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Abstract
Following the characterization of COVID-19 outbreak as a Pandemic by WHO, it
was announced that one of the most important causes of coronavirus transmission
was a cruise ship. The Specific nature of the virus and special structure of the cruise
ships is a major barrier to disease prevention and control. Despite the recognition of
travelers and crews human rights; including right to health, right to life and
repatriation in current international legal framework, pandemic have negative
impacts on respecting these rights. The costs of Medical treatment, flag of
convenience, port and coastal states jurisdictional Conflict and self -centered
approaches of states in order to giving priority to their citizens health and national
security and also a lack of trend between cruise industry stakeholders for
international cooperation caused unprecedented human crisis specially at the
beginning of COVID-19 Pandemic outbreak. Current Pandemic has defined a new
threshold of crisis so, any accountability and cooperation should be at international
level based on solidarity between all stakeholders in this area in order to be
effective.
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همهگیری جهانی کوویدـ ،19کشتیهای تفریحی و حقوق بینالملل
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
نگین شفیعی

بافتی*

چکیده
پس از اعالم وضعیت همهگیری جهانی کوویدـ 19از سوی سازمان جهـانی ههداتـتم مصـ
تد که یکی از مهمترین عوامل انتقال ویروس یک کصتی تفریحی هـوه اسـتم ماهیـت اـا
ویروس و سااتار ویژة کصتیهای تفریحی مانعی هزرگ پیشروی پیصگیری از انتصار هیمـاری و
مقاهله ها آن محسوب میتوهم ها وجوه تناسایی حقهای هصری سرنصینان کصتی از جمله حـق
هر سالمتیم حق حیات و حق هازگصت هه اانه هر چارچوب حقوقی هینالمللـی موجـوهم رعایـت
آنها ههتدت تحت تأثیر ترایط اا هحران همهگیری جهانی قـرار گرتتـه اسـتم هزینـههـای
مرهوط هه ارائة ادمات پزتکیم پرچم مصلحتیم تعارض صالحیتهای هولتهای صاحب هندر و
ساحلیم ات اذ رهیاتتهای یکجانبهگرایانه از سوی هولتها ها هدف اولویـته صـی هـه سـالمت
تهروندان و امنیت ملی و نیز نداتتن تمایل هرای همکاری هر سطح هینالمللی میـان مجموعـه
ذینفعان صنعت کصتیرانی تفریحی هحران انسانی هیساهقهای را ههاصو کوویدـ 19رقـم زه
استم ها توجه هه اینکه همهگیری جهانی کنونی آستانة جدیدی از هحران را تعریف کره اسـتم
هرگونه پاس گویی و همکاری هر سطحی پایینتـر از سـطح هـینالمللـی کـه مبتنـی هـر عـدم
همبستگی میان ذینفعان این حوز هاتدم ناکارامد و محکوم هه تکست اواهد هوهم

کلیدواژگان
اضطرارم پرچم مصلحتیم کصتی تفریحیم کوویدـ19م مقررات هینالمللی ههداتتم
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مقدمه
سازمان جهانی ههداتتم وضعیت انتصار کوویدـ  19را هر  12مارس  2020همهگیـری جهـانی
اعالم کرهم یکی از اسباب انتصار سریع ویروس و تبـدیل وضـعیت از همـهگیـری (اپیـدمی هـه
همهگیری جهانی (پاندمی م کصتیهای تفریحیاندم این کصتیهـا ماننـد زنجیـر م ویـروس را از
ووهان 1چین هه سایر مناطق هنیا منتقل کرهندم  20توریة 2020م سازمان جهانی ههداتت اعالم
کره که هیش از نیمی از مبتالیان هه کوویدـ 19هر جهانم اارج از چین و هر کصـتی تفریحـی
 Diamond Princessهستندم2
نکتة حائز اهمیت هر این هار م نامتعارف هوهن نوع هحران (همهگیری جهـانی و نیـز تیـای
وقوع آن (کصتی تفریحی استم هه هیان هیگرم تیوع همهگیری جهانی هر کصـتی تفریحـی هـه
لحاظ نوع اا هحران و نیز تیای منحصرههتره انتصار هیماریم تراینـد پیصـگیری و مقاهلـه را
هتوار میسازهم جاههجایی ساالنه حدوه  30میلیون مساتر توسط  272کصتی تفریحی و ویژگی
های سااتاری اا آنها مانند تراکم هاالی جمعیـت هر تیـایی محـدوه و نیمـههسـتهم منـاهع
غذایی مصترکم وسایل ههداتتی مصـترک میـان سرنصـینان و منـاهع پزتـکی محـدوه (klein,
)2020: 283م مؤید نامتعارف هوهن وضعیت استم
چارچوب حقوقی هین المللی موجوهم هرهرهارندة موازین و مقرراتـی هرهـارة سرنصـینان ایـن
کصتیها (اعم از مساتران و ادمه هر اصو ههر مندی از حقهای هصری و تیـمین رعایـت
آنها هر وضعیتهای هحرانی چون همهگیری جهانی استم همچنین هولتهای هرگیر (هولتهای
صاحب پرچمم ساحلی و صاحب هندر تعهدات و صالحیتهایی هر این زمینه هارندم
عدم همکاری هسیاری از هولتها هر زمان مواجهه ها کصتیهای تفریحی آلوهة نیازمند کمکم
چالشهای حقوقی جدی را هر زمینة نجات سرنصینان کصتی و مسئلة حق هر سالمت و حیـات
آنها مطرح کره استم وجوه پرچمهای مصلحتی از یک سوم مانعی هزرگ پیشروی کصتیهـای
تفریحی هرای هریاتت کمک از جانب هولتهای صاحب پرچم استم از سوی هیگـرم هولـتهـای
ساحلی و صاحب هندر هر تنگنای سنجش پیامدها و هزینههـای کمـکرسـانی هـه کصـتیهـای
هحرانزه و مسئلة تیمین سالمت تهروندان و تأمین امنیت هر حوزة سالمت قرار هارندم
هر مقالة پیشرو هر آنیم هه واکاوی چالشهای حقوقی پـیشروی کصـتیهـای تفریحـی هر
وضعیتهای هحرانی چون همهگیری جهانی کوویدـ 19هپرهازیمم هناهراینم از یکسو هـه ارزیـاهی
حقهای هصری تناساییتد هر چارچوب حقوقی موجوه اـواهیم پرهااـت و از سـوی هیگـرم
___________________________________________________________________
1. Wuhan
2. Cruise ship accounts for more than half of virus cases outside China – as it happened. Guardian 2020
Mar 18. https://www.theguardian.com/world/live/2020/feb/20/coronaviruslive-updates-diamondprincess-cruise-ship-japan-deaths-latest-news-china-infections
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مسئلة تعهد هه نجات و صالحیت هولتهای ذیرهط هررسی اواهد تد که متیمن پرهااتن هـه
هو پرسش محوری و هر عین حال متناقض است:
 امکان الزام هولتهای ساحلی و صاحب هندر هرای هاز گذاتتن هناهر اوه هه روی کصتیهای تفریحی هر مواقع هحرانی چون همهگیری جهانی ها هدف نجات سرنصینان آنها یا
 امکان هستن هنـاهر هـا هـدف حفااـت از قلمـرو سـرزمینی یـا اعمـال حاکمیـت هـرایهولتهای مذکورم

همهگیری جهانی و حقهای بشری سرنشینان کشتیهای تفریحی
 .1حق بر سالمتی
ههواسطة تیوع ویروس کوویدـ 19هر کصتیهای تفریحیم حق هر سالمت سرنصینان این کصتی
ها (اعم از مساتران و ادمه ها م اطراتی روههرو تـد اسـتم اثبـات تـد اسـت کـه ویـروس
کوویدـ 19هر مکانهای هسته مانند هیمارستانهام زندانهام پاهگانها و نیز کصتیهـای تفریحـی
ها سرعتی هیصتر انتصار مییاهد )(Mizumoto, 2020: 264م ترایط اا این کصتیها ههواسطة
حمل ساالنه حدوه  30میلیون مساتر توسط  272کصتی تفریحی و نیز وجوه ترایط سااتاری
اا مانند تراکم هاالی جمعیت هر تیای محدوه و نیمههسته (ههطور تقریبـی  3000مسـاتر و
 500تا  1000ادمهم هر مجمـوع  4000ادمـه م منـاهع غـذایی مصـترکم وسـایل و امکانـات
ههداتتی مصترک میان سرنصینان و امکانات پزتکی محـدوه ) (klein, 2020: 283سـبب تـد
است تا مانند هستگا انکوهاتور 1عمل کنند و از مناهع مهم انتقال ویروس ههحساب آیندم
اثرگذاری منفی تیوع ویروس کوویدـ 19هر سالمت سرنصینان کصتیهای تفریحی آنچنـان
تدید هوه که هر مقطع زمانی ااصی ههعنوان «هحران انسانی هیسـاهقه» توصـیف تـد اسـت
)(Galani, 2020م تهدیدهای ناتی از ویروس هه سالمت جسمانی سرنصینان محدوه نماند و هر
هسیاری از مواره سالمت روان اتراهی را که هه هیماری مبتال نصد هوهند نیز تحت تأثیر قرار هاه
استم ممانعت هرای هولتها از وروه کصتیهای تفریحی هه آبهای سرزمینی و هناهر موجب تد
تا مساتران کصتی هههلیل اجرای قرنطینه هر کاهینهای اوه محبوس همانندم این مسئله سـبب
اتزایش سرعت انتصار ویروس هر کاهینهای نیمههسته و تاقد پنجر تدم هر موره اتراه سالم نیز
هههلیل واره آمدن تصار روانی میاعف ناتی از موقعیـت و اتـزایش احسـاس ناامیـدیم تـرس و
اضطرابم سیستم ایمنی هدن آنها تیعیف تد و میزان اهتال هه هیماری اتزایش یاتت Battineni,
 2021, 2 & Subramanian, 2020م از سوی هیگرم هه ادمة کصتی نیز هههلیل اجرای قرنطینـهم
اجازة ترک کصتی ههواسطة لزوم ادماترسانی هاه نصدم سطح هاالی اضطرابم انزوای اجتماعی
___________________________________________________________________
1. Incubator
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و تصار روانی واره هه این اتراه که هر هرای مواره آلوه هه ویروس نبوهندم هر سالمت روان آنهـا
تأثیرگذار هوه و موجب تیعیف سیستم ایمنی و حتی اوهکصی هرای از آنان تد Greenfield,
) 2020 & Crew change”, ITF and JNG joint statement, 14 May 2020م هـر ایـن اسـاسم
ههنظر میرسد هر مقایسه هـا تـرایط عـاهیم اتـراه سـالم قرنطینـهتـد هر کصـتی هر جریـان
همهگیری جهانی کوویدـ 19هر وضعیت سالمتی و ههداتتی پایینتری قرار گرتته هاتندم
نکتة حائز اهمیت هیگر اینکه وروه کصتیهای تفریحی ها مساتران و ادمة هیمـار هـه هنـاهر
موجد هزینههایی اضاتی است که هرای انجام مراقبتهای هرمانی هه نظـام سـالمت هولـتهـای
صاحب هندر و ساحلی تحمیل میتوه )(Klein, 2021: 288م پیصـنهاه تـد اسـت کـه مسـئلة
نجات جان هریانورهان هاید هر زمان هرنامهریزی هرای ت صی هوهجه عمومی مدنظر قرار گیـره
)(Zhang, 2019: 84م نجات جان اتراه امری هزینههر است که هر موره هریانورهان این هزینههـا
اتزایش اواهد یاتت و ناگزیر نیازمند ت صی هوهجـه اسـتم منـاهع عمـومی اصـوالا هر تمـامی
هولتها اعم از توسعهیاتته و هر حال توسعه محدوهند؛ ههاصو هر مواره هیماریم هسترسی هه
مراقبتها ی هرمانی الزم هر اصکی امری طبیعی استم هر هرای مـواره عـدم انتقـال هریـانوره
هیمار هه هیمارستان هر اصکی مرگ وی را هههمرا اواهد هاتتم هولتها هر هیصـتر مـواره هـه
محدوه هوهن مناهع مالی استناه کره و هـه هالیـل عملیـاتی از انجـام تعهـد مرهـوط هـه هرمـان
هریانورهان هیمار اوههاری میورزند )(Zhang, 2019: 84م هر حقیقتم این امر اوه هلیلی هـرای
عدم پذیرش کصتیهای آلوه از سوی هولتهای مذکور هر هناهر محسوب میتوه کـه پـذیرش
آن منطقی ههنظر نمیرسدم

