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The outbreak of the Corona Virus in China has led to a global 

pandemic which caused adverse effects on economic, social and 

humanitarian aspects of the international community. The statute of 

the World Health Organization (WHO) and the International Health 

Regulations (IHR) approved in 2005 are two main legal instruments 

aimed at preventing, responding and controlling widespread 

infectious diseases. These instruments oblige WHO members to 

notify and inform the organization about the outbreak of infectious 

diseases without delay and in the most efficient way. Since the right 

to health and the right to life, two fundamental human rights, are 

endangered by a pandemic, it seems that timely notification by the 

origin country has become a customary rule, which is reflected in 

United Nations Security Council resolutions. The Chinese 

government as a party to the above-mentioned instruments has 

violated its treaty and non-treaty obligations by not informing the 

WHO of the outbreak, as well as threatening those who tried to do 

so. Therefore, its international responsibility can be invoked, which 

will be examined in this paper. The possibility of filing a lawsuit 

with the International Court of Justice will also be analyzed. 
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 19وویدک ریگهمه یماریب زمینۀدر  نیدولت چ یالمللنیب تیمسئول

 2ساسان یوسفی | 1عباسعلی کدخدایی

 kadkhoda@ut.ac.irرایانامه:  .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد ،یاستاد، گروه حقوق عموم؛ مسئول ۀسندینو. 1
 yousefis@ut.ac.ir. رایانامه: رانی، تهران، اکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانالملل، دانشجوی دکتری حقوق بیندانش. 2

 چکیده اطالعات مقاله
ی منجر شده و آثار سوء متعددی ریگهمهشیوع ویروس کرونا در چین به بروز یک  پژوهشی نوع مقاله:

ته است..  ی بر جای گذاشالمللنیبۀ جامعی اقتصادی، اجتماعی و انسانی هاجنبهبر 
 2005ی بهداشت. مصتو    المللت نیبت سازمان بهداش. جهانی و مقررات  اساسنامۀ

یمتار یبی در راستای مبارزه، پیشگیری و کنترل المللنیب معاهدۀهمان سازمان دو 
ی بتدون تتاریر و بتا    رستان اطتعع ی عضو را متعهد بته  هادول.ی فراگیرند که ها

حق بتر حیتات و    که آنجا ازکند. یکارامدترین روش به سازمان بهداش. جهانی م
، افتتد یمی به رطر ریگهمهاند، در این حق بر سعم. که از حقوق بنیادین انسانی

بیمتاری بته یتک     منشت  کشور  موقعبهی رساناطععاقدام مناسب و  رسدیمنظر به
ی شتورای امنیت. ستازمان    هاقطعنامهعرفی تبدیل شده اس.؛ امری که در  قاعدۀ

عضتو دو معاهتدۀ متذکور، بتا عتدم       عنتوان بته . دول. چتین  شودیمه ملل نیز دید
ستازمان بهداشت. جهتانی و تهدیتد کستانی کته در ایتن بتاره          بته ی رستان اطعع
موقع به سازمان، رسانی کردند، عدم مشورت با سازمان و عدم پاسخگویی بهاطعع

 تتوان یمت  رونیت ازاتعهدات معاهداتی و غیرمعاهداتی رود را نقت  کترده است.،    
ی آن را مورد استناد قرار داد که در این مقالته بته بررستی آن و    المللنیبمسئولی. 

 المللی دادگستری رواهیم پردار..امکان اقامۀ دعوا علیه چین در دیوان بین
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 مقدمه
 نیچ یهوانان شهر ووهان استان هوبئ ییایدر یدر بازار غذاها 19کووید  روسیو ییشناسا ۀنشان نیاول

و بتیش از   و شش قارۀ جهتان  دشمنجر  یجهان یریگبه همه و در مدت کوتاهیبود  2019در دسامبر 
کشور را درنوردید و عواقب ناگوار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیتادی بتر جتای     220

ن را کوچتک  اقتصتاد جهتا   4/4ادامه دارد. براساس برآورد بانک جهانی  عواقبگذاش. و همچنان این 
تریلیون دالر زیان به اقتصاد جهان رواهد زد. از طرفی تا زمتان   9حدود  2020-2021کرده و در سال 

که از این  اندمیلیون نفر مبتع شده 220نوشتن این مقاله براساس آمار رسمی در سراسر جهان بیش از 
 ایکه آ شودیمطرح م یسؤال اساس نیاحال  اند.میلیون نفر جان رود را از دس. داده 5/4تعداد بیش از 

و  س.یچآن  یو اگر دارد مبنا ریر ایدارد  یتیمسئول ریگهمه یماریب شیدایعنوان کشور منش  پبه نیچ
ملتل   یاصتل  ییموجب منشور رکن قضتا  که به یدادگستر یالمللنیب وانیدر د .یمسئول نیا ایآ نکهیا

مسائلی در زمینۀ منش  . س.یچ وانید نیا .یعحاحراز ص یو مبنا ریر ایقابل طرح اس.  ،متحد اس.
توان صحب. کترد، در ایتن   یقین نمی طوربهاینکه هنوز دربارۀ آن  بهاین ویروس مطرح شده، با توجه 

شتود منشت  شتیوع    درباره منش  ویروس رودداری شده و آنچه در اینجتا مطترح متی    اظهارنظرمقاله از 
المللتی  زمان بهداش. جهانی و هتم عضتو مقتررات بتین    گیر کروناس.. چین هم عضو سابیماری همه
کشورهای عضتو را ملتزم بته ارائتۀ      1اساسنامۀ سازمان بهداش. جهانی 63. مادۀ اس. 2005بهداش. 
ارائتۀ   2اساسنامه 64کند و نیز مادۀ سازمان می به ریبدون ت ر ها و آمار مهم مربوط به بهداش.گزارش
المللتی بهداشت.   مقتررات بتین   6از طرفتی متادۀ    رواسته اس.. را ولوژیکیدمیو اپ یهای آمارگزارش
ممکتتن استت. یتتک وتتعی.      کتته  رارویتتدادهایی  کند تمامی کشورهای عضو را ملزم می 20053

                                                           
 ریبدون ت ر ،اس. افتهی ها و آمار مهم مربوط به بهداش. را که در دول. موردنظر انتشار، مقررات، گزارشنیهر عضو قوان. 1

 .دیرواهد رسان به اطعع سازمان
 .رواهد کرد هیته ،دکنیم نیکه مجمع بهداش. معی نحورا به کیولوژیدمیاپ و یآمار یهاهر عضو گزارش. 2
)مندرج  یریگمیبتراستاس ابتزار تصمکرده،  ییرا که در قلمرو رود شناسا ییدادهایرو دیهر کشور عضو با. 1 ۀیاطعع: 6مادۀ . 3

و ابتتزار   شتده یآورجمتع  یعتات بهداشتت  کتته بتتراساس اطع   ییتدادهایت رو تۀیقرار دهتد. کل یابیمورد ارز (2 وس.یدر پ
شتده  انجتام  یاقدامات بهداشت نیباشند و همچن یالمللنیب یبهداشت یاتطرار .یوتع تکی، ممکتن است. یتریگمیتتصم

موجود  یارتباط وۀیش نیساع.، بتا کارامدتر 24 یمقتررات حتداکثر طت یتوستط متسئول ملت تدی، بادادیدر پاسخ به آن رو
ستازمان   .یصتعح  ۀتوستط ستازمان در حتوز    شدهاف.یدر ۀیبهداشت. اطتعع داده شتوند. اگتر اطعع یجهتانبه سازمان 

، کشتور  دادیت رو کیت  ۀیت دنبال اطععبه. 2 .دینما یرسانفوراً به آن سازمان اطعع دیباشد، سازمان با یاتمت یانرژ یالمللنیب
د. کنت کامل و بهنگام را گزارش  اتی، با جزئحیصح یو اطععات بهداشت هدارتبتاط رتود را بتا ستازمان ادامته د تدیعضو با

و  یمتار ی، منبع و نتوع رطتر، تعتداد متوارد ب یشگاهیآزما جیموارد، نتا فیکه امکان دارد شامل تعر ییاطععتات تتا جا نیا



 کدخدایی عباسعلی... / نیدولت چ یالمللنیب تیمسئول 1402بهار ، 1 ، شمارۀ53مطالعات حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ      4

 

، را شده در پاسخ به آن رویتداد المللی باشند و همچنین اقدامات بهداشتی انجاماتطراری بهداشتی بین
ارتبتاطی موجتود بته    ۀ بتا کارامتدترین شتیو   ساع.، 24ثر طتی توستط متسئول ملتی مقتررات حتداک
بادل اطععات در جریتان رویتدادهای   ت 1همین مقررات 7دهد. مادۀ سازمان جهتانی بهداشت. اطتعع 
های عضو را ملزم به تبادل این اطععات کترده  بینی و دول.را پیش بهداشتی غیرمعمول یا غیرمنتظره
رتواهیم داد، متواد    حیتوتت  لیتفصبهکاری که رسانی و سعی در پنهانعاس.. دول. چین با عدم اطع

