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Abstract 

The Aviation Industry and its governing law are vulnerable to the outbreak 
and pandemic of contagious diseases. It is possible that the industry takes 
part in the spread of disease and endanger lives, while on the other hand, 
with the spread of contagious diseases, the economic cycle of actors and 
beneficiaries of the aviation industry is seriously threatened and faced with 
numerous difficulties, which eventually is to the detriment of the economy 
in whole. Studies illustrate that the norms and rules related to counter the 
spreading of disease through air navigation are mainly taken from the 
International and regional laws but the norms and rules dealing with the 
economic effects of such pandemics are largely attained from national laws. 
This article, using the same structure and classification, analyzes legal 
aspects of contagious diseases in the aviation industry with emphasis on the 
novel Coronavirus disease. The results indicate that the law of contagious 
diseases in the aviation industry should have three important 
characteristics: “cooperative or collaborative”, “supportive” and 
“temporary”. 
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یدر صنعت هوانورد یمسر یهایماریب  یبه ابعاد حقوق ینگاه
 19 -دی کوو یماریبر ب دیبا تاک

رانیتهران، ا ،ی و فناور  قاتیرت علوم، تحقا، وزاهوافض پژوهشگاه اریاستادحمید کاظمی 

ی صادق   الد ی م 
سرما  ی دکتر   ی دانشجو و  تجارت  تهران،   ،یالمللنیب  ی گذارهیحقوق  تهران،  دانشگاه 

 ران یا

 چکیده
هوانورد همه   یصنعت  و  ظهور  به  جهت  دو  از  آن  حقوق  و   یمسر   یهای ماريب  یريگو  است  حساس 
از  دهدي واكنش نشان م ا  كی.  الدامات موثر در ش  نیسو ممكن است  اتخاذ  با عدم    یماريب  وعيصنعت 

با بروز امراض   گرید  یجامعه را با خطر روبرو كند و از سو  اتينقش داشته باشد و ح محتمل است كه 
 ی شود، امرمشكالت فراوان  ريو درگ دیصنعت به شدت تهد نفعانی و ذ  گرانیباز یچرخه التصاد ،یمسر

دارند كه هنجارها و لواعد    ديتاك  تيوالع  نیبر ا  قاتي. تحقگرددي ضرر التصاد كل تمام مه  ب  تیهاكه در ن
  ی او حقوق منطقه  المللنيعمدتاً از بطن حقوق ب  یي هوا  یناوبر  قیاز طر  ی ماريب  وعيمربوط به مقابله با ش

بر    یامراض مسر  وعيل از شحاص  یهنجارها و لواعد مربوط به مقابله با اثرات التصاد  ي ول   ندیآي م  رونيب
و با    يتقس  نيهم  انيمقاله بر ساختار و بن  نیكشورها هستند. ا  ي حقوق مل  دهیيزا  شتريب  ،یصنعت هوانورد
  19  -دیكوو  یماريبر ب  ديبا تاك یرا در صنعت هوانورد  یمسر   یهای مار يب  ي ابعاد حقول   ،یاروش كتابخانه

در صنعت    یمسر   یهای مارياز آن است كه حقوق ب  ي حاك  مقاله  جهي . نتدهدي لرار م  ي و بررس  ليمورد تحل
و »مولت    «ي تی»حما  «،یبر همكار  ي و مبتن  ي مه : »تعاون  ي ژگیو   ای  صهياست با سه خص  ي حقول   ،یهوانورد

 . «ي دائم ريغ ای

.19  دیبندابت، ک و  المللنیضمائم، مقررا  ب  کاگ ،یب   نیکن انس  واژگان کلیدی:

  :نویسنده مسئولh.kazemi@ari.ac.ir
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 مقدمه

سابقه مواجه شده است. عامل چنين بحران  بي  خير با بحرانيی ا هاماهصنعت هوانوردی در  
بيمار سابقهبي و شيوع  یا همان كوویدای ظهور  ویروس كرونای جدید  از    191-ی  است. 

كارویژه  كه   آنجا از  عمومي  و حفظ سالمت  و حقي  تامين  است  دولت  هر  اساسي  های 
جه  الملل با توآن نظام بين ه تبع ها و بدولت 2رود اساسي برای شهروندان جوامع به شمار مي

بيماری با استفاده از راهكارهای  به آثار مخرب  تا  های مسری همواره درصدد آن هستند 
های مسری و تبدیل آن به یك  از تشدید اثرات مخرب بيماری  ، بنيادین و تجارب پيشين 

 فاجعه ملي و جهاني پيشگيری نمایند. 
ك   است  آن  از  مساله حاكي  پيدایش خود چندین  هوانو  ه صنعت تاریخ  زمان  از  ردی 

بيماری گسترش  و  بروز  شاهد  چنانكه  مرتبه  است.  بوده  واگيردار  جنگ  های  پایان  در 
مرگ   به  منجر  اسپانيایي  آنفوالنزای  به  موسوم  آنفوالنزا  از  نوعي  ظهور  اول،  جهاني 

یك  يش از  زمان بامروزه از آن    3ها انسان در سطح جهان و از جمله ایران گردید. ميليون
مي جهاني  لرن  دهكده  این  در  بشری  روابط  و  گرفته  فزوني  جهان  جمعيت  گذرد، 
تر شده است. تر و پيچيدهنزدیك 

های  شاید این تردید به ميان آید كه هواپيماهای پيشرفته به دليل برخورداری از سيست  
ر كاهش  ا بسياعالج رالهای مسری و صعبتهویه مطلوب، امكان ابتالی مسافران به بيماری

عبار19-كووید  .1 كوتاه،  یا  اختصاری  كرونای  شده   ت  ویروس  »بيماری  انگليسي  معادل  از  كه  است  «2019ای 

ویرایش دوم،    و همچنين  99-سازمان هواپيمایي كشوری )ویرایش دوم: فروردین  1900نامه  در شيوه .  آیدبدست مي

تير دوم:  »شيوه 99-بازنگری  عنوان  با  پيشگي  نامه (  بيماالدامات  ویروس«ررانه  معادل ی كرونا  ب  ،  آن  ه جهت  خارجي 

كوتاه بي یا  اختصاری  عبارت  كامل  معنای  به  كوویدتوجهي  است  19-شده  ایراد  و  اشكال  دارای  به:  ،  ک.  )ن. 

ویروس،شيوه  كرونا  بيماری  پيشگيرانه  الدامات  شي  نامه  كشوری،  هواپيمایي  دوم، 1900نامه  وه سازمان  ویرایش   ،  

 (.  99-تيربازنگری دوم: 

2. See Generally, “Legal Responses to Health Emergencies”, (February 2015), The

Law Library of Congress, Global Legal Research Center. 

3. See Generally: Mohammad Hossein Azizi, Ghanbar Ali Raees Jalali, Farzaneh

Azizi, “A History of the 1918 Spanish Influenza Pandemic and its Impact on Iran”, 

Archives of Iranian Medicine, Volume 13, Number 3, (May 2010).  
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های  تواند عامل موثری در پخش و انتشار بيماریو لذا حمل و نقل هوایي نمي  1دهند مي
تماس نزدیك به بيمار ممكن است برای    . اما والعيت این است كه واگيردار به شمار رود

و موجب انتقال بيماری بين مسافران شود، امری كه در نهایت   2مسافر دیگر خطرناک باشد 
بي ش ريوع  كرد. ماری  خواهد  تسهيل  دیگر  كشور  یا  شهر  به  كشور  یا  شهر  یك  از  به     3ا 

مي كه  است  دليل  توسط  همين  و  هوایي  سفرهای  طریق  از  مسری  امراض  گویند 
. آنچه گفته شد مُثبت یك وجه  كندهای هواپيمایي به طور فزاینده شيوع پيدا ميشركت

 از موضوع این مقاله است:  
هوا  نقل  و  ميحمل  دستورالعملتیي  و  مقررات  وضع  و  مدیریت صحيح  با  های  واند 

یا آن را مدیریت نماید؛  های مسری در حد گسترده، پيشگيری  بهداشتي از شيوع بيماری
الملل خود را  ای است كه از ابتدای حمل و نقل هوایي مخصوصاً در سطح بين این دغدغه

 نشان داده است.  
های واگيردار  است كه ظهور و شيوع بيماری  ریابیاناما وجه دیگر موضوع، اثرات ز 

مي برجای  هوانوردی  صنعت  فعاليتبر  لطع  دليل  به  عمدتاً  كه  اثراتي  و  گذارد،  ها 
محدودیت ایجاد  یا  هوانوردی  كاهش شدید  ارتباطات  كلي  طور  به  و  آن  بر  متعدد  های 

روزانه در    ی وازهاسقوط بيش از پنجاه درصدی شمار پر  شوند. ترافيك هوایي پدیدار مي
  4فاصله ماه فوریه تا مارس سال جاری ميالدی، بهترین گواه بر مدعای مذكور است. 