 .2حق حیات
هرای از حقهای هصری از اهمیت زیاهی هراورهارندم ههگونهای که حق حیات ههعنوان هنیـاهی
ترین حقم هه رعایت تام آنها واهسته استم حق هر سالمتی هر مواره هحرانـی چـون همـهگیـری
جهانی ها چنان تهدیدی روههرو میتوه که هر هسیاری از مواره ها حق حیات اتراه گر میاورهم
انتصار هیماری هر کصتیهای تفریحی و عدم پذیرش آنها از سوی هولتهای ساحلی یـا صـاحب
هندر ها هدف هسترسی هه تجهیزات پزتکی ضروری و مراقبتهای هرمانی الزمم موجب واامـت
حال اتراه مبتال و هر نتیجه مرگ هرای از آنها اواهـد تـدم هر ایـن اصـو وضـعیت ادمـة
کصتی موضوعات حقوقی چالصیتر را مطرح میسازهم هریانورهان هر زمرة کارگران جهـانی قـرار
هارند که ههسبب ترایط اطرناک کاری اوهم نیازمند توجـه اـا هسـتندم هر کنـار مـوارهی
چون حملة هزهان هریایی یا سرقت مسلحانه هر هریا یا هناهر که سالمت و حیـات هریـانورهان را
تهدید میکندم مجروح یا هیمار تدن هریانورهان میتوانـد هـههلیـل عـدم امکـان ههـر منـدی از

همهگیری جهانی کووید ـ  ،19کشتیهای تفریحی و حقوق بینالملل 5

مراقبتهای هرمانی ههموقع و تجهیزات پزتکی مناسب منتهی هه مـرگ آنهـا تـوه
)2015: 14م
هر هازة زمانی اهتدایی جریان همهگیری جهانی کوویدــ19م هسترسـی ادمـة کصـتیهـای
تفریحی هه مراقبتهای هرمانی ههواسطة لزوم ادماترسانی هر کصتیهای قرنطینهتد یا عـدم
پذیرش کصتی از سوی هولتهای ساحلی و صاحب هندر تحت تأثیر قرار گرتته هوهم نکتـة حـائز
اهمیت هر اصو مسئلة مواجهه و مقاهلة کصتیهای تفریحی ها هحرانهای مرهـوط هـه حـوزة
سالمت هاید هه این مسئله توجه هاتت که کصتیهای تفریحی هه لحاظ ترایط سااتاری اا
اوهم هرای اجرای ترایند قرنطینهم تناورهای مناسبی نیستندم کاهینهای این نوع کصـتی هـرای
اقامت تبانهروزی ها هدف قرنطینه تجهیز نصد اند ) .(Sawano, 2020: 309قرنطینة ادمه نیـز
هر مقایسه ها قرنطینة مساتران هههلیل لزوم ادماترسانی هر ه شهایی ماننـد ایمنـی کصـتیم
توزیع غذا یا مدیریت تدارکات کار آسانی نیست )(Greenfield, 5 May 2020م هر هراـی مـواره
از صدور مجوز پیاه تدن یا حتـی قرنطینـة ادمـه هر کصـتی هـههلیـل لـزوم اـدمترسـانی
اوههاری تد که تست کوویدـ 19آنها مثبت هوه و این امرم مرگ چندین نفر از آنان را هر پی
هاتته است )(Greenfield, 5 May 2020م
هرجستهترین تاهد مثال این رویکرهم قییة کصتی تفریحی  Diamond Princessاستم اول
توریة 2020م مثبت هوهن تست یکی از مساتران کصتی (مره سالمند  80سالهای کـه  5ژانویـة
 2020هر هنگکنگ پیاه تد هـوه ) (Sahu, 2020: 219اعـالم و هـر مبنـای تعهـد مقـرر هر
مقررات هینالمللی ههداتت مصوب سازمان جهانی ههداتت هر تاریخ  2توریه هه مقامـات هولـت
ژاپن اطالع هاه تدم روز سوم توریهم کصتی واره هندر یوکوهاما 1تدم تـیم قرنطینـة ژاپـن 273
موره هیمار مبتال هه کوویدـ 64( 19مساتر و  9ادمه را تناسایی کرهم اما مقامات هولـت ژاپـن
از ت لیة سریع مساتران اوههاری کرهند و تصمیم هه اعمال مقررات مرهوط هه قرنطینه و هرمان
هیماران هاال کصتی گرتتندم هر واقعم ها اعزام کاهر قرنطینه هه هاال کصتیم رهیاتت «لنگرگا
قرنطینه» 2ات اذ تد  (Moriarty, 2020: 363م ها این کار تمار هیمـاران از  273مـوره هـه 712
موره از مجموع  3711سرنصین (مرکب از  2666مساتر و  1045ادمه اتزایش یاتت و مسئلة
تأمین غذام آب ترب و مدیریت پسماند هقیة مساتران و ادمـه هـا مصـکل مواجـه تـد (Jimi,
)2020: 64م سالمت روان هسیاری از سرنصینان کصتی نیز تحت تأثیر قـرار گرتـت و ااـتالالت
رتتاری و روانی چون اضطراب و هیاـواهی مصـاهد تـد )(Jimi, 2020: 64م هـه گفتـة یکـی از
(Hansen,

___________________________________________________________________
1. Yokohama
2. Anchorage Quarantine Approach

محلی هر وروهی هندرگا که ههطور معمول ها تناور زره مص
مقررات قرنطینه هر موره آنها اعمال توهم

میتوه و کصتیها هر آنجـا لنگـر مـیاندازنـد تـا

https://dic.irandoc.ac.ir/home/entries?dictionary_id=18&language_id=1&letter_id=27&page=16.
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اپیدمیولوژیستهای ژاپنیم کصتی هر «هرج و مرج مطلق» ترو رتته هوه )(Baraniuk, 2020: 1م
هر مرحلة هعدم عملیات قرنطینة کصتی هـا هـدف اجـرای سیاسـت هـه صـفر رسـاندن آمـار
مرگومیر هیماران هرقراری و اجرای سیستم کنترل ویروس و حفظ وضعیت سـالمتی و کـاهش
میزان اضطراب و نگرانی میان ادمه و مساتران آغاز تد )(Jimi, 2020: 63م هیمـاران از کصـتی
پیاه و هه هیمارستان اعزام تدند و ادمات مصاور مرهوط هه سالمت روان هر کصتی ارائـه تـد
)(Jimi, 2020: 64م هر جریان قرنطینة اول هر کصتیم ادمه هـههلیـل لـزوم اـدماترسـانی هر
کاهینها ی محل اقامت مساتران و نه تیای عمومی کصـتی قرنطینـه تـدندم ایـن امـر هر کنـار
قرنطینة مساتران و نیز اوه ادمه هر کاهینهای هاالی تاقد پنجر م سبب انتصار سریع هیماری
و آلوه تدن تعداه زیاهی از سرنصینان کصتی تدم هدینترتیب ها اجرای قرنطینـه هر کصـتی و
عدم صدور مجوز ت لیة مساترانم هر عمل سالمت و حیات ادمهم قرهانی ترایند ادماترسـانی
هر کصتی هرای اجرای ههتر رونـد قرنطینـه اواهـد تـدم ازایـنرو هر مـوره کصـتی Diamond
 Princessضرورت اجرای مرحلة هوم قرنطینه هر ساحل مطرح تد ).(Sahu, 2020: 221
محدوهیتهای ناتی از وقوع هحران همهگیری جهانی کوویدـ 19و اثرگـذاری منفـی آن هـر
وضعیت سرنصینان کصتیهای تفریحی ههویژ ادمة آنها تا هدانجا پیش رتـت کـه هـه موجـب
قطعنامههای مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحـد ) (Resolution A/RES/75/17سـازمان
هــینالمللــی کــار ) (Resolution GB.340و کمیتــة ایمنــی هریــایی ایمــو (Resolution
) MSC.473(ES.2از هولتها ی عیو اواسته تد تا هریانورهان را هـهعنـوان «کـارگران مهـم»1
تناسایی کنندم پیامد تناسایی هریانورهان ههمثاهة «کارگران مهم»م تسـهیل اقـدامهـایی چـون
سوار و پیاه تدن هریانورهانم هسترسی هه ساحل و مراقبتهای پزتکی هر اصکی و همچنین
اعطای معاتیت هر هراهر محدوهیتهای مرهوط هه سفرم امکان ترک کصتی و هازگصت هـه کصـور
متبوع هدون وجوه مانع هر مواره ضرورت و اضطرار از سوی هولـتهـای عیـو اسـتم همچنـین
هر 20آوریل 2020م ههیرکل سازمان هینالمللی هریانورهی (ایمو اطاب هه هولتهای عیـو هـر
لزوم تناسایی هریانورهان ههعنوان «کـارگران مهـم» پاتصـاری کـره و هـدفم هرهاتـتن موانـع
پیشروی هازگصت آنها هه کصورهایصان هوه))( IMO, (2020dم هیگر پیامد تناسایی هریـانورهان
ههمثاهة «کارگران مهم» از سوی هولتها همسو ها قطعنامة مصوب مجمع عمومی سـازمان ملـل
متحــد هر ایــن زمینــه )(Resolution A/RES/75/17م تیــمین تســهیل رعایــت پروتکــلهــای
ههداتتی اواهد هوه که استاندارههایی هاال را مقرر کره اندم هر این اساس هریانورهان هـا قلمـداه
تدن ههعنوان «کارگران مهم»م از اولویت هریاتت واکسن ههر مند تد اندم2
___________________________________________________________________
1. Key Workers
2. The Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change, 2021: 2.
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 .3حق بازگشت به خانه

1

همهگیری جهانی کوویدـ 19مسئلة لزوم هازگصت مساتران و ادمة کصتیهای تفریحـی را مطـرح
میسازهم هه استناه هند « » مـاهة  5کنوانسـیون ویـن هر اصـو رواهـط کنسـولیم «اتـتااالت
کنسولی» 2متیمن کمکرسانی هه اتباع است که هازگصت مسـاتران و ادمـه هـه اانـه را نیـز هر
هرمیگیرهم 3کنوانسیون کار هریایی نیز هر ههر مندی تمامی اتراه از حقهـای کنسـولی هـه موجـب
کنوانسیون وین هر اصو رواهط کنسولی تأکید هارهم ازاینرو هولتها هاید هستیاهی هـه کنسـول
را زمانیکه هریانورهان هر هندر اارجیاندم تسهیل کنند ))(MLC, Title 4, Guideline B4.4.6(1م
این مسئله ههاصو هر هازة زمانی اهتدای تیوع هیماریم ههواسطة وضع محدوهیتهـایی از
سوی هولتها هر سفر (زمینـیم هـوایی و هریـایی ) (Higuchi, 2021: 1و تعطیلـی پسـتهـای
کنسولی هرای هولتهام سبب هروز چـالشهـایی جـدی هـرای هازگصـت ادمـه هر مقایسـه هـا
مساتران کصتی تد )(Wright, 7 April 2020م محدوهیتهـای موجـوه موجـب ناهیـد گرتتـه
تدن سقف هازة زمانی یازه ما کار هریانورهان هر کصتیها تد و امکان تعـویض ادمـه میسـر
نبوهم 4این وضعیت تأثیر منفی جدی هر سالمت هریانورهان و ایمنی هریایی هاتتم هرحالیکه ها
وقوع همهگیری جهانی کوویدـ19م سازمان جهانی ههداتت اعمال هـیچگونـه محـدوهیتی را هـا
هدف مقاهله ها این ویروس هر سفر و تجارت هینالمللی توصیه نکـره م هر نهایـتم موضـعگیـری
سازمان از سوی هیصتر هولتها ناهید گرتته تد است )(Habibi, 2020: 665م
هر موره مساتران کصتیهـای تفریحـی Diamond Princessم (Beritasatu, (22 February
)2020م  Zaandamو (Carlisle, (3 April 2020)) Rotterdamاقدامهای کنسولی هـرای انجـام
مقدمات هازگصت اتباع از سوی هولتهای م تلف صورت گرتتم اما هر مـوره ادمـة کصـتیهـا
محدوهیتهایی وجوه هاتتم هرای مثال هـه ادمـة هو کصـتی  Zaandamو Rotterdamاجـازة
پیاه تدن هر هندر تلوریدا هاه نصد ))(Carlisle, (3 April 2020م