اساسنامه سازمان  763و  752ارتعف یعنی مواد  وفصلحلمذکور را نق  کرده اس. و مواد مربوط به 
 بتا وفصل حتاکم رواهتد بتود.    جه. حل 2005المللی بهداش. مقررات بین 56بهداش. جهانی و مادۀ 

المللتی مستئلۀ   اقامۀ دعوا و استناد به مستئولی. دولت. چتین در محتاکم بتین      اینکه در بحث به توجه
و تتمان.   المللتی دادگستتری  صعحی. عام دیوان بین به توجه باصعحی. بسیار حائز اهمی. اس. و 

وفصل ارتعف باید دید که مواد مذکور مربوط به حل 4منشور 94مادۀ  2بند  موجب بهاجرای احکام آن 
منظور رسیدگی به دعوا کند و دیوان را بهالمللی دادگستری را فراهم میدعوا در دیوان بینامکان اقامۀ 
 اقامتۀ داند یا ریر. در این مقاله نق  تعهدات معاهداتی و غیر معاهداتی چتین و نیتز امکتان    صالح می

 76و  75متواد  نظر مشورتی از آن بتا استتناد بته     ارائۀی دادگستری یا تقاتای المللنیبدعوا در دیوان 
 یریگهمه یهاانیز ی چهار بخشداراسازمان بهداش. جهانی بررسی رواهد شد. این مقاله  اساسنامه
 .اس.المللی دادگستری اقامۀ دعوا در دیوان بین ، تعهدات معاهداتی، تعهدات غیر معاهداتی وکرونا

                                                                                                                                                    
و  آمتده شیمشتکعت پت   اس.. در صتورت لتزوم،   گرفتهانجتام یو اقدامات بهداشتت یماریمؤثر بر گسترش ب طیمرگ، شرا
 .دکنگزارش  زیبالقوه را ن یالمللنیب یبهداشت یاتطرار .یپاستخ بته وتع یبترا ازین مورد یبانیپتشت

 .رمنتظرهیغ ای رمعمولیغ یبهداشت یدادهایرو انیتبادل اطععات در جر 7مادۀ: . 1
رتود   .یت در قلمترو حاکم  رمنتظتره یغ ایت  رمعمتول یغ یبهداش. عموم دادیرو کیبر وقوع  یمبن یکشور عضو شواهد کیاگر 

تمام اطععتات   دیمنبع آن، با ایشود، بدون توجه به منش   یالمللنیب یبهداشتت ت.یفور تکیآنکته ممکتن است.  ،داشته باشتد
 .طور کامل اجرا شودبه 6موارد مندرج در مادۀ  ۀیکل دیصورت با نیمترتبط را بته سازمان ارائه دهد. در ا یبهداشتت

 هیتوسط مجمع بهداشت. تصتف   ایمذاکره  ۀلیوساساسنامه که به نیا یبا اجرا ریتفس ۀدربار یارتعف ای: هر مسئله 75مادۀ  .2
 وۀیمربوطته بته شت    نیطرف نکهیجز ا ،شودیبه آن دادگاه ارجاع م یدادگستر یالمللنیمطابق با اساسنامه دادگاه ب ،نشود
 کنند. افق.مو ارتعف مزبور ایمسئله  ۀیتصف یبرا یگرید
ستازمان و ملتل متحتد، ستازمان      نیب یانامههر موافق. رشیبر طبق پذ ایملل متحد  یعموم مجمع زی: با تجو76مادۀ . 3

 یرأ یتقاتتا  یدادگستتر  یالمللت نیسازمان از دادگتاه بت   .یصعح ۀاز حوز یناش یحقوق ۀهر مسئل ۀممکن اس. دربار
 .دینما یمشورت

دیوان بر عهدۀ او واگذار شتده است.، تخلتف کنتد،      یرأف دعوای از انجام تعهداتی که بر حسب . هر گاه طر2: 94. مادۀ 4
هتایی  تشخیص دهد توصیه کهیدرصورتتواند به شورای امنی. رجوع نماید و شورای مزبور ممکن اس. طرف دیگر می

 تصمیم به اقدامی بگیرد. یرأکند و یا برای اجرای 
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 گیری کروناهای همهزیان. 1
 انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی شتد،  تلفاتها و گیری کرونا در مدت کوتاهی سبب زیانهمه

کته از ایتن تعتداد     انتد میلیون نفر به کرونا مبتع شده 220از لحاظ انسانی تا زمان نوشتن این مقاله بیش از 
اند و سعم. روانی بستیاری از افتراد تحت. تت ثیر گرفتته      میلیون نفر جان رود را از دس. داده 5/4بیش از 
ت ثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان بسیار سخ. اس. و موتوع این مقاله نیست.، ولتی    . هرچند برآورداس.

ی ناشی از کرونا موجب کوچک شدن اقتصاد جهان شده و در ایتن  ها.یمحدود وآنچه مسلم اس. قرنطینه 
بیشتتری   آستیب  ونقتل حمتل ی و هتلتدار هایی مثل گردشگری و مشاغل مربوط به آن از جمله میان بخش

و  افتته شتدت کتاهش ی  دهد فروش آنها در این مدت بته های رودروسازی نشان میاند. گزارش شرک.دیده
اند، بیشتر کشورهای جهان بتا افتزایش   سابقۀ مسافر مواجه شدهیی با کاهش بیمایهواپی هاآژانسهمچنین 

میلیتون شت ل    255گیتری کرونتا   هالمللی کار همت رو هستند. براساس برآورد سازمان بینمیزان بیکاری روبه
گیری کرونا در بیشتر کشورها بتا افت. مواجته شتد. بتا      شارص بورس با همه 1اس.. را از بین برده وق.تمام
گیری کرونا، قیم. جهانی نف. کتاهش چشتمگیری داشتته کته ایتن      کاهش تقاتای ناشی از همه بهتوجه 

دۀ نف. که اقتصاد آنها بر پایۀ نف. است.، گذاشتته   کاهش قیم. ت ثیر فراوانی بر اقتصاد کشورهای صادرکنن
اس.. حتی در کشورهای صنعتی کارگران بسیاری به مررصی اجباری رفتنتد و میتزان استتخدامی در اکثتر     

گیری کرونتا تت ثیر   توان گف. که همهمی یکل طوربهاس..  افتهشدت کاهش یگیری کرونا بهکشورها با همه
(. 163: 1399منتتی،  ) کشد تا جبران شودطول می هاسالواهد گذاش. که ر جهانمنفی شدیدی بر اقتصاد 

گیری کرونا بر آموزش در اکثر کشورهای جهان ت ثیر گذاشته اس.. بنابر گزارش صندوق کودکان ملتل  همه
انتد. از  و این افراد آموزش حضتوری را از دست. داده   2میلیارد کودک را مختل کرده 3/1متحد کرونا آموزش 

 متورد دلیل نبتود زیرستار.   به آموزش مجازی در اکثر کشورها، بسیاری از کودکان به آوردنی روبا طرفی 
بشر آمتده،   3اععمیۀ جهانی حقوق 26عنوان یک حق بشری در مادۀ یا نداشتن امکانات از آموزش که به ازین

عتدم امکانتات آز آمتوزش    به اینکه بسیاری از کودکان به دلیتل نبتود زیرستار. و     اند. با توجهمحروم شده
یبگیری این همه ازنیز  هادانشگاهتوان دید. آموزش عالی و ها بعد نیز میاند، عواقب آن را سالمحروم شده

دهتد کته   نشان متی  . وگیری کروناسی ناشی از همههابیاز آساینها تنها بخشی  حال نیا بااند. نبوده ریت ث
 تواند کل جهان را تح. ت ثیر قرار دهد.گیر میهمه هایالمللی در بیمارینقص تعهدات بین

                                                           
1. International Labour Organization, Covid-19 and the world of work, 25 january 2021, p1 

2. UNICEF GLOBAL COVID-19 Situation Report, No. 12 September 2020, p1 

در  گتان یرا ه،یت و پا ییابتتدا  یهتا کم در دورهدس. س.یبایپرورش م و پرورش حق همگان اس.. آموزش و آموزش. 1: 26 ۀماد. 3
دستترس   همه مردم قابل یبراباید  زین یاو حرفه یباشد. آموزش فن یاجبار س.یبایم یی. آموزش ابتداردیقرار گهمگان  اریارت
 .ردیصورت پذ یفرد یهایستگیشا یۀافراد و بر پا یتمام یبرا رابرب یبه شکل یبه آموزش عال یابیو دست اشدب
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 گیر و نقض آن توسط دولت چینهای همهتعهدات معاهداتی در بیماری. 2
تعریتف   1969 1کنوانستیون حقتوق معاهتدات    2مادۀ  1بند « الف»المللی که در که در شق معاهدات بین

