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 چکیده
دارد،  یعوی دیده از حوواد  ب  از افراد آسیب یتبه موضوع حما یقیامروزه حقوق بشر توجه عم

دهنود و ساوارام موالی و جوا ی     ن رخ میساله در گوشه و كنار جهاهمه حواد  یلق  ینا یراز
 یوان برا گیو  در روابوم م  چوال   یبه بحث موضوع ینحال، ا ینبا ازیادي را با سود همراه دار د. 

 ینا وبدل شده دیده آسیب يهاامدادرسان و دولت یالمللبین يهاسازمان و  ی  ،افراد و هادولت
و اگور   یاتبرابر حواد  ب یعی چحمایت از افراد در  یتماهكه است ه كردمطرح   ی سؤال را 

از دولوت حواكخ سواسوته     یدحق فقم با ینا يادا یااست، آ يبشر یكردن حقادا یتیحما ینچن
امدادرسان  یالمللبین يهابور اسص از سازمانه و ب یالمللبین ۀاز جامع ماتقیماًکه ینا یاشود، 

دیدگان از از آسیب یتحما یاصل یفۀدیده وظدولت آسیب یج،قابل مطال ه است؟ براساس  تا ی  
دولوت حواكخ بوه      داشوتن یول تما یوا  یرا به دوش دارد و ال ته در صورم  واتوا   یعیحواد  ب 

دارد از  یفوه وظ یو    یالمللو بوین  ۀجامعو  ،دیدگانآسیب یادینمؤثر و  قض حقوق بن یامدادرسا 
 رزد.از آ ان اهتمام و یتامدادرسان، به حما یالمللبین يهاسازمان يمجار

 
 کلیدواژگان

 ، كمو  امدادرسوان  المللوی بوین  هواي سوازمان  یوده، دیبدولت آس یعی،حواد  ب  ی،امدادرسا 
 .بشردوستا ه
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 مقدمه
 دوا وده  یشوه معاصور ر  یاوت زیمدر حقووق بشور و محو    یعوی عمیقواً  امروزه مفهوم حوواد  ب  

(Reinecke, 2010: 143-162 )موضووع  اد ، حوو  ایون از  ی اشو  یا اوا   یعفجوا  ۀو ابعاد گاترد
 و  یو   ،افوراد  و هوا دولت یانبرا گی  در روابم مچال  یدیده را به موضوعاز افراد آسیب یتحما

چال  در روابم  وع  ینبدل كرده است. ادیده امدادرسان و دولت آسیب یالمللبین يهاسازمان
 یوا راد اسوت  دولت، حاكخ بور افو   یاآ ینکهها به  ق  سود در برابر افراد و ااول، به  وع  گاه دولت

 یوت حاكم یسوو بوه موضووع سونت    ی از  ی ،شود و در روابم  وع دوم  ها مربوط میآن یندۀ ما
بشور گوره سوورده     يابنا یانم یهم اتگ یدۀبه ا یگرد يو از سو داشتن ها و اصل مداسلهدولت
اد  از افراد در برابور حوو   یتدر موضوع حما ینکها(. با A/CN.4/643, 2011: 8, para. 27) است

 يهوا  اموه از معاهودام و موافقوت   یوادي تعوداد ز  يجهان معاصر شواهد ا عقواد و اجورا    یعی،ب 
از سور شوفقت و    یدیده از حواد  اقداماز افراد آسیب یتسؤال كه حما یناست، اما ا یالمللبین

كشوورها و   ۀدیدگان از حواد  است، هنووز در همو  آسیب يقابل مطال ه از سو یحق یا یمهربا 
پژوه  به د  ال پاسخ  ینكه در ا یسؤالین، بنابرا است. یافتهدرسور   یپاسخ ی،حقوق ياه ظام

 ینو اگر چن یاتحمایت از افراد در برابر حواد  ب یعی چ یتاست كه ماه ینا یخ،ابه آن بوده
 یوا از دولت حاكخ سواسته شود،  یدحق فقم با ینا يادا یااست، آ يبشر یكردن حقادا یتیحما

 یو  امدادرسوان    یالمللو بوین  يهااز سازمان اسص به بور و المللیجامعۀ بیناز  تقیماًماکه ینا
 مختلو   ابعواد  به پرداستن ضمن كه المللیبین جامع سند ی  فقدان این  قابل مطال ه است؟

 احاواس  كوامالً  باشود،   یو   آورالو ام  و الشومول عام آن، تحت تأثیر افراد حقوق و ب یعی بالیاي
  یو    کتوه  ایون  بوه  سؤال، این به پاسخ یافتن براي اما ،(چکیده: 1393 سوزا ی،رفیاش) شودمی

 بوا  بشردوسوتا ه،  يهوا كمو   بور  حوق  موضووع  در حقوق سأل حال هر به» كه است شده توجه
 يهاسازمان وها دولت پایدار يهارویه و راهنما اصول كه  رم حقوق ت اید به رو اسناد از تعدادي

 اگرچوه  واسوت   رفوع  حوال  در رو ود، موی  شومار  بوه  مورد این در مهخ يهاو ه م از بشردوستا ه
 ایون  كوه  آ جوا  از اموا  شوو د، می بنديب قه  رم حقوق حد در شکلی  ظر از اسناد این مجموعۀ

 در اسوتوار د،  ا اوا ی  كراموت  و حیثیت من لت، حیام، حق شامل بشر، بنیادین حقوق بر اسناد
 ي بور قو شواهدي ال تهم نا،  ینبر ا .(301: 1384زاده، یگ)ب «سندرمی به  ظر آورال ام ماهیت،

 حقووق »الملل، تحت عنووان  از حقوق بین یديجد شاسۀ یجادا با یالملل عرفحقوق بین ۀتوسع
 يهوا كمو   بوه مؤثر  و یعسر یاز دسترس ینانبا هدف حصول ابم 1«حواد  به پاسخ المللنیب

 یۀفرضو براسواس   .(92: 1395 یاد،)پاشوابن دارد  وجوود ی  بروز حواد    یتبشردوستا ه در وضع
تنهوا دولوت   اسوت و  وه   يبشور  یحقو  یفايا ۀمن لبه ی تکل يادا یتی،حما ینچن ماهیت ی،اصل

                                                           
1. International Disaster Response Law (IDRL). 
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 یعیدیدگان از حواد  ب در ق ال آسیب آن، یفايا يبرا ی   المللیبین جامعۀبلکه  ،دیدهآسیب
اي و استفاده از منابع كتابخا ه بالیلی و تح-روش تحقیق، توصیفی ،پژوه  ایندر  .ستپاسخگو
 یوژۀ مخ ور و  2016توا   2007 يهوا مطالعوام سوال   یجاز  توا  یوژه وو بوه  اسوت معت ر  يتار ماها

 گرفته شده است. ۀ الزمالملل بهركمیایون حقوق بین
 

 طبیعی حوادث برابر در حمایتی هایواکنش نظری مبانی
و در  اسوت  یمتکو  بشوري  بنیوادین  حقووق بوه   ی،یعدیدگان از حواد  ب به آسیب امدادرسا ی

ها آن ینتراست كه از جمله مهخ شدهاقامه  یمختلف ي ظر یم ا  ی تحقق آن   یچگو گ یهتوج
 و حمایوت  بوه  ماوئولیت  دكتورین  دولت، مد ی مائولیت و حاكمیت یۀ اقتضايتوان به  ظرمی

 .كرد ا اا ی اشاره امنیت دكترین
 

   دولت مدنی مسئولیت و حاکمیت اقتضای نظریۀ. 1
 موذاكرام  در دا اوت.  موردم  حمایوت از  ما نود  وظوایفی  ا جوام  ماوتل م  تووان موی  را حاكمیت

