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دولتها به دلیل حاکمیتی کهه درنده ب با ه را نهاکساز نناایسدهاز دن ابابهل بب ها
احافظت کنده و به آداز را ردننادی کسس  .راا ورق یت آز رنت که تهارز همهد دولهتهها بهنر
را ردننادی کساز و کافی دیسهت و دن بسهیان را اهارند به وز کمه هها راه رد را نها ن
کدانها و دهادها بینرلمللی کان را ردننادی غینامکن ایشاد .بهدلیل رهمیهت ر هن ااعها ب
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سیشدا ل اتن ا اهه ه ر نر تهیهه و بهه اعمهم ممهاای رننها کهنده رنهت .بنرنها ر هن
سیش دا ل را ردننادی وظیفد دولت آنیب د ه رنت و نعها ت ر هن دولهت مسالهن باا بهنر
دن افت کم ها قانجی رنتب هنچس دولت آنیب د ه حق اخالفت ب وز دلیهل بها رننها
کم را قانج نر د رند .رمما تئان اسئالیت حما ت نر اهیتهارز را جملهه ماراهل رنهتب ا
دولتها دن رننا کم بنر دولتها آنیبد ه دن رثن ناردح ی ی دردست.
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مقدمه
ی ی همنره همیدهگی بدهن را آغهاا شهنو اده دی دن ر هن کهنی قهاکی
ناردح و نق ردها
بادهرد  .الزلهب نیلب تافازب ناداای و قدکسالی را دمادههها نهاردح ی هیرده کهه ا مهاب
همه ناله شاه نق رد آدها دن نطح جهاز هستیم و با وجاد سیدنفت ملم و فساون ب ههن نهاله
هزرنرز ردساز دن رثن ر ن ناردح به کاا انگ کدی ه ایشاد  .دو الزلهد فعیهم نودبهان بهه نها
ی ی داا ش ه بن کدان ر نرز باده رنت .تافهاز
 0913و بم به نا  0900دو دماده را بب ا
نهمگین بناه (ایادمان) دیز دن نا  0110ااجب کدته ش ز بیش را  80هزرن ردساز و داس
ش ز  11هزرن دفن دن ر ن کدان فبین آنیا ی ش ) .)Wikipedia, 2016الزلهها اهیب هائیتی
و شیلی دن نا  0101دیز رفنرد ا اد نر به کاا انگ کدادی  .ناداای بزنگ  0100ژرسهن دیهز
را د گن فعا م نخدرده دن نا ها رقین رنهت و دن دها هت ر سکهه الزلهد ددها دن نها 0101
ااجب انگ هزرنرز دفن ش  .رولین اسئلهر که سل را نق رد چسین فعا ی به ذهن ایننه ب
بحث آااددی ق لی کدانها بنر ابابله با بنوا ر ن ناردح رنهتب هنچسه بنقهی را ر هن نهاردح
بهح بزنگ رد که دن کدان با آااددی باب ژرسن دیز ااجب انگ ههزرنرز دفهن اهیشهاد .
بحث د گن و رل ته بسیان اهمب آااددی دولتها بنر ابابله با آثان ر ن ناردح سل را وقا آدهها و
کم و را رد به بااااد داز رنت .بنرنها آاانهها بسهیان را کدهتهشه داز فعها م ی هی
استبیما دن رثن آز فاج ه کدته دد هرد ب بلکه م ا دن افت فان و بههااقهم قه اات راه رد
ااجب انگ آدها ش ه رنت .اطابق رنساد دن تافاز ایادمان دولت انکهز سهل را وقها تافهاز
هیچ بندااد ا ودی بنر ق اات را ردننادی به بااااد داز د رشته رنت و ر ن فبه رز بندااهه تها
ااه سل را تان خ وقا تافاز هم د ه ایشاد .ورق یت آز رنت که تهارز تمهاای دولهتهها
بنر رننا کم ها را رد به اسا ق حادثهد هب باب و کاال دیست و همکان نا ن دولتها
با دولت آنیبد ه بههمنره کم ها ناااازها را رد بینرلمللی ایتارد تاردمس باب ی
بنر ابابله با ناردح دن کدان آنیبد ه ر عاد کس  .اباوات بنقی دولتهها آنهیبد ه ه دن
دن افت کم ها را رد را نا ن دو و دهادها بین رلمللی که رل ته االاد ق ات ه د درند و
شا بنر حفظ غنون الی و رنتبب کدان باش ب کان را ردننهادی نها ن دولهتهها و دهادهها
بینرلمللی نر با ادکل اارجه ایکس ب رل ته ااجب رفزر ش ایهزرز اهنگوایهن داشهی را نهادحد
ی ی نخ درده ایشاد .م ا تما ل بنقی دولتها بهه همکهان و رننها کمه بهنر کدهان
آنیبد ه دیز را ورق یت ها ی رنت که سل را وقا ناردح ی ی د ه ایشاد .ااعا اهاند
بحث دن ر ن تحبیق که را آز به فاننی بهمسارز کم هها بدندونهتاده 0ت یهن اهیشهادب را
ااعامات ج حباق بینرلملل رنت و را رور ل قنز بیسهتو کهم اه دظن قهنرن دنفتهه رنهت.
1. Humanitarian Assistance
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رهمیت ر ن ااعا بهح ر نت که رانواه کی را ااعامات دن دنتان کان کمیسهیاز حبهاق
بین رلملل همین اسئله باده و کمیسیاز ازبان سیشدها ل اهتن ا اهه هر نر ههم دن همهین
ااعا آااده کنده رنت و به اعمم مماای الل اتح فننتاده تا دن اااز اسانب را دولهتهها
ا اه ه دمات بهممل
کسفنردل د دلماتی و ت ل ر ن سیش دا ل به
بنر شنکت دن
آوند .رهمیت سندرقتن به ر ن ااعا ااادی بیدتن ایشاد که ب ردیم با قاددرن دولت ایادمهان
را ق ا کم ها بدندونتادد نا ن دو ب بحثها ی دن قالاص تانل به دینو دظهاای بهنر
اع ان کندز ر ن کدان به ق ا کم ها نا ن دولتها هم اطنح ش ه رنت که دن ر ن ابالهه
به آدها دیز قارهیم سندرقت .دگاند ه دن ر ن اباله دن سی آز رنت که به چس سننش سانخ دهه
و ر ن اباله دن ورقم سانخی به همین سننشها قاره باد:
آ ا به ااجب حباق بینرلملل دولتها ات ه به رنرئد استبیم کمه هها بدندونهتاده بهه
رت ا آنیبد ی قاد دن رثن ناردح ی یرد ؟
آ ا دولتها ت ه به ق ا کم ها بدندونتادد رننالی را نا نا ن دولتها و دهادها
بینرلمللی درند و دن ورقم رقتیان دولتها به ق ا ا م ا ق ا کم ها بدندونهتاده تها چهه
ح رنت؟
آ ا نا ن دولتها ت ه به رننا کم ها بدندونتاده به کدان آنیبد ه درند ؟
دن سا از ر ن قسمت بن ر ن دکته تأکی ایشاد که ر ن اباله فبط به بنننی ناردح ی هی
ایسندراد و بنننی رب اد حباقی کم ها بدندونتاده دن قب اخاصمات اسلحاده کهه قهاد
بحث استبل د گن رنتب را حیطد ر ن اباله قانج رنت.