در زمینتۀ   چندجانبته المللتی  هتدات بتین  یا چندجانبه باشتد. از جملته معا   کجانبهشده اس.، ممکن اس. ی
و اساسنامه سازمان بهداشت. جهتانی است. کته      2005المللی بهداش. گیر، مقررات بینهای همهبیماری

 19های عضو ملزم به رعای. مفتاد آن هستتند، مگتر در متواردی کته براستاس متادۀ        براساس آن دول.
آن وارد کرده باشند. هر دو سند مذکور تعهد  کنوانسیون حقوق معاهدات وین حق شرطی را بر بندهای از

هتای عضتو بته ستازمان     ترین تعهد دولت. عنوان یکی از ابتداییرا به ی سریع و بدون ت ریررساناطععبه 
 ،اند. از طرفی یک ارتعف حقوقی ممکن اس. موتوع دو سند مختلتف باشتد  بهداش. جهانی بیان کرده

ایتن   1955در رصوص نق  عهدنامتۀ متودت    2018اکتبر  3وق. المللی دادگستری در قرار مدیوان بین
کاری، عدم مشتورت بتا   ی به سازمان و پنهانرساناطععچین با عدم  رونیازا 2موتوع را ت یید کرده اس..
موجتب هتر دو    بهموقع به سازمان که به آن رواهیم پردار.، تعهدات رود سازمان و عدم پاسخگویی به
، هتر فعتل   2001هتا  المللی دولت. نویس مسئولی. بینپیش 2و  1براساس مواد سند را نق  کرده اس.. 

الملل قابل انتسا  به المللی آن دول. بوده و براساس حقوق بینالمللی که نق  تعهدات بینمتخلفانۀ بین
شتده موجتب مستئولی.    تعهتدات نقت    رونیت ازاالمللی آن دول. اس.، دول. باشد، موجب مسئولی. بین

  (Creutz, 2020: 6).المللی مستلزم جبران رسارت است. و نق  تعهد بین شودللی دول. چین میالمبین
 مذکور و نق  آنها توسط دول. چین رواهیم پردار..تعهدات هر کدام از  لیوتحلهیتجزدر این بخش به 

 

 رسانی به سازمان بهداشت جهانیتعهدات به اطالع. 1. 2

پیشتگیری، محافظت.، کنتترل و    » ۀ آن رامقتررات هتدف و گستتر    ارشگفتیپدر  سازمان جهانی بهداش.

                                                           
نظتر  باشد، صرف المللنیمنعقد شده و مشمول حقوق ب یبصورت کتکشورها به نیکه ب یعبارت اس. از توافق« معاهده. »1

 چند سند مرتب. به هم منعکس شده باشد؛ ایدر دو  ایواحد  یدر سند نکهیآن و اعم از ا از عنوان راص
است.،  آمتده   شیبتر رتروج از برجتام پت     یمبنت  کایآمر میو ارتباط با تصم اقیها در سطرف انیکه ارتعف م .یواقع نیا. 2

 ،یکل طورمودت مرتبط باشد. به ۀعهدنام یو اجرا ریکه ارتعف مزبور به تفس شودیاحتمال نم نیمانع از ا ودریرودبه
بته   توانتد یشده مت ادیارتعف مرتبط با اعمال  کیو  باشد یسند حقوق کیاز  شیتح. شمول ب تواندیاَعمال م یبرر
 االتیت اقتدامات اتخاششتده توستط ا    ۀدربار نجایباشد. تا اربط داشته  یگریسند د ایچند معاهده  یاجرا ای ریتفس ۀمسئل

 نینت متودت باشتد، چ   ۀعهدنام لیتعهدات ش یبه رروج از برجام که ممکن اس. شامل نق  برر میتصم یمتحده در پ
 سند مزبور مرتبط اس.. یو اجرا ریبه تفس یاقدامات

Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic 
Republic of Iran v United States of America), Provisional Measures, Order of 3 October 2018, p. 

11, para. 38 
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کته متناستب و محتدود بته     ی نحوها بهالمللی بیماریپاسخ بهداش. عمومی به انتشار بین دنکرفتراهم 
، بیان کرده «المللی پرهیز شودها و تجارت بینمورد در مسافرتبهداش. عمومی شده و از تدارل بی رطر

شود کته هتر   مقررات مذکور نیز درج شده اس.، در صورتی این هدف محقق می 2ۀ و این موتوع در ماد
اطتعع ستازمان بهداشت.     زمان ممکن به کارامدترین روش ممکن به نیترکوتاهنوع بیماری واگیردار در 

جهانی برسد و سازمان در راستای رسال. رود و براساس مقررات موجود اقدامات مقتضی را انجتام دهتد.   
دول. منشت  بیمتاری    مقام بهداشتی مسئولتوسط  میمستقرسانی ر تحقق این مهم تعهد به اطععمنظوبه

 7و  6کنتد کته ایتن تعهتد در متواد      رسانی میبینی شده و کشور عضو را ملزم به اطععدر مقررات پیش
 1المللی بهداش. بیان شده اس.. از طرفتی هتدف ستازمان بهداشت. جهتانی کته در متادۀ        مقررات بین

بته اینکته    توجته اس. و با ملل  ۀترین حد ممکن بهداش. برای همحصول عالیاساسنامه آن آمده اس.، 
 ( وAginam, 2002: 946گیر ماهی. فراملی دارند و تهدیدی برای جامعۀ جهانی است. ) های همهبیماری

را بترای   کنتد، اساستنامه ستازمان تعهتدات راصتی     رو متی هدف عالیۀ سازمان را با تهدیدی جدی روبته 
هتای  گزارشهای عضو در نظر گرفته اس. که در فصل چهاردهم اساسنامه سازمان و تح. عنوان دول.
رستانی بتدون تت ریر بته     آمده اس.. این تعهدات که اغلب بر اطعع 65تا  61از مادۀ  هادول. ۀشدتسلیم

 هیت عل یامستابقه »ونتا  گیر مثتل کر در بحث بیماری همه چراکهسازمان متکی اس.، اهمی. راصی دارد، 
ای کارامد نقش کلیدی در این مسابقه دارد. تعهتد  رسانی بدون ت ریر به شیوهمطرح اس. و اطعع «زمان

کتاری تعهتدات   آمده که چین با عدم اطعع به سازمان و پنهان 64و  63راص در مواد  طوربهمورد اشاره 
توانست. بته پاستخی    جرای آن از سوی چین میمندرج در این دو ماده را نق  کرده اس.. تعهداتی که ا

منظتور پیشتگیری و کنتترل    المللتی بته  نیز همکاری بین ها وسریع، کارامد از سوی سازمان و سایر دول.
اساستنامه ستازمان    موجتب رصوص نقص تعهتدات معاهتداتی بته     درشود. آنچه  گیری کرونا منجرهمه

رستانی و واکتنش   حائز اهمی. است.، نحتوۀ اطتعع    2005المللی بهداش. بهداش. جهانی و مقررات بین
 1لیانت  موجب تعهدات مندرج در این دو سند اس.. این در حالی است. کته دکتتر لتی ون     به دول. چین
 ماهدی 9برابر با  2019دسامبر  30در  های اجتماعیدر شبکه شهر ووهان یمرکز مارستانیب پزشکچشم
او را احضار کرد و با بیان اینکته   ووهان سیپل شدار داده بود،در زمینۀ شناسایی ویروس جدید کرونا ه 98
 یاشهتان عمتوم   شیموجتب تشتو   بیترت نیا منتشر کرده و به «نادرس. و غلط یاطععات و ادعاها»او 
(. شتایان شکتر است. کته مقامتات      Usulor, 2020: 4، در مورد امکان بازداش. او صحب. کرده بود )شده

آبان  26نوامبر برابر با  17تلویزیونی بیان کردند که اولین مورد بستری در  محلی ووهان بعدها در مصاحبۀ
المللی، اطععاتی در رصوص شناسایی ایتن بیمتاری و   بوده و دول. چین نه در سطح دارلی و نه بین 98

                                                           
1. Li Wenliang 
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دهتد کته دولت. چتین     عملکرد مذکور نشان متی  (.Argentini, 2021: 47مخاطرات آن ارائه نداده اس. )
المللتی  مقتررات بتین   7 و 6اساسنامه سازمان بهداشت. جهتانی و متواد     64و  63موجود در مواد تعهدات 

 24حتتداکثر طتتی    اساستنامه( و  63متادۀ  بدون ت ریر )رسانی اطعع چراکهبهداش. را نق  کرده اس.، 
ه توانست. بت  (، به سازمان بهداش. جهتانی متی  2005بهداش. المللی مقررات بین 6موتوع مادۀ ساع. )

 گیری جلوگیری کند.موقع جامعۀ جهانی منجر شود و از گسترش همهواکنش مناسب و به

 

 . تعهد به مشورت با سازمان بهداشت جهانی2. 2

بته مشتورت بتا     المللی، تعهددر راستای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه سازمان و مقررات بهداش. بین
کته رویتدادی در   شود و آن زمانی تجویز می اس.ررات های عضو مقسازمان یکی دیگر از تعهدات دول.