چارچوب حقوقی بینالمللی موجود :تعارض قواعد اولیة نرم و سخت
چارچوب حقوقی هینالمللی موجوه هه هسیاری از موضوعات مطرح هر اصو هحرانهایی چون
همهگیری جهانی کوویدـ 19پرهااته استم این چارچوب متصکل از قواعد و مقرراتی اسـت کـه
از سوی سازمانهایی چون سازمان جهانی ههداتتم سازمان هینالمللی هریانورهی و نیز سازمان
هینالمللی کار هر قالبهای حقوق س ت و نرم وضع تد اندم هر اهامه قواعد اولیـه و نیـز قواعـد
___________________________________________________________________
1. Repatriation
2. Consular Functions
3. Vienna Convention on Consular Relations, 1967: Art v (e).
4. ILO, Information Note on Maritime Labour Issues and Coronavirus (COVID-19), 2021: 17.
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ثانویة موجوه هر این حوز تبیین و ارزیاهی میتوهم محوریت هحث هه تناسایی حقهای هصـری
سرنصینان کصتیهای تفریحی و سازوکارهای مقاهله ها وقوع هحرانهای مرهوط هه حوزة سـالمت
هر سطح همهگیری جهانی کوویدـ 19هر این کصتیها ااتصا هارهم

 .1مقررات بینالمللی بهداشت

1

«مقررات هینالمللی ههداتت» مصوب سازمان جهانی ههداتت از اسناه هـینالمللـی محـوری هر
اصو مدیریت هحرانهای مرهوط هه حوزة سالمت ههاصـو هر سـطح همـهگیـری جهـانی
استم این سند معاهد نیستم اما الزامآور است و هر مبنای ماهة  21اساسـنامة سـازمان جهـانی
ههداتت تنظیم تد است (هیگزاه م  16 :1399م سـازمان جهـانی ههداتـت هـههنبـال تـیوع
هیماری سارس و همهگیری آنم 2سند مذکور را هر سال  2005ههروزرسانی کرهم
این سند ههطور کلی حقها و مسئولیتهای هولتها را ها هدف پیصگیری از انتصار هیمـاری
هر سطح هینالمللی یا کاستن سرعت انتصار آن مقرر کره است و هولتها هه موجـب آنم ملـزم
هه تأمین و توسعة زیرسااتها و ارتیتهای حوزة ههداتت عمومیانـد (IHR, 2005: Arts. 5,
 13, 19, Annex 1م وقوع همهگیری جهانی کوویدــ 19اهمیـت زیرسـااتهـا و ارتیـتهـای
اینچنینی را هیش از پیش نمایان سااته استم
هه موجب ماهة  12این سندم اعالم «وضعیت تـوری هر مـوره ههداتـت عمـومی هـا گسـترة
هینالمللی» 3هر صالحیت سازمان جهانی ههداتت قرار هارهم همچنین ه صی از مقررات مـذکور
هه اطرهای تهدیدکنندة ههداتت عمومی ااتصا یاتته که مرهـوط هـه حمـلونقـل هریـاییم
مساتران و ادمه استم
))(IHR, 2005: Art. 1 (1م هه استناه ماهة  32نیز هر زمان کمکرسانی هـه کصـتیهـام هایـد
تأن و منزلتم حقوق هصر و آزاهیهای هنیاهین سرنصینان از سوی هولتها محترم تمره توه
که این امر متیمن ارائة مراقبتهای پزتکی متناسب هر زمان هیماری استم
ههعنوان اصلی کلی و هه موجب هندهای  1و  2ماهة  28مقررات هینالمللی ههداتتم نباید از
وروه تناورها هه هناهر یا صدور «گواهی سالمت» 4هرای آنها هه هالیل مرهوط هه ههداتت عمومی
ممانعت توه )) IHR, 2005: Art. 28(1), (2؛ مگر اینکه هندر مورهنظر تاقد تجهیزات الزم هرای
___________________________________________________________________
)1. International Health Regulations, 23 May 2005, 2509 UNTS 79, (entered into force 15 June 2007
2. Epidemic
3. (PHEIC): Public Health Emergency of International Concern
4. Free Pratique

گواهی سالمت تناورم گواهی است که مسئول ههداتت هندر هر تأیید سالمت تـناور و عـاری هـوهن آن از هیمـاری
های مسری صاهر میکند (واژ های مصوب ترهنگسـتان زهـان و اههیـات تارسـی م تـمارة 104782/43549م
1390/05/22م
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ارائة ادمات هرمانی هاتدم هر چنین موارهی کصتی هاید هه نزهیکترین هندر مجهز هـه امکانـات
هرمانی الزم هدایت توهم حداقل یکی از هناهر هولتهای ساحلی یا صـاحب هنـدر هایـد ارتیـت
ارائة ادمات هرمانی و نظارت هر آن را ها هدف پاس گویی هه مواره توریتهای ههداتت عمـومی
هر سطح هینالمللی هاتته هاتدم عدم ههر مندی هرای هناهر از چنین ارتیتهایی از یکسـو و
عدم ارائة ادمات از سوی هرای هولتها هر هوران همهگیری جهانی کوویدـ19م کصتیها را هـا
چالش جدی روههرو کره است) (Mouchtouri, 2020: 1م
اصل مذکور ها هند  1ماهة  24کنوانسیون حقوق هریاها همسوست که هولتهـای سـاحلی را
ملزم هه تناسایی حق عبور هیضرر هرای کصتیها هر هریای سرزمینی کره اسـتم اوایـل وقـوع
همهگیری جهانی کوویدـ19م سازمان جهانی ههداتت و سازمان هینالمللـی هریـانورهی تمـامی
هولتها را هه رعایت اصل «گواهی سالمت» تناور ترااواند است؛ زمانیکه از سرگرهانی کصتی
های تفریحی هر هریـا و عـدم امکـان وروه آنهـا هـه هنـاهر اطـالع مـییاهنـد(WHO Director-
General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Ebola and COVID-19
 Outbreaks, (12 February 2020).م همچنین اواستار رعایـت مالحظـات کـارهرهی مقـرر هر

موره کوویدـ 19ههویژ تأمین ماسک و سایر تجهیزات حفاات ترهی از سوی مالکـان کصـتی و
مقامات هریایی هولتهای هرگیر تد استم الزامات مرهوط هه تدتین اجسـاه آلـوه هـه ویـروس
کوویدـ 19نیز هاید رعایت توهم1
پس از حاهثة کصتی  Diamond Princessسـازمان جهـانی ههداتـت سـندی را هـا عنـوان
«مالحظات کارهرهی مدیریت هحران هرااسته از کوویدـ 19و تیوع آن هر کصـتیهـا» تصـویب
کره )(WHO/2019-nCoV/Ships/2020.2.م هدف از تصویب این سـندم کارهسـت آن هـهعنـوان
منبع مکمل «کتاهچة مدیریت حواهث مرهوط هه ههداتـت عمـومی هر کصـتی» مصـوب 2016
سازمان جهانی ههداتت هوه اسـت (WHO, Handbook for Management of Public Health
 Events on Board Ships, (2020), Doc WA 670م هه استناه مـاهة  6کتاهچـة مـذکور از نظـر
سازمان جهانی ههداتتم ههترین راهکار هرای مدیریت هحرانهای هرااسته از تیوع هیماریهـای
واگیرهار هر کصتیم ممانعت از هرگونه تماس نزهیک سرنصینان ها اتراه آلوه و قرنطینـه کـرهن
هیماران ترجیحاا هر مراکز ساحلی و نه هاال کصتی استم کنترل هیماری واگیـرهار هر کصـتی و
کاهش تمار مبتالیان کار آسانی نیستم ترایط انسانی و محیطی مانند سـن هـاالی مبتالیـان و
تاصلة نزهیک اتراه ها یکدیگر میتواند سبب تصدید واامت اوضاع توه )(Yamahata, 2020: 1؛
سند مذکور میان ادمه و مساتران تمایزی قائل نصد استم
___________________________________________________________________
1. WHO, Operational Considerations for Managing COVID-19 Cases or Outbreaks on Board Ships, Interim
Guidance, (25 March 2020), WHO, Interim Guidance, (4 September 2020), Infection Prevention and
Control for the Safe Management of a Dead Body in the Context of COVID-19, WHO, International
Medical Guide for Ships: Including the Ship’s Medicine Chest, (2007), 3rd Edition.
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هر اصو هزینههای هرمان سرنصـینان کصـتی نیـز مقـررات هـینالمللـی ههداتـت هـین
مساتران و ادمه قائل هه تمایز استم هه استناه هند  1ماهة 40م محدوهیتهایی هرای هولتها هر
اصو هزینههای هرمان مساتران وجوه هارهم هه موجـب ایـن مقـرر م هر جریـان همـهگیـری
جهانی کوویدـ19م هولتها هزینههای مرهوط هه معاینات پزتکی و اقدامهای راجع هـه قرنطینـه
را از مساتران هریاتت نمیکنندم اما هزینههای مرهوط هه هستری هر هیمارسـتان و مراقبـتهـای
هرمانی میاعف هاید از سوی مساتران پرهاات توهم
ها توجه هه مواره مذکور ههنظر میرسد که اگرچه هدف تدوینکنندگان مقررات هـینالمللـی
ههداتتم پرهااتن هه گسترة وسیعی از موضوعات مرهوط هه مدیریت هحـران هر حـوزة سـالمت
هوه استم اما هه هنگامة عملم کمکرسانی هه کصتیها ها تأایر صورت گرتته و حتی هر هرای
مواره منتفی تد استم هر واقع هر هوران همهگیری جهانی موارهی متعـده از رویـة هولـتهـا
مبنی هر عدم رعایت موازین و قواعـد منـدرج هر مقـررات هـینالمللـی ههداتـت و سـرپیچی از
توصیهها و مواضع مدنظر سازمان جهانی ههداتت مصاهد میتوهم هـرای مثـال پـس از تـیوع
هیماری کوویدـ19م هولت پاناما ها هدف پیصگیری از انتصار این ویـروس و نیـز جلـوگیری از هـه
اطر اتتاهن سالمت کارکنان کانال عبور از کانال پاناما را ممنوع اعالم کره و مانع اهامة حرکـت
هو کصتی  Zaandamو  Rotterdamتد (که ها هدف کمک هه اتـراه هااـل کصـتی Zaandam
عازم تلوریدا هوهندم این ممنوعیت هر نهایت هر مبنای مسائل هصرهوستانه هرهاتته تـد (klein,
)2020: 284, 286م هر مــوره کصــتی  Ruby Princessوضــعیت هقیق ـاا هــرعکس Diamond
 Princessهوهم اگرچه هدون هیچگونه محدوهیتی هه  2700ادمه و مساتر کصـتی اجـازة پیـاه
تدن و وروه هه هندر از سوی حکومت نیـو سـاث ولـز هاه تـدم ایـن امـر هـهصـورت یکدتعـهم
هستهجمعی و هدون رعایت پروتکلهای ههداتتی صورت پذیرتتم هه همین هلیلم مساترانی کـه
عالئم هیماری هاتتندم ها قرار گرتتن هر کنار اتراه سالم تاقد ماسک و نیـز عـدم رعایـت تاصـلة
اجتماعی هههلیل پیاه تدن هستهجمعیم سبب انتصار هیماری تدندم یک هفتـه پـس از پیـاه
تدن مساترانم  28نفر از سرنصینان کصتی ههعلـت اهـتال هـه کوویدــ 19تـوت تـدند و تعـداه
مبتالیان اتزایش ناگهانی یاتتم1
وضعیت مذکور تا هدانجا پیش رتت که ههواسطة هسـته تـدن هنـاهر از سـوی هولـتهـای
صاحب پرچم هه روی کصتیهام قرنطینة مساتران هر هاال کصتیم سرگرهانی ادمـه هر هریـا و
عدم امکان انتقال آنها هه کصورهای متبوعصان هنا هه توصیف سـازمان هـینالمللـی هریـانورهیم
موجد «وضعیتی هحرانی هر عرصههای انسانیم ایمنی و اقتصاهی تد»م2
___________________________________________________________________
1. Government of New South Wales (NSW), Special Commission of Inquiry into the Ruby Princess
(Sydney: State of NSW through the Special Commission of Inquiry into the Ruby Princess, (2020),
147, 65, 266.
2. IMO, Crew Changes: A Humanitarian, Safety and Economic Crisis.
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 .2کنوانسیون کار دریایی

