامیان، آوارگان و پناه
پدیده شوم جنگ در برهه کنونی که چهره خود را در قالب مخاصمات مسلحانه داخلی  
اي که به  گونه د، موجب پدیداري ابعاد جدیدي از نقض امنیت فردي شده است بهنمایان می

هاي مخاصمه بدل  هاي اصلی طرف دلیل ماهیت خاص این مخاصمات، غیرنظامیان به هدف
است  علیه نظامیان طرف مقابل و غیرنظامیان اعمال شده» حسابخشونت بی«اند و نوعی  شده

بروز این سطح وسیع از . شود المللی کمتر دیده می بینکه نظیر این خشونت در مخاصمات 
) نظیر بوسنی و هرزگوین، رواندا و کنگو( خشونت و نقض امنیت فردي در این مخاصمات 

هاي درگیر با یکدیگر و اینکه اساساً  از آن جهت است که از سویی به دلیل آشنابودن طرف
ابل است، طرفین، خشونت گاهی هدف از مخاصمه، نابودي کل گروه جمعیتی طرف مق

هاي مسلح غیر از  کنند و از سوي دیگر به دلیل شرکت گروه فراوانی علیه یکدیگر اعمال می
دوستانه بسیار دشوارتر از مخاصمات  قواي رسمیِ نظامی در این مخاصمات، اعمال قواعد بشر

  1.المللی است بین
) المللی و گاه بین(اخلی ها در خصوص مخاصمات مسلحانه د بعد مهم دیگر وظیفه دولت

مستقیم و در مکانی غیر  گونه مخاصمات است که به صورت غیر خصوص تلفات انسانی این در
انتقال یا تبعید  ژنوکنوانسیون چهارم  49گرچه طبق ماده . دهد از صحنه اصلی نبرد رخ می

صمه مسلحانه، نظامی در پی مخا شدنِ جمعیت غیراست، آواره غیرنظامیان ممنوع اعالم گشته 
دلیل  جویان و آوارگان مخاصمات مسلحانه که به پناه. ناپذیر استامري قهري و اجتناب

هاي  اقل استاندارد است معموالً از حد آمده  شرایط اضطراري و خاصی که براي آنان پدید 
ها به حیات و  ترین آسیب زندگی براي بقاء و ادامه حیات برخوردار نیستند و در معرض جدي

ها در جهت حفظ امنیت فردي خویش  تمامیت جسمانی خویش قراردارند، به حمایت دولت
.نیاز دارند

                                                                                                                                                                                                                     

.20- 23؛صص  )1384میزان، : تهران(حقوق بشر دوستانه مخاصمات مسلحانه داخلیممتاز و امیرحسین رنجبریان،جمشید.1
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ها  است که دولت جویان در شرایط مخاصمات مسلحانه  با توجه به اهمیت وضعیت پناه
حیات افراد انسانی، آزادي عبور  1گرفتن اند براي پیشگیري از در معرض آسیب قرار مکلف شده

حتی سکنه (هاي دارو و لوازم بهداري را که جهت سکنه غیرنظامی  ولهجهت حمل محم
داشتن  نگهشوند تضمین نمایند و از گرسنه ارسال می) غیرنظامی جمعیت کشور دشمن

  2.اند عنوان یک روش جنگی منع شده غیرنظامیان به
ن جامعه بارِ دروجرایم جنگی و جرایم خشونت ها در برابر شکنجه، حفظ کرامت ذاتی انسان

هاي اصلی چهره انسانی دولت است و حفظ امنیت شخصی افراد انسانی در برابر  یکی از جلوه
دولتی که در راستاي حفظ  .اي انسانی است ها نیازمند نگریستن به این امر از دریچه این آسیب

عد مهم از نماید باید همواره به این شرایط که در آن، این ب ریزي می ها برنامه امنیت فردي انسان
  .گیرد توجه داشته باشد ها در معرض آسیب قرار می امنیت انسان

  
نتیجه

ها با توجه به تحوالت دنیاي نوین در دو  ها در حفظ امنیت فردي انسان  وظیفه سنتی دولت
دراین راستا تعهد دولت از جنبه ماهیت و گستره تعهد متحول گشته : بعد مهم تحول یافته است

