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 .یبندیپا یرگیو د یآورالزام یکیدو رکن هستند:  یهنجارها در عالم حقوق دارا هدف: و زمینه 

 المللنیب از طرفی، حقوق فقط دارای رکن دوم، یعنی پایبندی هستند. نرم حقوق ینجارهاه

وجود  یانسان و یعیطب یایواکنش به بال دربشردوستانه  یهاکمک آور محدودی در ارتباط باالزام

ی اهتوسعه هنجار اند.های اخیر اسناد حقوق نرم در این زمینه توسعه پیدا کردهما در سالا دارد.

 ود.شیجاد المللی انرم ظاهراً باعث شده است که پراکندگی و انکسار در فضای هنجارهای بین

باشد و تحلیلی می-روش تحقیق به صورت توصیفیاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

 ت صورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالآوری اطالعات بصورت کتابخانهجمعروش 

 گرفته است.

ی کار نهادها ای از اسناد حقوق نرم، با یک نظم منطقی در ماحصلمحتوای مجموعه ها:یافته

ون ه کمیسیالملل متبلور شده است. باید دقت داشت کالمللی از جمله کمیسیون حقوق بینبین

 تهیه و ال رااز اسناد حقوق نرم کمک گرفته است تا یک مجموعه منظم از قواعد حقوقی قابل اعم

 تدوین کند.

قت و در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صدا مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.امانت

ق باعث ط تابعان حقوچیده شدن روابمدرنیزم و پینگاه به عالم حقوق از زاویه پست گیری:نتیجه

ی، ای سنتهبندیشده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه

ین اشاهد  تواند روابط پیچیدة فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. در نتیجه در حال حاضرنمی

 صه وجودی نوین پا به عرهای حقوقها و استدالل، در فضای تحلیلهستیم که حقوق اختصاصی

اص خور ـهای بشردوستانه و به طق بر دریافت کمکـنهاده است، که در این میان، بحث ح
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 مقدمه. 1

یم ها تنظدر عالم حقوق هنجارهایی وجود دارند که رسالت آن

 عانروابط میان تابعان حقوق است. ابتدا نیازهایی برای تاب

 ابطیشود و تابعان برای رفع نیازهای خود، رویجاد میحقوق ا

خود  نافعکنند. تابعان به دنبال تأمین مرا با یکدیگر ایجاد می

هستند. تأمین منافع بستگی به میزان قدرت دارد. هرچه 

 شودمیزان قدرت بیشتر باشد، منافع بیشتری نیز تأمین می

الزم است که هنجارهایی وجود داشته باشند تا قدرت را  .(1)

 ی ومهار کنند. این هنجارها ابتدا در قامت هنجارهای اخالق

سپس در قامت هنجارهای حقوقی در فضای روابط میان 

 .(2)یابند تابعان حقوق، ظهور می

در نتیجه نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخالقی تا حدود 

. اشدبزیادی، سایةای از نظم و شکل نیازها، منافع و قدرت می

سًا های مهم در عالم حقوق این است که آیا اسااز چالش یکی

بع نیازها، منافع و قدرت دارای نظم منطقی هستند؟ تا به ت

 الموجود نظم مزبور بتوان ادعا کرد که در فضای هنجارهای ع

ال طقی حاکم است؟ در پاسخ به این سؤحقوق نیز نظمی من

 قوق شکلدو رویکرد اصلی میان فالسفه و نویسندگان عالم ح

ص گرفته است: برخی اساساً قائل به وجود نظم منطقی و مشخ

 ریقدر فضای نیازها، منافع و قدرت نیستند و در نتیجه به ط

اولی به وجود یک نظم منطقی در فضای هنجارهای حقوقی 

ای قائل نیستند؛ در مقابل، برخی دیگر اساساً فضای هنجاره

و معتقدند که دانند حقوقی را دارای یک نظم منطقی می

اساساً در فضای هنجارهای حقوقی، فرمالیسم حقوقی وجود 

م ز نظاکه آیا فرمالیسم حقوقی ناشی دارد؛ البته فارغ از این

ی منطقی موجود در فضای نیازها، منافع و قدرت و به طورکل

 .(3)فضای روابط میان تابعان حقوق است یا خیر 

پذیری حقوق است. عالم حقوق، مبنای اصلی فرمالیسم، توجیه

باشد، منطق نمینظم و بیای از هنجارهای بیصرفاً مجموعه

ها با یکدیگر و بلکه در بطن هنجارهای مزبور و نحوة ارتباط آن

در پرتو این نظم  .(4)ها، نظم منطقی مشهود است نیز آثار آن

منطقی است که هنجارهای عالم حقوق قابل درک و وجود 

پذیر خواهد شد. در نتیجه الزم است برای بررسی ها توجیهآن

جارهای حقوقی، رویکرد فرمالیسم حقوقی در نظر دقیق هن

 گرفته شود. 

 یل،سه زلزله، های اخیر فجایع طبیعی و انسانی از جملدر دهه

های شدیدی در کشورهای ... بحرانمخاصمات مسلحانه و

 های مزبور، افرادمختلف ایجاد کرده است. در بطن بحران

ی به دسترسشوند که نیاز مبرم زیادی قربانی شرایط سخت می

هِم ـی از مصادیق مـه دارند. یکـهای بشردوستانبه کمک

های پزشکی ه کمکـه، دسترسی بـهای بشردوستانکمک

نه و های بشردوستاآور مربوط به کمکمقررات الزامباشد. یـم

نی ها و بالیای طبیعی و انساحفاظت از اشخاص در پی بحران

 قابلمستند، اما در الملل بسیار معدود هدر ادبیات حقوق بین

ا و داردهها، حداقل استانها، دستورالعملدر این زمینه قطعنامه

 کلی اسناد حقوق نرم فراوانی وجود دارد. بالیای به طور

 هایطبیعی و انسانی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر، آسیب

 ا وهجسمانی فراوان و نیز میلیاردها دالر خسارت برای دولت

له های بشردوستانه )از جمند. موضوع کمکجوامع انسانی هست

 ،یمنیا ،یبهداشت، دارو، خدمات پزشکحقوق مربوط به 

 ای( بربشردوستانه یبه نهادها یو دسترس یامدادرسان ه،یتغذ

های مسلحانه مورد توجه غیرنظامیان در زمان درگیری

 در ارتباط با حفاظت از 1949کنوانسیون چهارم ژنو مورخ 

در زمان جنگ، قرار گرفته است. اما در اشخاص غیرنظامی 

های بشردوستانه در زمان ارتباط با حق بر دریافت کمک

ی، ها و بالیای طبیعی و انسانی برای جمعیت غیرنظامبحران

صف الوعالمللی وجود ندارد. ماالجرای بینهیچ کنوانسیون الزم

ریح المللی بر وجود این حق تصآور بینچندین سند غیرالزام

 نویس مواد کمیسیون حقوقپیش 5اند؛ مانند: ماده شتهدا

ه یا کالملل مربوط به حفاظت از افراد در هنگام وقوع بالبین

ز ایت اافراد تحت تأثیر بالیا حق احترام و حم»دارد: مقرر می

 .«الملل دارندحقوق بشر خود را مطابق با حقوق بین

ایت از برخی ها را متعهد به حمدولت ،المللیحقوق بشر بین

کند که این حقوق چه در بالیای طبیعی و چه در حقوق می

بالیای انسانی باید رعایت شوند، از جمله: حق بر زندگی،  

خدمات پزشکی و بهداشتی و استانداردهای مناسب زندگی. در 

حال حاضر با توجه به وجود این اسناد، نیاز مبرم به ایجاد 
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های بشردوستانه کشفافیت بیشتر در ارتباط حق بر کم

شود. در بطن اسناد و هنجارهای نرم موجود، احساس می

پراکندگی ملموسی وجود دارد که در نگاه اول این پرسش را 

کند که آیا هنجارها و اسناد مزبور فرمالیسم حقوقی ایجاد می

ای که در پژوهش حاضر را با چالش مواجه کرده است؟ فرضیه

گیرد این است زیابی قرار میدر پاسخ به این پرسش مورد ار

های که، مفهوم حقوق نرم در ارتباط با حق بر دریافت

های پزشکی، با در نظر بشردوستانه و به طور خاص کمک

مدرنیزم نه گرفتن منطق حاکم بر عالم حقوق و فضای پست

تنها فرمالیسم حقوقی را با چالش مواجه نکرده است بلکه در 

 قوقی قرار دارد.انطباق کامل با فرمالیسم ح

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

صورت ه ب اطالعات آوریجمع روش و باشدمی تحلیلی

ورت و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صای است کتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

 مدرنیزم و پیچیده شدننگاه به عالم حقوق از زاویه پست

روابط تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق، 

های بندیشکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه

ش حقوق را پوش تواند روابط پیچیدة فعلی تابعانسنتی، نمی

دهد. در نتیجه در حال حاضر شاهد این هستیم که حقوق 

تری تر، اما تخصصی، یعنی حقوقی که طیف کوچکاختصاصی

 تی،از مصادیق روابط میان تابعان حقوق را به نسبت حقوق سن

های حقوقی ها و استداللدهد، در فضای تحلیلپوشش می

حق  این میان، بحثنوین پا به عرصه وجود نهاده است، که در 

های های بشردوستانه و به طور خاص کمکبر دریافت کمک

 پزشکی  نیز از این اصل مستثنی نیست.

