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چکیده
امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیبدیده از حوواد ب یعوی دارد،
زیرا این ق یل حواد همهساله در گوشه و كنار جهان رخ میدهنود و ساوارام موالی و جوا ی
زیادي را با سود همراه دار د .با این حال ،این موضوع به بحثی چوال برا گیو در روابوم میوان
دولتها و افراد ،و ی سازمانهاي بینالمللی امدادرسان و دولتهاي آسیبدیده بدل شده و این
سؤال را ی مطرح كرده است كه ماهیت حمایت از افراد در برابر حواد ب یعی چیات و اگور
چنین حمایتی اداكردن حقی بشري است ،آیا اداي این حق فقم باید از دولوت حواكخ سواسوته
شود ،یا اینکه ماتقیماً از جامعۀ بینالمللی و به بور اسص از سازمانهاي بینالمللی امدادرسان
ی قابل مطال ه است؟ براساس تایج ،دولت آسیبدیده وظیفۀ اصلی حمایت از آسیبدیدگان از
حواد ب یعی را به دوش دارد و ال ته در صورم واتوا ی یوا تمایول داشوتن دولوت حواكخ بوه
امدادرسا ی مؤثر و قض حقوق بنیادین آسیبدیدگان ،جامعوۀ بوینالمللوی یو وظیفوه دارد از
مجاري سازمانهاي بینالمللی امدادرسان ،به حمایت از آ ان اهتمام ورزد.

کلیدواژگان
امدادرسا ی ،حواد ب یعی ،دولت آسیبدیوده ،سوازمانهواي بوینالمللوی امدادرسوان ،كمو
بشردوستا ه.

 .1دا آموستۀ دكتري حقوق بینالملل عمومی ،گروه حقوق عمومی و بینالملل ،دا شکدۀ حقوق و علوم سیاسی،
واحد علوم و تحقیقام ،دا شگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2استاد دا شکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دا شگاه تهران ،تهران ،ایران ( ویاندۀ مائول).
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مقدمه
امروزه مفهوم حوواد ب یعوی عمیقواً در حقووق بشور و محویمزیاوت معاصور ریشوه دوا وده
( )Reinecke, 2010: 143-162و ابعاد گاتردۀ فجوایع ا اوا ی اشوی از ایون حوواد  ،موضووع
حمایت از افراد آسیبدیده را به موضوعی چال برا گی در روابم میان دولتهوا و افوراد ،و یو
سازمانهاي بینالمللی امدادرسان و دولت آسیبدیده بدل كرده است .این چال در روابم وع
اول ،به وع گاه دولتها به ق سود در برابر افراد و اینکه آیا دولت ،حاكخ بور افوراد اسوت یوا
مایندۀ آنها مربوط میشود و در روابم وع دوم ی  ،از ی سوو بوه موضووع سونتی حاكمیوت
دولتها و اصل مداسله داشتن و از سوي دیگر به ایدۀ هم اتگی میان ابناي بشور گوره سوورده
است ( .)A/CN.4/643, 2011: 8, para. 27با اینکه در موضوع حمایت از افراد در برابور حوواد
ب یعی ،جهان معاصر شواهد ا عقواد و اجوراي تعوداد زیوادي از معاهودام و موافقوت اموههواي
بینالمللی است ،اما این سؤال كه حمایت از افراد آسیبدیده از حواد اقدامی از سور شوفقت و
مهربا ی یا حقی قابل مطال ه از سوي آسیبدیدگان از حواد است ،هنووز در هموۀ كشوورها و
ظامهاي حقوقی ،پاسخی درسور یافته است .بنابراین ،سؤالی كه در این پژوه به د ال پاسخ
به آن بودهایخ ،این است كه ماهیت حمایت از افراد در برابر حواد ب یعی چیات و اگر چنین
حمایتی اداكردن حقی بشري است ،آیا اداي این حق فقم باید از دولت حاكخ سواسته شود ،یوا
اینکه ماتقیماً از جامعۀ بینالمللی و به بور اسص از سازمانهاي بوینالمللوی امدادرسوان یو
قابل مطال ه است؟ این فقدان ی سند جامع بینالمللی كه ضمن پرداستن به ابعواد مختلو
بالیاي ب یعی و حقوق افراد تحت تأثیر آن ،عامالشومول و الو امآور یو باشود ،كوامالً احاواس
میشود (اشرفیسوزا ی :1393 ،چکیده) ،اما براي یافتن پاسخ به این سؤال ،بوه ایون کتوه یو
توجه شده است كه «به هر حال سأل حقوق در موضووع حوق بور كمو هواي بشردوسوتا ه ،بوا
تعدادي از اسناد رو به ت اید حقوق رم كه اصول راهنما و رویههاي پایدار دولتها و سازمانهاي
بشردوستا ه از مو ههاي مهخ در این مورد بوه شومار مویرو ود ،در حوال رفوع اسوت و اگرچوه
مجموعۀ این اسناد از ظر شکلی در حد حقوق رم ب قهبندي میشوو د ،اموا از آ جوا كوه ایون
اسناد بر حقوق بنیادین بشر ،شامل حق حیام ،من لت ،حیثیت و كراموت ا اوا ی اسوتوار د ،در
ماهیت ،ال امآور به ظر میرسند» (بیگزاده .)301 :1384 ،بر این م نا ،ال ته شواهدي قوي بور
توسعۀ حقوق بینالملل عرفی با ایجاد شاسۀ جدیدي از حقوق بینالملل ،تحت عنووان «حقووق
بینالملل پاسخ به حواد » 1با هدف حصول ابمینان از دسترسی سریع و مؤثر بوه كمو هواي
بشردوستا ه در وضعیت بروز حواد ی وجوود دارد (پاشوابنیاد .)92 :1395 ،براسواس فرضویۀ
اصلی ،ماهیت چنین حمایتی ،اداي تکلی بهمن لۀ ایفاي حقوی بشوري اسوت و وهتنهوا دولوت
1. International Disaster Response Law (IDRL).
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آسیبدیده ،بلکه جامعۀ بینالمللی ی براي ایفاي آن ،در ق ال آسیبدیدگان از حواد ب یعی
پاسخگوست .در این پژوه  ،روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخا هاي و
تار ماهاي معت ر اسوت و بوهویوژه از توایج مطالعوام سوالهواي  2007توا  2016مخ ور ویوژۀ
كمیایون حقوق بینالملل بهرۀ الزم گرفته شده است.

مبانی نظری واکنشهای حمایتی در برابر حوادث طبیعی
امدادرسا ی به آسیبدیدگان از حواد ب یعی ،بوه حقووق بنیوادین بشوري متکوی اسوت و در
توجیه چگو گی تحقق آن ی م ا ی ظري مختلفی اقامه شده است كه از جمله مهخترین آنها
میتوان به ظریۀ اقتضاي حاكمیت و مائولیت مد ی دولت ،دكتورین ماوئولیت بوه حمایوت و
دكترین امنیت ا اا ی اشاره كرد.