شترایط الزم بترای اطععیته بته      6متادۀ   گیری منتدرج در اما براساس ابزار تصمیم، دهد قلمرو کشور رخ
سازمان مشورت کند کته ایتن    با ارزیتابی رطرشته باشد و در این صورت دول. عضو جه. سازمان را ندا

ده اس.. با این فرض که دول. چین شناسایی ویروس جدید را مطابق بیان ش 1مقررات 8موتوع در مادۀ 
منجر شتود، بتاز مطتابق     المللیوتعی. اتطراری بهداشتی بینارزیابی نکرده باشد که به  طورآن 6مادۀ 
کرد. از نظر متخصصان سازمان تعهتد  بهداش. جهانی مشورت می منظور ارزیابی با سازمانباید به 8مادۀ 

منظور ارزیابی صحیح از وتعی. موجود و مخاطرات احتمالی ناشی از آن، بسیار حائز اهمی. به مشورت به
نقت    8رود مبنی بر مشورت با سازمان را مطابق متادۀ   اس. که چین با انجام ندادن این کار، تعهد دوم

 کرده اس..
 

 تعهد به پاسخگویی به سازمان بهداشت جهانی  .3. 2

منظور نیتل بته اهتداف تعیتین شتده است.، تعهتد بته         المللی بهداش. بهینتعهد دیگری که در مقررات ب
 از ریغبهبه سازمان در صورت اطعع یافتن رود سازمان از طرق دیگر  موقع هر دول. عضوپاسخگویی به
د کنت را مبنی بر رویدادی دریافت.   ییهاگزارشسازمان  کهیدرصورت. اس. 8و  7، 6در مواد  طرق مذکور

                                                           
 طیشرا 6مادۀ  مندرج در یریگمیاما براساس )ابزار تصم داده در قلمرو کشور رخ یدادیکه رو یدر مواردت مشور 8: ۀماد. 1

ابتزار   لیت تکم یبترا  یکته هنوز اطععات کتاف  ییدادهایرصوص در مورد روبه سازمان را ندارد، به هیاطعع یالزم برا
و مشتورت   هتا هیمقتررات از توصت   یمسئول ملت  قیاز طر تواندیوجتود نتدارد، کتشور عتضو همچنتان م یریگمیتصم

برقرار  11مادۀ  4تتا  2 یطبق بندهتا دیبا یارتباطات نیمند شود. چنهمناسب بهر یسازمان در رصوص اقدامات بهداشت
اطععتات   یرطر بتر مبنتا   یتابیارز یممکن است. از ستازمان بترا ،داده در قلمرو آن رخ دادیرو نیکه ا یشود. کشور

 .دیمساعدت نما یموجود، تقاتا کیولوژیدمیاپ
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المللتی  داده و ممکن اس. وتعی. اتطراری بهداشتتی بتین   شتود در قلمترو آن کشور رخیکه ادعتا مت
یتا حتداقل    هتد ، یا یک پاسخ اولیه ارائه دساع. به سازمان 24موظف اس. ظرف  ، آن کشورایجاد کنتد

 مقررات بیان شده اس..  102و  91کند که در مواد وصتول دررواست. سازمان را اععم 
 نیرلتق چت   یدر جمهتور  یدفتر سازمان بهداشت. جهتان   98ماه دی 10 برابردسامبر  31با این حال در 

 «یروست یالریه وشات»در مورد موارد آنها  .یسارا از و  ووهان یبهداش. شهردار ونیسیکم یارسانه یۀانیب

                                                           
مادۀ  تای( هی)اععم اول 6جز مادۀ به یرا از منابع یبهداش. گزارشات یهانممکن اس. سازمان ج .1ها .گزارش ری: سا9مادۀ  .1

قرار  یابیآنها را مورد ارز یولوژیدمیاپ شتدهرفتتهیصورت بتراستاس اصتول پذ نیکته در ا تدینما افت.ی)متشاوره( در 8
. گتذارد یمت  تانیدر ماس. اده د مورد ادعا در قلمرو آن رخ دادیکه رو یرواهد دهد. سپس اطععات حاصل را با کشور

 دادیکته رو یبتا کتشور 10مندرج در مادۀ  ۀی، سازمان طبق رویگزارشات نیچن یبر مبنا یقبتل از انجتام هرگونه اقدام
کند. سپس سازمان اطععتات   اف.یدر تهیدییاز آن کتشور ت  کنتدیداده مشورت نموده و تعش مت مورد ادعا در آن رخ
ممکن است. ستتازمان منبتتع گتتزارش را     دیو تنها در صورت صعحد گذاردیعضو م یکشورهاحاصل را در دسترس 

 .2استتفاده قتترار رواهتتد گرفت..     مورد 11در مادۀ  شتدهنیتیآمده طبق رویۀ تعدس.دارد. اطععات بهمحرمانته نگته
بتا   یرطر بهداشتت  کیبر  یمبن یشتواهد اف.یساع. از در 24که امکان دارد در عرض  ییتا جا دیعضو با یکشورها

ورود  نیدر حت تواندیم یشواهد نی. چنندیدر رارج از قلمرو کشور رتود، سازمان را مطلع نما یالمللنیامکان گسترش ب
 .آلوده یج( کاالها ی وآلودگ این حامل عفون.  ( ناقع ی،انسان یماریشود: الف( موارد ب انینما تریرتروج متوارد ز تای
 ۀدررواستت. متتشاور   تایت  تهیت از اطعع تریت غ یمنتابع  قیت سازمان از طر کهیزمان 9طبق مادۀ  .1 دادیرو دییت  :10مادۀ . 2

داده و ممکتن است.    در قلمترو آن کشتور رخ  شتودیکه ادعتا مت دینما اف.یدر یدادیبر رو یرا مبن یکشورها، گزارشات
متوارد،   نیت رواهد کترد. در ا  دییشور عضو دررواس. ت کنتد، از آن ک جادیا یالمللنیب یبهداشت یاتطرار .یوتع کی

 9 متادۀ  نیطبق بنتد بتاال و همچنت    .2به کشور مربوطه اععم رواهد نمود.  ،دارند دییبه ت  ازیرا که ن یسازمان گزارشات
را  ریارد زو تمناً مو دهدرا انجام  دییت  دی، آن کشور بادینمایم تدییسازمان از هر کتشور عتضو دررواست. ت  کهیزمان

حداقل وصتتول دررواستت. ستازمان را اعتعم      ایارائه داده و  هیپاسخ اول کی ایساع.،  24: الف( در عرض دیارائه نما
متورد دررواس. سازمان را ارائته   تدادیرو .یموجود در متورد وتتع یساع.، اطععات بهداشت 24؛  ( در عرض دینما
سازمان قرار دهد.  اریدر ارت 6در مادۀ  شدههی، شامل اطععات توصدادیر )رورط یابیرا در جه. ارز ی؛ ج( اطععاتدینما
 یابی، جه. ارزدینمایم اف.یرا در یالمللتنیبت یبهداشتت ت.یفور جادیبا احتمال ا دادیرو کیسازمان اطععات  یوقت .3

بتته آن کتتشور    یقتدامات کنترلتت  ا .یت و کفا یالمللت نی، احتمال ارتعل در تتردد بیماریب یالمللنیاحتمال گسترش ب
( و یالمللت نیمعتبتر )بت   یهاسازمان ریبا سا یممکن اس. شامل همکار ها.یفعال تنی، ادادرواهتد  یهمکتار تشنهادیپ
 یتابیت و انجتتام ارز  یاز متتسئوالن کتتشور در همتتاهنگ    ت.یت منظور حمابه یالمللنیب یهاکمک یریکارگبه شنهادیپ
 شتنهاد یرتود را در متورد پ   هتتات یتوج دیت د بود. در صورت دررواس. کشور عضو، سازمان با( رواهه)در منطق یطیمح