 رسند: هایي ثابت به نظر ميدرباره این دو وجه، فرضيه
شيوع  جنبه  -الف از  پيشگيری  و  مدیریت  یعني  نخست،  وجه  به  مربوط  حقولي  های 

ای از جمله اتحادیه  حقوق منطقه  ملل والهای مسری عمدتاً در مجرای حقوق بين بيماری
گرفته نظام  و  نظ   این  ااروپا  در  كشورها  ملي  حقوق  كه  نيست  معني  بدان  این  البته  ند؛ 

»از آسمان ميندیش )در حقوق مصرف كنندگان و مسافران هوایي(«، از مجموعه مقاالت مامن  . حسن جعفری تبار، 1

 . 151  (، ص1395تشار )دل و دانش، شركت سهامي ان  لافله

 مان. ه. 2

3. Courtney Clegg, “The Aviation Industry and the Transmission of Communicable

Disease: The Case of H1H1 Swine Influenza”, (2010), 75 J. AIR L. & COM. 437, 

P. 438.

4. Niall McCarthy, “COVID-19: Unprecedented Decline in Air Traffic”, (31 Mar

2020), available at: https://www.statista.com/chart/21288/flights-tracked-daily-

worldwide.  

https://www.statista.com/chart/21288/flights-tracked-daily-worldwide
https://www.statista.com/chart/21288/flights-tracked-daily-worldwide
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بين  حقوق  تابع  مستقيماً  و  تماماً  منطقهخصوص  مقررات  مشترک  الملل،  مقررات  یا  ای 
این حقوق    ،دیگر  هستند، بلكه كشورها نيز تا حدودی نقش سازنده و فعال دارند. به بيان

ای است كه بيشتر از حقوق ملي كشورها درباره مسائل مربوط  الملل و مقررات منطقهبين 
هوا ناوبری  طریق  از  واگيردار  امراض  شيوع  كنترل  و  پيشگيری  لاعدهبه  و  یي،  سازی 

كند.  هنجارسازی مي
بيماری  -ب شيوع  و  گسترش  از  ناشي  التصادی  مخرب  اثرات  حقولي  مدیریت  ای  هاما 
و   یرمس لواعد  سطح،  این  در  است؛  كشورها  ملي  حقوق  با  غالباً  هوانوردی  صنعت  بر 

الملل و  بين   شوند و حقوق هنجارهای حقولي بيشتر به دست كشورها ساخته و پرداخته مي
تری دارند. رنگای در این زمينه نقش ك  منطقه
ویروس كرونا، ابعاد    يماریبا تاكيد بر ب  شودسعي ميمقاله  این  بنابر مراتب یادشده، در   

بيماری و  حقولي  تحقيق  مورد  مجزا  بخش  دو  طي  هوانوردی  صنعت  در  مسری  های 
لرار   سازِكارهاگيردبررسي  درباره  نخست  بخش  و  .  مدیریت  به  مربوط  حقولي  ی 

های مسری از طریق ناوبری هوایي گفتگو خواهد كرد و بخش  پيشگيری از شيوع بيماری
حق  مدیریت  سراغ  به  ا دوم  صنعت  ثولي  بر  بيماری  شيوع  و  گسترش  از  ناشي  منفي  رات 

و   نتایج  تحقيقات،  مستقر  و  هميشگي  رس   به  پایان  در  و  رفت  خواهد  هوانوردی 
پيشنهادهایي برای مطالعات و كارهای آتي ارائه خواهند شد. 

به مدیریت و پیشگیری از شیوع بیماری 1 های  . سازِکارهای حقوقي مربوط 
 هوایي  اوبریمسری از طریق ن

بيماری مدیریت  و  پيشگيری  به  مربوط  حقولي  سازِكارهای  بُعد  طریق  در  از  مسری  های 
هواپيمایي كشوری  كنوانسيون  مقررات  با  مطالعه  و  بررسي  در  تقدم  هوایي، حق  ناوبری 

( است و دليل آن نه سابقه تاریخي كنوانسيون  1944به پيمان شيكاگو )المللي، موسوم  بين 
خ اهميت  كن بلكه  اساسي  وود  لانون  مثابه  به  حاضر  حال  در  كه  است  شيكاگو  انسيون 
كند و به ارتباطات  ریزی ميها را پيميان دولت  هسته اصلي روابط  ،الملليهوانوردی بين 

مقررات    المللي، هر چند در مقياس بين   ،. با وجود این بخشدميهوانوردی نظ  و انضباط  
اصلي   مبنای  بعنوان  شيكاگو  بيماری  دبرخوركنوانسيون  حملبا  در  مسری  نقل   های  و 

ميالمللي  بين  مباحث  للمداد  ادامه  در  ولي  ميشوند  بين   كه  شود ذكر  المللي  مقررات 
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مي ایفا  مربوطه  هنجارهای  و  لواعد  تبيين  در  توجهي  لابل  نقش  نيز  كه  بهداشت  كنند 
ت.  سدی ني به والع كمتر از مقررات شكل گرفته درون محتوای صنعت هوانور  اهميت آن

تار و پود آن بدست سازمان این ميان از سه  حقولي كه  نهادهای منطقهالبته در  ای  ها و 
اروپا   اتحادیه  ماندهمچون  نباید غافل  گيری  حقولي كه در دوران همه  ؛بافته شده است، 
كرونا ویروس  دولت  ،بيماری  برخي  كننده  محدود  تدابير  و  الدامات  عضو  مستند  های 

لرار گ به    رفت واتحادیه  ابتدا  ذیاًل  بر سفرهای هوایي گردید.  ایجاد محدودیت  به  منجر 
و در آخر كيفيت و چگونگي    پرداختهالمللي  رویكرد كنوانسيون هواپيمایي كشوری بين 

 .  گيرداتخاذ الدامات اضطراری در حقوق اتحادیه اروپا  مورد مطالعه لرار مي

يالملل. رویکرد کنوانسیون هواپیمایي کشوری بین1-1
ها را  به طور خاص دولت  14( در ماده  1944المللي« )»كنوانسيون هواپيمایي كشوری بين 

هوایي،   ناوبری  وسيله  به  مسری  امراض  شيوع  از  پيشگيری  منظور  به  تا  است  نموده  ملزم 
الدامات موثری  را به انجام رسانند. 

 كنواسيون شيكاگو مقرر داشته است:   14ماده  
كند كه برای پيشگيری از شيوع وبا، حصبه )مسری(، آبله، تب  ق ميفد توا »هر دولت متعاه

های  زرد و طاعون به وسيله ناوبری هوایي و  ]همچنين[ دیگر امراض واگيردار كه دولت
های  متعاهد گاهگاه باید تعيين كنند، الدامات موثری را معمول دارد و بدان منظور دولت

المللي مربوط به الدامات  ی مرتبط با مقررات بين اهانس متعاهد مشاوره تنگاتنگي را با آژ
ای  بهداشتي كه در خصوص هواپيما لابل اعمال هستند، برلرار خواهند كرد. چنين مشاوره

بين  به اعمال هرگونه كنوانسيون  های  المللي موجود در باب این موضوع كه دولتنسبت 
1«. تاثير خواهد بود متعاهد ممكن است عضو آن باشند، بي

1. Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago, on 7 December

1944, Article 14, available at: https:// www. icao. int/ publications/ Documents/ 

7300_orig.pdf.  

ترجمه  14ماده   در  كه  است  ترجمه  هكنوانسيون حاوی سه گزاره  از  اع   آن،  فارس  اجاز»ل ای  دولت  انون  الحاق  ه 

هواپای مقررات  به  بينران  كشوری  )مصوب  يمایي  ترجمه30/04/1328المللي«  سایر  نيز  و  در  (  آمده  عمل  به  های 

خورد. در لانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات  ن و مقررات متفرله، اشتباهات فاحشي به چش  ميمجموعه لواني 

ای اسالمي، ترجمه زیر از ماده  های مجلس شورپژوهشز نه لوانين مركج در سامادرالمللي، منمایي كشوری بينهواپي

مورد بحث به عمل آمده است: 
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ماده  ب  دل  از  كلي  طور  مي  14ه  را  تعهد  دولتسه  برای  كشيد. توان  تصویر  به  ها 
نخست، لزوم اتخاذ »الدامات موثر«؛ دوم، الزام به رعایت »اصل مشاوره« و سوم، ضرورت 

كنوانسيون با  مشاوره«  »اصل  همزیستي  یعني  سازگاری«،  »لاعده  به  دادن  اسناد تن  و  ها 
 مربوطه: 

است    يمفهوم  ،یمسر  یها یماري مقابله با ب  در  1ه اتخاذ الدامات موثرب  هاتدول  تعهد  -الف
مانده است. البته ممكن    مبه  مجمل و    رو ن یادرباره آن صحبت نكرده و از    ون ي كه كنوانس

ي و حت  ونيمقررات كنوانس ریبا مراجعه به سا یمفهوم تا حدود ن ی است كه اجمال و ابهام ا
آن    يبرخ ضمائ   امراض  انتشار  از  یري شگي پ  و  تیریمد  باب  در  يقرراتم  یحاو  كهاز 
ا  ستي ن  يشك  ي ول  شود  كاسته  هستند،  یمسر نظر  ن ی كه  لحاظ  از  ه   اگر  ی مراجعه 
كه    ي دانيم  رایز  باشد،  مطلوب  و  دي مف   تواندينم  يعمل  لحاظ  به  باشد،  مشكل  یگشاگره

طاعون و سایر    -تب زرد  -آبله  -تيفوس )مسری(  -ی جلوگيری از انتشار وباهر كشور متعاهدی موافقت دارد كه برا»

هو بيماری وسيله  به  واگيردار  در  های  كه  موثری  تدابير  الز   هراپيما  اتخامورد  بداند،  منظ ذ  م  این  برای  و  ور  كند 

یا بنگاه  لابل اجرا المللي در خصوص تدابير صحي كه نسبت به هو های وابسته به نظارت بينكشورهای متعاهد  اپيما 

د  لمللي كه در این موضوع وجو ا ای نسبت به اجرای هر لرارداد بينباشد، مرتباً مشاوره خواهند نمود. چنين مشاوره مي

 نموده باشند، خللي وارد سازد«. متعاهد آن را امضا ی كن است كشورهادارد و مم

نكه گزاره آخر ترجمه، دارای اشكال مفهومي  چندین اشتباه و اشكال بزرگ وجود دارد. از جمله ای  در این ترجمه 

  ل  رد سازد« از ل »خللي وا  رتای...« یا پيش از عبااوره رسد كه كلمه »نباید« بعد از عبارت »چنين مشاست و به نظر مي

دیگر ترجمه مذكور اشاره به ليد »مرتباً« است كه از متون معتبر كنوانسيون چنين ليدی برداشت    افتاده است. اشكال 

 اند:  ه شود. برخي دیگر از مجموعه لوانين و مقررات هواپيمایي كشوری ترجمه نسبتاً متفاوتي از ماده ارائه دادينم

كشورهای از  یك  پيمان  ع  »هر  ميضو  الزمیننماموافقت  موالع  در  كه  وباد  شيوع  از  جلوگيری  برای  تيفوس  -ه 

زرد-آبله-)مسری( هوا  -تب  به وسيله  ساریه  امراض  سایر  و  آورطاعون  بعمل  الزم  الدام  منظور  ن پيما  این  برای  و  د 

مربوطه دوایر  یا  مزبور  بينایكشور  مقررات  با  مت المللكه  بهداشتي  امور  مورد  در  هواعلي  به  دقه  ارتباط  به  ارپيما  ند، 

مش دليق  اینكه صدمهطور  بدون  باید  مذاكرات  این  نمود.  مذاكره خواهند  و  پيمانورت  اجرای  به  موجوده  ای  های 

انجام گيردنبي آورد،  وارد  دارد،  آن شركت  در  نيز  بحث  مورد  موضوع كه كشور  این  در  پروین  «؛المللي   ،نسرین 

لوان ان   یركشو   یيماياپهو   مقررات  و  ني مجموعه  طالئيه،  تش)تهران:  نيز  227ص    ( 1375ارات  اخير  ترجمه  در   .

