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Abstract  

The international responsibility of governments is one of the most 

fundamental institutions of international law, which has long occupied 

the members of the international community and has established close 

ties with all branches of international law. The international community 

has been constantly experiencing diverse and emerging legal situations in 

recent decades. Therefore, the cases that hold all governments 

accountable to the international community are not limited to certain 

cases. The outbreak of emerging epidemics, including the new 

coronavirus, is one of the emerging problems that requires international 

cooperation from governments to address them globally. In the present 

article, analytically and descriptively based on library studies and 

international documents, the international responsibility of governments 

to the international community within the framework of the legal entity 

of secondary obligations and the international responsibility of 

governments to unrestricted actions within the framework of pure 

responsibility And their compliance with the responsibility of 

governments in combating epidemics has been analyzed and as a result it 

has been argued that cooperation in the fight against epidemics is a  
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commitment to the international community and negligence on the part 

of the government is negligent. If, it will bring international 

responsibility. 

Keywords: International responsibility; International cooperation; 

Pandemics; Corona virus; International rights 
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 1099-1122صص   1401،خرداد  3شناسي سياسي ايران، سال پنجم، شماره  پژوهشي( جامعه-ماهنامه علمي )مقاله علمي 

 دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیر  مسئولیت بین المللی

 1سينا برزگر جاللي

 2سرویحسن خ

 3شاسهيال کو 

 چکیده :

 ربددازی باشددک  دد  از د  یالملل م  نیحقوق ب  ینهاد ها  نی تر  یادیدولت ها از بن  یالملل  نیب  تیمسئول

حقوق   یرا با هم  شاخ  ها  یرا مشغول ب  خود ساخت  و ارتباط تنگاتنگ  یالمللنیجامع  باعضای  

جامع  بین المللی در ده  های اخیددر برددور مددکاوا در حددال ت ربدد  . الملل برقرار نموده است  نیب

در برابددر جامعدد  را  ها ظهور می باشک. لذا مواردی    هم  دولتقی متنوع و نووضعیت های حقو

. شددیوع بیمدداری هددای همدد  گیددر بین المللی مسئول بنمایک، ب  مصادیق معینی منحصر نمی گددردد

حساب می آیک   ب   نیز از این دست  معضالت نوظهور  جمل  بیماری  رونا ویروس جکیک  از  نوپکیک

   مقابل  با آن ها در سرح جهانی، نیازمنک همکاری های بین المللی دولت ها می باشک. در مقالدد  

مسئولیت بین   ،ب  روش تحلیلی و توصیفی بر پای  مرالعات  تابخان  ای و اسناد بین المللیحاضر،  

للی دولت ها در برابر جامع  بین المللی در چارچوب نهاد حقوقی تعهکات ثانویدد  و مسددئولیت الم

بین المللی دولت ها در برابر اعمال منع نشددکه در چددارچوب مسددئولیت محددا و انرباقشددان بددا 

در نتی دد  مورد تحلیددل قددرار گروتدد  و   مسئولیت دولت ها در زمین  مقابل  با بیماری های هم  گیر

بددوده استکالل شکه    همکاری در مقابل  با بیماری های هم  گیر تعهک در برابر جامع  بین المللی 

 .و اهمال و سهل انگاری در این زمین  بر دولت اهمال گر، مسئولیت بین المللی ب  بار خواهک آورد

 کلید واژه ها:

 نا ویروس؛ حقوق بین المللمسئولیت بین المللی؛ همکاری بین المللی؛ بیماری های هم  گیر؛  رو

 

 

 ران ينور، تهران، ا ام يالملل دانشگاه پ ني حقوق ب یدکتر ی دانشجو 1

  hkh.be82@yahoo.comمسئول( سنده ي)نو رانينور، تهران، ا  اميدانشگاه پ يگروه حقوق عموم اريدانش2

 رانينور، تهران، ا  اميگروه حقوق دانشگاه پ ارياستاد3

 1400/ 01/  17ت :دریاو  تاریخ
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 مقکم  

نیسددت؛   ییایدد جغراو  یمحددکود بدد  مرزهددابیماری های مسری    یریو هم  گبروز، شیوع، گسترش  

 مددی  ها  یماریب  نیدولتها در مقابل  با چن  یالملل  نیب  یو همکار  یهمبستگ  علت  هم  موضوع  نیهم

از  مسددال   نیدد ا، شکه اسددت لی تبک ریگ ایدن یماریب کی ب   1۹ کی  و نوپکیک یماریا نون    ب.  باشک

. لددذا در دوره ب  یک بحران جهانگیر تبکیل شکه استخارج و    یموضوع بهکاشت جهان  کی   رهی دا

 گددری از هددر دوره د شددتریب ریدد هم  گ  یها  یماریدولت ها در مقابل  با ب  یالملل  نیب  یهمکار   نونی

تابعان حقوق بین الملل پی برده انک    راه حل مقابل  با معضالت سالهاست     ضروری می نمایک.

در اصددل بدد  همددین بین المللی همبستگی می باشک. چرا    مناوع مشترک، در اتحاد نهفت  است و  

. بکین ترتیب می تددوان نتی دد  گروددت  دد  سددر   علت بود    سازمان های بین المللی پکیک آمکنک.

شک حقوق بین الملل، باور ب  اصالت و رعایت مناوع مشددترک بددین منشاء نظاممنکی و رونک روب  ر

با توج  ب   1۹مع الوصف، دنیاگیری بیماری های هم  گیر همچون بیماری  وویک  المللی می باشک.