 جووالي  7 و ژوئون  6 توا موی   5 تواریخ  در كوه  الملول بوین  حقووق  كمیایون اجالس شصتمین
 را دولوت  حاكمیوت،  كوه  داشوتند   ظور  چنوین  اعضوا  برسوی  شود،  تشکیل 2008 آگوست 8 تا
 ملو م  آن در مقویخ  افوراد  از حمایوت  جملوه،  از و سورزمین  سواكنان  ق وال  رد وظوایفی  اداي به

 بوراي  دولوت  ماتماو     ایود  را  داشوتن و مداسلوه  حاكمیوت  اصوول  دیودگاه،  این از. كندمی
 ایون  بوه . كورد  تلقوی  بشردوسوتا ه  يهوا كمو   بوه  ب یعی حواد  قربا یان دسترسی حق  قض

 ق وال  در حواكخ،  دولوت  از سووي  منفوی  و مث وت  تعهود  دو ایفواي  ماوتل م  حاكمیوت  ترتیب،
 سوودداري  بور  م نوی  منفوی  تعهود  و مردم از حمایت بر م نی مث ت تعهد: است سرزمین مردم

 از غفلوت  یوا  اسوتنکاف  صوورم  در و بشردوسوتا ه  يهوا كمو   بوه  مردم دسترسی حق  قض از
 .A/63/10, 2008: 320-321, paraبود ) سواهد مائولیت داراي آ ان ق ال در دولت تعهد، ایفاي
241). 

 

 حمایت به مسئولیت دکترین .2
در  يدادگاوتر  یالمللو بوین  یووان دولت كه د یتاز مفهوم مائول 1حمایت به مائولیت دكترین

. (Tyra, 2007: 673) گرفتوه اسوت   یشوه ر 2،كرده ییدآن را تأ 1949كا ال كورفو در سال  یۀقض
 یوه اول یتاست و مائول یتمائول ، متضمندولت حاكمیتاست كه  یمعن ینا بیا گر یه ظر ینا

                                                           
1. Responsibility to Protect. 
2. The Corfu Channel Case, (U.K. v. Alb.), 1949 I.C.J. 4 (April 9). 
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 و افوراد  هم اوتگی  سوایۀ  در اموا  ،سواهد بود از مردم آن دولت، با سود آن دولت ي حفاظتبرا
و شوورش و امثوال آن ر وج     یجنوگ داسلو   از جدي بور كشور به مردم كه شرایطی ، درهاملت

 داشوتن  صل مداسلهكند، ا یريجلوگ یتوضع ینكه از ا یات  یلما یاتوا د بر د و دولت  میمی
 The) سواهود داد  یکورد رو ییور از موردم آن كشوور، ت    یوت حما يبورا  یالمللو بین یتبه مائول

Responsibility to Protect, 2001: 17) .دكتورین  اعموال  قابلیوت  درسصوص المللیبین جامعۀ 
 یاد،اسوت )مصوفا و پاشوابن    یدهاجماع  رس یعی بهبروز حواد  ب  یتدر وضع حمایت مائولیت

موذاكرام   سوابقۀ و  یركول منتخوب دب  ۀرت و یعوال  هیئوت  2004 سال گ ارش(، اما 511: 1395
 دولوت  حاكمیوت  و مداسلوه  المللوی بوین  كمیاویون   هوایی  سوند  ینها در تدودولت یندگان ما

اسناد بوه   ینا تأكیددار د كه  ین(  شان از ا2005سران ) یبرآمد اجالس جها  سند و 1(2001)
 ي ه به معنوا  یت،به حما یتمائول ینشمول دكتر ۀاز دامن یعیاد  ب بودن موضوع حواماتثن

 تضوعی  از  یخبو  یول دله بلکوه بو   ی،در چنان حووادث  یتمائول یناستناد به ا یذات بودنکنمم ا
 فقودان  شورایم  در یا آن شناست از فراتر مفهوم، این گاترش از بیخ و المللیبین جامعۀ اجماع

 .(528و  525: همان) است بوده دمور این در الزم عملیاتی اب ار
 

 انسانی امنیت دکترین. 3
 اقتصوادي،  ماوائل  در 2«مشوتر   امنیوت » عنووان  بورح  بوا  امنیوت  از  وینی مفهوم به رویکرد

 تهاجموام  ق وال  درهوا  دولت از ی  هر امنیت سنتی و دیرپا مفهوم كنار در سیاسی و اجتماعی
 سوالح  سلوع  امنیتوی  ماوائل  ماوتقل  كمیاویون  1982 سوال  گو ارش  در بوار  اولین سارجی،

 بور  تأكیود  منظوور بوه  ا اوا ی،  امنیوت  عنووان  با 1992 سال از و شد مطرح 3(پالمه كمیایون)
 ایون  .گرفوت  قورار  صولح  بوراي  ملل سازمان كاري بر امۀ در صلح، حفظ و منازعام از جلوگیري

 ( وRoznal, 2004: 108-109یافته است ) تجلی  ی  ا اا ی توسعۀ 1993 سال گ ارش در مفهوم
 افوراد،  امنیوت  بوه  توجوه  لو وم  بر تأكید ضمن متحد  ی  ملل توسعۀ بر امۀ 1994 سال گ ارش

 تاولیحام  گاوترش  آلوودگی،  تروریاوخ،  ایودز،  مخدر، مواد ق یل از ا اا ی امنیت به تهدیدام
 جها ی بلکه ملی، یا محلی شخصی، فقم  ه موضوعی را محیطیزیات مشکالم و فقر اي،هاته

 ترس از افراد رهایی اسیر، گ ارش براساس. (Human Development Report, 1994: 2دا د )می
 اقتصوادي،  امنیوت هوا  آن تورین مهوخ  جمله از كه مختلفی يهاحوزه در امنیت برقراري و  یاز و

 ارتقواي  و هدف تضومین  با است، سیاسی و اجتماعی شخصی، محیطی،زیات بهداشتی، غذایی،
 دكتورین،  ایون   گواه  (. ازIbid: 24-25اسوت )  ا اا ی امنیت دكترین م ناي ر،بش بنیادین حقوق

                                                           
1. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change (Our shared responsibility), United 

Nations, 2004. 
2. Common Security. 
3. Palme Commission on Disarmament and Security Issues. 
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 دیودگان، آسویب  به به موقع و مناسب امدادرسا ی و اثرگذاري و ایجاد از پیشگیري و بینیپی 
 .شد سواهد س ب ب یعی حواد  حوزۀ در را ا اا ی امنیت برقراري

 

 داخلی امدادرسانی
 یبدان معن یند، انضرورم داشته باش يامداد يهااگر كم  یحت یعیدر مواقع بروز حواد  ب 

مثوال در سوال    رايكوه بو   یدر حوال  ینبنابرا ،ضرورم دارد  ی  یالمللبین یكه امدادرسا  یات 
 یالمللو بوین  یاموا امدادرسوا    یده،در كل جهان به ث ت رس یعیب  حادثۀ، هفتصد و  ود 2006

 یوب، ترت یون بوه ا  .(Fisher, 2007: 1132) ه اسوت ها ا جام شود فقم در چهل و ش  مورد از آن
 یدولت ۀبه عهد یعیحواد  ب  یاناز قربا  یتحما یۀاول یتشده است كه مائول یرفتهامروزه پذ