ها است،  ، موثر بودن وصف الدامات دولتخطاهایي لابل مالحظه است، چنانكه در متن به زبان انگليسي كنوانسيون

ای  جمهك  تردستا  ی  14حيح یا درستي از ماده  در این مقاله به دالیل مذكور، نویسندگان ترجمه ص  نه الزم بودن.

اند.  موجود دارای اشكاالت كمتری است، ارائه داده های به سایر ترجمهت كه نسب

1. Effective Measures.
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 ؛ به عالوه  1.ستي ن  مطلق  یتعهد   كاگو،يش  ونيكنوانس  ضمائ   مفاد  یاجرا  به  هادولت  تعهد
وسا  هادولت  همه تخصص،  كاف  لیاز  و  مناسب  امكانات  جهت    يو  ش  مقابلهدر  وع يبا 

. طبعاً  ستندي در سطح كالن خود برخوردار ن  يو حت  یيهوا  یناوبر  لهي به وس  یامراض مسر
دولت  ینابرابر  ن یا عملكرد  دارد.    یي بسزاو    اري بس  نفوذ  موثر،  الدامات  یاجرا  در  هابر 
لسمت    در  یشتري ب  حاتيتوض   موثر،  الدامات  اتخاذ  امكان  عدم  يعن یضوع  وم  ن یا  راموني پ

 خواهد آمد.   اروپا«  هیاتحاد حقوق  یپرتو در یاضطرار »الدامات
.  شوديم  ي ناش  14است كه از ماده    ي مهم  تعهد  ني دوماصل مشاوره    تی به رعا  الزام  -الف
اجرا  هيتوص  ای  مشاوره  اصل   تیرعا هوا  یبه  در حقوق  به    قمسبو  یي آن  است،  سابقه  به 
نظائر د  یطور ا  2كاگو ي ش   وني مقررات كنوانس  ریآن در سا  گریكه  اسناد  از جمله    كائویو 

»س  به  مربوط   3«یي هوا  یناوبر  و  يفرودگاه  خدمات  خصوص   در  كائوی ا  یهااستي سند 
ها با هدف كه مشاوره دولت  گردديبرداشت م  ن ي چن   14ظاهر ماده    از.  است  مالحظه  لابل
ستیباي م  یي نهادها  چه  با  قاً يدل   هادولت  نكهی در ا  اما  ردي گيم   صورت  موثر  اتماالد  اتخاذ 

به   موضوع ،؟را معمول دارند یاعمل به حك  مندرج در ماده، الدامات مشاوره  یدر راستا
كاماًل روشن به    « ...يالمللن ي ب   مقررات  با  مرتبط   یهاعبارت »آژانس   ی جهت ابهام در معنا

نومعل  اریز  د،یآينمنظر   ا  ایكه آ  ستي م  از  ب   ن ی مقصود  ي مقررات   صرفاً  ، يالمللن ي مقررات 
ه     5نرم  حقوق آنكه مقررات مربوط به    ای  نددار  ی جا  4حقوق سخت  رهیكه در دا  هستند
  رند؟ي بگ لرار توجه موردمد نظر و  دیبا نهي زم  ن یدر ا
مشاوره   فلسفه  يلو  كنديم  دیي تا  را  قي»لابل اعمال«، برداشت مض  دي و اشاره به ل  ماده  ظاهر
هدا  همانا  كه آن  از  ك ی  دیمو  است،  موثر  الدامات   اتخاذ  سمت  هادولت  ت یهدف 

كاظمي،  1 حميد  بينحقو .  هوایياق  عمومي  دانشگاه )  لملل  انساني  علوم  كتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  ها  تهران: 

 .  153( ص 1395)سمت(، 

دارد كه »چنانچه شورای  ون شيكاگو مقرر ميكنوانسي  69ي، ماده  ایالت ناوبری هو هبود تسهيب  در باب  برای مثال.  2

فرودگاه  كه  باشد  عقيده  این  بر  تسهي ایكائو  سایر  و  برایها  متعاهد  دولت  یك  هوایي  ناوبری  ایمن،    الت  عمليات 

با دولت      مستقيماًبایست  شورا مي  د،معقولي كافي یا بسنده نباش المللي به وجه  كارآمد و التصادی خدمات هوایي بين

اید«.  تواند درمان كند، مشاوره نماميد به یافتن وسایلي كه وضعيت را ميهای تحت تاثير، با سایر دولتمربوطه و 

3. See ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, Doc

9082, Ninth Edition-2012, at 17. 

4. Hard Law.

5. Soft Law.
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از  دسته  آن  با  ي حت  هادولتالزم است    ري اخ   ینحو كه در معنا  ن یبرداشت موسع است، بد
صرفاً    یينهادها مسائل   حوزه  در   مقررات   صدور  به  الدام  نامههي توص  ارائه  هدف  باكه 
. ندیبرلرار نما مشاوره كنند،يم ی نوردهوا يبهداشت

ماده    یتعهد  ز ي ن  1ی سازگار  لاعده  -ب در  كه  ب   57است  بهداشت«    ي المللن ي »مقررات 
»مقررات   كه  اندكرده  قیتصد  متعاهد  یهادولت  كه  نحو  ن یبد  شود،يم  دهید( ه   2005)
سازگار  باه   ه ك  یاهگون  به  دیبا مرتبط  يالمللن يب ی هاتوافقنامه ر یسا و بهداشت« ي المللن ي ب

را   اعضا  تعهدات  و  حقوق  بهداشت«،  يالمللن يب  »مقررات  آنكه  ضمن   گردند؛  ري تفس  باشند
نی ا  با 2. داد  نخواهند  لرار  ري تاث   تحت  رند،ي گ يم  نشات  يالمللن يب  یهاتوافقنامه  ریسا  از   كه
به   متعهد  یهادولت  اني م  ،بهداشت«   يالمللن ي ب  »مقررات  ؛مقررات   ن ي هم  58  ماده  وفق  حال

از   یتعداد  ن یگزیجا  بهداشت«،  يجهان  »سازمان  و  هادولت  همان  اني م  زي ن  و  مقررات  ن یا
، يالمللن يب  یهاتوافقنامه  ن یا  جمله  از.  اندشده  يبهداشت   ي المللن يب  مقررات  و  هاتوافقنامه

تنها   يعن ی  1944  دسامبر  15  در  كه  است  « یيهوا  یناوبر  بهداشت  يالمللن ي ب   وني نوانس»ك
توافقنامه   ن یا.  بود  شده  منعقد  نگتن ي واش   در  كاگو،يش   وني كنوانس   ی امضا  از  س پ  روز   هشت

ل ي تكم   را«  1933  لیآپر  12  یيهوا  یناوبر  بهداشت   يالمللن يب   وني »كنوانس  خود   يالمللن ي ب
ماده    1933  لیآپر  12  وني كنوانس.  كرديم  اصال   و در  مندرج  حك   مشمول   58ه  

ب افتاده    از  و  بوده  بهداشت  يالمللن يمقررات   وضو   به  آنانعقاد    زمان  و  3است اعتبار 
دولت  ن یا  از  ت یحكا كه  ت ياهم  به  ، یهوانورد  صنعت  ت ي طفول  دوران  همان  از  هادارد 
 انتظام   يالمللن يو آن را در سطح ب  برده  يپ  یهوانورد  و  يعموم  سالمت  اني م  ارتباط  مساله

داده بودند. 
عالوه  كه  است  ماده    گفتني  همين  ش نسيون  كنوا  14بر  در  دیگری  مقررات  يكاگو، 

چنانكه   ؛كنوانسيون در باب مدیریت و پيشگيری از انتشار امراض مسری لابل استناد هستند
متعاهد اجازه و حق داده است تا در شرایط یا    كنوانسيون به هر دولت  9لسمت دوم ماده  

عموم، پرواز بر   ایمني  در راستایاضطراری یا    یا به هنگام دوره  اوضاع و احوال استثنائي

1. Compatibility Rule.

2. International Health Regulations, (2005), Third Edition, World Health

Organization, Article 57 (1). 

3. Ibid. Article 58 (1 (a), (g)).
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ایطي محدود یا ممنوع  با رعایت شر به طور مولت و  فراز تمام یا بخشي از للمرو خویش را
  سازد.
كنوانسيون    14در نهایت باید افزود كه در حال حاضر با پيشرفت علوم، ساختار ماده   

كهنه   كمي  است،  هوایي  ناوبری  در  بهداشت  به  مربوط  مقرره  مهمترین  كه  و  شيكاگو 
مي  يلدیم نظر  ریشهبه  دارد.  احتياج  مرمت  و  بازسازی  یك  به  و  بيماری  رسد  كن شدن 

، 1980بنا به گواهي دانشمندان و تایيد سازمان جهاني بهداشت در سال    1979آبله از سال  
است. والعيت  همين  بر  تایيدی  این  1مهر  وجود  گفته  ،با  نویسندگان  كه  اند  همانطور 

  لانونگذاری شناور، راه را برای پيشرفت مقررات و به  ت اذ سيس تخكنوانسيون شيكاگو با ا
است. بن  گذاشته  باز  آن  نرسيدن  نویسندگان  2بست  از  دسته  این  منظور  وضع   ،احتماالً 

المللي هواپيمایي  »سازمان بين   ها و الدامات مقررات از طریق ضمائ  كنوانسيون و فعاليت
يون شيكاگو و تحركات ایكائو  سكنوان  است. حال كه سخن به ضمائ   كشوری« )ایكائو(

مقررات مندرج در ضمائ  كنوانسيون و پس از آن   به كشيده شد، مناسب است كه نخست 
.  پرداخته شودپيرامون ورود ایكائو به مورد خاص بيماری ویروس كرونا 

مقررات مندرج در ضمائم کنوانسیون شیکاگو .1-1-1
اینكه   )انكس با  ميان ضمائ   به    شيكاگوكنوانسيون  های(  در  مستقاًل  هيچ ضميمه خاصي 

است،   نيافته  اختصاص  بهداشتي  و  سالمتي  رویه  امامسائل  و  پيشنهادی  استانداردها  های 
برخي ضمائ  از جمله ضميمه نه  )با عنوان تسهيالت( وجود دارند كه به  لابل توجهي در  

به مسائل مختلف و مه  سالمت عمومي   رخي ب  عقيدهباور و  به    پردازند.ميطور مستقي  
نهایي   مقررات  هرچند هدف  به عزیمت و ورود این  مربوط  تسهيل شرایط و فرآیندهای 

های تخصصي  بدون كمك و مساعدت از طرف سایر سازمان  به والع  باشد، اماهواپيما مي
و    « سازمان جهاني گمرک»،  « اتحادیه جهاني پست»،  « سازمان غذا و كشاورزی»همچون  

  3. م خواهند بودناتما نالص و، « سازمان جهاني بهداشت»

1. Usha Balasubramaniam, “Air Passenger Health and Consumer Protection”,

(2008), 73 J. AIR L. & COM. 675, p. 679. 

