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Abstract 
 

The present study aims to investigate the role of the China in the 
outbreak of the Coronavirus pandemic within the framework of the principle 
of Sate responsibility. The main question of the article is: How can the 
behavior of the China in the corona crisis be subject to international law? 
The hypothesis that arises from this question is that the Chinese 
government's non-transparent and irresponsible behavior at various stages of 
the Coronavirus outbreak, including informing the World Health 
Organization, blames the government in terms of the rule of State 
responsibility. The findings show that China, as the country of origin, has 
not fulfilled its obligations, And did not notify the organization in a timely 
manner of developments related to the corona outbreak. Accordingly, it has 
violated the issue of Corona from the perspective of international law, 
which could lead to fines and compensation for this country.especially in 
relation to international health regulations. The theoretical framework of the 
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present article is the principle of State responsibility and the theory of 
compensation in the doctrine of international law and the method used in it 
is descriptive-analytical based on the study of existing data and their 
interpretation. 
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  المللنيب حقوق منظر از 19- ديكوو روسيوي ريگ همه منشا دولت تخلف يبررس
 
 

  11/5/1400: تاريخ دريافت           1فر اميد مقدسي
 26/7/1400: تاريخ پذيرش        2سيدباقر ميرعباسي

   3محمدجواد رضايي زاده
 4ساسان صيرفي

  
 چكيده
 در روناك روسيوي پاندم وعيش در منشاء دولت نقشي بررس هدف با حاضر قيتحق

: باشد يم قرار نيبد مقالهي اصل سئوال. است شده انجام ها دولت تيمسئول اصل چارچوب
 شود؟  الملل نيب حقوق نيقوان مشمول تواندي م كرونا، بحران در منشاء دولت رفتار چگونه
 رفتار و رشفافيغ برخورد كه است نيا شود يم مطرح مزبور سئوال اساس بر كهي ا هيفرض

ي  نهيزم در جمله از كرونا روسيو وعيش مختلف مراحل در نيچ دولتي  هرمسئوالنيغ
 ها دولت تيمسئولي  قاعده منظر از را دولت نيا ،يجهان بهداشت سازمان بهي رسان اطالع
 مقررات با ارتباط در ژهيو به منشا، دولت دهند يم نشان پژوهشي ها افتهي. داند يم مقصر

 وعيش به مربوط تحوالت موقع به و است نكرده عمل ودخ تعهدات به بهداشت،ي الملل نيب

                                                                 
 .رانيا تهران، تهران، دانشگاهي عموم حقوقي دكتري دانشجو. 1

  ) مسئول سندهينو(رانيا تهران، تهران، دانشگاه الملل نيب وي عموم حقوق گروه تمام استاد. 2
mirabbasi@ut.ac.ir 

 .رانيا تهران، تهران، دانشگاهي اسيس معلو و حقوق دانشكده اريدانش. 3

 .رانيا ،تهران،يعموم حقوق تهران،گروه دانشگاه حقوق دانشكده ارياستاد. 4
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 نيب حقوق منظر از كرونا مسئله در اساس نيا بر. است نداده اطالع مذكور سازمان به را كرونا
 داشتهي پ در خسارت جبران و مهيجر كشور نياي برا تواندي م كه است كرده تخلف الملل
 در خسارت جبراني  هينظر و ها دولت تيمسئول اصل حاضر،ي  مقالهي نظر چارچوب. باشد
ي مبنا بر و يفيك ـ يريتفس آن، در استفاده مورد روش و بوده الملل نيب حقوق نيدكتر

  . باشد يم آنها ريتفس و موجودي ها دادهي  مطالعه
  

 ،يالملل نيبي  متخلفانه عمل ها، دولت تيمسئول ،يپاندم كرونا، روسيو :يديكلي ها واژه
   نيچ خسارت، جبران
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 مقدمه و بيان مسئله

 و مرگ و ابتال موجبات و دهيدرنورد را كشورهاي  همه 19 ـ ديكووي ماريب حاضر حال در
 روند در عيتسر وجود با. است شده موجب را انسانها ازي اديز تعداد نيب فراوان ريم

. دارد ادامه همچناني مال خسارات وي جاني ها انيز جهان، نقاط ازي اريبس در ونيناسيواكس
 نيچ خلقي جمهور در يهوب استان در ووهان شهر از كرونا روسيو وعيش ازي ناشي ريگ همه
 آمده وجود به بحران علت به). Huang et al., 2020 (است شده آغاز 2019 دسامبر از و
 انتقادات هدف كشور نيا دولتمردان آن، قبال در كشور نيا العمل عكس و نيچ كشور در
 اند شده آن خواهان استمدارانيس و كشورهاي بعض و اند گرفته قراري الملل نيب سطح دري اديز
 جوابگو رياخ بحران قبال در و گرفته عهده بر را كرونا روسيوي ريگ همه تيمسئول ن،يچ كه

 نيقوان تحت ها دولت تيمسئول با ارتباط دري ديكلي ها پرسش ر،ياخ اتفاقات متعاقب. باشد
 كه است شده مطرح ر،يگ همهي ها يماريب و امراض مانند ژهيو موارد زبرو هنگام دري الملل نيب

 تيمسئولي  مسئله طرح و سارسي ماريب وعيش ،19 ـ ديكووي ماريب جز به مثال نيبهتر
  ). Bellinger, 2020 (باشد يم آن وعيش با رابطه در ها دولت
 وعيش با رتبطم گزارشات ن،يچ دولت كه است شده مطرح قوت به ادعا نيا الواقع يف

 چه هر ساختن محدود در كهي زمان مدتي عن ياست؛ كرده پنهان ها هفته را كرونا روسيو
 توانست يم ،يپاندم با مواجهه در كشورهاي  هيبق كردن آماده زين و كرونا روسيو وعيش شتريب

