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چکیده
بحرانکرونایاکووید91-کهازنوامبر9191درچینآغازشدوبهسرعتجهانرا
تحت تأثیر قرار داد ،سؤاالتمهمیرا درارتباطبامسئولیتدولتهایدرگیربااین
بحرانمطرحنمود.یکیازمهمتریناینمسائل،تعیینقواعدرفتاریدولتهادربرخورد
با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولتهای دیگر بود .اصل تکلیف
دولتهابهاتخاذ«تالشبایسته»()due diligenceدربرابربحرانهایکیازقواعدناظربر

رفتارحاکمیتهادرایفایتعهداتبینالمللیآنهامیباشد.اگرچهمحتوایایناصلبه
عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولتها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع
تازهاینیست،بااینهمهویژگیهایاینبحراندراجرایآنبایدموردتوجهقرارگیرد.

اصلمنعاضراربهغیر()No Harmکهسابقاًدرحقوقبینالمللمحیطزیستبهرشدو
بالندگیرسیدهبود -بهعنوانیکیازنتایجاصلتالش بایسته -ازچارچوبهایمهم
تنظیمرفتاردولتهابرایمقابلهبااینبحرانمحسوبمیگرددکهدرایننوشتارمورد
بررسیقرارگرفتهاست.بهعالوهدراینمقالهاجرایایناصلدرایفایتعهداتحقوق
بشریدولتهادربرابربحرانکروناونیزاجرایمقرراتبهداشتیکهدرقالبسازمان

جهانیبرایدولتهامقررگردیدهاست،موردبررسیشدهاست .


واژگان کلیدی:ویروسکرونا،تالشبایسته،حقوقبینالملل،حقوقبشر 
 Due Diligence
درزبانفارسیایناصلبهصورتهایمختلفازجملهاحتیاطبایسته،هوشیاریالزمیااقدامشایستهترجمهشدهاست.با

ترمیباشد .فرهنگ


ریفشدهاست،نزدیک
اینهمهترجمهباالبهمفهومایناصلآنچنانکهتوسطفرهنگهایحقوقیتع
مشهورحقوقی«بلک»تعریفزیرراازاینمفهومارائهدادهاست :
“Such a Measure of Prudence, Activity, or Assiduity, as is Properly to be Expected
from, and Ordinarily Exercised by, A Reasonable and Prudent Man under the Particular
Circumstances".
.استادیارحقوقبینالمللدانشگاهپیامنور،تهران،ایرانmassoud.alizadeh1@gmail.com

9
.استادیارحقوقبینالمللدانشگاهبوعلیسینا،همدان،ایران(نویسندهمسئول) sh.zarneshan@basu.ac.ir
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مقدمه
تا مدتها عرصه حراست از سالمت افراد ،میدان انحصاری صالحیت دولتها تلقی
میشدکهتنهاچنداستثناءبرآنوجودداشتکهازجملهایناستثناءاتمیتوانبهشروط

قرنطینه در معاهدات تجاری بینالمللی یا قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه درخصوص
حمایت از بیماران و مجروحین در وضعیت مخاصمه مسلحانه اشاره کرد 9.ولی امروز با
همهگیری نسخۀ جدیدی از ویروس کُرونا موسوم به «کووید »91-وضعیت کامالً متقاوت

است .ارتباط درهم تنیده و روزافزون میان افراد انسانی در چهار گوشه هستی و توسعه
مبادالت تجاری  و فرهنگی میان آنها خطر همهگیری این بالی طبیعی را به گونه قابل
میباشد که
مالحظهایافزایشدادهاست.دراینمیانآنچهقابلمالحظهاستاینحقیقت 
فعاالنذیربطبااینخطردرعرصهجامعهبینالمللیمتفاوتومتعددهستند:دولتها،فعاالن
خصوصی ،سازمانهای بینالمللی .در عین حال اتخاذ یک اقدام یا یک اهمال میتواند
خساراتجبرانناپذیریرادرسطحجهانیبرایابناءانسانیبههمراهداشتهباشد.درچنین
شرایطیاستکهازیکوضعیت«ویژه»صحبتمیشود کهمتفاوتازیکحادثهصرف
آسیبفرامرزیاست.
حقیقتآناستکهآنچهدرماههایمارسوآوریل9191اتفاقافتاد،حکایتازنوعی
عدمآمادگیعلمحقوقبرایاینرویداداستثناییداشت.دراینحالتوجودنوعی«خأل»
درتمامشاخههایحقوقیازجملهدرحقوقبینالمللقابلاحساسبود 9.درواقعبایدتوجه
داشتکهدرحقوقبینالمللامروزمنبعواحدوجامعیبرایمدیریتبحرانکروناوجود
ندارد.بااینهمهازمجرایاصولکلیحقوقیراجعبهمسئولیت ،میتوانبهمجموعهایاز
چارچوبهایحقوقیدراینمورددستیافت.دراینعرصه،هنجارهایحقوقیقابلاعمال
در عرصۀ حقوق محیط زیست ،حقوق بشر ،قواعد راجع به سازمانهای بینالمللی در امور
سالمتوبهداشتونیزحقوققربانیانبالیایطبیعیازاهمیتخاصیبرخوردارند9.درچنین
1. Sarah Cassella, “Obligation étatique de protection de la santé face au risque global
de pandémie : ce que dit le droit international”, )2020(, available in: https:// www.
leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus.
2. Olga Mamoudy, “Le droit national confronté à la pandémie”, Colloque virtuel Droit
et Coronavirus, débats du 31 mars, (2020), available in: https:// www. youtube. com/
watch.
3. Fabián Cárdenas, “El derecho internacional en tiempo de coronavirus, el
Espectador”, (2020), available in: https://www.elespectador.com/coronavirus.
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المللیدولتهابویژهتعهدبهپیشگیریکهدرمورد

فضاییاصولکلیراجعبهمسئولیتبین
هر911کشورعضوجامعهجهانیصدقمیکند،اهمیتویژهایدارند.تعهدبینالمللیعرفی
منعواردآوردنآسیببهدولتهایدیگرواتباعآنها»امروزهبهمانندیکقاعده

وقدیمی«
بهرغم آنکه در تأثیر و گسترۀ اهمیت این قاعده در حقوق
فراسرزمینی توسعه یافته است .
بینالمللامروزتردیدهاییابرازشدهاست،9بیگمانمیتوانازایناصلبهعنوانمبناییمهم