پیشینۀ موضوع
فب رز چانچابی کاال و اسسعم بنر ساشش و ا ن ت بحنرز ها داشی را فعها م ی هیب
ق می تن ن دهاد انت ط با را ردننادی دن ناردح سی ف نرنیاز بین رلمللهی جاراهم صهلیب
ننخ و هب رحمن 0نر بن آز درشت تا دن نا  0110بندااه ر ااناا به حباقب قارم و رصا
انت ط با ور کسش دن ابابل ناردح ی ی 0نر نرحی و به رجنر دنآوند .ه ف رصلی ر ن بندااه
که به  IDRLهم ا نوف رنتب ر عاد چانچاب حباقی بنر قارم الی و بین رلمللی انت ط با
را ردننادی رنت تا را ن ق جارام الی صلیب ننخ استبن دن دولت هها بهه آدهها دن تانه د
نیانت ها و ر عاد قارم اسانب دن بخش ها اختلف ر ن ااعا هان ننهاد  .بها دذشهت
اااز  IDRLبه ر عاد قارم نرهسما دن نطح الی کدهانها بهنر رنهتفاده دن راه رد حهین
1. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
2. International Disaster Response Laws, Rules and Principles,2001.
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ناردح بین رلمللی و دن قب مملیات را ردننادی اسعن ش ؛ قارم که دن قالب حباق دنا را
دولتها ای قاره که قاد نر بنر ابابله با ناردح ی ی آااده کسس و ادکبت ادتنک دن
قالاص مملیات دعات دن ر ن داده ناردح نر ا ن ت دما س  .ر ن قارم نرهسمها تانهط همهد
دولت ها مضا کساردسیازها ژدها و دهادهها تدهکیل دهسه ی صهلیب نهنخ و ههب رحمهن
به صانت رجما دن نیزدهمین کسفنردل بین رلمللی دهضت صلیب ننخ و هب رحمهن کهه دن
نا  0118بندزرن ش ب تالا ب ش  .قارم نرهسما ازبان ردنچهه رلهزرا آون دیسهتس ب رهمیهت
ا اد درند ب ده فبط را ر ن جهت که دخستین قارم دن دا قاد هستس ب بلکه را ر هن حیهث
که را رق ا دستندی جهادی دیز بنقاندرند  .ورق یت آز رنت کهه ت ه رد ا هاد را دو مضها
جاا د بین رلمللی با احتار ر ن اعمامه قارم اارفق رد و اعمم ممهاای الهل اتحه دیهز
رنتفاده را ر ن قارم نر به مسارز ونیله ر بنر رنتبا نهطح همکهان هها بهین رلمللهی دن
ااعا را ردننادی دن ناردح ی ی تدا ق کهنده رنهت ) .(UNGA, RES 139, 2009ر هن
اعمامه قارم به ح رهمیت سی ر کنده رنت که دبین کل الل اتح ی نهخسنردی ر کهه
دن بحث حما ت را رفنرد هسگاا وقا ناردح ی ی دن نا  0118ر نرد کهندب ر هن قارمه نر
اهم تن ن تان د نا ها رقین دن ر ن ااعا دردست و را آز بهمسارز « چانچاب قادادی
اانم» ت ین کند ).(ILC,A/CN.4/590,2007:6
بهجنأت ایتارز ا می ش که اعمامه قارم تهیه ش ه تانط صهلیب نهنخ اس هم رصهلی
کمیسیاز حباق بینرلملل بنر آغاا کانش دن ر ن ااعا باده رنت.
دخستین سیدسهاد بنر آغاا تحبیق و بنننی بیدتن دن ر ن ااعا دن نااااز الهل اتحه
دن قالب نحی با مسارز «حما ت بینرلمللی را رفنرد دن وعه یتهها برهند » دن نها 0112
دنوه کان قنرن دنفت 0.دن دها ت ر ن ااعا دن نا  0111به
اطنح ش و دن دنتان کان
کمیسیاز حباق بین رلملل سیدسهاد ش و کان بن نو آز را هماز نها بها مسهارز «حما هت را
رفنرد دن اااز ناردح ی ی» آغاا ش  .کمیسیاز مبقهاس قهاد نر بهنر کهان بهن نو ر هن
ااعا دن رجب سسعاهوهدتم قاد رمبا کند و بن لهزوا تانه د ج ه دن ر هن ااعها دن و
وجاد دگنردیها جاا د بین رلمللی دن ر ن قالاص و وجاب ناقتاناس شه ز را ردننهادی دن
ناردح بینرلمللی تأکی ونا ) . (ILC,A/61/10,2006:para1دن همین نا کمیسهیاز را دبیهن
کل الل اتح دمات کند تا سیش اایسد تحبیق و بنننی دن ااند قارم حباقی ااجاد و رنساد
انت ط با ت ه دولتها ا سی بن جلادین را وقا ناردح ی یب کم ننادی را رد و حما ت
 .0دن چانچاب الل اتح تبشها ات د بنر ت و ن ر ن ااعا دن دههها  81و  01بهممل آاه  .بهه هان
قاص دن نا  0302دفتن همکان ها را رد دن ناردح الل اتح سیشدها ل کساردسهیادی نر دن قالهاص
تسن م دن تحا ل کم ها رعطنرن تهیه کند که ه ف آز نفم ااردم فسی دن مملیات را ردننادی بهاد .ر هن
نح با وجاد حما ت بنقی دو مبیم ااد .
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را رفنرد نر تسهیل کس ) .(ILC,A/CN.4/590,2007دن همین اااز باد که آقا ردورندو ورلسسهیا
روندیسا 0بهمسارز دزرنشگن و ژه دن ر ن ااعا ا نفی ش .
دن قب رجب کمیتد شدم اعمم مماای دن نا  0118مماا دولهتهها را ر سکهه ر هن
ااعا دن دنتان کان کمیسیاز حباق بین رلملل قنرن دنفته رنهتب رنهتب ا کهنده و حما هت
قاد نر را آز رمبا کندد  .تسها ص ر اخالف را جادب دولت سنترا شسی ه ش کهه دما سه ی آز
صههبح بههادز ردعههاا کههان ت ه و سی دن ر ههن ااعهها نر اههاند ش ه و تند ه قههنرن درد (ILC,
).A/C.6/62/SR.19,2007:para77
با آدکه دزرنشگن و ژه دن دزرنشها اب ااتی قاد به تئان اسئالیت حما ت رشانه کند و
ا احث انباط بهه اسهئالیت حما هت دن ااعها ورکهسش دسه ت بهه نهاردح ی هی ههم دن
کمیسیاز و هم دن کمیتد شدم اطنح ش د ب راا با تاجه اخالفتها دستنده با تسهن بحهث
اسئالیت حما ت به ا احث انباط به ورکسش به ناردح ی ی و با تاجه به ااعهم رتخاذشه ه
تانط دبین کل 0دزرنشگن و ژه عنون د تا ر ن ااعا نر را ا احهث قهاد رنهت سا کسه  .دن
به ر ن ااعا قارهیم سندرقت.
ا احث ب
دزرنشگن و ژه با رنرئد دزرنشها قهاد را نها  0110کمیسهیاز نر دن تهیهد سهیشدها ل
نحی جاام بنر ر عاد چانچاب حباقی اسانب قابل رجنر دن اسائل انباط به را ردننادی دن
ناردح ی ی ان کند؛ سیشد ا سی که ا تسی بن رصا حباقی دن ر ن ااعا رنهت و نه ی
کنده رنت قألها حباقی نر بهدحا اطمئن بن نف نااد .سیشدا ل دها ی دن نها 0102
آااده ش و به همنره رنتفسان د (شنح) اتن بنر دولتها و نهاااازهها بهینرلمللهی انبا هه
رننا ش تا دظنها قاد نر ح رک ن تا ژردا د  0101به کمیسیاز رمبا کسس  .دن رظهاندظنها
ورصله را نها چسه ن کدهان و نهااااز دن بهاای ااهادی اهذکانب اخالفهت چسه ردی بها اهتن
سیشدا ل به ممل دیاا ه رنت که دن ردراه به بنقی را ر هن رظهاندظنهها قهارهیم سندرقهت .دن
ا اه ی بینرلمللی تانط کمیسیاز دن شالتوهدتمین رجهب دن
دها ت اتن سیشدا ل
ژوئن  0101تالا ب و به اعمم مماای الل اتح رننا ش  .به ههن حها بهنر جلهادین را
تکنرن تبشها ی که ق ب تانط دهضت بینرلمللی صلیب ننخ صانت دنفتهب صنفا تالا ب ه
ا اه ه رنت که رناش اضامفی نر بنر قارم ر عادش ه تانهط کمیسهیاز حبهاق بهینرلملهل
ر عاد قاره کند.