 و مرگ و ابتال موارد بر عالوه). Associated Press, 15 April 2020 (شود واقع موثر
 موجود روابط و است شده متحمل زين راي اديزي اقتصاد عواقب جهان ،يپاندم ازي ناش ريم
 جانب از غرامت پرداخت به ها، دولت ازي بعضي حت. است شده پرتنش كا،يآمر و نيچ نيب

 Savage (اند گرفته نظر در محتملي  نهيگز ك يعنوان به را آن و اند كرده اشاره نيچ دولت

and Sue, 2020 .(وي محل مقامات توسط اطالعاتي ساز پنهان به ديبا ن،يا بر الوهع 
 اشاره كروناي ماريب وعيش با ارتباط در نگاران روزنامه و پزشكاني ها يافشاگر ازي ريجلوگ
  . شوند يم داده نسبت نيچ دولت به كه هستندي ا متخلفانه اَعمال جمله از كه كرد
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ي ها دولتي قانون تيمسئول موضوع آن، در نيچ دولت نقش و آمده شيپ بحران به علم با
 ك ياز. است شده مطرح شمندانياند و دولتمردان حقوقدانان، ازي اديز شمار توسط منشأ

 گر،يد طرف از و است انيم در آمده وجود بهي ها انيز و خسارات جبراني  مسئله طرف،
 خود كهي احتمال  ريگ همهي ها يماريب و امراض بروز هنگام به و ندهيآ در ها دولت رفتار اصالح

 آن تياهم بر و گرفته قرار استقبال مورد باشد، يمي الملل نيب مقررات در نظر ديتجد ازمندين
 بحث، مورد موضوع شتريب چه هر ساختن آشكار جهت به و راستا نيهم در. شود يم ديتاك

 در و الملل نيب حقوق منظر از را آن متعاقب بحران و كرونا روسيو وعيش حاضري  مقاله
 سئوال كه ريز سئوال به تا است داده قراري بررس مورد ها دولت تيمسئولي  هينظر چارچوب

 ازي ناش بحران در را نيچ دولت رفتار توان يم چگونه: دهد پاسخ باشد، يم قيتحق نياي اصل
ي  قاعده ا ياصل ليذ را آن و دانست الملل نيب حقوق مشمول ،19 ـ ديكووي پاندم وعيش
  ساخت؟ مطرحي دولت تيئولمس

  ها دولت تيمسئول اصل: قيتحقي نظر چارچوب ـ1
 عمل هر برابر در كه كنند يم ديتاك مهم امر نيا ضرورت بر ،يحقوق نظم گوناگون اَشكال
 نقض حاصل و  جهينت ديبا را تيمسئول الملل، نيب عرف در. دارد وجودي تيمسئول متخلفانه،
 حقوق ونيسيكم. ديآ يم عمل به مقصر وي خاط دولتي ابر كه دانستي الملل نيب تعهدات

 برد يم نام ها دولت تيمسئول موضوع با ارتباط در خسارت جبراني  هينظر از الملل، نيب
)Yearbook of the International Law Commission, 1974 .(از عمده ركن دو 

  :قرارند نيبد ه،ينظر نيا اركان
عمل متخلفانه بر نقضِ حق يك كشور داللت : لليالم ي بين ارتكاب عمل متخلفانه )١

ارتباط متقابل بين حقوق و . شود  بر مبناي مسئوليت دوجانبه مي دارد و منجر به ايجاد رابطه
سازد و تخطي  پذير مي الملل، همزيستي بين دول مختلف را امكان وظايف در نظم حقوقي بين

 Yearbook of the(خلفانه از آن، يعني سرپيچي از مسئوليت و ارتكاب فعل مت

International Law Commission, 1974 .(المللي امري  بنابراين، مسئوليت بين
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شود؛ يعني از يك سو دولت خاطي و از سوي ديگر دولت قرباني را در  دوطرفه محسوب مي
  .گيرد بر مي
باشد كه  ي نويني مي ي متعهدانه المللي شامل رابطه  مسئوليت بين:المللي مسئوليت بين )٢

گردد؛ يعني مسئوليتي كه  به دنبال عمل متخلفانه، بين دولت خاطي و دولت قربانيِ حاصل مي
  ).Openheim, 1928: 298-300(بر جبران خسارت به دو شكل مادي و غيرمادي تاكيد دارد 

  قيتحقي  نهيشيپ ـ2
ي بيولوژيك در ها تاثير كاربرد سالح«در پژوهشي با عنوان ) 2020(ما و اودونگو ياودوو

ي ويروس كرونا با طاعون و با بررسي  ، ضمن مقايسه»19-نگاهي اجمالي به كوويد: جنگ
ها به عنوان  هاي بيولوژيك و استفاده از ويروس ها در به كارگيري از سالح تاريخي نقش دولت

ي گيرند رژيم حقوق  را به مانند سالح بيولوژيك در نظر گرفته و نتيجه مي19سالح، كوويدـ
  . نيز صادق است19هاي بيولوژيك، در مورد كوويد ـ  حاكم بر استفاده از سالح
، 19كوويدـ: الملل متواضع حقوق بين«اي با عنوان  در مقاله) 2020(كوئينتانا و يوريبورو 

ي مسئوليت دولتي و نيز  ، مسائل مربوط به مقوله»زدايي الملل و سياست پاسخهاي حقوق بين
ملل را در پرتو بحران ناشي از پاندمي كروناويروس مورد بررسي و مطالعه ال كاربرد حقوق بين

رغم اهميتي كه رويكردهاي مزبور دارند، اما  به زعم نويسندگان نامبرده، علي. اند قرار داده
بر طبق استدالل مطروحه در . اند نسبت به معضل كرونا از قدرت تاثيرگذاري برخوردار نبوده