برایتعهداتدولتهابرایرویاروییبابحرانکروناسخنگفت.دراجرایاینقاعده،معیار
کنترلدولتبرفعالیتهایخطرآفریندرحوزهصالحیتشاهمیتبسیاردارد.دراینجااست
کهازتعهد بهپیشگیری درقالباصل«تالش بایسته» صحبت میشود :زمانیکهدولتیاز
وجودخطریآگاهیدارد،بایدتمامیابزارهایمعقولدراختیارخودرابرایپیشگیریاز
وقوعآنمورداستفادهقراردهد .اصلیکهازآنبهعنوانپیششرطیک«حکمرانیخوب»
صحبتمیشود 9.بااینهمهتوسلبهشاخص«تالش بایسته»تعهد عمومیراحوزهتعهدبه
وسیلهدربرابردولتهاقرارمی دهد.بهتعبیربهتردراینحالتتحققنتیجهیعنیپیشگیریاز
شیوعهرچهبیشتراینبیماریمدّنظرنخواهدبود،بلکهصرفانجاماقداماتیچونهشدار
زودهنگام و تقسیم اطالعات با دیگر دولتها بهعنوان یک تعهد حقوقی از سوی دولتها
موردتوجهمیباشد .
حقوقبشریدولتهادرعرصۀحقبرسالمت

دراینسیاقبایدتوجهداشتکهتعهدات
دردوحوزه  موردتوجهقرارگرفتهاست:درنگاهنخست،اینحقدرمعاهداتحمایتاز
حقوق بشر تثبیت گردیده است و در مرحله بعدی رویه نهادهای نظارتی این معاهدات به
صورت مستمر به توسعه و تکمیل آن دست زدهاند .برای نمونه ،کمیته حقوق اقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیدرمالحظهشماره 91خودبهتاریخیازدهماوت 9111تعهداتمختلف
ناشیازحقبرسالمتراآنچنانکهدرمیثاقبینالمللیراجعبهحقوقاقتصادی،اجتماعیو
. No Harm Rule.
1. Roda Verheyen, Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties
and States Responsibility )Martinus Nijhoff Publishers, 2005( p. 153.
2. Joaquin Barcelo Larraín et al., “Estudios en honor de Juvenal Hernández”, (2001),
Corporación cultural Rector Juvenal Hernandez, Santiago de Chile, p. 143.
نویسندهدراینکتابخاطرنشانمیکندکه :
“… la diligencia debida entendida como la exigencia de conducta que cabe esperar de
”buen gobierno.
"...تالشبایستهقاعدهرفتاریبرایقضاوتدرموردیکحکمرانیخوباست".
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فرهنگیآمدهاستبرمیشمارد.دربیناینتعهدات -کهمرتبطبابحرانکرونامیباشد-
میتوانبهتعهداتدولتهابهآگاهکردندیگردولتهاوافراد ازوجودخطریکهسالمت
آنهاراتهدیدمیکند،بهمحضاطالعازآناشارهنمود.درعِدادتعهداتبهوسیلهنیزدولت-
هامکلفبهایجادیکنظامبهداشتیمناسبهستندکهقادربهرویاروییباتعهداتفوقالعاده
باشند.

9

بهطورکلیبهنظرمیرسددرجریانبحرانکنونیکُرونا،اصل"تالش بایسته" می-
المللیدولتهابرایمقابلهبااینبحران

تواندساختارحقوقیاجراییرادرحوزهمسئولیتبین
درحوزهسالمتایجادنماید(بخشاوّل) .اصلمنعاضراربهغیربهعنوانیکیازنتایجیا
عناصر مهم اصل تالش بایسته در برابر بحران کرونا در ادامه مورد توجه قرار گرفته است
(بخشدوم).بااینهمهاجرایایناصلدرحفاظتازحقوقبنیادینبشریدراینبحران
میباشد (بخش سوم) .در نهایت در قالب نتیجهگیری ،کاستیهای
نیازمند توجه و عنایت  
عملکرددولتهادرآزمون«تالشبایسته»دربرابربحرانکووید 91موردتوجهقرارخواهد

گرفت .


2

« .9تالش بایسته»  :مبنایی حقوقی برای مقابله با بحران کُرونا در حقوق بینالملل
اصطالح «تالش بایسته» در بسیاری از نظامهای حقوقی ،مفهومی شناخته شده به شمار
میرود.درفرهنگهایحقوقی ،معموالًاینمفهومبهمعنای"توجههمراهبادقت،سریعو

بدون تأخیر" تعریف شده است که شخص باید در ایفای تعهدات خود به خرج دهد .این
تالشارتباطتنگاتنگباانتظاریداردکهیکجامعهحقوقیمیتواندازیکفرددراوضاع
واحوالمشخصدرانجامتکالیفحقوقیاوداشتهباشد9.درحقوقبینالمللنیزاینمفهوم
گزارهاینوبهشمارنمیرود.درواقعاززمانپیدایشحقوقبینالملل،اندیشمنداناینشاخه
حقوقی ،کموبیشدرارتباطبااینمفهومونهادمسئولیتبینالمللیقلمفرساییکردهاند.از
سال  9199نیز که مسأله مسئولیت دولتها در دستور کار کمیسیون حقوق بینالملل قرار
1. Observation générale N° 14, Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être
atteint (article 12 du pacte international relatif aux droits économique, sociaux et
culturels), 11 août, (2000), E/C.12/2000/4.
2. due diligence.
3. Awalou Ouedraogo, “La due diligence en droit international: de la règle de la
neutralité au principe général”, Revue générale de droit,. Volume 42 (2012), p. 641.
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گرفتهاست،مالحظاتنظریبسیاریازسویاعضایاینکمیسیوندرارتباطبامفهومتالش
بایستهانجامگرفتهاست9کهگاهبهجایابهامزدایی،بهپیچیدگیمسألهدامنزدهاست .بااین
همهدریکتعریفکلیمطابقباآنچهدرنظامحقوقیکامنالموردقبولقرارگرفتهاست،9

می توانپذیرفتاینمفهومبدانمعناستکهیکشخصحقیقییاحقوقیمکلفاستاز
فعل یا ترک فعلی که بهنحوی معقول قابل پیشبینی است و میتواند به همسایه او آسیب
برساند،اجتنابکند9.بهطورخالصه،ایناصل،معیاریبرایحکمرانیخوبوارزشیابیاین
حقیقت به شمار میرود که آیا یک دولت توانسته است آنچه به نحو معقول از آن انتظار
میرودرادربرابرآسیبهایاخطراتموجودانجامدهد.درواقعاینمعیارمجموعهایاز

قواعد معاهداتی و عرفی را تشکیل میدهد که به صورت عام در روابط بیندولی در
عرصههاییچونحقوقمحیطزیست،حقوقبشر،حقوقبینالمللبشردوستانه،فضایسایبر

وبهطوراخصبهداشتعمومیجهانیمانعازآسیبهایفرامرزییاداخلیمیشوند،آنهارا
متوقفکرده و یادرصورت لزوم دولتهاراملزم به اصالحآنها مینمایند .برخیاز این
تعهداتدرحدتعهدبهوسیلهباقیماندهاند،لیکنبخشیازآنها-کهعمدتاًتعهداتشکلیرا
شاملمیشوند-تعهداتیازنوع«تعهدبهنتیجه»هستند.ازجملهاینتعهداتمیتوانبهتعهد
دولتهابهارزیابیخطرواطالعرسانیبهدولتهایدیگراشارهکرد.