1

کنوانسیون کار هریایی مصوب  2006سازمان هینالمللی کـار سـندی جهـانی هرهـارة حـقهـای
هریانورهان و ترایط کار و زندگی آنها هر کصتی استم این کنوانسیون مانند مقررات هینالمللـی
ههداتتم حقها ی هنیاهین هصری را هر حوزة ایمنی و سالمت هرای هریانورهان تناسایی کره و
ههطور مستقیم هه حق حیاتم حق کار و حقهای اجتماعی آنان پرهااته استم هدنة قواعد مندرج
هر کنوانسیونم گستر ا ی کامل از موضوعات مرهوط هه زندگی و کار هریانورهان را هر هرمیگیـره
که حمایت از سالمت و ههر مندی از مراقبتهای ههداتتیـهرمانی هر زمرة آنها قرار هارهم
هه استناه ماهة  4این کنوانسیونم حقهای هنیاهین هریـانورهان عبـارت از حـق کـار و زنـدگی
تایسته روی کصتیم حق سالمتیم حق ههر مندی از ادمات ههداتتیـهرمانیم حق ههر منـدی از
مراصی ساحلی 2و حق هازگصت هه کصور متبوع استم هه هیان هیگرم این ماه ها هـدف حمایـت از
ســالمت و ایمنــی هریــانورهانم حــق ایمنــی هر محــیط کــار را تناســایی مـیکنــد کــه متیــمن
استاندارههای مرهوط هه سالمتم مراقبت ههداتتی و هرمانی و اقدامات رتاهی میتوهم همچنین هه
موجب هند  2هستورالعمل  2.4ضمیمة کنوانسیون کار هریایی هاید هر راستای حفظ سالمت و رتا
هریانورهان هه آنان مراصی ساحلی اعطا توه )(MLC, 2006, Regulation 2.4: para 2م
این کنوانسیون ههطور مستقیم هه مسئلة حق حیات هریانورهان نمیپـرهازه؛ امـا هـهواسـطة
ارتقای ترایط زندگی و کار آنها روی عرتهم نقصی مهم هر تقویت آن هارهم اتزونهر اینم حقـوق
نرم (قطعنامههام اعالمیههام اصول حقوقی و عرفهای هریایی ها وجوه الزماالجرا نبوهنم نقصـی
مهم هر حمایت از حق حیات هریانورهان هاره ).(Zhang, 2019: 82
هر اصو هزینههای هرمانی سرنصینان هیمار یا مجروح کصتیهـای تفریحـی همـانطورکـه
پیصتر گفته تدم هزینههای هرای از هرمانهای پزتکی ادمه و مساتران هر عهدة هولـت سـاحلی
استم از منظر ادمهم هدف اصلی این مقرر تیمین ههر مندی از حمایت مـالی هر مـوره هیمـاری
هـای ناتـی از تـال و وضـعیت اسـت دامی آنهاسـت )(MLC, 2006, Title 4, Regulation 4.2
مالکان کصتی مسئوالنی مناسب هرای حمایت از سـالمت و مراقبـت پزتـکی تمـامی هریـانورهانی
محسوب میتوند که هر کصتی کار میکنند ( MLC, 2006, standard A4.2.1؛ ههویـژ هر مـوره
آن هسته از ادمهای که هر هوران کوویدـ 19هیمار و هستری تـد انـدم مالـک یـا مالکـان کصـتی
مسئولیت تسویة هزینههای مراقبت پزتکی تامل هرمـان و تهیـة هاروهـای الزم و نیـز تجهیـزات
هرمانی روی کصتی را هر عهد هارند؛ تا آن زمان که هریانوره هیمـار یـا مجـروح ههبـوهی یاهـد یـا
هیماری و ناتوانی وضعیت مزمن پیدا کند ) (MLC, 2006, standard A4.2.1(cم هنا هه رویهم هولـت
ساحلی هرمان پزتکی را ارائه میههد و هر قبال آنم از مالک کصتی غرامت هریاتت میکندم البتـه
___________________________________________________________________
1. MLC: Maritime Labour Convention, (2006).
2. Shore Leave
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جبران اسارت آن زمان هتوار میتوه که ترکت کصتیرانی تحت صالحیت هولت ساحلی هاتد
).(klein, 2020: 291هدینترتیبم ترایط پرهاات مالی از سوی ادمـه از مسـاتران متمـایز تـد
استم هه استناه جزء «الف» هند  1استانداره  A4.2.1کنوانسیون کـار هریـاییم مالـک کصـتی هایـد
مسئولیت پرهاات هزینههای مرهوط هه هیماری یا جراحت واره هه هریانورهانی را هر عهـد هگیـره
که هر هازة زمانی کار هر کصتی اتفاق اتتاه استم هه موجـب مـاهة  3همـین اسـتاندارهم هر مـواره
هیماری یا جراحت هریانورهان هر هـازة زمـانی کـار روی کصـتیم مالـک کصـتی هایـد هر اصـو
پرهاات هستمزه کامل تا زمان ههبوهی هر کصتی یا تا زمان هازگصت هـه کصـور متبـوعم مسـئول
قلمداه توهم هر این اساسم هریانورهانی که هوران همهگیری جهانی کوویدـ 19هرگیر ایـن هیمـاری
تد اندم هر اصو هزینهها مصمول مقررات مذکور میتوندم
طبق استانداره  A2.4کنوانسیون حقوق کار هریاییم هریانورهان ههازای هر ما م هو روز و نیم
حق ترک کصتی را هارندم طبق استانداره  A.2.5,حداکثر هازة زمـانی هـرای کـار روی عرتـه هر
سال هاید کمتر از  12ما هاتدم هر ما از هین  2میلیون هریانورهم  150هزار نفـر هایـد جاهـهجـا
توندم هر نیمة ژوئن 2020م حدوه  370هزار ادمة کصتی هر انتظار جاههجـایی و هازگصـت هـه
کصورهایصان هوهند )(IMO, (5 May 2020), (2020b) Circular Letter No. 4204/Add. 14.م
هر جریان وقوع همهگیری کوویدـ 19هرای هریـانورهان هـرای هازگصـت هـه کصـورهای اـوه
هههلیل هسته تدن سفارت انهها ها مصـکل مواجـه تـدند )(Doumbia-Henry, 2020: 282م نکتـة
حائز اهمیت اینکه هر ترایند هازگرهانـدن هریـانوره هـه کصـور متبـوعشم هزینـههـای مرهـوط هـه
مراقبتهای هرمانی و هستری و نیز هزینههای مرهوط هه قرنطینه (اعم از قرنطینه هههلیـل هاتـتن
عالئم هیماری یا محض احتیاط م هاید توسط مالک کصتی پرهاات توه؛ مگر اینکه طبق قـوانین و
مقررات هاالیم هولت متبوع هریانوره پرهاات هزینهها را هر عهد هگیرهم هه استناه جزء جیم هنـد
الف استانداره  A4.2.1کنوانسیون کار هریاییم مالکان کصتی هاید هرای تسویه هزینههای مرهوط هـه
مراقبتهای پزتکی و هرمانی تامل تأمین هاروهای ضروریم تجهیزات پزتکی و هرمـانیم هسـتری
و اقامت هور از اانه تا زمان ههبوهیم ازکاراتتاهگی یا توت (هزینه تـدتین مسـئول قلمـداه تـوند
)(MLC, 2006, Standard A4.2.1: para 1(cم همچنین هر چارچوب هند  6استانداره  A4.2.1هـه
موجب هرای قوانین و مقررات هاالیم مالک کصتی از پرهاات هزینهها معـاف مـیتـوه و هولـت
متبوع هریانوره مسؤولیت تسویه را هر عهد هاره ).(MLC, 2006, Standard A4.2.1: para 6
هه استناه یاههاتت اطالعاتی صاهر از سوی سازمان هینالمللی کـارم عـدم رعایـت مقـررات
مندرج هر کنوانسیون کار هریایی از سوی هولتهای عیـو صـرتاا هر صـورت وجـوه قـوة قـاهر
ممکـن اسـت (ILO, (10 July 2020), Information Note on Maritime Labour Issues and
)coronavirus (COVID-19): para 5م هر چارچوب همهگیری جهانیم ترایط ههگونـهای اسـت
که ههواسطة قلمداه تدن ههعنوان قوة قاهر م امکان رعایـت مقـررات مـذکور هـه لحـاظ عملـی
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ناممکن تد استم هر حقیقتم همهگیری جهـانی تـوجیهی هـرای عـدم رعایـت ایـن مقـررات
محسوب میتوه )(Doumbia-Henry, 2020: 285م

 .3کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا

1

این کنوانسیون هر پی وقوع حاهثة غرق تدن کصتی تایتانیک هه تصویب رسـید
) 2007: 138-139قاهلیت اجرای آن هر موره تیوع هیماریهـای واگیـرهار هر کصـتی محـدوه و
تمرکز آن هر تهدیدهای تیزیکی و نه هیولوژیکی اسـتم ازایـنرو ت لیـة مسـاتر هـههلیـل تـیوع
هیماری واگیرهار هه موجب این کنوانسیون توجیهپذیر نیست )(Okerman, 2020:13م

.(Tomlinson,

 .4کنوانسیون تسهیل تردد بینالمللی دریایی

2

مقـررات

کنوانسیون تسهیل ترهه هینالمللی هریایی مصوب ایموم رویهها و استاندارههایی را هر اصـو
هینالمللی ههداتت مقرر کره است (IMO, 8 April 2016, Resolution FAL.12, (40): s 6.1).
این کنوانسیون هرهرهارندة مقرراتی هرهارة انجام معاینات پزتکی هر مـوره مسـاتران (FAL
 Convention, 2016: Annex: s 3.8).ات اذ و کارهست عاهالنه و منصفانة اقدامهـای ههداتـتی
 (FAL Convention, 2016: Annex: s 6.7).و ممنوع هانستن مقامات هولـت صـاحب هنـدر از
ایجاه ممانعت هرای ت لیة محموله هر موارهی است که هه هیماری واگیرهاری آلوه نباتند؛ مگر
هر «مواره توریتی کـه تهدیـدی جـدی هـرای ههداتـت عمـومی» (FAL Convention, 2016:
 Annex: s 6.10).محسوب توهم همچنین هولتها هه موجب این کنوانسـیون ملـزم هـه صـدور
مجوز پیاه تدن مساتران از کصتی هر مواره وجوه توریتهای پزتکیاند (FAL Convention,
) 2016: Annex: s 2.20م مفهوم گـواهی سـالمت اهتـدا هر ایـن کنوانسـیون مقـرر و سـپس هر
مقررات هینالمللی ههداتت هرج تدم
هه استناه این کنوانسیونم هولتها هاید مجوز ت لیة مساتران یا ادمـة هیمـار یـا مجـروح را
هرای هرمان صاهر کنند )(FAL Convention, 2016: Annex ss 2.20–2.27م این تعهد اـا م
مکمل مقررات هینالمللی ههداتت است که هرای تمامی هولتهای عیو سازمان جهانی ههداتت
الزامآور استم از سوی هیگرم تعهدات حقوق هصری هولت صاحب هندرم ههویژ تعهدات مرهوط هه
احترام و حمایت از حق حیات و حـق هـر سـالمتی مسـاتران و نیـز تکـالیف عرتـی مرهـوط هـه
کمکرسانی هصرهوستانهم مکمل مقررات هینالمللی ههداتت هستند )(Klein, 2020: 292م
هر حقیقتم کنوانسیون تسهیل ترهه هینالمللی هریایی ها مقررات هینالمللی ههداتـت تعـارض
___________________________________________________________________
1. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.
2. FAL Convention: Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, (2016 Amendments),
London.
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هارهم از یکسوم هه موجب کنوانسیون تسهیل ترهه هینالمللی هریایی مقامات هولـت صـاحب هنـدر
نباید مانع وروه کصتیهای غیرآلوه هه هیماری واگیرهار هه هناهر اوه هرای سـوار یـا پیـاه کـرهن
مساتر یا محموله توند؛ مگر هر ترایط اضطراری که اطر جدی ههداتت عمـومی را تهدیـد کنـد
)(FAL Convention, 2016: Annex s 6.10م از سوی هیگرم هه موجب مقررات هینالمللی ههداتت
هولتهای صاحب هندر میتوانند هر صورت توجیـهپـذیر هـوهن هـه موجـب مـاهة 43م اقـدامهـایی
میاعف ههداتتی ات اذ کنند و مانع وروه کصتیها هه هناهر اوه توند ))(IHR, 2005: Art 28 (1م
هه نظر میرسد که جمع این هو مقررة متعارض ها یکدیگر و رسیدن هه نتیجهگیری مطلـوب
هتوار هاتدم این امکان وجوه هاره که هر هرای موارهم مقامات هولت صـاحب هنـدر هـا توصـیف
وضعیت ههمثاهة «اطر جدی هرای ههداتت عمومی» آستانة هحران را اتزایش ههند و مانع وروه
کصتی هه هندر توند؛ هرحالیکه کصتی اهعای «جدی هوهن اطر» را نمیپذیره و ره میکندم