این     ل جامع  بین المللی را درگیر خود نموده و مناوع مشترک همدد  دولددت هددا در نددابودی و 

 ؛می باشک؛ پس مبارزه با آن تعهکی است در برابر جامع  بین المللددی  مقابل  با آثار سوء این بیماری

لذا نهاد مسئولیت بنین المللی ب  عنوان ضمانت اجرا تحقق عملی همکدداری هددای بددین المللددی در 

بی مباالتی در این زمین  نیز ب  تا یک مددواد   مقابل  با بیماری های هم  گیر خواهک بود. بکین ترتیب

مسئولیت بین المللی را بر دولددت اهمددال  ددار  در بددر خواهددک   ،لمللی بهکاشتمقررات بین ا  6و5

. مسئل  اصلی این پژوهش چگونگی ترابق »نهاد مسئولیت بین المللی دولت ها« با ت» لیف داشت

دولت ها ب  مقابل  و همکاری بین المللی در مقابلدد  بددا بیمدداری هددای همدد  گیددر« مددی باشددک. بدد  

چ  در قالب نظدداا   و تحقق نتی  ، وروض مختلف مسئولیت بین المللی  منظورحل دقیق این مسئل 

حقوقی تعهک ثانوی  )مسئولیت برای اعمال منع شکه( چ  در چددارچوب نظدداا حقددوقی مسددئولیت 

محا )مسئولیت در برابر اعمال منع شکه( ب  روش تحلیلی و توصیفی بر پای  مرالعات  تابخاندد  

 یق، تحلیل و بررسی قرار گروت  است.ای و اسناد بین المللی، مورد تکق
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 های همه گیرجهانی و لزوم همکاری دولتها درمقابله با بیماریمنافع مشترک  -1

 ایسددتچنک ده   .شکه است لی تبک یالملل نیدغکغ  مشترک ب کی ب     هم  گیر  یها  یماریبه  امروز

 یتیامن  کی تهک  کی ب  عنوان    ریوراگ  ینوع انفوالنزا  کی   ای و    نی نو  یمسر  یهایماریب  وعی   خرر ش

 یاگرچ  ب  مرگ اوراد نسبتاً انددک  ۲00۳سارس در سال  نکهی گسترش وزا .ردیگیمورد بحث قرار م

 ابددکی توانک گسترش   یم  عی چقکر سر  یماریب  کی اخرار داد       یالمللنیب  جامع  ب  یول  ؛شک  ن رم

 .را ب  خرر انکازد یانسان تیو امن

 یالمللدد نیب یابوال نگراندد  یماریب  وعیبا ش  همچنین  ۲005در سال    یگزارش سازمان بهکاشت جهان 

 دد   یبدد  رددور کی مررح  رد یلالمل نیب  یمرابق با مقررات بهکاشت  یالملل  نیب  تیدر خصوص امن

 عی سددر وعیخددود را در خصددوص شدد   قیدد عم  ینگران  ۲014  یجوال  لی در اوا  تیامن  یشورا  یاعضا

. درخصددوص ویددروس ابددوال،  ردنک  اعالا  ،قای غرب آور  ی شورها  یمرگبار ابوال در برخ  روسی و

برای نخستین بار در تاریخ قرعنام  های شورای امنیت، شیوع یک بیماری بدد  منزلدد  تهکیددک علیدد  

ب  سالمت و بهکاشددت  چنین رهیاوتی از امنیت نسبت 1صلح و امنیت بین المللی مررح شکه است.

عمومی هم از جهت ذاتی و هم ب  لحاظ ابزاری برای مقول  امنیددت انسددانی داری اهمیددت اسددت. 

امنیت انسانی امراض را مشکلی می دانک    در صورت شیوع، یکی از علل اساسی مرگ زودهنگاا 

جوامع تاثیر گذار میلیون ها انسان خواهک شک و نبایک آن را صروا عاملی دانست    بر ثبات داخلی 

 ۲است

توانددک  یمدد  یالمللدد  نیبحددران بدد  کی بعنوان  رونا  روسی و یریگ ابوال، هم  روسی و وعیهماننک ش

 تیدد امن  یشورا  یدر  نفرانس مربوعات  کی بلژ  نکهی نماباشک.  یالملل  نیب  تیصلح و امن   یعل  یکی تهک

 
Security Council Press Statement on Ebla, U.N Press Release SC/11602. Oct -1

15, 2014 
2-Goals and Objectives of WHO at: 

http://www.who.int/healthpromotion/about/goals/en   
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 رونددا را در   روسیدد بددا و  باطبحث در ارت  تیامن  یشورا  یزمان:  اظهار داشت  ۲0۲0   ی وور  ۳مورخ  

 قلمکاد  نک. یالملل نیب تیصلح و امن  یعل یکی دهک،    موضوع را تهک یدستور ار خود قرار م

هستنک   روسی و  وعیاز ش  یری   ب  دنبال جلوگ  یی شورها  یبرا  یتوانک مناوع متقابلیموضوع، م  نی ا

و  مددک  یمنددابع  دداو  نی نک اعم از تام   ادی هستنک، ا  یریهم  گ  نی با ا  ری   درگ  یی شور ها  ای و  

 کسددانی آمددوزش    ،یو وندد   یتخصصدد   یشگاهی خکمات آزما  ،یپزشک  زاتیاز جمل  ت ه  یوور  یها

راسددتا و امکددان  نیدد در ا یاقعو و حیصح یها یو ارالع رسان  روسی و  عی سر  صیپزشکان در تشخ

 تی عادالن  در  نار ادام  اعمددال محددکود ی رونا ب  روش روسی هم   شورها ب  وا سن و  یدسترس

 ۳. رونا روسی  ن شکن و ش ی تا زمان ر یو خارج یداخل یمساورت یها

 .خود قرار دهددک ریدولت را تحت تاث کی  یداخل تیتوانک حا م یم یزا ب  آسان یماریعامل ب  کی  

