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مسئوليت بينالمللي دولتهاي ميزبان در قبال خسارات وارده
به اتباع بيگانه در قلمروشان با تأكيد بر فاجعۀ منا
عباس تدیني ،1سيدمصطفي

كازروني*2

چكيده
فاجعۀ منا از دلخراشترين فاجعه هها انسهان جهها اسهم در كنهار جنه يمهن و سهرري
دغدغ ها بسيار را در ذهن حقرق دانا اسمم ب منظرر ترج مستقل ب ابعهاد مختله آ
ايجاد كرده است .در اين بين مسئرليت بين الملل دولت عربستا سعرد واجد اهميت است و
مسئرليت بين الملل دولت ها در قبال خسارات وارده به اتبها بيگانه در قلمروشها مه ترانهد
الگر مناسب برا تحليل اين مسئرليت تلق شرد .با ترج ب مبنها قرارگهرفتن اصهل حهداقل
رفتار معيار بين الملل رعايت مقتضيات چر ترج مقتض لهوو شهاافيت ادار احتهرا به
انتظارات مشرو بيگانگا و منصاان و عادالن برد رفتار دولت ميوبا همهراه منطبه بهرد بها
مرازين بنيادين حقرق بين الملل بشر چر ح حيات و احترا ب كرامت انسان نتيج گرفته
م شرد ك مسئرليت بين الملل دولت عربستا سهعرد در فاجعهۀ منها به واسهطۀ اياهانررد
تعهدات قرارداد بينالملل ارائه نرهرد اطمعهات دقيه درخصهر قربانيها فاجعهۀ منها و
ب حرمت ب اجساد آ هها تعلهل در امدادرسهان به حجها منها و انتقهال اجسهاد قربانيها و
تعقيبنررد قضاي متخلاا و مجرما فاجعۀ منا ايجاد م شرد.

كليدواژگان
بيگانگا

حج خسارات فاجعۀ منا مسئرليت بينالملل .

 .1استاديار دانشردۀ حقرق و علر سياس دانشگاه شيراز شيراز ايرا .
 .2دانشجر دكتر حقرق بين الملل دانشرده حقرق و علر سياس دانشگاه تهرا (نريسندۀ مسئرل).
Email: mostafakazeroni@yahoo.com
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مقدمه
فاجعۀ غم انگيو منا ك در سهاعت  0صهب -به وقهت مره  -مررخهۀ  29( 09/90/92سهتتامبر
 )2911در يك كيلرمتر مجمرعۀ ستر ها منا و در مسهير خروجه از يهك ايسهتگاه قطهار
مرنرريل در نودير اردوگاهها خيم ها رخ داد؛ بيش از  0هوار تهن از حجها مسهلما از 03
كشرر ك برا انجا مناسك حج ب سرزمين عربستا عويمت كهرده بردنهد كشهت و مجهرو
شدند؛ بورگ ترين فاجع در منطقۀ منا ط تاريخ برگوار مناسك حج برده است .اين در حال
برد ك مقامات سعرد پيش از برگوار مناسك حج با ترجه به تهديهدات گهروههها عمهدۀ
تروريست از جمل داعش خطر تروريسم را تنها عامل دانست بردند ك مناسك حج را تهديهد
م كند .پيش از اين چندين فاجعۀ مشاب در سال ها قبل ب وقر تلاات حجا منجهر شهده
برد ك از آ جمل م ترا به سهالهها  220( 1000ناهر) 999( 1090 1ناهر) 10( 1090
نار)  1923( 1009نار)  209( 1009نار)  290( 1000نار)  110( 1009ناهر) 01( 2991
نار)  19( 2990نار)  211( 2999ناهر)  091( 2993ناهر) و  190( 2911ناهر) اشهاره كهرد
(خبرگوار بينالملل قرآ .)0 :1009
پس از اين فاجع مرد برخ كشررها از جمله مصهر نيهو از دولهت متبرعشها به دليهل
پيگير نررد حقرق قربانيا انتقاد شديد كردند (وبگاه اخبهار روزانهۀ مصهر  .)2 :2911در
حاشيۀ برگوار هاتادمين نشست عمرم مجمع سازما ملهل متحهد اجهم ويهۀۀ سهازما
.ا.ايرا تنها كشرر برد ك پيررها شههدا 2
همرار ها اسمم برگوار شد .در اين ميا
خرد را تحريل گرفت است (خبرگوار بين الملل قرآ  .)2 :1009عهموه بهر ايهن سهخنگر
وزارت عربستا سعرد منصرر الترك با برگوار نشست خبر اعم كرد ك تحقيقات ادام
دارد و علت دقي ازدحا بيش از حد جمعيت ك ب اين فاجع منجر شهده اسهت مه بايسهت
تحت بررس قرار گيرد .در اين ميا جمهرر اسمم ايرا براسا آخرين آمهار انتشهاريافت
متحمل بيشترين قربان ب تعداد  931نار شده است ك عموه بر آ تعداد زياد نيو مجرو و
ماقرد و پس از آ مصر ( )109و اندونو ( )01متحمل ضرر شدهاند (وبگاه پروژۀ ايرا :2911
 .)3تلاات گستردۀ حجا ايران و خراست قانرن .ا.ايرا برا دريافت اجساد حجها ايرانه و
تعقيب عامم اين فاجع واكنش شررا همرار خليج فار را در پ داشت و از تمشهها
ايرا برا سياس كرد حهج و آسهيب واردكهرد به وجههۀ عربسهتا سهعرد انتقهاد شهد0
 .1اعداد داخل پرانتو نمايانگر ميوا تلاات انسان حجا مسلما ط مناسك حج در سالها مختل است.
 .2بر مبنا امضا تااهمنامۀ بعثۀ مقا معظم رهبر با سازما حج و زيارت و بنيهاد شههيد كليهۀ جها باختگها
ايران فاجعۀ منا تحت عنرا شهيد تلق شده اند .برا اطمعات بيشتر .ك ب ( :ستاد حقرق بشر قرۀ قضهاييۀ
.ا.ايرا .)0 :1009/12/11
3. http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2502389&language=en.
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(خبرگوار دولت كريت (كرنا)  .)2 :2913همچنين سعرد ها در صدور رواديد برا مقامهات
رسم كشررها قربان تعلل بسيار ورزيدند و از صدور آ ها امتنها كردنهد .مجمهر اقهدامات
ذكرشده و سايرين از جمل نبرد مديريت صحي حهج قصهرر در حاه جها و امهرال حجها
ب احترام ب اجساد قربانيا و تعلل در كمك رسان ب مجروحا و مصدوما منها به انتسها
مسئرليت بين الملل ب عربستا سعرد در فاجعۀ منها براسها اصهل مسهئرليت بهين الملله
دولتها در قبال خسارات وارده ب امرال يا اتبا بيگان در قلمروشا منجر م شرد.
در تحقي حاضر اصل مسئرليت بينالملل دولتها در قبال خسارات وارده ب امرال يا اتبا
بيگان در قلمروشا ب منولۀ يك اصل اساس و محرر در حقرق مسئرليت بينالملل دولتهها
و از جمل در فاجعۀ منا بحث و بررس م شرد .در اين خصر اقتضائات اساس اصل حهداقل
رفتار معيار بين الملل يعن ترج مقتض لوو شهاافيت ادار احتهرا به انتظهارات مشهرو
بيگانگا و منصاان و عادالن برد رفتار دولت ميوبا همراه منطبه بهرد بها مهرازين بنيهادين
حقرق بين الملل بشر چر ح حيات و احترا ب كرامت انسان مرردنظر اسهت .در بخهش دو
تحقي حاضر مسئرليت بين الملل دولت عربستا سعرد در فاجعۀ منا ارزياب م شرد .از اين
رو ابتدا س استدالل محرر اين دولهت يعنه غيرمترقبه يها فهرر مهاژوربرد فاجعهۀ منها
تبعيت نررد حجا از دستررالعملها دولت سعرد و ب مسئرليت سعرد ب واسطۀ انتقهال
مسئرليتها ب شركتها خصرص تحليل و ارزياب م شرد .ستس مرارد عين نقض تعههدات
بين الملل دولت سعرد بر مبنا اصل حداقل رفتهار معيهار بهين الملله بها تريه بهر مراعهات
استانداردها حقرق بينالملل بشر بررس خراهد شد و ب تخلاات بينالملل چر اياانررد
تعهدات قرارداد بين الملل ارائه نهداد اطمعهات دقيه درخصهر قربانيها فاجعهۀ منها و
ب حرمت ب اجساد آ هها تعلهل در امدادرسهان به حجها منها و انتقهال اجسهاد قربانيها و
تعقيب نررد قضاي متخلاا و مجرما فاجعۀ منا ترج م شرد .در نهايت در بخش پايان به
جمعبند و ارائۀ پيشنهادها تمركو خراهد شد.

اصل مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات وارده به امووال یوا
اتباع بيگانه در قلمروشان
در بخش حاضر ب س مرضر اساس خراهيم پرداخت :اوالً آنر تعهد بين الملل ب حااظهت از
اتبا و امرال بيگان اصرالً در چ مراقع تحق مه يابهد و پيشهينۀ آ چيسهت ثانيهاً به ايهن
مرضر خراهيم پرداخت ك در حرزۀ مسئرليت بين الملل دولتها در قبهال خسهارات وارده به
امرال يا اتبا بيگان در قلمروشا چ رويرردها و اصرل حاكماند ثالثاً با ترج به ههر يهك از
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اصرل انتخا شده در بخش دو چه مقتضهيات و التوامهات بهر دولهتهها ميوبها در قبهال
خسارات وارده ب امرال يا اتبا بيگان در قلمروشا انتسا م شرد