ستازمان براستاس شتدت رطتر     کهیرا قبول نکنتد، درصورت یهمکار شنهادیاگر کشور عضو پ .4. دیارائه نما یهمکار
 ریبتا ستا   ،دارد اریت ارت در دادیت رو نرا کتته در متتورد آ   یداشته باشد، ممکتن است. اطععتات    یکاف هاتیتوج یبهداشت
 یهمکتار  شنهادیپ رشیبر پذ یکشور مربوطه مبن قیسازمان همچنان بته تشو کهی. درحالدیعضو تبادل نما یکشورها
 .دهدیتوجه قرار م مورد زیآن کتشور را ن یهادگاهی، ددهدیادامه م
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 ینت یچ از مقامتات  ی، ستازمان بهداشت. جهتان   98ماه دی 11برابر با  2020 یۀژانو 1در  در ووهان، برداش..
 13برابتر بتا    2020 یۀژانو 3و در هد الریه در ووهان ارائه دشات ۀشددر مورد موارد گزارش یاطععات رواس.
ساع. بعد دول. چین به آن پاستخ داد. دولت. چتین اولتین اقتدام عملتی یعنتی         48یعنی حدود  98ماه دی

روز بعتد یعنتی در    7در حالی اس. که  انجام داد، این 98بهمن  3ژانویه یعنی  23قرنطینۀ شهر ووهان را در 
ستازمان بهداشت. جهتانی وتتعی. اتتطراری بهداشت. عمتومی         99بهمتن   10برابر با  2020ژانویۀ  30
کشور دیگر مرگ  18مورد و در  98اععم کرد و در زمان اععم وتعی. اتطراری، در چین مرگ  المللیبین

ساع. بعد به سازمان  48که اشاره شد دول. چین  طورمانه(.  Usulor, 2020:4بر اثر کرونا ت یید شده بود )
المللتی بهداشت. مبنتی بتر پاستخگویی یتا       مقررات بین 10و  9رو تعهد رود براساس مواد پاسخ داد و ازاین

 االجترا الزمالمللی بترای دولت. چتین    ساع. را نق  کرد. مقررات بین 24طی  وصتول دررواست. سازمان
ای رتود را  بیانیهآن حق شرطی بر آن وارد نکرده اس.، بلکه طی  62مادۀ  براساس تنهانهبوده و دول. چین 

رو نیز اجرا کند. ازاین کن هن ، تایوان و اجرایی ماکائو ۀویژ ۀمنطقملزم کرده که مفاد مقررات مذکور را در 
للتی بهداشت.   المی و مقتررات بتین  اساسنامه سازمان بهداش. جهتان چین تعهدات معاهداتی رود را براساس 

 ی دول. چین استناد کرد.المللنیبتوان به مسئولی. نق  کرده اس. و می
 

 گیرهای همهتعهدات غیرمعاهداتی در بیماری. 3
 2001المللتی  هتا بترای اعمتال متخلفانتۀ بتین     المللتی دولت.  نویس مسئولی. بینپیش 12براساس مادۀ 
محقتق   ،ق  تعهتد فتارا از منشت  یتا ماهیت. آن     که عملکرد دول. منطبق بر تعهداتش نباشد، نهنگامی
المللی را تهدید کند، به نظر باید حتی بدون که عملکرد دول. ممکن اس. جامعۀ بینشود. اما هنگامیمی

المللتی  الملل عام تطبیق داد. این امر در رویۀ دیوان بتین وجود تعهد معاهداتی عملکرد آن را با حقوق بین
نیتز   1996ژوئیۀ  8ای مورخ های هستهانونی بودن تهدید یا توسل به سعحدادگستری در نظر مشورتی ق

ی در عموممجمع  1994دسامبر  15مورخ  75/49قطعنامۀ شود. دیوان در این قضیه که براساس دیده می
 3در برابتر   یرأ 11بتا   نکهیا باالملل بود، ای در حقوق بینسعح هستهزمینۀ مجاز بودن تهدید و کاربرد 

ممنوعیت. جتامع و    گونته چیهت ای، الملل عرفی و نه در حقوق معاهتده بیان کرد که نه در حقوق بین یرأ
الملل عام متوسل شد و این ای وجود ندارد، ولی به حقوق بینجهانی در مورد تهدید و کاربرد سعح هسته

نیتز حقتوق بشردوستتانه    و  1منشتور  4متادۀ   2مندرج در بند  زور بهتهدید و کاربرد را م ایر با منع توسل 
سازد و حتق حیتات   می مت ثرالمللی را گیر جامعۀ بینهای همهبه اینکه بیماری توجهرو و با داند، ازاینمی

                                                           
یه تمامی. ارتی یا استقعل سیاسی هر کشور یتا  یا استعمال آن عل زور بهالمللی رود از تهدید . تمامی اعضا در روابط بین1

 داشته باشد، رودداری رواهند کرد. ن.یمبااز هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد 
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ترین هدف ملل متحتد را بته   منزلۀ اصلیالمللی را بهترین حق بشری و صلح و امنی. بینعنوان بنیادیبه
هتا ملتزم بته رعایت. آن     که دول. کندیمها بار ی را بر دول.اندازد، به نظر تعهداتی غیر معاهداترطر می

یماریب وعیتعهد دول. منش  با شگیر و های همهحق حیات و بیماریهستند که در دو بخش تح. عنوان 
 به بررسی آن رواهیم پردار..، .یامن یشورا یهادر قطعنامه ریگهمه یها
 

 گیر های همهحق حیات و بیماری. 1. 3

 2المللی حقوق متدنی سیاستی  میثاق بین 6مادۀ  1و بند  1اععمیۀ جهانی حقوق بشر 3در مادۀ  حق حیات
 گیترد عنوان حق بنیادین و شاتی شنارته شده اس. که بسیاری از حقوق بر پایۀ همین حتق شتکل متی   به
 1بنتد  افتتد. در  ی به رطتر متی  جد طوربهگیر این حق های همهدر بیماری که (150: 1379ی، دفاطمی)س
حق هر کس به بررورداری از باالترین  3اجتماعی و فرهنگی - المللی حقوق اقتصادیمیثاق بین 12مادۀ 

یمرو گیر این حق با رطر روبههای همهسطح استاندارد جسمی و روانی پذیرفته شده اس. که در بیماری
ری و مبتارزه بتا بیمتاری    ها ملتزم بته پیشتگی   دول. 4همین ماده 2بند « ج»، از طرفی براساس شق شود

کار گیرند و از منتابع موجتود   ها باید در این راه تمام اقدامات معقول و منطقی را بهدول. منطقاًواگیردارند. 
تترین حتق بشتری در    با بنیتادی  میمستقطور منظور حصول این هدف حداکثر استفاده را بکنند، زیرا بهبه

عنوان رافع مسئولی. و عدم رعایت.  ها بهو استناد به محدودی.رازاین Sirleaf, 2018:110).ارتباط اس. )
رارج از توان و کنترل یک دول. باشد، پذیرفته نیس.. از طرفی  که واقعاًتعهدات بهداشتی جز در مواردی 

هتای گذشتته   که در اپیدمیگونههمانشوند، توجهی به این تعهدات که امروزه تعهداتی عرفی تلقی میبی
المللی منجر شود که غیر از کشور منش  جان افراد زیادی نشان داده، ممکن اس. به بحران بیننیز رود را 

اجتمتاعی   - المللی حقوق اقتصادیهای طرف میثاق بینرا در سراسر جهان به رطر بیندازد. هرچند دول.
را  12متادۀ   2بنتد  « ج»رصوص تعهدات منطبتق بتر شتق    و فرهنگی تعهدات مندرج در این میثاق و به

تواند حدی اس. که میگیر بههای همهپندارند، ولی اهمی. کنترل و مبارزه با بیماریتعهدی سرزمینی می
بسیاری از حقتوق دیگتر    منش اینکه حق حیات که  بهالمللی را به رطر بیندازد. با توجه صلح و امنی. بین

تتوان رتود را بتا حتداکثر امکانتات      گیر در معرض رطر اس.، دول. چین باید تمام اس.، در بیماری همه

                                                           
 . هر کس حق حیات، آزادی و امنی. شخصی دارد.1
ان تتو قتانون حمایت. شتود. هتیچ فتردی را نمتی       موجتب  بهاین حق باید . انسان اس. شخص. حق حیات از حقوق شاتی 2

 رودسرانه از حق حیات محروم کرد.
الحصتول را بته رستمی.    بهترین حال سعم. جسمی و روحی ممکن عیتطم. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس به 3

 شناسند.می
 ها.ها، همچنین پیکار علیه این بیماریای و سایر بیماریرفهح ومی،ب، رگیهای همهۀ بیماریمعالج. پیشگیری و 4
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رصتوص ستازمان   ربتط بته  المللتی شی های بینبه سازمان موقعبهرسانی صحیح و منظور اطععموجود به
منظور کنتترل  گرف. و تمام راهکارهای موجود را بهکار میبهداش. جهانی و سایر دول. و عموم مردم به

ی فتوری در راستتای حفتال ستعم.     رساناطععواقع تعهد به کرد، در و مبارزه با بیماری کرونا را اجرا می
 ,Argentiniالمللی این دول. را در پتی دارد ) که نق  آن توسط چین مسئولی. بین عمومی جامعه اس.