تماا     یدر نت  .سازد  یوارد م  بی نک و ب  اقتصاد آن آس  یم  یبانقر  را  چرا    شهرونکان آن دولت

 یکیدد تهک  تواننددکیم  ،هستنک  یالمللنی   قابل انتقال در سرح ب  یرس شنکه و م  ،نی نو  یها  یماریب

مقابل  با   یبرا  یو مکون  قیدق  ی   برنام  ها  یلذا تا زمان  .نکی ب  شمار آ  یانسان  تیبر امن  یالملل  نیب

، ۲015)بری یت، باال خواهک بود  اریآنها بس  یکی وجود نکاشت  باشک امکان باز پک  ییهایماریب  نیچن

 . 4(10و۹ص

در  کددای مشددار ت آمر لیدد ،در خصددوص دال یاز پژوهشگران حوزه سالمت جهددان جانسون کاپیم

پددرداختن بدد  آن  است  دد جهانشمول  ی: بهکاشت ذاتا ارزشکی گو  یالملل م  نیگسترش بهکاشت ب

بهکاشت   ن یدر زم  یگذار ی سرما  نی دهک. اوزون بر ا  یبرتر و بهتر قرار م  تیموقع  کی را در    کای آمر

 5ت.مشترک نکارنک را وراهم خواهک ساخ یهامتحکه ارزش  االتی    با ا  ییگو با  شورهام ال گفت

 
https://www.un.org/press/en/2020/200203_SC.doc.htm -1 

Brijit-2 
Fresh Talk,  Vital U.S.Interest. aMicab Johnson, Why Foreign Health Aid Is  -3

October 23, 2012 
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 یجهان یهای   نگران سازدینکت  را روشن م نی ا ،سالمت یالملل نیموجود در مقررات ب  تعاریف 

 .است یمتمر ز بر امکان اثر ورامرز  ق،ایس نی در ا

 یتوانک موجبات نگران یدولت خاص م کی ن یدر قلمرو سرزم  یماریب  کی   وعیش  ،گری ب  عبارت د 

خواهددک   زیدد ثالددث ن  یاتباع دولت ها  کی موجب تهک  یماریها را وراهم آورد چرا   آن بدولت  ری سا

 . (۲5، ص۲01۲، 6)روزماری و جوزفشک

نحددو  نی ب  ا گرددیدولت محکود م  تیبر حا م  یآن است    مکاخالت احتمال  فی تعر  نی از آثار ا

 کیدد دولددت هددا بدد  وجددود آ ری نسبت بدد  سددا کی    تهک ردیگیان اا م یمواردمکاخالت در    نی    ا

اجازه مساعکت و ارائ   یزمان یسالمت سازمان بهکاشت جهان  یالملل  نیاز منظر مقررات ب  نی بنابرا

الملددل خواهددک داد   نیحقوق ب  گرانی باز  گری را ب  د  یارالعات مربوط ب  سالمت و بهکاشت عموم

حاصل شکه  یک سالمت عمومضدر روع مواضع   یاثر عکا مشار ت دولت  رد  یالملل  نیب  ی   نگران

  .(۳۲-۳0، ص۲014، 7)رشمیباشک

شرایط  نونی حقوق بین الملل سالمت با شیوع بیماری  رونا، در معرض توج  بیشددتری قددرار در  

گروت  و حق نیز آن است    بشر در شرایط  نونی، برای غلب  بر این بحران جهانگیر بیش از پددیش 

را هددکف قددرار  یوددرد انسددان یماریب نی روشن است    ا نیازمنک ب  همبستگی بین المللی می باشک

را  ییایوستفال یهاامکان دارد دولت ملت ای آن است    آ یاز نظر حقوق ی. اما پرسش اساسکدهیم

است    ثابت نموده است  ییاز معکود نمون  ها یماریب نی  نک؟ پاسخ مثبت است. اتفاقا ا ماریب زین

 وعیاز شدد   یریشددگیپ  ن یو توسع  ممکن است نتواننک در زم  شروتیدولت ها صرف نظر از درج  پ

 گری د یشونک. لذا مفهوا ناتوان یناتوان تلق  نی و مقابل  با آن  نترل موثر داشت  باشنک و بنابرا  یماریب

واقددک   یها بدد  نحددوو ا نون هم  دولت  ستیاوغانستان و...  ن  یماننک سومال  ییمحکود ب  دولت ها

 (.14و۲۳: 1۳۹۹) بیگ زاده و سایرین،  نترل موثر شکه انک. اریمع

 
4- Rosmary & Josef 

Rashmi -1 
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 در مقابله با بیماری های همه گیر ین المللی دولت هامسئولیت ب -2

 ربددازی باشددک  دد  از د  یالملل م  نیحقوق ب  ینهاد ها  نی تر  یادیدولت ها از بن  یالملل  نیب  تیمسئول

حقوق   یرا با هم  شاخ  ها  یرا مشغول ب  خود ساخت  و ارتباط تنگاتنگ  یالمللنیجامع  باعضای  

 شدد ی  تددب و انک  ،مقدداالت  ینهاد حقوق  نی ا  یباال  تیبا توج  ب  اهم  .الملل برقرار نموده است  نیب

 8همچون هربرت هارت شمنکانی از انک یشمار قابل توجه .وجود دارد ن یزم نی در ا  یگوناگون یها

گردد و مرابق  یم یبنک میتقس  ی در زمره قواعک ثانو یالملل نیب تیمعتقکنک قواعک مربوط ب  مسئول

 کاتو  نترل روتار پرداخددت و تعهدد  میب  تنظ ماًیهستنک    مستق یقواعک  یقواعک اول  زین   ی نظر  نی ا