1

به طور خاص ،اصل «تالش بایسته» یک اصل قابل انعطاف بهشمار میرود که بسته به
تواناییمالی،انسانیوفنیدولتهایمختلف،گسترۀاجراییمتفاوتیدارند.بهتعبیربهتر،هر

چهخطروآسیبناشیازآنبزرگترباشد،انتظارمیرودتادولتهاتالشبیشتریدراین
زمینهمبذولدارند.بااین همهبایدپذیرفتکهکمبودتوانایی وامکاناتدولترانمیتوان
بهطور مطلق عذری برای دولتها دانست؛ چرا که دولتها اساساً مکلفند برای مقابله با
1. Sarah Cassella, “Les travaux de la Commission du droit international sur la
responsabilité internationale et le standard de due diligence”, in: Le standard de due
diligence et la responsabilité internationale; Journée d’études franco-italienne du
Mans, Société française pour le droit international, Éditions A (Pedone: Paris, 2018( p.
11 et ss.
2. Donoghue v. Stevenson, U.K., The Law Reports of House of Lords, Privacy
Council, London, )1932(.
3. Annuaire de la Commission du droit international, )1998(, Vol. II, partie 1, p. 193.
4. Antonio Coco and Tolita de Souza Días, “Due Diligence and COVID-19: States
Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak”, March 24, (2020(, EJIL
TALKS, available at : https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19.
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خطرهایاحتمالی ،حداقلزیرساختهایحکومتیخودرابهکارگیرندتامانعازگسترش
خطریشوندکهدیگردولتهاوشهروندانآنهاراتهدیدمیکند .
درچنینسیاقیاستکهبایدتوجهداشتاصلتالشبایستهبهعنوانیکاصلپذیرفته
شدهبین المللیدردرجهنخستبرمبنایقاعدهمنعاضراربهدیگریاستواراستوهمیننکته
میتواندزمینهایحقوقیبرایدرکتعهداتدولتهابرایمقابلهبابحرانکرونابهشماررود .

 .2اصل تالش بایسته و تعهد عرفی دولتها در منع اضرار به غیر
جوهرهتعهددولتهابهتالشبایستهدربرابرخطراترابایدقاعده«منعاضراربهغیر»
دانستکهدرکناراصلهمبستگیوهمکاریمیاناعضایجامعهبینالمللی،اساساینتعهد
راتشکیلمیدهد 9.چارچوبایناصلاز سال 9119توسطکمیسیون حقوق بینالمللدر
قالب «پیشنویس مواد راجع به پیشگیری از آسیبهای فرامرزی در نتیجه فعالیتهای
خطرناک»بهصورتملموستدوینگردیدهاست9.دررویهقضاییبینالمللینیزپیشتر،اصل
منعاضراربهغیردرقالبتکلیفدولتهابهتالشبایستهموردتوجهقرارگرفتهبود.برای

مثالدرپروندهمعروف«آالباما»،ضرورتمنعاضراربهغیرازسرزمینیکدولتبهعنوان
یکی از عناصر اصلی این اصل مورد شناسایی قرار گرفته است 9.در رأی داوری "تریل
اسملتر"1نیزدیوانداوریازاصلمنعاضراربهغیربهعنوانراهنماییبرایپیشگیریازوقایع
1. “Die Corona-Pandemie im Lichte des Völkerrechts“, (Teil 1), Deutscher Bundestag,
5 Mai (2020), Seite. 15.
2. ILC-Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous
Activities, (2001), available at: https:// legal. un. org/ ilc/ texts/ instruments/ english/
commentaries.
 .9در پرونده ،ایاالت متحده تعریف زیر را از مفهوم «تالش بایسته»  ارائه نموده بود که مورد قبول دیوان داوری قرار
گرفت :
“A diligence proportioned to the magnitude of the subject and the dignity and strength
of the power which is to exercise it; a diligence which shall, by the use of active
vigilance, and of all the other means in the power of the neutral, through all stages of
”the transaction, prevent its soil from being violated.
«یکتالشمتناسبباشدتموضوعوارزشوقدرتیکهآنرااعمالمیکند؛تالشکهباید،بااستفادهازبیداریعملی،و
تمامیدیگرابزارهایدراختیاردولتبیطرف،درتمامیمراحل،ازهتکحرمتخاکدولتجلوگیریکند ».
دراینموردنگاهکنیدبه :
-Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-third Session, in:
)Yearbook of the International Law Commission (International Law Commission, 2001
Vol. II, Part 2, p. 154.
4. Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), 16 April 1938 and 11 March
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مشابه در آینده استفاده نمود که خود تأکیدی بر ضرورت تالش دولت در وقایع مشابه
محسوبمیشود.درحقیت،اگرچهبهدولتکانادااجازهدادهشدتاهمچناناینکارخانه،
ذوبفلزرافعالنگهدارد؛ لیکنموظفشدتابااجرایمقرراتنظارتیبرآیندهفعالیتاین
کارخانهنظارتکندتاازادامهتکرارآسیبهایواردهدرآیندهاجتنابگردد.بهعبارتبهتر
دولتکانادابراساسایناصلمکلفبودتاازتمامیابزارهاینظارتیخودبهعنوانتکلیف
بر ایجلوگیریازواردآمدنآسیببهایاالتمتحده،بیداروهوشیاریکاملازخودنشان
دهد.