1. Eduardo Valencia-Ospina

 .0دبین کل دن دزرنش نا  0113قاد دن ااند رجنر اسئالیت حما ت قا نددهاز نهاقت کهه ر هن افههاا دن
ناردح ی ی قابل رنتساد دیست (.)UN Doc. A/63/677.para.10
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مسئولیت اولیۀ دولت آسیبدیده در انجام عملیات امداد و نجات
دزرنشگن و ژه را ربت ر کان قاد بن نو ااعا «حما ت را ردسازها دن اااز نهاردح ی هی»
به ر ن دتیعه ننی ه باد که دولت آنهیب د ه ه دسه ت بهه رفهنرد نهاکن دن نهناایسش درنر
اسئالیت رنت .و دن چس ن جا اختلف رشهانه اهیکسه کهه اسهئالیت رولیهد حما هت را
قنبادیههاز نههاردح بههن مه ه ی دولههت آنههیبد ه ه رنههت و دههه بههن مه ه ی دو هها نههاااازههها
ثالث ).(ILC,A/CN4/629,2010:para63اادی  01سیشدا ل نح کمیسیاز دن ااعها اهاند
بحث دیز با رنتساد به حاکمیت دولتهاب دولت آنیبد ه نر اکلف به تضمین حما ت را رفهنرد و
تهیه و ت رنک را ردننادی دن ناردح نخدرده دن نناایسش ایدرد  .بن ر ن رنا حاکمیهت ههن
دولت احان و ا سا رصلی ت ه و تکلیف آز دولت بنر تهیه و ت رنک راکادات را ردننهادی دن
قالاص ناردح نخدرده دن نناایسش رنت.
با آدکه کمیسیاز دن نحها ق لیرش دن همین ااعا ب حاکمیهت دولهتهها نر بههمسهارز
ا سا ی بنر ت ه آدها به تهیه و ت رنک راکادات را رد بنر شههنود رز آنهیبد ه ه دن دظهن
دنفته باد و دن اادی  00نح نا  0102را م انت «بهورنطد درشتن حاکمیت» رنتفاده کهنده
بادب ر ن حاکی را آز باد که دولت آنیبد ه وظیفه درند را رفنرد ناکن دن نناایسش ا ناکن
دن احههه ودی صهههبحیت قضههها ی و کستهههنلش بههههدلیهههل حهههاکمیتش حما هههت کسه ه
).(ILC,Draft,2014:114دن اههتن دههها ی  0101کلمههد حاکمیههت را اههتن اههادی  01ههنح کههه
جا گز ن اادی  00ق لی ش ه رنتب حذف ش  .همچسین کمیسیاز رنتفاده را کلمد «وظیفه» نر
اسانبتن را کلمد «اسئالیت» دردستب چنرکه دماز ایکند رنتفاده را ورژی اسئالیت دن ر سعها
اههیتاردهه نهه ب بندرشههت داصههحیح را ر ههن ورژه دن جاههها د گههن ر ههن ههنح کمیسههیاز
شاد) .(ILC,Commentary,2014:118دولت رتن ش دیهز دن رظههاندظن قهاد دن قالهاص افهاد
سیشدا ل نح کمیسیاز دن ااعا حاعن بن تکلیف دولتها بهنر فهنرهم نهاقتن نیسهتم
را رد دن ناردح بنر حما ت را شهنود ردداز تأکی کندب هنچس ر ن دولت دیز ا تب رنت ر هن
تکلیف دولتها بنآا ه را حاکمیت آدهانت ).(Comment of Austria,2016:5
بس  0اادی  01سیشدا ل نح کمیسیاز ر نبان ب وز رشانی اسهتبیم بهه رصهل حاکمیهت
دولتهاب ه ر تب کستن ب هماهسگی و دظانت بن مملیهات هان ننهادی نر دبهش رنانهی و رولیهد
دولت آنیبد ه ایدرد  .ملینغم م ا رشانی استبیم بس  0اادی  01به رصل حاکمیهتب کهااب
آشکان رنت که درشتن دبش رنانی دن مملیات را ردننادی بنر دولهت آنهیبد ه هب داشهی را
حاکمیت آز دولت رنت و دن ورقم بس  0دن نرنتا بس  0قنرن درندب چنرکه رنساد اختلهف دیهز
ر ن دبش دولت آنیب د ه دن مملیات را ردننادی نر دن نرنتا حاکمیت آز دولت دردستهرده .
چسادکه دن قط سااد  21/000اعمم مماای به ر ن دحها آاه ه رنهت کهه «حاکمیهتب تماایهت
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رنعی و رنتبب نیانی با اطابق با اسدان الل اتح بهه هان کااهل نما هت شهاد .دن ر هن
قالاص ان ننادی بدندونتاده با با نعا ت دولت آنیبد ه و دن رصهل بنرنها تباعها
دولت ازبان صانت سذ ند» ) . (UNGA, Res 46/182, 1991:1دن ر هن قط سااهه دیهز بههجها
کلمد «اسئالیت» را کلمد «دبش» بنر دولت آنیب د ه رنهتفاده شه ه و دن ردراهد آز آاه ه
رنت که« :دولت آنیب د ه دبش رنانی دن آغهااب نهااااد هیب همهاهسگی و رجهنر مملیهات
ان ننادی بدندونتاده دن ننااین قاد درند» .رنتفاده را ورژی دبش بهجا اسئالیت بهدهامی
به رهمیت دولت آنیبد ه دن هماهسگی ف الیت ها انباط به ورکسش بهه نهاردح رشهانه درند.
افهاا عمسی ر ن سانردنرف آز رنت که دولت آنیبد ه ات ه رنت که ران هه ر ت و کستهن
مملیات ان ننادی نر ردعاا ده و ر ن قاد ن ب ر عاد دهامی احه ود ت بهنر دولهت ازبهان
ایشاد و آز نر اع ان به به دنت دنفتن ران ه ر ت مملیهات هان ننهادی اهیکسه ب هنچسه
امکن رنت آز دولت قارهاز ر فا دبش اح ودتن بنر قاد باش ا اسابم اح ود دن ر ن
قالاص درشته باش  .اعمم دن قط سااهر که دن ااند همکان هها بهینرلمللهی دن قالهاص
ان ننادی بدندونتاده ) (UNGA,Res 63/141,2008:1و قط سااههر کهه دن قالهاص الزلهد
هائیتی ) (UNGA,Res 64/251,2010:1تالا ب کند دیز چسین دظن نر تکنرن کنده رنت.
تأکی بس  0اادی  01سیش دا ل نح کمیسیاز حباق بین رلملل دن قالاص دبش رنانی
کدان آنیب د ه دن ه ر تب کستن ب هماهسگی و دظانت بن مملیات را ردننادی با ه همسها بها
وظیفد همکان اذکان دن اادی  8سیشدا ل ازبان قارد ه شاد .بن ر ن رنا کدان آنیبد ه
دن تدن اسامی دن مملیات را ردننهادی بها دهادهها اهذکان دن اهادی  8سهیشدها ل ا هل
ااق یت انجم بنقاندرن رنت.