اصالح و اعمال قواعک   نییهستنک    ب  تع  یقواعک   ی اما قواعک ثانو  کی نما  یم  نیتابع آن خود را مع

تعهددکات   یدد بددر پا ای  گری ککی تعهکات دولت ها در قبال  (.۲1۳: 1۳۹0،  یعبکالله)پردازنک یم  یاول

چنک  والملل است    ب  صورت دو جانب   نیحقوق ب یقواعک و مقررات  ل   ی بر پا  ای معاهکه است  

 دد  دو دولددت در قبددال   یتعهددکات  یعندد ی گردنک. تعهک دو جانبدد     یم  میتقس  زیجانب  و هم  جانب  ن

از دولددت هددا   ی   دولت در قبال گروه  یتعهکات  یعنی تعهکات چنک جانب   .  شونکیمتقبل م  گری ککی 

 نیو تعهک در برابددر جامعدد  بدد   عاا الشمولهمان تعهکات    یعنی جانب   تعهکات هم   .شود  یمتقبل م

دولت   یالملل  نیب  تیهستنک    نقا آنها موجبات مسئول  یهم  تعهکات ووق الذ ر تعهکات  المللی

تعهکات صرواً  نگون ی دولت ناقا ا  تیاز موارد استناد ب  مسئول  یدر برخ.  آورد  یرا وراهم م ناقا

 جانب دولت زیان دیکه از نقا تعهک امکان پذیر است. از

اما در برخی دیگر از مواقع استناد ب  مسئولیت ناشی از نقا تعهکات عاا الشددمول توسددط همدد   

ک خواه متضرر نشکه باشک چددرا  دد  دولت ها امکان پذیر است؛ خواه از نقا مزبور زیان دیکه باش

تعهکی در برابر جامع  بین المللی بوده و هم  اعضای جامع  بین المللی بدد  واسددر  نقددا تعهددک 

 .۹(۲5: ۲007) یس و شلتون، مورد نظر دچار زیان حقوقی گشت  انک

 
Herbert Hart -1 

1- Kiss, A. & Shelton 
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 میددان  دد  اسددت مددواردی بدد  ناظر دولتها المللی بین تعهکات نقا درمورد مسئولیت عاا قواعک

 بددرای الملددل حقوق بددین خاص، مقررات وقکان در باشک. نشکه پیشبینی خاص ای قاعکه رروین

 خدداری تعهددکات دولددت نقددا بار زیان آثار روع ب  راجع خصوص ب  جکیک تعهکاتی  شورها

 دوا وصددل دادگسددتری و المللددی بددین دیددوان اساسددنام  ۳6 مدداده ۲ بنک در    آورد می بوجود

 شددکه اشاره آنها ب  دولتها المللی بین مسئولیت درخصوص الملل بین حقوق  میسیون پیشنویس

 (.۲58 :1۳8۳ )زهرایی،است

 ی شددورها  یبار ضددرورت همکددار  نینخست  یدولت برا  یالملل  نیب  تیمسئول  سی شنویررح پلذا   

اعددالا نمددوده   ،الملددل  نیقاعکه آمره حقوق ب  کی   یب  نقا جک  کنیبخش  انی را در پا  کهی انکی ز  ریغ

 ینقا تعهکات عاا الشمول لحدداظ  ددرده و بددرا  یرا برا  تیدوگان  مسئول  ستمیب  عالوه س.  است

 نیرا رقم زده اسددت همچندد   یمضاعف   ی الملل عاا تعهکات ثانو  نیقواعک آمره حقوق ب  ینقا جک

استناد ب  نقا   یاز نقا تعهکات عاا الشمول متضرر نشکه انک را برا  ماًی   مستق  ییحق  شورها

از   یبیتر   هم  نشان دهنکه، محفوط دانست  است؛ اینها  در  ل  یالملل  نیتعهکات در مقابل جامع  ب

.)احمکی نددژاد، پیشددین، مددی باشددک  دولددت  یالملل  نیب  تیدر حقوق مسئول  شرویو توسع  پ  نی تکو

 نهاد مسئولیت بین المللی ب  همین ا ختم نمی شود.اما دامن  شمول  (۹81ص

چرا   در ده  های اخیر ب  واسر  گسددترش تکنولددوعی، علددم و صددنعت بددا شددکل جکیددکی از  

در برابددر  بددین المللددی دولددت مسددئولیت"عبارت است از مسئولیت بین المللی مواج  شکه ایم     

الملددل بددا   نیحقوق بدد    ی نظاا قواعک ثانوساز و  ار در چارچوب    نی دادن اقرار  10"اعمال منع نشکه

 ،نشددکه  عوهل  نخست در قالب اعمال من  است. چون در  همراه  یاریبس  یها و تناقا ها  یدشوار

. بددکین برسددک  المللنیحقوق ب   ی قواعک ثانو  یوجود نکارد    نوبت ب  اجرا  یا   متخلفان  وعل  چیه

حقوق بین الملل شکل گروددت  دد  یددک دولددت ترتیب با هم  ابهامات موجود، این تعهک اولی  در  

 
 

Liability of States in Absence of an Internationally Wrongful Act.-1 
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متعهک است در مواردی    برخی اعمال منع نشکه اش    تحت شرایط معینی من ر بدد  خسددارت 

 (10:  1۳۹5) راوورد، ترجم  حکادی،   سایرین می شود، جبران  نک.

نهدداد   در ادام  ب  تحلیل مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر جامع  بین المللددی در چددارچوب 

حقوقی تعهکات ثانوی  و مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال منددع نشددکه در چددارچوب 

مسئولیت محا و انرباقشان با مسئولیت دولت ها در زمین  مقابل  با بیماری های همدد  گیددر مددی 

 پردازیم.