 .5بیانیة مشترک سازمانهای بینالمللی کار ،بینالمللی دریانوردی و هواپیمایی کشوری
هر  26می 2020م سه سازمان هینالمللی (هینالمللی کارم هینالمللـی هریـانورهی و هـینالمللـی
هوانورهی کصوری راهنمای مصترکی را هرهارة کوویدــ 19صـاهر کرهنـد کـه اصـول راهنمـای
پزتکی مصوب سازمان جهانی ههداتت هرهارة کصتیها را لحاظ کره استم راهنمای مذکور هـه
تسهیل ترایند جاههجایی ادمة کصتیها هر هناهر و از طریق تروهگـا هـا هر هوران همـهگیـری
جهانی میپرهازهم1
میتوان گفت که این اعالمیة مصترکم از ههترین نمونههای همکاری هر سطح جهانی میـان
مؤسسات ت صصی سازمان ملل متحد استم البته ها وجوه راهنمای مذکورم تا نیمة ژوئـنم 150
هزار هریانوره هر انتظار هرای هازگصت هه اانه هوهند که این مسئله از هـزرگتـرین چـالشهـای
هرااسته از همهگیری جهانی کوویدـ 19پیشروی صنعت کصتیرانی تفریحی محسوب میتوه
).(Doumbia-Henry, 2020: 286

کمکرسانی به کشتیهای تفریحی :مسئلة تعارض صالحیتها
ها تیوع هیماری واگیرهار هر سطح همهگیری جهانی هر کصتی تفریحی و ایجاه وضعیت هحرانی
اولین پرسشهایی که هه ذهن متباهر میتوه این است که کدام هولت یا هولتها تعهد هه نجات
کصتی و سرنصینان و کمکرسانی را هارنـد همچنـین آیـا تـرک تعـل هولـتهـای ذیرهـط از
___________________________________________________________________

1. Circular Letter No.4204/Add.18, “Joint Statement IMO-ICAO-ILO on designation of seafarers, marine
personnel, fishing vessel personnel, offshore energy sector personnel, aviation personnel, air cargo
supply chain personnel and service provider personnel at airports and ports as key workers, and on
facilitation of crew changes in ports and airports in the context of the COVID-19 pandemic”, 26 May
2020e.
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کمکرسانی هه کصتیها هر وضعیتهای هحرانی موجبات مسئولیت آنها را تـراهم مـیسـازه یـا
ایرم پاسخ هه این پرسشها متیمن پرهااتن هه اهعاه حقوقی صالحیتم پاس گویی و مسئولیت
هولتهای ذیرهط هر هریاستم
هر کنوانسیون حقوق هریاهـا هـهطـور مسـتقیم احتمـال تـیوع هیمـاری و وقـوع وضـعیت
همهگیری جهانی پیشهینی نصد استم ازاینرو الزام یا الزاماتی هرهارة کمکرسانی هه کصتیهـا
هر این مواره هرای هولتهای صاحب پرچمم صاحب هندر یا ساحلی مقرر نصد اسـتم ااسـتگا
چنین تعهداتی را میتوان حول مفهوم «اضطرار» 1هر «نظام حکمرانی اقیانوس» 2ههطور اـا
و حقوق هینالملل ههطور عام یاتتم
ههعنوان اصل کلـیم هـه اسـتناه مـاهة  98کنوانسـیون حقـوق هریاهـام هولـتهـا ملـزم هـه
کمکرسانی هه کصتیهای نیازمند یاری هستندم البته قلمرو تمول ماهة  98محدوه هـه هریـای
آزاه استم هه استناه ماهة 96م تکلیف هه کمکرسانی صرتاا هر موره تـناورهایی وجـوه هاره کـه
هر هریای آزاه و نه منطقة انحصاری اقتصاهیم هریای سرزمینی یا آبهای هاالـی قـرار هارنـدم
هناهراین حتی هرصورتیکه کصتی هههلیل تیوع هیماری واگیرهار نیازمند کمک هاتدم هه موجب
کنوانسیون حقوق هریاها تکلیفی هر عهدة هولتها هرای کمکرسانی قرار نداره؛ مگر آنکه کصتی
هر هریای آزاه گرتتار تد هاتد )(Okerman, 2020: 10م از سوی هیگرم امکان هستن هنـاهر «هـا
هدف تحقق اهداف م تلف مرهوط هه حمایت از سالمت و ایمنی عمومی هر اصو کصتیهای
حامل مواه منفجر م کصتیهای حامل مساتران مبتال هه هیمـاری واگیـرهارم کصـتیهـای حامـل
محمولههای اطرناک مانند پسماندهای سمی یا هستهای» وجوه هاره (De La Fayette, 1996:
) 6استثنای واره هر این اصلم قرار گرتتن کصتی هر وضعیت اضطراری استم هر این اسـاسم هـه
م اطر اتتاهن سالمت و حیات سرنصینان کصتی و هرای مثالم نیاز توری آنها هه هسترسـی هـه
مراقبتهای هرمانی مبنای پذیرش اضطرار ههعنوان استثنا محسوب میتـوه؛ کصـتیای کـه هر
وضعیت اضطراری قرار هارهم از حق وروه هه هندر هراورهار استم
این حق ن ستینهار هر قییة  Creoleهدینمیمون هـه رسـمیت تـنااته تـد کـه «حـق
هریانورهی هر اقیانوس و یاتتن سرپنا هر وضعیتهای اضطراری ها هدف نجات کصتیم مساتران
و محموله هاال آن هاید از سوی تمامی ملتها محترم تمره و رعایت تـوه» (International
)Arbitral Awards Reports, 1853: 53م
مفهوم «اضطرار» هر هسیاری از تصمیمات و مواتقتنامههای حقوقی وجوه هارهم اما تعریـف
نصد اسـتم هـیچگونـه مواتقـتنامـة
آن ههصراحت هر چارچوب هیماریهای واگیرهار مص
رسمیم رویة قیایی یا رویة هولتی ثبتتد نیز هر این اصو وجوه ندارهم
___________________________________________________________________
1. Distress
2. Ocean Governance Regime
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تعریف اضطرار هـه موجـب «کنوانسـیون جسـتوجـو و نجـات هریـایی» 1عبـارت اسـت از:
هـهواسـطة تهدیـدی جـدی و
«وضعیتی هارای قطعیت متعارف مبنی هر اینکه تناور یا تـ
توری هه اطر اتتاه و نیازمند کمـک تـوری اسـت» )(Choquet, 2021: 4م هـر مبنـای تعریـف
مذکور هرای هولتهای ساحلی مجبور هه یاری رساندن هه قایقهای حامل پنا جویان غیرقانونی
تد اند؛ زمانیکه قایق آنها ها اطر غرق تدن روههرو هوه است )(Tirrell, 2021: 8م هناهراین هـه
موجب کنوانسیون جستوجو و نجات هریاییم آستانة تعیینتد هرای اضـطرار هاالسـت (SAR
)Convention 1979, 1405, Units 97, Annex: Chapter 1.3.11م
هر حقیقتم وضعیت اضطراری آن زمان احراز میتوه که ارزش هریانورهی تـناور هـههلیـل
(عدم حیور یا عدم امکان کار کرهن ادمه هههلیل هیماری از هین رتتـه هاتـد کـه اثبـات ایـن
مسئله ها تناور است ) . (klein, 2020: 284, 285هرای مثالم هر اصو قایقهای پنـا جویـان
هولتها زمانی هه وضعیت اضطراری استناه کره و تعهد هه نجات هاهن را هدف قـرار مـیههنـد
که کصتی مورهنظر هر حال غرق تدن هاتد نه اینکه هر عملکره آن ااتالل ههوجوه آمد هاتـد
)(Schloenhardt, 2015: 536م
هنا هه رویهم هولتهای ساحلی تمایلی هه تناسایی و پذیرش آستانههای پـایینتـر هـرای وضـعیت
اضطرار هر زمان کمکرسانی هه اتراه هیمار هر هریا ندارندم اگرچـه هیـوان هـینالمللـی هاهگسـتری هر
قییة کورتو هه اهمیت «مالحظات اولیة انسانی» هر ارزیاهی مسئولیت هولت هرای ات اذ اقدامهـایی هر
هریا اتار کره است )(ICJ, Rep, 1994: para. 4م هر موره کصتیهای تفریحی ههنظر مـیرسـد کـه
امکان احراز وضعیت اضطراری هر ترایط تیوع گسترهة هیماری میان سرنصینان اثباتتـدنی هاتـدم
زیرا ایمنی کل کصتی را تحتالصعاع قرار میههدم تاهد مثـال آنم امتنـاع چنـدین کصـتی از تـرک
سواحل استرالیا هر سال  2020است )(A Current Affair Staff, (2 April 2020م
هیوان هینالمللی حقوق هریاها هر قییة The M/V "Saiga" Case, (No. 2) (Saint Vincent
) and the Grenadines v. Guineaمقرر کره که «مالحظات انسانی هاید هر حقـوق هریاهـا نیـز
اعمال توه؛ همانگونهکه هر سایر حوز های حقوق هینالملل اعمال میتـوه» (ITLOS, Rep,
)1999: para 155م هناهراینم از این منظرم هستن هناهر هه روی مساتران و ادمه هیمارم ایانت هه
ارزشهای انسانی قلمداه میتوهم
هر هازة زمانی تیوع ویروس کوویدـ 19و اعـالم وضـعیت همـهگیـری جهـانیم تـالشهـای
انجامگرتته هر سطح هینالمللی و نیز منطقهای ها هدف ترغیب هه کمـکرسـانی هـه سرنصـینان
کصتیهای تفریحی هوه استم هـرای مثـالم هر آوریـل 2020م «هسـتورالعملهـای مرهـوط هـه
مراقبت از سالمت یم هازگصت هه کصور متبوع و تمهیداتی مساترتی هرای هریانورهانم مسـاتران و
___________________________________________________________________
1. SAR: International Convention on Maritime Search and Rescue, (adopted 27 April 1979, entry into
force 22 June 1985).
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سایر اتراه روی عرتة کصـتی»  (EU, No. 119/01, 8 April 2020از سـوی اتحاهیـة اروپـا هـا
هدف تبیین سیاستهای اوه هر این زمینه هه تصویب رسیدم هه موجـب ایـن هسـتورالعملهـام
هاید هه کصتیهای تحت پرچم هولتهای عیو اتحاهیه اجازة وروه هه هناهر و ت لیـة مسـاتران و
ادمه از سوی هولت صاحب هندر هاه توهم همچنـین حمایـتهـای الزم از متصـدیان کصـتی
تفریحی هر اصو ات اذ تمهیدات الزم هـرای هازگصـت اتـراه هـه کصورتـان و هسترسـی هـه
مراقبتهای هرمانی مناسب صورت پذیرهم هرصورتیکه کصتی حامل پرچم هولـت ثالـث هاتـدم
هولتهای عیو اتحاهیة اروپا ملزم هه یاری رساندن هه آن هه هالیـل هصرهوسـتانهانـد (EU, No.
))119/01, 8 April 2020: (II)(8م ها وجوه اینم ههواسطة آلـوه تـدن هسـیاری از کصـتیهـای
تفریحیم هولتها ها چالش پذیرش این کصتیها که ههنوعی هر وضعیت اضطراری قرار هارنـد هـه
هناهر اوه از یکسو و احتمال آلوه تدن تهروندانصـان و هر نتیجـهم تهدیـد نظـم عمـومی از
سوی هیگر مواجهاندم هر حقیقتم رویه حاکی از آن است که هیصتر هولتهـا هـا ناهیـد گـرتتن
قواعد اولیة موجوه هر این اصو م مبـاهرت هـه هسـتن هنـاهر اـوه هـا هـدف حفـظ سـالمت
تهروندان و امنیت ملی نموه اندم هرواقعم تعارض منـاتع ناتـی از هحـران همـهگیـری جهـانیم
تصمیمگیری متحدالصکل هرای هولتهای هرگیر را هتوار میسازهم از یکسوم مسئلة سرگرهانی
سرنصینان کصتیهای تفریحی هر هریا و سالمت و حیات آنهـا مطـرح اسـت و از سـوی هیگـرم
احتمال انتصار هیماری هر سرزمین هولتهای ساحلی یا صاحب هندر و تهدید سـالمت و حیـات
تهروندان آنها که هرنهایت ها نظم عمومی و امنیت ارتباط پیدا میکندم نکتة حائز اهمیت هیگـر
هر این زمینه اینکه ها وروه کصتی هه آبهای ساحلی و هناهر هولـت اـارجیم صـالحیت هولـت
صاحب پرچم و حق حاکمیت هولت ساحلی هرهم آمی ته و موجب پیچیدگی قییه میتوهم
هر این مبنام موضعگیریهایی متفاوت هر آموز های حقوقی و رویة هولتهـا وجـوه هارهم هر
اهامه هه واکاوی چالشهای موجوه هر نظم کنونی حقوق هینالملل هر زمینة تکالیف هولتهـای
ذیرهط هر موره کصتیهای هرگیر ها هحران همهگیری جهانی اواهیم پرهااتم