 .1تعهد بينالمللي به حفاظت از اتباع و اموال بيگانه
تعهد ب حااظت از اتبا و امرال بيگان در قلمرو بيگان و مسئرليت بين الملل در قبال خسارات
وارده امروزه ب ير از اصرل مسلم و تثبيت شدۀ عرف بينالملل تبديل شده است .اين اصهل از
دامنۀ بسيار وسيع برخرردار است و در اين بخش صرفاً مرتبط ترين آ ها و پيشين ا از اصهل
موبرر و سابقۀ تقنين بينالملل در اين حرزه بررس م شرد.
فرانسيس د ويترريا استدالل كرد ك اتبا بيگان بر مبنا حقرق بهين الملهل از حه به
مسافرت زندگ و تجارت در سرزمين ها خارج برخرردارند .با اين حال د واتل نخسهتين
صاحب نظر بين الملل برد ك وضعيت بيگانگا در حقرق بين الملل را ب صررت ماصهل بررسه
كرد .واتل در كتا حقرق ملل ) 1019( 1تصري كرد ك يك دولت از حه كنتهرل و تعيهين
شرايط ب منظرر ورود اتبا بيگان برخرردار است .با اين حال ب محهض آنره دولهت موبهرر به
پذيرش بيگانگا اقدا م كند بيگانگا تابع قرانين محل اند و دولت پذيرنهده مرظه خراههد
برد از آ ها مانند اتبا خرد محافظت كند .اتبا بيگان عضريت خريش در كشرر متبر را حا
م كنند اما مانند اتبا دولت ميوبا ب تمام دستررات حاكميت ملتو نيستند .از نظر واتهل
عضريت بيگانگا در دولت متبرعشا ب امرالشا نيو ك بخش از داراي ملت متبرعشا است؛
بسط خراهد يافت .در نتيج سرء رفتار يك دولت با اتبا بيگان يا امرالشا خسارت به دولهت
متبر بيگانگا تلق م شرد .نظريۀ واتل در نهايت ب شرل حمايت ديتلماتيك درآمهده اسهت
(نيركامب  .)9 :2990با اين حال مانند ساير مرضرعات حقرق بين الملل اصل رفتار برابهر بها
بيگانگا پس از وقايع  11ستتامبر  2991ميمد دچار خدش شد و ب شدت تخصيص خهررد
ب گرن ا ك ديك چين معاو وقت رياست جمهرر امريرا درخصر بازداشت هوارا اتبا
بيگانۀ قانرن و غيرقانرن ب اتها عضريت در گروه ها تروريست اظههار كهرد« :كسه كه به
اياالت متحدۀ امريرا ب صررت غيرقهانرن وارد مه شهرد و عمليهات تروريسهت كه منجهر به
كشت شد هوارا امريراي ب گناه -مردا زنا و كردكا  -م گردد را انجها مه دههد .يهك
رزمندۀ قانرن نبرده  .....آ ها شايستۀ تضهمينات و تهممينهها مشهابه كه بهرا شههروندا
امريراي ك مررد رسيدگ عاد قضاي م شرند؛ نم باشند» (كرل  .)030 :2919اين مهررد
در رويۀ قضاي بينالملل نيو مسبرق است ك يك دولهت به دليهل حاه حقهرق اتبهاعش در
ديرا بين الملل دادگستر طر دعر كرده است و از جمل م ترا ب طهر دعهر آلمها
1. Law of Nations.
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علي اياالت متحدۀ امريرا در ديرا موبرر در قضيۀ مرسر ب الگرانهد ( )2991و مرويهك عليه
اياالت متحدۀ امريرا در قضيۀ آونا ( )2999اشاره كرد .قضايا اخير از يك منظر ديگر نيو واجد
اهميت اند زيرا بر مبنا هنجارها سنت بين الملل راجع ب رفتار بها بيگانگها تنهها ارتبها
بينالدول مهم تلق م شرد و فرد تنها ذ ناع مناعل يا د فاكتر اين هنجارهاسهت و صهرفاً
اين ح حمايت از اتبا بر عهدۀ دولت متبر فرد بيگان اسهت امها به دنبهال آرا ديهرا در
قضايا الگراند و آونا تحرل در حرزۀ حقرق رفتار با بيگانگا شرل گرفت بدين معنا ك ديرا
پذيرفت ك در برخ مرارد هنجارها اساس بين الملل راجع ب رفتار با بيگانگها مه تراننهد
«مستقيماً» ن تنها ب دولت ها بلر ب افراد نيو منتسب شرند .ب عبارت ديگر حقهرق رفتهار بها
بيگانگا هم اينك برخمف گذشت س طرف دارد :دولت متخل دولهت متبهر تبعهۀ بيگانه و
خرد تبعۀ بيگان (فاستن رات و سيما .)109 :2911
جامعۀ ملل در  1029كميتۀ كارشناسا برا تقنين پيشرو در حقرق بين الملل را تمسهيس
كرد .اين كميت در سال  1020در گوارش خرد اعم كرد ك هات مرضر در اولريهت تقنهين
بين الملل باشد .در  20ستتامبر همين سال مجمع هشتم جامعۀ ملل تصميم گرفت از بين اين
هات مرضر س مرضر را ب منولۀ مرضرعات اولريتدار در اولين كنارانس بينالملله تهدوين
حقرق بين الملل ( )1009ارائ كند ك ير از آ ها مسهئرليت بهين الملله دولهت هها در قبهال
خسارات وارده ب امرال يا اتبها بيگانه در قلمروشها بهرد .در سهال  1021مهيمد مسسسهۀ
امريراي حقرق بين الملل پيش نريس طرح با عنرا «حمايت ديتلماتيك» 1را تهي كرد ك با
مرضر مسئرليت بينالملل دولتها در قبال خسارات ب بيگانگا در قلمروشا مرتبط بهرد .در
سال  1020همين مسسس ب تدوين قرانين تحت عنرا «مسئرليت بهين الملله دولهتهها در
قبال خسارات وارده ب امرال يا اتبا بيگان در قلمروشا » 2اقدا كرد (تيبررسهير .)10 :2991
همتا با عرصۀ تقنين در رويۀ قضاي بين الملل نيو تحرالت در حرزۀ حقرق مرتسبۀ بيگانگها
در قلمرو كشررها بيگان شرل گرفت ب گرن ا ك در قضيۀ «سليسيا عليا» ديهرا دائمه
دادگستر بينالملل تمييد كرد ك م بايست ب حقرق مرتسبۀ اتبا خارج در قلمرو كشهرر
ديگر احترا گذاشت .همچنين در قضيۀ كارخانۀ كررزوف ديرا رأ داد ك مصادرۀ غيرقانرن
امرال بيگانگا نيازمند جبرا خسارت است .اين آرا منعرس كنندۀ اين ديدگاه برد ك دولت هها
براسا اصل حداقل رفتار استاندارد عهده دار ترلي ب احترا ب بيگانگا و امرال آ ها هستند
(نيركامب .)11 :2990
كميسير حقرق بين الملل در جلسات سال  1090خريش مرضهر مسهئرليت دولهت هها را
ب منولۀ ير از مرضر مررد ضرورت برا تقنين احصا كرد و در سال  1011سرانجا تصهميم
1. Diplomatic Protection.
2. The Responsibility of States for Damage Done in Their Territories to the Person or Property of
Foreigners.
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گرفت تا ب تعيين گوارشگر ويۀه ا ب تقنين در اين حرزه ب صهررت خها بتهردازد و در ايهن
خصر گارسيا آمادور منصر شد .ير از مرضرعات ك آمادور از هما ابتهدا پيگيهر تقنهين
بين الملل برد؛ مسئرليت بين الملل دولت ها در قبال خسارات وارده ب بيگانگها در قلمروشها
برد اما از آنجا ك حرزۀ مسئرليت بين الملل وسهيع و پيچيهده و تهدوين در كهل حهرزۀ موبهرر
ناممرن برد؛ لذا تصميم گرفت رويررد تدريج را اتخاذ كند بدين صررت ك از سال  1013تها
 1031ب تقديم شش گوارش درخصر مسئرليت بين الملل دولت ها ناشه از خسهارات وارده
ب اتبا بيگان مبادرت كرد .اين در حال برد كه ههي كهدا از آ هها به دليهل «عهد تحقه
سطح از مرافقهت ميها دولهتهها» (بجرركلنهد ليهرد و ريتنيسهر  )111 :2990از سهر
كميسير حقرق بينالملل تمييد نشد.

 .2اصول مورد بحث
اينر آيا يك دولت در قبال رفتار با بيگانگا در قلمرو خريش مسهئرل اسهت يها نه تها حهدود
زياد ب معيار رفتار متر است ك حقرق بين الملل الهوا مه كنهد دولهتهها اتخهاذ كننهد.
بدينمعنا ك تنها در صررت م ترا دولت را مسئرل بين الملل كرد ك خار يا پايينتر از آ
معيار رفتار اقدا كند .با اين حال همچنا بحث ها جد راجع ب معيار صحي رفتار ك
حقرق بينالملل الوا م كند؛ وجرد دارد .البت دو اصل حداقل رفتار بهينالملله و مله تنهها
اصرل مررد بحث درخصر نحرۀ رفتار با بيگانگا در قلمرو دولهت ديگهر نيسهت و به اصهرل
ديگر چر اصل رفتار مبتن بر حقرق بينالملل بشر نيو ترج م شرد.

 .1 .2اصل حداقل رفتار بينالمللي

1

از يك سر بسيار از كشررها ك قاطبۀ آ ها ترسع يافت اند بر اين نظرنهد كه رفتهار بها اتبها
بيگانۀ تحت حاكميت حداقل رفتار بين الملل اسهت .ايهن امهر بهدا معناسهت كه ههر دولته
م بايست با بيگانگا در قلمرو خريش با استناد ب حداقل رفتار بين الملل رفتار كند؛ صرف نظر
از اينر حقرق داخل ب چ شرل ب آ دولت اجازۀ رفتار با اتبا خرد را م دهد .البت معيار
رفتار بر مبنا واقعيات هر قضي متااوت است اما نرتۀ مهم آ است ك اين رفتار م بايست
با هنجارها بين الملل منطب باشد .با ترج ب تعييننررد دقي محدودۀ اصل حداقل رفتهار
معيار بينالملل برخ سع كردهاند دامنۀ آ را مشخص كنند از جمل مايرل آكهرست شش
ماهر كل را بيا م كند ك ط آ ها اصل حهداقل رفتهار بهينالملله نقهض مه شهرد كه
عبارت اند از .1 :اعمال نررد مراقبت معقرل از سهر دولهت بهرا حمايهت و مراقبهت از افهراد
1. International Minimum Treatment.
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بيگان ؛  .2تشري و ترغيب افراد خصرص ب حمل و تعرض به بيگانگها ؛  .0قصهرر آشهرار در
مجازات متجاوزا ب حقرق بيگانگا ؛  .9تممين نررد يا قصرر در تممين امرانات دريافت غرامت
بابت اعمال خمفكارا علي فرد بيگان در دادگاهها محل ؛  .1كسب منافع از اعمهال ارترهاب
از سر افراد خصرص و  .3تمييد آشرار اعمال افهراد خصرصه (حسهيب  .)90 :1009بسهيار
دشرار است تا اصل حداقل رفتار بينالملل را تعري كرد اما م ترا تعري سهازما همرهار
ترسع و اقتصاد را بهترين دانست« :اصل حداقل رفتار بين الملل يهك هنجهار حقهرق عرفه
بين الملل است ك از طري مقرركرد مجمرع ا حداقل از اصرل ك دولتها صهرف نظهر از
قانر گذار و روي هايشا م بايست احترا بگذارند در زمان ك بها اتبها بيگانه و امرالشها
مراج است بر رفتار بيگانگا حاكم است .نقض اين هنجار مسئرليت بين الملل دولهت ميوبها
را تحت الشعا قرار داده و مسير را برا اقدا بين الملل ب ناع متضرر بيگان مشرو بهر اينره
بيگان جبرا خسارت محل را ط نمرده باشد؛ بهاز مه نمايهد» (سهازما همرهار و ترسهعۀ
اقتصاد .)9 :2999