.  58( ص 1393)تهران: نشر ميزان،  الملل هوایيحقوق بينمرداني و رضا عرب، نادر . 2

3. Gael Poget, “Legal Aspects of Facilitation in Civil Aviation: Health Issues”, A

Thesis Submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in Partial 



231 |کاظمی و صادقی  

نظر مي به  تایيد  لابل  و  نمونه مي  رسدعقيده مذكور درست  برای  زمينه  این  به  و در  توان 
بين  مقررات  مرتبط  احكام  رعایت  به  نه   ضميمه  جهاني  ارجاع  سازمان  بهداشت  المللي 

بر  خانه به خصوص، بلكه نه فقط نسبت به یك وزارت بهداشت استناد جست، مقرراتي كه
در پي تضمين حداكثر حفاظت از بشر   و  1اركان دولت خاصيت اجبار حقولي دارند  ههم

ها و در عين حال به حدالل رساندن دخالت در مسافرت و تجارت  در برابر انتشار بيماری
 2جهاني هستند: 

بين بایست  های متعاهد ميدولت» با احكام مرتبط مقررات  المللي بهداشت سازمان  مطابق 
 3عمل نمایند«.  بهداشتجهاني 
بي  نيز  موالعي  در  ضمائ   ارجاعاتي،  چنين  وجود  آورند، با  روی  ارجاع  فن  به  آنكه 

ویژه تدابير  و  دستورات  كردهخود  خلق  را  فرودگاهای  دسترسي  ضرورت  های  اند. 
لزوم   4)ضميمه نه (،   المللي به تسهيالت مناسب برای اجرای الدامات بهداشت عموميبين 

بهتجهيز هواپ لابل دسترسي و كافي )ضميمه شش (   يما  به تاسيس    و  5وسایل پزشكي  نياز 
هایي كه در فرودگاه  برنامه اضطراری فرودگاهي متناسب با عمليات هواپيما و سایر فعاليت

روند كه البته بيشتر چهره  از این لبيل الزامات به شمار مي 6شوند )ضميمه هفده ( انجام مي
 و ماهيت فني دارند.  

ها به اجرای ضمائ  كنوانسيون، تعهدی مطلق طوری كه گفته شد تعهد دولت  اری بهب 
به نظر مي به آن دسته از مقررات ضمائ رسد كه این مطلب دستنيست ولي  ك  نسبت 

Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of Laws, Institute of Air 

and Space Law, McGill University, Montreal, (2003), p.47. 

1. Lawrence O. Gostin, Global Health Law (Cambridge: Harvard University Press,

2014) P. 181.

2. Huei-Chih Niu, “A Comparative Perspective on the International Health

Regulations and the World Trade Organization’s Agreement on the Application of

Sanitary and Phytosanitary Measures”, Asian Journal of WTO & International

Health Law and Policy, Vol. 1, 513, (2006), P 518; International Health

Regulations (2005), op.cit. Article 2.

3. Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Facilitation,

Fifteenth Edition, October (2017), at 8.12.

4. Ibid. at 6.37.

5. Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Operation of

Aircraft, Part I-International Commercial Air Transport-Aeroplanes, Tenth Edition,

(July 2016,) at 6.2.2.

6. Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Security, Tenth

Edition, (April 2017), at 9.1.1.
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بين  مقررات  اجرای  از ضرورت  كردهكه  یاد  بهداشت  زیرا  المللي  نباشد،  تایيد  لابل  اند، 
بين  خاصي مقررات  بهداشت  اجبا المللي  شيكاگو،  رت  كنوانسيون  ضمائ   از  نه  را  خود  ی 

كنند، چرا كه اساسنامه سازمان پس از  جهاني بهداشت كسب ميبلكه از اساسنامه سازمان  
مقررات اتخاذ  به  نسبت  بهداشت  مجمع  اختيار  به  الزامات    اشاره  از جمله  معين  موارد  در 

لرنطينه سایر روشبهداشتي،  و  به  ای  پيشگمنظوهای طراحي شده  اشاعه جهاني ي ر  از  ری 
 نویسد:   بيماری، درباره اثر پذیرش مقررات چنين مي

مناسبي كه از اتخاذ آنها به وسيله   اند، پس از آگهياتخاذ شده  21»مقرراتي كه پيرو ماده  
مي داده  بهداشت  ميمجمع  در  اجرا  به  اعضا  تمامي  برای   در خصوص  شود،  مگر  آیند 
مهلت   در  كه  دراعضایي  )تحفظ  آگهي،  مقرر  شروطي  یا  رد  از  را  مطلع دبيركل  هایي( 

1سازند«.

با وجود این ممكن است بخش اخير ماده فوق كه حاوی حكمي استثنائي نسبت به اصل  
االجرا بودن مقررات است، دستاویز این تعبير لرار گيرد كه مقررات جهاني بهداشت  الزم

توانند بجای آنكه  ها ميرا دولتیتند، زنيز در هر حال از دیدگاه اكيد حقولي الزامي نيس 
بين  به اجرای مقررات  این  به طور خودكار متعهد  المللي بهداشت شوند، از مشاركت در 

صرف  نمایند؛امر  بين   نظر  مقررات  حقولي  وضعيت  بهداشت لذا  به    المللي  جهت  این  از 
2وضعيت حقولي مقررات ضمائ  كنوانسيون شيكاگو شباهت زیادی دارد. 

1. Constitution of the World Health Organization, Articles 21 and 22, available at:

https:// treaties. un.org/ doc/ Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/ Ch_ 

IX_01p.pdf.  

ها به  اشت و متعهد شدن آنالمللي بهدای مقررات بيننظر از مشاركت در اجرصرف  ها ميانمون اختيار دولت. پيرا2

 نحو خودكار، ن. ک. به:  

Lawrence O, Gostin Devi Sridhar & Daniel Hougendobler, “The Normative 

Authority of the World Health Organization”, Public Health XXX, (2015), 1-10, 

p.3.

المللي هواپيمایي كشوری لویاً  نبهداشت و سازمان بي دره از سوی سازمان جهاني  ایيد این نظر كه مقررات صادر تو  

 آور نيستند، ن.ک. به منبع زیر: اجباری و الزام

Misael Arellano, “Ready to Fly? New Regulations Affecting Passengers During 

the Pandemic”, (June 15, 2020), Abogados Sieraa Monthly Digital Publication, 

Year 15, No. 01, (2020), P. 2.  
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به مورد خاص بیماری ویروس کرونا  وایکائ ورود .2-1-1
( در  ایكائو  كرونا،  ویروس  بيماری  شيوع  شدن  جدی  و  یافتن  شدت  سال  6با  مارس   )

با كووید2020 ارتباط  در  بهداشت«بيانيه  19-،  »سازمان جهاني  با  مشترک  به طور  را  ای 
»هست از  غالباً  و  ندارد  حقولي  ارزش  ذاتاً  خود  اگرچه  كه  است  كرده  و    هاصادر 

مينه موجود« خبر  وليجارهای  مي  دهد،  پيش  از  بيش  آن  مفاد  از  برخي  به  تواند  توجه 
الملل را در مدیریت و پيشگيری از انتشار امراض واگيردار  های حقوق بين مشي و راهبرد

به وسيله ناوبری هوایي معلوم و مشخص كند. بنابراین بررسي مفاد بيانيه یادشده به جهت  
 نماید.  ی ميرته ضروتكميل مباحث گذش

بيانيه مشترک بعد از ذكر یك مقدمه درباره گزارش بروز بيماری در استان هوبئي  این   
 30جمهوری خلق چين، ناشناخته بودن علت بروز آن، تشكيل كميته اضطراری در تاریخ  

بين   2020ژانویه   مقرارت  اساس  اضطراری  بر  »وضعيت  رسمي  اعالم  بهداشت،  المللي 
المللي« از سوی مدیر كل سازمان جهاني بهداشت، صدور هميت بين ا مي با  بهداشتي عمو

از  مجموعه به  نامهتوصيهای  سازمان  همين  سوی  از  مشورت  ارائه  همچنين  و  مولت  های 
در جهاني  جامعه  و  از    كشورها  پيشگيری  و  سالمت  حفظ  منظور  به  الداماتي  خصوص 

 كند:  و تاكيد مي نر اذعاشيوع این اتفاق ناخوشایند بر چند امر به شر  زی
ها و شركای صنعتي همچون  المللي هواپيمایي كشوری با دولتفعاليت سازمان بين   -الف

به منظور    2ها«لي فرودگاهلالمو »شورای بين   1المللي حمل و نقل هوایي« )یاتا( »انجمن بين 
مات  اوص الدها در خص ارائه راهنمایي به مقامات هواپيمایي، خطوط هواپيمایي و فرودگاه

؛مناسب با هدف حفظ بهداشت مسافران و كاهش خطر انتقال بيماری
منظور    -ب به  ایكائو  سوی  از  دولتي  نامه  یك  و  الكترونيكي  رسمي  آگهي  دو  صدور 