 یكم ، وقتو  يبرا المللیبین جامعۀ یتو مائول است كه حادثه در قلمرو آن اتفاق افتاده است
 یدر بخشو  یاآن اتفاق افتاده است، تماماً  ینیكه حادثه در قلمرو سرزم یشود كه دولتشروع می

در قلمورو كشوور سوود     یرسا آن دولت به كم  عالوه، بهاز ات اع سود   اشد و  یتقادر به حما
 46/182 ۀبه قطعنامو  یمهضم ياصول راهنما .(A/CN.4/590, 2007: 147) داشته باشد یترضا

 يهوا كمو   ۀدارد كوه ارائو  مقرر می  داشتنو مداسله یتاصول حاكم سصوصمجمع عمومی در
تحوت  دیده و در اصل، براساس درسواست دولوت  دولت آسیب یتبراساس رضا یدبشردوستا ه با

از منشور  ی،معن ینا .(A/RES/46/182, 1991: Annex, para, 1(3)) دیراز حادثه صورم گ تأثیر
 Asean) يبحوران و واكون  اضوطرار    یریتدر مود  «آ.سه.آن»ۀ  امموافقت ،سازمان ملل متحد

agreement, 2005: Art. 3, para. 1 )هیوگو ) 2005 اعالمیۀ وHyogo Declaration, 2005: 2, 
para. 4)    تقابل در  اسی. 

 
 به اتباع   یامدادرسان برای دیدهآسیبدولت  ییابتدا یتمسئول .1

 یته ماوئول دیود دار د كه دولت آسویب  یناز ا یتحکا یالمللها و اسناد مختل  بین امهموافقت
 يهوا و سوازمان  دیگور  يهوا دولترا به عهده دارد و  يامداد یامعمل ۀهرگو ه شروع و ادام یۀاول

 ياصوول راهنموا   1.كورد سواهنود   یفوا ا یفقم  ق  كمک سصوص یندر ا ی،المللامدادرسان بین

                                                           
 :   مورد، نیدر ا .1

Principles and Rules for Red Cross and Red Crescent Disaster Relief, prepared by theInternational 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in consultation with theInternational Committee 
of the Red Cross, International Review of the Red Cross, No. 310(February 1996), annex IV, 
principle 3.; The Task Force on Ethical and Legal Issues in Humanitarian Assistance, which drafted 
theCriteria in 1993, was formed as part of the World Conference on Religion and Peace. The Criteria 
were circulated among humanitarian actors and States, and generally received positive feedback. The 
term “complex emergency” is understood to refer to “a humanitarian crisis which may involve armed 
conflict and which may be exacerbated by natural disasters”. 
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بشردوسوتا ه   يهوا حوق بور كمو     سصووص حقووق بشردوسوتا ه در   یالمللو حقوق بین ۀمؤسا
 ياضوطرار  یمضووابم موهو و  در شورا    ،سورخ و هوالل احمور    یبصل يراهنما(، اصول 1993)
منشور بشردوسوتا ه و   ،2005 یوگوه یۀاعالم ی،داسل یآوارگ سصوصاصول راهنما در ،1یچیدهپ

(، The Sphere Project, 2004: 18, para. 2.1) حوداقل اسوتا داردها در واكون  بوه حوواد      
 الملول بوین حقووق   ۀمؤساو  از سووي  یو  راگو  بلژ در ب 2003شوده در سوال   یرفتهپذ ۀقطعنام

 251/64 ۀو قطعنام 141/63 و 46/182 ۀشمار هايبشردوستا ه، قطعنامه هايكم  سصوصدر
سوند  هوا   ین،همچنو   وقوع زل له در یدر پ 2010شده در سال یرفتهپذ و یاوت ب ییدر 

 يدر كواالالمپوور موال    2010 ووام ر   17و  16 هواي یخكه در تار آلناپ ۀاجالس ساال  ینششم
بشردوستا ه را به  هايكم  یعارائه و توز ی،سازما ده يبرا یهاول یتمائول همگی، 2شد، برگ ار

بور، در م احثام همین .(A/CN.4/629, 2010: 27, para. 77) دا نددیده میآسیبدولت  ۀعهد
در صوورم   یوده دهدولت حادثو  شد كه ی  اشاره  المللبینحقوق  یایونكم یکخشصت و  ۀجلا

كم   ۀارائ يبرا راحقوق و تعهدام  یشترینو تحت كنترل آن، ب یتیدر قلمرو حاكم بروز حادثه
 اموروزه  قاعوده  ایون   تیجوه،  در .(A/64/10, 2009: 338, para. 162) دارد دیوده آسویب افراد  به

در  المللوی بوین  هواي و توالش سوازمان   المللوی بوین  ۀجامعو  یهمواهنگ  كوه  است شده پذیرفته
 یوت در حوال توسوعه در تقو   يكشوورها  كمو  بوه  »در جهوت   یدبا یعیب  حواد  یامدادرسا 

 بوه هور حوال    یورا ز (،A/CN.4/590, 2007: 28باشد ) «یمل هايمکمل تالش»و « سود یتظرف
 گرفتوه در  ظور   داشتن مداسله، به ت ع آن یت دولت وحاكم به اصلی كم  بشردوستا ه چالش

 10 ۀمواد  2اساس، مقدموه و بنود    همین بر ؛(A/CN.4/598, 2008: 18-19, para. 54شود )می
 2016كه در سال  ی   یعیاز افراد در مواقع بروز حواد  ب  یتحما سصوصمواد در یس وی پ

بور اصول    3اسوت،  یافتوه  ینتودو  الملول بوین حقووق   یایونكم ۀسال ینمطالعام چند يبر م نا
 هواي كمو   ۀدر ارائو  دیوده آسویب دولوت   یۀاولو  یو به ت ع آن، به  ق  اصل هادولت یتحاكم
 ورزد.می تأكید يامداد

 

  یگانگانبه ب یدر امدادرسان دیدهیبدولت آس یتمسئول. 2
و بوه   نند قل مکان ك يمهاجرم، به كشور یدۀدر اثر پد یگا گانکه ممکن است بینظر از ا صرف

از امکا وام   يدر برسووردار  جهت سود را محقینو بدشو د  یلمرور به شهرو دان آن كشور ت د

                                                           
1. Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies, 1995. 
2. Role of National Governments in International Humanitarian Response to Disasters, 26th ALNAP 

Meeting in Kuala Lumpur, 16‐17 November 2010, Meeting Background Paper. 
3. Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, Adopted by the International Law 

Commission at its sixty-eighth session, in 201 6, and submitted to the General Assembly as a part of 
the Commission’s report covering the work of that session (A/71 /10), para. 48. The report will 
appear in Yearbook of the International Law Commission, 2016, vol. II, Part Two. 