 .2 .2اصل رفتار ملي

1

ديدگاه مخال بر اين است ك حااظت از اتبا و امرال بيگان ب گرن ا خراهد بهرد كه اعمهال
قرانين داخل يك كشرر صرف نظر از تابعيت نسبت ب تمهام سهرن اعهم از بيگانگها و اتبها
داخل ممرن خراهد برد بدو آنر هرگرن جبهرا خسهارت را بهرا اتبها بيگانه در حقهرق
بين الملل پذيرش كند (سررناراجاه  .)292 :2919اين اصل در مادۀ  0كنرانسير مرنته ويهدير
راجع ب حقرق و ترالي دولت ها )1000( 2پذيرش شهد كه مقهرر مه داشهت« :اتبها بيگانه
نم ترانند مدع حقرق غير يا فراتر از حقرق اتبا (يك كشرر) شرند» .منشرر حقرق اقتصاد
و ترالي دولتها اصل رفتار مل را بيا م كند .اصل رفتار مل -به ويهۀه در ابتهدا پيهدايش
آ  -ب منولۀ يك اصل اساس از سر دولت ها منطقۀ امريرا التين ب صررت روشه بهرا
بازداشتن مداخلۀ دول قدرتمند ب كار گرفت م شد .بر همين مبنها بهرد كه ايهن دولهتهها در
بره ا از زما با ايجاد شر كالرو 0ك در مرافقتنام ها با سرماي گذارا خارج در م شهد
تا انرار كند ك اتبا بيگان مستح حقرق و موايا ممتاز و خا انهد و تمكيهد مه كردنهد كه
اختمفات با سرماي گذارا خارج انحصاراً بايست از طري حقرق داخل دولت ميوبها حهل و
فصل شرد (شيهاتا  .)00 :1000از جمل مرارد ديگر م ترا ب نامۀ  1009دولت مرويك 9كه
1. National Standard.
2. The Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933.
3. Calvo Doctrine.
4. See The Mexican Minister, Eduardo Hay’s Letter to U.S Secretary Hull (1 September 1938) on the
American-Owned Lands Expropriated in Mexico.
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ح اياالت متحده برا مطالبۀ غرامت برا زمين هها كشهاورز شههروندا امريرهاي كه از
 1020از سر دولت مرويك مصادره شده برد؛ اشهاره كهرد كه «اصهل برابهر بهين اتبها و
بيگانگا با ترج ب اينر تبعۀ بيگان ب صررت اراد در جستجر سرد شخصه به كشهرر
م آيد  ...حاكم م باشد  ...ناعادالن خراهد برد ك و بايست ب يك وضعيت ممتاز كه از ههر
نر خطر در اما باشد؛ تمايل داشت باشد» .در گوارش آمادور ب كميسير حقرق بين الملهل
نيو همين اصل تمييد شده برد« :حقرق و تضمينات مشاب اتبا داخله (بايسهت به بيگانگها
اعطا شرد)؛ با اين حال اين حقرق و تضمينات در هي وضعيت نبايست كمتر از حقرق بشهر و
آزاد ها بنيادين باشد ك در مرافقتنام ها معاصر ب رسميت شناخت و معهين شهدهانهد»
(با  .)03 :2910البت اصل رفتار مل در حرزۀ مقررات سازما تجارت جهان ب منولهۀ يره
از اصرل بنيادين اين سازما ب منظرر حااظت از تجارت بين الملله كاالهها خهدمات و حقهرق
مالريت فرر مررد ترج قرار گرفت است از جمل بند يك مادۀ  10مرافقهت نامهۀ بهين الملله
تجارت خدمات سازما موبرر مقرر م دارد ...« :رفتار را در مهررد خهدمات و عرضه كننهدگا
خدمات هر عضر ديگر درخصر همۀ اقدامات مسثر بر عرضۀ خدمات اتخاذ خراهد كهرد كه از
رفتار متخذه در قبال خدمات و عرض كنندگا خدمات مشاب داخل نامطلر تر نباشد» .تعههد
رفتار مل در مقررات تجارت جهان ب دنبال اعطا رفتهار مشهاب آنچه به سهرماي گهذارا و
عرض كنندگا داخل اعطا م شرد ب خدمات و عرض كنندگا كاالهها و خهدمات اسهت .ايهن
رفتار در مقابل رفتار دولت ها كاملۀ الرداد قرار م گيرد ك فقط ب دنبال تضهمين رفتهار برابهر
بين سرماي گذارا و عرض كنندگا خارج فعال در كشهرر ميوبها انهد (سهرار .)19 :1000
درواقع اصل رفتار مل و كاملۀ الرداد بهتهرين روش ممرهن بهرا جلهرگير از دوجانبه شهد
ماهيت مذاكرات گات در سازما تجهارت جههان اسهت زيهرا عمهمً ههر كشهرر تمايهل دارد
مويت ها تجار بيشتر را ب طرف ها تجار اصل خرد نسبت به سهاير كشهررها عضهر
اعطا كند ك با وجرد اين اصرل اين امر خرد ب خرد منتا م شرد و هرگرن مويت يها امتيهاز
در هر زمين ا بدو قيد و شر ب سايرين نيو تسر م يابد (پررزنگبار  .)3 :1001بنهابراين
نبايست ب خلط مبحث ميا اصل رفتار مل در حقرق مسئرليت بين الملل و تجهارت جههان
پرداخت زيرا در مررد اول اين اصل در حرزۀ حقرق ثانري و مناه و در مهررد اخيهر در حهرزۀ
حقرق اولي و مثبت مررد بحث قرار م گيرد.
بدين ترتيب با بررس استاندارد رفتار مل مشخص م شرد ك در مقابل «حداقل اسهتاندارد
بين الملل » استاندارد قرار دارد ك اساساً با مبهان «حهداقل اسهتانداردها بهين الملله » در
تضاد است و در كشررها امريرها التهين و در حهال ترسهعۀ آسهياي و آفريقهاي طرفهدارا
بسيار داشت است (حسيب .)32 :1009
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 .3 .2اصل رفتار مبتني بر استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر
بر مبنا اصل اخير افراد اكنر ب دليل جايگاهشا نسبت به اجهرا حقهرق بشهر در سهط
بينالملل تابع حقرق بينالمللاند و طرز رفتار با بيگانگها در ههر كشهرر بايسهت بهر اصهرل
بينالملل شناخت شدۀ بشر استرار باشد .طرفدارا اين طرز ديدگاه بهر ايهن نظرنهد كه حه
دولت متبر متضرر بيگان برا اقدا ب ناع و تنها در صررت پديد مه آيهد كه ههي روش
ديگر برا حل و فصل ترافق اختمف ميا دولت ميوبا و متضرر بيگان وجرد نداشت باشد.
با اين حال ب نظر م رسد ك نظر ب اختمف بسيار از دولت ها بر مصادي حقرق بشر از يهك
سر و سياس كار در حرزۀ حقرق بشر ب جا تمركو بر مااهيم نمه تهرا ايهن ديهدگاه را
ب منولۀ يك ديدگاه عا در حرزۀ رفتار با بيگانگا پذيرفت .رويررد متعال تر ك در اين حهرزه
شاهد آ هستيم امتوا رويرردها حقرق بشر و حهداقل رفتهار معيهار بهين الملله اسهت1.
چنين رويررد برا نخستين بهار در گهوارش دو آمهادور ( )1010نمهرد يافهت .و مرضهر
حداقل رفتار معيار بين الملل را با ماهر حقرق بنيادين بشر مرتبط كرده برد .براسها مهادۀ
 1طر پيشنهاد و يك تبعۀ خارج ك برخرردار از حقرق مدن مشاب اتبا داخل اسهت
نم بايست ب هي وج از حقرق بنيادين بشر محرو شرد .اين پيش نريس در نهايت از سهر
كميسير حقرق بينالملل تمييد نشد اما مرضر امتوا حداقل رفتار معيار بينالملل با مرازين
حقرق بينالملل بشر امروزه ترانست است پيشرفت شگرف داشت باشد (كمگر .)10 :2911
در پايا ب نظر م رسد ك امروزه نوديك ترين نظري ب واقعيات جامعۀ بين الملله نظريهۀ
اشارهشده باشد ك قائل ب تمثير آمرزهها بنيادين حقرق بشر در اصهل حهداقل رفتهار معيهار
بين الملل است .با ترج ب همين نظري فاجعۀ منا و مسئرليت بين الملله عربسهتا سهعرد
ب ويۀه درخصر شهدا فاجعۀ منا بحث و بررس خراهد شد.

 .3مقتضيات اصل حداقل رفتار معيار بينالمللي
در دكترين حقرق بين الملل مقتضيات و التوامات متعدد برا پذيرش اصهل حهداقل رفتهار
معيار بين الملل ذكر شده است اما در اين بخش صرفاً بر مهم ترين آ ها تري خراهد شد .ايهن
مقتضيات عبارت اند از اصل ترج مقتض منهع خردسهران بهرد اقهدا لهوو شهاافيت ادار
احترا ب انتظارات مشرو بيگانگا و در نهايت اصل منصاان و عادالن برد رفتار .از ايهن بهين
اصرل ترج مقتض و منصاان و عادالن برد رفتار از اهميت بيشتر برخرردارند كه در ادامه
بررس خراهند شد.
 .1البت پيش از جن جهان اول ارجا ها كل و مختصر ب حقرق بيگانگا و حداقل رفتار استاندارد از سر
حقرق بشر صررت م گرفت .برا اطمعات بيشتر .ك ب ( :نيرري .)123 :1001
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 .1 .3توجه مقتضي

1

التوا ب اقدا با ترج مقتضه در محافظهت از بيگانگها عنصهر اساسه اصهل حهداقل رفتهار
بين الملل است .ترج مقتض ب معنا اقدام است ك از يهك دولهت معقهرل يها متعههد به
تعهدات بينالملل اش انتظار م رود .در گوارش دو آمادور گوارشهگر ويهۀۀ كميسهير حقهرق
بين الملل ملل متحد راجع ب مسئرليت دولت ها عناصر اساس اصل ترج مقتض معهين شهده
است« :حد از مراقبت ك از يك حررمت خهر انتظهار مه رود .به عبهارت ديگهر حررمهت
مرردنظر م بايست بر يك پايۀ دائم از نظا حقرق و منابع ماد برخهرردار باشهد كه بهرا
تضمين اياا تعهدات بين الملل اش كاف م باشد .بدين منظرر دولت مه بايسهت يهك نظها
مناسب ادار را ايجاد و حا نمايد .با اين حال قابل درك است ك ميوا مراقبت ك از يهك
دولت دارا اقتصاد ترسع يافت و منابع انسان و مهاد و نظها هها و سهاختارها ترسهع يافتهۀ
حررمت انتظار م رود مشاب دولت ك در چنين وضعيت نم باشد نيست» 2.بنهابراين اصهل
ترج مقتض يك اصل نسب است كه بايهد بها ترجه به منهابع و امرانهات اقتصهاد مهال
حررمت و حت حقرق بشر دولت ها مدنظر قرار گيرد .با اين حال اين پيچيدگ مانع از ارائۀ
تعاري در سط دكترين حقرق نشده است ب گرن ا ك برخه ترجه مقتضه را به معنها
كنترل مسثر يك دولت بر قلمرو و جمعيتش تعري كهرده انهد كه همهراه اسهت بها درجه ا از
پيش بين پذير خسارات احتمال ب مرازات اهميت منافع ك بايست حااظت شهرد .در ايهن
معنا ترج مقتض شامل ارزياب خطرها و آسيب هها احتمهال تعههدات مربهر به ابهم و
مشررت پيشگير و محافظت ترلي ب انجا تحقيقات ب عموۀ جبرا خسارات وارده م شرد
(ساول و سريين .)91 :2911
اصل ترج مقتض از زما قضيۀ آالباما وارد حقرق بين الملهل شهد .در ايهن قضهي ميهوا
ترج مقتض يك دولت بها مسهئرليت بهين الملله در قبهال خسهارات وارده ارتبها داده شهد
(وولارو سرسيك و سرسيك  .)110 :2911كميسير حقرق بين الملل ملل متحد در بررس
پيش نريس طر «پيامدها مضر ك از اقدامات ناش م گردند ك بر طب حقرق بينالملهل
منع نشدهاند» 0اين مرضر را مطر كرد ك ارزياب گنجايش اقتصاد دولتها يك عامل مههم
در تعيين محدودۀ ترج مقتض است ب گرن ا ك  ....« :سط اقتصاد دولتها ير از عرامل
م باشد ك م بايست در تعيين اينر دولت با تعهد ترج مقتض خريش منطب برده اسهت
مدنظر قرار گيرد» (شريرر و ويس .)121 :2999
1. Due Diligence.
2. Second Report of the Special Rappoteur on International Liability for Injurious Consequences arising
out of Acts not Prohibited by International Law, Y.B .ILC, A/54/10, 1999, UN Doc.A/CN.4/501.at
para 31.
3. Injurious Consequences Arising out of Acts not Prohibited by International Law.
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 .2 .3لزوم شفافيت اداري
لوو شاافيت ادار از زمرۀ ساير مقتضيات پذيرش و اعمال اصل حداقل رفتار معيار بين الملله
است .شاافيت در مباحث مختل تعابير گرناگرن دارد و نقطهۀ مقابهل آ فسهاد ادار اسهت.
تمام دولتها در سط جها امروزه ب اين واقعيت صح م گذارند ك شهاافيت پهيششهر
مشروعيت حررمت است زيرا اين امر فرصت را برا انتقاد از فرايندهايشها فهراهم مه كنهد.
شاافيت ادار با اينر وج غالباً عمرم دارد اما عمدتاً از منظر بين الملل بحهث مه شهرد تها
داخل ب گرن ا ك امروزه شاخص هاي چر شاخص شاافيت بين الملل  1و درك فسهاد 2به
درج بند كشررها براسا شاافيت و فساد مرجرد در ميا مقامات ادار م پردازند (معاونت
پۀوهشها اقتصاد مركو تحقيقات استراتۀيك  .)2 :1090شاافيت ادار از سر برخه به
معنا «كاايت دقت در دستر پذير اطمعات و دانش در مررد سياسهتهها و فعاليهتهها
يك دولت يا سازما بين الملل ك بايست منطب با قانر گراي و اعمال دقي هنجارها قراعد
و روي ها باشد» (ماپين  )1 :2910و از سر ديگرا مساو با اصطم آزاد اطمعهات دارا
قرابت فراوان دانست شده است ب گرن ا ك ميا اين دو تمايو ماهرم روشن و مررد وفهاق
ندارد .طب اين تعري شاافيت عبارت است از ح ههر كهدا از شههروندا در دسترسه به
داده ها آگاه از معلرمهات و فراينهدها سياسهت گهذار و تصهميم گيهر مهرتبط و شهناخت
سازوكارها اتخاذ تصميم از سر مسئرال حررمت (سهاريخان و اكرمه  .)00 :1002نبهرد
شاافيت ادار و بروز فساد در جرامع بست همچر عربستا سعرد ك رسان هها جمعه و
نشريات در انتشار وقايع ب ويۀه در مرارد ك ب طرز مستقيم و غيرمستقيم ب رضايت مرد از
سيستم ادار و در نهايت مشروعيت نظا حررمت مرتبط م شرد از ميوا بيشتر برخرردار
است (دادخداي .)209-220 :1002