 .1نظریۀ اقتضای حاکمیت و مسئولیت مدنی دولت
حاكمیت را مویتووان ماوتل م ا جوام وظوایفی ما نود حمایوت از موردم دا اوت .در موذاكرام
شصتمین اجالس كمیایون حقووق بوینالملول كوه در تواریخ  5موی توا  6ژوئون و  7جووالي
تا  8آگوست  2008تشکیل شود ،برسوی اعضوا چنوین ظور داشوتند كوه حاكمیوت ،دولوت را
به اداي وظوایفی در ق وال سواكنان سورزمین و از جملوه ،حمایوت از افوراد مقویخ در آن ملو م
میكند .از این دیودگاه ،اصوول حاكمیوت و مداسلوه داشوتن را ایود ماتماو دولوت بوراي
قض حق دسترسی قربا یان حواد ب یعی بوه كمو هواي بشردوسوتا ه تلقوی كورد .بوه ایون
ترتیب ،حاكمیوت ماوتل م ایفواي دو تعهود مث وت و منفوی از سووي دولوت حواكخ ،در ق وال
مردم سرزمین است :تعهد مث ت م نی بر حمایت از مردم و تعهود منفوی م نوی بور سوودداري
از قض حق دسترسی مردم بوه كمو هواي بشردوسوتا ه و در صوورم اسوتنکاف یوا غفلوت از
ایفاي تعهد ،دولت در ق ال آ ان داراي مائولیت سواهد بود ( A/63/10, 2008: 320-321, para.
.)241

 .2دکترین مسئولیت به حمایت
دكترین مائولیت به حمایت 1از مفهوم مائولیت دولت كه دیووان بوینالمللوی دادگاوتري در
قضیۀ كا ال كورفو در سال  1949آن را تأیید كرده 2،ریشوه گرفتوه اسوت (.)Tyra, 2007: 673
این ظریه بیا گر این معنی است كه حاكمیت دولت ،متضمن مائولیت است و مائولیت اولیوه
1. Responsibility to Protect.
2. The Corfu Channel Case, (U.K. v. Alb.), 1949 I.C.J. 4 (April 9).
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براي حفاظت از مردم آن دولت ،با سود آن دولت سواهد بود ،اموا در سوایۀ هم اوتگی افوراد و
ملتها ،در شرایطی كه مردم كشور به بور جدي از جنوگ داسلوی و شوورش و امثوال آن ر وج
میبر د و دولت میتوا د یا مایل یات كه از این وضعیت جلوگیري كند ،اصل مداسله داشوتن
به مائولیت بینالمللوی بوراي حمایوت از موردم آن كشوور ،ت ییور رویکورد سواهود داد ( The
 .)Responsibility to Protect, 2001: 17جامعۀ بینالمللی درسصوص قابلیوت اعموال دكتورین
مائولیت حمایت در وضعیت بروز حواد ب یعی به اجماع رسیده اسوت (مصوفا و پاشوابنیاد،
 ،)511 :1395اما گ ارش سال  2004هیئوت عوالیرت وۀ منتخوب دبیركول و سوابقۀ موذاكرام
مایندگان دولتها در تدوین سوند هوایی كمیاویون بوینالمللوی مداسلوه و حاكمیوت دولوت
( 1)2001و سند برآمد اجالس جها ی سران ( )2005شان از این دار د كه تأكید این اسناد بوه
ماتثنابودن موضوع حواد ب یعی از دامنۀ شمول دكترین مائولیت به حمایت ،ه به معنواي
اممکنبودن ذاتی استناد به این مائولیت در چنان حووادثی ،بلکوه بوه دلیول بویخ از تضوعی
اجماع جامعۀ بینالمللی و بیخ از گاترش این مفهوم ،فراتر از شناست آن یا در شورایم فقودان
اب ار عملیاتی الزم در این مورد بوده است (همان 525 :و .)528

 .3دکترین امنیت انسانی
رویکرد به مفهوم وینی از امنیوت بوا بورح عنووان «امنیوت مشوتر » 2در ماوائل اقتصوادي،
اجتماعی و سیاسی در كنار مفهوم دیرپا و سنتی امنیت هر ی از دولتهوا در ق وال تهاجموام
سارجی ،اولین بوار در گو ارش سوال  1982كمیاویون ماوتقل ماوائل امنیتوی سلوع سوالح
(كمیایون پالمه) 3مطرح شد و از سال  1992با عنووان امنیوت ا اوا ی ،بوهمنظوور تأكیود بور
جلوگیري از منازعام و حفظ صلح ،در بر امۀ كاري سازمان ملل بوراي صولح قورار گرفوت .ایون
مفهوم در گ ارش سال  1993توسعۀ ا اا ی ی تجلی یافته است ( )Roznal, 2004: 108-109و
گ ارش سال  1994بر امۀ توسعۀ ملل متحد ی ضمن تأكید بر لو وم توجوه بوه امنیوت افوراد،
تهدیدام به امنیت ا اا ی از ق یل مواد مخدر ،ایودز ،تروریاوخ ،آلوودگی ،گاوترش تاولیحام
هاتهاي ،فقر و مشکالم زیاتمحیطی را موضوعی ه فقم شخصی ،محلی یا ملی ،بلکه جها ی
میدا د ( .)Human Development Report, 1994: 2براساس گ ارش اسیر ،رهایی افراد از ترس
و یاز و برقراري امنیت در حوزههاي مختلفی كه از جمله مهوختورین آنهوا امنیوت اقتصوادي،
غذایی ،بهداشتی ،زیاتمحیطی ،شخصی ،اجتماعی و سیاسی است ،با هدف تضومین و ارتقواي
حقوق بنیادین بشر ،م ناي دكترین امنیت ا اا ی اسوت ( .)Ibid: 24-25از گواه ایون دكتورین،
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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پی بینی و پیشگیري از ایجاد و اثرگذاري و امدادرسا ی مناسب و به موقع به آسویبدیودگان،
برقراري امنیت ا اا ی را در حوزۀ حواد ب یعی س ب سواهد شد.