و هائیتی   
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سصووص حوق بور    امکا ام و به یلق  یناز ا يحق برسوردار آن كشور بدا ند، یو اجتماعی رفاه
و كراموت   یتبر اصل بشور  یو م تن يبشر یحق من لۀامروزه به یعی،در برابر حواد  ب  یتحما
 یوا آن كشور محاوو   شهرو د  یات عه  ینکه ظر از اافراد را صرف ۀشود و همشناسته می یا اا 

ا ود،  یوده در آن اقاموت گ   یوا مجاز به آن كشور وارد شده یرشو د كه به بور غ یتلق یگا هب یحت
 یجهوا   یوۀ دوم اعالم ۀتوان به مادموضوع می ینا أیید. در ت(Blake, 1995: 218) دشوشامل می

)از  یوه اعالم ینحقوق مذكور در ا یاز تمام يموجب آن، برسورداره حقوق بشر استناد كرد كه ب
 ياسوت كوه بورا    یحقو  یگر،هرگو ه مالحظام د یت یا ظرگرفتن مل(، بدون دریامجمله حق ح

د كه فوار   كرمذكور استناد  یۀسوم اعالم ۀتوان به مادمی ین،همچن همگان شناسته شده است.
برسووردار   یشخصو  یوت و امن يآزاد ی،كوس را از حوق ز ودگ    هور  یتی،و محدود یداز هرگو ه ق

 يبرسووردار  ی   یو فرهنگ یاجتماع ي،حقوق اقتصاد یالمللبین یثاقاز م 2 ۀماد 2 بند  د.دامی
 و روحووی جاوومی سووالمت حووال از بهتوورین تمتووع )از جملووه یثوواقم یووناز حقوووق موضوووع ا

از جملوه از   یض، وع ت عو  یچهمگان، بدون ه يرا برا (یثاقآن م 12 ۀالحصول موضوع مادممکن
رشد را بوا   در حال كشورهاي،  ی از همان ماده  3كند و بند می ینتضم یلم أاصل و منش یثح

 ا ودازه  توا چوه   كننود كوه   د كه تعیوین كنسود مل م می اقتصاد ملی بشر و وضع حقوق به توجه
 سواهند كرد. تضمین بیگا ه ات اع ۀرا دربار میثاق در این شدهشناسته اقتصادي حقوق

 

 المللیبین رسانیامداد

و  ی، ال توه  قو  اصول    داشتنو مداسله یتاز جمله اصول حاكم یمالحظات با دیدهدولت آسیب
 یالمللبین ۀاما جامع ،دار استعهده یعیب  یاياز افراد در بال یتحما يرا برا ییابتدا یتمائول

مکون اسوت   م ،رو یون دا ود. از ا  موی  يمووارد  یندر چنو  یتو ماوئول  یسود را فار  از  گرا  ی  
 ،دیدهامدادرسان به دولت آسیب یالمللبین يهاسازمان یا یگرد يهادولت ياز سو یشنهادهاییپ

 .یردصورم گ یعیدیده از حواد  ب منظور كم  به افراد آسیببه
 

 المللیبین جامعۀ یاز سو یامدادرسان پیشنهاد .1

تحقوق   ا گیو ۀ  بوا اغلوب   هیعی كو دیدگان از حواد  ب بشردوستا ه به آسیب يهاكم  ياعطا
 جامعوۀ  مهوخ  يهوا دغدغه از امروزه یرد،گصورم می یحقوق بشر و حفظ كرامت و من لت ا اا 

 یالمللبین ۀ ق  جامع یهدر توج ی   یگريمالحظام د میان، یندر ا. رودمی شمار به المللیبین
كوه از   جوود دار ود  و یعوی در مواقع بروز حوواد  ب   دیدهبه دولت و مردم آسیب یدر امدادرسا 

 بنیوادین  حقووق  . رعایوت اسوت  یالمللو بین یتها، حفظ آرام  و صلح و امنآن ینترجمله مهخ
 ایون  با و است المللیبین جامعۀ مؤكد سواستۀ ا اا ی، ذاتی كرامت و حیام حق ق یل از بشري
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  ود تواموی  دیوده آسویب  دولت حمایت بدون ب یعی حواد  از دیدهآسیب افراد رهاكردن وص ،
 مطال وام  بوا  آشوکار  معارضوۀ  در  هایوت،  در و ا اا ی كرامت به تجاوز و حیام حق به تهدیدي

 از افراد در برابور  یتم نا، حما ینبر ا .(A/CN.4/643, para. 39باشد ) المللیبین جامعۀ مشروع
 بوراي  ايهبر امو موضووع   یون اموا ا  دیده است،دولت آسیب ۀاول به عهد ۀلهدر و یعیحواد  ب 

 ،در  ظوام ملول متحود    ،رو یناز ا و( Ibid: para. 80) شناسته شده ی در كل آن   یجها  ۀجامع
 .است یتحائ  اهم یعی،دیده از حواد  ب از افراد آسیب یتحما برايجا  ه اقدامام همهل وم 

 

 دیدهآسیبدولت  یتشرط رضا. 1. 1

 یوت، از اصوول حاكم  ،دیوده دولوت آسویب   یتبشردوسوتا ه بوه رضوا    يهوا بوودن كمو   مشروط
اصول   یفرعو  یجوۀ ضورورم از آن جهوت  ت   یون ا. یورد گسرچشمه می يو همکار  داشتنمداسله
، دیوده آسویب  افوراد  از محافظت و یعیب  ۀشود كه واكن  به حادثشناسته می  داشتنمداسله

معاهودام   بنوابراین، . (A/CN.4/590, 41-42) روددیده به شمار میدولت آسیب یاصل یتمائول
 ۀدیده در ارائدولت آسیب یتهمواره به ل وم جلب رضا یعیدر حواد  ب  یسا مربوط به امدادر

آن .سه.آ ۀ ام، موافقتمثال براي (.A/CN.4/668, para. 26) تأكید دار د يامداد یامهرگو ه عمل
درسواسوت و   يبشردوسوتا ه صورفاً بور م نوا     هواي دارد كه كم  تأكید( 2) 11 ۀدر ماد 2005

 (.The Asean Agreement, 2005: Art. 11(2)یورد ) گموی صوورم   دیوده آسویب دولت  یترضا
دولوت   یترا موكول به رضوا  یهرگو ه كم  سارج (،5) 4مادۀ  درتامپره  یونكنوا ا ین،همچن
 Tampere) دا ود موی  یدر امدادرسا  یو حق آن دولت به كنترل،  ظارم و هماهنگ دیدهآسیب

Convention, 1998: Art. 4 (5)).  المللیبین یامعمل يبرا دیدهآسیبدولت  یتارض جلبل وم 
اسوت   منعکس شده ی   المللی امدادبین یۀاتحاد ی  یسسأت 1929 یوندر كنوا ا ی،امدادرسا 

(A/CN.4/629, para. 91و ) یوت اهمبوه   1ی،مجموع عمووم   182/46 ۀقطعنامو  یاق،س ینبه هم 
 .(A/CN.4/590, 41-42) اسوت  هكرد یدتأك یتحاكم بهتابع از اصل احترام  ی  من لۀبهیت رضا

 :Ibid) شودیم دیده آغازیبآس درسواست دولت براساس بور معمول ي بهامداد يهاكم  رو د
 یوام سوود عودول كورد، عمل    یتاز رضا دیدهآسیباست كه هر زمان دولت  یبدان معن ینو ا (2

 (.A/CN.4/629, para. 91) متوق  شود یدبا المللیبین یامدادرسا 
 

 المللیبین یامدادرسان یلو تسه یرشبه پذ دیدهآسیبدولت وظیفۀ . 2. 1
در قلمورو سوود حفاظوت كنود،      یوده ددارد از افراد حادثوه  یفهوظ ینکهدیده ضمن ادولت آسیب

                                                           
1. A/RES/46/182 (Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United 

Nations). 
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. بوا  (Ibid, 2010: 33-34, para. 96) ورزد يسووددار  یو    یسارج يهاكم  یرشتوا د از پذمی
 یام،ح زیرا حق یات، امحدود  بشردوستا ه چندان  ياهكم  یرشامتناع از پذ حق حال، ینا

 امتناع و شو دمی تلقی بشر اساسی حقوق از ا اا ی، كرامت و حیثیتو حق بر  یحق بر سالمت
شوود   تلقی ز دگی بر حق به تجاوز حتی توا دمی شرایطی در بشردوستا ه، يهاكم  پذیرش از
(Human Rights Committee, General Comment, No. 6, 1982, para. 5) .از  1پاراگراف  در