الملل را  زدايي قادر خواهد بود كاربرد و استفاده از حقوق بين وند سياستالذكر، ر ي فوق مقاله
  .ها قوام بخشيده و آن را تقويت نمايد پذيري دولت ي مسئوليت در زمينه

ي  ، طرح مسئله»19-مسئوليت چين در پاندمي كوويد«اي با نام  در مقاله) 2020(كروتز 
يرانگر ويروس مذكور براي روابط و ي عواقب و مسئوليت دولتي چين را حاصل و نتيجه

المللي به دولت چين، زماني  بنا به اعتقاد وي، انتساب مسئوليت بين. داند الملل مي اقتصاد بين
المللي شده و تخلف وي ثابت  ي بين شود كه اين كشور مرتكب يك عمل متخلفانه محقق مي
ت در زمان شيوع ويروس ي گزارش به سازمان بهداش تاخير دولت چين در ارائه. شده باشد

  . ي نامبرده است كرونا، دال بر تخلف اين كشور در قضيه
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، 19-المللي كوويد ي مسئوليت چين در گسترش بين در تحقيقي درباره) 2020(چاتورودي 
الملل  نظر حقوق بين تواند از نقطه به طرح اين مسئله پرداخته است كه چگونه شيوع پاندمي، مي

العمل دولت چين در شيوع  ي عكس بنا به باور مولف، مواجهه و نحوه. ردمورد بررسي قرار بگي
  .اي بوده است كه دولت مزبور را بايد از بعد حقوقي، پاسخگو دانست بيماري كرونا به گونه

ي ويروس  هاي توطئه درباره اي كه به نظريه در مقاله) 2020(بيرواكزورنايك و همكاران 
يابي كرده و به ويژه به نقش  ها را علت اند اين نظريه كوشيدهكرونا اختصاص داده شده است، 

مولفان به هشدار آن دسته از . سياستمداران و مقامات آمريكايي در اين رابطه اشاره نمايند
 19هاي مزبور را عامل گسترش بيشتر بيماري كوويد ـ  اند كه نظريه متخصصاني پرداخته

. هاي اجتماعي است گذاري ي فاصله ماعي در زمينههاي اجت دانند كه علت آن، عدم كوشش مي
  .باشد به عبارت ديگر، توطئه ناميدن ويروس كرونا، تهديدي براي سالمت عموم مي

شود كه  ي حاضر از اينجا ناشي مي در مقام قياس با آثار نامبرده، بايد گفت كه نوآوري مقاله
هاي  الش دارد تا با بازخواني دادهگرفته، ت ي مباحث يادشده و مطالعات صورت در كنار توسعه

الملل، به درك  نظر حقوق بين موجود از يك سو و تاكيد بر اهميت موضوع تحقيق از نقطه
الملل به  ها در صورت تخلف از قواعد حقوق بين ي مهم مسئوليت دولت جديدي از مقوله

هاي بارز آن  ها از جمله ويژگي ها و اپيدمي كه شيوع پاندمي(خصوص در عصر جهاني شدن 
  .  منجر شود) است
  كرونا روسيوي ستيچ ـ3
 باشند يم دايريكوروناوي  خانواده از گوناگوني ها روسيو ازي ا دسته كرونا،ي ها روسيو
 و انسان توانندي م.كنند آلوده را واناتيح هم و انسانها هم كه برخوردارند تيقابل نيا از كه
 ها انسان بدن در 1960ي ها سال در نخست بار يبرا ها روسيو نيا. كنند آلوده را وانيح

ي ديجدي عفون امراض و ها يماريب آوردن وجود به به قادر ها روسيكروناو. شدنديي شناسا
 :Law, 2020 (هاست روسيو نيا خودي كيژنت ساختار در رييتغ اي جهش حاصل كه شوند يم

 اختالالت بعضاً اند، هكشند گاه كهي ويري ها عفونت بر عالوه ها روسيكروناو). 44-45
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 12 اوقاتي گاه و روز 5 تا 3 نيب كرونا، روسيوي نهفتگ زمان. دارند دنبال به زين راي گوارش
  ). Law, 2020: 45 (شود يمي ابيارز روز 14 تا

 جيرا اَشكال نيهمچن. نامند يم دلتا و گاما بتا، آلفا، را روسيكروناوي اصل رگروهيز چهار
 سندرم باعث كه (كوو ـ سارس كرونا، بتا روسيو كرونا، آلفا روسيو :از عبارتند روسيو نيا

 كه( كوو ـ مرس ،)شديي شناسا نيچ در 2002 سال در و شود يم سارس اي ديشد حادي تنفس
 كشفي سعود عربستان در 2012 سال در و شود يم مرس اي انهيخاورمي تنفس سندرم باعث
 بار نياولي برا م،يكرد اشاره بدان هم نيا از قبل هك همانطور كه 19 ـ ديكوو ت،ينها در و) شد
  . است شدهيي شناسا نيچ ووهان شهر در 2019 دسامبر در

 كار دري عالئم كهي زماني حت و آن عالئم آغاز زمان از 19 ـ ديكوو ازي ناشي ماريب
 نيهمچن 19دـيكوو عالمت بدون و فيخف اشكال. باشد يمي مسري ماريب ك يهم باز ست،ين

 ديبا انتها در). 1999 همكاران، و فرنوش (باشد يم هم فيخف و عالمت بدون اَشكالي ادار
 است قادر روسيو نيا كه نيا زين و باالست يِجهش نرخي دارا كرونا، روسيو كه كرد اضافه

 فراهم را مرگ موجبات و كرده گردش گريدي ا گونه بهي جانوري  گونه ك يازي آسان به
  .دينما

  يجهان سطح دري اضطرار تيوضع جاديا و 19 ـ ديكووي ماريب وعيش ـ4
الريه در  ي جديد از اپيدمي ذات ك گونهي بود كه 2020 و ژانويه 2019در تاريخ دسامبر 