 مسئولیت بین المللی دولت ها در چارچوب نهاد حقوقی تعهدات ثانویه -2-1

 ونیسدد یتوسط  م  یالملل  نیدولتها در برابر اعمال متخلفان  ب  یالملل  نیب  تیمسئول  سی نو  شیررح پ

سددازمان  یو ب  م مع عموم بی تصو ۲001جلس  آن در سال   نیالملل در پن اه و سوم  نیحقوق ب

 نیدد اما ا  ؛ستی شورها الزاا آور ن  یبرا  یاز نظر قانون  سی نو  شیررح پ  نی اگرچ  ا  ک.ملل ارسال ش

 .است یارزش اقناع یسنک معتبر بوده و دارا

 نیو حددل و وصددل اختالوددات بدد   یالمللدد نیب  نیقددوان  ریغالبدداً در تفسدد   یدادگستر  یالمللنیدیوان ب 

 نی اررح مذ ور،    ادی ز  یارزش اقناع  یاصل  لیدل  .شودیم  لمتوس  سی نو  شیررح پ  نی ب  ا  ، شورها

قواعددک  ،رو نیدد ااز  .اسددت کهیرسدد  یعرودد  الملددلنیحقوق ب تیمقررات آن ب  وضع  شتریب  است   

از   ولی  ،امکهیدر ن  یالملل  نیب  معاهکه  کی دولت با آن    هنوز هم ب  صورت    یالملل  نیب  تیمسئول

: 1۳۹0 )حلمی،بوده است یها م ردولت انیو حل و وصل اختالوات م یالمللنیدر روابط ب ربازی د

1۲) . 

ان دداا  یب  رور مشخص بددرا، هر  شور  دولت ها  یالملل  نیب  تیمسئول  پیشنویس  ررح  کگاهی از د 

آنکدد    یبددرا  و  دارنددک  یمسددتقل  یالمللدد نیب، مسددئولیت  اعم از وعل و ترک وعددل  ،متخلفان مات  اقکا

 تیدد قابل یکدد ی دو عنصر در  نار هم وجود داشددت  باشددنک  دد   کی احراز شود با  یالملل  نیب  تیمسئول
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این  1. ماده 11است یالملل نیمتخلفان بودن آن اقکاا ب  لحاظ ب یگری و د تانتساب آن اقکاا ب  دول

 نیبدد  تی شور من ر ب  مسددئول  کی از جانب    یالملل  نیهرگون  عمل متخلفان  بررح بیان می دارد:  

. از همین تعریف مشخص می گددردد  دد  مسددئولیت بددین المللددی دولتهددا شود  یآن م  یبرا  یالملل

تعهکی است ثانوی     ب  دنبال نقا تعهک اولی  بر دولت ناقا بار میگردد و همچنین از عبددارت 

پیکاست    آن تعهک اولی ، میتوانک تعهک دو جانب  ، چنکجانبدد  و   1۲"هر عمل متخلفان  بین المللی"

هم  جانب  باشک. می توانک تعهک معاهکه ای باشک؛ یا تعهکی عاا الشمول در برابر  ل جامعدد  بددین 

 تعهددکاتی  شورها برای الملل حقوق بین خاص، مقررات وقکان درالمللی باشک. ب  عبارت دیگر 

 در    آورد می بوجود خاری تعهکات دولت نقا بار زیان آثار روع ب  راجع خصوص ب  جکیک

 بین حقوق  میسیون پیشنویس دوا وصل دادگستری و المللی بین دیوان اساسنام  ۳6 ماده ۲ بنک

  (.)زهرایی ، پیشیناست شکه اشاره آنها ب  دولتها المللی بین مسئولیت درخصوص الملل

 یدر حقوق روا دارد    بر اساس آن شددهرونک مدد   ش ی ر  یاز مناوع عموم  یبانیدر پشت  یاقکاا قانون

 تیدولت استناد  ننکه ب  مسئول.نکی درخواست نما  یاز مناوع عموم  تی حما  یتوانست از دادگاه برا

 ینفددع حقددوق  کی   ی خود،در خصوص ادعا  نبر  با نقا تعهکات در برابر همگادر رابین المللی  

 متوج  آن دولت نباشک. یمیمستق انی ز چیاگر ه یحت ؛دارد میمستق

 نیدد ا .اقام  دعوا نکارد  تیاهل  چگون یمررح  رد    ه  یتی را از جانب موجود  یی ادعا  توانیم  حتی 

 گددری از جامع  است و ادعا در وهل  اول از جانب شخص د  فی بخش قابل تعر  کی دولت خواهان  

بر نقک حقوق   کیتا .از آن است  یجزئ  هم  هانبلک  ب  نفع جامع  است    خوا  ؛ستین  گری نهاد د  ای 

 48موضددوع در مدداده    نیدد باشددک ا  کی دولت ها شر  ری متعلق ب  خواهان است    ممکن است با سا

 (.۲10)حکادی، پیشین: مررح شکه است 1۳دولت یالملل نیب تیمسئول  سی نو شیررح پ

 
1- Article 2 of Responsibility of state for Internationaly Wrongful Acts  

Internationally Wrongful ActEvery  -2  

Responsibility of States for Internationally  raft Articles onArticle 48 of d-1

Wrongful Act 
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هم تعهک در برابر جامع  بین المللی هر دو نوع تعهک را می بکین ترتیب هم تعهکات معاهکه ای و  

توان تعهکی اولی  در نرر گروت    نقا آن ها در چارچوب نظاا تعهکات ثانوی ، مسئولیت بددین 

 المللی را برای دولت ناقا، در مفهوا مرلق ررح پیش نوبس، محقق  نک.