كمو    یقا د كه از برها موظ  شدهدولت،  ی  یاسیو س یحقوق مد  یالمللبین یثاقم 2 ۀماد
( ی)عوالوه بور حوق بور ز ودگ      یثاقم ینحقوق مندرج در ا یردر تحقق سا ی،المللبین يو همکار

بوه   یقادر به امدادرسوا   حادثه روزب صورم در است، یثاقم ینا عضو كه یاگر دولت كوشا باشند.
 یدولتو  یچهو  یجوه، اقدام كنود و در  ت  یالمللبین يبه همکار یامدادرسا  يبرا یدمردم   اشد، با

 یطیشرا یندر چن یالمللبین یبه امدادرسا  یتبه بور سودسرا ه و مات دا ه از اعالم رضا ید  ا
اصول راهنما  همین سصوص، در(. A/CN.4/643, 2011: 18-19, paras. 59-60) ورزد يسوددار

ه بو  یحقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عموم یایونكم از سويكه  یآوارگان داسل بارۀدر
 ۀبوه ارائو   یتدارد كوه رضوا  مقورر موی   25از اصول   2ه است، در پواراگراف  شد یرشاتفاق آرا پذ

در مواقوع   یادرسوا  بوه امد  یلما یادیده قادر كه دولت آسیب یبشردوستا ه در مواقع يهاكم 
 (. همچنوین، A/59/2005: para. 210) شود یقهبه بور سودسرا ه مضا ید  ا یات،بروز حواد   

سازمان ملل متحود   یمجمع عموم يهاقطعنامهآور، از جمله ال امیرآور و غاسناد ال ام از بایاري
در « مشوابه  يفوور  يهوا یتوضوع و  یعیب  یايبال یانبشردوستا ه به قربا  يهاكم »با عنوان 

 .A/RES/43/131, 1988: paras) 100/45و  131/43 يهوا به شماره 1990و  1988 يهاسال
2-4; A/RES/45/100, 1990: paras. 2-4 ،)مجموع   2003 یوۀ فور 27موورخ   57/150 ۀقطعنام

 درالملول  حقووق بوین   یتويا اوت  يهوا قطعناموه  (،A/RES/57/150, 2003: para. 3ی )عمووم 
 و یعوی ب  یواي بال یریتمود  سصووص در 2005 آ.سوه.آن ۀ  امموافقت ،2003و  1989 يهاسال

پروتکوول  J.5سوواص  یمۀضووم (،Asean Agreement, 2005: Art. 12(2)ي )واكوون  اضووطرار
 يهوا یوه رو يسواز و هماهنوگ  يسواز سواده  یالمللو بین یونبه كنوا ا 1999ژوئن  26 یاصالح
ي شوورا یۀ توصو  ،2(1990ژوئن  26)ورود موقت  یونكنوا ا B.9 یمۀسند ضم 1973،1 یگمرك

 سوند  ،صورم وقوع حوواد   در ي امداديهامحموله حمل و  قل در یعتار همکاري گمركی به
 يجمهوور  ینتوافق ب ،(A/CN.4, 590, para. 201) یرسا هدب یۀتذكار T2 (1970،)3-423ۀ شمار

 یوا  ییعو ب  یايمتقابل در صورم وقوع بال يهافدرال آلمان مربوط به كم  جمهوري و ی اتر

                                                           
1. Protocol of Amendment tothe International Covenant on the Simplificationandharmonization 

ofcustoms procedures of18 MAY 1973 (Brussels, 26 June 1999), Specific Annex J.5. 
2. Convention on Temporary Admission, 26 June 1990, Annex B.9. 
3. Recommendation of the Customs Co-operation Council to expedite the forwarding of relief 

consignments in the event of disasters, Doc. No. T2–423 (1970). 
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 2یو یتوار قواعود مودل    ۀاز مجموعو  7 ۀاز قاعود  یو   یمۀو ضم 19881دسام ر  23 يسوا ح جد
 یرشها از پوذ دولت ۀاستنکاف سودسرا  یتممنوع ینۀزم در ی دار د. این مقرراممقررام مشابه

 ی به قلمروامدادرسا  پرسنل ورودیل وی اي تاه يالزم برا یربشردوستا ه و اتخاذ تداب يهاكم 
اقوالم   یرشپذ ،هاي آنامدار  حرفه شناستنیترسمیا بهكار  ۀاجازیل ، تحصدیدهآسیب كشور

 بوه  یواز مووارد،    یو در برس كاال از گمر  یل مراحل ترسیصتاه ی،امدادرسا  در شدهاستفاده
حوق پورواز و فورود     سصووص در ینهمچنو  یت،هوا و محودود  یوام مال عوارض واردام، از یتمعاف

 يضروریرغ ی ها و تکالیتكنارگذاشتن محدود ،دیدهدر سا  كشور آسیبامدادرسان  یروهاي 
 یو ام كواال و تجه  یفیوت و مقوررام مربووط بوه ك    ینقوا بروز حواد  و ل وم اصالح  یتدر وضع

 .هاتند ب یعی حواد  از دیدگانآسیب به يمؤثر و فور یمنظور امدادرسا به یواردات
و  یحق بر سوالمت  یام،حق ح یلبشر از ق  یادینعالوه بر حقوق بن مائولیتی، چنین م ا ی

ت ع آن به و دولت یتحاكماصل  هفته است؛  ی دولت   یتال ته در حاكم ی،حق بر كرامت ا اا 
اعموال   درهوا،  از سووي دولوت   شوده گرفتوه  عهدهیت بهمائول پرتو ید دربا داشتن، اصل مداسله

كنترل آن دولوت بوه    و دولت آن ر قلمرودكه  یگر و افراديدي هابه دولت  ا تسود  یتحاكم
 كا وال كورفوو  سصووص  در صوادره  حکوخ  بور كه درهمانیرا بر د در  ظر گرفته شو د، زسر می

 تحمیول  هوا بوه آن ( یو  ) را  تعهوداتی  و اعطاها دولت به را یحقوق یت،حاكم» است شده تأكید
 بر  ی  یژهگ ارشگر و(. A/66/10, 2011: para. 289, commentary to art. 9, para. 2) «كندیم

تعهودام   یفايدولت ماتل م ا یتاست كه حاكم كردهاساس در گ ارش سوم سود تأكید  ینهم
  داشوتن و مداسله یتاصول حاكم یب،ترت ینبه ا .(A/CN.4/629, para. 75) ستا ی آن دولت  

 أد منشو نو توا موی  بوور كوه  اصول هموان  ینایان؛ پا يبرا ياشروع است و  ه  قطه يبرا يا قطه
 یون . بوا ا ینود بوه شومار آ   یو  منشوأ تکل   یو   دولت آن براي توا ندمید، ندولت باش يحقوق برا

 یتبه ابراز رضوا  یازكه   یدولت هنگام یحق اساسمن لۀ به یتشرط رضاتوان به ی ممالحظام، 
شوود   اداستندهد   تیجهبشردوستا ه در مواقع ل وم  يهاكاه  حمایت و كم  یادولت، فقدان 

(A/CN.4/643, para. 70و ) یمنطق یدبا دیده،آسیب دولت از سوي شدهیم تحمیلشرا هرگو ه 
بشردوسوتا ه،   يهاكم  یافتبر امتناع از در یدولت یختصم ینکها یینتع يحال، برا ینبا ا باشد.