فروشيِ غذاها و محصوالت  ، بازار عمده2019 دسامبر 31در . كشور چين شيوع پيدا كرد
هر به عنوان كانون اپيدمي معين در شهر ووهان توسط مقامات محليِ آن ش هووانان دريايي
 را به عنوان تاريخ دقيق تائيد نخستين مورد ابتال به 2019 دسامبر 8ساير منابع موجود، . گرديد

، اولين مورد 2019 ژانويه 13در ). Creutz, 2020: 5(كنند   تعيين مي19بيماري كوويد ـ 
وع بيماري در جهان سرعت شي. كشف شد) تايلند(صدور بيماري از چين به كشور ديگر 
 با اعالم رسميِ 2020 ژانويه 30 در 19گير كوويد ـ  طوري افزايش پيدا كرد كه بيماريِ همه

پيش آمده به رسميت شناخته شد كه  سازمان جهاني بهداشت، به عنوان وضعيت اضطراري
 عالوه بر اين، طي نخستين روزها و. خود، حاكي از افزايش سطح هشدار در اين زمينه است
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ها به جز قطب جنوب  هاي اپيدمي، ويروس كرونا از طريق مسافران مختلف به تمام قاره هفته
هاي جديد بيماري در كره جنوبي، ايتاليا و  ، كانون)2021فوريه (در سومين هفته . راه پيدا كرد

يدا المللي افزايش پ ايران پديدار گشتند و در نتيجه ترس از به ثبات رسيدنِ اپيدمي در سطح بين
 را به عنوان 19، مدير كل سازمان جهاني بهداشت كوويدـ2021 مارس 11سرانجام در . كرد

  .يك بيماريِ جهانگير يا پاندميك اعالم داشت
  19ي منشأ ويروس كوويد ـ  ـ فرضيات موجود درباره5
ي اطالعات قاتيتحق گزارش ازي ا خالصه انتشار از پس دنيبا جو ،2021 اوت 27 در

» 19- ديكوو يِريگ همه منشاءي  درباره مهم اطالعات «از كه كرد متهم را نيچ كا،يآمر
 كه كرد اعالمي ا هيانيب در زين متحده االتيا در نيچ سفارت متعاقباً. است كردهي خوددار
 اشتباه راه است مصمم متحده االتيا كه دهد يم نشان كايآمري اطالعاتي  جامعه گزارش

 گرفته فرض نيچ بودنِ مقصر مزبور، گزارش در كه نيا زين و دريبگ شيپ در راي كار ياسيس
 بهي و كه شد داده ليتحو كايآمر جمهور سيرئ بهي زمان محرمانه فوق گزارش نيا. است شده

ي ريگ همه منشأ خود، مضاعفي ها تالش با تا بود داده مهلت روز 90ي اطالعاتي روهاين
ي اطالعات قاتيتحق گزارش در). Nature, 27 August 2021 (دهند حيتوض راي ماريب
 د،يرس كايآمر جمهور سيرئ دن،يبا جو دست به 2021 اوت 27 در كه كايآمري  متحده االتيا

 و نشده واقع رشيپذ مورد شرفتهيپ كيولوژيب سالح ك يعنوان به 2 ـ ديكوو ـ سارس
 در مزبور، گزارش الواقع يف. است شده رد زين كيژنتي دستكاري احتمالي  هيفرض نيهمچن
ي  هيفرض زين و) خفاش احتماالً (روسيو به آلوده وانيح با ماريب نينخست تماسي  هيفرض مورد

 كه كرد اعالم دنيبا حال، نيا با. دهد ينم ارائهي قطع پاسخ ،يشگاهيآزما نشات اي تصادف
 و است انيم در نيچ كشور در ريگ همه يِماريبي  شهير و منشاء مورد دري مهم اطالعات
 وي الملل نيب بازرساني دسترس ازي ريجلوگي برا امر بدو همان از كشور، نيا دري دولت مقامات
  .اند دهيورز اقدام اطالعات نيا بهي جهاني عموم بهداشت فعاالن

 راه از روسيو انتقالي  هيفرض كه دارند اعتقاد محتاطانه كايآمري اطالعات سازمان چهار
 دارند اشاره زين موضوع نيا به ها سازمان نيا. باشد تواند يم هيفرض نيتر محتمل آلوده، وانيح
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 نيا با. اند بوده كرونا روسيوي  درباره اطالعات فاقد ،يريگ همه از شيپ تا ،ينيچ مقامات كه
ي عن يرسد؛ يم نظر به تر موثق آژانسها و نهادها ازي بعضي براي شگاهيآزما نشت  هيفرض حال،

 توسط ا يگرفته صورتي شهايآزما انجام قيطر از كرونا روسيو كه فرض نيا
 از خارج به سپس و افته يرشد ها، نمونهي  واسطه به زين و ووهان شهري شناس روسيو موسسه

 شگاهيآزما كارمندان ازي كي يِتصادف يِآلودگي  هيفرض. است كرده دايپ راه مزبور شگاهيآزما
  . شود يمي تلق اتيفرض گريدي  جمله از زين نامبرده

  19ـ ديكوو ازي ناشي ها انيز ـ6
 به ريفراگ امراض و ها يماريب از يناش ريم و مرگ و انيمبتال زانيم به گذرا اريبسي نگاه
 ضرورت و تياهم از ديبالترد ،يالملل نيب وي مل سطح دري اقتصاد وي ماد خساراتي  عالوه
 را نفر 8000 سارس ،2003 لسا در مثال، عنوان به. دارد يم بر پرده نهيزم نيا در موجود مسائل
. كرد وارد خسارتي جهان اقتصاد به دالر ارديليم 50 حدوداً و كشت را تن 774 و كرده مبتال
 كرده مبتالي جنوبي  كره در را نفر 200 انه،يخاورمي تنفس سندرم همان ا يمرس 2015 سال در
. گذاشت جا بهي مال ضرر دالر ارديليم 8,5 حدود در ن،يا بر عالوه و گرفت را نفر 38 جان و
 كرده مبتال كشور، 119 از شيب در را نفر ونيليم 219 امروز به تا كروناي ماريب راستا، نيهم در
 ،يپاندم نيا ازي ناش يِمال وي ماد انيز. است كشانده مرگ كام به را نفر ونيليم 4 از شيب و