 .1دولت صاحب پرچم
صالحیت هولت صاحب پرچم از اصول هنیاهین حقوق هریاها و ااستگا آن حق اعطای تاهعیت از
سوی هولتها (اعطای پرچم هه کصتیها است ) (Mendenhall, 2019: 27م هه استناه مـاهة 92
کنوانسیون حقوق هریاهام هر کصتی هاید تقط حامـل یـک پـرچم هاتـدم هولـت صـاحب پـرچم
ههواسطة هاتتن «صالحیت انحصاری»( 1مگر هر هرای ترایط استثنایی م مسئول اجرای قوانین
هاالی اوه هر ناوگان کصتیرانی تحت پرچمش استم که این امر متیمن قـرار گـرتتن کصـتی
___________________________________________________________________
1. Exclusive Jurisdiction
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تحت صالحیت حقوقی آن هولت هر هریای آزاه استم هـه اسـتناه هنـد  1مـاهة  94کنوانسـیون
حقوق هریاهام هولت صاحب پرچم مکلف هه اعمال صالحیت و کنترل مؤثر هر زمینة موضـوعات
اهاریم تنی و اجتماعی هر کصتیهای تحت پرچم اوه استم همچنین هه موجب جزء ب هنـد 3
همین ماه م هولت صاحب پرچم ملزم هه ات اذ اقدامهایی هرای تیمین ایمنی هر هریاستم هر این
اساسم هولت صاحب پرچم نسبت هه سرنصینان کصتی اعم از ادمه و مسـاتران هارای تعهـدات
حقوق هصری و هر نتیجهم مسئولیت هاره )(Klein, 2020: 292م اگرچه تصمیم نهایی هرای صدور
اجازة وروه کصتی هه هندر از سوی هولت صاحب هندر ات اذ اواهد تـدم هولـت صـاحب پـرچم
همچنان هر اصو ترایط کمکرسانی هرمانی هه سرنصینان مسئول قلمداه میتوهم
هولت صاحب پرچم هاید ههویژ هر هازة زمانی تیوع کوویدـ19م اقدامهای الزم را هرای حفظ یـا
هازگرهاندن سالمتی هریانورهان ات اذ کند و ههاصو مصکل کمبوه تجهیزات پزتـکی را مـدنظر
قرار ههد )(IMO, Circular Letter No.4204/Add.15,(6 May 2020م همچنین ملـزم هـه تـأمین
امکانات مرهوط هه مراقبتهای ههداتـتی چـون مـواه ضـدعفونیکننـد م وسـایل نظاتـت تـرهی و
تیمین ههر مندی هریانورهان نیازمند مراقبتهای پزتکی توری از امکانات هیمارستانی مسـتقر هر
اصکی هستندم مسئلة واکسیناسیون هریانورهان نیز هاید مـدنظر قـرار هاه تـوهم ILO, (2021),
Information Note on Maritime Labour Issues and Coronavirus (COVID-19).م
نکتة حائز اهمیت اینکه ها وجوه عرتی هوهن ماهیت تعهدات مرهوط هه صالحیت هولت صـاحب
پرچم هر کصتی و نیز تکلیف هه کمکرسانی هر ترایط اضطراری ) Okerman, 2020: 11م رویکـره
هولتها هر تیـاه هـا چـارچوب حقـوقی موجـوه اسـتم هر واقـعم از مهـمتـرین موانـع پـیشروی
کمکرسانی هه کصتیهای تفریحی هر مواقع هحرانم مسئلة «پرچمهای مصلحتی» 1استم
استفاه از پرچم مصلحتی هر صنعت کصتیرانی تفریحی هسیار متداول است و پرچمهای پانامام
هاهاماس و مالت هر این صنعت محبوهیت هـاالیی هارنـد )(Piniella, 2017: 13م هـه گـزارش 2019
آنکتاهم از هین  10هولت هرتر مالک کصتیهای جهانم  7هولت صرتاا سهمی کمتـر از  20هرصـد از
اعطای پرچم هه ناوگان کصتیرانـی هنیـا را هـه اـوه ااتصـا هاه انـد (UNCTAD, Maritime
) . Transport Review, 2019پرچم مصلحتی هه متصدیان کصتیهای تفریحی اجاز میههد تـا از
رعایت هستورالعملهای آماهگیمحور هر وضعیتهای هحرانی طفر روندم زیرا هنگام چانهزنی هرای
گرتتن پرچم هه این نکته اتراف هارند که هولت صاحب پرچم هر زمینة اجرای تعهدات مرهوط هـه
ایمنی و سالمتی رهیاتتی سهلگیرانه را ات اذ میکند )(Tirrell, 2021: 3,6م پیامد این امرم کوتاهی
هولتهای ارائهکنندة ثبت آزاه هر قاعد مندسازی کصتیها و هر نتیجهم عدم اعمال کنترل مؤثر هـر
آنهاست (سونم  41 :1390ازاینرو هولتهـای سـاحلی و صـاحب هنـدر تاقـد انگیـزة الزم هـرای
کمکرسانی هه کصتیهای تحت پرچم مصلحتیاند که هر وضعیت اضطراری قرار گرتتهاندم
___________________________________________________________________
1. FOC: Flag of Convenience
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ها تیوع ویروس کوویدـ 19ههاصو هر نیمة اول سال 2020م حداقل  55کصتی تفریحـی
هر وضعیت اضطراری قرار هاتتندم اما کمترین کمک را از هولـتهـای صـاحب پـرچم هریاتـت
کرهندم همچنین از وروه هسیاری از آنها صرفنظر از اینکه هر کصتی ویروس کوویدــ 19تـیوع
هاتته یا ایرم هه هناهر هولتهای ثالث ممانعت ههعمل آمد است )(Tirrell, 2021: 3,6م رویکره
ممانعت هولتهای ساحلی مانند استرالیا از وروه کصتیهای تفریحی هه هناهرتان ههویژ هر هازة
زمانی ما های مارسم آوریل و می  2020ها جدیت از سوی هولتهـا اجـرا و کصـتیهـا هر هریـا
سرگرهان رها تدند )(Tirrell, 2021: 6م تاهد مثال این وضعیتم کصتی  Westerdamاست کـه
ها وجوه اثبات آلوه نبوهن کصتی هه ویروس کوویدــ19م اجـازة وروه هـه هنـاهر تـایوانم گـوآمم
تیلیپین و ژاپن هه آن هاه نصد و هر نهایت هر هندر امنی هر کامبوج 1پهلو گرتند و مساتران آن
از کصتی پیاه تدند )(Tirrell, 2021: 6م
هدینترتیب میتوان نتیجه گرتت که هر جریان وقوع هحرانهایی همهگیری جهانی هولتهـای
صاحب پرچم حتی ها وجوه الزام حقوقیم انگیز ای هرای پـذیرش مسـئولیتهـا هر زمینـة کنتـرل
هیماری و هرمان آن نصان نمیههندم تجرهة کلی هیصتر کصـتیهـای تفریحـی حامـل پـرچمهـای
مصلحتی هر هوران همهگیری جهانی کوویدـ19م عدم هریاتت کمک از سوی هولـتهـای صـاحب
پرچم اوه هوه استم اتزونهر اینم هراواست کمک کصتیها از هولتهای ساحلی نیز یـا ره تـد
یا ها تأایر پاسخ هاه تد استم ازاینرو مسئلة پرچم مصلحتی مانعی هزرگ هر زمینة کمکرسانی
هه کصتیهای تفریحی هر مواقع هحرانی چون همهگیری جهانی ههحساب میآیـدم هـه هیـان ههتـرم
پرچم مصلحتی سبب تیعیف روند مدیریت هحرانهای مرهوط هه حوزة سالمت هر هریا میتوهم

« .2دولت ساحلی» 2و «دولت صاحب بندر»

3

مفهوم صالحیت هولت ساحلی هرای ن ستینهار هر کنفرانس  1973ایمـو هر اصـو آلـوهگی
هریایی مطرح تد و ههعنوان مکمل اصلی مسـئولیت اولیـه هولـت صـاحب پـرچم قلمـداه تـد
)(Zhang, 2019: 82م ها تصویب کنوانسیون حقوق هریاهام صالحیت هولـت سـاحلی هـه موجـب
ماهة  218آن هه حقوق هینالملل تعمیم یاتتم