كووید مورد  در  هوانوردی  با  مرتبط  اطالعات  ارائه  در  نهاد  این  نقش  بر  و   19-تاكيد 
ببه عنوان یك تسهيلرساني )خدمت برنامه  ها و سازمانتلرای دوگر كليدی  های عضو 
1؛ نفعان( در جهت اجرای همكاری و هماهنگي موثر با تمامي ذی3كاپسكا 

1. International Air Transport Association (IATA).

2. Airports Council International (ACI).

3. Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health

Events in Civil Aviation (CAPSCA). 
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یادآوری اهميت مقررات و ارشادات موجود، بویژه استانداردهای مربوطه مندرج در    -پ
بين ضمائ    كشوری  هواپيمایي  كنوانسيون  بين مختلف  مقررات  و  بهداشت  المللي  المللي 

؛ نفعانمامي ذیت( به 2005)
ها نسبت به برلراری  بخشي در سطح ملي و تذكر به دولتتاكيد بر اهميت تعاون ميان  -ت

های ملي تسهيل«. هماهنگي ميان مقامات هوانوردی و بهداشتي و استقرار »كميته
انتقال    -ث از  پيشگيری  در  مسافران  آگاهي  اهميت  بر  بهداشت  جهاني  سازمان  تاكيد 

كردن    ارائه  و  19-كووید دایر  خصوص  در  كشورها  به  نهاد  همين  سوی  از  مشاوره 
مقررات   با  سازگار  و  عمومي  سالمت  خطرات  با  متناسب  عمومي  سالمت  الدامات 

2المللي بهداشت. بين 

های  این بيانيه در خاتمه بر این باور است كه سازمان جهاني بهداشت، ایكائو و سازمان
ها، مسافران و صنعت هوانوردی، با اتكا بر  ولتدیت از  صنعتي هواپيمایي، به منظور حما
همه از  حاصل  گذشته  بيماریتجارب  مسریگيری  و    ؛های  ابزارها  مجموعه  رهنمودها، 

اند. به نظر های واكنشي جامعي را در راستای كاهش خطرات، طراحي و ایجاد كردهبرنامه
ا و سایر نهادها و همچنين  ه دولت  الملليِ سختي ميان تعاون و هماهنگيِ بين   ،بيانيه مشترک
های عمومي و خصوصي در جریان است و باید آنچنان كه در گذر زمان مورد  ميان بخش 

3نياز است، تقویت گردد. 

یا »لرارداد ت.  1 وط به پيشگيری و مدیریت رویدادهای بهداشت عمومي در هوانوردی  عاوني )مشترک( مربكاپسكا 

كائو، سازمان  المللي، شامل ای  بين  انميان چندین سازم  2006كشوری«، توافقي جهاني و همكارانه است كه در سال  

گر  جهاني جهاني  سازمان  بينبهداشت،  انجمن  متحد،  ملل  هوایي  دشگری  نقل  و  حمل  شورای  المللي  و  )یاتا( 

فرودگاه نبي دولتالمللي  به  كمك  برنامه،  این  اهداف  جمله  از  گردید.  تاسيس  و  ها  استانداردها  رعایت  برای  ها 

ارویه مرتبط  پيشنهادی  انكسیكائو )ضمهای  یا  و  14و    11،  9،  6  هایائ   رعاآیين(  سازمان،  این  مقررات  های  یت 

بهدابين )المللي  رهنمود2005شت  اجرای  و  سازما(  ایكائو،  بينهای  بهداشت، شورای  فرودگاه ن جهاني  و  المللي  ها 

 (.https://www.capsca.org/CAPSCARefs.htmlهمچنين یاتا است )

2. Joint Statement on COVID-19, ICAO-World Health Organization, March, 6,

2020 available at:  https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-WHO-publish-

joint-statement-on-COVID-19.aspx.  

3. Ibid.

https://www.capsca.org/CAPSCARefs.html
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-WHO-publish-joint-statement-on-COVID-19.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-WHO-publish-joint-statement-on-COVID-19.aspx
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. اقدامات اضطراری در پرتوی حقوق اتحادیه اروپا 1-2
دولت به  مشترک  مقررات  موجب  به  اروپا  اتحادیه  ميحقوق  اجازه  عضو  تا  های  دهد 

هایي را در حوزه حمل و نقل هوایي به  م باشد، هر دولت به طور مولت سياستزنچه الچنا
توانند به  های عضو اتحادیه اروپا ميدر حقيقت دولت عنوان الدامات اضطراری پياده كند.

غير های  كه ناشي از وضعيت  19-مدت نظير كوویدمنظور رفع مشكالت ناگهاني و كوتاه
پيش  لالابل  غير  و  اجتبيني  ترافيكي ن بل  اجرای حقوق  از  است،  را    1اب  آن  امتناع ورزند، 

محدود سازند یا شرایطي را بر اجرای آن وضع نمایند. با این حال چنين الداماتي باید با  
البته    2آميز باشد. احترام به اصل تناسب و شفافيت و نيز مبتني بر ضابطه عيني و غير تبعيض

دولت سایر  و  اروپا  عكميسيون  ميهای  همراه بضو  به  الدامات  این  از  تاخير  بدون  ایست 
مي را ضرورت  الداماتي  چنين  كه  مشكالتي  اگر  و  گردند  مطلع  آن  كافي  بخشد  توجيه 

از   بيش  تد  14برای  دولتروز  دیگر  و  باید كميسيون  عضو  دولت  باشد،  داشته  های  اوم 
های  برای دوره  ا بوطه رتواند با توافق كميسيون، الدامات مرعضو را آگاه نماید و نيز مي

تر از همه در صورتي دولت مربوطه در اتخاذ الدام خود  مه  3.روز تمدید كند 14بعدی تا 
ه مغایر با حقوق  ذالدام متخ  الزامات مذكور را مراعات نكرده باشد یا به هر نحو دیگری

ا به  عضو ی  اتحادیه اروپا باشد، كميسيون ممكن است به تقاضای دولت)های( درگير شده
   4تكار عمل خویش، الدام دولت عضو را معلق سازد.با

دستورات فوق كه در مقرره پارلمان و شورای اروپا با عنوان »لواعد مشترک عمليات  
شده درج  اروپایي«  جامعه  در  هوایي  همهخدمات  دوران  در  ویروس اند،  بيماری  گيری 

رها لبرس بود كه با  وآن كش  . از جملهمستند الدامات برخي كشورها لرار گرفتند  ،كرونا
به خصوص پروازهای خود را برای یك دوره مشخص ممنوع نمود؛ البته    ،صدور فرماني

فرودگاه ميان  بار  به حمل  مربوط  پروازهای  لبيل  از  پروازها  از  سایر  برخي  و  لبرس  های 

از حقوق تر1 منظور  امكان.  كه  انجام  اجرا  افيكي حقولي است  فرودگاه عمل  و  ميان  های دو  يات خدمات هوایي را 

 ایي است:سازد. تعریف مذكور برگرفته از تعریف ارائه شده در مقررات مشترک اروپكشور مختلف فراه  مي

“Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 

24 September 2008 on Common Rules for the Operation of Air Services in the 

Community”, (Hereinafter Regulation 1008/2008), Article 2 (13).  

2. Regulation 1008/2008, Article 21(1).

3. Ibid. Article 21 (1).

4. Ibid. Article 21 (2).
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ليختن فرودگاه ایسلند،  همچنين  و  اتحادیه  عضو  كشورهای  سوئيس  های  و  نروژ  اشتاین، 
ایمش نبود.  ن مول  اصل    1منع  لالب  در  حقيقت  در  بار  به حمل  مربوط  پروازهای  استثنای 

توجيه ارتبا تناسب  برلراری  ضرورت  به  توجه  با  بویژه  و  است  در  پذیر  لجستيكي  طات 
حال  رسد. با این های اضطراری بهداشتي، كاماًل حياتي به نظر ميكردن پاسخ  جهت فراه 

ماهوی و شكلي )آیيني( مذكور هميشه به سادگي    ت اصولنباید اینطور پنداشت كه رعای
استامكان ميپذیر  شروع  جایي  از  اصول  این  رعایت  به  مربوط  مشكالت  كه  .  شود 
امكاناتدولت و  منابع  تخصص،  از  همگي  نيستند.    ها  برخوردار  كافي  و  مناسب  برابر، 

آنها،   نبودن  مناسب  و  كافي  یا  امكانات  و  منابع  تخصص،  در  تواند  مي  آشكارانابرابری 
را ایجاد نماید؛ چندان كه ممكن است یك دولت با   گفتهجبات انحراف از اصول پيش مو

برنامه و  انساني  و  مالي  و سرمایه  از وسایل  برخورداری  به  پيشين، حقوق  ریزیتوجه  های 
نخورده گذارد و انتشار بيماری را به  گيری ویروس، دستم شيوع و همهترافيكي را در ایا

دیریت و كنترل نماید، در حالي كه دولت دیگری با وجود امكان تهيه منابع  مر طرق  سای
ریزی و آمادگي  تر و یا با اهمال و غفلت در برنامههزینهمختلف و وسایل جایگزین و ك 

محدودیت ممنوعيتلبلي،  و  كندها  تحميل  ترافيكي  حقوق  به  نسبت  را  چنين  هایي  در   .
مي  نظر  به  دول وضعي  كه  اخيررسد  مساله    ت  همين  و  است  تناسب  اصل  نقض  به  مته  

تواند مشروعيت الدامات اضطراری او را به جد با تردید روبرو سازد. در والع احتمال مي
رود كه در تعارض ميان الدامات اضطراری و اصول حقولي كه از درجه اهميت بسيار  مي

ين اصول هستند كه  مست و هبا اصول حقولي ا  باالیي برخوردار هستند، ترجيح و برتری
كيفيت و چگونگي الدامات اضطراری اتخاذ شده را مورد پایش، مواظبت و مرالبت لرار  

دهند. این نتيجه یعني اولویت و تقدم دادن به اصول حقولي بر الدامات اضطرای شاید مي
تامين كننده مصالح دیگری   باشد ولي خود  بهداشت در تضاد  مباني حقوق سالمت و  با 

پذیرد. پس در این نظریه وضع  شك دور افكندن آنها را هيچ ذوق سليمي نمييت كه باس
مسافرت بر  ممنوعيت  یا  آنها محدودیت  مرور  و  عبور  آزادی  و  شهروندان  هوایي  های 

انگيزه عالي تامين سالمت عمومي جامعه پيش  با  بيني و اجرا گردد، مادام كه  هرچند كه 
آنكه   یا  نباشد  كارآمد  یا  اصوموثر  لبيل  لبر  از  نباشد،    حكمراني خوب  استوار  شفافيت 

1. The Civil Aviation (Defining of Measures for Prevention of COVID-19 Spread),

2020 Decree, available at: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/8en.pdf. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/8en.pdf
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بنيان با  لانوني  الدامي است  یا  اساسي  احتمال زیاد مشروعيت  به  متزلزل و سست كه  های 
ميالدی،    1900لش كشيده خواهد شد، همانگونه كه در سال  آن نزد مراجع صالحه به چا

فرانسيسكو    ه ایالت سانك  ای رادادگاه فدرال ایاالت متحده آمریكا در یك دعوا، لرنطينه
ای  در جهت واكنش به شيوع نوعي از طاعون وضع كرده بود، به دليل آنكه الدام لرنطينه

انگيزه گونهدارای  به  و  بود  نژادی  جلوگيرهای  برای  ضعيف  و  نامناسب  شيوع  ای  از  ی 
1بيماری طراحي شده بود، ملغي و غير لابل اجرا اعالم نمود.