نااااز الل اتح و کمیتد بینرلمللی صلیب ننخ را
رشانه به کلمات «ه ر تب کستن ب هماهسگی و دظانت» بن مملیات را ردننهادی دن اهادی 01
سیشدا ل نح کمیسیاز حباق بینرلمللب را بس  0اادی  2کساردسیاز تاادن دن قالاص تهیه
و ت رنک اسابم رنت ا ی بنر کاهش فعها م و تسههیل مملیهات را ردننهادی رلگهابندرن شه ه
رنت 0.کمیسیاز به ر ن اسئله تاجه درشته رنت که فناا کساردسیاز تاادن را نورج و سذ نش
مماای دن بحهث مملیهات راه رد و هان ننهادی بنقهاندرن رنهت و نهاقتان راهنوا درند
).(ILC,Commentary,2014:119

تکلیف دولت آسیبدیده به تقاضای کمک
اادی  00سیش دا ل نح کمیسیاز به ااق یت قاصی رشانه ایکس که دن آزب نادحه فنرتهن را
قابلیت [راکادات] دولت بنر ورکسش دداز دردز رنت .دن چسین شهنر طی دولهت آنهیبد ه ه
1. Tampere Convention on the Provision of Telecommunications Resources for Disaster Mitigation and
Relief Operation
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وظیفه درند که را نا ن دولتهاب نااااز الل و نا ن دهادها دولتهی و غیهندولتهی بهینرلمللهی
ذ صبحیت تباعا کم کس  .وظیفد اذکان دن اادی 00ب دن نرنتا اهارد  01و  8احسهاب
ایشاد .بس  0اادی  01قا ندداز اینااد که دولت آنیبد ه ه وظیفهه درند کهه حما هت را
اندا و تهیه و ت رنک راکادات ان ننادی و را رد نر دن نهنااین قهاد تضهمین کسه  .رل تهه
بنرنا دص صن ح اادی  00تکلیف دولت دن تباعا کم صنفا دن جا ی رنت کهه تاردمسه
دولت آنیبد ه دس ت به ورکسش به نادحه کافی د اش  .تماا نهاردح بههدادههر دیسهتس کهه
بخهش
قابلیت ورکسش دولت نر دن هم بدکسس  .تاردمس دولت آنیبد ه ایتارد تسها دن
را مملیات را رد داکافی باش ب هنچس دولت ازبان دن نا ن بخشها ایتارد کهااب آاهاده باشه .
نادحه فنرتهن را تاردمسه هها ورکهسش الهی باشه »ب بهه
به ان کلی م انت «تا ح که
وع یتی رشانه درند که نادحه فنرتن را تاردمس ها الی دولت آنیبد ه بنر ورکسش ددهاز
دردز باش  .شسانها ی چسهین تکلیفهی [تباعها کمه ] بهنر دولهتهها دن چسهین شهنر طی
اس کلکسس ی دگنردی کمیسیاز را تاردا ی دولتها به ان ننادی اؤثن و فان دن ناردح رنت.
کمیسیاز همچسین قا ندداز کنده رنت که تکلیف بهه تباعها کمه حسهب اهادی 00
داشی را ت ه رت دولت آنیبد ه ق رنساد حباق بدن بینرلمللی و حباق بهینرلملهل منفهی
رنت ) .(ILC,Commentary,2014:120تانل به حما ت بینرلمللی ایتارده مسالهن عهنون
دن رجنر ت ه رت بین رلمللی دولت دن قالاص رفنرد دن جا ی باش که اسابم کدان آنیبد ه ه
دن تأاین دیااها حما تی انداادش داکافی باشه  .هنچسه ر هن رتفهاق امکهن رنهت دن همهد
ااازها نخ ده ب رصاب سانه ر را حباق بدن دن اااز وقا ناردح ی هی اسهتبیما دن ا هن
قطن قنرن ای دیند ؛ حباقی ا ل حق حیاتب حق دنتننی به غذرب حق بن دنتننی به ق اات
نباتی و دناادیب حق دنتننی به آبب حق درشتن ننسساه اسانبب ل ها و به رشهت و حهق
دولت دن رجهنر
بنقاندرن را م ا ت یض .کمیتد حباق بدن ابنن درشته رنت که وظیفد
حق حیات بسهیان فنرتهن را وظیفهد رجهنر صهنف ه حهق اهاها رنهت (Human Rights
) .Committee, 1982: para5حق بن حیات را حباق غینقابل ت لیق حسهب ای هاق بهینرلمللهی
حباق ا دی و نیانی رنتب حتی دن وع یتها رعطنرن که جهاز ه الهت نر دن ا هن
قطن قنرن ایده  0.بنرنا دظن د مماای شمانی  03کمیتد حباق بدن وع یتها رعهطنرن
ی ی دیز ایشاد ).(Human Rights Committee,2001:para5
شاال بب ا
دن اههتن ردگلیسههی اههادی  00کمیسههیاز تههنجیح درده ش ه ه رنههت کههه را م ههانت « Seek
 »Assistanceبهنر تباعها کمه بههجها م هانت « »Request Assistanceرنهتفاده کسه .
کمیسیاز ر ن فناا نر را قط سااد ان ننادی بدندونتاده که تانط ردستیتا حباق بینرلملهل
صادن ش هب رتخاذ کنده رنت که ایدا :
1. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
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«به احض آدکه کدهان آنهیب د ه ه اتاجهه شه کهه قهادن بهه تهأاین کمه هها کهافی
ردساز دونتاده به قنبادیاز ناکن دن اح ودی تحت صبحیت قضا ی ا کستهنلش دیسهتب اکلهف
رنت را ناااازها بینرلمللی ذ صبح ا دو ثالث اطال ه هان ننهادی کسه » (Institute of
) .International Law,2003:para.3ادابه همین ااند دن دنتانرل مل ف نرنهیاز بهینرلمللهی
جارام صلیب ننخ و هب رحمن دیز آا ه رنت که:
«ردن دولت آنیبد ه تدخیص ده که وعه یت نهادحه فنرتهن را تاردمسه هها رونهتب
اکلف رنت ان ننادی بینرلمللی ا اسطبهر نر بنر ساشش دیااها اندا آنیبد ه اطال ه
کس »).(IFRC Guidelines,2012:3
بهدظن ای ننه کهه کمیسهیاز بهن ر هن بهاون بهاده رنهت کهه تباعها کمه « Request
 »Assistanceبه ان عمسی حاو نعا ت دولت آنیبد ه به ردعاا ان ننادی را نا دولت
ثالث هم رنت .دن ابابل اطال د ان « »seekافهاای دستندهتن درند و حاو نو کند اهذرکنه
بنر ردعاا را رد بینرلمللی رنت .اطال د « »seekبهدهامی آغهاا کهان دولهت آنهیبد ه ه بهنر
ننی ز به تارفق بنر دن افت ان ننادی رنت .رار ننو اهادی  00ر هن وظیفهه نر بهنر دولهت
آنیبد ه قنرن ایده که ق اها اسانب اؤثن نر بنر اطال د ان ننادی ااادی ردعاا ده
که تاردمس ورکسش الی به آز نادحه داکافی باش .