9

در رسیدگیهای قضایی نیز دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «کانال کورفو» به
صراحتاعالمنمودهاستکه«هردولتیمتعهداستتااجازهندهدازسرزمینشبهگونهای
مغایرباحقوق دولتهایدیگراستفادهشود9».بهدیگرسخندیوانبینالمللیدادگستریدر
اینپروندهپذیرفتهاستکهدولتهادرارتباطباتأثیرفعلوترکفعلشانبردیگردولتها

مسئول هستند 9.در همین چارچوب ،دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود در
پرونده«مشروعیتاستفادهیاتهدیدبهاستفادهازسالحهایهستهای»بروجودیکتعهدعامو
عرفیدولتهابرایاحترامبهمحیط زیستدیگردولتهاونیزدیگرمناطقخارجازکنترل
دولتهایعضوجامعهجهانیتأکیدمیکند1.درپروندۀ«کارخانهکاغذسازی»9نیزکهراجع
بهاختالفیمیانآرژانتینواروگوئهدرارتباطباساختیککارخانهکاغذسازیدرکنار
1941, 3 UNRIAA (1941), p. 1905
دادگاهداوریدراینرأیبهصراحتاعالمنمودکه :
“(…) no state has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as
to cause injury by fumes in or to the territory of another state when the case is of
”serious consequence and the injury is established by clean and convincing evidence.
«()...هیچدولتیحقندارد تاازسرزمینخودبهگونه ایاستفادهکندیااجازهاستفادهازسرزمینخودرابهگونهایبدهد
کهبااستفادهازدودموجبآسیببهدولتدیگرگرددزمانیکهپروندهدارایآثارجدیاستوخسارتباادلهروشن
وقانعکنندهثابتشدهاست» .
1. Leslie-Anne Duvie-Paoli, The Prevention Principle in International Environmental
Law (Cambridge University Press, 2018( pp. 20-21.
2. Corfu Chennel Case, (United Kingdom v. Albania), ICJ Reports, )1949(, p. 22.
3. Jelena Bäumler, “Rise and Shine: The No-Harm Principle’s Increasing Relevance for
the Global Community”, in: The Global Community, Yearbook of International Law
and Jurisprudence (Oxford, 2017( p. 154.
4. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports,
)1996(, para. 29.
5. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), ICJ Reports, )2010(, para.
101.
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روداروگوئهدرمرزمیان ایندوکشوراست،دیوانباردیگربروجوداصلپیشگیریاز
ورودخسارتکهخودمفهومیاستریشهداردرمفهوم"تالشبایسته" اصرارمیورزدواز
اینتعهدبرایدولتهاسخنمیگویدکهباید ازتمامابزارهایدراختیارخودبرایاجتناب
ازخسارتقابلتوجهیکهبهدولتدیگرواردمیشود،استفادهکنند 9.
دولتهاراملزممینمایندتا باپیشگیریاز آسیبهایجدیکهمرزهای

اینتعهدات ،
المللیرادرمینوردند،آنهارامتوقفکردهودستبهاصالحآنهابزنندوبدینترتیب

بین
مانعازتأثیرگذاریآنهابردیگرسرزمینهاومردمانساکندرآنجاشوند.نکتهقابلتوجه
آنکهاصلمنعاضراربهغیردرحقوقبینالملل،بهعنوانیکیازنتایجاصلتالشبایستهنه
تنهادرحدودامکاناتخودبایدمانعازآسیبواردهشوندوآنرابهطورکاملمهارنمایند،
بلکهدولتهاراملزممیکندتاتمامیتالشخودرابرایکاستنازآثارآنبهکارگیرند.این
تعهددقیقاًازلحظهایآغازمیشودکهدولتهاازوجوداینخطرآگاهیپیدامیکنندیابا
عنایتبهاوضاعواحوال ،فرضبرایناستبایدازآناطالعداشتهباشند 9.بااینهمهباید
توجه داشت که در مورد بحران کرونا صرف عبور این بیماری از مرزها موجب مسئولیت
باشد،بلکهاثباتقصوردولتهاازاهمیتویژهایبرخورداراست.در

بینالمللیدولتنمی

عینحالبایدبهتفاوتماهویاظهارنظرموضوعموردبحثدرکمیسیونحقوقبینالمللبا
بحرانکورونانیزتوجهداشت:درکمیسیونحقوقبینالملل،موضوعاتمخاطرهآمیزمورد
توجه بود؛ حال آنکه در جریان بحران کووید 91-با یک بحران سالمت روبرو هستیم که
علیرغمداشتنویژگیهایمشترکبابحثاقداماتمخاطرهآمیزازیکسنخنیستند.بااین
همهمالحظاتکمیسیونمیتواندشاخصهایمهمیرابرایشناختقصوردولتهادرانجام
تکالیفآنانبرایرعایتیکتالشبایستهبهمانشاندهد .
1. Anders Henriksen, International Law (Oxford: Oxford University Press, 2017( p.
202.
 .9کمیسیون حقوق بینالملل در توضیح این معیار در تفسیر خود بر پیشنویس مواد راجع به پیشگیری از آسیبهای
مرزگذرناشیازفعالیتهایخطرناکخاطرنشانکردهاست(:درجهآسیببایدقابلپیشبینیباشدودولتبایدبداندیا
بنابه  فرضآگاهازاینامرمحسوبشودکهآنفعالیتمشخصخطرآسیبجدیدرپیدارد.هرچقدردرجهآسیب
غیرقابلپیشبینیباشد،تکلیفدولتهابهپیشگیریازآنبزرگترخواهدبود).دراینموردنگاهکنیدبه :
Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities with
Commentaries, Yearbook of the International Law Commission, )2001(, Vol. II, Part
Two, p. 155.


بحرانکووید99-و
اصلتالشبایستهدرحقوقبینالملل  11

دراینسیاقبرخیازابزارهاییکهدولتهابرایانجاماینتکلیفبرعهدهدارندعبارتند
از :نظارت یا پایش مستمر ،ارزیابی خطر ،سیاستگذاریهای قانونگذاری ،اداری و اجرایی،
اقداماتپلیسیوبویژههمکاریهایبینالمللی.درخصوصهمکاریبینالمللیمطابقماده1
ازپیشنویسکمیسونحقوقبینالمللدرموردپیشگیری ازآسیبهایناشیازفعالیتهای
خطرناک«،دولتهایذیربطبایدباحُسننیّتبایکدیگرهمکارینمایندودرحدلزوم،از
یکیاچندسازمانبینالمللیذیصالحبرایپیشگیریازآسیبهایمرزگذریاکاستناز
خطرات آن درخواست مساعدت نمایند» .حسن نیت دولتها در این زمینه اهمیت اساسی
دارد.بدونتردیدتالشدولتبرایوارونه نشاندادنحقایقیامخفینمودنآنهامخالفبا
ایناصلصریحاستکهتوسطرویهقضاییبینالمللیبارهاموردتأکیدقرارگرفتهاست.در
این ارتباط دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «آزمایشهای هستهای» خاطرنشان کرده
استکه«یکیازاصولبنیادینحاکمبرایجادوایفایتعهداتحقوقی،صرفنظرازمنبع
گانهایبرایدولتهادر
رسددراینراستاتعهدسه 