در  ای از اسناد حقوق نرم، با یک نظم منطقیمحتوای مجموعه

المللی از جمله کمیسیون حقوق ماحصل کار نهادهای بین

ز ن االملل متبلور شده است. باید دقت داشت که کمیسیوبین

اسناد حقوق نرم کمک گرفته است تا یک مجموعه منظم از 

ار کجه قواعد حقوقی قابل اعمال را تهیه و تدوین کند. حال نتی

کمیسیون که از طریق اسناد حقوق نرم به دست آمده است 

ی هاشود، زیرا طرحنیز در واقع یک سند حقوق نرم تلقی می

 هابرای دولت آوریگونه الزامکمیسیون به خودی خود هیچ

رح طیق المللی از طرندارند. در نهایت سازوکار ایجاد رویة بین

مان نویس مواد )و به طورکلی اسناد حقوق نرم( دقیقاً هپیش

د اسنا تر از طریقباشد. به بیان سادهبندی حقوق نرم میفرمول

های به وجود اصل حق بر دریافت کمک« نیاز»حقوق نرم 

 المللی مطرح شد، پس از آن حقبینبشردوستانه در روابط 

های پزشکی متولد شد های بشردوستانه و کمکدریافت کمک

ده ها مشاهو در قالب اسناد متعدد )که با بررسی محتوای آن

باشند( حق مورد نظر بسط و شد که دارای نظم منطقی می

رم گسترش پیدا کرد و نهایتاً از طریق یک سند دیگر حقوق ن

الملل، تالشی ویس کمیسیون حقوق بیننیعنی طرح پیش

 ضایبرای رویةسازی و انتقال این حق از فضای حقوق نرم به ف

 حقوق سخت آغاز شده است.

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

تکوین و اعمال »مقالة فرید بیرانوند و همکاران تحت عنوان 

 المللی دادگستریدیوان بین ةروی در پرتو المللییننرم ب حقوق

به چاپ  1399که در سال « تأکید بر حقوق بشردوستانهبا 

 یهنجارها در عالم حقوق دارارسیده است. از نظر نویسندگان، 

 ینجارهاه .یبندیپا یگریو د یآورالزام یکیدو رکن هستند: 

در  فقط دارای رکن دوم، یعنی پایبندی هستند. نرم حقوق

ی المللپژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که دیوان بین

 38ه های کالسیکِ مادرغم وجود قالبدادگستری علی

کننده و هم در قامت یک اساسنامة خود، هم در قامت ِاعمال

از سو، پردازد. از یکآفرینی مینرم به نقش مرجعِ تولید حقوق

 المللی دادگستری به سازوکار حقوقطریقِ توسل دیوان بین
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از به اجماع فراگیر الملل، بدون نیبین نرم، هنجارهای حقوق

های درگیر، تفسیر، تصویب، تعدیل و حتی تغییر میان دولت

رم ـن وان به حقوقـدیگر استناد دی کنند و از سویمیپیدا 

تواند به عنوان روشی جهت تسهیلِ روند انتقال هنجارهای می

سخت قلمداد شود. همچنین در  نرم به فضای حقوق حقوق

 نرم این قابلیت را دارد که قواعد حقوق پرتو رویة دیوان، حقوق

ها را در الملل را تقویت و ارتقاء بخشد و حسب مورد آنبین

المللی باال ببرد. از طرفی بین سلسله مراتب هنجاری حقوق

نرم، دارای تأثیری  استفادة دیوان از هنجارها و اسناد حقوق

 معةاـوان و رفتار اعضاء جـواضع دیـمتقابل در مناسبات م

 .(5)باشد المللی میبین

تحوالت اصل »مقالة یعقوب علیزاده و همکاران تحت عنوان 

و رتدر پ ایدر هنگام وقوع بال یزشکپ یامدادها افتیحق بر در

ده به چاپ رسی 1395که در سال « یالمللنیحقوق نرم ب

ور آزامـتعداد معدودی از اسناد الاست. از نظر نویسندگان، 

المللی به مسئله حق بر دریافت امدادهای پزشکی در بین

ای هلواکنش به بالیای طبیعی و انسانی وجود دارد. اما در سا

از  که اندحقوق نرم در این زمینه توسعه پیدا کرده اخیر اسناد

ت از نویس مواد مربوط به حفاظتوانیم به پیشها میجمله آن

لل، المافراد در هنگام وقوع بالیا مصوب کمیسیون حقوق بین

جایی داخلی، کد بهصول راهنمای ملل متحد در مورد جاا

ه و رفتاری صلیب سرخ و هالل احمر و منشور بشردوستان

م رغحداقل استانداردها در واکنش به بالیا اشاره کنیم. علی

وانند تمی آوری نیستند، اماکه این اسناد دارای ویژگی الزاماین

هت جالمللی در ایجاد همگرایی و هماهنگی میان بازیگران بین

 ه بیانـارائه امدادهای پزشکی نقش مهمی را ایفا کنند. ب

ی هارفگیری عآور در فرآیند شکلامتر، این اسناد غیرالزساده

ون پردازند. از طرفی، کمیسیآفرینی میالمللی به نقشبین

فراد نویس مواد مربوط به حفاظت از االملل در پیشحقوق بین

ت که اس در هنگام وقوع بالیا این نکته مهم را مدنظر قرار داده

ب چوآور برای توسعه چهاراستانداردها و هنجارهای غیرالزام

 الیاالمللی برای حفاظت از قربانیان بحقوقی قابل قبول بین

 .(6) ضروری است

تعهد  یبررس»ان الدین لسانی تحت عنومقالة سید حسام

دوستانه در زمان بشر یهاکها به قبول و ارسال کمدولت

ر به چاپ رسیده است. از نظ 1398که در سال « یعیسوانح طب

 از ساکنان دیکه دارند، با یتیحاکم لیدل ها بهدولتنویسنده، 

ان محافظت کرده و به آن یعیطب یایدر مقابل بال نشانیسرزم

ها دولت ةآن است که توان هم تیعکنند. اما واق یامدادرسان

رد از موا یاریو در بس ستین یو کاف کسانی یامدادرسان یبرا

 یالمللنیب یکشورها و نهادها ریاز سا یامداد یهابدون کمک

 نیا تیاهم لیدل . بهشودیم رممکنیغ یکار امدادرسان

ود قرار خبا در دستور کار  المللنیحقوق ب ونیسیموضوع، کم

را  یامتن معاهده سینوشیپ ت،یها فعالپس از سال دادن آن،

 نیارسال کرده است. براساس ا یو به مجمع عموم هیته

است و  دهیدبیدولت آس ةفیوظ یامدادرسان سینوشیپ

 یخارج یهاکمک افتیدر یدولت عنصر الزم برا نیا تیرضا

با  لیحق مخالفت بدون دل دهیدبیاست، هرچند دولت آس

 تیحما تیمسئول یخارج را ندارد. اعمال تئور ارسال کمک از

ها در ارسال کمک از جمله عوامل استقبال دولت توانیرا م

 .(7) دانست یعیطب نحدر اثر سوا دهیدبیآس یهادولت یبرا

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

قسمت پیشینه پژوهش مشاهده شد، عمدة طور که در همان

 تحقیقاتی که در ارتباط با متغیر اصلی پژوهش حاضر صورت

فت گرفته است، بر مرور محتوای اسناد مربوط به حق بر دریا

باشد. در پژوهش حاضر، های بشردوستانه متمرکز میکمک

فت عالوه بر تحلیل هنجارهای نرم در ارتباط با حق بر دریا

ها در پرتو ی، پراکندگی و گستردگی آنهای پزشککمک

فرمالیسم و تکثر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

 گرفت.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

تر مشاهده شد، مبنای اصلی فرمالیسم، طور که پیشهمان

پذیری هنجارهای حقوقی است. عالم حقوق، صرفاً توجیه

باشد، بلکه در نمی منطقنظم و بیای از هنجارهای بیمجموعه

ها با یکدیگر و نیز آثار بطن هنجارهای مزبور و نحوة ارتباط آن
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ها، نظم منطقی مشهود است. در پرتو این نظم منطقی است آن

پذیر ها توجیهکه هنجارهای عالم حقوق قابل درک و وجود آن

خواهد شد. از طرفی در همین فضا، مفهوم حکومت قانون به 

قوق محسوب ـم حـو ستون فقرات عالعنوان محور اصلی 

مفهوم حکومت قانون یکی از مفاهیم مبنایی و شود. یـم

شود. به طور کلی مقصود از اساسی در عالم حقوق محسوب می

حکومت قانون این است که کلیه روابط تابعان حقوق و آثار آن 

باید به موجب مقررات و قوانین خوب تنظیم شوند. مفهوم 

باشد که عبارتند از: ای پنج عنصر اصلی میحکومت قانون دار

دسترسی به عدالت و رسیدگی قضایی؛ جزمیت حقوقی و قابل 

بینی بودن؛ تناسب؛ برابری و عدم تبعیض؛ و نهایتًا پیش

شفافیت. عدم تحلیل و بررسی روند تولد هنجارهای حقوقی و 

شود که شناخت دقیقی ها موجب مینظم منطقی حاکم بر آن

ای مزبور ایجاد نشود؛ فقدان این شناخت موجب از هنجاره

شود که شفافیت نظام حقوقی با چالش مواجه شود که می

همین امر به نوبة خود یکی از عوامل فسادزایی در هر نظام 

شود؛ عالوه بر این، عدم توجه به نظم حقوقی محسوب می

حقوقی حاکم بر هنجارها در فرآیند توسعه و تحوالت آیندة 

 کند.مزبور نیز موانعی ایجاد می هنجارهای

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 5-4

ه های پژوهش حاضر باید به چند نکتدر ارتباط با محدودیت

ر ـکه، متغیر اصلی در پژوهش حاضتوجه داشت: اول این

های پزشکی های بشردوستانه و به طور خاص کمککمک

ا باشد. در واقع محور مباحث ما در زمینه حقوق نرم ییـم

زشکی ـهای پآور در زمینه کمکهمان هنجارهای غیرالزام

ه در فضای ـهای بشردوستانکه، کمکباشد. دوم اینمی

بالیای طبیعی و انسانی در دایرة  های ناشی ازحرانـب

که، در موضوعات پژوهش حاضر قرار دارد. سومین نکته این

ل مل بآور در چهارچوپژوهش حاضر تأکید ما بر اسناد غیرالزام

های مجمع عمومی ملل متحد متحد و به طور خاص قطعنامه

ت الملل راجع به حفاظنویس مواد کمیسیون حقوق بینو پیش

 باشد.افراد در هنگام وقوع بالیا می

 