 .1 .2آبهای داخلی :تقابل حاکمیت تام و استثنای اضطرار
حاکمیت تام هولت ساحلی هر آبهای هاالی اوه و تقدان حق عبور هـیضـرر هر ایـن منطقـهم
تقدان منطقی هرگونه حق ههموجب حقوق هینالملل عرتی را هرای وروه کصتیهای اارجی هـه
___________________________________________________________________
1. Sihanoukville Port, Cambodia
2. Coastal States
3. Port State
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هناهر هولتهای ثالث هههمرا هاره )(De La Fayette, 1996: 1م هه هیان ههترم حق هولتها هرای
محدوه سااتن وروه کصتیها هه آبهای هاالی و هناهر اوه و قاعـد منـد سـااتن آن یکـی از
جنبههای اصل حاکمیت سرزمینی قلمداه میتوه ) .(Lowe, 1977: 597البته اضطرار استثنایی
واره هر این اصل استم
هر مبنای حقوق هینالملل عرتیم «هرای کصتیهایی که هر وضعیت اضطرار قرار هارندم حـق
وروه هه هر هندر اارجی وجوه هاره» )(Tirrell, 2021: 6م «مالحظات اولیـة انسـانی» 1نیـز کـه
مبنای اضطرار را تصکیل میههدم قاعد ای عرتی است که هولتها را ملزم هه ات اذ اقدامهایی ها
هدف نجات جان انسانها میکند و ه صی از حقوق هریاها محسوب میتوه (ICJ, Rep, 1994:
)para. 22م «تعهد جهانی» 2نجات جان اتراه هر وضعیتهای اضطراری هر هریـام ماهیـت عرتـی
هاره و هاید صرفنظر از تاهعیت کصتی یا سرنصینان آن صورت پذیره ) (Oxman, 1998: 415هـا
هوهن قلمرو تمول اضطرارم اجرای آن ها مصکالتی مواجـه اسـتم
وجوه اینم ههواسط ة نامص
تعهدات هولتهای ساحلی نیز هر این زمینه تفاتیت کـاتی ندارنـد )(Tirrell, 2021: 8م تـزاحم
اصل «صالحیت واقعی» 3هولتها ها تعهد هه تأمین کمک هصرهوسـتانهم مسـئلة تعهـدات هولـت
ساحلی را هر وضعیتهای اضطراری پیچید تر میسازهم هولـتهـا از یـکسـو هـر مبنـای اصـل
صالحیت واقعی از حق ممانعت از وروه کصتی اـارجی هـه هنـاهر اـوه هـه هالیـل مرهـوط هـه
پیصگیری از وروه زیان هه سواحل و جوامع محلی اوه هراورهارندم این رویکره ههویژ هر حـوزة
موضوعات مرهوط هه آلوهگی محیطزیست هریایی هید میتوهم تعهد عرتی مرهـوط هـه اعطـای
مجوز وروه هه کصتیها یی که وضعیت اضطراری قرار هارندم هر چارچوب آلوهگی هریایی تیعیف
تد اسـت )(Sánchez, 2018: 144م از سـوی هیگـرم تعهـد هـه کمـکرسـانی هصرهوسـتانه هر
وضعیتهای اضطراری همچنان پاهرجاستم کمکرسانی هصرهوسـتانه تنهـا وضـعیتی اسـت کـه
همچنان موجد تعهد عرتی هرای هولتهای صاحب هندر است )(Tirrell, 2021: 9م تعهد مـذکور
هه موازات اصل صالحیت واقعی مبین تمایز میان الزام هولـتهـا هـه کمـکرسـانی و تعهـد هـه
آماه سازی «هندر امن» 4استم هه موجب «هستورالعملهـای مصـوب  2003ایمـو هر اصـو
مکانهای امن هرای کصتیهای نیازمند کمک»5م هولتهای ساحلی هر موره آمـاه سـازی هنـاهر
امن هارای صالحدید هستند و حق کصتیها هرای وروه هه هناهر امنم ترع هر منـاتع هولـتهـای
ساحلی قلمداه میتوه )(Tirrell, 2021: 10م
___________________________________________________________________
1. Elementary Humanitarian Considerations
2. Universal Duty
3. Protective Principle
4. Port of Refuge
5. Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance, IMO, adopted 5 December 2003,
)A.949 (23
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 .2 .2دریای سرزمینی :تقابل حیات ملی و تعهد به نجات
ترهه هر هریای سرزمینی منوط هه رعایت ترایط مقرر هرای «عبـور هـیضـرر» 1اسـتم ازایـنرو
امکان تعلیق ترهه تناورها ههواسطة هه اطر اتتاهن امنیت هولت ساحلی وجوه هاره (Choquet,
)2021: 3م هه موجب مواه  17و  19کنوانسیون حقوق هریاهام حق عبـور هـیضـرر تـا آن زمـان
حقی مهم هرای کصتیها محسوب میتوه که هه صلحم نظـم عمـومی و امنیـت هولـت سـاحلی
ادته واره نسازهم هناهراین هه استناه مواه  25و  33این کنوانسیونم هولتهای سـاحلی از حـق
ات اذ اقدامهایی تحدیدی هر این زمینه هراورهارند و اگر هولت ساحلی هـر ایـن هـاور هاتـد کـه
وروه کصتی تفریحی حامل اتراه آلوه هه سواحل ایـن هولـتم امنیـت و نظـم عمـومی آن را هـا
م اطراتی روههرو اواهد سااتم میتواند از وروه آن جلوگیری ههعمل آورهم هه هیان ههترم عـدم
رعایت مقررات ههداتتی هاالی ساحلی یا تهدید ههداتت عمومی ههعنوان یکـی از مؤلفـههـای
نظم عمومیم هر زمرة موارهی قرار هارند که عبور هیضرر را تحتالصعاع قرار میههندم
اقدام هولتها مبنی هر محدوه سااتن هسترسی یا هستن هنـاهر اـوه هـه روی کصـتیهـای
تفریحی هر مبنای «اصل احتیاط» 2صورت گرتته استم این وضعیتم تاهد مثال س ن معـروف
گیدل است هدینمیمون که «هر عالم واقعم هاز هوهن جـاه و آزاهی تـرهه هر آن هرگـز موجـد
حق وروه هه مساتراانة کنار جاه هدون اجاز مدیر آن ن واهـد هـوه ممم آزاهی هریاهـا مقولـهای
متمایز از هسترسی هه هناهر است» )(Choquet, 2021: 4م
هر وضعیتهای هحرانی چون همهگیری جهانیم ترایطی متیاه پیشروی هولتها قرار میگیـره؛
از یکسو ههنظر میرسد که امکان کارهست مفهوم اضطرار هر هوران همهگیری جهانی و اجرای اصـل
صالحیت واقعی هر موره کصتیهای تفریحی وجوه هاره که تـیوع هیمـاری هر ایـن سـطح را تجرهـه
کره اندم از آنجا که کمبوه تجهیزات پزتکیم تقدان یا کمبوه امکانات الزم هرای انجام آزمایش و عـدم
امکان قرنطینة کامل کصتیم تهدیدی هزرگ هرای سالمت و حیات سرنصینان ههحساب میآیدم
از سوی هیگرم هه هالیلی که هر اهامه ترح آن اواهد رتتم هولتهای ساحلی و صاحب هندر
تمایل چندانی هرای کمکرسانی ندارند:
 کمکرسانی مؤثر هه کصتیها هر وضعیتهایی چون همهگیری جهانی مسـتلزم ترسـتاهنکاهر هرمان تبعة هولت ساحلی هه هاال کصتی و اعزام هرای هیماران هه هیمارستانهاسـت
که هر هر صورت موجد اطر جدی هرای اتباع هولت ساحلی استم هر این مبنام هـهواسـطة
عدم تعیین آستانة «اضطرار»م هولتهای ساحلی از صالحدیدی هاال هرای ارزیـاهی موقعیـت
و تصمیمگیری هرهارة صدور مجوز وروه کصتیها هه هناهر هراورهار میتوندم همچنین هـار
اثبات این مسئله که آیا کصتی هر وضعیت اضطراری قرار هاتته یا ایر نیز هر عهـدة اـوه
___________________________________________________________________
1. Innocent Passage
2. Precautionary Principle
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کصتی است که اهعای آن را مطرح میکند ) .(Tirrell, 2021: 10هولـتهـای سـاحلی هر
هیصتر مواره ها استناه هه هالیلی محکمهپسند و هر پایـة هـدف «اوهــحمـایتی» 1آسـتانة
احراز اضطرار را هاال نگه میهارندم زیرا نگران تکلگیری رویهای هستند که هر مبنـای آنم
سایر کصتیها نیز هه جستوجو و وروه هه هناهر آنها تصـویق تـوندم هـدینترتیـبم هـا هـاال
نگههاتتن آستانة اضطرار مانع وروه کصـتیهـا و هر نتیجـه مـانع ایجـاه رویـه مـیتـوند
)(Klein, 2020: 283م ههویژ اینکـه کصـتیهـایی کـه هـهعلـت قـرار هاتـتن هر وضـعیت
اضطراری واره هندر میتوندم از هرای مصونیتها هر هراهر قوانین هاالـی هراورهارنـد کـه
قوانین مرهوط هه حوزة سالمت را نیز تامل میتوهم
تسهیالت مستقر هر هناهر نیز تحت حاکمیت هولت صاحب هندر قرار هارند و ههنظر مـی
رسد که حقی کلی هر اصو هسترسی هه هناهر هولـتهـای ثالـث هـرای کصـتیهـای
اارجی وجوه تناسایی نصد است ((Choquet, 2021: 4م این رویکره پیصتر هر زمینـة
آلوهگیهای محیط زیستی (ههاصو آلوهگیهای نفتی از سوی هولتهای سـاحلی و
صاحب هندر هر موارهی متعده ات اذ تـد اسـتم هر مقایسـه هـا آلـوهگی نفتـیم تـأثیر
همهگیری جهانی ههاصو از منظر تلفات انسانی جدیتر اواهد هوه؛ هه همین هلیـلم
ممانعت هولتهای مذکور از وروه کصتیهای آلوه هه هناهر موجه ههنظر میرسدم
ایمو هو قطعنامه 2هر موره ممانعت هولتهای صاحب هندر از وروه کصتیهـای اـارجی
تهدیدکنندة محیط زیست هه هناهرم ها محوریت پناهگا هرای کصـتیهـایی صـاهر کـره
است که هر وضعیت اضطراری قرار هارندم ها وجوه اینم قواعد مندرج هر ایـن اسـناه هـه
لحاظ ماهیتی هر زمرة حقوق نرم قرار هارند و ههواسطة الـزامآور نبـوهنم هر هسـیاری از
مواره از سوی هولتها ناهید گرتت تدندم هیصتر هولتهای سـاحلی هـه هالیلـی چـون
اوهـایمنیم اطرها و هزینههای هاالم حفاات از محیط زیسـت و جمعیـتم از پـذیرش
کصتیهای اار جی آلوه هه هناهر اوه جلوگیری کرهندم هر نتیجهم امکان نجات ههموقع
و موتق کصتیهای گرتتار هر وضعیت اضطراری تراهم نصد است )(Zhang, 2021: 5م
انجام اقدامهای هرمانی هرای هولتهای ساحلی و صاحب هندر امری اطرنـاک و هزینـههـر
استم هه استناه ماهة  40مقررات هینالمللی ههداتتم هولت صاحب هندر ملـزم هـه پوتـش
هزینههای مرهوط هه انجام آزمایشهای پزتکیم واکسیناسیون یا قرنطینهاندم
احراز این مسئله که آیا وروه کصتی هه هندر موجـب انتصـار هیمـاری و ایجـاه اطـر هـرای

___________________________________________________________________
1. Self-Protection

2م هستورالعملهای مرهوط هه پناهگا هرای کصتیهای نیازمند کمکرسانی و ادمات کمکرسانی هریایی:
See IMO Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance International Maritime
Organization Resolution, A.949 (23), (5 December 2003), Online: https://www.imo.org/en
/OurWork/Safety/Pages/ PlacesOfRefuge.aspx.
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امنیت هولت ساحلی میتوه یا ایرم نیازمند انجام ارزیاهیهای علمی استم هه هیـان ههتـرم
این مسئله هیصتر موضوعی علمی است تا حقوقی )(Zhang, 2021: 5م هرحالیکه هر زمـان
تیوع کوویدـ 19از وروه هرای کصتیها هدون وجوه تواهد و مدارک کاتی هـرای ارزیـاهی
این مسئله که آیا تهدیدی هرای ههداتت عمومی هولت ساحلی محسوب میتوند یـا ایـر
ممانعت ههعمل آمـد اسـتم هر واقـعم معمـایی حـلنصـدنی هـه موجـب تـرایط اـا
همهگیری جهانی کوویدـ 19مطرح تد استم از یکسـوم ارزیـاهی اطـر هایـد هـر مبنـای
اطالعات علمی واقعی و موجوه انجام پذیره و از سوی هیگرم ویروس کوویدــ 19هـهعنـوان
از
هیماری جدید هر هازة زمانی اهتدایی تیوع اوه که هنوز ناتنااته هوهم میزانی مصـ
ااتفاء را هر ترآیند تص ی و انتقال نصان هاه استم هناهراین عدم قطعیت تواهد علمـی
موجوه هه اجرای ناکارامد قواعد موجوه هامن زه است )(Zhang, 2021: 5م
 تعهدات هولتهای ساحلی و صاحب هندر هر اصـو نجـات کصـتیهـا هـا محـدوهیتهیگری نیز روههروستم هه موجب کنوانسیون هینالمللی حقوق هریاهام تعهد هه نجات هر
وهلة ن ست مرهوط هه وضعیتهایی اطرناک چون توتـان و گرههـاه هر هریـا و تصـاهم
کصتیها استم ماهیت همهگیری جهانی کوویدـ 19تا حدوهی ها ماهیت توتان و تصاهم
متفاوت استم هر زمان وقوع همهگیری جهانیم هولت صاحب هنـدر هایـد ایـن مسـئله را
مدنظر قرار ههد که آیا ارتیت الزم هرای پیصگیری از تیوع و کنترل هیماری واگیـرهار
را هاره یا ایرم این وضعیت ههطور اا هر هازة زمانی اولیة تـیوع ویـروس کوویدــ19
مصاهد تدم زمانیکه هیصتر موضوعات مرهوط هه را هـای انتقـالم پیصـگیری و هرمـان
ناتنااته هوهم هراواست رعایت تعهدات مرهوط هه نجات کصتی آلوه از هولـت سـاحلی
یا صاحب هندر هرصورتیکه سبب هه اطر اتتاهن جان تهروندانش توهم موجه نیسـتم
تاهد مثال این وضعیتم ممانعت هولت گوام از وروه کصتی تفریحی  Westerdamها این
توجیه هوه که تاقد مناهع کاتی هرای غرهـالگریم قرنطینـه و هرمـان  1400هیمـار هر آن
هازة زمانی است و تعهد اصلی و اولیه ایـن هولـت حفااـت از جـان تـهروندانش اسـت
)(Zhang, 2021: 6م هولتهای ژاپنم کر جنـوهیم تایلنـد و تیلیپـین هـا هالیلـی مصـاهه
همین رویه را ات اذ کرهندم تایوان نیـز هر هـازة زمـانی آوریـل 2020م ممنوعیـت پهلـو
گرتتن تمامی کصتیهای تفریحی را هر هناهر اوه اعالم کره )(Lee, 5 February 2020
 صرفنظر از مسئلة پیوستن هه کنوانسیون حقوق هریاهام هولتها اصـوالا هـر قـوانین ومقررات هاالی اوه اهتنا میکنندم هناهراینم راهبره هولتها هر اصو هسـته یـا هـاز
تـد اسـتم هنـا هـه رویـهم هولـتهـای
گذاتتن هناهر هر قوانین هاالی آنها مص
ساحلی و صاحب هندر تمایز جدی میان کصتیهـای اـارجی و کصـتی تحـت پـرچم
اوه قائلاندم تاهد مثال این وضعیتم پـذیرش وروه هو کصـتی تحـت پـرچم هولـت
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ایتالیا هه هناهر این کصور و امتناع این هولت از وروه کصـتیهـای اـارجی هر مـارس
 2020است ) (Maritime Executive Staff, (24 March 2020م هر این اساسم ات ـاذ
اقدامها و تصمیمات متفاوت و یکجانبهگرایانه از سوی هولتهای مذکور هر همهگیری
جهانی کوویدـ 19هر اصو هستن یا هاز گذارهن هناهر کصتیهـای تفریحـیم مبـین
وجوه رویة متصتت هولتها هر اصو احراز رکن الزام معنوی1م از مؤلفههای سازندة
قاعدة عرتی هینالمللی هر این زمینه است )(Klein, 2020: 286م