موجب اسناد  به را کهمنزلۀ یک حق بشری به(. این نق  تعهد، حق حیات و حق بر سعم. را 2021:44
المللی حقتوق  المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بینبشر، میثاق بین حقوق بشری اععمیۀ جهانی حقوق

 اجتماعی و فرهنگی، پذیرفته شده، نق  کرده اس.. - اقتصادی
 

 های شورای امنیت گیر در قطعنامههای همهبا شیوع بیماری منشأتعهد دولت  .2. 3

، سعمتی عبارت است. از  ه اس.که در مقدمۀ اساسنامه سازمان آمد طبق تعریف سازمان جهانی بهداش.
نقتش   کته  شودیحال. آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطعق نم

(. حق بر سعم. رابطۀ تنگاتنگی 53: 1398 ،)رحیمی المللی دارددر دستیابی به صلح و امنی. بین اساسی
(. 266: 1400گل و همکتاران،  ابراهیم) یادین بشری داردعنوان حق بنبا سایر حقوق از جمله حق حیات به

تعریف سعمتی شتامل ستعم. روانتی، جستمانی و      گیر همۀ فاکتورهای مورد اشاره درهای همهبیماری
رو شورای امنی. کند. ازاینالمللی را تهدید میآن صلح و امنی. بین تبعبهاندازد و اجتماعی را به رطر می
منشتور ملتل متحتد مستئولی. اولیتۀ حفتال صتلح و امنیت.          24مادۀ  1بند ه طبق سازمان ملل متحد ک

گیتر بتر صتلح و امنیت.     های همته المللی را بر عهده دارد، در چندین قطعنامه به بررسی ت ثیر بیماریبین
المللی دانسته اس.. شورای امنی. در قطعنامۀ آن را تهدیدی علیه صلح و امنی. بین المللی پردارته وبین

S/RES/1308  راص در آفریقا  طوربهگیری بیماری ایدز در جهان و نگرانی رود را دربارۀ همه 2000سال
طتور  بته  توانتد یمت  گیتر عنوان بیماری همهدارد که ایدز بهبیان کرده اس.. شورا در این قطعنامه بیان می

 یثبتات یبت موجتب ایجتاد   و  ها و سطوح جامعته داشتته باشتد   بر تمام بخش یمخرب راتیفرد ت ثمنحصربه
نتیجۀ  کند که دیرا تهد .یثبات و امنآن در صورت عدم کنترل  تبعبهی شود و اتطرار طیو شرا یاجتماع

لیبریتا،  ) گیری بیماری ابوال آفریقتای غربتی  همه 2014المللی اس.. در سال آن تهدید صلح و امنی. بین
مقتررات   12براستاس متادۀ    المللتی داشتی بتین وتعی. اتطراری بهسیرالئون، گینه و نیجریه( به اععم 

ی منجتر شتد. شتورای امنیت. در قطعنامتۀ      ستازمان بهداشت. جهتان   توستط   2005المللتی  بهداش. بین
S/RES/2177 گیر ابوال کنترل گیری صادر و بیان کرد که اگر بیماری همهدلیل این همهدر همان سال به

شتود.  منجتر   یتیو امن یاسیرام. اوتاع سو و یاجتماع یهاتنشی، دارل یهایبه ناآرام تواندیم نشود،
 .یت صتلح و امن  یبرا یدیتهدۀ ابوال در آفریقا سابقیبکرد که شیوع  دیت کشورا در این قطعنامه همچنین 
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 بته  کنگتو  کیت دموکرات یجمهتور گیری بیمتاری ابتوال در   همه 2018. همچنین در سال اس. یالمللنیب
گیر ابتوال  رای امنی. انجامید که در آن مجدد شورا شیوع بیماری همهاز سوی شو S/RES/2439قطعنامۀ 

ای که شتورا در قطعنامته بته آن اشتاره     داند. نکتهمی در منطقه یالمللنیب .یصلح و امن یبرا یدیتهد را
 وعیشت  .یگزارش روزانه در متورد وتتع  با بیماری و ارائۀ  مقابله برایمنش  دول.  کند، مسئولی. اولیۀمی
دهد. شتورا  موقع را نشان میرسانی صحیح و بهاس. که اهمی. اطعع کنگو کیدموکرات یجمهور توسط

بر اهمی. پایبنتدی بته تعهتد کشتورهای عضتو مبنتی بتر         2005المللی بهداش. با یادآوری مقررات بین
عنتوان  به کند. شیوع کرونامی دیت کی بهداش. عموم داتیو پاسخ به تهد یرسان، اطععیابی، ارزییشناسا

توستط شتورای    2020در ستال   S/RES/2532به صتدور قطعنامتۀ    2019گیر در اوارر سال بیماری همه
همته  یمتار یب ۀسابقیگسترش بکند که می دیت کشورای امنی.  مجدداًامنی. منجر شد. در این قطعنامه 

اصلی حفتال صتلح و امنیت.    متولی . اندازدیرا به رطر م یالمللنیب .یحفال صلح و امن احتماالًکرونا  ریگ
منشور ملل متحد چین یکی از اعضتای دائتم آن    23مادۀ  1المللی شورای امنی. اس. و براساس بند بین
، دولت.  منشت  برای دول.  یرساناطععدر شناسایی تعهد به مبارزه و  رویۀ شورای امنی. به. با توجه اس.
موقتع بته   رسانی صتحیح و بته  منظور اطععرا بهبیماری باید حداکثر توان رود  منش دول.  عنوانبهچین 

از حداکثر توان و امکانات رود بترای کنتترل و    گرف. وکار میها بهسازمان بهداش. جهانی و سایر دول.
رستانی  کتاری و عتدم اطتعع   رو به نظر دول. چین با پنهتان کرد، ازاینکرونا استفاده می با بیماری مبارزه
المللی را به رطر اندارتته و تعهتدات رتود    یماری کرونا صلح و امنی. بیندر رصوص ب موقع و صحیحبه
 ی فوری و صحیح را نق  کرده اس..رساناطععبیماری در  منش کشور  عنوانبه
 

 المللی دادگستریاقامۀ دعوا در دیوان بین. 4
حتاکم است. و   ا در محاکم و استناد به مسئولی. دولت. چتین مستئلۀ مهتم صتعحی. م     دعومنظور اقامۀ به

 بتا . است. الملل تابعان اصلی حقوق بین عنوانبهها المللی اغلب مبتنی بر رتای. دول.صعحی. محاکم بین
هتا در برابتر   آمده اس.، دول. 1منشور ملل متحد 2مادۀ  1ها که در بند اصل تساوی حاکمی. دول. به توجه

عوا علیه دول. چین در محاکم دارلی در حقتوق  امکان اقامۀ د رونیازامحاکم دارلی مصونی. قضایی دارند، 
المللی دادگستری در قضیۀ آلمان علیته ایتالیتا نیتز آن را    الملل پذیرفته نیس. که رویۀ قضایی دیوان بینبین
ستکوت  المللتی  در رصوص ارجاع ارتتعف بته داوری بتین   بهداش. جهانی کند. اساسنامه سازمان می دییت 

منظتور  بته  حتال  نیا بابه آن اشاره کرده اس.،  2005المللی بهداش. بین قرراتم 56مادۀ  کهیدرحالکرده، 
؛ این در حالی اس. که رتتای.  اس.یک طرف ارتعف نیاز  عنوانبهارجاع به داوری به رتای. دول. چین 

                                                           
 . سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمی. کلیۀ اعضای آن قرار دارد.1 :2. مادۀ 1
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دعتوا  مبنای تعهدات معاهداتی امکان اقامۀ  عنوانبهرسد. با بررسی دو سند مذکور نظر میدول. چین بعید به
. باید ایتن نکتته را در نظتر    وجود دارد ملل متحد یاصل ییرکن قضا عنوانبهالمللی دادگستری در دیوان بین
منشتور دارای تتمان. اجترای احکتام      94متادۀ   2بند  موجب بهو  صعحی. عام دارداین دیوان  گرف. که

امکان وتوی تصمیمات  1لل متحدمنشور م 27مادۀ  3بند  به توجه بااز طرفی  .اس.توسط شورای امنی. نیز 
عضو شورای امنی. وجتود   عنوانبهشورای امنی. در راستای اجرای حکم صادره از سوی دیوان توسط چین 

المللی دادگستری باید دیوان براساس فصل دوم اساسنامه رتود  برای اقامۀ دعوا در دیوان بیننخواهد داش.. 
هتا امکتان اقامتۀ دعتاوی     فقط به دول. 34مادۀ  1بند  دردیوان بتواند صعحی. رود را احراز کند. اساسنامه 

آن  1آن نهاد اس. که در بنتد   اساسنامه دیوان در زمینۀ احراز صعحی. 36 مادۀدهد، از طرفی ترافعی را می
 .یصتعح  ،شده است.  ینیبشیپ یجار یموجب عهدنامه و قراردادهابا اشاره به اینکه دیوان در دعاوی که 

ترتیب ارجاع به دیتوان  اساسنامه سازمان بهداش. جهانی به 76و  75اینکه در مواد  به. با توجه ددار یدگیرس
دیوان صعحی. رستیدگی   36مادۀ  1با استناد به بند  روشده اس.، ازاینبینی و دررواس. نظر مشورتی پیش

هتر  »اشاره بته    2005هداش. المللی بمقررات بین 56مادۀ  1به دعوای احتمالی را داراس.. از طرفی در بند 
 ریپتذ امکتان را  ، توافق بر سر ارجاع ارتعف بته ستایر محتاکم   «صعحدید رود آمیز دیگر بتهروش مسالم.