 مفهوم فرمالیسم حقوقی. 5-5

م، جمله مفاهی در تحلیل روابط حقوقی باید عوامل متعددی از

الزم برای اعمال ساختارهای  و نیز ماهوی هنجارهای

هنجارهای مزبور در نظر گرفته شود. رویکرد فرمالیست 

قش ها و نحقوقی به بیان ساده، عوامل فوق، ارتباط میان آن

ها را در روابط حقوقی مورد فردی و سیستمی هریک از آن

 مفاهیم و روابط حقوقی در عالم .(8)دهد بررسی قرار می

 باشد؛های مختلفی میحقوق از منظرهای مختلف دارای چهره

ی یفرک... از منظر حقوق ی مثال مفاهیمی مانند جعل، زنا وبرا

یجه باشند. درنتیکیفری مای متفاوت با فضای غیردارای چهره

 یافتن به یک نگاه جامع و مانع کاری دشوار است. ازدست

وق منظر رویکرد فرمالیسم حقوقی، درواقع با بررسی عوامل ف

ل اوالً یک نگاه جامع نسبت به روابط و مفاهیم حقوقی حاص

 شودپذیر میشود و ثانیاً قطعات مختلف نظام حقوقی توجیهمی

پذیری نیز به نوبة خود یکی از عوامل بسیار مهم در توجیه. (9)

باشد. فرایند پذیرش و پایبندی به هنجارهای حقوقی می

ه ب درنتیجه شاید بتوان گفت که رویکرد فرمالیسم حقوقی اوالً

 اهیم و روابط حقوقی و ثانیاً بهتفکیک ماهیت و قالب مف

گیری و تنظیم روابط ها در شکلتحلیل نقش هریک از آن

 .(10) پردازدحقوقی می

د. باشپذیری میستون فقرات رویکرد فرمالیسم حقوقی، توجیه

ز ای ادر رویکرد فرمالیسم حقوقی عالم حقوق صرفاً مجموعه

ات باشد بلکه هنجارها و مقررها و مقررات حقوقی نمیهنجار

 کرداند. در رویمزبور در پاسخ به تأمین یک نیاز طراحی شده

 فرمالیسم حقوقی تمام وجوه روابط اجتماعی به دقت مدنظر

 واحی گیرند. البته نباید از نظر دور داشت که در طرقرار می

و  ابعاد حیاتتنظیم هنجارها و مقررات حقوقی الزاماً تمام 

اد گیرد بلکه ممکن است تعدروابط اجتماعی مدنظر قرار نمی

ذهب و اقتصاد ـالق، مـوارد اخـه در اغلب مـعدودی )کـم

 .(12, 11) باشند(، در نظر گرفته شودیـم

 

 اهمیت فرمالیسم در حقوق .5-6

، «حقوق در نزد محاکم»در فضای حقوق شکلی یا به تعبیری 

دهندة روابط تابعان حقوق است. بدین معنا که قانون، شکل
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چنانچه طرفین اختالف در ارتباط با الزامات خارج از قرارداد 

ی اختالفی داشته باشند این مواد قانون مدنی است که رابطه

کند. این بندی میجع حل و فصل اختالف قالبها را نزد مرآن

واقع اهمیت نگاه فرمالیستی به عالم حقوق را نشان  امر در

دهد. زیرا چنانچه نگاهی جامع و مانع به هنجارها، مفاهیم می

و ساختارهای حقوقی وجود نداشته باشد مرجع حل و فصل 

اختالف به واسطة فقدان درک صحیحی از رابطة حقوقی و نیز 

تواند به حل یا حسب مورد به نون حاکم بر رابطة مزبور، نمیقا

 .(13) فصل موضوع اختالف بپردازد

عد بدر نگاه رویکرد فرمالیسم حقوقی به صورت توأمان هر دو 

دهندة روابط و هنجارهای درونی و بیرونی اجزای تشکیل

 حقوقی از جمله مفاهیم، اصول، قواعد، هنجارهای ماهوی و

ع واق شود. کلیة اجزای مزبور درساختاری در نظر گرفته می

شوند. ة یک کل محسوب میدهندهای مختلف تشکیلبخش

ه بجاست که اجزای مزبور چگونه در گام اول نکتة اصلی این

ه بشوند. مورد نظر مرتبط می« کل»یکدیگر و در گام دوم به 

 ی باجواری احتمالتر این اجزا صرفاً به واسطة همبیان ساده

ک شتن یکه به واسطة دااند و یا اینیکدیگر ارتباط پیدا کرده

تمی ذاتی، اجزای سازندة یک کل ذاتاً منسجم رابطة سیس

 .(15, 14) هستند

ا یدر رویکرد فرمالیسم حقوقی، عوامل مختلفی که یک رابطه 

کنند، مورد بررسی دقیق قرار هنجار حقوقی را توجیه می

ئل ز مساکننده، یکی اگیرند. ارتباط میان این عوامل توجیهیـم

جاست که باشد. مسئله اینی در فرمالیسم حقوقی میاساس

ل کننده به صورت انفرادی و مستقآفرینی عوامل توجیهنقش

الب یک مجموعة قسیستمی و در -منداست یا به صورت نظام

باشد. یکی از محورهای منسجم که دارای نظم منطقی می

اصلی در تحلیل فرمالیسم حقوقی، تفکیک میان قالب و 

 ابط حقوقی است. در رویکرد فرمالیسم حقوقی هدفماهیت رو

کننده این است که عالم حقوق به صورت یک مجموعة توجیه

ر نشان داده شود. برای این منظور سه عنصر مهم باید مدنظ

لیسم در رویکرد فرما. (16)قرار گیرد: ماهیت، ساختار، مبنا 

که ذاتاً  تمند اسای هنجاررسیدن به رویهحقوقی، افق اصلی 

 درک باشد. قابل

گرایی جایگاه اخالق در پرتو فرمالیسم و کثرت. 7-5

 حقوقی

به  تک روابط حقوقیتوان برای تکق اساساً نمیدر عالم حقو

صورت مصداقی قاعده وضع کرد. زیرا اصوالً این روابط و 

زار بینی نیست. حقوق ابها به طور دقیق قابل پیشگسترة آن

ه را ب که تنظیم روابطکنندة روابط است. حقوق برای اینتنظیم

 حرکتنحو احسن انجام دهد باید با تکیه بر دو محور اصلی 

رواضح است مادامی که ـبینی. پکند: امنیت، قابلیت پیش

 بندی روابط و تعیین عنوان برای هریک وجود نداشتهطبقه

شت بینی بودن سرنوط و قابل پیشـباشد، اصوالً امنیت رواب

ع در بینی، در واقشود. امنیت و قابلیت پیشها، حاصل نمیآن

عنصر اساسی  ه دارای پنجـون کـفهوم حکومت قانـبطن م

تند شوند؛ عناصر مفهوم حکومت قانون عبارباشد تعریف میمی

از: دسترسی به عدالت و رسیدگی قضایی، جزمیت حقوقی، 

 .(17)تناسب، برابری و عدم تبعیض، شفافیت 

غاز آیه در رویکرد فرمالیسم حقوقی، تحلیل، ابتداعاً از یک فرض

کنندة بودن رابطه یا هنجار شود؛ و آن فرضیه توجیهمی

ه عقب، به دنبال یافتن ـی بـی است. سپس در گامـحقوق

در گام  های مفهوم یا رابطه مورد نظر است. سپسشرطپیش

... ة دوم و سوم وـهایِ الیرطـشتن پیشـدوم به دنبال یاف

 باشد. یـم

و نهادهایی که حقوق به  ، قواعدفرمالیسم به مفاهیم، اصول

فرمالیسم با  دهد.، اهمیت میکندپیدا میها انسجام واسطة آن

های یک شفافیت ذاتی رفتار مفاهیم حقوقی مانند نشانه

 گونه که حقوقدانانها را همانآن کندکند و تالش میمی

اندیشند و از که درباره آن مفاهیم می)مقصود همان افرادی 

کنند، بفهمد؛ بر این اساس، از درک می (گویندها سخن میآن

و  قابل فهم است یدرون زاویة نگاه دیدگاه فرمالیسم، حقوق از

نیازی به ترجمه شدن به زبان علمی رشته دیگری ندارد. 