امدادرسانی داخلی
در مواقع بروز حواد ب یعی حتی اگر كم هاي امدادي ضرورم داشته باشند ،این بدان معنی
یات كه امدادرسا ی بینالمللی ی ضرورم دارد ،بنابراین در حوالی كوه بوراي مثوال در سوال
 ،2006هفتصد و ود حادثۀ ب یعی در كل جهان به ث ت رسیده ،اموا امدادرسوا ی بوینالمللوی
فقم در چهل و ش مورد از آنها ا جام شوده اسوت ( .)Fisher, 2007: 1132بوه ایون ترتیوب،
امروزه پذیرفته شده است كه مائولیت اولیۀ حمایت از قربا یان حواد ب یعی به عهدۀ دولتی
است كه حادثه در قلمرو آن اتفاق افتاده است و مائولیت جامعۀ بینالمللی براي كم  ،وقتوی
شروع میشود كه دولتی كه حادثه در قلمرو سرزمینی آن اتفاق افتاده است ،تماماً یا در بخشوی
قادر به حمایت از ات اع سود اشد و به عالوه ،آن دولت به كم رسا ی در قلمورو كشوور سوود
رضایت داشته باشد ( .)A/CN.4/590, 2007: 147اصول راهنماي ضمیمه به قطعناموۀ 182/46
مجمع عمومی درسصوص اصول حاكمیت و مداسله داشتن مقرر میدارد كوه ارائوۀ كمو هواي
بشردوستا ه باید براساس رضایت دولت آسیبدیده و در اصل ،براساس درسواست دولوت تحوت
تأثیر از حادثه صورم گیرد () .)A/RES/46/182, 1991: Annex, para, 1(3این معنی ،از منشور
سازمان ملل متحد ،موافقت امۀ «آ.سه.آن» در مودیریت بحوران و واكون اضوطراري ( Asean
 )agreement, 2005: Art. 3, para. 1و اعالمیۀ  2005هیوگو ( Hyogo Declaration, 2005: 2,
 )para. 4ی قابل در است.

 .1مسئولیت ابتدایی دولت آسیبدیده برای امدادرسانی به اتباع
موافقت امهها و اسناد مختل بینالمللی حکایت از این دار د كه دولت آسویبدیوده ماوئولیت
اولیۀ هرگو ه شروع و ادامۀ عملیام امدادي را به عهده دارد و دولتهواي دیگور و سوازمانهواي
امدادرسان بینالمللی ،در این سصوص فقم ق كمکی ایفوا سواهنود كورد 1.اصوول راهنمواي

 .1در این مورد،

:

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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مؤساۀ حقوق بینالمللوی حقووق بشردوسوتا ه درسصووص حوق بور كمو هواي بشردوسوتا ه
( ،)1993اصول راهنماي صلیب سورخ و هوالل احمور ،ضووابم موهو و در شورایم اضوطراري
پیچیده ،1اصول راهنما درسصوص آوارگی داسلی ،اعالمیۀ هیوگو  ،2005منشور بشردوسوتا ه و
حوداقل اسوتا داردها در واكون بوه حوواد (،)The Sphere Project, 2004: 18, para. 2.1
قطعنامۀ پذیرفتهشوده در سوال  2003در براگو بلژیو از سووي مؤساوۀ حقووق بوینالملول
درسصوص كم هاي بشردوستا ه ،قطعنامههاي شمارۀ  182/46و  63/141و قطعنامۀ 64/251
پذیرفتهشده در سال  2010در پی وقوع زل له در هائیتی و همچنوین ،در سوند هوایی بیاوت و
ششمین اجالس ساال ۀ آلناپ كه در تاریخهواي  16و  17ووام ر  2010در كواالالمپوور موال ي
برگ ار شد 2،همگی ،مائولیت اولیه براي سازما دهی ،ارائه و توزیع كم هاي بشردوستا ه را به
عهدۀ دولت آسیبدیده میدا ند ( .)A/CN.4/629, 2010: 27, para. 77همینبور ،در م احثام
جلاۀ شصت و یکخ كمیایون حقوق بینالملل ی اشاره شد كه دولت حادثوهدیوده در صوورم
بروز حادثه در قلمرو حاكمیتی و تحت كنترل آن ،بیشترین حقوق و تعهدام را براي ارائۀ كم
به افراد آسویبدیوده دارد ( .)A/64/10, 2009: 338, para. 162در تیجوه ،ایون قاعوده اموروزه
پذیرفته شده است كوه همواهنگی جامعوۀ بوینالمللوی و توالش سوازمانهواي بوینالمللوی در
امدادرسا ی حواد ب یعی باید در جهوت «كمو بوه كشوورهاي در حوال توسوعه در تقویوت
ظرفیت سود» و «مکمل تالشهاي ملی» باشد ( ،)A/CN.4/590, 2007: 28زیورا بوه هور حوال
كم بشردوستا ه چالشی به اصل حاكمیت دولت و به ت ع آن ،مداسله داشتن در ظور گرفتوه
میشود ()A/CN.4/598, 2008: 18-19, para. 54؛ بر همین اساس ،مقدموه و بنود  2موادۀ 10
پی ویس مواد درسصوص حمایت از افراد در مواقع بروز حواد ب یعی ی كه در سال 2016
بر م ناي مطالعام چندین سالۀ كمیایون حقووق بوینالملول تودوین یافتوه اسوت 3،بور اصول
حاكمیت دولتها و به ت ع آن ،به ق اصلی و اولیۀ دولوت آسویبدیوده در ارائوۀ كمو هواي
امدادي تأكید میورزد.

 .2مسئولیت دولت آسیبدیده در امدادرسانی به بیگانگان
صرف ظر از اینکه ممکن است بیگا گان در اثر پدیدۀ مهاجرم ،به كشوري قل مکان كنند و بوه
مرور به شهرو دان آن كشور ت دیل شو د و بدینجهت سود را محق در برسوورداري از امکا وام
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.
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رفاهی و اجتماعی آن كشور بدا ند ،حق برسورداري از این ق یل امکا ام و بهسصووص حوق بور
حمایت در برابر حواد ب یعی ،امروزه بهمن لۀ حقی بشري و م تنی بر اصل بشوریت و كراموت
ا اا ی شناسته میشود و همۀ افراد را صرف ظر از اینکه ت عه یا شهرو د آن كشور محاوو یوا
حتی بیگا ه تلقی شو د كه به بور غیرمجاز به آن كشور وارد شده یوا در آن اقاموت گ یودها ود،
شامل میشود ( .)Blake, 1995: 218در تأیید این موضوع میتوان به مادۀ دوم اعالمیوۀ جهوا ی
حقوق بشر استناد كرد كه به موجب آن ،برسورداري از تمامی حقوق مذكور در این اعالمیوه (از
جمله حق حیام) ،بدون در ظرگرفتن ملیت یا هرگو ه مالحظام دیگر ،حقوی اسوت كوه بوراي
همگان شناسته شده است .همچنین ،میتوان به مادۀ سوم اعالمیۀ مذكور استناد كرد كه فوار
از هرگو ه قید و محدودیتی ،هور كوس را از حوق ز ودگی ،آزادي و امنیوت شخصوی برسووردار
میدا د .بند  2مادۀ  2از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ی برسوورداري
از حقوووق موضوووع ایوون میثوواق (از جملووه تمتووع از بهتوورین حووال سووالمت جاوومی و روحووی
ممکنالحصول موضوع مادۀ  12آن میثاق) را براي همگان ،بدون هیچ وع ت عویض ،از جملوه از
حیث اصل و منشأ ملی تضمین میكند و بند  3از همان ماده ی  ،كشورهاي در حال رشد را بوا
توجه به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی سود مل م میكند كه تعیوین كننود كوه توا چوه ا ودازه
حقوق اقتصادي شناستهشده در این میثاق را دربارۀ ات اع بیگا ه تضمین سواهند كرد.