رنتفاده را م انت «دن صانت صبح » بهونیلد کمیسیاز دن اادی  00سیشدا ل هنح بهنر
تأکی بن رقتیانرت دولت آنیبد ه بنر دنت ادز به ردتخاب را ایاز دو اختلهفب نهااااز الهلب
ناااازها بینرل ولی و ناااازها غیندولتهی ذ صهبح رنهت تها اسانهبتهن ن کمه نر بهنر
دیااها قاصش دن افت کس  .ر ن م انت همچسین اس کلکسس ی ر ن رنت که وظیفد اطال د کمه
به ان عمسی استلزا آز دیست که دولت آنیبد ه اکلف به اطال د کم را هن اس ی رنهت کهه
دن اادی  00ذکن ش ه رنت .م انت «حسب صبح » ر ن حبیبهت نر تبا هت اهیکسه کهه دولهت
آنهیبد ه ه دبههش رنانهی دن هه ر تب کستهن ب همهاهسگی و دظههانت بهن رنرئههد قه اات راه رد و
ان ننادی حسب بس  0اادی  01درند .ف نرنیاز بینرلمللی جارام صهلیب نهنخ و ههب رحمهن دن
دظن هر که دن نا  0101دن ااند سیشدا ل نح کمیسیاز رنرئه درده قا نددهاز اهیکسه کهه
تکلیف دولتها به تباعا کم قانجی به ا سا آز دیست که آدهها با ه عهنونتا سیدهسهاد کمه
قانجی نر بدذ ند ب بلکه دولت آنیبد ه ایتارد را ایاز اتباعیاز کم دنت به دهز سش بزده و
کم بهتن و باکیفیتتن نر ردتخاب کس ).(Comment of IFRC,2016:5
شا از ذکن رنت که وجاد وظیفد اطال د کم دنصانتیکهه تاردمسه هها الهی داکهافی
باش ب به ان عمسی حاکی را آز دیست که دولت آنیبد ه دن ناردح با ش ت کمتن دمیتارده
اطال د کم کس  .به م انت د گنب راکاز اطال د ان را نا ن ن دن ناردح کاچه ههم وجهاد
درند .دولت رتن ش هم چسین دظن درند ).)Comment of Austria,2016:3
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 .5نقش رضایت دولتت آستیبدیتده بته ارستال کمتک توست دول و
نهادهای خارجی
بحث وجاد نعا ت دولت آنیبد ه به رننها کمه هها بدندونهتاده را نها دولهتهها و
دهادها بین رلمللی دولتی و غیندولتی قانجی را ا اح ی باده که دزرنشگن و ژه به آز سندرقته
رنت .و دن کی را دزرنشها قادب به کساردسیاز رتحاد د را رد بینرلمللی بهه نها 0303
رنتساد کنده که دن آز آا ه رنت« :رق راات رتحاد د را رد بینرلمللی دن هن کدان تهابم نعها ت
دولت انبا هه آز رنهت») . (ILC,A/CN.4/629,2010:para91ردنچهه ر هن کساردسهیاز د گهن
باا ربجنر دیستب شنو قابی بنر بحث رنت .کلمد «تابم» حاکی را آز رنت که ر ن نعها ت
با دن قب مملیات را رد همچساز ت روا درشهته باشه  .رار هننو دولهت ازبهان دن ههن ااهاز
ایتارد را نعا ت قاد م و کس و رار ن نو مملیات را رد دن ر ن اااز با اتاقف شاد .رنساد
هم به لزوا حالا نعا ت دولت آنیبد ه رشانه کندهرد  .سنوتکل رو رلحاقی  0388به
ب
کساردسیازها ژدا  0323دیز دن اادی  81ابنن اهیدرند دن ااهادیکهه جم یهت غیندظهاای بها
کم اد اسابم نوبهنونتب رق راات را رد با با تارفق دولتها انباط ردعهاا سهذ ند .سنوتکهل
دوا رلحاقی  0388هم دن اادی  00قاد ابنن ایدرند کهه ردهن جم یهت غیندظهاای دن ادهبت
فنرورز باش ب رق راات را رد با با نعا ت دو ا ظم ات اه ردعاا دیند .دن کساردسیاز دفها
ا دی و همچسین تارفبسااد آنه آز دن ااند ا ن ت ناردح دیز ابنن ش ه رنت که کم ننهادی
را قانج ا سیدسهاد کمه با ه بنحسهب تباعها و بها رضااتت دولهت آنهیبد ه ه باشه  .دن
کساردسیاز آان کا ی تسهیل کم ننادی دن ناردح آا ه رنت که دولت کم کسسه ه صهنفا دن
سانخ به تباعا کدان اتباعی رنرئه کم قاره کندب اگن آدکه بهدحا د گهن تارفهق حاصهل
ش ه باش  .دولت آلماز دن دظن د قاد دن قالاص سیشدا ل نح کمیسیاز نعا ت نر شهنط
ج ردد دی هن کم ننادی قانجی ایدرد ) .(Comment of Germany,2016:2رتهن ش دیهز را
لزوا تحبق نعا ت حما هت اهیکسه و آز نر جزئهی را شهنر ط اهذکان دن اهادی  000ا اهه ی
مملکند رتحاد د رنوسا  0ایدرد  .بنرنا باون دولت رتن ش نعا ت اذکان دن اادی  02با ه ه
نعهها ت ا ت ههن دن افهههاا اههادی  01افههاد ههنح اسههئالیت دولههتههها باشه (Comment of
.)Austria,2016:3
اادی  09سیشدا ل نح کمیسیاز به بحث نعا ت دولهت آنهیبد ه ه بهه دن افهت کمه
نژ م نعا ت کیفی دن قالهاص مملیهات راه رد دن
قانجی ایسندراد .به ان کلیب ر ن ااده
ناردح بهوجاد ایآوند .بس  0ر ن ااده اس کل کسسه ی ر هن رصهل رنهت کهه ردعهاا کمه ننهادی
1. Treaty on the Functioning of the European Union
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را رد بینرلمللی ادنوط به نعا ت دولت آنیبد ه رنت .بس  0قا ندداز ایکس که نعا ت
به کم ننادی قانجی د ا قادننرده دن غ درشته شادب دنحالیکه بس  9دولهت آنهیبد ه ه نر
اکلف ایکس که تالمیم قاد نر دن قالاص سیدسهاد رنرئد کم هنچه اودتن رمبا کس .
شسانا ی ر ن اسئله دن بس  0اادی  09که دولت آنیبد ه حهق درند بها سیدهسهاد کمه
اخالفت کس ب رد کا اح ود را حباق و تکالیف داشی را حاکمیت هن دولت رنت .را نا د گنب
بنقی را رمضا کمیسیاز بن ر ن باون بادد که قاددرن را رمبا نعا ت بهدحها قادنهنرده دن
تکلیف شسانا ی دد ه رنت .)(ILC,Draft, 2014:124
حباق بینرلملل بهمسارز
ردستیتا حباق بینرلملل دو انت ه به اسئلد نعا ت دن ردعاا کم ها بدندونتاده سندرقته
رنت؛ دخستین بان دن بس  0اادی  1قط سااد  0303با مسارز «حما ت را حباق بدن و رصل م ا
ا رقله دن راان درقلی کدانها» ) (Institute of International Law,1989:art.5و دواین انت ه
دن قط سااد نا  0119قاد دن ااند کم ها بدندونتاده به اسئلد وظیفد دولت آنیبد ه
به م ا اخالفت با سیدسهاد کم ها بدندونتاده بهصانت قادننرده سندرقته رنت:
«دولتها آنیبد ه اکلفرد که به صانت قادننرده و غینااجه با سیدسهادها حبیبهی
که اسحالن به رنرئد کم ها بدندونتاده ایشادب اخالفت دسما س و اادم دنتننی قنبادیاز به
ر ن کم ها دداد  .به ان قاصب دولتها د ا با سیدسهادها کم اطنحش ه ااادی اخالفت
وناد که ر ن اخالفت ن ب به قطن رد رقتن حباق بسیاد ن بدن قنبادیاز ایشاد ا اسعهن بهه
دبض امسامیت به دننسگی کدهادی ز غیندظاایهاز بههمسهارز ه شهیای جسگهی اهیدهندد»
) .(Institute of International Law,2003:art.8دولههت رتههن ش دن دظن ههد قههاد دن اههاند
سیش دا ل نح ا تب رنت که حتی ردن دولت آنیبد ه بهدحا قادننرده هم را ربنرا نعا ت
قاددرن ونادب باا هم ق حباق بینرلملل هیچ دولت د گن حهق ده رند به وز نعها ت آز
دولت رق رای ردعاا ده ؛ هنچس دولهت ازبهان امکهن رنهت بههدلیهل اخالفهت قادنهنردهرش
اسئالیت بینرلمللی سی ر کس ).(Comment of Austria,2016:3
بنر بنننی ر سکه قاددرن دولت آنیبد ه را رمبا نعا ت قادننرده باده ا قینب ههیچ
قام ی کلی وجاد د ر ند .با وجاد ر ن کمیسیاز دن ربت ر به ر هن اسهئله تاجهه کهنده رنهت کهه
دولت هم تاردمس و ههم
قاددرن را رمبا نعا ت به دن افت کم قانجی دن جا ی که
رنردی باا نر بنر رنرئد کم ها اسانب و اؤثن دن قالاص نهادحد نخدرده درندب قادنهنرده و
قادقارهاده احساب دمیشاد .دوا آدکه دن جا ی هم که دولت آنیبد ه دن افت کم هها
اسانب و کافی نر را اسابم د گن ق ا کنده رنتب قاددرن را رمبا نعا ت به دن افت کمه را
اس م قانجی د گنب اخالفتی قادننرده احساب دمیشاد .ناا آدکه ردهن سیدهسهاد کمه
اطابق با شنر ط افاد سیشدا ل حاعن د اش دیز قاددرن را رمبا نعها ت بها آزب قادنهنرده
احساب دمیشاد ) .(ILC,Commentary,2014:126اادی  8به ان قهاص ر هن رصهل نر بنقهنرن
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ایکس که کم ها بدندونتاده با اطابق رصا ردسازدونتیب بی نفهی و مه ا جاد ه رن
باده و رصهل مه ا ت هیض دن آدهها نهان و جهان باشه  .دن ابابهل دن جها ی کهه سیدهسهاد
ان ننادی اطابق با شنر ط افاد سهیش دها ل حاعهن باشه و اسهابم جها گز ن د گهن بهنر
ان ننادی ااجاد د اش ب به قطم ایتارز دفت که تالمیم به قاددرن را رمبا نعا ت تالمیم
قادننردهر قاره باد.