 یررسو اقتضائام ساص آن لحاظ و مورد به مورد ب یمشرا یدسودسرا ه و مات دا ه بوده است، با
وجوود داشوته باشود،     یبه امدادرسوا   یازبودن بیبر  یروشن یلو اگر دال (Ibid, para. 72) شود

شود    خواهود  یسودسورا ه و ماوت دا ه تلقو    ی،امدادرسوا   یرشدیوده از پوذ  امتناع دولت آسیب
(Schindler, 2002-2003: 413). 

 

                                                           
4. United Nations, Treaty Series, vol. 1696, No. 29224, art. 7 (5). 
5. UNITAR Model Rules. 
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 ۀاز ارائی  یریو جلیوگ امیدادی   عملییات  بیر  دییده آسییب  دولت کنترل و نظارت. 3. 1
 ضروریرکاالها و خدمات غ

هاي بشردوسوتا ه از سووي كشوورهاي هماوایه و     اعطاي كم  یعی،در شرایم وقوع حواد  ب 
بوه دولوت    یود با حوال،  یناما در ع ،دیده داراي اهمیت زیادي استسایر كشورها به مردم حادثه

 یفیوت ك یلاز ق  يموارددر  یمقررام داسل یاز برس یپوشدیده حق داد كه در كنار چشخآسیب
 یسالمت ظحف يبرا رامعقول  يشو د، حداقل استا داردهاوارد می یامدادرسا  يكه برا ییكاالها

 یون از ا دیوده آسویب  دولوت  كه رسدمی به  ظر الزم همچنین، .مقرر دارد و بهداشت مردم سود
هوا را بوا توجوه بوه     آن ینترمناسب ي،امداد يهاا واع كم  ینباشد كه از ب برسوردار  ی  یاراست

 يدیوده بوه جاوتجو   دولوت آسویب   یفوۀ وظ یورا ز ،دیده ا تخا  كندساص مردم آسیب یازهاي 
 ینتور دیوده بوه ا تخوا  مناسوب    دولوت آسویب   یاربر است يابشردوستا ه، سود  شا ه يهاكم 

. (A/66/10, 2011: 265, para. 10رود )موی  شومار  آن بوه ا وواع   یناز بو  ياموداد  يهوا كمو  
دولت  1،«یو یتار»امداد حواد   یامعمل يدوم از قواعد مدل برا ۀلحاظ، وفق بند دوم قاعدینبد

 یازهواي   یوابی ارز يالزم را بورا  يهوا مشورم دیدهبا دولت آسیب یدامدادرسان با يهاو سازمان
 یوابی توا ود  او ت بوه ارز   دیوده موی  دولت آسویب  یب،ترتینبدد و ندیده صورم دهمردم آسیب

 امدادرسوان  یالمللو بین يهاها و سازماندولت يبه بور مشتر  با همکار یا ، رأساًسود یازهاي 
 .(A/CN.4/590, 2007: 59-60, para. 80كند ) ها را ا تخا آن ینتراقدام و مناسب

 يكوه بورا   ییدیده حق داشته باشود از ورود كاالهوا  است كه دولت آسیب ی، منطقیبرف از
امدادرسوان ممکون اسوت     يهوا سوازمان  یورا ز كنود،  یريجلووگ  یاوتند،   يضورور  یامدادرسا 

بشردوسوتا ه،   يهوا هجوم كم  یجه،و در ت یر دبگ یدهو ساستار قدرم را  اد یمحل يهایتظرف
 یوام موورد، اسوناد مورت م بوا عمل     یون ا در .یا جامود ب یملو  يهایتظرف ی ممکن است به تضع

و  وه   یود مف یود با ياموداد  يهاكه كم  ا دمهخ ۀ کت ینعمدتاً متضمن ا یامدادرسا  یالمللبین
بشردوسوتا ه،   يهوا یرسوا  در كمو  کوه  ینضمن ا(، Ibid, para. 194) رسان باشندیببالقوه آس

 ,Ibid) اسوت  یوت واجود اهم  یموضوع ی،رسا كم  اهداف ي برايضروریرغ اقدامام اجتنا  از
دیوده بوه كنتورل    آسویب  در مورد حق دولوت  یمقررات يحاو المللی در مجموعاسناد بین .(121

و  یوه ت ذ ،(IFRC Guidelines, art. 18 (3)) یمنوی ا سصوصاز جمله در ي،امداد يكاالها یفیك
 يهوا كمو   ۀرا بوه ارائو   رسوان امداد المللوی بوین  يهاسازمان وها دولتاست و  یتناسب فرهنگ

 ياموداد  يهوا كمو   ۀو از ارائو  یقدیوده تشوو  آسویب  يهوا دولوت  ي درسواسوت بر م نا يامداد
،  مو وه بوراي   .(A/CN.4/652, para. 154) كننود منوع موی    امتناسوب  يكاالهوا  یوا  يضروریرغ

)كوه در   1995یی كمو  غوذا   یوناز كنوا او ( j) 3 ۀ( و ماد4) 12 ۀدر ماد آن.سه.آ ۀ امموافقت

                                                           
1. UNITAR. 
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داده اسوت(   2014در سال  ییكم  غذا یونسود را به كنوا ا يجا ین اصالح و ا 1999 سال
كوه   يو فقوم در مووارد   یا اا  یاصول اساس یتبا رعا یدبا ییغذا يهاه كم دار د كمقرر می

و منط وق بوا    یفیوت ك یالمللو بوین  ياستا داردها یتو با رعاا د مؤثر و مناسب یامدادرسا  يبرا
 یواز از سووي    یوابی بور ارز  یم تنو  ،هوا آن يایوه ت ذ یازهواي دیوده و   مردم آسیب ییعادام غذا

 یرساص كودكوان و ز وان و سوا    یازهايبه   یژهبا توجه و ،هاآن یر دۀذكننده و پكم  يهادولت
دولوت   يبه اقتصاد و كشاورز یباز آس یريپذیر و با در ظرگرفتن ضرورم جلوگآسیب يهاگروه

 .(Ibidشوو د )  ارائوه مودم  یدولوت در بووال    آن ياهداف توسعه و بازسواز  یتدیده و رعاآسیب
را بور   یمتقوابل  یفوۀ سرخ و هالل احمور، وظ  یبصل یالمللنبی فدراسیون ین، دستورالعملهمچن

 ۀ ووع و محودود   یوین تع يبورا  دیوده آسویب  دولوت و  ي امدادرسوان هوا ها و سازماندولت ۀعهد
 یوا دارد كوه درسواسوت   ( دستورالعمل مذكور اعالم می2) 10 ۀماد د.كنماتقر می یرسا كم 

باشود كوه قابول     ییهوا مام و تخصوص متضمن  ووع و مقودار كاالهوا و سود     یدكم  با یشنهادپ
برقورار كنود كوه بوه      یطیتوا د شورا دیده میدولت آسیب ین،همچن است. یازمورد  یا یدسترس

 يموؤثر  شوکل بوه   یوده دبه مردم حادثوه  يامداد يهاكه كم  كندحاصل  ینانموجب آن ابم
 مقورر  ،مالحظوام  هموین  پایوۀ  بور  «اسولو » راهنماي اصول. (Ibid, para. 146یرد )گصورم می

 یلامور تاوه   ی درامدادرسوان بوا مقاموام محلو     المللیبین يهاسازمان ير همکارد كه داردمی
سصووص  در اسوتفاده هرگو وه سوو    از وقووع  یريمقوررام و جلووگ   یوت عادال ه، رعا یامدادرسا 

 (.Oslo Guidelines, 2006: para. 48) است يضروریی اعطا یالمتاه
منظوور  را بوه  ياموداد  یاموالً حق كنترل و  ظارم بر عملدیده معمدولت آسیب م نا، این بر
و ... امودادگران   ياقتصواد  یاسوی، اهوداف سواص س   یگیوري پ یود یوا  جد یند یغاز ت ل یريجلوگ