امدادرسانی بینالمللی
دولت آسیبدیده با مالحظاتی از جمله اصول حاكمیت و مداسله داشتن ،ال توه قو اصولی و
مائولیت ابتدایی را براي حمایت از افراد در بالیاي ب یعی عهدهدار است ،اما جامعۀ بینالمللی
ی سود را فار از گرا ی و ماوئولیت در چنوین موواردي مویدا ود .از ایون رو ،ممکون اسوت
پیشنهادهایی از سوي دولتهاي دیگر یا سازمانهاي بینالمللی امدادرسان به دولت آسیبدیده،
بهمنظور كم به افراد آسیبدیده از حواد ب یعی صورم گیرد.

 .1پیشنهاد امدادرسانی از سوی جامعۀ بینالمللی
اعطاي كم هاي بشردوستا ه به آسیبدیدگان از حواد ب یعی كوه اغلوب بوا ا گیو ۀ تحقوق
حقوق بشر و حفظ كرامت و من لت ا اا ی صورم میگیرد ،امروزه از دغدغههواي مهوخ جامعوۀ
بینالمللی به شمار میرود .در این میان ،مالحظام دیگري ی در توجیه ق جامعۀ بینالمللی
در امدادرسا ی به دولت و مردم آسیبدیده در مواقع بروز حوواد ب یعوی وجوود دار ود كوه از
جمله مهخترین آنها ،حفظ آرام و صلح و امنیت بینالمللوی اسوت .رعایوت حقووق بنیوادین
بشري از ق یل حق حیام و كرامت ذاتی ا اا ی ،سواستۀ مؤكد جامعۀ بینالمللی است و با ایون
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وص  ،رهاكردن افراد آسیبدیده از حواد ب یعی بدون حمایت دولت آسویبدیوده مویتوا ود
تهدیدي به حق حیام و تجاوز به كرامت ا اا ی و در هایوت ،در معارضوۀ آشوکار بوا مطال وام
مشروع جامعۀ بینالمللی باشد ( .)A/CN.4/643, para. 39بر این م نا ،حمایت از افراد در برابور
حواد ب یعی در وهلۀ اول به عهدۀ دولت آسیبدیده است ،اموا ایون موضووع بر اموهاي بوراي
جامعۀ جها ی در كل آن ی شناسته شده ( )Ibid: para. 80و از این رو ،در ظوام ملول متحود،
ل وم اقدامام همهجا ه براي حمایت از افراد آسیبدیده از حواد ب یعی ،حائ اهمیت است.

 .1 .1شرط رضایت دولت آسیبدیده
مشروطبوودن كمو هواي بشردوسوتا ه بوه رضوایت دولوت آسویبدیوده ،از اصوول حاكمیوت،
مداسله داشتن و همکاري سرچشمه میگیورد .ایون ضورورم از آن جهوت تیجوۀ فرعوی اصول
مداسله داشتن شناسته میشود كه واكن به حادثۀ ب یعی و محافظت از افوراد آسویبدیوده،
مائولیت اصلی دولت آسیبدیده به شمار میرود ( .)A/CN.4/590, 41-42بنوابراین ،معاهودام
مربوط به امدادرسا ی در حواد ب یعی همواره به ل وم جلب رضایت دولت آسیبدیده در ارائۀ
هرگو ه عملیام امدادي تأكید دار د ( .)A/CN.4/668, para. 26براي مثال ،موافقت امۀ آ.سه.آن
 2005در مادۀ  )2( 11تأكید دارد كه كم هواي بشردوسوتا ه صورفاً بور م نواي درسواسوت و
رضایت دولت آسویبدیوده صوورم مویگیورد ().)The Asean Agreement, 2005: Art. 11(2
همچنین ،كنوا ایون تامپره در مادۀ  ،)5( 4هرگو ه كم سارجی را موكول به رضوایت دولوت
آسیبدیده و حق آن دولت به كنترل ،ظارم و هماهنگی در امدادرسا ی مویدا ود ( Tampere
) .)Convention, 1998: Art. 4 (5ل وم جلب رضایت دولت آسیبدیده براي عملیام بینالمللی
امدادرسا ی ،در كنوا ایون  1929تأسیس ی اتحادیۀ بینالمللی امداد ی منعکس شده اسوت
( )A/CN.4/629, para. 91و به همین سیاق ،قطعناموۀ  46/182مجموع عموومی 1،بوه اهمیوت
رضایت بهمن لۀ ی تابع از اصل احترام به حاكمیت تأكید كرده اسوت (.)A/CN.4/590, 41-42
رو د كم هاي امدادي به بور معمول براساس درسواست دولت آسیبدیده آغاز میشود (Ibid:
 )2و این بدان معنی است كه هر زمان دولت آسیبدیده از رضایت سوود عودول كورد ،عملیوام
امدادرسا ی بینالمللی باید متوق شود (.)A/CN.4/629, para. 91