 .3 .3احترام به انتظارات مشروع بيگانگان

3

احترا ب انتظارات مشرو بيگانگا ير ديگر از التوامات اصل حداقل رفتار معيهار بهين الملله
است .بر اين مبنا بايست خاطرنشا شرد ك تضمين احترا ب انتظارات مشرو بايست فراتهر
از تابعيت دنبال شرد و از اين رو هر دولت ملو است تا بين منافع مرتبط يعن ح حاكميهت
و انتظارات مشرو هر فرد اعم از داخل يا بيگان تعادل ايجهاد كنهد (فهررالت و آنهرن :2910
 .)193البت مشروعيت در اينجا هم ب معنا مشهروعيت بهين الملله و ههم داخله انتظهارات
بيگانگا است .احترا و حااظت از انتظارات مشرو بيگانگا خرد ريش در داور بهين الملله
1. Transparency International-TI.
2. Corruption Perception Index-CPI.
3. Legitimate Expectation.
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دارد و هدف از آ ترانستن اتبا بيگان ب اتخاذ تصميمات معقرل متره بهر اظههارات دولهت
ميوبا است .درخصر احترا ب انتظارات مشرو بيگانگا رويهۀ داور بهين الملله حهاكم
مبتن بر اين است ك انتظارات مشرو بايست مبتن بر قرانين و واقعيات عين غالب در يهك
كشرر باشد .بنابراين سرماي گذار خارج نبايهد از يهك كشهرر دچهار تجهاوز خهارج سهعرد
همچر يمن انتظار داشت باشد ك با نبرد يك نظا حررمت مسثر و كامهل از سهرماي گهذار
و در بخش نات يمن حمايت كند .با اين حال يك تبعۀ خارج چر حجا م تراند از يهك
كشرر باثبات چر عربستا سعرد انتظار مشرو داشت باشد ك حت در صررت منعقدنشد
مرافقت نام ها بين الملل دوجانبۀ دولت متبرعشا با دولت سعرد اين ترلي سعرد است
تا از جا و مال آ ها حااظت كند .آنچ بيش از هم با ارائۀ مثالها روشن شهد؛ مهررد بهرد
انتظارات مشرو است ب گرن ا ك نم ترا نسخۀ واحد را برا تمام وضعيت ها ارائ داد و
ب ويۀه بايست با ترج ب قرانين داخل و تعهدات خا بين الملل آ دولت و واقعيات ميهدان
آ كشرر ب تحليل انتظارات مشرو يك تبعۀ بيگان پرداخت.

 .4 .3منصفانه و عادالنهبودن رفتار

1

منصاان و عادالن برد رفتار دولت ميوبا در قبال بيگانگا را بايست مهم ترين التوا در اصهل
حداقل رفتار معيار بين الملل دانست .در دفاعيات برخ دول غربه از جمله بلۀيهك اسهتانيا
بريتانيا و اياالت متحدۀ امريرا در نود ديرا بين الملل دادگسهتر از عبهارت رفتهار منصهاان و
عادالن ب منظرر استناد ب قاعدۀ عرف بين الملل اجرا عدالت (به ويهۀه در اشهاره به ماهيهت
رأ ) و قراعد عرف رفتار با بيگانگا ب صهررت كله بههره بهرده شهده اسهت (پاپارينسهريس
 .)21 :2910بسيار از محهاكم داور بهين الملله به منصهاان و عادالنه بهرد رفتهار ترجه
داشت اند زيرا التوام است ك سهط گسهتردها از حااظهتهها مهاهر و شهرل از جمله
حااظت از انتظارات مشرو بيگانگا را تممين م كند .از جمل م ترا ب رأ نههاي ايرسهيد
در قضيۀ «مديريت پسماند  2»2بين شركت مديريت پسماند امريرها و دولهت مرويهك ()2999
اشاره كرد ك در بخش از رأ خرد درخصر اهميت منصاان و عادالن برد رفتار با بيگانگا
در حقرق بين الملل تصري م دارد ك اصل حداقل رفتار معيار بين الملل ب وسيلۀ عمل نقهض
م شرد «ك ب دولت (متضرر) قابل استناد برده و برا خراها زيها آور باشهد در صهررت كه
عمل موبرر خردسران ب شدت ناعادالن غيرمنصاان  ...و تبعهيض آميهو باشهد و خراهها را در
معرض تبعيض قرم يا نۀاد و شامل عد ط فرايند متناسهب قضهاي باشهد( »....نيركمبه و
1. Fair and Equitable Treatment.
2. Waste Managemant, INC v United Mexican States, ICSID Final Award (2004), Case N ARB
(AF)/00/3.
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پارادل  .)209 :2990ادعا نقض رفتار عادالن و منصاان تنها در مرارد م تراند پيروز شهرد
ك ادعاها بر مبنا معيارها خا تر به شرسهت بيانجامهد .بنهابراين در يهك دعهرا بايسهت
هميش در آخرين مرحل و در صررت ك هي كدا از معيارها ذكرشهده از جمله احتهرا به
انتظارات مشرو بيگانگا وجرد نداشت؛ ب آ استناد شرد .اين اسهتناد بها ترجه به مهادۀ 09
اسا نامۀ ديرا بين الملل دادگستر نيو قابليت دفا دارد زيرا در اين ماده پيش بينه شهده
است ك در صررت نبرد معاهدات عرف و اصرل كل حقرق بهين الملله ديهرا مه ترانهد بها
رضايت طرفين دعرا با رعايت «عدل و انصاف» ب رسيدگ بتهردازد .بهديه اسهت كه در ايهن
مررد نيو مانند مرارد ذكرشده رعايت عدل و انصاف ب منولۀ گوينۀ آخر مرردنظر ديهرا خراههد
برد و در صررت وجرد معاهدات عرف و اصرل كل حقرق بين الملل نربت به رعايهت عهدل و
انصاف در رسيدگ ها قضاي ديرا نخراهد رسيد.
در مرافقتنام ها سرماي گذار دوجانبۀ بينالملل معمهرالً مقهررها گنجانهده مه شهرد
بدين صررت ك «سرماي گذار سرماي گذارا هر يك از دول متعاهد هميش رفتهار منصهاان و
عادالن را دريافت خراهند نمرد» (شيل  .)09 :2990رفتار منصاان و عادالن در هر مررد خا
نسبت ب اتبا بيگان صرف نظر از ارائ داد يا نداد آ به اتبها داخله يها دول ثالهث انجها
خراهد شد و دولت ميوبا نم تراند با استناد ب اعمال نرهرد منصهاان و عادالنه بهرد رفتهار
دربارۀ گروه خاص از دولتها اتبا ساير دولت ها را از اين امتياز محرو كند .در اين خصهر
در رأ قضيۀ نير 1ميا اياالت متحدۀ امريرا و مرويك ( )1023ب غيرمنصاان و عادالنه بهرد
رفتار يك دولت بهتر اشاره شده است« :رفتار يك تبعۀ بيگان ب منظرر متضهمنشهد به يهك
تخل بين الملل م بايست منجر ب يك تخط سرءنيهت مسهامحۀ عمهد ترليه يها عهد
كاايت اقدا دولت برا اجرا معيارها بين الملل ب نحر گهردد كه ههر انسها معقهرل و
ب طرف ب آسان اين عد كاايت را تشهخيص دههد» (ماالنهك زوك  .)231 :1000در قضهيۀ
سههالركا در مقابههل جمهههرر چههك ( 2)2993محرمههۀ داور ب ه منظههرر تعيههين اينر ه آيهها
غيرممرنشد اجرا انتظارات سرماي گذار خارج نامرج و غيرمعقرل برده است و درواقع در
نقض رفتار معيار منصاان و عادالن انجا شده است اين مرضهر را كه «حه مشهرو دولهت
ميوبا متعاقباً ب منظرر تنظيم امرر داخل در منافع عمرم » تحق يافت است (يا نه ) بررسه
كرد و از اين رو «سنجش انتظارات مشرو و معقهرل مهدع از يهك طهرف و منهافع قهانرن و
مشرو خرانده از طرف ديگر» را الوام خراند و تعهادل بخشه ميها ايهن دو عنصهر را مرجهب
تشخيص ممك منصاان و عادالن برد رفتار دانست (بجرركلند .)999 :2919

1. L.FAY H.Neer and Pauline Neer (USA) v. United Mexican States, 4 R.I.A.A.60 (1926).
2. Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, 301302.
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مسئوليت بينالمللي عربستان سعودي در فاجعۀ منا
در بخش دو اين مقال مسئرليت بين الملل عربستا سعرد در فاجعۀ منا بررس م شرد .در
اين بخش ابتدا استدالالت عربستا سعرد بحث و بررس ستس مهم ترين نقضهها عينه
اين مسئرليت ارائ خراهند شد .بديه است با ترج ب اصرل استناد در بخش اول به اصهل
حداقل رفتار معيار بين الملل ب عموۀ مرازين بنيادين حقرق بشر ترج شهد و در ايهن بخهش
نيو براسا همين مبنا امرر را تحليل خراهيم كرد.