دار ودگان  سودمام از  یوري گبا بهوره  یاز امدادرسا  ینانبه  فع سودشان، حصول ابم یالمللبین
، ياموداد  يكاالها از یاريبا از حد ی ب داموار از یريجلوگ، فااد تجربه و تخصص، اجتنا  از

از سودمام پرسونل    یوري گكوه امکوان بهوره    يدر موارد یكارمندان سارج اشت ال محدودكردن
 در .داردموی سوود محفووظ    يبرا یلق  یناز ا یگريبه بور گاترده وجود دارد و موارد د یمحل
 ین ا ت به قووا    ی را  یدتريشد ياستا داردها حتیدیده حق دارد دولت آسیبسصوص،  این
 ینكنود. در چنو   یوین در مواقع بروز حوواد  تع  یدهداز افراد حادثه یتدر جهت حما یالمللبین

 موضووع،  یون ا كننود.  یوت استا داردها را رعا ینا یدبا رسانامداد المللیبین يهاسازمان ی،صورت
 ینقووا   به احتورام بوه   سو با تعهدو هخ (A/CN.4/652, para. 120) ها دارددولتیۀ رو در یشهر

 یمجمع عموم ،مورد یندر ا .(Ibid, para. 126) است يهمکار یت ول حاكمواز اص ی اش ی ومل
 ینبشردوستا ه با قوا  يها، به ل وم ا ط اق كم 46/182 ۀقطعنامیمۀ از سند ضم 5 در بند ی  

 ۀا ط واق ارائو   لو وم  یواي چندجا  وه وجوود دارد كوه گو    ین معاهودۀ تأكید و به عالوه، چندی مل
 یوام دیوده بور عمل  و امکان  ظارم و كنتورل دولوت آسویب    یبشردوستا ه با قا ون مل يهاكم 
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كمو  در مواقوع    سصووص در یونكنوا ا 8 ۀماد 7توان به بند ها میآن ۀو از جمل است يامداد
 ین،همچنو  اشواره كورد.   2توامپره  یون( كنوا او 8) 4 ۀو مواد  1یولوژيراد ي وابروز حواد  هاته

( سوند  1) 4 ۀتوان از مواد  مو ه می برايكه  تأكید دار د امر این بر ی آور  ال امیرسند غ ینچند
 سصوصسرخ و هالل احمر در یبصل یالمللكنفرا س بین ینامیس یدستورالعمل داسل یمۀضم

 ,IFRC Guidelines, (annex)یوه ) اول یوابی باز يهوا و كمو   یالمللو بین یو امدادرسا  یلتاه
2007: art. 4 (1))  مواكس پال و    ۀمؤساو  دۀشو یوه دسوتورالعمل ته  و)د(  22) ( و  9و مواد 

(Max Planck Guidelines, arts. 9 (b) and 22 (d)) ي هایاخ، مکا سصوص ینهم در كرد. یاد
كننده اجازه یافتدر ه كشوربی    يامداد هايیجاد داالنا و یل مفهوم فضاي ا اا یاز ق  ساصی

بشردوسوتا ه لحواظ    يهوا كم  يبرا یایی ساصیج رافۀ قت سود را در محدوددهد كه موافمی
 يهوا كمو  سصووص  دولوت در  یوت هرچند الزم است كوه حوق حاكم   ؛(A/CN.4/590, 3) كند

 یت،بشور  یول از ق  الملول حقووق بوین   آن دولوت تحوت اصوول    یگردر برابر تعهدام د ي،اضطرار
 ,A/RES/46/182, 1991: annex) دشوو متعوادل  ی و اصل كرامت ا اوا   یضت ع   ود، یبرفیب

para. 2) . 
 

 دیدهیبدولت آس یدرخواست امداد از سو .2

موقع به مردم در بحران ا جام دهد، به یامدادرسا  ي توا د تعهد سود را برا دیدهیبت آسدول اگر
 یون ا یحتوضو  در .(A/CN.4/643, 2011: 16, para. 50) باشود  یسوارج  يهابه د  ال كم  یدبا

دولوت و حفوظ    یوت حاكم ینتوازن بو  ی،و امدادرسا  یتتوان گفت كه در موضوع حماقاعده می
 یود، آبر می یامدادرسا  ۀكه از عهد یدیده هنگامدولت آسیبین بنابرا ،است يحقوق بشر ضرور

و در صورتی كه در این  كندبلب كم   یالمللبین يهاو سازمان یگرد يهادارد از دولت یفهوظ
الملل به  قض حقوق بشور افوراد   ورزد و این سودداري با توجه به معیارهاي حقوق بینامر تعلل 

 المللوی شوناسته  غیرقا و ی داراي ماوئولیت بوین   من لۀ ارتکا  عملیشود، به دیده منجرآسیب
 اشوی از   المللوی، به بلب كم  بین دولت وظیفۀمورد،  ینا در(. Ibid: 7, para. 22سواهد شد )

المللوی و  دیده به امدادرسا ی و م تنی بر اسناد حقوق بشور بوین  ایی دولت آسیبمائولیت ابتد
 ال توه را  یتماوئول  یون و ا (A/CN.4/590, 2007: 45, para. 57الملل عرفوی اسوت )  حقوق بین

سوود  يسوود بوه ی المللو بوین  يها امهتوافق یگر،د يدا ات. از سو  ی  یتاز حاكم یتوان  اشمی
از افوراد   یوت اگور حما  یحتو  ،كننود  موی  ی مقورر المللو بوین  يهوا كم  «ۀارائ»ي برا يایفهوظ

اغلوب   در شده باشد، لحاظ یالمللبین سند ی  در چارچو  یعیدیده در برابر حواد  ب آسیب

                                                           
1. The Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency. 
2. Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 

Relief Operations. 



 1396پاییز ، 3، شمارۀ 47فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    660

 ياسوناد سصوص  ین. در ایام استعمل ینا شروع يبرا ع ارم از درسواست  خات، موارد، گام
 كنند كهمقرر می حداقلی   من لۀ د، بهادوستا ها اان يهاكم  ۀارائ ۀ حویخ تنظ به د  ال كه

ایون ماوئله را   همچنوین   .(Ibid: 43یورد ) گ صوورم  دیوده آسیب دولت برف ید ازبا درسواست
دیوده و  تیجوۀ   كشوور آسویب   «استیوارام »كه درسواست كم  از  گو ه توجیه كردتوان اینمی

توا ود ایون   اما همین مائله می ارضی است، کردن و احترام به تمامیت اصول حاكمیت، مداسله
دیوده بوه   اي براي دولت آسیب«وظیفه»كه درسواست كم ،   تیجه را  ی  به د  ال داشته باشد

هواي الزم بوراي كمو     دیوده، سوود از ظرفیوت   سصوص وقتی كه دولت آسویب آید؛ بهشمار می
مورد وجوود دارد؛   یندر ا  ی  يتریرا هسختگ یدگاهددیگر،  سوي از .(Ibid: 45برسوردار  یات )

بوه   یفوه امداد اسوت و  وه فقوم وظ    يبرا 1«جاتجو»به  یفهوظ ،دیدهدولت آسیب یفۀکه وظینا
 اسوت كوه   شوده  توجیوه  گو وه بودین  قاعده این .(A/CN.4/643, para. 43) امداد 2«درسواست»