 .2 .1وظیفۀ دولت آسیبدیده به پذیرش و تسهیل امدادرسانی بینالمللی
دولت آسیبدیده ضمن اینکه وظیفه دارد از افراد حادثوهدیوده در قلمورو سوود حفاظوت كنود،
1. A/RES/46/182 (Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United
Nations).
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میتوا د از پذیرش كم هاي سارجی یو سوودداري ورزد ( .)Ibid, 2010: 33-34, para. 96بوا
این حال ،حق امتناع از پذیرش كم هاي بشردوستا ه چندان امحدود یات ،زیرا حق حیام،
حق بر سالمتی و حق بر حیثیت و كرامت ا اا ی ،از حقوق اساسی بشر تلقی میشو د و امتناع
از پذیرش كم هاي بشردوستا ه ،در شرایطی میتوا د حتی تجاوز به حق بر ز دگی تلقی شوود
( .)Human Rights Committee, General Comment, No. 6, 1982, para. 5در پاراگراف  1از
مادۀ  2میثاق بینالمللی حقوق مد ی و سیاسی ی  ،دولتها موظ شدها د كه از بریق كمو
و همکاري بینالمللی ،در تحقق سایر حقوق مندرج در این میثاق (عوالوه بور حوق بور ز ودگی)
كوشا باشند .اگر دولتی كه عضو این میثاق است ،در صورم بروز حادثه قادر به امدادرسوا ی بوه
مردم اشد ،باید براي امدادرسا ی به همکاري بینالمللی اقدام كنود و در تیجوه ،هویچ دولتوی
اید به بور سودسرا ه و مات دا ه از اعالم رضایت به امدادرسا ی بینالمللی در چنین شرایطی
سودداري ورزد ( .)A/CN.4/643, 2011: 18-19, paras. 59-60در همین سصوص ،اصول راهنما
دربارۀ آوارگان داسلی كه از سوي كمیایون حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی بوه
اتفاق آرا پذیرش شده است ،در پواراگراف  2از اصول  25مقورر مویدارد كوه رضوایت بوه ارائوۀ
كم هاي بشردوستا ه در مواقعی كه دولت آسیبدیده قادر یا مایل بوه امدادرسوا ی در مواقوع
بروز حواد یات ،اید به بور سودسرا ه مضایقه شود ( .)A/59/2005: para. 210همچنوین،
بایاري از اسناد ال امآور و غیرال امآور ،از جمله قطعنامههاي مجمع عمومی سازمان ملل متحود
با عنوان «كم هاي بشردوستا ه به قربا یان بالیاي ب یعی و وضوعیتهواي فووري مشوابه» در
سالهاي  1988و  1990به شمارههواي  43/131و A/RES/43/131, 1988: paras. ( 45/100
 ،)2-4; A/RES/45/100, 1990: paras. 2-4قطعنامۀ  150/57موورخ  27فوریوۀ  2003مجموع
عموومی ( ،)A/RES/57/150, 2003: para. 3قطعناموههواي ا اوتیتوي حقووق بوینالملول در
سالهاي  1989و  ،2003موافقت امۀ آ.سوه.آن  2005درسصووص مودیریت بالیواي ب یعوی و
واكوون اضووطراري () ،)Asean Agreement, 2005: Art. 12(2ضوومیمۀ سوواص  J.5پروتکوول
اصالحی  26ژوئن  1999به كنوا ایون بینالمللوی سوادهسوازي و هماهنوگسوازي رویوههواي
گمركی  1،1973سند ضمیمۀ  B.9كنوا ایون ورود موقت ( 26ژوئن  ،2)1990توصویۀ شووراي
همکاري گمركی به تاریع در حمل و قل محمولههاي امدادي در صورم وقوع حوواد  ،سوند
شمارۀ  3،)1970( T2-423تذكاریۀ دبیرسا ه ( ،)A/CN.4, 590, para. 201توافق بین جمهووري
اتری و جمهوري فدرال آلمان مربوط به كم هاي متقابل در صورم وقوع بالیاي ب یعوی یوا
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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سوا ح جدي  23دسام ر  11988و ضمیمۀ یو از قاعودۀ  7از مجموعوۀ قواعود مودل یو یتوار
مقررام مشابهی دار د .این مقررام در زمینۀ ممنوعیت استنکاف سودسرا ۀ دولتها از پوذیرش
كم هاي بشردوستا ه و اتخاذ تدابیر الزم براي تاهیل وی اي ورود پرسنل امدادرسا ی به قلمرو
كشور آسیبدیده ،تحصیل اجازۀ كار یا بهرسمیتشناستن مدار حرفهاي آنها ،پذیرش اقوالم
استفادهشده در امدادرسا ی ،تاهیل مراحل ترسیص كاال از گمر و در برسی مووارد ،یواز بوه
معافیت از عوارض واردام ،مالیوامهوا و محودودیت ،همچنوین درسصووص حوق پورواز و فورود
یروهاي امدادرسان در سا كشور آسیبدیده ،كنارگذاشتن محدودیتها و تکالی غیرضروري
در وضعیت بروز حواد و ل وم اصالح قوا ین و مقوررام مربووط بوه كیفیوت كواال و تجهیو ام
وارداتی بهمنظور امدادرسا ی مؤثر و فوري به آسیبدیدگان از حواد ب یعی هاتند.
م ا ی چنین مائولیتی ،عالوه بر حقوق بنیادین بشر از ق یل حق حیام ،حق بر سوالمتی و
حق بر كرامت ا اا ی ،ال ته در حاكمیت دولت ی هفته است؛ اصل حاكمیت دولت و بهت ع آن
اصل مداسله داشتن ،باید در پرتو مائولیت بهعهده گرفتوهشوده از سووي دولوتهوا ،در اعموال
حاكمیت سود ا ت به دولتهاي دیگر و افرادي كه در قلمرو آن دولت و كنترل آن دولوت بوه
سر می بر د در ظر گرفته شو د ،زیرا همانبور كه در حکوخ صوادره درسصووص كا وال كورفوو
تأكید شده است «حاكمیت ،حقوقی را به دولتها اعطا و تعهوداتی را ( یو ) بوه آنهوا تحمیول
میكند» ( .)A/66/10, 2011: para. 289, commentary to art. 9, para. 2گ ارشگر ویژه ی بر
همین اساس در گ ارش سوم سود تأكید كرده است كه حاكمیت دولت ماتل م ایفاي تعهودام
آن دولت ی است ( .)A/CN.4/629, para. 75به این ترتیب ،اصول حاكمیت و مداسله داشوتن
قطهاي براي شروع است و ه قطهاي براي پایان؛ این اصول هموانبوور كوه مویتوا نود منشوأ
حقوق براي دولت باشند ،میتوا ند براي آن دولت یو منشوأ تکلیو بوه شومار آینود .بوا ایون
مالحظام ،میتوان به شرط رضایت بهمن لۀ حق اساسی دولت هنگامی كه یاز به ابراز رضوایت
دولت ،فقدان یا كاه حمایت و كم هاي بشردوستا ه در مواقع ل وم تیجه دهد استناد شوود
( )A/CN.4/643, para. 70و هرگو ه شرایم تحمیلشده از سوي دولت آسیبدیده ،باید منطقی
باشد .با این حال ،براي تعیین اینکه تصمیخ دولتی بر امتناع از دریافت كم هاي بشردوسوتا ه،
سودسرا ه و مات دا ه بوده است ،باید شرایم و اقتضائام ساص آن لحاظ و مورد به مورد بررسی
شود ( )Ibid, para. 72و اگر دالیل روشنی بر بی یازبودن به امدادرسوا ی وجوود داشوته باشود،
امتناع دولت آسیبدیوده از پوذیرش امدادرسوا ی ،سودسورا ه و ماوت دا ه تلقوی خواهود شود
(.)Schindler, 2002-2003: 413