 .1استدالالت دولت عربستان سعودي براي رفع مسئوليت خویش
تبعيههتنرههرد جمعيههت حجهها از دسههتررالعملههها ايمنهه و امنيتهه دولههت سههعرد
غيرمترقب برد فاجعۀ منا و ب مسئرليت ب واسطۀ انتقال امرر حج ب شركت هها خصرصه از
كليد عبارات ب شمار م روند ك در سخنا مقامات سعرد برا رفع مسهئرليت بهين الملله
عربستا سعرد مطر م شرند .با اين حال هما گرن ك در ادامه نشها داده خراههد شهد؛
هي يك از استدالالت موبرر از منظر حقرق مسئرليت بينالملل دولتها وجاهت قانرن ندارند.

 .1 .1تبعيتنكردن جمعيت حجاج از دستورالعملهاي ایمني دولت سعودي
تبعيت نررد جمعيت حجا از دستررالعملها ايمن دولت سعرد ير از استدالالت اصهل
است ك دولت سعرد درخصر اعتراضات دولت .ا.ايرا بهدا اسهتناد مه كنهد .عربسهتا
سعرد در عرض پاسخگري ب ب مديريت صحي خرد شمار از حجا و خبرنگهارا ايرانه
را پس از فاجع دستگير و حجا مخصرصاً حجا ايران را متهم كرد ك ب دليل تبعيتنرهرد
از دستررالعمل ها مرجب افوايش تلاات شده اند .نبرد هرا و فشردگ جمعيهت سهبب شهد تها
بسيار از حجا مجرو دچار ب حال و افت فشار شرند و عمهدۀ قربانيها به دليهل كمبهرد
اكسيۀ جا خرد را از دست دادند .از نظر مقامات سعرد قهرانين حهج بهرا تمهام حجها
بدين شرل است ك ب محض رسيد آ ها در منا حجها ملهو انهد تها بهرا تجديهد نيهرو در
خيم هايشا استراحت كنند .حجا ستس برا رهستارشد مراسم رم جمرات ب گروه هاي
تقسيم م شرند .خالد الالي وزير بهداشت عربستا گات ك «اين حادثه بهدا دليهل رخ داد
ك بسيار از حجا بدو احترا ب محدوده ها زمان ك ب وسيلۀ مقامات تعبيه شهده بهرد
حركت كردند» و رئيس كميتۀ مركو حج شهاهواده خالهد الايصهل فاجعهۀ منها را به دليهل
«برخ حجا آفريقاي تبار» دانست (مشرات  .)2 :2913عبداهلل شيخ رئيس شررا مشررت
سعرد ك نهاد انتصاب در عربستا سعرد است و دولت را مشررت م دهد نيو تمكيد كرد
ك تبعيت نررد حجا از قرانين و دستررات ك از سر مقامات امنيت اتخاذ شده برد عامهل
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فاجعۀ منا برده است (وبگاه ايرا پروژه  .)2 :2911در كنار بحهث تبعيهتنرهرد حجها يهك
مرضر مهم در بحث مسئرليت بين الملل عربستا سعرد در فاجعۀ منا بحث آمرزش حجا
است؛ بدين معنا ك اين سسال پيش م آيد ك آيا اصرالً عربسهتا سهعرد مسهئرليت آمهرزش
حجا را بر عهده داشت است در پاسخ به ايهن سهسال بايسهت به قهرارداد ميها .ا.ايهرا و
عربستا سعرد ترج شرد .با اين حال تا آنجا ك معمرل است آمرزش حجا قبل از عويمت
در تمام كشررها اسمم بر عهدۀ دولت ها متبر حجا برده است و ههر كشهرر نيهو بها
نصب عمئم و نگهبانان مسئرليت حااظت از جا و امرال حجا خرد را در مراسم حج بر عهده
دارد.
با اين حال بايست ب واقعيات عين در رد اين ترجي دولت عربستا سعرد اشهاره كهرد؛
اوالً حجا ايران هند پاكستان و آفريقاي غيرعرب ك از منطقۀ ربره منه عهاز جمهرات
م شدند از سر مممررا سعرد صهرفاً به مسهير  299سهرق داده شهدند در حهال كه در
سال ها گذشت از مسيرها مراز چر سرق العر و جرهره نيو استااده م شد (خبرگهوار
فار  .)2 :1009در مسير رفت حجا ناگها مممررا انتظام و امنيته سهعرد بها بسهتن
مسير مانع از حركت جمعيت ب سمت جلر شدند و اين امر مرجهب ازدحها ناگههان جمعيهت
ايجاد م شرد .فاجعۀ منا در تقاطع خيابا ها  299و  220شرل گرفت ب طرر ك گروهه از
حجا ك در حال ترك مرا بردند با گروه ديگر ك در خمف جهت آ ها در حركت بردنهد
برخررد كردند.

 .2 .1غيرمترقبهبودن فاجعۀ منا

1

ير از ادعاهاي ك دولت سعرد برا رفع مسئرليت بين الملل خرد از فاجعۀ منا ارائه كهرده
است غيرمترقب يا وقر آ ب دليل فرر ماژوربرد است .در اينجا ابتدا ماهر فرر ماژور يها
حرادث غيرمترقب در حقرق بين الملل بررس ستس ب ادعا عربستا سعرد ترجه خراههد
 .1در اين خصر برا نمرن م ترا ب اظهارات احمدالمرلد كاردار عربستا سعرد در تهرا اشاره كرد ك
گات است« :دولت عربستا حادثۀ پيشآمده را يك حادثۀ عمرم م داند و درست است ك برا انتقال
اطمعات و جوئيات اين حرادث اندك كمكار پيش آمده است اما دليل آ هم اين است ك ب صررت
غيرمترقب با اين حرادث مراج شده است ك در حال مديريت و سامانده عرارض پس از حادث هستيم».
همچنين م ترا ب اظهارات عجيب شيخ عبدالعويو بن عبداهلل آل شيخ مات عربستا و رئيس هيئت
علما اين كشرر خطا ب وليعهد عربستا سعرد اشاره كرد« :شما در حادث ا ك رخ داده مسئرل
نيستيد چرا ك تما آنچ ك اختيار و ترا داشتيد ارائ كرديد اما در مررد اين حادث كار از عهدۀ انسا
برنم آيد چرا ك قضا و قدر برده ك انسا در آ نقش نداشت و ب هر حال رخ م داد» .برا اطمعات
بيشتر .ك ب ( :روزنامۀ شهروند .)9 :1009/90/91
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شد .از زما پيدايش حقرق روم اصل «هي كس در قبال غيرممرن مسئرل تلق نم
در بيشتر نظامات حقرق داخل و بين الملل تحهت عنهرا اسهتثنا فهرر مهاژور به منظهرر
اجرانررد تعهدات قرارداد و عرف پذيرفت شهده اسهت .ايهن اسهتثنا امهروزه در روابهط بهين
سازما ها بين الملل نيو نمرد يافت است ب طرر ك برا نمرن در مرافقت نامۀ اجراي ميا
سازما ملل متحد (برنامۀ ملل متحد برا ترسع ) و سازما بهداشت جهان ( )1002در مهادۀ
 12مقرر م دارد ك بروز فرر ماژور يا هر شهرايط مشهاب ديگهر كه از اجهرا مرفقيهت آميهو
پروژه ا خا جلرگير كند فرراً ب اطم طرف مقابل رسانده و با مشاوره از اجرا آ پهروژه
صرفنظر م شرد (زمان  .)002 :1002اثر مستقيم فرر ماژور بر كرد متعهد از مسئرليت
بين الملل است .بايست ميا يك وضعيت فرر ماژور با ضرورت تاريك قائل شد بهدين معنها
ك در وضعيت ضرورت يك دولت ب صررت عامدان اقدامات را ب منظرر مقابل با يك وضهعيت
در پيش م گيرد در حال ك در وضعيت فرر ماژور دولت با شرايط مراج است كه ههي
گوين ا جو اتخاذ يك سلسل اقدا ب منظرر دفعكرد خطر ندارد (سهررناراجاه .)931 :2919
البت ب نظر م رسد در بحث فرر ماژور و نتايج آ نسبت ب ساير عرامل زايهل كننهدۀ وصه
متخلاانۀ عمل چالش بيشتر وجرد داشت باشد زيرا در زما نقض تعهدات بهين الملله يهك
دولت در فرر ماژور نقش عرامهل بيرونه در ارترها عمهل متخلاانه بسهيار بيشهتر اسهت و
مرترب كمترين نقش را در ارترا عمل متخلاان دارد (شمساي .)109-100 :1090
از مصادي عين فرر ماژور م ترا ب كنترل نداشتن بر بخش از قلمرو يك سهرزمين در
نتيجۀ يك شررش مسلحان اشاره كرد (ديناستاين  .)121 :2919با اين حال همها گرنه كه
در مادۀ  20طر مسئرليت بينالملل دولتها كميسهير حقهرق بهينالملهل مهرردنظر قهرار
گرفت است؛ استناد صرف ب فرر ماژور نم تراند ناف مسئرليت بين الملل يك دولهت باشهد
ك بر مبنا آ « .1متخلاان برد عمل يك كشرر ك مطاب با تعهدات بهينالملله آ كشهرر
نيست در برابر كشرر ديگر منع م شرد و اين امر در صررت اسهت كه عمهل موبهرر ناشه از
فرر ماژور باشد ك عبارت اسهت از تحقه يهك زور غيرقابهل مقاومهت يها رخهداد غيرقابهل
پيش بين فراتر از كنترل كشرر ك اساساً در شرايط اعمال تعهد را غيرممرن كند؛  .2بند يك
اعمال نم شرد اگر ال ) وضعيت فرر ماژور ب تنهاي يا در تركيهب بها سهاير عرامهل ناشه از
رفتار كشرر باشد ك بدا استناد م كند؛ )كشرر موبرر خطر آ وضعيت رخ دهنده را فرض
كرده باشد» .با اين حهال يهك دولهت نمه ترانهد در صهررت كه خهرد مرجهب يهك وضهعيت
غيرمترقب يا فرر ماژور شده باشد برا رفع مسئرليت بين الملل خرد بدا اسهتناد كنهد .به
اين مرضر در مادۀ  31كنرانسير حقرق معاهدات ( )1030ترج شده است ك «عهد امرها
اجرا معاهده نم تراند ب عنرا مبنا فسخ يا خرو از معاهده و يها تعليه اجهرا آ مهررد

2. Ad Impossibilta NemoTenetur.

مسئوليت بينالمللی دولتهاي ميزبان در قبال خسارات729 ...