تنتاج گردیک؛ رویکرد ما بیشتر ندداظر بددر مع االوصاف، همانرور    در گفتار قبل نیز استکالل و اس 

مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابل  با بیماری های هم  گیر و عکا همکدداری بددین المللددی در 

 این زمین ، ناشی از نقا تعهکات عاا الشمول در برابر جامع  بین المللی می باشک.

 های زیر بررسی می گردد:با این وجود، ذیال وروض مختلف مسئولیت برای هریک از مولف   

 

 بروز بیماری های همه گیر: -الف

تواننددک بدد  شددکل   یمدد   هددای همدد  گیددر،  یماریب  کی بروز    ؛کی گرد  انیب  یک   در وصل    گون همان

چنددک  ،کیدد ک. در صورت مواجه  با یک بیماری هم  گیددر نددو پباشک  یکی ب  شکل نوپک  ای ی  کی بازپک

بوده و ساخت دست بشر  یشگاهی آزما یماریب کی  ،کی نوپک یماریب. اول آن    ورض مک نظر است

صددورت بددار  نیدد در ا ،کآورده باشدد  کی را پک یمارینوع ب  نی ب  صورت آگاهان  ا  یاگر دولت   است  

 هم  گیددر   یماریب  کی ظهور    ای   یکی اما اگر نوپک  .را بر دوش خواهک گروت  سمی وتروریب  تیمسئول

 ییآب و هددوا  طی بددر اثددر شددرا  ایدد   یعیجهش رب  کی بشر بوده و ب  صورت    اریخارج از اخت  کی جک

 دد  در خدداک آن   یاز جانددب دولتدد   عمکیو    ،آمکه باشک  کی خاص پک  ینکگبر اثر سبک ز  ای خاص  

متوجدد    یتیخددارج بددوده و مسددئول  سمی وتروریبحث از چارچوب ب  ؛کآمکه نباش  کی پک  یماریب  نیچن

 :وجود دارد یالملل نیاهکه بعهم م سمی وتروریدر خصوص ب. باشک یدولت نم

جهت  مک بدد   یالملل نیمختلف ب یو هم نهادها "کی ولوعیب  یسالح ها  بین المللی  وننسی نوا" 

 بیدد ترغ نیو همچندد  کیدد ولوعیب یهاسالح ونیان اا تعهکات آنها ب  موجب  نوانس  یدولت ها برا
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جملدد  دستور  ددار خددود قددرار داه انددک؛ ازاین موضوع را در  مذ ور    ونیدر  نوانس  تی آنها ب  عضو

 نیهمچندد   زیدد و ن  یسددازمان بهکاشددت جهددان  ،سددرخ  بیصل  یالمللنیب  ت ی م  ،نترپلی ا  ،اروپا   اتحادی 

بددا  ، مک ب  دولت ها یبرا یالملل نیب یهمکار تیاهم ن یزم نی در ا تیامن  شورای  1540قرعنام   

 . نک یاشاره م کی ولوعیب یهامقابل  با سالح ب  منظور ،ت رب  و منابع محکود

 

 ونیدر خددود  نوانسدد   نیهمچن  کی ولوعیب  یهادر مقابل  با سالح  یالملل  نیب  یهمکار  ل مضاواً مسئ  

وهددم جددزو آن دسددت    گروتدد  اسددت.آن مورد توج  قددرار    10  ماده  ۲در بنک    کی ولوعیب  یسالح ها

گفتار پیش ذ ر شک، دولت را در برابر جامع  بین اعمالی ست    اقکاا ب  آن، مرابق آن چ     در  

 المللی مسئول می گردانک.

 شیوع بیماری های همه گیر: -ب

در این بنک، صرف نظر از چگونگی ظهور بیماری، شیوع یک بیماری هم  گیر مک نرر است. بکین 

لت، ب  چ  ترتیب، در صکد بیان آنیم    علل و شیوه هم  گیری بیروی  بیماری در سرزمین یک دو

مذ ور وا نش   طی منظور در شرا  نی بکنحوی باشک مسئولیت بین المللی بر آن دولت بار می شود؟  

 :می ن یم لیو عملکرد دولت ها را با دو ورض تحل

 ؛ بی مباالتی در ممانعت از شیوع:فرض اول

در این ورض وارغ از شیوه بروز بیماری، دولت وضعیت موجود را جکی نمی گیرد و دچار سددهل 

انگاری می شود و بیماری ب  یک اپیکمیک گسترده تبکیل می شود و همچنین ب  دلیل بددی مبدداالتی 

دولت مبنی بر عکا اعالا ممنوعیت تردد های بین المللی بخارر وضعیت موجود؛ مسدداورت هددای 
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سبب سرایت بیماری هم  گیر ب  بیرون از مرزها شکه و  شور همسددای  و یاشددک  ددل   برون مرزی

 14:جامع  جهانی را درگیر  نک. منظور از سهل انگاری و بی مباالتی یعنی عکا رعایت موارد زیر

 

 عکا ارالع رسانی وضعیت موجود ب  سازمان بهکاشت جهانی •

اپیکمی مراعات میگردنک از جملدد    عکا رعایت شیوه نام  هایی    بمنظور جلوگیری از •

واصل  گذاری اجتماعی، اعالا ممنوعیت تردد و مساورت، استفاده صحیح از توان مرا ز 

 درمانی

برور  لی امتناع از همکاری های بین المللی بویژه عکا همکاری بددا سددازمان بهکاشددت  •

 جهانی

امات ووق الددذ ر ریشدد  در در ورض ووق، چون دولت اقکامات الزا را ب  عمل نیاورده است )اقک

تعهک معاهکه ای دارنک    در زیر نویس صفح  قبل معروی گردیکه انک( در برابر جامع  بین المللی 

مسئول می باشک. البت  عالوه بر تعهکات معاهکه ای، صرف بی مباالتی در اینگون  مسائل بدد  علددت 

رابر جامع  بین المللی مددن بدداب نقا نفع مشترک جامع  بین المللی نیز دولت سهل انگار را در ب

 تعهکات عاا الشمول مسئول خواهک نمود.