4. United Nations, Treaty Series, vol. 1696, No. 29224, art. 7 (5).
5. UNITAR Model Rules.
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 .3 .1نظارت و کنترل دولت آسییبدییده بیر عملییات امیدادی و جلیوگیری از ارائیۀ
کاالها و خدمات غیرضرور
در شرایم وقوع حواد ب یعی ،اعطاي كم هاي بشردوسوتا ه از سووي كشوورهاي هماوایه و
سایر كشورها به مردم حادثهدیده داراي اهمیت زیادي است ،اما در عین حوال ،بایود بوه دولوت
آسیبدیده حق داد كه در كنار چشخپوشی از برسی مقررام داسلی در مواردي از ق یل كیفیوت
كاالهایی كه براي امدادرسا ی وارد میشو د ،حداقل استا داردهاي معقول را براي حفظ سالمتی
و بهداشت مردم سود مقرر دارد .همچنین ،الزم به ظر میرسد كه دولوت آسویبدیوده از ایون
استیار ی برسوردار باشد كه از بین ا واع كم هاي امدادي ،مناسبترین آنهوا را بوا توجوه بوه
یازهاي ساص مردم آسیبدیده ا تخا كند ،زیورا وظیفوۀ دولوت آسویبدیوده بوه جاوتجوي
كم هاي بشردوستا ه ،سود شا هاي بر استیار دولوت آسویبدیوده بوه ا تخوا مناسوبتورین
كمو هواي امودادي از بوین ا وواع آن بوه شومار مویرود (.)A/66/10, 2011: 265, para. 10
بدینلحاظ ،وفق بند دوم قاعدۀ دوم از قواعد مدل براي عملیام امداد حواد «یو یتار» 1،دولت
و سازمانهاي امدادرسان باید با دولت آسیبدیده مشورمهواي الزم را بوراي ارزیوابی یازهواي
مردم آسیبدیده صورم دهند و بدینترتیب ،دولت آسویبدیوده مویتوا ود او ت بوه ارزیوابی
یازهاي سود ،رأساً یا به بور مشتر با همکاري دولتها و سازمانهاي بینالمللوی امدادرسوان
اقدام و مناسبترین آنها را ا تخا كند (.)A/CN.4/590, 2007: 59-60, para. 80
از برفی ،منطقی است كه دولت آسیبدیده حق داشته باشود از ورود كاالهوایی كوه بوراي
امدادرسا ی ضوروري یاوتند ،جلووگیري كنود ،زیورا سوازمان هواي امدادرسوان ممکون اسوت
ظرفیتهاي محلی و ساستار قدرم را ادیده بگیر د و در تیجه ،هجوم كم هواي بشردوسوتا ه،
ممکن است به تضعی ظرفیتهاي ملوی بیا جامود .در ایون موورد ،اسوناد مورت م بوا عملیوام
بینالمللی امدادرسا ی عمدتاً متضمن این کتۀ مهخا د كه كم هاي امودادي بایود مفیود و وه
بالقوه آسیبرسان باشند ( ،)Ibid, para. 194ضمن اینکوه در كمو رسوا یهواي بشردوسوتا ه،
اجتنا از اقدامام غیرضروري براي اهداف كم رسا ی ،موضوعی واجود اهمیوت اسوت ( Ibid,
 .)121اسناد بینالمللی در مجموع حاوي مقرراتی در مورد حق دولوت آسویبدیوده بوه كنتورل
كیفی كاالهاي امدادي ،از جمله درسصوص ایمنوی () ،)IFRC Guidelines, art. 18 (3ت ذیوه و
تناسب فرهنگی است و دولتها و سازمانهاي بوینالمللوی امدادرسوان را بوه ارائوۀ كمو هواي
امدادي بر م ناي درسواسوت دولوتهواي آسویبدیوده تشوویق و از ارائوۀ كمو هواي امودادي
غیرضروري یوا كاالهواي امتناسوب منوع مویكننود ( .)A/CN.4/652, para. 154بوراي مو وه،
موافقت امۀ آ.سه.آن در مادۀ  )4( 12و مادۀ  )j( 3از كنوا اویون كمو غوذایی ( 1995كوه در
1. UNITAR.
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سال  1999اصالح و این جاي سود را به كنوا ایون كم غذایی در سال  2014داده اسوت)
مقرر میدار د كه كم هاي غذایی باید با رعایت اصول اساسی ا اا ی و فقوم در موواردي كوه
براي امدادرسا ی مؤثر و مناسبا د و با رعایت استا داردهاي بوینالمللوی كیفیوت و منط وق بوا
عادام غذایی مردم آسیبدیوده و یازهواي ت ذیوهاي آنهوا ،م تنوی بور ارزیوابی یواز از سووي
دولتهاي كم كننده و پذیر دۀ آنها ،با توجه ویژه به یازهاي ساص كودكوان و ز وان و سوایر
گروههاي آسیبپذیر و با در ظرگرفتن ضرورم جلوگیري از آسیب به اقتصاد و كشاورزي دولوت
آسیبدیده و رعایت اهداف توسعه و بازسوازي آن دولوت در بووال یمودم ارائوه شوو د (.)Ibid
همچنین ،دستورالعمل فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمور ،وظیفوۀ متقوابلی را بور
عهدۀ دولتها و سازمانهواي امدادرسوان و دولوت آسویبدیوده بوراي تعیوین ووع و محودودۀ
كم رسا ی ماتقر میكند .مادۀ  )2( 10دستورالعمل مذكور اعالم میدارد كوه درسواسوت یوا
پیشنهاد كم باید متضمن ووع و مقودار كاالهوا و سودمام و تخصوصهوایی باشود كوه قابول
دسترسی یا مورد یاز است .همچنین ،دولت آسیبدیده میتوا د شورایطی برقورار كنود كوه بوه
موجب آن ابمینان حاصل كند كه كم هاي امدادي به مردم حادثوهدیوده بوه شوکل موؤثري
صورم میگیرد ( .)Ibid, para. 146اصول راهنماي «اسولو» بور پایوۀ هموین مالحظوام ،مقورر
میدارد كه در همکاري سازمانهاي بینالمللی امدادرسوان بوا مقاموام محلوی در امور تاوهیل
امدادرسا ی عادال ه ،رعایوت مقوررام و جلووگیري از وقووع هرگو وه سوو اسوتفاده درسصووص
تاهیالم اعطایی ضروري است (.)Oslo Guidelines, 2006: para. 48
بر این م نا ،دولت آسیبدیده معموالً حق كنترل و ظارم بر عملیام امودادي را بوهمنظوور
جلوگیري از ت لیغ دین جدیود یوا پیگیوري اهوداف سواص سیاسوی ،اقتصوادي و  ...امودادگران
بینالمللی به فع سودشان ،حصول ابمینان از امدادرسا ی با بهورهگیوري از سودمامدار ودگان
تجربه و تخصص ،اجتنا از فااد ،جلوگیري از واردام بی از حد بایاري از كاالهاي امودادي،
محدودكردن اشت ال كارمندان سارجی در مواردي كوه امکوان بهورهگیوري از سودمام پرسونل
محلی به بور گاترده وجود دارد و موارد دیگري از این ق یل براي سوود محفووظ مویدارد .در
این سصوص ،دولت آسیبدیده حق دارد حتی استا داردهاي شدیدتري را ی ا ت به قووا ین
بینالمللی در جهت حمایت از افراد حادثهدیده در مواقع بروز حوواد تعیوین كنود .در چنوین
صورتی ،سازمانهاي بینالمللی امدادرسان باید این استا داردها را رعایوت كننود .ایون موضووع،
ریشه در رویۀ دولتها دارد ( )A/CN.4/652, para. 120و هخسو با تعهد به احتورام بوه قووا ین
ملی و اشی از اصول حاكمیت و همکاري است ( .)Ibid, para. 126در این مورد ،مجمع عمومی
ی در بند  5از سند ضمیمۀ قطعنامۀ  ،182/46به ل وم ا ط اق كم هاي بشردوستا ه با قوا ین
ملی تأكید و به عالوه ،چندین معاهودۀ چندجا وه وجوود دارد كوه گویواي لو وم ا ط واق ارائوۀ
كم هاي بشردوستا ه با قا ون ملی و امکان ظارم و كنتورل دولوت آسویبدیوده بور عملیوام
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امدادي است و از جملۀ آنها میتوان به بند  7مادۀ  8كنوا ایون درسصووص كمو در مواقوع
بروز حواد هاتهاي و رادیولوژي 1و موادۀ  )8( 4كنوا اویون توامپره 2اشواره كورد .همچنوین،
چندین سند غیرال امآور ی بر این امر تأكید دار د كه براي مو ه میتوان از موادۀ  )1( 4سوند
ضمیمۀ دستورالعمل داسلی سیامین كنفرا س بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر درسصوص
تاهیل و امدادرسا ی بینالمللوی و كمو هواي بازیوابی اولیوه ( IFRC Guidelines, (annex),
) )2007: art. 4 (1و مواد  ) ( 9و ( 22د) و دسوتورالعمل تهیوهشودۀ مؤساوۀ مواكس پال و
() )Max Planck Guidelines, arts. 9 (b) and 22 (dیاد كرد .در همین سصوص ،مکا یاخهاي
ساصی از ق یل مفهوم فضاي ا اا ی و ایجاد داالنهاي امدادي ی به كشور دریافتكننده اجازه
میدهد كه موافقت سود را در محدودۀ ج رافیایی ساصی براي كم هواي بشردوسوتا ه لحواظ
كند ()A/CN.4/590, 3؛ هرچند الزم است كوه حوق حاكمیوت دولوت درسصووص كمو هواي
اضطراري ،در برابر تعهدام دیگر آن دولوت تحوت اصوول حقووق بوینالملول از ق یول بشوریت،
بیبرفی ،ود ت عیض و اصل كرامت ا اوا ی متعوادل شوود ( A/RES/46/182, 1991: annex,
.)para. 2