ي بعض نيب كيپلماتيد وي صاداقت ،ياسيس مناسبات رييتغ باعث عمالً و بودهيي باال اريبس رقم
 وعيش كانون عنوان به نيچ و كايآمري  متحده االتيا ماننديي ها ابرقدرت جمله از كشورها، از
  ).Quintana and Uriburu, 2020 (است شدهي ماريب

  كرونا روسيو بحران در نيچ دولت تيمسئول ـ7
 تيمسئولي  مقوله متوجه ار نظرها بعد دو از ،19-ديكوو رِيگ همهي ماريب ازي ناش بحران

 وي ماريب وعيش انيجر در منشاء دولت تيمسئولي  مسئله اول، بعد. است كرده دولت
 را كرونا روسيو ساخت دري احتمال داشتن دست دوم، بعد و است آن قبال دري رسان اطالع
 به كرونا، روسيو وعيش بهي الملل نيبي ها العمل عكس كه داشت اذعان ديبا. كند يم مطرح
 وعيش عواقب گر،يدي سو از. است شده منجر كشورها ازي اديز تعداد خشم و يتينارضا
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ي امدهايپ و اند شده فوت و مبتال انسان ونهايليم كهي طور است، بوده سابقه يب ايدن دري ماريب
 كه كرد فراموش دينبا ضمناً. اند آمده وجود بهي الملل نيبي  عرصه دري تيامن وي اقتصاد انباريز

 و آورده وجود بهي بزرگ چالش متقابل،ي ها يوابستگ و شدني جهان نديفرآي برا ،19 ـ ديكوو
 كشور مقام در نيچ رفتار كهي حال در. است كرده رهيت را كشورها ازي بعض نيب موجود روابط
 است شده واقعي اديز انتقادات مورد كرونا روسيو وعيش با ارتباط در منشاء

)Laurie,2020(، تيمسئول موضوع الملل، نيب حقوق كارشناسان و متخصصان نيب در 
 را كرونا موضوع در نيچ دولت تيمسئول الواقع، يف. شود يم دنبالي جد صورت به ها دولت

  :ساخت مطرح منظر دو از توان يم
 به موقع بهي رسان اطالع دري كوتاه و قصور ا يوي كار كم قبال در نيچ دولت تيمسئول) 1

  ؛)است قيتحق نيا موضوع كه(ي جهان بهداشت سازمان
 سالح عنوان به كرونا روسيو كاربرد ا يساخت در نيچ دولتي احتمال تيمسئول) 2

 در كه (كرد خواهدي فريك اقدامات مشمول را كشور نيا صحت، صورت در كه كيولوژيب
  ). پرداخت مينخواه بدان حاضر، قيتحق

 دري ماريب موجود، اطالعات ازي كسري يمبنا بر شد، اشاره هم نيا از قبل كه همانطور
 زده رقم راي اديز مناقشات ،يماريب قيدق منشأ و خيتار الوصف، مع. شد آغاز نيچ ووهان
 كه كرونا به ابتال مورد نينخست خيتار دهند يم نشان كه هستدي متعددي ها داده جمله از است؛

 استي حال در نيا). Henderson et al, 2020 (است بوده 2019 دسامبر 8 ده،يرس ديتائ به
ي جهان بهداشت سازمان نظر و سمع به را روسيو وعيش ،2019 دسامبر 31 خيتار در نيچ كه

 بعد، روز هشت. شد بسته نيچيي غذا مواد بازار ،2020ي  هيژانو كمي يعن يبعد، روز. ديرسان
 گزارشي شانگها هشگايآزما روز، آني فردا و دهيگرد اثبات روس،يو انسانِ به انسان انتقال
). Xinhua, 6 April 2020 (داد اطالعي جهان بهداشت سازمان به را كرونا ژنومي  درباره
 كه بوده آن ازي حاك شد انجام كرونا روسيو به مبتال ماريب 41ي رو بر كهيي ها شيآزما
 داشته ووهان شهريي غذا بازار در شده عرضه محصوالت باي ميمستقي  رابطه ،19-ديكوو
 نظر به مهم چه آن. رسند يم نظر به ضينق و ضد رابطه، نيا در موجودي آرا الوصف، مع. است
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 ،يماريب وعيشي  دربارهي رسان اطالع عدم بر عالوه ،ينيچ مقامات كه است نيا رسد يم
 مثال،ي برا. ندينما وادار سكوت به راي درمان كادري اعضا و پزشكان ازي تعداد تا دنديكوش

 به ه،يانيب كي يامضا با تا واداشتند را انگيونلي ل نام به پزشك ك ينيچي محل مقامات
 بري آغاز امر، نيا). Henderson et al, 2020: 9 (كند اعترافي ا رسانهي پراكن عهيشا

 كه بود روسيكروناوي پاندمي  درباره ايدني كشورها گريد و نيچ نيب موجودي آرا اختالف
  .دارد ادامه هم هنوز ،اديزي الملل نيب قاتيتحق رغم يعل

 ،19-ديكوو وعيش قبال در نيچ دولت يكار پنهان و ها يكوتاه ابهامات، تناقضات، به علم با
. دارد وجود باشد الملل نيب حقوق قواعد مشمول تواند يم مزبور موضوع كه نياي سنج امكان

 را ولتد آن دولت، ك يتوسط الملل نيب حقوق از تخلف «كه اصل كه كرد فراموش دينبا
 ،)Responsability of States, 2001, Article 1, Para. 1(» كند يمي الملل نيب تيمسئول مشمول