کمیسیاز با آوندز م انت «دن ح رقل اااز امکن» اح ودی ااادی رده کی نر بهنر رمهبا
سانخ ا دظن قنرن درده رنت .تاجه ر ن م انت به وعه یتهها حهاد رنهت کهه دن آز دولهت
آنیب د ه قادن به رمبا دظن قاد دن قالاص اارفبت ا م ا اارفبت با سیدسهاد کمه ننهادی
ناقتان دولتی ا شنر طی ادابه دیست .کمیسیاز بن ر ن باون رنت
اطنحش ه به دلیل د اد
که دولت آنیبد ه قادن به رمبا دظن قاد به اسانبتن ن شیاهر که فکن ایکسه اهیباشه ب
اگن آدکه شنر ط بسیان قاص و و ژهر حاکم بن آز باش ).(ILC,Commentary,2014:126
 .1عمادت رجنر کاتاهی دولهت آنهیبد ه ه را را ردننهادی بهه قنبادیهاز نهاردح ی هی و
اخالفت بین ب با رننا کم را نا دهادها و دولتها قانجی -بنننی ااند بناه (ایادمان)
با تاجه به تکلیف دولت آنیبد ه دن تهیه و ت رنک ق اات را ردننادی به قنبادیاز ناردح
ی ی و نح تباعا کم را دو و دهادها قانجی دن صانت داکافی بادز راکادهاتشب ردهن
دولت ازبان را ر ن تکالیف قاد ننباا اد و اندا آنیبد ه نر ده قاد حما ت کس و ده رجهاای
ردعاا ر ن کان نر به قانجیاز ب ه ب چه عمادت رجنر ی بنر ر ن کاتاهی دولت ازبان وجاد درند؟
بنقی با رنتساد به رصل حاکمیت نناایسی هن دولت وجاد هن داده عهمادت رجنر هی بهنر
کاتاهی چسین دولتی نر قبف رصل ازبان ایدردس و ا تب د تا ااهادیکهه دولهت ازبهان قهاد
رق را به را ردننادی دکس ا به ردعاا ر ن کان نعا ت د ه ب هیچ رق رای دمهیتهارز ردعهاا درد و
اسئالیتی هم دن حباق بین رلملل بنر چسین دولتی وجاد د رند .م ی د گهن را حباقه رداز را
جمله با رنتساد به اتن سیشدا ل نح کمیسیاز حباق بینرلملل کهه را کلمهد «تکلیهف» دن
قالاص کم ننادی به قنبادیاز ا جلب حما هت دهادهها قهانجی رنهتفاده کهندهب رنهت ب
ایکسس دن مالم حباقب تکلیف ب وز عمادت رجنر دمیتارد باش و با دا ر ن عمادت رجنر نر
بنننی کند ).(Ford,2010:233
رنتساد به تئان اسئالیت حما ت و دن افت اعاا را شانر راسیت بنر تانهل بهه رقه را
قاهنرده جهت کم به اندا قنبادی نادحد ی ی حتی ب وز نعا ت دولت نناایسی و تدکیل
سنود ی کیفن دن احاکم کیفن بینرلمللی بنر ننرز دولتی که انتکب چسهین رقه رای شه ه
رنتب دو نره قابل تالان بنر عمادت رجنر کاتاهی دولت اسهتسکف را را ردننهادی رنهتب راها
شنط تحبق هن دو عمادت رجنر رحنرا و رث ات جسا ت ملیه بدهن ت رنهت .دن ر سعها دگهاهی بهه
ااند بناه (ایادمان) نرهگدا قاره باد.
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دن سی تافاز اهیب بناه دن  3و  0ااه ای  0110با وجاد دنفتان شه ز چیهز حه ود 0/2
ایلیاز ردساز دن ر ن کدانب دولت را ق ا کم ها ردسازدونتاده و سذ نش دینوها را رددن
قانجی دن نواها ربت ر ی ننباا اد و ب را آز هم به ان کااب دز سدهی فبهط را دولهتهها و
دهادها قاصی کم سذ نفت و بیدتن آز کم ها دیز دالیب دنوهها آنیبد هر اهیشه
که دولت آدها نر حاایاز قاد ای دردسهت .بهنر بسهیان را دینوهها راه رد و هزر ونود بهه
ایادمان صادن دد و آدها ی کهه اافهق بهه ونود شه د دیهز تها نواهها را دنتننهی بهه اسها ق
آنیبد ه باا درشته ش د ) .(Mydans & Cooper,2008:at.A1دن همین اااز باد که بندهاند
کاشسن 0وا ن قانجد وقت فنردس ه به همنره چس ن نیانتم رن د گن سیدسهاد رننا کم بنر
بناه ب وز نعا ت ر ن کدان نر اطنح کندد و با هنح اسهئالیت حما هت قهاد نر اکلهف بهه
نناد ز اارد غذر ی و را رد به اندا دیاااس حتی ب وز نعا ت دولت ایادمان دردسهتس  .کهاچسن
رق را دولت بناه دن اماد ت را ننی ز اارد غذر ی و کم هها راه رد بهه اهندا دیاااسه نر
جسا ت ملیه بدن ت تلبی کند .بنرنا شاره دولت آان کا و چس کدهان رنوسها ی قاله هنح
قط سااه ر نر دن شانر راسیت درشتس که به ااجب آز اعاا تحا ل کم ها ردسازدونتاده
به اندا بناه ب وز نعا ت دولت انکز درده ایش  .رل ته بهدلیهل رحتمها قها وتها ر هن
قط سااه تانط چینب نح آز اتاقف ش ).(Ford.2010:234
ورق یت آز رنت که چه بنر رمما اسئالیت حما ت و چهه احاکمهد مهاابز دن احهاکم
کیفن بین رلمللی باا رنت که وقا جسا ت بین رلمللی و دن ر سعا جسا ت ملیه بدهن ت رحهنرا
شاد ) .(Joiner,2007:698دن ورقم ردن بخارهیم دوبانه به ااند بناه نجا کسهیمب با ه بنننهی
کسیم که روب رق رااتی اادس قتلب ن ده کس زب به بنددی کدادی زب ت یه ها رج هان بهه رقااهت
جم یت غیندظاایب اح ا کندزب شکسعه کندزب تعاوا به مسف و قدادت جسسیب ت بیهب و
آارن ا نا ن رق راات غینردسادی به وقا سیانته رنت و ر ن رق راات دن قالب حملهد دسهتنده ها
نااااز افته ملیه جم یت غیندظاای ورقم ش ه باش تا بتاردیم بگها یم جسها تی ملیهه بدهن ت
به وقا سیانته رنت .دن ر ن ااند ازبان ا نکی وجاد د رند که رث ات کس رممالی همچهاز بهه
بنددی کدادی زب ح ل غینقادادیب شکسعهب تعاوا به مسف و قدادت جسسی بههوقها سیانهته
باش ب راا بنر تحبق رممالی همچاز قتلب دابادناا ب ردتبا رج ان و نا ن رق راات غینردسادی
دن بناه ا رنک اتبسی وجاد درند ) .(Ford,2010:241راا صنف ردعاا رمما اذکان بنر تحبهق