 .2درخواست امداد از سوی دولت آسیبدیده
اگر دولت آسیبدیده توا د تعهد سود را براي امدادرسا ی بهموقع به مردم در بحران ا جام دهد،
باید به د ال كم هاي سوارجی باشود ( .)A/CN.4/643, 2011: 16, para. 50در توضویح ایون
قاعده میتوان گفت كه در موضوع حمایت و امدادرسا ی ،توازن بوین حاكمیوت دولوت و حفوظ
حقوق بشر ضروري است ،بنابراین دولت آسیبدیده هنگامی كه از عهدۀ امدادرسا ی بر میآیود،
وظیفه دارد از دولتهاي دیگر و سازمانهاي بینالمللی بلب كم كند و در صورتی كه در این
امر تعلل ورزد و این سودداري با توجه به معیارهاي حقوق بینالملل به قض حقوق بشور افوراد
آسیبدیده منجر شود ،بهمن لۀ ارتکا عملی غیرقا و ی داراي ماوئولیت بوینالمللوی شوناسته
سواهد شد ( .)Ibid: 7, para. 22در این مورد ،وظیفۀ دولت به بلب كم بینالمللوی ،اشوی از
مائولیت ابتدایی دولت آسیبدیده به امدادرسا ی و م تنی بر اسناد حقوق بشور بوینالمللوی و
حقوق بینالملل عرفوی اسوت ( )A/CN.4/590, 2007: 45, para. 57و ایون ماوئولیت را ال توه
میتوان اشی از حاكمیت ی دا ات .از سوي دیگر ،توافق امههاي بوینالمللوی بوهسووديسوود
وظیفهاي براي «ارائۀ» كم هواي بوینالمللوی مقورر مویكننود ،حتوی اگور حمایوت از افوراد
آسیبدیده در برابر حواد ب یعی در چارچو ی سند بینالمللی لحاظ شده باشد ،در اغلوب
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.
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موارد ،گام خات ،ع ارم از درسواست براي شروع این عملیام است .در این سصوص اسونادي
كه به د ال تنظیخ حوۀ ارائۀ كم هاي ا ااندوستا ها د ،بهمن لۀ ی حداقل مقرر میكنند كه
درسواست باید از برف دولت آسیبدیوده صوورم گیورد ( .)Ibid: 43همچنوین ایون ماوئله را
میتوان اینگو ه توجیه كرد كه درسواست كم از «استیوارام» كشوور آسویبدیوده و تیجوۀ
اصول حاكمیت ،مداسله کردن و احترام به تمامیت ارضی است ،اما همین مائله میتوا ود ایون
تیجه را ی به د ال داشته باشد كه درسواست كم « ،وظیفه»اي براي دولت آسیبدیوده بوه
شمار میآید؛ بهسصوص وقتی كه دولت آسویبدیوده ،سوود از ظرفیوتهواي الزم بوراي كمو
برسوردار یات ( .)Ibid: 45از سوي دیگر ،دیدگاه سختگیرا هتري ی در این مورد وجوود دارد؛
اینکه وظیفۀ دولت آسیبدیده ،وظیفه به «جاتجو» 1براي امداد اسوت و وه فقوم وظیفوه بوه
«درسواست» 2امداد ( .)A/CN.4/643, para. 43این قاعده بودینگو وه توجیوه شوده اسوت كوه
وظیفۀ دولت به جاتجوي همکاريهاي بینالمللی در مواقعی كه سود قادر بوه امدادرسوا ی بوه
افراد حادثهدیده یات ،م تنی بر مائولیت دولت در برابر مردم سود است ( Ibid, 2011: 2-13,
 .)para. 38بر این اساس ،مادۀ  11پی ویس مواد درسصوص حمایت از افوراد در مواقوع بوروز
حواد ب یعی كه از سوي كمیایون حقوق بینالملل تهیه شده است ،دولت آسیبدیوده را در
صورم اتوا ی در امدادرسا ی به آسیبدیدگان ،متعهود بوه «جاوتجو»ي كمو هواي سوارجی
میدا د 3.ال ته وظیفۀ دولت آسیبدیدۀ اتوان به جاوتجو بوراي كمو بوینالمللوی ،در اسوناد
غیرال امآور بینالمللی ی گنجا ده شده است .قطعنامۀ كم هاي بشردوستا ۀ پذیرفتوهشوده از
سوي مؤساۀ حقوق بینالملل در سال  ،2003در مادۀ سوم ،بند  3مقرر میدارد« :هرگاه دولت
آسیبدیده قادر به ارائۀ كافی كم هاي بشردوستا ه اشد ،باید براي كم به قربا یا ی كه در
حوزۀ صالحیت یا كنترل عملی آن هاتند ،از سازمانهاي بینالمللی ذيصالح و یا از دولتهاي
ثالث بلب امداد كند» .به همین ترتیب ،دستورالعمل واكن به حواد بینالمللوی فدراسویون
بینالمللی صلیبسرخ و جوامع هالل احمر مقرر میكند« :اگر دولت آسیبدیده امدادرسا ی بوه
قربا یان حواد را از توان سود سارج ب یند ،باید به جاتجوي كم هاي بینالمللی یا منطقهاي
باشود» () .)IFRC Guidelines, annex, Para. 3(1ایون موضووع در دسوتورالعمل اسوتفاده از
امکا ام ظامی سارجی و دفاع مد ی (راهنمواي اسولو) یو چنوین بیوان شوده اسوت كوه اگور
همکاريهاي بینالمللی ضرورم داشته باشد ،باید این همکاري از سوي دولوت آسویبدیوده ،در
اسرع وقت پس از شروع حادثه مطال ه شود (.)Oslo Guidelines, 2006: para. 58
با این حال ،تعیین اینکه دولتی قادر یا مایل به امدادرسا ی یات ،باته بوه شورایم سواص
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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آن است و فرمول مشخصی دارد ()A/CN.4/643, 2011: 21-22, para. 71؛ ضمن اینکه قو
اصلی در تشخیص اینکه دولت آسیبدیده از توان امدادرسا ی برسوردار است یا سیور بوا هموان
دولت است ( .)Ibid: 15-16, para. 49از سوي دیگر ،وقتی مویتووان گفوت دولوت «قوادر» بوه
امدادرسا ی یات كه مشخصو ًا معلووم باشود كوه آن دولوت از اب ارهوا و امکا وام كوافی بوراي
امدادرسا ی برسوردار یات و وقتی میتوان گفت دولتی «مایول» بوه امدادرسوا ی یاوت كوه
مشخصاً معلوم باشد كه آن دولت از امکا ام كافی براي امدادرسا ی برسووردار اسوت ،بوا وجوود
این ،تمایلی به امداد دارد (.)Ibid: 21-22, para. 71