 كهي زمان كه دارد يم انيب مذكوري  قاعده. ديآ يم شمار بهي الملل نيب نظم نياديبن اصول ازي كي
ي و بر تخلف جبران تيمسئول كند، يم نقض الملل نيب حقوق ليذ را خود تعهدات دولت كي

 ريسا از تيحما) 1: دارد عمده كاربرد دو ،يالملل نيب تيمسئولي  قاعده. شود يم مترتب
 نظام فيتضع ازي ريشگيپ) 2 ؛يحقوق وي ماد ،يكيزيفي ها بيآس و ها انيز مقابل در ها دولت
 كهيي جا دري حت ،يدولت تيمسئول با مرتبط طيشرا و الزامات ن،يبنابرا. الملل نيب حقوق
  . است شده انيبي دولت تيمسئولي  قاعده توسط ست،ين كار در همي ا معاهده
 حقوق ونيسيكم توسط 2001 سال در كهي نيقوان به توان يم ،19 ـ ديكووي  هيقض در

 عمل و دولت تيمسئول سينو شيپ به مربوط مواد با ارتباط در متحد ملل سازمان الملل نيب
 ليتشك مولفه دو از مذكوري  قاعده. شود داده جاعار است، شده نيتدوي الملل نيبي  متخلفانه

 توسط تخلف به ارتكاب) 2 بحث؛ مورد دولت به متخلفانه عمل كردن منسوب) 1: است شده
 ,Responsibility of States, 2001( باشد يم تعهدي دارا الملل، نيب حقوق ليذ كهي دولت

Article 1, Para. 1.( كرونا روسيو بحران در نيچ دولت تيمسئولي بررس رو، نيا از 
 از را دولت نيا تخلف ا يو شده داده نسبت دولت نيا به كه راي قصور ا ينقض ستيبا يم

 از كمي ماده طبق بر كه داد حيتوض نيچن ديبا واقع در. دينما نييتب خود،ي حقوق تعهدات
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 است، ندهرسا بيتصو به الملل نيب حقوق ونيسيكم كه ها دولت تيمسئول به مربوط سينو شيپ
ي الملل نيب تيمسئول باشد، شده انجام دولت ك يتوسط كهي الملل نيب متخلفانه عمل گونه هر«

 نيمواز طبق بر (ممنوعه فعل ترك اي اقدام هر ن،يبنابرا» .داشت خواهد دنبال به را دولت همان
 سينو شيپ چه اگر. داشت خواهد همراه به را ها دولتي الملل نيب تيمسئول ،)الملل نيب حقوق
 ,Gunawan (شود ينم محسوب آور الزام الملل نيب حقوقي ابزارها ازي كي عنوان به نامبرده،

ي عرف الملل نيب حقوق دري ليتكم آور الزام منبع كي عنوان به تواند يم كنيل و ،)11 :2014
 تغفل وي كوتاه به علم با و كرونا روسيوي ريگ همه وعيش در مثال،ي برا شود؛ بسته كار به

 بر پس. است داشته همراه به كشورها ريساي براي جد عواقب كه نهيزم نيا در نيچ دولت
 عمل به استناد با را نيچ دولت توان يم ها، دولتي الملل نيب تيمسئول سينو شيپ اساس

  .دانست مسئول ،يالملل نيب متخلفانه
 تيمسئول سينو شيپ در الملل، نيب حقوق ونيسيكم كه داشت اشاره ديبا گر،يد طرف از
 تنها خسارت جبران كه دارد يم اظهار نيچن ،يالملل نيب متخلفانه اقداماتي  نهيزم در ها دولت

 مجمع توسط نامبرده، سينو شيپ مفاد. باشد» يرقانونيغ فعل ازي ناش انيز «با ارتباط در ديبا
ي عرف الملل نيب حقوق گاهيجا واجد و اند دهيرس بيتصو به متحد ملل سازماني عموم

 طبق بر توان يم كرونا بحران در هم را نيچ دولت تيمسئول). Crawford, 2001 (باشند يم
 دارد، كمي  ماده ازي الملل نيبي دادگستر وانيد كهي ريتفس بر بنا. كردي سنج امكان مفاد، نيا

 از عامتنا. شوند يمي الملل نيب متخلفانه فعل مرتكب كنند يم نقض را خود تعهدات ها دولتي وقت
 جه،ينت در. شود يم دولت هماني الملل نيب تيمسئول شامل زين دولت ك يتوسط تعهدات انجام

 بهداشتي الملل نيب مقررات و نيقوان قبال در را خود تعهدات نيچ دولت كه نيا به علم با
 خودشي الملل نيب متخلفانه عمل تيمسئول نامبرده، سينو شيپ از 1  ماده بر بنا است، كرده نقض

 شكل راي الملل نيب  متخلفانه فعل و عمل ك يكه راي عناصر ،2  ماده. گرفت خواهد عهده بر را
ي رسان اطالع پس است، بوده 19 ـ ديكوو منشأ نيچ كه آنجا از. دينما يم نييتع دهند يم
 جزيي معنا ،يماريب وعيش مورد دري جهان بهداشت سازمان به كشور نيا رشفافيغ و رهنگاميد
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 داده نسبت نيچ دولت بهي قانون لحاظ از تواند يم جهينت در و نداردي الملل نيب اتتعهد نقض
  . شود

 ازي محل ديبا زين مشابه موارد و رياخ مورد در دولت به گرانيباز نسبت ن،يا بر عالوه
 به دست دولت نام بهي حقوق اي يقيحق افراد كهي زمان گر،يد عبارت به. باشد داشته اعراب
 آن ازي جزئ جهينت در و شدهي دولت تيمسئول اصل شاملي هنگام امر نيا ند،زن يم اقدام