جسا ت ملیه بدن ت کهافی دیسهتب بلکهه ر ه ن رممها با ه دن قالهب ه حملهد دسهتنده ها
نااااز افته به وقا سیانته باشس  .بنقبف آدکه را ورژی حمله هعاا و تعهاوا تلبهی اهیشهادب
نو د احاکم قضا ی بین رلمللهی حهاکی را آز رنهت کهه حملهه باا دیسهت دن قالهب اخاصهمد
اسلحاده و رنتفاده را دینو دظاای باش ب بلکه رنتکاب رقه رااتی بها وصهف اعناادهه بههصهانت
1. Bernard Kouchner
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دسههتنده هها نههااااز افتههه بههنر تحبههق وعه یت حملههه کفا ههت اههیکسه
) .Semanza,2003:para48بهدظن اینن با تاجهه بهه رنهساد ااجهاد و دب هل اهتبن ااجهادب
جسا ت ملیه بدن ت دن ایادمان احبق ش ه باش )(Ford,2010:261ب راها نهؤر ر سعانهت کهه
اباا رحنراکسس ی وقا جسا ت ملیه بدن ت چه اباای رنت؟ بیش ردن بسا باش بها رنهتساد بهه
تئان اسئالیت حما تب شانر راسیت دنتان تانل به رق راات قاهنردهه بهنر اع هان کهندز
دولت استسکف به ق ا کم ها ردساز دونتاده نر صادن کس ب اباا رحنراکسس ی وقها جسا هت
دن دولت آنیب د ه را نادحد ی ی و رل ته استسکف را ردعاا کم هها بدندونهتاده و ههم
ق ا کم ها قانجیب شانر راسیت قاره بادب راا ردن بسا باش احاکمهر دن ایاز باشه و
ننرز دولت ازبان دن انرجم قضا ی بین رلمللی احاکمه شاد ب رحنرا وقا جسا ت با ه بنرنها
اارا ن قضا ی و تانط دردداه صانت سذ ند .را نا د گنب ر ن انجهم قضها ی ها با ه د هارز
احکمد رقتالاصی .ر عاد احاکم رقتالاصهی کهه تانهط شهانر
کیفن بینرلمللی باش ا
راسیت ایسن رنت و شانر ایتارد با رحنرا عنونتب رق را به تدکیل چسین احهاکمی کسه ب راها
ننی دی دن د ارز کیفن بینرلمللی با اسط ق با صبحیتها ر ن د ارز باش ب سی ا با
دولت استسکف مضا د ارز باش تا دردنتاز بتارد تدکیل سنود ه ده ا شانر راسیت اسهئله
نر بنرنا اادی  01رنانسااه به ر ن د ارز رنجا کس .
دن دها ت آدکه تانل به رقه راات قههن بهنر اع هان کهندز دولهت اسهتسکف بهه ق ها
کم ها ردساز دونتاده صنفا با اعاا شانر راسیت ایسن رنت و ر هن بههدلیهل ا سها قها
نعا ت رنت که دن سیشدا ل نح کمیسیاز دن قالاص حما ت را ردسازهها دن ااهاز وقها
ناردح ی ی آا ه رنت .م ا ص ون اعاا را نها شهانر صهنفا دهاا دوا و احاکمهد کیفهن
ماابز نر ایسن اینااد و آز دیز استلزا تحبق جسا ت ملیه بدن ت و رحنرا صهبحیت تانهط
انجم قضا ی قاره باد.

(Prosecutor v.

تعهد دولت های ثالث به ارسال کمک هتای بشردوستتانه بترای قربانیتان
سوانح طبیعی
اادی  8سیشدا ل نح کمیسیاز حباق بینرلملل دن ااند حما ت را ردسازها دن ااهاز وقها
ناردح ی ی نا ن دولتها نر اکلف به همکهان نهااااز الهل و نها ن دهادهها را ردننهادی
دولتی و غیندولتی بین رلمللی دن قالاص نادحد ی ی نخدرده ایدما  .کی را بحثها ی که
به نح دیاا درند ر ن رنت که آ ا نا ن دولتها وظیفهر بنر رننها کمه هها راه رد بهه
کدان آنیبد ه حسب تباعا کم آز کدان درند ا قین .دن ر ن ا حث بهنقبف ا حهث
ق ل دولت نناایسی قاد تباعا را رد و ان کنده رنتب راا اسئله ر ن رنهت کهه آ ها نها ن
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دو ت ه دن رننا کم ها بدندونتاده به آز کدان درند ها قیهن .بهنر سانهخ بهه ر هن
سننش تمنکز بن تئان اسئالیت حما ت بیسا نرهگدا قاره باد.
دکتن ن اسئالیت حما ت دن ربت ر بههونهیلد کمیسهیاز بهین رلمللهی ا رقلهه و حاکمیهت
دولتی 0دن تبش بنر ر عاد ناقتان جاام و بهینرلمللهی دن قالهاص ادهنومیت اه رقبت
بدندونتاده به وجاد آا ب رل ته آز هم دن ااادی که اسئلد ادهنومیت ا رقلهد بدندونهتاده بهه
اسئلد اساقده آایز ت ل ش ه باد .داآون کمیسیاز ازبان نح ر ن اسئله باد که ا رقلهه
دولت به ت ه دولتی بنر حما ت را شهنود رز ت ل کند و ر ن را سذ نش
نر را حبی بنر
باب ی هم بنقاندرن ش  .کمیسیاز ازبان به ر ن دتیعه ننهی کهه اسهئالیت رولیهد حما هت را
جم یت غیندظاای بن مه ی دولت انبا د آدهانت .بسابنر ن دن جا ی کهه ه دهنوه جم یتهی
اتحمل آنیبها ش داشی را جسگب شانش و ننکاب ایشاد ا دولت انبا د آدهها قاله
ا تاردا ی جلادین را رفزر ش ر ن آنیب ها نر ده رندب رصهل مه ا ا رقلهه بهه رصهل اسهئالیت
بینرلمللی بنر حما ت ت ل ایشاد .کمیسیاز ازبان به ر ن اسئله باون درشهت کهه ا رقلهد
ران رنت سا ی و قانج را قام ه رنتب ولی ا تب باد دن اارند
دظاای بنر حما ت را اندا
ا ل نطح باب آنیب به جاز اندا ا نطح باب ساکساا قاای ر ن رصهل کهانبند درند .بهه
رمتباد کمیسیاز ازبان ا رقله با آقن ن نره باش و اعاا آز نر با شهانر راسیهت نهااااز
الل صادن کس ).(Stahn,2007:104
کمیسیاز ازبان ر ن اسئله نر آشکانر اطنح دکند کهه آ ها ا رقلهد بدندونهتاده دن فبه رز
اعاا شانر راسیت قابل ردعهاا رنهت ها قیهن؟ ا رقلهد دهاتا دن کهااوو چسهین اهاند بهاد.
کمیسیاز استبل بینرلملل کااوو ب ر ا رقله دن کااوو نر ادنو راا غینحبهاقی رمهبا کهند.