نتیجهگیری
هانش هرآمد از تجرهیات همهگیری جهانی کوویدـ 19هر کصتیهای تفریحی مبین آن است که
چارچوب حقوقی هینالمللی موجوه اگرچه هه هسـیاری از موضـوعات مطـرح پرهااتـه اسـتم از
جامعیت کاتی هراورهار نیستم ازاینرو هر مدیریت هحران موتق عمل نکره استم
هدنة قواعد حقوقی پراکند استم قواعد و مقررات هقیق نیستند و این مسئله همچنان مبهم
هاقی ماند است که کدام هسته از قواعد هـر هیگـری هرتـری هارهم هنـاهراینم را هـرای تفسـیر و
تصمیمگیری صالحدیدی هولتها هاز ماند استم هه هیان ههترم تیای کاتی هـرای ارائـة تفاسـیر
متیاه از سوی هولتها هر موره موازین و مقررات هینالمللی وجـوه هارهم از سـوی هیگـرم عـدم
تفاتیت تعهدات هولتها هر زمینة کمکرسانی هه کصتیهایی که هر وضـعیت اضـطراری قـرار
هارندم موجد امکان ممانعت هولتها از وروه چنین کصتیهایی هه هناهر استم رویه نصـانههنـدة
آن است که هر هازة زمانی همهگیری جهانی کوویدـ19م هسیاری از هولتهای هرگیـر هـا مسـئلة
آلوهگی کصتیهای تفریحی ها این ویروس هه تعهدات هینالمللی اوه عمل نکـره انـدم سـازمان
جهانی ههداتت نیز تقدان سازوکار پاس گویی اجباری هر اصو مقررات هینالمللی ههداتـت
را هه رسمیت تنااته است و هر «تصار اتکار عمومی» ههعنوان تنهـا اهـرم موجـد انگیـز هـرای
هولتها ههمنظور رعایت تعهدات مندرج هر این سند تأکید هارهم2
قواعدی تعیینکنند نیز هرهارة تعیین این مسئله وجوه نداره که از هـین هو هولـت صـاحب
هندر یا صـاحب پـرچم کـدام هولـت هر اصـو حـقهـای هصـری سرنصـینان کصـتی هارای
«مسؤولیت اولیه» 3استم تاید از منظر نظریم مسئول قلمدان تدن چند هولت امتیاز محسوب
توهم اما همپوتانی صالحیتها و تعهدات هر عمل میتواند منتهی هه ایجاه عدم قطعیت و ترک
تعل از سوی هریک از این هولتها هر پایة ایـن اسـتدالل تـوه کـه هـر کـدام منتظـر پـذیرش
مسئولیت و اقدام از جانب هیگری هوه اندم
___________________________________________________________________
1. Opinio Juris
2. https://www.who.int/ihr/about/faq/en
3. Primary Responsibility
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تقدان سازوکارهای اجرایی کارامد هیگر نقطه ضعف این چارچوب استم همچنـین هراـی از
قدرتمندترین ذینفعان و کنصگران غیرهولتی 1که نقصی مهم را هر این عرصـه ایفـا مـیکننـدم
ههطور مستقیم م اطب تعهدات نیستندم ازاینرو حقهای مساترانم حقهای ادمـه و عملکـره
کصتی تحت تأثیر این وضعیت قرار هارهم
هر چارچوب سازمان ملل متحد نیز سه سازمان جهانی ههداتتم هینالمللی کار و هینالمللی
هریانورهی هر زمینة مقاهله ها همهگیری جهانی کوویدـ 19همکاری مؤثری ها یکدیگر نداتتند و
هه چندین اقدام هر حد صدور اعالمیة مصترک هسند کرهندم سازمان جهانی ههداتت که نقـش
محوری هر مدیریت هحرانهای مرهوط هه حـوزة سـالمت هارهم هارای قـدرت تقنینـی و اجرایـی
محدوه هرای قاعد مندسازی اقدامهای مرهوط هه کنترل همهگیری جهانی هر کصتیهای تفریحی
استم از سوی هیگرم هیصتر قواعد مندرج هر مقررات هینالمللی ههداتت ههعنوان سند کلیدی هر
این اصو م هرای هولتهای عیو ههمثاهة هستورالعمل و توصیهنامه و نه قواعدی الزامآور قلمداه
میتوندم هر مجموع ههنظر میرسد که چارچوب حقوقی موجوه هرای مدیریت ترایط متعارف و
عاهی و نه وضعیتهای هحرانی چون همهگیری جهانی کوویدـ19تنظیم تد استم این مسـئله
سبب تد است تا ناکارامدترین پاسخ هه یکی از هحرانیترین وضعیتها هاه توهم
نکتة حائز اهمیت اینکه این ن ستینهار نیست که همهگیری جهـانی کوویدــ 19کصـتیهـای
تفریحی را ها هحران مواجه میسازهم سازمان جهانی ههداتت پیصتر پنج هار هر موره (سارس 2003م
آنفوالنزا 2013 H1N1م اهوال 2014م مرس  2015وضعیت اضطراری اعالم کره استم همهگیـری
کوویدـ 19هنوز هه پایان اوه نرسید است و احتمال وقوع همهگیری جهـانی هعـدی هر آینـد ای
نهچندان هور انکارناپذیر استم ازاینرو هاید هههنبال ارائة راهکارهایی متناسب ها هحران هوهم
یکی از مهمترین راهکارهای جلب همکاری هولتهای ساحلی و صـاحب هنـدر هـرای پـذیرش
وروه کصتیها هه هناهرم کاهش میزان هزینههایی است که ههواسـطة ات ـاذ اقـدامهـای هرمـانی هر
موره هیماران هه هولتهای مذکور تحمیل میتوهم اتزایش مسئولیتهای هولتهای صاحب پـرچم
از طریق الزام هولتهای صاحب پرچم هه تأمین ادمات مرهوط هه مراقبتهای هرمانی اولیـه هـرای
مساتران هه موجب ماهة  40مقررات هینالمللی ههداتتم یکـی از را هـای کـاهش ایـن هزینـههـا
اواهد هوهم هر واقعم هدف ایجاه توازن میان تعهدات هولتهای صاحب پـرچمم سـاحلی و صـاحب
هندر هر زمینة هزینههای هرمانی هیماران استم سازمان هینالمللی هریـانورهی هـه لحـاظ مـاهیتی
نهاهی «تبهتقنینی» 2هر چارچوب حکمرانـی اقیـانوس قلمـداه مـیتـوهم ازایـنرو امکـان وضـع
___________________________________________________________________
1م ذینفعانی چون «اتاق هینالمللی کصتیرانی»م «تدراسیون هینالمللی کارگران حملونقل»م «انجمـن هـینالمللـی
هناهر و لنگرگا ها»م «انجمن هینالمللی مؤسسات ره هندی کصتیهـا»م «تدراسـیون هـینالمللـی اتحاهیـههـای
کصتیهاران»م «انجمن هینالمللی ناوهری هریایی» و «تورای هینالمللی کارترمایان هریایی»م
2. Quasi-Legislative

 26فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

قواعدی ها هدف تناسایی «مسئولیت پزتکی» 1هرای هولت صاحب پـرچم از سـوی ایـن سـازمان
وجوه هارهم الزام هولتهای صاحب پرچم هه تسویة ه صی از هزینههای مرهوط هه مساتران کصـتی
های تحت پرچم اوه که هه هولتهای ساحلی و صاحب هندر تحمیل تد استم تمایل هولتهـای
مذکور هه پذیرش کصتیهایی که هر وضعیت اضطراری قرار هارند هه هناهر را اتزایش میههدم رویـة
هولتهای صاحب هندر مبنی هر هراواست تیمین مالی هرای جبران اسـارات احتمـالیم پـیش از
وروه کصتیها هه هناهر امن مؤید اهعای مذکور استم از سوی هیگـرم تحمیـل مسـؤولیت پرهااـت
هزینهها هه هولتهای صاحب پرچم ممکن است تمایل این هولتها هه وضع قواعد س تگیرانـه هر
اصو لزوم ات اذ اقدامهای احتیاطی هرای آماهگی و مقاهله ها هحـرانهـای مرهـوط هـه ههداتـت
عمومی از سوی کصتیها را اتزایش میههدم رویکره مزهورم تبکهای مستحکم از تعهدات متقاهل را
میان هولت صاحب پرچم و متصدی کصتی ایجاه میکند که پیامد آن تکلگیری «پیوند اصیل»2
میان کصتی و هولت صاحب پرچم و اعمال صالحیت و کنترل مؤثر هر زمـان وقـوع وضـعیتهـای
اضطراری و هحرانی چون همهگیری جهانی استم
اقدامهای یکجانبهگرایانه هولتها هرای مقاهله ها همهگیری جهانی کوویدـ 19و کمرنـگ هـوهن
مصارکت و همکاری هر سطح هینالمللی از عوامل ناکارامدی پاسخ جامعة هینالمللی هه این هحـران
محسوب میتوهم یکجانبهگرایی هولتها و نبوه سازوکار اجرایی کاتی هر این زمینهم موجـب عـدم
تفاتیت حقها و مسئولیتهای نهاههای هرگیر هر امر حملونقل هریایی تـد اسـتم ازایـنرو هر
مواره عدم رعایت قواعد و موازین حقوقی هـینالمللـی از سـوی هولـتهـام اسـارتهـای واره هـه
زیانهیدگان هدون جبران هاقی اواهد ماندم هر این مبنام نیاز هـه ایجـاه هـاالترین سـطح همـاهنگی
میان قوانین هاالی هولتها هرهارة کنتـرل همـهگیـری جهـانی هر هریـا وجـوه هاره کـه هایـد هـا
استاندارههای هینالمللی نیز مطاهقت هاتته هاتدم همچنین چارچوب حقوقی هایـد متیـمن رونـد
قاعد مندسازی ها محوریت حقوق هصر هاتد و قواعد اولیه و ثانویه هر این حوز م هـهصـورت هقیـقم
تفاف و تا حد امکان هینیاز از تفسیر تنظیم توه و تمامی ذینفعان را هر هرگیرهم
همهگیری جهانی کوویدـ 19آستان ة جدیدی از هحران را تعریف کره استم هناهراین جامعـة
جهانی هاید ههجای ترهید و یکجانبهگراییم ها سطحی جدیـد از همکـاری هر سـطح هـینالمللـی
هههنبال پاس گویی و مدیریت کارامد هحران هاتدم همکاری که هر پایة همبستگی تـکل گرتتـه
استم هر راهکار هیگری پایینتر از این سطح و استاندارهم محکوم هه تکست و پیامـد آن مـرگ
میلیونها انسان اواهد هوهم
هاید هرای هحران هعدی آماه هوهم
___________________________________________________________________
1. Medical Liability
2. Genuine link
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