ها بر سر همین ماده توافق دول. 4های شکرشده در این بند حصری نیستند. از طرفی بند اس. و روش کرده
اینکته احتمتال    بهارجاع ارتعف به دیوان اس.. با توجه وفصل ارتعف را پذیرفته اس. که یکی از آنها حل

رو با استناد به فصل هجتدهم  توافق چین با سایر دول بر سر ارجاع ارتعف به دیوان دور از شهن اس.، ازاین
امکان طرح دعوای ترافعی و نظتر مشتورتی    76و  75راص مواد  طوربهاساسنامه سازمان جهانی بهداش. و 

 کنیم.سی میرا در دو بخش برر
 

 . دعوای ترافعی1. 4

اساسنامه ستازمان بهداشت.    75در مادۀ « مذاکره یا توسط مجمع بهداش. تصفیه نشود ۀلیوسبه»عبارت 
تفستیر بتا    ۀهر مسئله یا ارتعفی دربار وفصل ارتعف در رصوصدهد که اولین راه حلجهانی نشان می

وفصتل  . در صتورت عتدم حتل   است. متع بهداشت.   وفصل توسط مجیا حل مذاکره، اجرای این اساسنامه
 بته توانند ارتعف را به دیوان ارجتاع دهنتد. بتا توجته     ارتعف به طرق مذکور، هریک از طرفین دعوا می

های عضو اساسنامه نکرده، به نظر برای ارجتاع ارتتعف و   ای به ارتعف میان دول.اشاره 75اینکه مادۀ 

                                                           
عضو که شامل آرای تمام اعضا دائم باشد اتخاش  9ی مثب. رأتصمیمات شورای امنی. راجع به سایر مسائل با  .3: 27. مادۀ 1

شتود، طترف   تخاش متی ا 52مادۀ  3مندرجات فصل ششم و بند  موجب بهشود، با این قید که در مورد تصمیماتی که می
 ی رودداری رواهد کرد.رأدعوا از دادن 
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 1اساسنامه دیوان در بنتد   چراکهدر نظر گرفته شود،  76کنار مادۀ در  75احراز صعحی. دیوان باید مادۀ 
در رصتوص   75 نظتر متادۀ  بته   ها امکان اقامۀ دعاوی ترافعی را داده است.، پتس  فقط به دول. 34مادۀ 

 چراکه، اس.در زمینۀ نظر مشورتی  76های عضو اشاره دارد و مادۀ و به ارتعف بین دول. ارتعف اس.
رستد. از طرفتی   نظتر نمتی  در زمینۀ تقاتای نظر مشورتی از دیوان منطقی بته  سرهم.پشآوردن دو مادۀ 

 1آمده اس.، در رصوص نظر مشورتی کتاربرد نتدارد و بنتد     75که در مادۀ  1«مسئله یا ارتعف»عبارت 
در ارتباط با نظر مشتورتی، هتر دو عبتارت     3اساسنامه دیوان 65مادۀ  1و بند  2منشور ملل متحد 96مادۀ 
این  قاعدتاًبود،  75مادۀ  مدنظر 5«مسئلۀ حقوقی یا ارتعف»اند. حتی اگر کار بردهرا به 4«مسئلۀ حقوقی»

بتا نگتاهی    توانستیم آن را ارجاع جه. نظر مشورتی تفسیر کنیم.رف.، در آن صورت میکار میعبارت به
روشتن است. کته در     در رصوص تفسیر ایتن مستئله   1969کنوانسیون حقوق معاهدات وین  31به مواد 

گیرد، در اینجا بحث قرار می مدنظرو منطبق بر معنای عادی و متداول  .یحسن نتفسیر سیاق عبارات با 
اجترای کنوانستیون    ۀقضتی شتود و رویتۀ دیتوان در قضتایایی مثتل      تفسیر پویا و تفسیر ایستاد مطرح می

دیتوان از تفستیر ایستتا یعنتی     دهد کته  نشان می صربستان هیعل یکرواس یکشجلوگیری و مجازات نسل
رو به نظر واژۀ ارتعف ازاین (،370: 1399پور، شیستا ی و)فضائل تفسیر مبتنی بر متن استفاده کرده اس.

رو های عضو اشاره ندارد، ولی به آن دالل. دارد، ازایتن به ارتعف بین دول. صراح.به، با اینکه 75مادۀ 
بتا  و  2001 یالمللت ها باب. اعمال متخلفانۀ بینالمللی دول.ی. بیننویس مسئولپیش 42با استناد به مادۀ 

مطرح اس.، با استناد بته   دیدهزیانهای های مسئول مطرح نیس. و تعدد دول.به اینکه تعدد دول. توجه
 دهیت دهای عضو اساسنامه سازمان بهداش. جهانی که زیان از دول. کدام هر مذکور 6نویسپیش 46مادۀ 

کاری دول. رسانی و پنهاناند علیه دول. چین اقامۀ دعوا کند. البته به نظر با توجه عدم اطععتواس.، می
 آن یت. در کل را یالمللت نیبت  ۀجامعی کرونا ریگهمهاینکه  بهگیری کرونا و با توجه چین در رصوص همه

نویس که امروزه بختش  همین پیش 48با استناد به مادۀ  دهیدنانیزهای تح. ت ثیر قرار داده، حتی دول.
چین اقامۀ دعوا کنند، هرچند بعید اس. که دولتتی بابت.   دول. توانند علیه عمدۀ آن عرفی شده اس.، می
 ۀکشتور دارنتد   9 هیعل مارشال ریکشور جزاباشد. در اقامۀ دعوای  دهیند بیآساین نق  تعهد دول. چین 

                                                           
1. question or dispute 

 المللی دادگستری دررواس. نظر مشورتی کند.تواند در مورد هر مسئلۀ حقوقی از دیوان بینی یا شورای امنی. میعموم مجمع. 2
ی که منشور ملل متحد به او اجازۀ چنین تقاتتای  امؤسسهتواند در هر مسئلۀ حقوقی به تقاتای هر سازمان یا . دیوان می3

 عمل آورد، نظر مشورتی بدهد.تواند این اقدام را بهدهد و یا طبق مقررات آن منشور میرا می
4. legal question 

5. legal question or dispute 

 .یبته مستئول   توانتد یاز آنها مت  کی، هرانددهید انیواحد ز یالمللنیب ۀدول. از فعل متخلفان نیکه چندی: هنگام46مادۀ . 6
 استناد کند.اس.،  را مرتکب شده یالمللنیب ۀکه فعل متخلفان یدولت
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میان  .یحسن نرواهان تعهد به مذاکره با  المللی دادگستری،در دیوان بین 2014سال ی در اسعح هسته
تعهد در قبال جامعۀ ) ای را تعهدی معاهداتی و غیر معاهداتیهای کنوانسیون برای رلع سعح هستهطرف
 ،بذّار ی و)محبّ اقامۀ دعوا کرده اس. 48الملل در کل( رواند. در واقع به نظر رواهان با استناد به مادۀ بین
تواند علیه نیز به نظر می 48ندیده با استناد به مادۀ اف هر دولتی حتی دول. زیان( با این اوص124: 1397

تواند به معاشیر رافع وصف متخلفانۀ موتوع فصل پنجم چین اقامۀ دعوا کند. در این نق  تعهد چین نمی
ان نتویس بحتث جبتر   پیش 27نویس مذکور استناد کند، حتی اگر به آن استناد کند، مادۀ بخش اول پیش

آنچه در اقامۀ دعوای ترافعتی مطترح    کند.دارد و متخلفانه بودن فعل را برطرف میرسارت را محفوظ می
بستیار   کرونتا  یریت گهمته  یهتا انیزشده در بخش مطالب بیان به توجه بااس.، تعیین رسارت اس. که 