صنعت    های مسری برگیری بیماری صادی ناشي از همه ترات اق. مقابله با اث2
 هوانوردی

در مقدمه اشاره شد كه حقوق ملي كشورها نقش اول را در مقابله با اثرات منفي التصادی  
نگاهي به    كند. با اینكه های مسری بر صنعت هوانوردی ایفا ميگيری بيماریناشي از همه

ملي هو لوانين  از  توجهي  لابل  است كه    ياپيمای تعداد  آن  مختلف گویای  در كشورهای 
بيماری زیست موضوع  مسائل  مشابهي چون  موضوعات  با  مقایسه  در  مسری  محيطي  های 

صنعت هوانوردی و همچنين در مقایسه با ورود كنوانسيون شيكاگو به مساله پيشگيری از  
لرار  مذكور  لوانين  نظر  مورد  مسری، كمتر  امراض  است  شيوع  وا  ؛ گرفته  اولي  ن  یلعيت 

صرف كه  ك است  از  توجه نظر  عدم  یا  حقوق    توجهي  در  كشورها،  هواپيمایي  لوانين 
با   لياس  لابل  تنوع  و  گستردگي  لحاظ  به  واگيردار  امراض  به  مربوط  موضوعات  داخلي 

بين  همانند حقوق  حقوق  كه  این  بر  الدامات حقولي عالوه  ملي،  در سطح  نيستند.  الملل 
پيشگيری از انتشار امراض مسری و مقابله با آن را در   یی سودااو حقوق منطقه  المللبين 

ای حركت  الملل و حقوق منطقهبا رهنمودهای حقوق بين  موازی و همگامو گاه    سر دارند
مدیریتمي درصدد  همه  كنند،  از  حاصل  نامطلوب  و  منفي  نتایج  و  این  گيری  اثرات 

كشورهها  بيماری تالش  هستند.  نيز  هوانوردی  صنعت  ربر  در  تخفيف  اا  یا  ترمي   ستای 
مجموعاً از حمایتي   ،بار و مشكالت ناشي از شيوع ویروس كرونا بر این صنعتاثرات زیان

بيماری بر  مي بودن حقوق حاك   بر  پرده  هوانوردی  مسری در صنعت  زبان    دارد.های  به 
بيماریبهتر   بر  های مسری در صنعت هوانوردی،  یكي از اختصاصات مه  حقوق حاك  

1. Jew Ho v. Williamson, (1900), available at: https:// www. nejm. org/ doi/ pdf/

10.1056/NEJMp2004211. 
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دیدگان صنعت  یتي آن است. البته باید توجه داشت كه ویژگي حمایت از زیانانبه حمج
صورت   به  كه  نيست  بنا  و  ندارد  دائمي  حالت  خطر،  معرض  در  بازیگران  یا  هوانوردی 

به حالت لوانين مولت شباهت    چنين وضعي  رودائمي یا ثابت تداوم داشته باشد و از این 
  1كامل دارد. 

ك وضعيت تازه برای یك مدت مشخص یا حتي نامشخص تا  یایجاد  جنبه حمایتي از   
و   لواعد  در  مولت  تغيير  یا  و  اضطرار(  وضعيت  لغو  زمان  تا  مثال  طور  )به  ثانوی  اطالع 

ها تنها با  كند. شاید در بادی امر تصور گردد كه این حمایتمقررات مرسوم حكایت مي
حقيقت اینگونه نيست.    راما د  شوندهای مالي به صورت نقدی محقق ميعرضه مساعدت

توانند به عمل  گيرند و به انحای مختلف ميها در یك بازه و دامنه وسيع جای ميحمایت
معافيت ارائه  بخشودگيبيایند.  و  لراردادهای  ها  مدت  لانوني  تمدید  مالياتي،  های 

سخت شرایط  برلراری  شركتهواپيمایي،  ورشكستگي  تحقق  برای  هواپيمایي،  تر  های 
معاع همچنين  اطای  و  مساعدتر  شرایط  برلراری  یا  لانوني  تعهدات  برخي  انجام  از  فيت 

لالبكمك در  پولي  و  نقدی  وامهای  اعطای  جمله  از  گوناگون  سرمایه،    های  تزریق  یا 
ميحمایت آنها  از  كه  هستند  حمایتهایي  نحوه  و  السام  شناخت  بنابراین  برد.  نام  ، توان 

 عت است.  ن فعان صن نخستين لدم برای كمك به ذی
با وجود مراتب مذكور، یكي از مباحث جدی این است كه چه اشخاصي در صنعت   

گيری  نفعان مستحق توجه ویژه در دوران همهنيازمند حمایتند؟ حامي كيست؟ آیا همه ذی
توان همه بازیگران  ویروس هستند و عماًل آیا با توجه به محدود بودن امكانات و منابع مي

را تحت پوشش سپرهای حمایتي لرار داد؟ و در نهایت با وجود اصل    تین صنعو فعاالن ا
ها تا كجا  لزوم حمایت از بازیگران و فعاالن صنعت، باید پرسيد كه به راستي این حمایت

 توانند پيشروی كنند؟   و تا چه اندازه مي
این پرسش   ميان  بدواز  معلوم و  تقریباً  به لحاظ عملي  پاسخ سوال دوم  اختال ها،  ف  ن 

كند و بر ضرورت دخالت و  ها« را به عنوان حامي معرفي مياست. تجربه و عمل، »دولت

مو 1 مقرره  یا  لانون  یك  كه  نشود  فراموش  این  وجود  با  مي.  نيز  دلت  اثراتي  بتواند  باشد؛  داشته  ميان  ائمي  نابراین 

صوص و برای مطالعات بيشتر  ین خمنافاتي وجود ندارد. در ائمي آن  ا مقرره و اثرات داغيردائمي بودن یك لانون ی

ل  اوصاف  و  مفهوم  بر  تاكيد  با  آن  زماني  اعتبار  و  »لانون  ميرزایي،  البالعلي  به:  ن.ک.  مولت  لوانين  انون  پيرامون 

 .  171-145 ص(، ص 1393، )بهار 85و هشت ، شماره   ادگستری، سال هفتاد«، مجله حقولي دمولت
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بخشي به وضعيت صنعت هوانوردی در دوران شيوع و  گری و نظ حضور آنها در تنظي 
ها كمي دشوار است  دهند. ولي پاسخ به سایر پرسش گيری امراض مسری گواهي ميهمه

تج و  نظری  مطالعات  به  مف و  به  صربي  توجه  با  خاطر  بدین  دارد.  احتياج  دليقي  و  ل 
تصویر  به  آن  مه   عملي  نمونه  چند   تنها  ادامه  در  موضوعات،  پراكندگي  و  گستردگي 

برخي دولتكشيده مي رهيافت  به  آنها  از  یكي  مدیریت حقولي  شود.  نحوه  به  نسبت  ها 
شركت و  مسافران  ميان  همهروابط  ایام  در  هواپيمایي  كرونا   جهاني  گيریهای  ویروس 

های لانوني در جهت پيشگيری از تحميل فشار  خواهد پرداخت و دیگری از سایر حمایت
های هواپيمایي گفتگو خواهد كرد.  حداكثری بر شركت

شرکت 2-1 از  حمایت  مصرف .  هزینه  و  خرج  به  هواپیمایي  کنندگانهای 
هوایي

كه حمایت از    بر این بود   رنا تصوهای بروز بيماری ویروس كرودر نخستين روزها و ماه
توان سپرهای  همانند ایام سابق تداوم داشته باشد، بلكه حتي ميمسافران هوایي نه تنها باید  

حمایتي را به نفع مسافران تشدید و تقویت كرد. بروز یك بيماری مسری هر اندازه ه  كه  
مصرف حقوق  ساختن  متولف  یا  گذاشتن  كنار  برای  موجبي  یابد،  ن اكنندگگسترش 

یا انحراف از آن نخواهد بود. با وجود این، گذر زمان نشان داد كه فرضيه مذكور    هوایي 
های جدیدی از مسافران به عمل  گيری ویروس، افزون بر اینكه حمایتثابت نيست. با همه

یافتهاند، حمایتنيامده تقليل  یا  ه  شكسته شده  متعارف  و  مرسوم  را  های  مدعا  این  اند. 
 كنند: ذیل تایيد مي لو دالیمدارک 

كننده مصرف  از  تیحما  كد   ادي بن   بر  یيماي هواپ  یهاشركت  ،یمالز  دركه    يحال   در  -الف
به   را   پرواز  ت ي وضع  در   ريي تغ  هرگونه  به   مربوط  اطالعات   كه  هستند  موظف(  2016)  یي هوا

مولت    را به طور   یيخطوط هوا  «یمالز  یهوانورد  ون ي سي »كم  1، دهند  ارائه   عموم  و  مسافران
تارا و رها كرده    يالزام  ن يچن   به  عمل  از،  2020  سپتامبر  30تا    2020  هیفور1  خیز  معاف 

1. Malaysian Aviation Consumer Protection Code (MACPC), 2016, paragraph 8

(1), available at: https://flysmart.my/wp-content/uploads/2018/06/Malaysian-

Aviation-Consumer-Protection-Code-2016.pdf.  