آنها،اصلحسننیتاست» 9.بهنظرمی
چارچوباطالعرسانی،هشداردهیوگزارشدهیازوضعیتایجادشدهوجودداردکهبسته

به اوضاع و احوال باید مورد توجه قرار گیرد 9.اصل منع اضرار به غیر ،دولتها را ملزم
نمایدتاصرفنظرازمسئولاینآسیبها ،اقداماتالزمرابرایپیشگیریومقابلهباآن


می
انجامدهند.دراینحالتتفاوتینمیکندکهمنشأاینبحراندولتباشد،نهادغیردولتیباشد
یامسألهاساساًمنشأطبیعیداشتهباشد.بهعالوهبایدتوجهداشتکهاگرچهاصلمنعاضراربه
غیربیشازسایرابعادحقوقبینالمللدرعرصهحقوقبینالمللمحیطزیستمطرحگردیده
است،بااینهمهاینامربدانمعنینیست کهایناصل راصرفاً یکاصلِ مختصبه حقوق
بینالمللمحیطزیستبدانیم؛  بالعکسایناصلرابایدیکاصلعمومیحقوقبینالملل

1. Nuclear Tests, ICJ Reports, 174, para. 46.
الزمبهذکراستکهیکیازمحاکمداورینیزدرپرونده”“La Bretagneاصلهمکاریمبتنیبرحسننیترامانعی
برایخطرسوءاستفادهازحقدانستهاست.دراینموردنگاهکنیدبه :
-La Bretagne, ILR, Vol. 82 (1990), p. 614.
2. Pedro A. Villarreal, COVID-19 Symposium: “States’ Obligations Under the
International Health Regulations in Light of COVID-19”, Opinio Juris, 31 March
)2020(, available at: http://opiniojuris.org/2020/03/31/covid-19-symposium-can-theyreally-do-that-states-obligations.
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دانستکهدردیگرشاخههایحقوقبینالمللنیزقابلیتاجراییدارد9.
نتیجهگرفتکهدولتهامکلفندتادرصورت

بنابراینباتوجهبهآنچهگفتهشدمیتوان
رویارویی با خطراتی که از منشأ سرزمینی آنها ،دیگر دولتها یا شهروندان آنها را تهدید
میکنداقدامبهاتخاذاقداممناسببرایمهارآننمایندودراینراستابایدهمکاریالزمبا

جامعه بین المللی برای مهار آن صورت گیرد .این حالت دقیقاً مشابه وضعیتی است که در
نتیجهگسترشبحرانکروناازماهنوامبر9191درجهانحادثشد .


 .3تالش بایسته دولت ها در آزمون رعایت حقوق بنیادین بشر :حقوق بینالملل
بشر در برابر بحران کُرونا
چندانعجیبنخواهدبوداگریکیازمعیارهایاساسیبرایارزیابیپاسخهوشیارانهو
بایستهدولتبههمهگیریکووید 91-راحقوقبینالمللبشردانست:نبایدفراموشکردکه
بیماریهایهمهگیرقبلازهرچیزبرافرادانسانیتأثیرمیگذارندولذادولتهابایدتکلیف
اولیهخودرامقابلهباآسیبیقراردهندکهبرگردهشهروندانیکجامعهسنگینیمیکندو
آنها را تحت تأثیر خود قرار میدهد .بر این اساس دو عرصه به طور خاص میتواند برای
ارزیابی تکلیف حقوقی دولتها بهمقابله با بحران کرونا بر اساساصلتالش بایسته مورد
توجهقرارگیرد:عرصهنخستحقحیاتافرادوحقآنهادردسترسیبهسالمتاستکهبا
وجودبیماریهمه گیریچونکُرونابهخطرافتادهاستودیگریحمایتازافراددربالیای
طبیعیاستکهبهنوبهخودتعهداتیرابهدولتهاتحمیلمیکند .


 .3-9حق بر حیات و دسترسی به سالمت

مطابقمیثاقحقوقمدنیوسیاسی«،هرانسان حقذاتیبرحیاتدارد.اینحقبایدبوسیله
قانونموردحمایتقرارگیرد.هیچکسنبایدبهنحوخودسرانهازحیاتمحرومگردد» 9.با
آنکهدرنگاهاولنقضاینحقبااستفادهکشندهاززوربوسیلهمقاماتنظامییانیروهای
پلیسگرهخوردهاست،بایدپذیرفتکهمواردنقضاینحقبهاینمواردمحدودنمیشود.

1. Tim Stephens (Rapporteur), “2nd Report on Due Diligence in International Law”,
International Law Association, July )2016(, pp. 3-6.
2. “Every Human being has the Inherent Right to life, This Right Shall be Protected by
”Law, No one shall be Arbitrarily Deprived of His Life
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به تعبیر بهتر ،ترک فعل دولتها در ارتباط با سیاستگذاریهای راجع به حوزه سالمت نیز
نقضحقبرحیاتتلقیمیگردد.محاکممنطقهایحقوقبشرایننکتهراموردتأکیدقرار
دادهاند 9.دولتهامکلفنددرارتباطباحمایتوتضمینحقبرحیات ،اصلتالشبایستهرا
موردتوجهقرار داده واقداماتیاتخاذ نمایند .دراین راستادولتهابایداقداماتضروری
برایحفاظتازحیاتافرادساکندرحوزهصالحیتیخودانجامدهندومانعازآنشوندکه
اینافراددرمعرضخطرقرارگیرند.

9

درسطحجهانینیزکمیتهحقوقبشربهصورتکلیخاطرنشانکردهاستکه«تکلیف
دولتهابهحمایتاززندگیافراد،آنهاراموظفمیکندتااقداماتمناسبیرابرایمقابله
با شرایطی که میتواند تهدیدی برای زندگی آنها باشند ( )...اتخاذ کنند» .این کمیته از
بیمارهایتهدیدکننده زندگی بهعنوان یکیازشرایط یادمیکند 9.در همین سیاق ،کمیته
خودبهصراحتازتعهددولتهابرای"ریشهکنیبیماریهای

حقوقبشردرتفسیریهشماره7
همهگیر"نامبردهاست.