استناد قرار گيرد هرگاه عد امرا خرد ناشه از نقهض تعههدات معاههده يها نقهض ههر تعههد
بين الملل ديگر در قبال طرف ها ديگر معاهده از سهر طهرف متخله باشهد» .رويهۀ معتبهر
بين الملل درخصر استناد ب فرر ماژور عمدتاً ب وضعيتها دوجانب محدود شده است .با
اين حال دور از ذهن نيست ك فرر ماژور بتراند در صررت ك دو يا چند بازيگر مرترب يهك
اقدا تخل آميو شرند در «مسئرليت تشهرير » 1نقهش اياها كنهد (نرلرهامتر و پمكركاهالر
.)102 :2919
با اين حال بايست ب شراهد عين دال بر نبرد وضعيت فرر مهاژور در فاجعهۀ منها اشهاره
كرد اوالً در اين ميا ب دليل عبرر محمد بن سلما آل سعرد وليعهد عربستا ك با بيش از
 019نيرو امنيت از جمل  299نظام و  119مممرر پليس مراقبت مه شهده اسهت (آژانهس
خبر اهل بيت  )0 :2911دو مسير از مسيرها منته ب رمه جمهرات از سهر مقامهات
سعرد مسدود شده برده ك اين امر مرجب گسترش مر تهر در ميها حجها شهده بهرده
است .ثانياً عموه بر اين از يك سر دو گروه جمعيت حجا در يك خيابها باريهك به سهمت
رم جمرات هدايت شده بردند و از سر ديگر گرما ب سابقۀ  93درجهۀ سهانت گهراد بهدو
انجا عمليات امداد و نجات و مشرمت ناش از اعوا آمبهرالنس هها به منطقهۀ فاجعه سهبب
افوايش تلاات شده برد .ثالثاً سيستم رايان ا كنترل جمعيت ك ب دنبال فاجعۀ مشاب ديگر
در سال  2993از سر يك شركت بريتانياي نصب شده برد؛ تما منطقۀ مر را تحت پرشهش
قرار نم داده است (روزنامۀ تلگراف  .)2 :2911ايهن در حهال اسهت كه سهاختار چنداليه ا
جمرات ك ب پل جمرات معروف است ب گرن ا مهندس شده كه فشهار جمعيهت را تسههيل
كرده است و حجا را در برابهر از دسهت داد جانشها محافظهت مه كنهد (بخهش امريرهاي
تلريوير مل چين  .)0 :2911ب دنبال فجايع مشاب سال  2993در منا كه به كشهت شهد
 039نار از حجا منجر شد دولت عربستا سعرد پايۀ پل جمهرات را از شهرل دايهرها به
بيض تغيير داد .همچنين عرض پل را يك كيلرمتر وسعت داد ك تراناي حمل  099هوار ناهر
را ط يك ساعت دارد.

 .3 .1سلب مسئوليت بهواسطۀ انتقال امور حج به شركتهاي خصوصي
ير از استدالالت حقرق بين الملله بسهيار ضهعي كه از سهر برخه بهرا بهر سهاختن
مسئرليت بينالملل عربستا سعرد در فاجعۀ منا صررت گرفت است آ بهرده كه عربسهتا
سعرد مديريت جمرات و مناسك حج را ب شركتها خصرصه واگهذار كهرده بهرد كه به
مرجب حقرق بين الملل اگر انجا برخ وظاي حاكميت ب يك شركت خصرص واگذار شرد
1. Shared Responsibility.
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عمل متخلاانۀ بخش خصرص ب دولت واگذاركننهده منتسهب خراههد شهد .در ايهن خصهر
بايست ب بند  2مادۀ  0طر مسئرليت بين الملل دولتها اشاره كرد ك «اقدا اجوا تابعۀ يهك
واحد ك جوء تشريمت رسم يا واحدها تابعۀ داخل نيستند اما ب مرجهب قهرانين داخله
صمحيت اعمال بخش از اختيارات دولت را دارند طب مقررات حقرق بينالملل ب عنرا عمل
دولت شناخت م شرد مشرو بر آنر در مسئلۀ مطروح خهرد اقهدا كهرده باشهند» .در ايهن
خصر مادۀ  9دو شر را برا مسئرل شناختن دولت در قبال اعمال اشخا خصرص قهرار
داده است ك اوالً معلر شده باشد ك اين شخص با گروه اشخا درواقهع از جانهب آ دولهت
عمل كرده اند و ثانياً اين شخص يا گروه اشخا درواقهع بخهشههاي از اقتهدار حرهرمت را در
غيا مقامات رسم و در شرايط اعمال كرده باشند ك اعمال آ بخشه از اقتهدار را ترجيه
كند .ب عبارت ديگر مطاب حقرق بينالملل عمرم دولت برا نقض تعهد افهراد مسهئرليت
م يابد ك بترا رفتار انجا دهندۀ آ نقض را رفتار دولت تعبير كرد و بنابراين قابل انتسا ب
دولت باشد (شريا طراز كره و آذر  .)30 :1009در اين خصر عنصر كنترل نيهو مطهر
م شرد .ب عبارت ديگر درخصر مادۀ  9پيش نريس طر مسهئرليت بهين الملله دولهت هها
بايست ترج شرد ك ارتبا دسترر و هدايت ميا افراد و دولت ها مربر ب يك عمليات يها
وظاي خاص باشد ك نارذ دولت بر آ افراد اعمال شده و مشههرد باشهد .ديهرا بهين الملله
كيار برا يرگسمو ساب در قضيۀ تادي در اين خصر تصري كرد كه « :التهوا حقهرق
بينالملل برا انتسا اعمال ك ب وسيلۀ افراد خصرص ارترا م يابند ب دولت؛ آ است ك
دولت موبرر بر افراد كنترل داشت باشد .ميوا كنترل م تراند براسا شرايط عين ههر قضهي
متااوت باشد» 1.مسئرليت بين الملل دولت ها ب خاطر اعمال افراد ب ويۀه در حقرق بهين الملهل
بشر مررد ترج عمده قرار م گيرد برا مثال در قضيۀ «ناهليك» علي اتريش ادعهاي مطهر
شد مبن بر اينر در يك قرارداد جمع موايده تبعيض رخ داده است .كميتۀ حقرق بشر ملل
متحد در اين خصر اذعا داشت ك ير از داليل ك مرجهب مه شهرد اسهتدالالت دولهت
اتريش مردود اعم شرد اين است ك اين دولت حسب بند  1مادۀ دو ميثاق مرظ ب تضمين
حقرق مندر در آ برده است بنابراين دولت ها متعهدند ك از حقهرق افهراد در مقابهل اعمهال
تبعيض خراه اينر در بخش عمرم باشد يا خصرص يا شب دولت محافظهت كننهد (زمهان و
ميرزاده .)109-100 :1002
پس از ذكر اين مقدم حال بايست ب شيرۀ كنترل دولت عربسهتا سهعرد بهر مهممررا
امنيت و انتظام در جريا فاجعۀ منا پرداخت .عربستا سعرد در جريها فاجعهۀ منها 199
هوار نيرو امنيت را ب منظرر نظارت بر انجا مناسك حج و پيشهگير و مقابله بها تهديهدات
1. ICTY, The Prosecutor v. DuskoTadić, IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision, 2 October 1995,
607.
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احتمال ب كار گرفت برد .از اين ميا بخش عمده ا جوو نيروهها امنيته دولته از جمله
واحدها سلطنت ضدتروريسم پليس راهنماي و رانندگ و نيروها دفا فرر غيرنظام اند
ك ب طرر مستقيم زيرنظر دولت سعرد انجا وظيا م كننهد .بها ايهن حهال تهممين امنيهت
مناسك حج صرفاً از سر دولت سعرد انجا نم شرد بلر بخش عمده ا نيو ب بخش هها
خصرص واگذار شده است .از سال  2919مهيمد برقهرار امنيهت مراسهم حهج به شهركت
سعرد المجلس ج  9ا واگذار شده اسهت .مهديرعامل شهركت موبهرر يهك مقها امنيته
سعرد ب نا خالد بغداد است .اين شركت مسئرليت ها امنيت چر تممين امنيت مترو در
طرل حج يا تسهيل جريا حمهل و نقهل در مره را نيهو برعههده دارد .پهيش از ايهن انتقهادات
عمده ا از اين شركت صررت گرفت برد ب دليهل آنره امرانهات و تجهيهوات امنيته را بهرا
حااظت از شهرك نشين ها صهيرنيست برقرار م كند .در اين خصر شيخ صهبر رئهيس
شررا عال اسمم بيت المقد و اما مسجد االقص نيهو اعهم كهرده اسهت« :ايهن شهركت
(المجلس ج  9ا )  ...فعاليتها و تعهدات را در مناط تحت اشغال اسرائيل انجا مه دههد.
آ هاي ك ب اشغال كمك م كنند م بايست پاسخگر برده و در جنايت شريك هستند زيهرا
آ هاي ك ب متجاوزا كمك م نمايند خرد تجاوزكار نيو م باشند» 1.اين شركت نيهو تحهت
كنترل مقامات سعرد و حت مديرعامل آ هما گرن ك گات شد از مقامهات سهاب امنيته
سعرد برده است .بنابراين با اين اطمعات م ترا ب صررت يقينه اظههار كهرد كه ادعها
واگذار برقرار امنيت مناسك حج ب بخش خصرص در جريا فاجعۀ منا نم تراند ب منولهۀ
ادعاي ترجي پذير از سر دولت سعرد پذيرش شرد زيرا اين دولت كنترل مسثر در شركت
تممين كنندۀ امنيهت مناسهك حهج در جريها فاجعهۀ منها داشهت اسهت كه براسها مهادۀ 9
پيشنريس طر مسئرليت بينالملل دولتها م ترا ناتران مممررا امنيت اين شهركت را در
تممين امنيت مناسك حج در جريا فاجعۀ منا ب دولت سعرد منتسب كرد.

 .2بررسي موردي نقض تعهدات بينالمللي دولت عربستان سعودي در فاجعۀ منا
در اين بخش ب منظرر اثبات مسئرليت بين الملل عربستا سعرد در فاجعۀ منا ب مههم تهرين
نقض ها مررد تعهدات بين الملل اين دولت در جريا فاجعۀ منا خراهيم پرداخت .مهم ترين
نقض ها عبارت اند از :اياهانررد تعههدات قهرارداد بهين الملله ارائه نهداد اطمعهات دقيه
درخصر قربانيا فاجعۀ منا و ب حرمت ب اجساد آ ها تعلل در امدادرسان ب حجا منها و
انتقال اجساد قربانيا و تعقيب نررد قضاي متخلاا و مسئرال فاجعۀ منا .بهديه اسهت كه
هما گرن ك اشاره شد نقض ها تعهدات عربستا سعرد در جريا فاجعۀ منا محدود ب اين
1. Al-Khabar English, "Saudi Hires Occupation-Friendly Company for Hajj Security", www. english.alakhbar.com/node/17253, 3( last visit 13/08/2016).
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مرارد نبرده است و ساير مرارد را دربر م گيرد.