یسم حقوقی بر انسجام تأکید دارد؛ باید توجه داشت که فرمال

انسجام یک مفهوم درونی است. مقصود از انسجام این است که 

ما با یک مجموعه ساختاری مواجه هستیم، که اجزاء سازندة 

کنند. در چنین مجموعه به صورت یکپارچه عمل می

دهندة آن است. تر از اجزاء تشکیلساختاری، کل مجموعه مهم
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معیار تشخیص انسجام، حمایت و وابستگی متقابل اجزاء یک 

چه گفته شد، رویکرد فرمالیستی مجموعه است. باتوجه به آن

به حقوق در واقع یک رویکرد درونی و ارزیابانه )و نه توصیفی( 

است. در فرمالیسم حقوقی هدف، تعیین معیارهای ارزیابی 

 .(18) است که نسبت به پدیدة هدف، درونی هستند

 یک استدالل» ةدرک سنتی از حقوق به مثاب حقوقی فرمالیسم

این  مبانی اولیة .دهدقرار میاصالح  مورد را« ی ذاتیاخالق

پذیری برای روابط مفهوم از حقوق با طرح ساختارهای توجیه

ر داین نگاه  ؛گرددمیبازارسطو به تفکرات منتسب به حقوقی 

یابد؛ و از طریق می بسطاس ای در باب حق از آکوینرساله

رگ حقوق بودن که در آثار فیلسوفان بز ادعاهای هنجاری

شود به حیات خود ادامه طبیعی مانند کانت و هگل یافت می

ا دهد. با دقت در اصول متمایزی که انسجام روابط حقوقی رمی

وان استقالل حقوق را، هم به عن ،فرمالیسم ،دهدنشان می

کننده، به ای توجیهای تحصیلی و هم به عنوان مجموعهرشته

ای کند نظریهیسم ادعا میالکند؛ بنابراین، فرمصراحت بیان می

ا است که در خود حقوق وجود دارد؛ به این دلیل که حقوق ر

 .(20, 19) ددهاز درون گسترش می

 

 منطقِ حاکم بر عالم حقوق. 8-5

در رویکرد سنتی، روابط تابعان حقوق در دو حالت قانونی و 

تر در پرتو این رویکرد، منطق ساده غیرقانونی قرار دارد؛ به بیان

ریاضی یا یک نگاه صفر و یکی بر عالم حقوق حاکم است. در 

نتیجه هنجارهای حاکم بر روابط تابعان یا ریشه در عالم حقوق 

و یا ریشه در عالم خارج حقوق )در اغلب موارد عالم اخالق( 

دارند. با گذشت زمان و حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر 

های اساسی مواجه شد؛ تابعان، رویکرد سنتی با چالشروابط 

زیرا در فضای مزبور نه منطق ریاضی بلکه منطق فازی حاکم 

باشد. این امر نیز نتیجة افزایش متغیرهای تأثیرگذار بر می

روابط تابعان بود. این باعث شد که در میان حقوقدانان این 

است  مسئله مطرح شود که: رفتارهای تابعان حقوق ممکن

که تحت تأثیر فضای پست مدرنیزم و منطق فازی، به جای این

های سنتی قانونی و غیرقانونی بودن قرار گیرد، در در حالت

های متنوع )اعم از قانونی بودن، کمتر قانونی طیفی از حالت

 .(21)بودن، غیرقانونی بودن، کمتر غیرقانونی بودن( قرار گیرد 

واژه فازی به معنای مبهم، غیرواضح و غیردقیق است. این 

زاده متولد میالدی توسط پروفسور لطفی 60در دهه رویکرد 

های صفر و یکی شد و به طور خالصه در مقابل منطق ارزش

تر در پرتو این منطق با توجه طراحی شده است. به بیان ساده

به تعدد متغیرها، خروجی ممکن است طیفی از مقادیر کامالً 

ی صحیح، صحیح، غلط، کامالً غلط، تاحدودی صحیح، تاحدود

توجه به این دیدگاه، نگاه به عالم  با .(23, 22)غلط، باشد 

های دوگانه سنتی مانند قانونی و غیرقانونی، حقوق در قالب

فایده است. در واقع باید حقوق را در الزامی و غیرالزامی بی

آوری شرایط و درجات مختلف و متنوعی از قانونی بودن یا الزام

آور متر الزامتوانند بیشتر یا کتر هنجارها میدید. به بیان ساده

مال ـآور(؛ و اعآور مطلق یا غیرالزامباشند )و نه حتما الزام

توانند بیشتر یا کمتر قانونی )و نه حتما قانونی مطلق یا یـم

 .(24)غیرقانونی( باشند 

 

سم اختصاصی شدنِ علم حقوق در پرتو فرمالی. 5-9

 حقوقی و منطق حاکم بر حقوق

سفه ارتباط با فرمالیسم حقوقی نظرات مختلفی از سوی فالدر 

ای هحقوق و علوم سیاسی ارائه شده است، که هرکدام از جنبه

ن ن از میاتوااند. البته میمختلف به این مفهوم پرداخته

های مختلف در ارتباط با فرمالیسم حقوقی نقاط دیدگاه

 پذیریمشترکی به دست آورد. مبنای اصلی فرمالیسم، توجیه

از  ایتر عالم حقوق، صرفاً مجموعهحقوق است. به بیان ساده

باشد، بلکه در بطن منطق نمینظم و بیهنجارهای بی

ر آثا کدیگر و نیزـیها با حوة ارتباط آنـهنجارهای مزبور و ن

ست ها، نظم منطقی مشهود است. در پرتو این نظم منطقی اآن

یر پذها توجیهکه هنجارهای عالم حقوق قابل درک و وجود آن

 .(4) خواهد شد

در واقع به هر میزان که روابط میان تابعان حقوق در سطح 

ها وجود داشته تری قرار گیرند و متغیرهای کمتری در آنساده

ها نیز به مراتب ساده کنندة آنباشد، هنجارهای حقوقیِ تنظیم

هرچه روابط تابعان حقوق در  و کلی خواهد بود. در مقابل،

تری قرار گیرند و متغیرهای بیشتری در آن سطح پیچیده
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ها نیز به کنندة آنوجود داشته باشد، هنجارهای حقوقیِ تنظیم

تر عالم حقوق به بیان ساده شود.تر میتر و جزئیمراتب پیچیده

مدرنیزم و منطق با گذشت زمان و حاکم شدن فضای پست

. (25) کندنکسار و اختصاصی شدن حرکت میفازی به سمت ا

سو با توجه به ورود متغیرهای جدید و در نتیجه، از یک

مختلف به فضای روابط میان تابعان حقوق، روابط مزبور در 

واقع اختصاصی شده و در پاسخ به این روابط اختصاصی نیز در 

عالم حقوق، هنجارها و مقررات اختصاصی، طراحی و تولید 

ی عالم شده است. از سوی دیگر، مناسبات میان هنجارهای کل

مال در ـحقوق )که در قامت اصول و قواعد کلی برای اع

اند( با هنجارها و های مختلف حقوقی طراحی شدهوزهـح

های مختلفی از قبیل تعارض، مقررات اختصاصی، با چالش

 (.26) تزاحم و به طورکلی عدم هماهنگی، مواجه شده است

 

 نرم مفهوم حقوق .10-5

نرم این است که حقوق یک پدیدة  بنای اصلی تئوری حقوق

 از صفر و صدی نیست )یا نباید باشد(. این نگاه که برگرفته

عنی ـکرد کالسیک، یـباشد، روییـضای منطق فازی مـف

ای گرایی را با چالش مواجه کرده است. به تعبیری فضبـقال

بط را مورد تحلیل و های مختلفی از رواحقوق باید طیف

. ها بپردازدبررسی قرار دهد و در مرحلة بعد به تنظیم آن

نه وگادهای باتوجه به این دیدگاه، نگاه به عالم حقوق در قالب

ایده فیسنتی مانند قانونی و غیرقانونی، الزامی و غیرالزامی ب

است. در واقع باید حقوق را در شرایط و درجات مختلف و 

تر ن سادهبه بیا .(26) آوری دیدبودن یا الزام نیمتنوعی از قانو

های قی روابط تابعان حقوق در طیفی از حالتوضعیت حقو

 مختلف از جمله: قانونی، کمتر قانونی، غیرقانونی، کمتر

قوقدانان نظر میان ح اختالف .(27)گیرد غیرقانونی و... قرار می

-الملل در ارتباط با مکاتب حقوقیبین و نویسندگان حقوق

ا ت آن بالمللی و مناسبابین فلسفی و نوع نگاه به فضای روابط

یار الملل، باعث شده است که تعاریف و تعابیر بسبین حقوق

 نرم ارائه شود. حقوق مختلفی از

نرم به  به اعتقاد برخی از حقوقدانان، ریشه اصلی مفهوم حقوق

رخی نویسندگان با یک . ب(28) گرددمینایر بازتفکرات لردمک

ای از قواعد رفتاری نرم مجموعه حقوق»کلی معتقدند که  نگاه

آوری، در عمل دارای تأثیر رغم فقدان عنصر الزاماست که علی

 ن حقوقبرخی دیگر از نویسندگا .(29)« باشدای میگسترده

نرم قواعد رفتاری است  حقوق»کنند: نرم را چنین تعریف می

آوری حقوقی نرسیده است، اما در تحلیل و که به مرحله الزام

 .(30)« رسی مفاهیم مختلف حقوقی مؤثر استبر

وب هر نوع سند مکت»برخی دیگر از نویسندگان حقوق نرم را: 

 دربردارندة اصول، دانند کهغیرمعاهداتی می المللیبین

 البقرغم فقدان استانداردها و یا سایر اظهاراتی است که علی

 «کندا را فراهم میهبینی رفتار آتی دولتحقوقی، امکان پیش

تعاریف مطرح شده تا حدودی در تبیین ماهیت حقوق  .(31)

 ا راهرسد که هیچ کدام از آننرم مؤثر هستند اما به نظر می

 توان یک تعریف جامع و مانع قلمداد کرد. تعریفی کهنمی

 اریفهای تعاند تقریباً برخی جنبهپروفسور سندن ارائه کرده

که در قواعد رفتاری »فوق را با هم درنظر گرفته است: 

ما اند، شوآوری حقوقی ندارند بیان میابزارهایی که قدرت الزام

توانند آثار حقوقی مشخص )غیرمستقیم( با این وجود می

اد ایج توانند آثار عملیداشته و یا درنظر داشته باشند، و می

در این تعریف در واقع شاهد کشمکش میان قصد و « کنند.