کمیسیاز بینرلمللی ا رقله و حاکمیت دولتی بن ر ن اسئله تأکی کنده رنت که وجاد اعهاا
شانر راسیت بنر ا رقلد بدندونتاده ق ل را تانل به آز باا و عنون رنتب ولهی بههدظهن
اینن چاز کمیسیاز ازبان بنر لزوا وجاد اعاا شانر راسیت را کلمد « »shouldبهجها
« »mustرنتفاده کنده رنتب شا هم اعاا شانر راسیهت دن تمهاا اهارند عهنون و حیهاتی
د اش ؛ هنچس هیچ چیز دن دزرنش ر ن کمیسیاز حاکی را م ا دیاا به وجاد اعهاا شهانر
راسیت دیست .دن دزرنش آا ه ردن شانر راسیت با تباعا ا رقلد بدندونتاده اخالفهت کهندب
ر ن اادم کدان اتباعی را تانل به نا ن ونا ل بنر اارجهه با ش ت و فان هت روعها دیسهت
) .(Evans,2006:711سل را ددست جهادی نا  0111نااااز اللب کلمد اسهئالیت حما هت
قام ه
ربت ر به ونیلد ددست ازبان و ب ر تانط شانر راسیت رنتفاده ش و رانواه بهمسارز
سذ نفته ش ه رنت .دن ر ن ددست ر ن اسئله اطنح ش که هن دولتی اسهئالیت درند را اهندا
قاد دن ابابل دسل کدیب جسا ت جسگیب ساکساا دژرد و جسا ت ملیه بدهن ت حما هت کسه
)1. International Commission on Intervention and State Sovereignty(ICISS
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) .(World Summit,2005:para139چسین بندرشتی افههاای اضهیقتهن را اسهئالیت حما هت
د س ت به آز چیز رنت که تانط کمیسیاز بین رلمللی ا رقله و حاکمیت دولتی اطنح ش ه
بادب چنرکه دن ر ن ددستب اسئالیت حما ت صنفا دن ورکسش بهه جسا هاتی قهاص و دهه نهطح
ونیم آنیب ردسادیب ادنو تلبی ش ه رنت .هنچس بهدظهن اهیننه چههان جسا هت ادشه ه
همارنه با نطح ونیم آنیب ردسادی همنره رنتب بی ش ههن االه رقی را فاج هد ردسهادی جهز
االاد ق جسا ات ازبان دخاره باد و ر ن ران راکاز رنتساد به اسئالیت حما ت نر بنر حما هت
را ردسازها دن قب فاج هها ردسادی اح ود ایکس .
را تئان اسئالیت حما ت دنای ابیم که ر ن تئان حق ا رقله بههوجهاد اهیآوند و دهه
دولت نر اکلهف دردسهت کهه دن
تکلیف به ر ن کان نر .رار ننو به رنتساد ر ن تئان دمیتارز
اارقم بنوا ناردح ی ی بنر دولت د گن کم ها را رد رننا کس  .دن ورقهم تسهها قه نت
رلزراکسس ی دولتها به رننا کم ها بدندونتاده بنر انداهاز آنهیبد ه ی نها ن کدهانها
رلزراات رقبقی و ردسازدونتاده رنت .هنچس بنقی ر ن اسئله نر اطنح کهندهرده کهه بها مه ا
رننا کم ها بدندونتاده به اندااز دیاااس نا ن حباق ر ن ردسازها بهه قطهن اهیرفته و
حباقی همچاز حق حیاتب حق دنتننی به غذر و  ...بها دغ غهد جه اارجهه اهیشهادب راها
بهنختی ایتارز نرهی بنر رلزرا دولتها به رننا ر نداده کم ها سی ر کند.

نتیجهگیری
با تاجه به نود نو به رفزر ش فعا م ی ی دستنده دن جههاز و وقها بیدهتن ر هن فعها م دن
کدانها ی که را راکادات رقتالاد و ا نناقتی احه ودتن بنقاندرنده ب دن دنهتان کهان قهنرن
دنفتن ااعا حما ت را ردسازها دن قب ناردح ی ی دن کمیسیاز حباق بینرلملل کهان
بسیان باا و اؤثن باده رنت؛ به قالاص آدکه سل را وقا تافاز بناه دظنها اختلفهی در بهن
ا رقله دن ر ن کدان و رلزرا دولت آز کدان به ق ا کم ها بدندونتاده اطنح ش و بنقی
بهصنرحت تانل به دز سد دظاای نر بنر رننا کم ها اطهنح کندده  .رار هننو هنح چسهین
ااعامی دن کمیسیاز نره نر بن وجاد هن داده ش و ش ههر دن ر ن قضیه بسهت و اسهئله نر
به ان کاال دن چانچاب حباقی قنرن درد .با وجاد ر ن کمیسهیاز ههم بسهیان احتا ادهه نفتهان
کنده و را نح و سندرقتن به ردماها جسعالی که امکن رنت حاکمیت دولتهها نر ق شههدرن
ناادب قاددرن ونا و حتی حاعن به بنننی تئان اسئالیت حما ت که راهنواه را سهذ نش
باب ی بنقاندرن رنتب دد .
مملکند کمیسیاز دن سیشدا ل نح آااده ش ه که ااند رنتب ا دولتهها ا هاد ههم
قنرن دنفتهب دن نرنتا تحکیم و ت یت رصل حاکمیت نناایسی و ددازدهس ی رمتباد نرنخ ر ن
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دهاد حباقی اهم به حفظ ر ن رصل و دفا را آز حتی دن شنر ط بحنردی و دن اااز وقا ناردح
ی ی رنت .ب هی رنت را کمیسیاز ان د گن هم دمیتارز اتاقم بادب بها ر هن حها ر هن
دهاد با ظنرفتها ی دن سیشدا ل نحب نره نر بنر تان د حباق بهینرلملهل دن آ سه ه اسه ود
دکنده رنتب ا ل آدکه دن مهین حها کهه کمیسهیاز تهیهه و ته رنک راکادهات را ردننهادی دن
ننااین هن دولت نر وظیفه و تکلیف آز دولت تلبی کندهب اخالفت قادننرده و ب وز تاجیه بها
تباعا رننا کم ها را رد را نا دولتها و دهادها بینرلمللهی نر ددذ نفتهه رنهت .دن
چسین شنر طی نره بنر تان د حبهاق بهین رلملهل بهنر اعهاارت داقضهاز ت هه رت و تکهالیف
بنشمندهش ه دن سیشدا ل نح کمیسیاز باا ایشاد.
تهید سیش دا ل نح تانط کمیسیاز حباق بین رلملل دن اهاند حما هت را ردسهازهها دن
اااز وقا ناردح ی ی ارا نتی با نا ن قارم اسلم حباق بینرلملهل و نرهحهلهها ااجهاد
د رند؛ چسادکه ر ن سیشدا ل احتا اده هندز دمیتارد اادم شانر راسیت را ص ون قط سااههر
بنرنا فالل هفتم بنر رلزرا دولت استسکف را دن افت کم ها ردسازدونتاده به ق ا ر هن
کم ها باش  .چسادکه دن ج ن از نادحد تافهاز بناهه ردهن اخالفهت چهین د هادب شها چسهین
قط سااه ر تالا ب هم ش ه باد .را نا د گنب اعاارت انتک از جسا ات بهینرلمللهی را جملهه
جسا ت ملیه بدن ت دن احاکم کیفن بینرلمللی تانط سهیشدها ل هنح کمیسهیاز حبهاق
بین رلملل امسا دد ه رنت و ر ن قاد عمادت رجنر احکمی بنر رلهزرا دولهتهها بهه ردعهاا
رق راات را رد دن نناایسداز دن ااقم بنوا ناردح ی ی ا ق ا کم ها را رد نا ن ن
رنت .دن مین حا احتار نح کمیسیاز نره نر بن ر ن ت یهن کهه دن صهانت رنهتسکاف ه
دولت را سذ نش کم ها بدندونتاده ایتارز ملیه آز دولت اتانل به اون ش دیهز بسهت و
بهم انتی کمیسیاز با ر ن کان قاد به حفظ صلح و راسیت بینرلمللی دیز کم کند.
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