 فرض دوم؛ عدم توانایی در مهار، علی رغم سعی بسیار:

در این ورض دولت علی رغم رعایت موارد وددوق و اسددتفاده از حددکا ثر تددوان خددود در  نتددرل و 

و بکین ترتیب اپیکمی بدد  جلوگیری از شیوع بیماری، در مهار هم  گیری بیماری مووق نمی شود.  

بیرون از مرزها سرایت می  نک. در چنین وضعیتی ررح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها 

 
مقررات    6و نیزدر ماده    (WHO)اساسنام  سازمان بهکاشت جهانی  66و    6۳موارد بیان شکه، در مواد   -1

بهکاشت این م  1۲و    ۲و همچنین در مواد    (IHR)عمومی  اقتصادی و اجتماعی و  لیت هم   یثاق حقوق 

ب  تفصیل    ۲5موارد در ماده   این اسناد  بعک هم   اعالمی  جهانی حقوق بشر ذ ر گردیکه است    در وصل 

 مورد بررسی قرار می گیرنک. 
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در وصل پن م، عوامل راوع مسئولیت بین المللی را برور صریح ومشخص بر شمرده    از میان آن 

از مسددئولیت بددین  ها اضررار ضرورت و وورس ماعور از مواردیست    در چنین ورضی دولت را

 المللی مبرا می  نک؛ چرا    وضعیت موجود خارج از توان و دولت رخ داده است. 

 یورامددرز انیدد از ز یریشددگیمواد پ))سی نوشیپ حاتیاز شرح و توض  7بنک    و همینرور می توان ب 

  دد ،ینت ای تعهکات ب  وعل  یبنکمیدر تقس ک،ی گویم اشاره  رد    15((خررناک یهاتیاز وعال  یناش

وجددود نددکارد  دد    ینیتضددم  چیهدد     یو در نت  شودیم  یاساساً تعهک ب  وعل تلق  ،یریشگیب  پ  هکتع

 شود. بارانی ز   یمانع از وقوع نت از،یهم  اقکامات مورد ن یدولت مربور  با وجود اجرا

 مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال منع نشده -2-2-2

پس از وددراز   تاًی شروع  رد و نها  1۹87موضوع را از سال    نی ا  یرو   ار  الملل  نیحقوق ب  ونیسی م

 یاز همان ابتددکا جددکال مفهددوم.  خاتم  داد  ۲006در سال    یسی نو  شیوراوان با انتشار پ  یو ورودها

 نیبدد   وقاز اعمال منع نشددکه در حقدد   یناش  یالملل  نیب  تیمسئول  گاهی درباره معنا و جا  یقابل توجه

 کیدد سدداز و  ددار جک نیدد    مشخص بددود هددکف از ا یدر حال گری ب  عبارت د  .الملل وجود داشت

 تیساز و  ار همچون قواعک مسئول  نی معلوا نبود    ا  قاًیاست اما دق  کگانی د  انی جبران خسارت ز

 بدر قالدد   ایدد   ردیدد گ  یالملل قددرار مدد   نیحقوق ب   ی بابت اوعال متخلفان  قالب قواعک ثانو  یالملل  نیب

 یالملل با دشددوار  نیحقوق ب   ی ساز و  ار در چارچوب نظاا قواعک ثانو  نی دادن اقرار  ؛ یقواعک اول

 .همراه بود یاریبس یها و تناقا ها

 یوجود نکارد    نوبت ب  اجرا  یا   متخلفان  وعل  چیه  ،نشکه  عدر وهل  نخست در قالب اعمال من 

  یدد موضوع در چارچوب قواعددک ثانو  نی اگر ا  یبرسک و در وهل  بعک  المللنیحقوق ب   ی قواعک ثانو

نشکه واجک خسارت   ع   با اعمال من  نبود جز آنهیچ چاره ای     ،گروت  یالملل قرار م  نیحقوق ب

 .شودیان اا م مللالنی   با اعمال ممنوع  در حقوق ب ردیصورت گ یهمان روتار

 
Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous  -1

Activities, with commentaries 
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موضددوع   نیدد بددر ا  یعمددوم  یتواوق.  شکیم  تمخ  یرمنرقیغ  یریگ    ینت  کی ب     اوتیره  نی ا  نی بنابرا 

 دد  مسددتلزا زدودن  یالمللدد  نیمربوط ب  وقوع وعل متخلفان  بدد  تیوجود داشت    برخالف وضع

خسارت در مورد اعمال مددن نشددکه از حددکت و   جبرانهم  گون  آثار وعل متخلفان است تعهک ب   

 .اسددت  کهی د  انی خسارت ز  لیاز تحم  یریجلوگ  ،و از آن ا    هکف  ستیشکت مشاب  برخوردار ن

 .کنکیم تی پرداخت غرامت  فا    ینتدر

 نیحقددوق بدد   یقواعک اول لی موضوع ذ نییجز تب یگری راه حل د  چیه  یدست مشکالت مفهوم  نی ا 

الملل در ابتکا ب   نیحقوق ب ونیسیبود    اگرچ   م لی دال نیاتفاقاً ب  هم  .گذاشت  ینم  یالملل باق

 نیدولتها اعمال من نشکه را در  نار اعمال متخلفان  بدد   یالملل  نیب  تیموضوع مسئول  یهنگاا بررس

مکتی آن را از این چارچوب  نار گذاشت و در مسیر دیگددری ، پس از  دولتها قرار داده بود  یالملل

. بکین ترتیب این هم  ابهامددات (10ص  1۳۹5)جیمز  راوورد، ترجم  حکادی مهکی سال  قرار داد

و تردیک هایی    مچنان وجود دارد؛ این تعهک اولب  در حقوق بین الملددل شددکل گروددت  دد  یددک 

ع نشکه اش    تحددت شددرایط معینددی من ددر بدد  دولت متعهک است در مواردی    برخی اعمال من

 خسارت سایرین می شود، جبران  نک.