د نرم، قواع وییم حقوقجاست که باید بگنتیجه هستیم. این

ی ایةکند که هدف آن حداقل برخی آثار رورفتاری را ایجاد می

م لزااست، اما این آثار بستگی به فاکتورهایی غیر از قدرت ا

 .(32)حقوقی است 

توان به یابیم که چند عنصر را میمیبا توجه به تعاریف فوق در

عنوان عناصر مشترک تعاریف مذکور تعیین کنیم: عنصر اول 

باشد. عنصر دوم ظهور در ابزارهایی که فاقد قواعد رفتاری می

د اراده صریح قدرت الزام حقوقی هستند. عنصر سوم وجو

به تعبیری هر  .(33)باشد واضعان برای توسل به حقوق نرم می

عنصر  .(34)باشد نرم نمی آوری الزاماً حقوقتعهد غیرالزام

عنصر پنجم . (35)باشد چهارم آثار عملی و تأثیر بر رفتار می

به جهت اینکه  باشد.داشتن عبارت پردازی و سیاق ویژه می

کلی حقوق اشتباه نشود باید  نرم با مفاهیم مانند اصول حقوق

کلی پردازی خاص خود باشد، زیرا اصولدارای ادبیات و عبارت

حسن نیت( نیز حاوی تعهدات و قواعد  حقوق )مانند اصل
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چه که تا به حال بیان از آن .(36)مشخص و منجزی نیستند 

نرم،  توان چنین نتیجه گرفت که از منظر حقوقشد، می

مرزبندی کامالً دقیق و منجزی میان حقوق و غیرحقوق وجود 

نرم خود در این فضای بینابینی قرار گرفته  ندارد، و حقوق

 .(37)است 

 

 لمللابین حقوق نرم و منابع کالسیک حقوق. 11-5

 ناساسانامه دیوا 38ه نرم، مفاد ماد در بحث مفهوم حقوق

هم محسوب ـدادگستری یک مسئله مبنایی و م المللیبین

 اساسانامه 38ه شود. برخی نویسندگان اصوالً فضای مادمی

اد لمدقدیوان را به عنوان یک مانع بر سر راه مفهوم حقوق نرم 

الف ، مخکنند و با ارائه تفسیری مضیق و بسته از ماده مزبورمی

 باشند و آن را مرتبط با فضاینرم می وجود مفهوم حقوق

 .(38)دانند الملل میبین اخالق، سیاست و روابط

باشد که نرم می هوم حقوقدر مقابل، دیدگاه طرفداران مف

 38ه کاری متفاوت به مواجه با چالش مادهرکدام با راه

را به  38ه اند. برخی از این نویسندگان اساساً مادپرداخته

نرم را  کنند، بلکه مفهوم حقوقعنوان یک مانع قلمداد نمی

دانند. تکیة استدالل این دسته مستتر در مفاد ماده مزبور می

باشد. به تعبیری توسل به می« انصاف»بر مفهوم  از نویسندگان

دانند؛ به بیان نرم را در قالب توسل به انصاف مجاز می حقوق

نرم در واقع مصداقی از توسل  تر توسل به مفهوم حقوقساده

توسل به انصاف در مواردی صورت  .(39)باشد به انصاف می

گیرد که ماحصل اِعمال قواعد حقوقی محض عادالنه نباشد. می

کننده به اختالف، خود را در جایگاه در نتیجه، مرجع رسیدگی

کند و باتوجه به شرایط خاصِ اختالف به واضع قاعده فرض می

نویسندگان در نظر این  .(40)کند ام میوضع قاعده خاص اقد

در قسمت اول منابع اصلی برای حل و فصل اختالف  38ه ماد

دهد، اما کننده به اختالف قرار میرا در اختیار مرجع رسیدگی

در قسمت دوم در فرض توافق اصحاب دعوی، مرجع حل 

اختالف امکان خروج از چارچوب قسمت اول را دارد، اما این 

هایت اختیار مطلق خروج به معنای فقدان و خالء محض و در ن

باشد؟ پاسخ این دسته از حقوقدانان منفی مرجع قضایی می

است. به تعبیری در اینجا مرجع حل و فصل اختالف باید برای 

به دست آوردن قاعده مناسب، متوسل به منابع و اسنادی شود 

 امعهـکه بتواند از طریق شناسایی قصد طرفین اختالف، ج

حوال قضیه، قاعده حاکم را تعیین المللی و سایر اوضاع و ابین

یا معرفی کند. این اسناد و منابع در واقع همان مواردی 

المللی و فراتر از منابع بین هستند که به مرور زمان در رویة

اند. بنابراین مطابق ایجاد و پخته شده 38ه اصلی مندرج در ماد

 38ه این دیدگاه مفهوم حقوق نرم زیر چتر مفهوم انصاف و ماد

 .(41)دادگستری قرار دارد  المللیبین اساسانامة دیوان

ز دسته دیگر از نویسندگان معتقد هستند که اصوالً باید ا

اساسانامه گذشت. به تعبیری این گروه از  38ه فضای ماد

ابل هستند اما در مق 38ه طرفی قائل به بسته بودن فضای ماد

 هادمعتقدند که بیش از یکصد سال از تدوین اولین نسخه از م

ر دآفرینی قشگذشته است و ماده مزبور توان الزم برای ن 38

لوصف در امع .(42)المللی را به تنهایی ندارد بین فضای روابط

وق توافقی مبنی بر احصاء منابع حقالمللی بین فضای حقوق

را باید  38ه که چارچوب مادالملل وجود ندارد، و مضافاً اینبین

لل مدر فضای اساسانامه دیوان و حداکثر در قالب نظم منشور 

ق متحد تفسیر و اعمال کرد، به تعبیری اعطای عنوان مصادی

شکال اصوالً با ا 38ه به محتوای ماد لالملبین منابع حقوق

شد  توان مدعیتر در حال حاضر نمیمواجه است. به بیان ساده

المللی حاکم که صرفاً یک نظم حقوقی بر فضای روابط بین

است و آن نظم منشور ملل متحد است که نگهبان اجرای آن 

 .(43)دادگستری است  المللیبین نیز دیوان

 

اد ملل های پزشکی در اسنکحق بر دریافت کم. 12-5

 متحد

های پزشکی به عنوان یکی از مصادیق حق بر دریافت کمک

ختار آور نهاد در ساهای بشردوستانه در اسناد غیرالزامکمک

 رسیملل متحد مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به بر

 ها خواهیم پرداخت.آن
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ملل الد کمیسیون حقوق بیننویس مواپیش. 1-12-5

 راجع به حفاظت افراد در هنگام وقوع بالیا

منشور  13ماده  1مجمع عمومی ملل متحد به موجب بند 

هده الملل را بر عملل متحد وظیفه تدوین و توسعه حقوق بین

دارد. مجمع عمومی نیز این وظیفه را بر عهده کمیسیون 

 الملل قرار داده است. در نتیجه کمیسیون حقوقحقوق بین

و « هتوسعه مترقیان»لل به موجب اساسانامة آن وظیفه المبین

ق عهده دارد. کمیسیون حقو الملل را برحقوق بین« تدوین»

د کنالملل در موضوعات مختلف گزارشگر ویژه انتخاب میبین

ر دنویس مواد های وی در نهایت منتهی به تهیه پیشو گزارش

میسیون شود. در گام بعد کارتباط با موضوع مورد بحث می

نتیجه کار را در اختیار کمیته ششم و مجمع عمومی ملل 

دهد که در گام آخر مجمع حاصل کار متحد قرار می

 هایالمللی در کنفرانسکمیسیون را در قالب معاهدات بین

 ها برساند.المللی به تصویب دولتبین

موضوع حفاظت از افراد در هنگام  2008کمیسیون از سال 

 لنسیاوا ر دستورکار خود قرار داد. آقای ادآردووقوع بالیا را د

 آسپینا به عنوان گزارشگر ویژه کمیسیون در همین راستا،

 2016ها در سال هشت گزارش ارائه کرد که نهایتاً این گزارش

در  نویس مواد راجع به حفاظت از افرادمنتهی به تصویب پیش

ین لی اجا بررسی تفضیهنگام وقوع بالیا شد. هدف ما در این

ر نویس نیست، زیرا که این مطلب باید به طور مستقل دپیش

 پژوهشی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

کند، قلمرو نویس خودنمایی میای که در این پیشاولین نکته

واد ـقوق و تکالیف موضوع مـکلی آن است. به تعبیری ح

ها، بلکه در ارتباط با نویس، نه فقط در ارتباط با دولتپیش

هایی که سایر بازیگران غیردولتی و به تعبیری تمام موجودیت

پردازند، است آفرینی میها و بالیا به نقشدر زمان وقوع بحران

نویس یک فضای باز ایجاد کرده در واقع در این پیش .(44)