 هر مذكوري  قاعده ،19-ديكوو بحران در. ساخت برقراري ا رابطه دولت، با بتوان كه گردد يم
 داند يم منشأ دولت به انتساب قابل راي دولتي نهادها و ها سازمان توسط رفتار ا ياقدام نوع

)Responsibility of States, Article. 1.(  
 طرح قابل تيمسئولي  مسئلهي زمان كه دارند يم اذعان دولت تيمسئول به مربوط نيقوان
. باشد داشته داللت االجرا الزم يِالملل نيب تعهدات ا يتعهد نقض بر دولت، رفتار كه است
 رداريواگ و يعفون يها يماريب وعيش زمان در را يدولت يرفتارها كه يمقررات وجود ن،يبنابرا

 عنوان به يقانون تعهد نيچند رابطه، نيا در. شود يم احساس كنندي ادآور يو داده آموزش
 قرار نظر و نقد و مطالعه مورد روس،يكروناوي پاندم ي پرونده در منشأ دولت نقض ليدال

 انيز ورود عدمي  قاعده بشر؛ حقوق چارچوب در سالمت حق: قرارند نيبد كه است گرفته
 چارچوب در اطالعات يِگذار اشتراك  ت،ينها در و يعرف يِطيمح ستيز قانون از مستخرج

   .است شده فيتعر فهيوظ ك يعنوان به كه يجهان بهداشت قانون
 ممانعت ،يريشگيپ به مصروف را خود توان ماًيمستق حاضر حال در كهي ا معاهده تعهد تنها
 بهداشتي الملل نيب مقررات است، هكردي عفوني ها يماريب و امراض بر نظارت وي ريجلوگ

 United (شد رفتهيپذي جهان بهداشتي عموم مجمع توسط 2005 سال در كه باشد يم

Nation's Treaty Series 79, 2005 .(شامل را كشور وشش نود و صد مقررات، نيا 
 و نظارت و برابر دري بانيپشت ممانعت، «كنند يم دنبال كهي مقصود و هدف و شوند يم

 ها يماريبي الملل نيب گسترش و توسعه مقابل دري عموم سالمت بخش يِده پاسخ ساختنِ مفراه
 از تجربه كسب با بهداشتي الملل نيب مقررات). .WHO, 2005, Art. 2 (است» امراض و

 و امراض بر ريپذ امكان تيمحدود اعمالِي پ در سارس، مانند ريجهانگي ها يماريب ظهور
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 ريز را ها يماريب و امراض نياي  وستهيپ تحول است آن دنبال به بلكه ؛ستين ژهيوي ها يماريب
 عضو دولِ مقررات، نيا. دهد قرار مذكور مقرراتي لوا تحت را آنها بتواند تا باشد داشته نظر
 مرتبط تحوالتي  درباره خودي ها تيظرف و ها يتوانمند تيتقو به تا ساخته ملزم و متعهد را
ي  مقوله با ارتباط در و نهيزم نيهم در). WHO, 2005, Art. 5 (زندبپردا ها يماريب با

 ديبا عضو دولت هر«: دارد يم انيب نيچن 6ي  ماده ردار،يواگي ها يماريب به راجعي رسان اطالع
 بهداشت سازمان رگذار،يتاثي ارتباطي ابزارها نيتر مهم قيطر از ساعت، چهار و ستيب ظرف
 نديفرآ انجام از پس. »بدهد قرار يبهداشت اطالعات يعموم يابيارز انيجر در راي جهان
 با راي ا نگرانه يجزئ و قيدق موقع، به روابط تا دارد فهيوظ دولت نظر مورد دولت ،يرسان اطالع

  ). WHO, 2005, Art. 5 (2) (دينما برقرار بهداشتي جهان سازمان
 و داديرو ك يآشكارا توان يم را 19 ـ ديكوو روسيو وعيش ادشده، يمطالب به استناد با
ي الملل نيب مقررات چارچوب در ديبا كه گرفت نظر دري عموم سالمت با مرتبطي  حادثه

 ذهن به كهي سئوال. كرد برخورد آن باي ساز آگاه وي رسان اطالعي  طهيح دو در و بهداشت
 نيا ايآ و هبود ملزم خود تعهدات به منشأ، دولت مقام در نيچ ايآ كه است نيا شود يم متبادر
 استفاده بهداشتي جهان سازمان با رابطه در موجودي ارتباطي ابزارها و راهها تمام از كشور
 تيمسئول گر،يد عبارت به نه؟ ا يرديبگ بهره نهيزم نيا در الزمي ها كمك و امداد از تا كرده
 و شدهيي زدا ابهام ديبا بهداشتي الملل نيب مقرراتي  نهيزم دري و تعهدات قبال در نيچ دولت

 كننده قانع و قيدق و روشن حاتيتوض ازمنديني الملل نيبي  جامعه. گردد نييتب شتر،يب اتيجزئ با
 جامع فيتعر به بتواند بلكه تا است باب نيا در ريچشمگ و مهم تحوالت و رييتغ خصوص در
ي  مقوله به زانپردا هينظر ازي برخ راستا، نيا در. ابد يدستي دولت تيمسئولي  مقوله ازي كامل و

 de Oliveira (شوند يم متوسل منشأ دولت عنوان به نيچ دولت مجازات تيقابل

Mazzuoli, 2020:14 .(به عامدانه ن،يچ دري حكومت وي محل مقامات نظر، نيا بر بنا 
 محسوب تعهدات نقض بارز مثال خود، كه اند پرداخته ناقص ا يغلطي ها گزارشي  ارائه

 كه اند داشته انيب اما اند، دانسته مسئول كرونا بحران در را نيچ دولت زين گريد يبرخ. شود يم
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   آورد يم عمل به ممانعت ، متخلفانه رفتار به نيچ شدن متهم از كه است انيم در يطيشرا
)de Oliveira Mazzuoli 2020:16.(  