1

واضحاستکهاقداماتیازایندست،تنهابهمعنایتضمیندسترسیبهغذا،آبیادارو
نیست،بلکهدولتهابایداقداماتبهداشتیعاجلیرابهنحومؤثربرایمقابلهباامراضواگیر
انجام دهند .این امر در نگاهی حداقلی مشتمل بر وضع مجموعهای از مقررات برای
بیمارستانهاودیگرنهادهایمرتبطباحوزهدرماناستتاتواناییحفاظتازجانبیمارانرا
داشتهباشند.دیواناروپاییحقوقبشراینامرراازتکالیفدولتهابرایحفظجانافراد
حاضردرحوزهصالحیتیآنهادانستهاست.

9

درهمینچارچوببایدبهحقافرادانسانیدردسترسیبهبهداشتدربرابربیماریهای
واگیری چون کووید 91-اشاره نمود .مطابق بند اول از ماده  99میثاق بینالمللی راجع به
حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی؛ دولتها مکلفند تا «حق هر فرد در بهرهمندی از
1. ECTHR, Hristozov et al. v. Bulgaria, para. 106.
 .9این نکته به کرات در آرای دیوان های اروپایی و امریکایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است .در این مورد
بنگریدبه :
-ECTHR, L.C.B v. U.K., para. 36; Brincat et al. v. Malta, paras. 79-80; IACtHR,
Ximenes-Lopes v. Brazil. Paras. 89-90.
3. “Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 sur l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques concernant le droit à la vie, 30 octobre
)2018(, para. 26. (CCPR/C/GC/R. 36/Rev.7).
5. ECTHR, G.N. et al v. Italy, paras. 79-80.
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باالتریناستانداردسالمتبدنیوذهنی»رابهرسمیتبشناسند.درهمینراستاومطابقبابند
دوم اینماده ،دولتهامکلف شدهاند برایپیشگیری،درمان وکنترلبیماریهایهمهگیر
اقدامات الزم را اتخاذ نمایند .در سطوح منطقهای نیز تعهدات مشابهی در ماده  99منشور
اجتماعی اروپایی ،ماده  97منشور افریقایی حقوق مردم و بشر و ماده  91پروتکل الحاقی
کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در حوزه حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بهچشم
میخورد.آنچهازمجموعاینمفادمستفادمیشودتعهددولتهابهاتخاذاقداماتهوشیارانه،

سریعومؤثردراینعرصهمیباشد .
بهطوراخص،کمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدراینموردتوضیحدادهاست
که دولتهامکلفند«،برنامههایپیشگیری وآموزشی راجع به نگرانیهای حوزهسالمتو
رفتارهایمرتبطباآناتخاذکنند» 9.اینبرنامههامشتملاستبرانجامفعالیتهایاجتماعی،
حرفهایوآموزشیکهباهدفکاهشخطراتبیماریهایواگیردارمانندکووید 91-باید
انجام گیرد .به بیان بهتر ،اقداماتی چون اجرای طرحهای فاصلهگذاری اجتماعی ،کاهش
ساعاتکاروغیره تنهاجنبهاختیارینداردودولتهامکلفندبااتخاذاقداماتسریعومؤثر
دراینعرصهمانعازواردآمدنآسیبهایجدیبهسالمتشهروندانشوند .
بهعالوهکمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدولتهارامتعهدبهکنترلبیماریها
المللیمیداند.دراینعرصههمکاریبینالمللیحائزاهمیتویژهایاست.

درسطحملیوبین
دولتهایی که اطالعات الزم را در این عرصه با دولتهای دیگر که خود در معرض این
بیماریهستند،بهاشتراکنمیگذارند؛ تعهداتبینالمللیخودرادراینزمینهنقضنمودهاند.
تأخیردراتخاذاقداماتراجعبهقرنطینهوفاصلهگذاریاجتماعیدرکنارسانسوراطالعات و
معرضاینبیماریقراردارند،میتواندنقض

عدمهمکاریبادیگردولتهاییکهخوددر 
تعهداتدولتهادراینحوزهتلقیگردد 9.بهعالوهایننکتهبایدموردتوجهقرارگیردکه
صرفنداشتنامکاناتبرایایفایاینتعهدنمیتوانددولتها را ازاینتکلیفمبرینماید؛
مطابق با بند اول ماده  9میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دولتها باید اقدامات
1. Observation générale No 14, “Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être
atteint (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels)”, 11 Août )2000(, para. 16.
2. Rana Moustafa Fouad, “The Legal Duty to Cooperate amid Covid-19: A Missed
Opportunity?”, EJIL TALK, 22 April )2020(, available at: https://www.ejiltalk.org/thelegal-duty-to-cooperate-amid-covid-19-a-missed-opportunity.
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آگاهانه،ملموسوهدفمندیرابرایتحققحقبردسترسیبهسالمتبرایشهروندانشانجام
دهد .در این ارتباط هر دولتی مکلف است به هنگام رویارویی با بیماریهای واگیری چون
کووید91-طرحکلیرادرچارچوباستراتژیملیمقابلهباآنبیماریتهیهوتصویبنمودهتا
به نگرانیهای عمومی در این حوزه پاسخ گوید .در مقابل دولتهایی که قادر هستند تا به
دولتهایدرگیربااینبحرانکمککنند،متعهدبهاعطایچنینمساعدتیهستند 9.
 .3-2تعهد دولتها به تالش بایسته برای کمک به افراد گرفتار در بالیای طبیعی چون
کووید91-

دراینموردبیشازهرچیزشایستهاستبهقواعدمشتملدرپیشنویسکمیسیونحقوق
بینالمللبرایحمایتازاشخاصدرگیردربالیایطبیعیاشارهشودکهدرسال 9197به
تصویباینکمیسیونرسیدهاست 9.اینمجموعهقواعدرابایدانعکاسیازحقوقبینالملل
عرفییاحداقلبیانگرتوسعهتدریجیقواعدحقوقبینالمللدراینعرصهدانست .برخیاز
حقوقدانانقواعداینعرصهراناشیازالزاماتجامعهجهانیامروزمیدانندکهتنهابهیک
گروه کوچک از انسانها مربوط نمیشود ،بلکه میتواند تمامی جامعه بینالمللی را متأثر
سازد 9.موادمندرجدراینپیشنویس،قلمرواجراییموسعیدارند.درحالیکهدرنگاهاول
بالیایطبیعیبیشتربامفهومحوادثطبیعیچونسونامییاانفجارهایآتشفشانیگرهخورده
است،مطابقبامعیارهاییکهدربندالفازماده 9اینپیشنویسآمدهاست،شیوعامراضی
چون کووید 91-را نیز باید در زمره بالیای طبیعی دانست ،چرا که بهطور جدی عملکرد
جامعهراازرهگذرمرگومیرگستردهورنجبسیاریکهبهافرادانسانی واردمیکنددچار
اختالل میکند و صرف نظر از منشأ طبیعی یا انسانی آن آسیب کالنی را به جوامع انسانی
تحمیلمیکند.فدراسیونبینالمللیصلیبسرخنیزدرفهرستخود،بیماریهایهمهگیررا
اززمرۀخطراتبیولوژیکبرشمردهاستکهمیتوانددرچارچوببالیایطبیعیدستهبندی