است تا بتواند به بیان و تشریح اصول مبنایی حاکم بپردازد. در 

کرامت »دارد: طرح کمیسیون مقرر می 4همین راستا ماده 

د مورد احترام و اتی افراد انسانی در مواقع بروز بالیا بایذ

کرامت ذاتی انسان در اسناد مختلفی از  .«صیانت قرار گیرد

جمله مقدمة منشور ملل متحد، مقدمة اعالمیه جهانی حقوق 

میثاق حقوق مدنی و  10ماده  1، بند 1948بشر مورخ 

قتصادی، اجتماعی و میثاق حقوق ا 13ماده  1سیاسی، بند 

المللی رفع تمام اشکال فرهنگی، مقدمة کنوانسیون بین

تبعیض نژادی، مقدمة کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض 

علیه زنان، مقدمة کنوانسیون مبارزه شکنجه و سایر رفتارها و 

 ،37، 28آمیز، مواد های ظالمانه، غیرانسانی یا اهانتمجازات

مشترک  3ماده  1کودک، بند کنوانسیون حقوق  40و  39

های ژنو برای حفاظت از قربانیان جنگ و نیز مواد کنوانسیون

پروتکل دوم، مورد شناسایی  4پروتکل اول و ماده  85و  75

الملل نیز در تفسیر ماده قرار گرفته است. کمیسیون حقوق بین

این اسناد را مورد اشاره قرار داده است. باید  2ذیل پاراگراف  4

و کرامت ذاتی  4داشت که کمیسیون در تفسیر ماده دقت 

های جهانی انسان به عنوان یک اصل مبنایی، به کنوانسیون

کند متوسل شده است، این امر ما را به این جهت هدایت می

های مزبور و با توجه به جهانی بودن کنوانسیون 4که ماده 

 المللی،ها از سوی اکثریت دول عضو جامعه بینپذیرش آن

رسد باشد. در نتیجه به نظر میدارای یک عقبة عرفی می

جا نه اقدام به توسعه بلکه صرفاً به تدوین کمیسیون در این

الملل عرفی موجود پرداخته است. نباید از نظر دور حقوق بین

داشت که مفهوم کرامت انسانی در برخی اسناد خاص در 

قرار گرفته های طبیعی نیز مورد شناسایی شرایط بروز بحران

المللی صلیب سرخ است، مانند اصول راهنمای فدراسیون بین

و هالل احمر برای تسهیالت داخلی و مقررات امدادرسانی 

دارد: های اولیه در بالیا که مقرر میالمللی و کمکبین

ها باید... همیشه کرامت بازیگران امدادرسان و کارکنان آن»

این نکته  .«محترم شمارندتحت تأثیر بالیا را انسانی اشخاص 

کمیسیون مدنظر قرار داده  4نیز در پاراگراف سوم تفسیر ماده 

 شده است.

نویس، پیش 5مبنای اصل کرامت انسانی، کمیسیون در ماده بر

برای افراد تحت تأثیر بالیا، حق برخورداری و صیانت از حقوق 

بشر را مورد شناسایی قرار داده است. کمیسیون اصطالح 

را به صورت کلی به کار برده است. مطابق با « بشر حقوق»

تفسیر کمیسیون مقصود از حقوق بشر تمام مصادیق حقوق 

باشد که دارای مبنای عرفی یا حسب مورد معاهداتی بشری می
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باشند. در این میان، حق حیات به صورت ویژه در پاراگراف می

دولتی مورد تأکید کمیسیون قرار گرفته است.  5تفسیر ماده  6

که از اتخاذ اقدامات مقتضی جهت جلوگیری یا واکنش به 

شود، امتناع کند، در واقع بالیای طبیعی که منجر به مرگ می

میثاق حقوق مدنی و  6ماده  1حق حیات موضوع پاراگراف 

 .(45) سیاسی را نادیده انگاشته است

کمیسیون، واکنش به بالیا باید نویس پیش 6اساس ماده بر

طرفی، انصاف و عدم تبعیض صورت اساس اصول انسانیت، بیبر

گیرد. مبنای اصلی این اصول بشردوستانه نیز مفهوم 

المللی است که دیوان بین« مالحظات اولیه انسانی»

مورد استناد قرار داد. نکته  (46)دادگستری در قضیه کورفو 

حظات اولیه مال»جالب توجه این است که دیوان مبنای مفهوم 

را در واقع از منبعی غیرکنوانسیونی و غیرعرفی به « انسانی

دست آورده است. در واقع اصل مورد نظر در فضای دهة چهل 

اما با . (47)میالدی داخل در قلمرو حقوق موضوعه نبوده است 

به تدریج قوام « الحظات اولیه انسانیم»گذشت زمان اصل 

یافته و جایگاهی عرفی پیدا کرده است و از سوی دیگر اصول 

دم تبعیض در قالب ـطرفی، انصاف و عانسانیت، بی

اند های بشردوستانه از آن مشتق شدهها و عرفکنوانسیون

رسد که اصول مبنایی بشردوستانه در نتیجه به نظر می .(44)

باشند، حق بر یکه خود دارای مبنای عرفی و کنوانسیونی م

شناسند. حق های بشردوستانه را به رسمیت میدریافت کمک

های بشردوستانه را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار بر کمک

های داد. یکی از جهت حق اشخاص برای دریافت کمک

بشردوستانه )که تا بدین قسمت مورد بحث بود( و دیگری حق 

ها و بازیگران جه دولتهای بشردوستانه که متوبر ارائه کمک

شود. بشردوستانه مانند هالل احمر و صلیب سرخ می

های کمیسیون نیز در ادامه به جنبه دوم حق بر کمک

نویس، پیش 7بشردوستانه پرداخته است. ابتدا به موجب ماده 

ها موظف هستند که در موارد وقوع بالیا، با یکدیگر، با دولت

ران ـر، و سایر بازیگملل متحد، صلیب سرخ و هالل احم

دهندة رسان، همکاری کنند. این موضع کمیسیون نشانکمک

ها و به جایگاه ویژه صلیب سرخ و هالل احمر و نیز قطعنامه

های طور کلی اسناد مربوط به این دو نهاد در بحث کمک

صادیق ـمیسیون در ارتباط با مـباشد. کیـبشردوستانه م

ها حکمی ارائه رای آنحوة اجـهای بشردوستانه و نکمک

در واکنش به بالیا را در  کند بلکه صرفاً اشکال همکاریمیـن

زبور ـدهد. به موجب ماده میـرار مـمورد اشاره ق 8ماده 

های بشردوستانه، هماهنگی اقدامات امدادرسانی و کمک

المللی، در دسترس قرار دادن پرسنل، تجهیزات ارتباطات بین

نیز منابع علمی، پزشکی و فنی، از جمله و کاالهای امدادی، و 

 شوند.اشکال همکاری محسوب می

الیا یر بها و بازیگران بشردوستانه، دولت تحت تأثدر کنار دولت

باشد. دولت تحت نیز دارای نقش و وظایف خاص خود می

، های امدادیتأثیر، باید از حفاظت از اشخاص و ارائه کمک

اصلی را در جهت  اطمینان حاصل کند و همچنین نقش

های امدادی ایفا کند کنترل، هماهنگی و نظارت بر کمک

همچنین در مواردی که بالیا در مقیاسی فراتر از . (44)

شود، دولت های داخلی برای واکنش به آن ایجاد میظرفیت

 د وها، ملل متحتحت تأثیر بالیا موظف است که از سایر دولت

د سایر بازیگران بشردوستانه تقاضای کمک و امدادرسانی کن

ملل متحد و سایر بازیگران  ها،از طرف دیگر دولت. (44)

ت توانند پیشنهاد کمک و امدادرسانی به دولامدادرسان می

رای باست که  اما نکته مهم این .(44)تحت تأثیر بحران دهند 

ولت های خارجی نیاز به رضایت دها و امدادرسانیارائه کمک

دون بباشد، هرچند که دولت مزبور نباید تحت تأثیر بالیا می

ی عالم رضایت، خودداردلیل موجه و به صورت خودسرانه از ا

همچنین وظیفه حفاظت از پرسنل امدادرسان، ، (44)کند 

 .(44) تجهیزات و کاالها را برعهده دارد

شود، در قسمت قبل یعنی حق طور که مشاهده میهمان

های بشردوستانه، کمیسیون در اشخاص برای دریافت کمک

تفسیر مواد، به قواعد عرفی و کنوانسیونی متوسل شده است؛ 

ما را  باشد کهدر نتیجه سیاق عبارات کمیسیون به نحوی می

کند که در واقع کمیسیون به تدوین به این سو هدایت می

قواعد موجود پرداخته است، اما در قسمت بعد یعنی حق بر 

های بشردوستانه، ادبیات کمیسیون در تفسیر مواد ارائه کمک

باشد، زیرا یک عامل بسیار مهم که همان بسیار محتاطانه می

داخلی  در امورها و اصل عدم مداخله حاکمیت ملی دولت
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است، باید جایگاهی ویژه در محاسبات حقوقی کمیسیون 

داشته باشد. به دلیل همین اصطحکاک میان اصل حاکمیت 

ها ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی با حق دولتملی دولت

های بشردوستانه و بازیگران بشردوستانه بر ارائه امداد و کمک

مواد مزبور بیشتر متوسل به است که اوالً کمیسیون در تفسیر 

های مجمع عمومی ملل اسناد حقوق نرم از جمله قطعنامه

متحد، شورای امنیت، صلیب سرخ و هالل احمر شده است؛ و 

ثانیاً در موارد خودداری خودسرانه و غیرموجه دولت تحت 

داد و ـر پذیرش امـالم رضایت مبنی بـتأثیر بحران در اع

بینی نکرده سازوکاری را پیش های بشردوستانه خارجی،کمک

 است.