https://flysmart.my/wp-content/uploads/2018/06/Malaysian-Aviation-Consumer-Protection-Code-2016.pdf
https://flysmart.my/wp-content/uploads/2018/06/Malaysian-Aviation-Consumer-Protection-Code-2016.pdf
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مقررات  نكه ی ا  وجود  با   ن ي همچن  1است. همان  با  د یبا  یيماي هواپ  ی هاشركت  ،مطابق 
تار  30ظرف از  كنند  اتیشكا  افت یدر  خ یروز  الدام  اعتراضات  فصل  و  حل  به   2، نسبت 
مذكو  ی هوانورد  ون ي سي كم د مهلت  را  كل  رر  فاصله    ات یشكا  هيمورد  در  ه یفور1واصله 

به  2020  سپتامبر  30تا    2020 ، یاعده  نظر  به.  است  داده  ش یافزا  روزه  60مهلت    كی، 
ت ی اولو  جز  یيمعنا  _ستندين  فوق   مورد  دو  به  محدود  البتهكه    _آمده  دیمولت پد  راتيي تغ

 19-دیكوو  يجهان  یري گهمه  هنگامه  در  مسافران  منافع  بر  یيماي هواپ  خطوط   یبقا  به  دادن
3.ندارد

در   ي راتيي تغ  جادی ا  دنبال  به   فرانسه  و  آلمان  ل ي لب   از  كشورها  از   یادسته  اروپا  در  -ب
 بر  يمبن  یيهوا  خطوط  به  اري اخت   ی اعطا.  هستند  یي هوا  مسافران  حقوق  به  مربوط  مقررات

در   ؛آنند  ي كشورها در پ  ي برخ  كه   است  ياستي س  ت، ي بل  وجه   استرداد  یجا  به   كوپن  ارائه
هوا  ن ی ا    ي ب   دسته  ن ی ا  قتي حق خطوط  مبادا  كه  وجوه    یي دارند  استرداد  به  اجبار  با  آنها 

 4بروند.  ش يپ يلغو شده، الجرم به سمت اضمحالل و فروپاش یمربوط به سفرها 
یا    ي حقولي یگراهای حقولي مولت ریشه در عملاز نظر فلسفي این الدامات و برنامه

هد و  دارند  عمل  آنهااصالت  عمل  ف  نيست.  جامعه  بيشتر  منافع  تامين  جز  ي  یگراچيزی 
داند. در این روش فكری، این  حقولي، حقایق را ناتمام و حقوق را علمي غيرآرماني مي

كنند،  دهند و لباس مناسب بر تن لواعد ميها هستند كه به لواعد حقولي رنگ ميتجربه
 5ها.آلنه ایده

1. Notice to airlines relating to the Malaysian aviation consumer protection code-

2016/. Apr 8, 2020, available at: https://www.mavcom.my/en/2020/04/08/notice-

to-airlines-relating-to-the-malaysian-aviation-consumer-protection-code-2016.  

2. MACPC, op.cit, Paragraph 17 (4).

3. Raja Nadhil Aqran bin Raja Ahmad Aminollah & Eric Gabriel Gomez, “Air

passenger rights curtailed by COVID-19 pandemic” (13 May 2020), available at: 

https:// www. internationallawoffice. com/ Newsletters/ Aviation/ Malaysia/ 

SKRINE/ Air-passenger-rights-curtailed-by-COVID-19-pandemic.  

4. Maeve McNally, “Rise in complaints to the Commission for Aviation

Regulation over Airline Refunds”, (7 May 2020), available at: https:// www. 

lexology.com/library/detail.aspx?g=ea768919-05e5-4bc1-867d-0cc8ea1eb0b0.  

برای5 د  .  آن  پيامدهای  و  »پراگماتيس   سليمي،  عبدالحكي   به:  ن.ک.  فكری،  مكتب  این  درباره  بيشتر  ر  مطالعات 

 (.  1389)مهر  ،7حقوق«، معرفت، سال نوزده ، شماره 

https://www.mavcom.my/en/2020/04/08/notice-to-airlines-relating-to-the-malaysian-aviation-consumer-protection-code-2016
https://www.mavcom.my/en/2020/04/08/notice-to-airlines-relating-to-the-malaysian-aviation-consumer-protection-code-2016
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های هواپيمایي به هزینه و خرج  حمایت از شركت  فرضيه  با تمام این اوصاف برای آنكه
مسافران هوایي حالت جزميت پيدا نكند و راه برای تحقيقات و نتایج مخالف بالي بماند،  

   باید اضافه داشت: 

دیده مي هوایي  مسافران  از  بيشتر  راستای حمایت  در  تحركاتي  هرچند    شود البته  كه 
و بسط  یا  رسيدن  سرانجام  به  كه    توسعه  احتمال  است  ممكن  ولي  است،  اندک  آنها 

پادنهاد بزرگ در برابر فرضيه موجود ظاهر گردد. از جمله در ایالت    مجموعاً به مثابه یك
شركت تمامي  آن  موجب  به  كه  است  شده  معرفي  طرحي  و  نيویورک  هواپيمایي  های 

ميكمپاني مسافرتي  بيمه  خود  های  سفر  كه  ایالت  آن  مقي   فرد  هر  به  به  بایست  ليل  درا 
ویروس كرونا   لغو مي 19-)كووید  2019بيماری  بدون هيچ  (  و  تماماً  را  بليت  كند، وجه 

نظر از هر مهلت فسخ )كنسلي( لراردادی، مسترد  ای به شكل كسر هزینه و صرفجریمه
به تصویب نرسيده است ولي  این طر  كه پيش  1نمایند. نویس دیگری ه  دارد، تاكنون 

راهبرد و مشي آن دسته از    رویكرد و موضعي متضاد در برابر  بيانگروجود آن به تنهایي  
شركتدولت از  حمایت  خواهان  هوایي  مسافران  ضرر  یا  هزینه  به  كه  است  های  هایي 

گيری ویروس كرونا هستند.  هواپيمایي در دوران همه

های قانوني. سایر حمایت 2-2
بهره با هزینه  آنكه  دليل  به  بسيا بردارصنعت هواپيمایي  است،    ری  از هواپيماها روبرو  باال 

مالي هواپيما گفته تامين  نویسندگان حوزه  پایيني دارد و آنطور كه  بسيار  اند حاشيه سود 
شود  ای از این والعيت از »گردشي بودن« صنعت هواپيمایي تجاری ناشي ميبخش عمده

درآمد شركت دورههای  كه  به صورت  را  نههواپيمایي  است؛  درآورده  و  حتنها    ای  مل 
آنها   از  بيشتر  حتي  و  صنایع  سایر  مانند  هوایي  اوجنقل  تاثير  افتتحت  و  التصاد  ها  های 
دوره »نوسانات  دچار  نتيجه  در  و  داشته  لرار  به  جهاني  صنایع  سایر  بر خالف  است،  ای« 

صنعت به خودی خود    هایبدیهي است كه این ویژگي  2»نوسانات فصلي« نيز مبتال است. 
حالت   در  وو  بازار  عادی  شركتآسيباحتمال    ،متعارف  را  دیدگي  هواپيمایي  های 

1. Bill 8124, State of New York, An Act to Require Airlines and Travel Insurance

Companies to Provide Refunds for Travel Cancelled Due to Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19), 2019-2020 Legislative Session, available at: https:// www. 

nysenate.gov/legislation/bills/2019/s8124.  

.  90و   89 ص( ص 1394)تهران: شركت سهامي انتشار،  حقوق تامين مالي هواپيما  جتبي اشرالي آراني،م .2
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گيرد كه فعاليت خطوط هواپيمایي برای  و این احتمال آن ولت شدت مي  دهدافزایش مي
ها در این نيست كه  یك دوره لابل توجه دچار انقطاع یا محدودیت شود. طبعاً نفع دولت

هایي  باشند، شركت  پيمایي خوداهای هو یا ورشكستگي و انحالل شركت  دهيشاهد زیان
كنند و  بعنوان یك ابزار لدرت نرم عمل مي  گاه   الملليكه امروزه در محتوای سياست بين 

مي ترلي  را  خود  كشورهای  خارجي  سياست  و  اعتبار  این    1بخشند.نام،  جميع  مالحظه 
پيمایي های هواها در جهت حمایت از شركتكننده دخالت دولتتواند توجيهجهات مي

همه هنگامه  حمایتدر  باشد،  كرونا  ویروس  حوزهگيری  در  كه  و  هایي  گوناگون  های 
 اند، به طوری كه: و حقوق مالياتي پدیدار شده متعددی چون حقوق ورشكستگي

ني گران و سنگ  اري بس  2يفرودگاه   یهاهي سهم   دادن  دست  از   یيماي هواپ  تاجران  یبرا  -الف
م نما  اتایبه    موسوم   یيهوا  نقل  و  حمل  يلالملن يب  هیاتحاد.  دشويتمام  از    يندگیبه 

هوا ا  یي بازرگانان  استثنائ  نیبر  احوال  و  اوضاع  كه  بود  مسافرت    دیو كاهش شد  ي باور 
نت  یيهوا كنار    یبرا  يمناسب  یآمده است، منطق و مبنا  دی پد  19-دیكوو  وعي ش   جهي كه در 

تلقآاز    تيمعاف  ی اعطا  ا ی  يفرودگاه   یهاهيسهم  به  مربوط  مقرراتنهادن   مقررات  ي ن 
نی كه واضعان مقررات در سراسر جهان لواعد مربوطه به ا  است   بجا  رون ی ا  از   و  شود يم

نظر    ن ی ا  3. درآورند  ق ي تعل  حالت  به   را   ها هيسهم در  االت یا  فدرال   یهوانورد   »ادارهمطالبه 
آمر ز  حق  به   ی امطالبه  كا« یمتحده  شد  متصد  رایشناخته  از  دسته  آن  به  مل  ح  انیاداره 

ه ي تحت كنترل سهم  یيكایآمر  ی هاكه خدمات خود را در فرودگاه  يو خارج  یيكایآمر
ي خود را مطابق با ضوابط خاص  ی هاهي اعالم نمود كه سهم  بودند،  داده  كاهش  ا ی  دهلغو كر

 4. داد نخواهند دست از(  يخارج  حمل انی)از جمله شرط رفتار متقابل درباره متصد

 ن. ک. به پایان نامه زیر:   وط هواپيمایي به عنوان ابزار لدرت نرم در حوزه سياست خارجيباره عملكرد خط . در1

Orcun Selcuk, “Turkish Airlines as a Soft Power Tool in the Context of Turkish 

Foreign Policy”, Thesis Submitted to the Ataturk Institute of Modern Turkish 

History, Bogazici University, (2012).   