نتیجهگیری
دولت آسیبدیده ،وظیفۀ حمایت از قربا یان فاجعه اعخ از ات اع و بیگا گان در قلمورو سورزمینی
سود و در تیجه ،مائولیت اولیه در سوازماندهوی ،تهیوه و توزیوع كمو هواي بشردوسوتا ه و
مائولیت جلوگیري از دست رد به كم هاي بشردوستا ه و سایر سو استفادهها از این وع كم
را به عهده دارد .درسصوص بیگا گان ،ا جام این وظیفه براساس رعایت حقوق بشر و قواعد رفتار
با بیگا گان صورم مویگیورد .عوالوه بور ایون ،دولتوی كوه در قلمورو سوود در امدادرسوا ی بوه
آسیبدیدگان از حوواد ب یعوی توا وایی ودارد ،موظو بوه جاوتجوي كمو هواي امودادي
بینالمللی است .از سوي دیگور ،قواعود بنیوادین حقووق بشور ،جامعوۀ بوینالمللوی را یو كوه
مائولیتهاي جمعی سود را اغلب از بریق سازمانهاي بوینالمللوی ایفوا مویكنود ،در صوورم
اتوا ی یا تعلل دولت آسیبدیده از امدادرسا ی و قض یا تهدید حقوق آسیبدیودگان ،موظو
به رسیدگی به امور آسیبدیدگان و در صورم اقتضا ،پیشنهاد و ارائوۀ كمو هواي بوینالمللوی
بشردوستا ه میدا د .در این صورم ،هماهنگی و تالش در امدادرسا یهاي بوینالمللوی بایود در
جهت «كم به كشور آسیبدیده در تقویت ظرفیت سود» و «مکمل تالشهاي ملی» باشود و
اید موجب دسالت در امور داسلوی شوود و از ایون رو ،جلوب رضوایت دولوت آسویبدیوده در
امدادرسا ی بینالمللی واجد اهمیت است .با این حال ،قواعد حقوق با وجود تأكیود بور اهمیوت
جلب رضایت دولت آسیبدیده ،حقی مطلق براي آن دولوت در امتنواع از پوذیرش كمو هواي
بشردوستا ه قائل میدا د ،زیرا چنین حقی امحدود یات و در صورم تعارض با حقووق بشور،
امکان چشخپوشی از آن ،با استفاده از استیارام شوراي امنیت براساس فصل هفتخ منشوور یو
وجود دارد .دولت آسیبدیده در چنین مواردي موظ است ا ت به تاهیل تحویول فووري و
مؤثر كم هاي بشردوستا ه ،با اغماض از قوا ین ملی یا اصالح آن اقدام كنود .همچنوین دولوت
آسیبدیده در هر حال حق دارد حداقل استا داردهاي الزم ما ند اصول راهنماي ماكس پال و
اظر به استا داردهاي معقول سالمت و ایمنی را براي حفظ سالمتی و بهداشت مردم سود مقرر
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دارد و با در ظرگرفتن ظرفیتهاي محلی و ساستار قودرم ،بوه عملیوام امودادي ظوارم كنود.
بدینترتیب ،كنترل دولت آسیبدیده بر همۀ جن ههاي امدادرسا ی و توزیع چنین كمو هوایی
در سرزمین  ،از جمله تصمیخگیري درسصوص زمان شروع و ساتمۀ امدادرسا ی و حق امتنواع
از تمام یا بعضی از كم هاي ارائهشده ،با رعایت موازین حقوق بشر ممکن است.
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