1. Observation générale N° 14, (2000), op. cit, para. 45.
2. Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters, ILC, (2016(,
available at: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles.
3. Ki-Gab Park, Law on Natural Disasters: From Cooperation to Solidarity?, in: Eyal
Benvenisti (ed.) et al., Community Interests Across International Law (Oxford
University Press, 2018( p. 147.
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گردد.
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 در ارتباط با مقابله با بالیای طبیعی ،دولت ها متعهد به اتخاذ اقداماتی هستند که با
عنایتبهاصلتالشبایستهبایدبهایفایآناقدامنمایند.ازجملهمطابقماده 1پیشنویس
کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با حمایت از افراد در مقابل بالیای طبیعی ،دولتها
مکلفند تا « با اتخاذ اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین و مقررات اقدام به پیشگیری،
تخفیف و آماده سازی در برابر بالیای طبیعی بنمایند» .این اقدامات میتواند مشتمل بر
ارزیابیخطر،جمع آوریاطالعاتوایجادسیستمهشدارسریعباشد.درخصوصتخیف
آثاربالیایطبیعی،ماده 1خاطرنشانمی نمایدکهاجرایاینمقررهمحدودبهمرحلهپیش
ازبحراننیست،بلکهدرتماممراحلوجوداینوضعیتبایدادامهی ابد.بهعالوه،کمیسیون
حقوقبین المللدرتفسیرخودازاینموادخاطرنشانمی کندهردولتیکهازاینبالیای
طبیعیمتأثرشدهباشد «،متعهدبهحمایتازافرادوارائهکمکبهآناندرسرزمینخودیا
سرزمینهایتحتصالحیتخود» میباشد 9.درعینحالدولتهامکلفهستند تاتمامی
اقداماتالزمرابرایتضمینحمایتازاموالوتجهیزاتواقعدرحوزهصالحیتشانانجام
دهند .در این ارتباط این تکلیف برای دولت ها وجود دارد تا اقدامات الزم را در حوزه
حقوقداخلیخودبرایاتخاذاقداماتفوریومؤثر–  مطابقبااصلتالشبایسته -جهت
کمکبهافراددرگیردراینبالیاانجامدهند 9.دراینارتباطشایستهاستخاطرنشانگردد
که با توجه به آثار بحران کووید 91-میتوان این بیم اری را نیز یک بالی طبیعی –
صرف نظرازمنشأدقیقآن  -تلقینمودومالحظاتکمیسیونحقوقبینالمللرادرمورد

آنجاریوساریدانست .
نتیجهگیری
حقوق بینالملل در عرصههای مختلف ،تعهداتی برای دولتها به منظور مقابله با
بیماریهایهمهگیریچونکووید91-ایجادنمودهاستکهدولتهابایدبا«تالشبایسته»به

1. “Biological Hazards: Epidemics”, IFRC, (2018), available at: https:// www. ifrc. org/ en/
what-we-do/ disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard.
.9بنداولماده91پیشنویسکمیسیونحقوقبینالمللدرموردحمایتازافراددرگیردربالیایطبیعی .
.9همان،ماده.99
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ایفایآنهابپردازند.اینتعهداتدردرجهاولمشتملبراصلمنعاضراربهدیگراناستکه
مطابق آن تمامی دولتها موظفند از خطرات مرزگذری که منشا آن سرزمین آنهاست،
جلوگیرینمایندونسبتبهمتوقفکردنیااصالحآنهااقدامنمایند.دراینارتباطتوجه
دقیقبهمقرراتجهانیبهداشت کهبهطورمشخصبهنظارتوعکسالعملدربرابراین
بیماریهامربوطمیشوداهمیتاساسیدارد.بدونشک تعهدبهاجرایاصل«تالشبایسته»
دولتهارامکلفنمیکندکهدستبهکارغیرممکنزنند.درعینحالدولتهادراتخاذ
اقداماتخودبرایمقابلهبااینبیماریازحاشیهارزیابیقابلتوجهیبرخوردارندومیتوانند
بهصوابدیدخودراهحلمناسبرابرایمقابلهبااینبحرانانتخابنمایند.دراینارتباطنباید
فراموشکرد کهدرارزیابینهایی ،منافعدیگریچونثباتاقتصادی،رفاهاجتماعی،حقوق
بنیادینافرادوآزادیهاییبنیادینموردتوجهقرارگیرد.دراینحال ،تأثیراقداماتیچون
قرنطینهاجتماعیبرعواملفوقبایدموردعنایتقرارداشتهباشد.اصلتالشبایستهباعنایت
بهساختارقابلانعطافخودپاسخیبهلزوماینتوازندرتعهداتدولتهااست.آنچهدراین
میان از اهمیت بسیار برخودار است ،لزوم وجود اراده جدی برای دولتها جهت مقابله با
بحرانهایی  ازایننوعاست.متاسفانهدربحراناخیرآنچهبایدنقضتعهددولتهاتعریف
شود ،نبودامکاناتیاعدماتخاذتدابیرالزمبرایمقابلهباکووید91-نبودهاست،بلکهمشکل
اساسی نبود "اراده جدی" برای رویارویی با همهگیری بوده است .به تعبیر بهتر نبود اراده
دهدمیبایست در