 

 جمع عمومی ملل متحدمهای قطعنامه. 2-12-5

های مربوط به ای از توصیهمجمع عمومی ملل متحد مجموعه

و نیز ایمنی  ،(48)های اضطراری بشردوستانة ملل متحد کمک

و گذر از امدادرسانی  (49)ستانه و حفاظت از پرسنل بشردو

های ای متعاقب بحرانهای توسعهمحض به سمت فعالیت

ه هایی کرا تهیه کرده است. در میان قطعنامه (50)طبیعی 

 2816مجمع عمومی ملل متحد صادر کرده است، دو قطعنامة 

نقش مهمی  (52) 1991مورخ  182/46و  (51) 1972مورخ 

، 2816کنند. قطعنامه های بشردوستانه ایفا میدر بحث کمک

امدادرسانی ملل متحد با اختیارات کننده دفتر هماهنگ

گسترده برای هدایت واکنش ملل متحد به بالیای طبیعی و 

غیرطبیعی، را تأسیس کرد. مطابق مفاد قطعنامه مزبور، 

های ها، بسیج و هماهنگ کردن فعالیتهمکاری با دولت

المللی و غیردولتی بشردوستانه های بینامدادرسانی سازمان

های تأثیر بحران، از جمله صالحیتمتعاقب درخواست تحت 

های باشد. همچنین این دفتر اجازه دریافت کمکاین دفتر می

تواند ارائه شده در عملیات امدادرسانی ملل متحد را دارد، و می

های تحت بندی نیازهای امدادی، دولتبرای ارزیابی و اولویت

صیه ها توبه دولت 2816تأثیر بالیا را یاری رساند. قطعنامه 

هایی برای وقوع بالیای احتمالی تهیه کنند، کند که برنامهمی

مقامات ملی برای امدادرسانی منصوب کنند، ذخایری از منابع 

هایی را اضطراری فراهم کنند، در زمینه امدادرسانی آموزش

های هشداردهندة ملی را تقویت و ارائه کنند و نهایتاً سیستم

ها خواسته شده که از دولت بهبود ببخشند. در این قطعنامه

ترتیبات حقوقی الزم برای تسهیل دریافت کمک، و به طور 

ها مشخص نیاز به حقوق پرواز و فرود و نیز مزایا و مصونیت

طور که برای کارکنان بشردوستانه، را فراهم آورند. همان

مشاهده شد در این قطعنامه نه به اصول کلی و حقوق افراد 

های لکه به جزئیات عملیات ارائه کمکتحت تأثیر بالیا، ب

بشردوستانه، به ویژه مالحظات و ترتیبات حقوقی داخلی، 

 182/46پرداخته شده است. اما قطعنامه دوم، یعنی قطعنامه 

های اضطراری بشردوستانة در مورد تقویت هماهنگی کمک

المللی برای ملل متحد، به طور سیستماتیک چهارچوب بین

در نظر گرفتن  با .(53)نه را توسعه داد های بشردوستاکمک

ایجاد کرده بود، قطعنامه  2816چهارچوبی که قطعنامه 

ای از اصول راهنمای مربوط به مبانی و ، مجموعه182/46

های بشردوستانه، و همچنین بازنگری و های ارائه کمکروش

تقویت سیستم ملل متحد برای هماهنگی در واکنش به بالیا 

اساسی دولت تحت  را، تعریف کرد. اصول مهمی از جمله: نقش

های بشردوستانه در قلمرو تأثیر بالیا در هماهنگی و ارائه کمک

آن؛ لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و نیز لزوم وجود 

های رضایت دولت تحت تأثیر بالیا برای پذیرش کمک

های بشردوستانه المللی؛ و فراهم آمدن کمکبشردوستانه بین

طرفی و انصاف؛ در چهارچوب در سایه اصول انسانیت، بی

توانیم بگوییم که قطعنامه مزبور تبلور پیدا کردند. در واقع می

ملی ـتری از حدود مفهومی و عاین قطعنامه، نقشه دقیق

ور که مشاهده ـطهای بشردوستانه ترسیم کرد. همانکمک

، بر روی 2816شود تأکید این قطعنامه به مانند قطعنامه می

باشد و به حقوق افراد المللی به بالیا میبین های ملی وواکنش

جا باید به پردازد. نکته دیگری که در اینتحت تأثیر بالیا نمی

عالوه بر تأیید  182/46آن اشاره کنیم این است که، قطعنامه 

مجدد مسئولیت اولیه دولت برای ارائه کمک، نقش مهم ملل 

عملیات های تخصصی وابسته به آن را در متحد و سازمان

الوصف باید گفت دهد. معامدادرسانی را مورد تأکید قرار می

های بشردوستانه، به ویژه که تمرکز مجمع عمومی بر کمک

متعاقب بالیای طبیعی و انسانی، اهمیت جایگاه دولت در ارائه 
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که رغم اینیـعل .(54)کند ها، برجسته میمؤثر کمک

آور نیستند، اما این دسته از های مجمع عمومی الزامقطعنامه

های ها و سازماناسناد حقوق نرم به مرور زمان، رویه دولت

قوق ـدی که کمیسیون حـالمللی را شکل دادند، به حبین

حفاظت افراد در هنگام ه نویس مواد مربوط بالملل در پیشبین

، که در قسمت قبل به بررسی آن پرداختیم، در ایوقوع بال

ه ـتفسیر مواد مختلف از جمله مواد مربوط به حق بر ارائ

های مجمع عمومی ملل های بشردوستانه، به قطعنامهکمک

های مزبور شکل اساس قطعنامهها که برمتحد و رویه دولت

 گرفته، اشاره داشته است.

 

 آور ارزیابی کلی اسناد غیرالزام. 13-5

رسد اسناد ارزشمند و پرمحتوایی در ارتباط با به نظر می

های بشردوستانه در واکنش به وقوع بالیا وجود دارد. کمک

رم در بحث ـقوق نـه مشاهده شد، اسناد حـطور کهمان

های بشردوستانه به مانند قطعات مختلف یک زجیره به کمک

کنند. با نگاهی به روند تصویب اسناد هم متصل عمل می

های یابیم که ابتدا حق بر کمکبررسی شده، درمی

بشردوستانه با تکیه بر مفاهیم پایه و مبنایی حقوق بشر مانند 

کرامت انسانی، در قامت یک اصل کلی وارد ادبیات بازیگران 

دولتی و غیردولتی شد. این گام اول در واقع سرآغاز زنجیرة 

ست که دارای یک نظم منطقی هستند. این اصل اسنادی ا

آفرینی بپردازد، که بتواند در عالم حقوق به نقشکلی برای این

نیاز دارد که قواعد مختلفِ مربوط به عناصر و نحوة عملیاتی 

شدن، از آن مشتق شود. قواعد مزبور در واقع در رویة بازیگران 

تر این هشود. به بیان سادغیردولتی و دولتی متبلور می

بازیگران غیردولتی و دولتی هستند که در عمل و با توجه به 

بندی و کلی را چهارچوبشرایط و متغیرهای مختلف، اصول

کنند.  در تر مشخص میها به صورت دقیقمحدودة اعمال آن

رسد که رویه بازیگران مرحله بعد، نوبت به اسناد دیگری می

حقوقی مدون معرفی  غیردولتی و دولتی را در قامت قواعد

توانند از رغم فقدان الزام حقوقی، میکند. این اسناد علیمی

المللی، ارزش جهت ایجاد همگرایی در مواضع بازیگران بین

متقاعدکننده معنوی، اخالقی، یا سیاسیِ بیشتر از متون 

چه که بیان شد، به آور، داشته باشد. با توجه به آنحقوقی الزام

نگاهی بازتر به مسئله منابع حقوقی داشته  رسد بایدنظر می

تواند گام مهمی در باشیم. در نظر گرفتن منابع جدید، می

در . (55)شود گیری قواعد حقوقی محسوب میتبلور و شکل

هایی که از طریق ها و توافقتوانیم به توصیههمین راستا می

اند، اشاره های دیپلماتیک پذیرفته شدهکنفرانس یا نشست

می متون، در هر شکل و فرمتی، حتی کنیم. پذیرش رس

نفرانس و ـها در کوسط نمایندگان دولتـآور، تغیرالزام

المللی، ارزش سیاسی قوی را برای چنین های بیننشست

کند. همچنین اصول راهنما و حداقل متونی فراهم می

استانداردها ایجاد شده توسط مؤسسات تخصصی و نمایندگان 

دراسیون ـانند فـهای خاص مروهـلل متحد و حامیان گـم

وسعه هنجارهای ـالمللی صلیب سرخ نقش مهمی در تبین

کنند. نمونه بارز آن، اعتبار اصول راهنما در المللی ایفا میبین

حداقل در روند تکمیل و  1998جایی داخلی مورخ مورد جابه

ها و بازیگران بشردوستانه و استفاده و رویه بعدی دولت

توانیم به الملل است. در همین راستا مینکمیسیون حقوق بی

پذیرش گسترده و فراگیر اصول راهنما و حداقل استانداردهای 

یافته توسط بازیگران غیردولتی در قالب اسناد حقوق توسعه

نرم اشاره کنیم. رویه بازیگران اصلی غیردولتی بشردوستانه، 

یرا ساز است، زتر رویهبرای سایر بازیگران غیردولتی راحت

ترین عنصر در مذاکرات و ایجاد وحدت رویه که حاکمیت اصلی

ملی است، وجود ندارد. این مسئله به فراگیر شدن و فشار 

سویی با رویة سیل ها برای همالمللی دولتبیشتر به جامعه بین

شود. پرواضح است که در عظیم بازیگران غیردولتی منتهی می

ها و بازیگران شامل دولتالمللی تر، جامعه بینیک نگاه کلی

ای از فعالیت غیردولتی است. این بازیگران غیردولتی در مرحله

شوند. همین مسئله موجب گام میها همکار و همبا دولت

شود. از ها میتسری و سرایت رویة بازیگران غیردولتی به دولت

آور طریق این سلسله اسناد حقوق نرم، استانداردهای غیرالزام

اسناد قبلی ایجاد شده است، در نتیجه یک اساس رـب

المللی معتبر، در حالی که به ای از هنجارهای بینجموعهـم

طور همزمان ارزش اسناد اصلی از طریق تأیید مکرر اصول 

های بشردوستانه شود، برای کمکموجود در آن تقویت می
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واضح است که تأثیر الوصف پرمع .(56)ایجاد شده است 