 نيبي نونقا روابطي بازساز ،يدولت تيمسئولي  قاعده از هدف كه كرد اضافه ديبا انتها در
 جبران بر قاعده نيا جه،ينت در. استي الملل نيبي  متخلفانه عمل به استناد با و كشورها
 در كهي تخلفات وي الملل نيب تعهدات به زين خسارت جبران گوناگون اَشكال. دارد هيتك خسارت

 در خسارت جبران به مسئول، دولت. باشد يم وابسته و منوط است، گرفته صورت آنها قبال
 آمده واردي الملل نيبي  متخلفانه عملي  واسطه به كهي مالي ابيارز قابل بِيآس نوع هر بالق

 در ضمناً). Responsibility of States, 2005, Art. 36 (باشد يم متعهد است،
 الوصف، مع. ستندين قبول مورد  جرايم تنبيهي يا كيفري،يدولت تيمسئولي  قاعده چارچوب

 نظر از زين را خسارت جبران ستند،ين اديز البته كه مواردي بعض در ،يگستردادي الملل نيب وانيد
 ديتهد تيحاكم حقوق كهي زمان ،ينادولتيب يِدعاو در كه ليدل نيا به هم آن است؛ نداشته دور
. رديگ ينم قرار نظر مد مناسبي حقوق جبران عنوان به خسارت جبران افتد، يم خطر به ا يشده
 و است خسارت جبران اَشكال جمله از كه ميدار سروكار هم تيرضا اصل اب ما گر،يدي سو از
 مشابهي ها روش اي يرسم يعذرخواه ،يمانيپش اظهار تخلف، ارتكاب به اعتراف تواند يم
 نيچ دولت ي بالقوه خسارت جبران بري مبن تيمسئول به راجع كهي زمان. شود شامل را گريد
 يِماد وي مال خسارات وي جان انيز كه كرد فراموش دينبا شود، يم گفته سخن كرونا بحران در
 كه رسد يم نظر به رمحتمليغ نيبنابرا و كردي ريگ اندازه توان ينم را كروناي پاندم ازي ناش

 ي فهيوظي راحت به باشد قادر رابطه، نيا در گريد ونيسيكم هر اي يالملل نيب وانيد كه است
 از تسامحي كم با بتوان ديشا نه،يزم نيا در. ندك ليتحم نيچ دولت بر را خسارت جبران
 وقوع به 1991 سال در كه حمله نيا از پس: كرد اد يمثال عنوان به تيكو به عراقي  حمله

  بودجه فقدان به توجه با اما شد؛ محكومي دالر ارديليم پنجاه خسارت جبران به عراق وست،يپ
 ,Nebehay and Chmaytelli (ديگرد هتبرئ غرامت پرداخت از ،يتيامن مسائل ريسا زين و

2018.(  
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  يريگ جهينت
 و 2019 سالي روزها نيآخر در نيچ ووهان شهر در 19 ـ ديكوو روسيو وعيش با

 و مرگ ،يماريب ابتال، موجبات كه ايدن مختلف نقاط بهي ماريب نيا عيسر گسترش آن، متعاقب
 از نيچ دولت زيبرانگ بحث و رشفافيغ رفتار آورد، وجود به راي اقتصاد وي ماد خسارات

 آمده شيپ بحران در نيچي  رمسئوالنهيغ رفتاري  ادامه. كرد جاديا راي شبهات امر، بدو همان
ي برخ گذاشتن مسكوت اطالعات، ازي كسر يامحاء موقع، به و حيصحي رسان اطالع در ريتاخ(
ي ط را شبهات نيا ،)تندداشي افشاگر قصد كهي كسان ازي ا عده واداشتنِ سكوت به و ها داده از

 ،ييكايآمر دولتمردان جمله از دولتمردان، و كشورها ازي برخ كرد؛ تيتقوي كوتاه زمان مدت
 كروناي ريگ همه وعيش در عمد، به كه ساختند متهم را نيچ و آوردندي رو توطئهي  هينظر به

 به استناد دونب هم، متخصصان و استمدارانيس حقوقدانان، از گريدي ا عده. است كرده تالش
 ك،يولوژيب سالح ك يعنوان به 19 ـ ديكوو از نيچي احتمالي  استفاده سوء و توطئهي  هينظر

 در ويي پاسخگو خواهان و دانسته مسئول آمده وجود به اوضاع وخامت در را نيچ دولت
 موضوع تياهم دارد، ادامه همچنان كه اتهامات نيا. شدند دولت نياي  محاكمه اثبات، صورت

 زين و آن تحقق در قصور و آنهاي ا معاهده تعهدات ،يالملل نيب قواعد قبال در ها دولت تيسئولم
 دولت نظر، نيا طبق بر. است دهيكش شيپ را» يالملل نيبي  متخلفانه عمل «مهم اصل ژهيو به
 نيا در خود تعهدات به كرونا، روسيو وعيش و بروزي  نهيزم در منشأ دولت عنوان به نيچ
 و بوده مقصر نهيزم نيا در ها، دولت تيمسئولي  قاعده طبق جه،ينت در و نكرده عمل نهيزم

ي  مسئله از فراتر كه داشت اذعان ديبا الواقع يف. شود يم الملل نيب حقوق نيقوان مشمول
 مختلف نقاط در انسانها مال و جان بر آن سوء آثار و كرونا بحران در نيچ دولت تيمسئول

 را ها دولت موجود، موانع نييتب و معضالت ازيي زدا ابهام بر عالوه تواند يم دهنامبر مبحث ا،يدن
 به الملل نيب حقوق و جامعهي برا موثري گام جهينت در و نموده موضوع تياهم متوجه شتريب
  .گرددي تلق حاضري  زمانه در ژهيو
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  .حقوقي ها پژوهش
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