 .1 .2ایفانكردن تعهدات قراردادي بينالمللي
برا بررس دقي تر مسئرليت بين الملل عربستا سعرد در قبال حا حقرق حجا ايرانه
بايست ب مرافقتنام ها مرجرد ميا .ا.ايرا و عربستا سعرد دقت كرد .س مرافقتنامه
ميا جمهرر اسمم ايرا و عربستا سعرد منعقد شده است ك اول شامل مرافقهت نامهۀ
مردت  1099شمس است ك در آ درخصر دولت ها ايرا و عربستا سهعرد به طهرر
صري ب حمايت از اتبا دو كشهرر در قلمهرو ههر يهك پرداخته و مهادۀ سهر آ به صهراحت
درخصر حجا ايران مدو شده است ك دولت عربستا سهعرد متعههد شهده اسهت كه
نسبت ب آنا از هر حيث مانند ساير حاجيا رفتار كنهد .در ايهن مرافقهتنامه نهام از دولهت
عربستا سعرد نيامده است اما پنج سال پيش از انعقاد ملك عبدالعويو بنيا گهذار حررمهت
آل سعرد منطقۀ حجهاز را به تصهرف خهرد درآورد و پادشهاه ايهن سهرزمين شهد (خبرگهوار
دانشجريا ايرا  .)2 :1009/99/91مرافقتنامۀ همرهار هها اقتصهاد و فرهنگه در سهال
 1093مرافقت نامۀ عمرم همرار ها اقتصاد و فرهنگ  1000مرافقت نامۀ همرار هها
امنيت در سال  1099دو مرافقت نام ديگر در اين خصر ب شمار م روند .از سر ديگر هر
سال بين .ا.ايرا و عربستا سعرد قرارداد مقر منعقد م شهرد كه در ماهاد آ مسهائل از
جمل تعداد آمرزش بيم تاريخ ورود و خرو حجا و وسايل كه اجهازه دارنهد همهراه خهرد
داشت باشند ذكر م شرد.
در اينجا ب جهت اهميت بحث به مرضهر مرافقهت نامهۀ مهردت  1099ميها .ا.ايهرا و
عربستا سعرد ب منولۀ اصل ترين سند الوا آور حقرق بينالملل ترج م شرد .از آ رو ك
مرضر تحقي رو فاجعۀ مناست بايست ب مادۀ  0اين مرافقهت نامه اشهاره كهرد كه در آ
تصري شده است« :هر يك از طرفين معظمين متعاهدين متعهد م شرد ك اتبا طرف متعاهد
را در مملرت خرد از جميهع حقهرق و موايهاي كه اتبها دولهت كاملهۀ الهرداد از آ بههره منهد
م گردند برخرردار سازند .حررمت اعل حضرت پادشهاه حجهاز و نجهد و ملحقهات آ متعههد
م گردد ك نسبت ب حجا ايران از هر حيث مثل ساير حجاج ك ب بيت اهلل الحرا م روند
معامل و رفتار نمرده و اجازه ندهند ك نسبت ب حجا ايران در ادا مناسهك حهج و فهرايض
دين آ ها هي گرن مشرمت ايجاد شرد و نيو تعهد م نمايند ك وسهايل امنيهت و آسهايش و
اطمينا آ ها را فراهم نمايد» .بنابراين براسا اين ماده چند وظياۀ اصل بر عههدۀ حررمهت
عربستا سعرد ب منولۀ جانشين پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آ قرار داده شده اسهت.1 :
رفتار برابر با حجا ايران بيتاهللالحرا ب ميوا ساير حجا ؛  .2پيشهگير از هرگرنه اقهدام
ك حجا ايران را در ادا مناسك حج و فرايض دين آ ها با مشرل مراج كند؛  .0تعههد به
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تممين وسايل امنيت و آسايش و اطمينا حجا ايران .
آنچ در اين مرافقتنام درخصر شيرۀ رفتار با حجا ايران مرردنظر قهرار گرفته اصهل
حداقل رفتار بين الملل است .اين مرضر از رو عبارت ضرورت رفتهار برابهر بها حجها ايرانه
بيت اهلل الحرا ب ميوا ساير حجا مشخص م شرد بنابراين دولت سهعرد متعههد به اتخهاذ
يك رويررد بين الملل در حرزۀ رفتار با حجا ايران شده است .بها ايهن حهال در تهازهتهرين
تحرل شرل گرفت سازما حج و زيارت ايرا ب منولۀ مترل مناسك حهج در .ا.ايهرا اعهم
كرد ك دولت عربستا سعرد  11بند جديد ب پيش نريس سند يادداشت تااهم ميا ايهرا و
عربستا سعرد افوود ك ب دليل آنر محدوديت ها جديهد را بهر حجها ايرانه تحميهل
م كرد پذيرش آ را ب منولۀ يك مرافقت نامۀ كل از سر دولت .ا.ايرا غيرممرن م كرد و
دولت ايرا با پذيرش كل مرافقت نام مخالات كرد و از اين رو حجا ايران در سال گذشت به
مناسك حج اعوا نشهدند .از جملهۀ ايهن محهدوديت هها غيرقهانرن مه تهرا به ممنرعيهت
برافراشتن پرچم .ا.ايرا بر فراز سهاختما ههاي كه پهذيرا حجها ايرانه بردنهد و برخه
خيابا ها خا مدينۀالنب محدوديت بر شمار درمانگاه ها ايران ط انجا مناسهك حهج
استاادۀ حجا ايران از م بندها الرترونير اشاره كرد .اعمهال ايهن محهدوديت هها بهرخمف
ضرورت رفتار برابر با حجا ايران ب ماننهد سهاير حجها اسهت كه در نقهض صهري مهادۀ 0
مرافقتنام مردت  1099است.

 .2 .2ارائهندادن اطالعات دقيق درخصوص قربانيان فاجعۀ منا و بيحرمتي به اجساد آنها
ارائ نداد اطمعات دقي درخصر قربانيا فاجعۀ منا و ب حرمت ب اجسهاد آ هها همچهر
دفن آ ها بدو اجازۀ خانراده يا دولت متبرعشا از مرارد شايع مسئرليت بين الملل عربسهتا
سعرد در فاجعۀ منا تلق م شرد .بر مبنا شراهد عين اجساد قربانيا ب صررت جمع ب
نوديكترين اردوگاهها برده و در آنجا بدو انجا هي گرن تشرياات رو هم انباشت م شهدند.
مطاب بند ال مادۀ  00كنرانسير  1030حقرق كنسرل ويهن هرگهاه مقامهات صهمحيت دار
دولت پذيرنده درخصر فرت ير از اتبا دولت فرستنده اطمعات در دسهت داشهت باشهند
بايد مراتب را بدو تمخير ب پست كنسرل ك در آ فرت رخ داده است؛ اطم دهند تا بتهرا
ب حمايت كنسرل از اجساد پرداخت .از سر ديگر بند د مادۀ  2اعمميۀ حقرق بشهر اسهمم
مقرر م دارد« :حرمت جنازۀ انسا بايد حا شرد و ب احترام ب آ جايو نيست؛ كمها اينره
جايو نيست لمس كرد آ مگر با مجرز شرع و بر دولت اسهت حمايهت از ايهن امهر» .ايهن در
حال است ك اين چنين مرارد از سر دولهت عربسهتا سهعرد انجها نشهده اسهت .حه
حمايت كنسرل را با ترج ب رأ صادرۀ ديرا بين الملل دادگستر در قضهيۀ الگرانهد ميها
آلما و اياالت متحده ك در آ ديرا استدالل دولت آلما را مبنه بهر اينره حه حمايهت
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كنسرل يك ح شخص و بشر است پهذيرفت؛ ههماينهك بايسهت يره از حقهرق بشهر
قلمداد كرد (كرافررد و واگا .)023 :2990

 .3 .2تعلل در امدادرساني به حجاج منا و انتقال اجساد قربانيان
پيش از آغاز مناسك حج بيش از  19هوار نيرو امنيت و  1هوار دوربهين مداربسهت از سهر
دولت سعرد ب منظرر مديريت جمعيت و پس از وقر اين فاجع بنا ب اعم مقامات سعرد
بيش از  229خردرو امداد و  9هوار خدمۀ فرريت ها پوشر سعرد ب كار گرفت شهدند
(الگرين و هرناندز  .)9 :2911اخيراً دولت سعرد سهطر چندگانه ا را بهرا عهابرا ايجهاد
كرده و  919تعديل كنندۀ هرا را برا كنترل دما هرا در فضا منتهه به منها كهار گذاشهت
است؛ امها بنها به اظههارات شهاهدا عينه ايهن نيروهها بهيش از كمهك به قربانيها مهانع از
رسانيده شد حجا ب مراكو درمان م شدند و از سر ديگر برخ از ايهن نيروهها بها وجهرد
دسترس ب مصدوما و قربانيا از ارائۀ كمك ها امهداد فهرريت اجتنها مه ورزيهده انهد.
چنانر بنا ب اظهار بسيار از حجا در صهررت پاشهيد مقهادير آ از سهر بالگردهها يها
مممررا انتظام و امنيت سعرد رو حجا قربان از تل شد بسيار از آ هها جلهرگير
ب عمل م آمد .همچنين اين نرت شايا يادآور است ك ط بيسهت سهال ترسهعۀ منهاط
اطراف مر مقامات سعرد تنها يك بيمارستا در اين نراح برا خهدمترسهان به حجها
ايجاد كرده و حت نسبت ب ايجاد مراكو امداد فهرريت چهر آتهش نشهان اقهدا نرهرده انهد
(گراها و سعيد  .)0 :2191با ترج ب حضرر بيش از  2ميلير نار حجا در مناسهك حهج
( )2911مقامات سعرد حت نسبت ب افوايش ظرفيتها مراكو درمان برا وضهعيت هها
اضطرار اقدا نرردند و در زما بروز فاجعۀ منا بسيار از مجروحا ب دليل پرشد ظرفيت
اين مراكو قربان شدند.
همچنين در مسير جمرات هي گرن مرا دسترس خا برا افراد آسيبپهذير همچهر
معلرال سالخرردگا و مسيرها خروج اضطرار برا حجا در مرارد فرريت تعبي نشهده
برد (هاليد و صديك .)9 :2911

 .4 .2تعقيبنكردن قضایي متخلفان و مسئوالن فاجعۀ منا
لوو تعقيب قضاي متخلاا و مسئرال امروزه در حقرق بين الملل ب منولۀ يهك اصهل پهذيرش
شده است .پس از وقر فاجعۀ منا محمد بن ناي وزير كشرر عربستا سعرد دسترر تشريل
يك هيئت عال رتبۀ تحقيقات برا بررس زوايا مختل فاجعهۀ منها را داد .بهر ايهن اسها
يافت ها اين هيئت عال رتب ك رياست آ بر عهدۀ وزيهر كشهرر سهعرد اسهت؛ به پادشهاه
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عربستا سعرد ملك سلما ارائ خراهد شد تا و «اقدامات متناسب» را اتخاذ كند .بها ايهن
حال نتيجۀ تحقيقات اين هيئت تا تاريخ نگارش اين تحقي ارائ نشده است و ب نظر نم رسد
ك در صررت ارائ نيو نتايج اميدواركننهدها داشهت باشهد (آژانهس خبهر عهر .)0 :2911
همچنين ملك سلما پس از وقر فاجعۀ منا صهرفاً دسهترر بهازنگر در برنامه هها حهج در
سالها بعد را داد.
تعقيبنررد قضاي مجرما سعرد و نررل از تمديۀ دي ب اوليا د قربانيا فاجعۀ منها
بر خمف احرا شرع عربستا سعرد نيو است زيرا براسا احرا شرع عربستا هرگرن
حادث ب جو فرت عاد برا همۀ زائرا ورود به ايهن كشهرر مشهمرل دريافهت ديهۀ كامهل
م شرد ك در حرادث مهم مشاب حادثۀ منا عربستا اين دي را پرداخت كرده است .از سهر
ديگر سازوكار قضاي داخل در محاكم عربستا سعرد ب گرن ا تدوين شده است ك صهرفاً
وكم عربستان اجازۀ دفا را م يابند ك با ترج ب وضعيت تنش آميو فعل ميا .ا.ايهرا و
عربستا سعرد بسيار دور از ذهن م آيد ك دفا از منافع شهدا فاجعۀ منها را يهك وكيهل
عربستان بر عهده بگيرد .همچنين از منظهر فقه اههل سهنت و شهيع نيهو تمسيسه به نها
قتيل الوحا وجرد دارد ك اگر كس در ازدحا مرد كشت شرد بيت المهال درخصهر ديهۀ او
مسئرليت دارد و بايد دي او از بيتالمال پرداخت شرد همچنا ك اگر كس ديگر را به خانهۀ
خردش دعرت كرد و با اذ او وارد منول شد؛ نسبت ب حااظت از او مسئرليت دارد.