ها  سو این تعهد جنبه ایجابی یافته و از سوي دیگر این تعهد دولت عنا که از یکاست، بدین م
  .است اي فراملی یافته  جنبه

بر آنکه ها در این خصوص این است که دولت عالوه نخستین تحول مهم در وظیفه دولت
 در خصوص امنیت فردي اتباع خویش یعنی متعهد به عدم تعرض به)منفی(ملزم به تعهد سلبی 

ها به امنیت شخصی دیگران  حریم فردي و شخصی آنان است و ملزم است هرگونه تجاوز انسان
در این معنا .در این خصوص نیز هست)مثبت(را مجازات نماید، همچنین ملزم به تعهد ایجابی

گذاري فرهنگی، اجتماعی و جنایی خویش، از هرگونه تجاوز به  دولت مکلف است با سیاست
ها پیشگیري نماید و به بیان دیگر با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات  سانشخصی ان امنیت

ها در  فردي انسان خصوص در شرایطی که امنیت فردي آنان را حفظ نماید و به خویش، امنیت 
اي حفظ امنیت فردي را  صورت ویژهگیرد مانند مخاصمات مسلحانه به معرض آسیب قرار می

یان دیگر در دنیاي معاصر، صرف تأکید بر جنبه سلبی تعهد دولت در تعهد به ب. مدنظر قرار دهد
                                                                                                                                                                                                                     

هاي دارو و لوازم بهداري که منحصراً براي سکنه غیرنظامی  هر دولت متعاهد به محموله«: کنوانسیون چهارم ژنو 23ماده .1
همچنین دولت متعاهد به هرگونه محموله خواروبار  . تی دشمن فرستاده شود، آزادي عبور خواهد داددولت متعاهد دیگر ح

.»زا آزادي عبور خواهد داد ضروري، پوشاك و مواد مقوي مخصوص کودکان کمتر از پانزده سال و زنان باردار یا تازه
.پروتکل الحاقی دوم 14ماده .2
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ها  کند و جنبه مثبت و ایجابی وظیفه دولت دولت به حفظ امنیت فردي اتباع خویش کفایت نمی
نوعی امنیت اتباع است، به گذاري در جهت تأمین که بیانگر وظیفه دولت در سیاست

  .امنیت فردي اتباع خویش است ها در حفظ کننده کارکرد دولتتکمیل
ها از  ها در خصوص امنیت فردي، فراتررفتن تعهدات دولتتحول مهم دیگر در تعهد دولت

ها در عدم نقض و حتی حفظ  صرف افراد انسانیِ تبعه خویش و تسري بسیاري از تعهدات دولت
ی افراد انسانی ازجمله ها و به بیان دیگر براي تمام و برقراري امنیت فردي براي اتباع دیگر دولت

جویان، آوارگان جنگی، مصدومان حوادث و بالیاي طبیعی و افرادي از این دست است که  پناه
  .ها سخن گفت ها به حفظ امنیت فردي انسان توان از تعهد جهانی دولت در این خصوص می

فظ امنیت فرد ها در ح ها به تحول بنیادین وظیفه دولت ها به انسان تغییر محور امنیت از دولت
در همین راستا تالش براي تأمین و تضمین امنیت فردي در پرتو . شوداتباع خویش منتهی می

ها، موجب تغییر بنیادین در  تغییر محور و مرکز ثقل امنیت، از امنیت دولت به امنیت انسان
بر تحول در نقش مهم دولت در حفظ امنیت فردي با تأکید . شود ها می جایگاه و نقش دولت

مدار به  تضمین توأمان دو حق بشرِي حق بر امنیت و حق بر تأمین موجب گذار از دولت امنیت
این امر با تعهد جهانی . شوداي انسانی از دولت می مدار و پدیدآمدن چهره کرامت دولت
ا براي ایجاد جهانی مبتنی بر ها به تضمین حقوق انسانی و تأمین امنیت انسانی، مسیر ر دولت

  .کندتر می مداري هموار دوستی، مساوات و کرامتنوع
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