توانتد کارگشتا   متی اس.، ولی به نظر دو راهکار  رممکنیغ باًیتقرباالس. و پردار. آن توسط یک دول. 
نویس مذکور جبران رسارت کامل برای نق  تعهد در نظتر گرفتته   پیش 34در مادۀ  باشد، راه اول اینکه

 یفرامترز  انیت تترر در متوارد ز   صیاصول مربوط به تخصت  سینوشیپ 4در اصل  کهیدرحالشده اس.، 
کمتتر از   مراتببهاس. که ی در نظر گرفته شده و کاف یجبران فور ،2006رطرناک  یها.یاز فعال یناش

توانند دررواس. رسارت های رواهان میرو به نظر در اقامۀ دعوا در دیوان دول.جبران کامل اس.، ازاین
مسئولی. محت  مطترح است. نته      ی داشته باشند، نه رسارت کامل، هرچند این رویکرد درکاففوری و 

نتویس متذکور نقتش    پتیش  39اد بته متادۀ   . دیگر اینکه با استتن (226: 1390مسئولی. مطلق )عبدالهی، 
 چراکته قرار گیرد،  مدنظرشتند نقش دا انیز جادیای که با فعل یا ترک فعل رود در ادهیدانیزهای دول.

ژانویته توستط    30در  المللتی وتعی. اتطراری بهداشت. عمتومی بتین   ها پس از اععم بسیاری از دول.
رو بیشتتر  ، جامع و کامل را در پیش نگرفتند، ازاینسازمان بهداش. جهانی یک سیاس. بهداشتی منسجم
کمتر رواهد بود و قابلیت. پردارت. آن    مراتببهشده آسیب دیدند. به نظر با این دو راهکار رسارت تعیین

عنتوان  عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان دور از شهن نیس.، هرچند حق حیتات را بته  برای دول. چین به
 توان با هیچ مبل ی سنجید.  ترین حق بشری نمیبنیادی
 

 . نظر مشورتی2. 4

اساستنامه   76المللتی دادگستتری و متادۀ    اساسنامه دیوان بین 65منشور ملل متحد، مادۀ  96مادۀ  2بند 
تواند مبنای دررواس. نظر مشورتی توسط سازمان بهداش. جهانی از دیتوان  سازمان بهداش. جهانی می

ی در رصتوص قتانونی   جهانتای نظر مشورتی توسط سازمان بهداش. المللی دادگستری باشد. در تقابین
ای در مخاصتمات مستلحانه، دیتوان سته شترط را بترای       هتای هستته  بودن استفادۀ یک کشور از سعح

. دررواس. نظتر مشتورتی   1اند از: دررواس. نظر مشورتی توسط یک نهاد تخصصی بیان کرد که عبارت
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. مسئلۀ مورد تقاتتای نظتر مشتورتی یتک مستئلۀ      2ز باشد؛ منشور مجا موجبتوسط نهاد تخصصی به 
نظر مشورتی باشد. در این قضیه  کنندهدررواس.نهاد  .یفعال. مسئلۀ مورد تقاتا در حدود 3حقوقی باشد؛ 
ترین دلیتل آن را  بیان کرد که قادر به ارائۀ نظر مشورتی نیس. و اصلی یرأ 3در مقابل  یرأ 11دیوان با 

ان کرد و با استناد به اصل تخصصی بودن، حوزۀ فعالی. سازمان بهداشت. جهتانی را   شرط سوم مذکور بی
در حتوزۀ   میمستتق طتور  گیر بته های همهاین قضیه و نیز بحث بیماری بهاععم کرد. با توجه « بهداش.»

حد ممکن بهداشت.   نیتریحصول عالاساسنامه رود هدف سازمان را  1تخصصی سازمان بوده و در مادۀ 
اینکه سازمان یک نهاد تخصصی ملل متحد اس.، هر  سته   بهبیان کرده اس. و با توجه  ملل ۀهمبرای 

رو امکتان دررواست. نظتر    شده توسط دیوان در نظر مشورتی مذکور جمع شده اس. و ازایتن شرط تعیین
ه کترد  ی وجود دارد. اما باید به نتیجۀ عملی دررواس. نظر مشورتی نیز توجعموم مجمع ۀاجازمشورتی با 

و اینکه هدف از طرح مسئولی. دول. چین در دیوان جبران رسارت حداقل از نوع جبران رسارت فتوری  
موتتع حقتوق    صترفاً باید این مسئله را نیز در نظر گرف. که نظرهتای مشتورتی دیتوان    اس. و و کافی 
هتا ایجتاد   دولت. کند و الزامتی بترای   الملل را نسب. به مسئلۀ مورد دررواس. نظر مشورتی بیان میبین

داش.. هرچند بته لحتاظ حقتوقی و     نخواهد بررو نتیجۀ عملی برای جبران رسارت در نخواهد کرد، ازاین
الملتل را در زمینتۀ   دیوان موتتع حقتوق بتین    احتماالًرصوص اینکه سیاسی نتایج متفاوت رواهد بود، به
 ان رواهد کرد.گیری بیبیماری هنگام همه منش تعهدات عرفی و غیر معاهداتی دول. 

 

 گیرینتیجه
المللی را به رطتر  ترین حق بشری یعنی حق حیات و از طرفی صلح و امنی. بینگیر بنیادیهای همهبیماری
عمتومی بتوده    مجمتع حدی اس. که موتوع چندین قطعنامۀ شورای امنی. و نیتز  اندازد و اهمی. آن بهمی

المللتی بهداشت.   ه سازمان بهداش. جهانی و مقررات بینگیر اساسنامهای همهمنظور کنترل بیماریاس.. به
تترین زمتان و بتا    رسانی در ستریع اند که اغلب بر اطععها در نظر گرفتهتعهدات راصی را برای دول. 2005

رستانی و  عنوان عضو هر دوی ایتن معاهتدات بتا عتدم اطتعع     کارامدترین شیوۀ ممکن مبتنی اس.. چین به
اساستنامه ستازمان    64و  63 وادمت تعهدات از جمله تعهدات مندرج در  19ع کووید کاری در زمان شیوپنهان

نقت  کترده است. و     رستانی را مبنی بر اطتعع  2005بهداش.  یالمللنیمقررات ب 6و مادۀ  یبهداش. جهان
ی امکتان طترح   اساسنامه سازمان بهداشت. جهتان   75 مادۀ یعنیوفصل ارتعف مواد مربوط به حلبراساس 
هتا بترای   المللی دولت. نویس طرح مسئولی. بینپیش 48دیده و با استناد به مادۀ سط هر کشور زیاندعوا تو

المللتی دادگستتری وجتود    ندیده در دیوان بین، حتی توسط کشورهای زیان2001المللی اعمال متخلفانۀ بین
اساسنامه ستازمان   76نیز مادۀ  اساسنامه دیوان و 65منشور و مادۀ  96مادۀ  2. از طرفی با استناد به بند دارد

ی امکان دررواس. نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت. جهتانی از   عمومبهداش. جهانی و اجازه از مجمع 
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گیتر صتلح و امنیت.    هتای همته  اینکته بیمتاری   بهالمللی دادگستری وجود دارد. از طرفی با توجه دیوان بین
منشور  96مادۀ  1اندازد، با استناد به بند متحد به رطر می ترین هدف منشور مللعنوان اصلیالمللی را بهبین
المللی دادگستری تقاتتای نظتر مشتورتی    توانند از دیوان بینعمومی و شورای امنی. می مجمعاز  کدام هر
در بتر   دهیدانیزهای دررواس. نظر مشورتی نتیجۀ عملی جه. جبران رسارت برای دول. حال نیا باکنند. 

منشتور   94متادۀ   2که مزی. آن تمان. اجرای مذکور در بنتد   اس.ن راه اقامۀ دعوا در دیوان ندارد و بهتری
شتورای امنیت. در راستتای     توانتد تصتمیمات  منشور دول. چین نمتی  27مادۀ  3. از طرفی مطابق بند اس.

ف متخلفانته  اجرای حکم دیوان را وتو کند. در اقامۀ دعوا علیه دول. چین امکان استناد به معاشیر رافتع وصت  
 بته  توجه بابحث جبران رسارت در جای رود باقی اس..  صورت هر درتوسط روانده وجود ندارد و از طرفی 
توانند دررواس. جبران رسارت کافی و فوری کنند تا پردار. ها میزیاد بودن میزان رسارت وارده، رواهان

توسط دیوان در تعیتین   در ورود رسارت دهیدانیزآن توسط دول. چین میسر شود و از طرفی باید مشارک. 
 قرار گیرد. مدنظرمقدار رسارت قابل پردار. 
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