نتيجهگيري
دو ديدگاه درخصر مسئرليت بينالملل عربستا سعرد در جريا فاجعۀ منا مطهر اسهت:
اولين ديدگاه آ است ك نقض ها تعهدات بين الملل از سر عربسهتا سهعرد به صهررت
نظا مند و سيستماتيك شرل گرفت است .دومين ديدگاه آ است كه ايهن نقهض به صهررت
نظا مند نبرده بلر ناش از ب تدبير و قصرر مقامات سعرد برده است .ب نظر مه رسهد بها
بررس منابع مرجرد ديدگاه اخير بيشتر مررد تبعيت كشهررها قربهان ايهن فاجعه از جمله
.ا.ايرا قرار گرفت باشد زيرا از يك سهر درخصهر فاجعهۀ منها تهاكنر داليله مبنه بهر
عمد برد آ يافت نشده و غيرعمد برد آ ارج است .از سر ديگر پس از ايهن فاجعه
بسيار از كشررها اسمم از جمل .ا.ايرا و پاكستا از ب تدبير و ب احتياط عربسهتا
سعرد ابراز تمس شديد و اعم عوا عمرم كردند .شهايا يهادآور اسهت كه در صهررت
اثبات سهل انگار يا قصرر مقامات عربستان مسئرليت بهين الملله دولهت عربسهتا سهعرد
صرفاً از نر مدن مطر م شرد زيرا در حقرق بين الملل مسئرليت بين الملل كيار دولتها
پذيرفت نشده است .عموه بر اين قطع يها انسهداد روابهط سياسه ميها .ا.ايهرا و عربسهتا
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سعرد مانع از همرار ها قضاي ميا دو دولت و امرا پرداخت دي از سر محاكم قضاي
سعرد نيست.
دولت سعرد درخصر تعقيب مسببا و خاطيا فاجعۀ منا تمايل چندان نشها نهداده
است اما م ترا حداقل از منظر داخل دول متضرر از اين فاجع ب تعقيب و جبرا خسارات
وارده اقدا كرد .در اينجا با ترج ب اينر مرضر بحث تا حدود زياد به حجها ايرانه ايهن
فاجع بازگشت و از سر ديگر .ا.ايرا متحمل بيشترين تلاات انسهان در فاجعهۀ منها شهده
است بر جبرا خسارت و دادگاه ها صال ايرانه تمركهو خراههد شهد .يره از مبهاحث كه
پيرامر فاجعۀ منا مطر است اين سسال است كه اصهرالً سهازوكار جبهرا خسهارت وارده به
حجا ايران ب چ شرل است و ثانياً در صررت تشخيص سازوكار مناسب چ مرجهع قضهاي
در داخل ايرا صال ب رسيدگ است در اين زمين بست ب اينر فاجعۀ منها را يهك حادثهۀ
نظا مند و سيستماتيك علي حجا بدانيم يا اينر صهرفاً حادثه ا كه ناشه از ناكارآمهد و
پيش بين نررد الز از سر دولت سعرد است؛ پاسخ م تراند متااوت باشد .اگر به ديهدگاه
نخست (فاجعۀ منا ب منولۀ يك رخداد هدفمند و سازما يافت ) قائل باشهيم بايسهت به منظهرر
احقاق حقرق اوليا د شهدا فاجعۀ منا قانر صمحيت رسيدگ محاكم .ا.ايرا ب برخه
دعاو مدن علي دول بيگان ( )1002و ترقي امرال دولت عربسهتا سهعرد در .ا.ايهرا و
ساير كشررها را مبنا قرار داد .در بند ال مادۀ  1اين قانر درخصر خسهارات كه مه ترانهد
مشمرل قانر ذكرشده شرد؛ تصري شده اسهت« :خسهارات ناشه از هرگرنه اقهدا و فعاليهت
دولت ها خارج در داخل يا خار از ايرا ك مغاير با حقرق بين الملل است و منجر ب فهرت
يا صدمات بدن يا روان يا ضرر و زيان مال اشخا گردد» .همها طهرر كه اثبهات شهد بهر
مبنا اصل حداقل رفتار بين الملل ك امروزه در حقرق بين الملل حاكم بهر رفتهار بها بيگانگها
ب منولۀ اصل عا بين الملل پذيرفت شده است؛ دولت عربسهتا سهعرد بها ارترها تخلاهات
چر اياانررد تعهدات قرارداد بين الملل ارائ نهداد اطمعهات دقيه درخصهر قربانيها
فاجعۀ منا و ب حرمت ب اجساد آ ها تعلهل در امدادرسهان به حجها منها و انتقهال اجسهاد
قربانيا و تعقيب نررد قضاي متخلاا و مجرما فاجعۀ منا ب تحميل صدمات بهدن روانه
ضرر و زيان مال ب حجا ايران برخمف اصرل صري حقهرق بهين الملهل منجهر شهده اسهت.
بنابراين خسارات وارده در اين خصهر مه ترانهد مشهمرل قهانر سهال  1002قهرار گيهرد و
دادگستر تهرا درخصر تعقيب دعاو صال است .با اين حهال يره از مشهرمت كه در
اين خصر حاصل م شرد اين است ك ب قانر يادشده در صررت م ترا اسهتناد كهرد كه
اوالً بايست اين اقدا ب منولۀ يك عمل متقابل انجا شرد ثانياً دولت عربستا سعرد بايست
مصرنيت قضاي دولت .ا.ايرا يا مقامات رسم آ را نقض كند .م ترا با اشاره به حمهمت
نيروها سعرد ب اماكن ديتلماتيك ايرا در يمن در جريا جن يمن به منولهۀ نمهرد از
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نقض مصرنيت اماكن ديتلماتيك .ا.ايرا از سر نيروها سعرد اشاره كرد اما اين مصرنيت
نرع مصرنيت از تعرض است ن مصرنيت قضهاي  .بنهابراين از آنجها كه دولهت سهعرد فاقهد
قرانين ب منظرر نقض مصرنيت قضاي دول خارج يا نماينهدگا رسهم آ هاسهت به نظهر
نم رسد ك بترا ب اين قانر در جهت ترجي ترقي امرال دولت عربستا سعرد در تهرا
برا جبرا خسارات وارده استناد كرد مگر اينر اثبات شرد كه دولهت عربسهتا سهعرد در
اجرا احرا ناقض مصرنيت .ا.ايرا ب ساير دولتها از جمل اياالت متحدۀ امريرا كمك كرده
است ك ب واسطۀ اين امر م ترا خسارات تحميلشدۀ عربستا سعرد بر حجا ايرانه را از
طري دادگستر تهرا تعقيب و رسيدگ كرد.
اما در صررت تمييد اين امر ك خسارات وارده ب حجها ايرانه در جريها فاجعهۀ منها به
صررت نظا مند و هدف گرا صررت نگرفت و عمدتاً ناش از سهل انگهار و به تهدبير مقامهات
سعرد است -ك گرايش عمرم حاكميت .ا.ايرا متمايل به نظريهۀ اخيهر اسهت -بايسهت
صرفاً خاطيا مسببا و مباشرا سعرد در اين مررد را ب واسطۀ وقر جنايات وارده از منظهر
قرانين كيار .ا.ايرا در معرض تعقيب قرار داد .در اين خصهر اصهل صهمحيت شخصه
مناعل برا اولين بار در مادۀ  9قانر مجازات اسمم  1002پذيرفت شده است .مادۀ  9مقهرر
م دارد« :هرگاه شخص غيرايران در خار از ايرا علي شخص ايرانه يها عليه كشهرر ايهرا
مرترب جرم ب جو جرايم مذكرر در مراد قبل شرد و در ايرا يافت شرد و يا به ايهرا اعهاده
گردد طب قرانين جمهرر اسمم ايرا ب جر او رسيدگ م شرد مشرو بر اينر  :اله )
متهم در جهرايم مرجهب تعويهر در محهل وقهر جهر محاكمه و تبرئه نشهده يها در صهررت
محررميت مجازات كمً يا بعضاً دربارۀ او اجرا نشده باشد؛ ) رفتار ارترهاب در جهرايم مرجهب
تعوير ب مرجب قانر جمهرر اسمم ايرا و قانر محل وقر جر باشد» .بنابراين براسا
اين ماده اوالً بايست يك شخص غيرايران در زما ارترا جر بر علي شخص ايران مرترب
جر شده باشد -در فاجعۀ منا مقامات سعرد علي حجا ايران  -و ثانياً متهم مرترهب جهرايم
تعوير غيرمنصر شرع شده باشد؛ ثالثاً متهم در محل وقر جر محاكم نشده باشهد رابعهاً
عمل هم ب مرجب قانر ايرا و هم قانر كشرر خارج -در اينجها عربسهتا سهعرد  -جهر
باشد .با بررس اين چهار شر ب نظر م رسد ك هر چههار شهر درخصهر امرها تعقيهب
مسئرال خاط سعرد در دادگستر تهرا وجرد داشت باشد اما چالش بورگ آ است كه
با ترج ب دسترس نداشتن ب مسئرال سعرد در ايرا امرا محاكمهۀ غيهاب آ هها فهراهم
نيست زيرا متهما سعرد بايد در ايرا يافت يا ب ايرا اعاده شرند؛ بنابراين با جميع شرايط
مطروح ب نظر م رسد ك بهترين راهرار برا پيگير مسئرليت بين الملل دولهت عربسهتا
سعرد احقاق حقرق بين الملل شهدا منا از طري مراجع بين الملل براسها قهانر آيهين
دادرس كيار يعن دادستان كل كشرر باشد .كما اينر اخيراً رئيس قرۀ قضاييۀ .ا.ايرا از
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دادستا كل كشرر خراست است تا با همرار با وزارت امرر خارج و رايون با ساير كشررها
متحمل خسارت در جريا فاجعۀ منا مرضر را تا رسيدگ نهاي استمرار بخشد .همچنين بنا
ب اطم دادستا كل كشرر .ا.ايرا شعب ا ويۀه در دادگستر مسئرل رسيدگ ب شرايات
قربانيا فاجعۀ منا شده است .مسير ديگر م تراند از طري تشريل يك كميسير حقيقت يها
مستقل بين الملل ب ويۀه از سر سازما همرار هها اسهمم باشهد .نهادهها بهين الملله
م ترانند در تعقيب مسئرليت بين الملل عربستا سعرد در قبال فاجعۀ منها نقهش عمهده ا
اياا كنند .برا مثال مراد  01و  03اسا نامۀ سازما بهداشت جهان تمكيد م كنهد كه اگهر
تقصير در وضعيت سممت اتبا دول عضر صررت گيرد ايهن دولهتهها مه تراننهد در ديهرا
بين الملل دادگستر طر دعرا كنند و براسا مادۀ  03نيو سازما بهداشت جهان م ترانهد
از ديرا بين الملل دادگستر درخراست صدور رأ مشررت كند .در اين خصهر البته به
نظر م رسد ك برا پيشگير از وقايع مشاب در مناسك حج سال ها آت بايست نسبت به
تنظيم يك سازوكار مستقل بين الملل برا مديريت مناسك حهج در عربسهتا سهعرد نظيهر
آنچ در واتيرا شاهد آ هستيم اقدا شرل گيرد ب گرن ا ك يك نهاد مسهتقل متشهرل از
تما كشررها اسمم اين مديريت را بر عهده گيرد .اين درخراست عموه بر .ا.ايرا از سهر
ساير كشررها اسمم همچر تركي نيو شرل گرفت است.
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