بوه   یادرسوا  كه سود قادر بوه امد  یدر مواقع یالمللبین يهايهمکار جاتجويدولت به  یفۀوظ
 ,Ibid, 2011: 2-13است )دولت در برابر مردم سود  یتبر مائول یم تن یات،  یدهدافراد حادثه
para. 38) .وز از افوراد در مواقوع بور    یتحما سصوصمواد در یس وی پ 11 ۀاساس، ماد ینا بر
در دیوده را  شده است، دولت آسیب یهالملل تهحقوق بین یایونكم از سويكه  یعیحواد  ب 

 یسوارج  يهوا كمو   ي«جاوتجو »متعهود بوه    ،دیدگانبه آسیب یدر امدادرسا  یصورم  اتوا 
در اسوناد   ی،المللو كمو  بوین   ي اتوان به جاوتجو بورا   ۀدیددولت آسیب یفۀوظال ته  3دا د.یم
از شوده  یرفتوه پذ ۀبشردوستا  يهاكم  ۀقطعنام .شده است دهگنجا   ی المللی آور بینال امیرغ

هرگاه دولت » دارد:مقرر می 3سوم، بند  ۀ، در ماد2003در سال  المللحقوق بین ۀامؤس سوي
كه در  یا یكم  به قربا  يبرا یدبا ،  اشدبشردوستا ه  يهاكم  كافی ۀدیده قادر به ارائآسیب

 يهادولت از یاصالح و يذ یالمللبین يهاآن هاتند، از سازمان یكنترل عمل یا یتصالح ۀحوز
 یونفدراسو  یالمللو دستورالعمل واكن  به حواد  بین یب،ترت ینبه هم«. لب امداد كندثالث ب

بوه   یدیده امدادرسا اگر دولت آسیب» كند:سرخ و جوامع هالل احمر مقرر مییبصل یالمللبین
 يامنطقه یا یالمللبین يهاكم  جاتجويبه  یدبا یند،حواد  را از توان سود سارج ب  یانقربا 

موضووع در دسوتورالعمل اسوتفاده از     یون . ا(IFRC Guidelines, annex, Para. 3(1)) «باشود 
 اگور  كوه شوده اسوت    بیوان  چنوین   یو  اسولو(   ي)راهنموا  یو دفاع مد  یسارج یامکا ام  ظام

، در دیوده آسویب دولوت  از سوي  يهمکار ینا یدضرورم داشته باشد، با یالمللبین يهايهمکار
 .(Oslo Guidelines, 2006: para. 58) مطال ه شود حادثهاسرع وقت پس از شروع 

سواص   یمباته بوه شورا   یات،  یبه امدادرسا  یلما یاقادر  یدولت ینکها یینتعحال،  ینا با

                                                           
1. Seek. 
2. Request. 
3. Article 11- Duty of the affected State to seek external assistance to the extent that a disaster manifestly 

exceeds its national response capacity, the affected State has the duty to seek assistance from, as 
appropriate, other States, the United Nations, and other potential assisting actors. 
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 قو    کهینضمن ا ؛(A/CN.4/643, 2011: 21-22, para. 71)  دارد یآن است و فرمول مشخص
بوا هموان    یور س یابرسوردار است  ی دیده از توان امدادرسادولت آسیب ینکها یصدر تشخ یاصل

بوه   «قوادر »تووان گفوت دولوت    موی  یوقت یگر،د يسو از .(Ibid: 15-16, para. 49) دولت است
 يبورا  یكه مشخصوًا معلووم باشود كوه آن دولوت از اب ارهوا و امکا وام كواف         یات  یامدادرسا 
كوه   یاوت  ی ا بوه امدادرسو   «یول ما» یتوان گفت دولتمی یو وقت یاتبرسوردار   یامدادرسا 

برسووردار اسوت، بوا وجوود      یامدادرسا  يبرا یمشخصاً معلوم باشد كه آن دولت از امکا ام كاف
  (.Ibid: 21-22, para. 71) به امداد  دارد یلی، تماینا

 

 گیرینتیجه
 ینیدر قلمورو سورزم   یگا گانفاجعه اعخ از ات اع و ب یاناز قربا  یتحما یفۀوظ ،دیدهدولت آسیب

بشردوسوتا ه و   يهوا كمو   یوع و توز یوه ته ی،دهو در سوازمان  یهاول یتمائول یجه، تسود و در 
كم    وع ینها از ااستفادهسو  یربشردوستا ه و سا يهااز دست رد به كم  یريجلوگ یتمائول

حقوق بشر و قواعد رفتار  یترعا براساس یفهوظ ینا جام ا یگا گان،ب سصوصدربه عهده دارد.  را
بوه   یامدادرسوا   دردر قلمورو سوود    كوه  یدولتو عوالوه بور ایون،    . یورد گم موی صور یگا گانبا ب

 ياموداد  يهوا كمو   ي، موظو  بوه جاوتجو    ودارد  اییتوا و  یعوی دیدگان از حوواد  ب  آسیب
كوه    یو   را یالمللو بوین  ۀحقووق بشور، جامعو    یوادین قواعود بن  دیگور،  سوي ازاست.  یالمللبین

در صوورم   كنود، موی  یفوا ا یالمللو بوین  يهامانساز یقبر از اغلبسود را  یجمع يهایتمائول
 موظو   ،دیودگان حقوق آسیب یدتهد یاو  قض  یدیده از امدادرسا تعلل دولت آسیب یا ی اتوا 

 یالمللو بوین  يهوا كمو   ۀو ارائو  یشنهاددیدگان و در صورم اقتضا، پبه امور آسیب یدگیبه رس
در  یود با یالمللو بوین  يهایامدادرسا و تالش در  یصورم، هماهنگ یندا د. در ابشردوستا ه می

باشود و   «یمل يهامکمل تالش»و « سود یتظرف یتدیده در تقوكشور آسیب كم  به»جهت 
دیوده در  دولوت آسویب   یتجلوب رضوا   ،رو یون شوود و از ا  یدسالت در امور داسلو  موجب ید  ا

 یوت أكیود بور اهم  ت با وجودحال، قواعد حقوق  یناست. با ا یتواجد اهم یالمللبین یامدادرسا 
 يهوا كمو   یرشذپو  از امتنواع  در دولوت  آن براي مطلق حقی ،دیدهدولت آسیب یترضا جلب

در صورم تعارض با حقووق بشور،    و یات امحدود   یحق چنین یراز ،دا دبشردوستا ه قائل  می
 یو  براساس فصل هفتخ منشوور    یتامن يشورا یاراماست از استفاده بااز آن،  یپوشامکان چشخ

و  يفوور  یل تحویول تاه  ا ت به موظ  است يموارد یندیده در چنآسیب دولت ود دارد.وج
دولوت   همچنوین اصالح آن اقدام كنود.   یا یمل ینقوا  با اغماض از ي بشردوستا ه،هامؤثر كم 

ماكس پال و    يالزم ما ند اصول راهنما يدیده در هر حال حق دارد حداقل استا داردهاآسیب
و بهداشت مردم سود مقرر  یسالمت ظحف يرا برا یمنیمعقول سالمت و ا يدها اظر به استا دار
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 .كنود  ظوارم   ياموداد  یوام و ساستار قودرم، بوه عمل   یمحل يهایتگرفتن ظرف ظردارد و با در
 ییهوا كمو   ینچن یعو توز یامدادرسا  يهاجن ه ۀدیده بر همكنترل دولت آسیب یب،ترتینبد

و حق امتنواع   یامدادرسا  ۀزمان شروع و ساتم سصوصدر یريگیخاز جمله تصم ین ،در سرزم
 حقوق بشر ممکن است. ینمواز یتشده، با رعاارائه يهااز كم  یبعض یااز تمام 
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