های آور برای کمکاستانداردهای هنجارهای غیرالزام

ها و بازیگران بشردوستانه بشردوستانه بر رویه واقعی دولت

تواند متفاوت باشد. برای مثال اصول راهنمای مؤسسه می

ها وارد به وضوح توسط دولت مویسان رالملل حقوق بین

ری ساختارهای داخلی نشد و در طرح کمیسیون هم تبلو

 ها نام بردیم. خالف سایر اسنادی که از آننداشت، بر

 

 گیرینتیجه. 6

ظر ز یک منهای حقوق نرم باید ادر توسل به هنجارها و قالب

 قوقحجانب احتیاط را رعایت کرد؛ نباید از نظر دور داشت که 

 هالتی دوتواند این واقعیت را نادیده انگارد که، پایبندنرم می

سبت به استانداردهای غیرحقوقی و بازیگران غیردولتی ن

ی مبنایاسی، اخالقی یا تکنیکی )و نه برمبنای مالحظات سبر

نتیجه از یک طرف تعهدات  باشد. درقواعد حقوقی(، می

 ند و از طرف دیگر این پایبندیطلبحقوقی پایبندی را می

اً شود. این مسئله ذاتمبنای مالحظات غیرحقوقی حاصل میبر

در  کند کهالملل تنوع و انکسار ایجاد میدر فضای حقوق بین

ع و کند؛ زیرا تنوپرتو نظم سنتی عالم حقوق چالش ایجاد می

 ا بابینی نظام حقوقی رفافیت و قابلیت پیشانکسار مزبور، ش

 کند.چالش مواجه می

ای که باید متذکر شد این است که نگاه به عالم حقوق از نکته

مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقوق باعث زاویه پست

شده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ 

تواند روابط پیچیدة یهای سنتی، نمبندیبدین معنا که طبقه

فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. در نتیجه در حال حاضر 

، یعنی حقوقی که طیف شاهد این هستیم که حقوق اختصاصی

تری از مصادیق روابط میان تابعان تر، اما تخصصیکوچک

دهد، در فضای حقوق را به نسبت حقوق سنتی، پوشش می

ا به عرصه وجود نهاده های حقوقی نوین پها و استداللتحلیل

های پزشکی در است، که در این میان، بحث دریافت کمک

از نظر فنی و  موارد وقوع بالیا، نیز از این اصل مستثنی نیست.

نیز از لحاظ ارتقاء و ترویج یک درک مشترک از اصول اساسی، 

آور نقش مهمی در تبلور استانداردهای هنجارمند غیرالزام

جدید در راستای پذیرش هنجارهای  المللیهنجارهای بین

 کنند. مزبور از جانب بازیگران دولتی و غیردولتی، ایفا می

های بشردوستانه در الملل موضوع کمککمیسیون حقوق بین

زمان وقوع بالیای طبیعی و انسانی را در دستورکار خود قرار 

راجع نویس های کمیسیون، تصویب پیشداد و ماحصل تالش

شد. در تحلیل نتیجه کار  ایاد در هنگام وقوع بالبه حفاظت افر

که کمیسیون کمیسیون باید به دو نکته توجه داشت: اول این

المللی در گام اول به های بیننویس کنوانسیوندر تهیه پیش

دنبال ایفای نقش اصلی خود، یعنی تدوین و توسعه حقوق 

البی های اخیر کمیسیون تغییر جباشد. در سالالملل میبین

در روند فعالیت خود ایجاد کرده است. بدین صورت که پس از 

ها به المللی، از ارسال آنهای بیننویس کنوانسیونتدوین پیش

کند. مطابق کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد امتناع می

نویس هیه پیشـد معمول، کمیسیون پس از تـرون

را به کمیته  های مزبورنویسالمللی، پیشبین هاینوانسیونـک

کند تا از این طریق ششم مجمع عمومی ملل متحد ارسال می

ها و تولد ها از جانب دولتنویسروند تصویب پیش

المللی طی شود. اما در عمل نتیجة کار های بیننوانسیونـک

بر کمیسیون در فرآیند تصویب توسط کمیته ششم فنی و زمان

قدرت بود. به تعبیری  ها، گرفتار بازی منافع، سیاست وو دولت

ها ها در محتوای آنها یا با تغییراتی که دولتنویسپیش

شدند و یا کردند از مبنا و هدف اصلی خود دور میاعمال می

ها به رسیدند اما در این حالت دولتبدون تغییر به تصویب می

شدند و در نهایت، نتیجه کار های مزبور ملحق نمیکنوانسیون

های عقیم مانند کنوانسیون مصونیت نسیونکمیسیون، کنوا

ها، بود. با توجه به این مسئله بود ها و اموال آنقضایی دولت

نویس مواد که کمیسیون رویة جدید )یعنی عدم ارسال پیش

کنوانسیون به کمیته ششم( را ایجاد کرد. با این کار، 

المللی کمیسیون در واقع واکنش و میزان استقبال جامعه بین

کند. در بسیاری از ها را رصد مینویس مواد کنوانسیونپیشبه 

المللی، به زد مراجع بینـها در دعاوی خود نموارد دولت

نویس مواد کمیسیون در موضوعات مختلف های پیشرحـط

کنند و از این طریق کمیسیون با کمک یک ابزار استناد می

کند. مللی میالسازی در روابط بینآور اقدام به رویهغیرالزام
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 نکته دوم در ارتباط با نقش اسناد حقوق نرم در تهیه طرح

حفاظت افراد در هنگام الملل راجع به کمیسیون حقوق بین

طور که مشاهده شد، محتوای باشد. همانمی ایوقوع بال

ای از اسناد حقوق نرم، با یک نظم منطقی در ماحصل مجموعه

جاست جالب توجه این کار کمیسیون متبلور شده است. مسئله

که کمیسیون از اسناد حقوق نرم کمک گرفته است تا یک 

مجموعه منظم از قواعد حقوقی قابل اعمال را تهیه و تدوین 

کند. حال نتیجه کار کمیسیون که از طریق اسناد حقوق نرم 

به دست آمده است نیز در واقع یک سند حقوق نرم تلقی 

های کمیسیون به نیم طرحداطور که میشود، زیرا همانیـم

ها ندارند. در نهایت آوری برای دولتگونه الزامخودی خود هیچ

نویس مواد المللی از طریق طرح پیشسازوکار ایجاد رویة بین

بندی )و به طورکلی اسناد حقوق نرم( دقیقاً همان فرمول

تر از طریق اسناد حقوق نرم باشد. به بیان سادهحقوق نرم می

های بشردوستانه در وجود اصل حق بر دریافت کمک به« نیاز»

المللی مطرح شد، پس از آن اصل حق دریافت روابط بین

های بشردوستانه متولد شد و در قالب اسناد متعدد )که کمک

ها مشاهده شد که دارای نظم منطقی با بررسی محتوای آن

باشند( اصل مورد نظر بسط و گسترش پیدا کرد و نهایتاً از می

نویس طریق یک سند دیگر حقوق نرم یعنی طرح پیش

الملل، تالشی برای رویةسازی و انتقال کمیسیون حقوق بین

های بشردوستانه در زمان وقوع بالیای حق بر دریافت کمک

طبیعی و انسانی از فضای حقوق نرم به فضای حقوق سخت 

 آغاز شده است.

 

 قدیر و تشکر. ت7

و  و تدوین این مقاله مساعدتاز تمام عزیزانی که در تهیه 

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Norms in the legal world have two pillars: one is binding 

and the other is adherence. Soft law norms have only the second pillar, 

adherence. On the other hand, there is a binding international law regarding 

humanitarian aid in response to natural and man-made disasters. But in recent 

years, soft law documents have developed in this area. The development of soft 

norms has apparently led to dispersal and refraction in the space of international 

norms. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: The content of a set of soft law documents is crystallized in a logical 

order in the work of international institutions, including the International Law 

Commission. It should be noted that the Commission has enlisted the help of soft 

law documents to prepare a regular set of applicable legal rules. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Looking at the world of law from the perspective of postmodernism 

and the complexity of the relations of the subjects of law has caused failure and 

refraction in the world of law; That is, traditional classifications cannot cover the 

current complex relationships of legal entities. As a result, we are now witnessing 

that proprietary rights have emerged in the space of new legal analyzes and 

arguments, In the meantime, the right to receive humanitarian aid, and in 

particular medical aid, is no exception to this principle. 
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