جدیکهخودرابهصورتعدمبرنامهریزیومدیریتبحراننشانمی

،نقضتعهددولتهاتفسیرشود.برایمثالچیندرحالیکهمدتهاوجوداین

تعبیرحقوقی
بیماریرادرسرزمینخودتشخیصداده،ازاعالمآنبهسازمانجهانیبهداشتطفرهرفته
بود.ایندرحالیبودکهبنابرگزارشهادراواسطدسامبرواواخرنوامبر 9191گزارشهای
مؤکدیدرباباینبیماریدراختیارمقاماتچینیقرارداشت 9.
بااینهمه،کاستیهایحقوقیدولتهادرمقابلاینبحرانتنهامحدودبهچیننمیشود.
دولت هایدیگریکهبااینمصیبتروبروشدهبودند،دراجرایهوشیارانهوبهموقعتعهدات
خوددرحدانتظارعملنکردهاند.درحالیکهسازمانبهداشتجهانیعمالًاز 99دسامبر
1. WHO. Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 12 janvier 2020,
available in: https:// www. who. int/csr/don/12-january-2020-novel-coronaviruschina/fr.
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 9191شیوعاینویروسجدیدراموردشناساییقراردادهبود 9،ازماهفوریه 9191سازمان
جهانی،دولت هاراتشویقنمودتااقداماتجدیرابراینظارتوشناساییاینبیماریانجام
دهند 9.بااینهمهدولتهایکمیبهاینتوصیهعملنمودند.ایندرحالیبودکهامکانات
فنی،انسانیواقتصادیرانیزدراختیارداشتند.درهمینچارچوب،سازمانجهانیبهداشت
در یازدهم مارس  9191این بیماری را یک «همهگیری» اعالم کرد و تمامی دولتها را
فراخواند تا "اقدامات جدی و تهاجمی" برای مقابله با این بیماری اتخاذ نمایند و در این
راستاازآنهاخواستتاسازوکارپاسخفوریخودرافعالنمایند .
بهرغمتمامیاینهشدارهاوتعهدحقوقیدولتهابهرعایتاصل«تالشبایسته»دربرابر

بالیاییازایندست،کاستیهایفراوانیدرعکسالعملبهموقعومؤثردولتهادیدهمی-
شود.برایمثالدر  ایاالتمتحدهدربرابرهشدارسازمانجهانیبهداشتبراینمونهبرداری
سریعومؤثرازافرادمشکوکبهابتالبهاینبیماری،هزارهاموردبدوننمونهبرداریباقی

ماند.ایندرحالیبودکهاولینموردابتالبهاینبیماریدربیستویکمژانویه9191دراین
کشورشناساییش دهبودوناگفتهپیداستکهایاالتمتحدهازامکاناتاقتصادی،انسانیو
فنیکافیبرایاینکاربرخورداربودهاست9.کاستیهایدولتهادرمقابلهبااینبیماریتنها
بهاینجاختمنمیشود:درایتالیاپسازعبورتعدادقربانیانازهزارتن،نخستوزیراینکشور
اعالموضعیتفوقالعادهمینماید.دربریتانیانیزپسازتردیدهایفراوانیکهدراینمورد
ابرازگردیددرنهایتاقداماتیبرایفاصلهگذاریاجتماعیومنعتجمعاتاتخاذگردید1.
این مثالها حصری نیستند و در مورد بسیاری از دولتها صدق میکند .بنابراین آنچنانکه
مشاهدهمیشود،کاستیهایموجوددراینعرصهتنهابهچینختمنمیشودواگرقراربر
1. WHO, Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation Report-1, 21 January 2020,
available at: https:// www. who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/
20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4.
2 Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus, Disease 2019 (COVID-19),
available at: https:// www. who. int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-jointmission-on-covid-19-final-report.pdf.
. Pandemic.
3. José Antonio Romero LARA, “La doctrina de la diligencia debida y la
responsabilidad de los Estados en el marca de la crisis causada por la CVID-19”,
Cadernos electronicos, Direito Internacional sem Fronteiros, Vol. 2, Núm. 1, (2020),
pp. 14-15. Available at: https:// www. cadernoselectronicosdisf. com. br/ cedisf/ article/
download/ 78/20.
4. Ibid. p. 15.
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اقامه دعوی باشد ،عدالت حکم میکند که این دعوی در حق تمامی دولتهای ناقض
تعهداتبینالمللیراجعبهبهداشتجهانیاقامهگردد .دراینراستااصل«تالشبایسته»که
المللیدولتهابهشمار

یکیازاصولبنیادینحقوقبینالمللعمومیدراجرایتعهداتبین
میرود میتواند راهنمایی برای تنظیم عملکرد دولتها تلقی گردد .این اصل با عنایت به
پذیرخودبهدولتهاامکانمیدهدتاازیکسوبهترینگزینهمتناسب

ساختارنرموانعطاف
باامکاناتخودرابرایاجرایتعهداتبینالمللیانتخابکنندو ازدیگرسوحقوقافرادو
جوامع انسانی محفوظ نگاه داشته شود .در این راستا در حقوق بینالملل این حقیقت نیز
پذیرفتهشدهاستکهپیشگیری بهترازدرماناست و لذا دولتها بااتکا به ایناصلباید
بیشترینهمکاریرابایکدیگربرایمقابلهبابحرانهاییچونکووید91-انجامدهند.درعین
هاتنهاناظربهپیشگیرینیست.دولتهابامشاهدهکوچکتریننشانههایاین

حالتعهددولت
بیماری باید سازوکارنظارتومشاهدهخودرافعالنمودهواطالعاتیراکهدراینزمینه
تحصیلنمودهاند،باکمترینتاخیردراختیاردولتهایقربانیقراردهند .درواقعدولتها
دریکنگاهکلی،دربرابربحرانهایینظیرکووید 91-درچارچوباصلتالشبایستهدر
برابرسهتعهدمهم«پیشگیری»« ،پاسخ مناسب» و«همکاری»قراردارندکهدرهرمرحلهباید
لتهای دیگر و شهروندان آنها،
این سه تعهد را با توجه به اصل منع آسیب رساندن به دو 
حقوق بینالملل حاکم بر بالیای طبیعی و مقررات تدوین شده از سوی سازمان جهانی
بهداشت انجام دهند  9.این امر بیش از آنکه مرهون داشتن امکانات فنی و خارجی باشد،
مرهون«ارادهقوی»حاکمیتهایامروزجهاناستونبودآن«اراده»رابایدمعیارتخلفیک
دولتازتعهداتآندراینعرصهمحسوبکرد .




’1. Coco, Antonio and de Souza Dias, Talita, “Prevent, Respond, Cooperate: States
Due Diligence Duties vis-à-vis the COVID-19 Pandemic”, (May 7, 2020), Journal of
International Humanitarian Legal Studies (Forthcoming), available in: SSRN:
https://ssrn.com/abstract=3626627 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3626627.
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