2. Airport Slots.

3. Sophie Stoneham, Simon Phippard & Lucy England, “How will Coronavirus

Impact the Aviation and Travel Industries?”, (2020), available at: https:// www. 

twobirds.com/en/news/articles/2020/global/how-will-coronavirus-impact-the-

aviation-and-travel-industries.  

4. David Heffernan, “FAA Grants Airlines Relief from Airport Slot Use

Restrictions Due to COVID-19” (29 April 2020), available at: https:// www. 

internationallawoffice.com/Newsletters/Aviation/USA/Cozen-OConnor/FAA-

grants-airlines-relief-from-airport-slot-use-restrictions-due-to-COVID-19.  
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تا    اي اسپان  دولت   ،یيماي هواپ  وططخ  حاللان   و  يورشكستگ  از  ينگران  -ب را مجبور كرد 
مدت وضع و همچن  تي در  تكل  ن ي هشدار  از  را  بدهكاران  آن،  از  ماه پس  تعهد    في دو  و 

ورشكستگ  شیخو درخواست  به  و  ، یاري اخت  ي نسبت  حق    را  طلبكاران  معاف  از 
 1. دینماممنوع   یاجبار ي درخواست ورشكستگ

از  یادسته پرداخت از  یيماي هواپ  یهاشركت  هب دادن  تي معاف  هدف  با هادولت يبرخ  -پ
تصو  یدیجد  ني لوان   ها، اتي مال به  هم رسانده  بیرا  در  متحده    االتیا  وص خص  ني اند. 
 يبرخ(،  2020كرونا )  روسیو  یالتصاد  تي و امن  تي كمك، معاف  لانون  بی با تصو  كایآمر
هوانورد   یهااتي مال  از تار  یفدرال در حوزه  تا  در   قيتعل  حالت  به  2021  هی ژانو  1  خیرا 

چون   یيهااتي مال  پرداخت  از  یيهوا  نقل  و  حمل  انیمتصد  اساس  ن یا  بر  و  است  آورده
اعمال   یيهوا  نقل  و  حمل  خدمات  بر  معمول  طور  به  كه  جت  سوخت  دیخر  بر  اتي مال
 2.اندشده معاف مولتاً گردند،يم

 گیرینتیجه
بيماری حقولي  ابعاد  به  هوانگاهي  صنعت  در  مسری  مورد خاص  بنوردی  های  بر  تكيه  ا 

 بيماری ویروس كرونای جدید نشانگر آن است كه:  
ی هایماري ب  وعيش  از  یريشگي پ  و  تیریمد  به  مربوط  يحقول  یسازِكارها  بُعد  در  -الف
خارج   در   مربوطه،  تعهدات  و  حقوق   از   يتوجه   لابل  بخش  ، یيهوا  یناوبر  قیطر  از  یمسر
گرفته  یهوانورد  صنعت  للمرو  از بر    انیجر  زين  حاضر  الح  در  و  اندشكل  افزون  دارند. 
هوانورد  ن يهم  ن،یا صنعت  للمرو  از  خارج  بعض   یمقررات  كه  اسناد    یهستند  از 
بس  خاص   ي المللن ي ب انداخته  ن ی ا  يم یلد  اري و  اعتبار  و  ارزش  از  را  بنابراصنعت  نیاند. 
ا  توانيم ب  كند،يم  یسازلاعده  شتري ب  نهيزم  ن ی گفت آنچه در  هداشت  ب  يلمللان يمقررات 

با ا آن    14ماده    يو حت  كاگويش  وني از مقررات مندرج در ضمائ  كنوانس   ،همه  نیاست. 
ماند.    دینبا  وني كنوانس  ي المللن يب  یكشور  یيمايهواپ  وني كنوانس  14  ماده  ه   هنوزغافل 

1. Sergi Gimenez Binder, “Impact of COVID-19 Crisis on Spanish Aviation

Industry”, (22 April 2020), available at: https:// www. internationallawoffice. com/ 

Newsletters/Aviation/Spain/Augusta-Abogados/Impact-of-COVID-19-crisis-on-

Spanish-aviation-industry.  

2. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act), Section

4007, available at: https://www. investopedia. com/ coronavirus- aid- relief- and-

economic-security-cares-act-4800707.  
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منظور   به  هادولت  ماده،  ن یا  موجب  به.  داردموجود    لواعدهنجارها و    ن ييدر تب  يسه  مهم
اتخاذ    باشنديم  متعهد  یيهوا  یناوبر  لهي وس  به  یمسر   امراض  وعي ش   از  یري شگي پ تا ضمن 

كه    يمربوط به الدامات بهداشت ي المللن ي مرتبط با مقررات ب  ی نهادها ریالدامات موثر، با سا
 . ندینما برلرار تنگاتنگ مشاوره ،لابل اعمال هستند ماي در خصوص هواپ

و   جامعه  عموم  و  مسافران  يسالمت  حق  ن يمانظور تبه م  هادولت  ،بعد  ن ی ا  درهر حال    به
ب  یري شگي پ گسترده  انتشار  كشور  یماري از  شد  گاه  ،در  اتخاذ  ي عن یالدامات،    ن یدتریبه 

تراف  ت ي ممنوع  ای  تیمحدود  یبرلرار شوند، يم  متوسلمسافرت    یآزاد  ای  يكيبر حقوق 
به   ملزم  راستا   نیا  در   لكه ب  ندارند،  بند  و  دي ل يب  و  مطلق  ار ي اخت  نهيزم  نیا  در   آنها   ا منته
به    توانديم  آنها  از  كدام  هر  نقض  كه  هستند  یماهو  و  ي شكل  مقررات  دسته  دو  تیرعا
گردد.   يمنته يلي تحم تيممنوع  ای تیمحدود یاعتباريب

 بر  یمسر  ی هایماري ب  یريگو همه  وعيش  از  حاصل  یالتصاد  يمنف  اثرات برعكس،    اما  -ب
مل   ،یهوانورد   صنعت سطح  مدغالب   يدر  و    المللن يب  حقوقو    شونديم  ي حقول  تیریاً 

منطقه ا  یبارز  چندان  نقش   یاحقوق  ندار  ن ی در  نظر    اكنون   ه .  ندحوزه  كه    دیآيمبه 
ت یحما  از  ينوع  عیتوز  و  ن يتام  دنبال  به  انحا  از  ینحو  به  كدام  هر  ،يها در سطح ملدولت

ا  هك  گفت  نتوا يم  لذا  هستند؛  یهوانورد  صنعت  نفعان یذ  و  گرانیباز  یبرا نه ي زم   ن ی در 
حمادست لزوم  اصل  با    ثابت  و  مشخص  معلوم،  ،يحام  تیهو  ن يهمچنو    تیك   است. 
و    ن يتام  تيف يو ك  ت یدرباره اشخاص مستحق حما  یيدهایترد  نیوجود ا آن وجود دارد 

لطع راه  تيهنوز  ثابتو  ن  يحل  دست  ا  امدهي به  است  ممكن  البته  لطع  ن یاست.  و    تي عدم 
راه ثابت نبود  زبموجه    حل  منف   كه ن يهم  رایاشد،  اثرات  ش   ي ناش  یالتصاد  ي با  و    وعي از 

هوانورد  یمسر  یهایماري ب  یري گهمه صنعت  مقابله    يمل  یمرزها  وندر  یبر  و  مبارزه 
به    ستیبايم  كشور   هر  كهباشد    تي والع   ن یا  دیمو  توانديمخود    شود،يم ط یشرابسته 

را   يت یحما  یهاطر   و  سپرها   ،خود  لاحوا  و  اوضاع  و  ي مال  منابع  و  امكانات   ،ی التصاد
 . دینما عرضه و آماده

هر روی صرف از  به  بسياری  و   كه جامعه جهاني  برد  یاد  از  نباید  مسائل  این  از  نظر 
های مسری از طریق ناوبری هوایي و همچنين تخفيف  كشورها برای مقابله با انتشار بيماری

همه و  شيوع  از  ناشي  صدمات  و  بآالم  بيماری  صنعتگيری  و    هوانوردی،  ر  تجارب 
آوردهآموزه دست  به  را  توجهي  لابل  ميهای  آینده  لطعاً  ابعاد  اند.  درباره  بيشتر  تواند 
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بيماری این  های مسری در صنعت هوانوردی و چالش حقولي  اثرات ظهور و شيوع  و  ها 
شود:  صحبت و لضاوت كند. بدین جهت فعاًل به ذكر دو پيشنهاد بسنده مي هالبيل بيماری

ادب  قاتيتحق   * زم  ي حقول  اتي و  در  بهداشت  نه يما  سالمت   يمسائل  ی هوانورد  صنعت  ي و 
ترد كاست   كمبودبا    د یبدون  است  ي و  با   مسائل  ن ی ا  كهذدارد  یجا   حقاً  رون یا  از  ؛روبرو 

.رندي گلرار  قي مطالعه و تحق مورد یشتري و توجه ب  دي تاك
14با الهام از مقررات ماده    ،يیماي واپه  امور   در  دیجد  يلانون  ب یو تصو  نیتدو  زمان  در *  

اس  كاگو،ي ش   وني كنوانس  لابل  مقررات   و  كاگويش  ونيكنوانس  ضمائ   از  تخراجاصول 
اتحاد  ی راهبردها  بهداشت،   يالمللن ي ب حقوق  در  و    هی موجود  مثبت  تجارب  و  اروپا 

ي ی هوا  یناوبر  بهداشت  موضوع  به  یاژهیمواد و  ا یفصل    افته، یتوسعه    یآموزنده كشورها 
ما خواهد    یيماي به لانون هواپ  یادیو اعتبار ز  ارزش  شكيكار ب   ن ی داده شود. ا  صاختصا

1. شد خواهد  هانهیو كاهش هز يحقول تيلطع  ش یداد و منجر به افزا

منابع
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