ب  ترتیب برای مفدداهیم »مسددئولیت بددین  17"لیبیلیتی"و   16"رسپانسبیلیتی"در زبان انگلیسی دو واعه  

المللی بابت اعمال متخلفان  یا منع شکه« و »مسئولیت بین المللی بابت اعمال منع نشکه« ب   ار می 

در  یالمللدد  نیدولت بابت اعمال متخلفاندد  بدد   تیمسئول  یو ساز و  ارها  یحقوق  می اگرچ  رعرود.  

 ونیسی ار  م نیو همچن کیآثار آ ادم قی از رر یو در تئور یالملل نیب ییقضا   ی رو  قی عمل از رر

 .شکه است تیتثب یالملل ب  خوب نیحقوق ب

 
Responsibility -1 

Liability -2 
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در واقع   .ستیچنکان روشن ن  یالملل  نیعمل متخلفان  ب  ابیدولت در غ  تیمسئول  می اما مفهوا رع 

، سددال 18مونت وئی).محل م ادلة اسددت یاصل عرو کی حکاقل ب  عنوان  تیمسئول نی وجود خود ا

 تیهمچون مسئول  یاعمال متخلفان  اصرالحات متعکد  ابیدر غ  تیمسئول  یبرا  (50۳، ص  ۲010

مرلددق و... اسددتفاده شددکه   تیمسددئول  ،محا  تیلومسئ ،  ینیع  تیخرر مسئول  تیبکون خرا مسئول

 است.

در       یماریب  نی ا   ادی درباره علت ا  یمختلف  لی ، دال1۹-کی  ووبیماری هم  گیر    یکاری از زمان پک

و ، مرددرح شددکه اسددت.  صورت پانکمی  لی  جامع  جهانی را در گیر خددود سدداخت حال حاضر ب   

همانرور    هم در وصل یک و هم در ابتکای همین گفتار در خصددوص بیمدداری هددای نددو پکیددک 

مررح گردیک؛ وروض مختلفی در چنین شرایری قابل ررح است    هر یک از ایددن علددل ورضددی 

بر داشت  باشک. در خصوص دنیا گیری بیمدداری  رونددا، وا نش حقوقی خاص  خود را می توانک در  

و  کیدد  دد  در بددازار خر شددودیمربددوط م یواناتیدر بکن ح  یماریب  نی علت، ب  جهش ا  نی مشهورتر

)م ل  علمددی اینترنتددی گروتنکیمعامل  قرار م  وردم  نیهوانان در ووهان چ  یوحش  واناتیوروش ح

 .1۹ساینتفیک آمریکن(

دربدداره موضددوع  یحقددوق لیدد در هددر تحل   ینکارد در نت ی امل تیقرع  زین  تی روا  نی از آن ا    ا 

 بر  قسمت از گفتار دوا از وصل دو،  نی ا  تصور  را نگهکاشت. ب  هر حال،  اطیجانب احت  کی  رونا با

بددازار خریددک و   دخالددت  عکا دخالت و عمک دولت در بروز  رونا ویروس جکیک بوده و ورض بر

 .قرار دارد 1۹-کی  وو یماریب  ادی در ا یوانات وحشی و تغزی  از آنهاوروش ح

باشددک. ابعدداد گسددترده و  زیدد ن  گری مشاب  د  یها یب  ورض  یتسر  بلآن قا  یهااوت ی   کی هر چنک    شا 

 یبددرا  یهددا اصددوالً تعهددکدولت  ایدد  دد  آ   شکیم  شیسوال مقکّر را پ  نی ا  یماریب  نی ا  ینیوراسرزم

آن اسددت  دد   قددتی. حقریدد خ ای دارنک  ییهاتیوعال نیچن یو جبران خسارت آثار ورامرز  یریشگیپ

 
Montejoei -1   

2- https://www.scientificamerican.com/article/how-chinas-bat-woman-hunted-

down-viruses-from-sars-to-the-new-coronavirus1/ 
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وجددود   الملددلنیدر حقددوق ب  یتینوعدداً ممنددوع  ،یوحش  واناتیو وروش و واردات ح  کی درباره خر

 نکارد.

اگرچدد  بدد    زین  ۲0در حال انقراض  یو وحش  یجانور  یهاگون   یالمللنیت ارت ب  ونی نوانس  یحت 

از   ینسددبت بدد  واردات و ت ددارت برخدد   یکی شددک  یهایریگنخست خود، سخت  م یدر ضم  ژهی و

 یورضدد   تیدد وعال  ن،ی . بنددابراشودینم  کهی د  ارهب  نی عاا در ا  تیجانوران اعمال  رده است اما ممنوع

نشکه در حقوق ووهان( در دست  اعمال منع یوحش واناتی)بازار ح 1۹-کی  وو روسی و  کآورنکهی پک

همانرور  دد  پیشددتر بیددان گردیددک؛  ها وجود دارد.درباره آن یخاص می    رع  ردیگیقرار م  المللنیب

را آغدداز   الملددلنینشکه در حقوق باعمال منع  ی ار بر رو  1۹78از سال    المللنیحقوق ب  ونیسی م

از  یناشدد  یورامددرز انیدد از ز یریشددگیمددواد پ سی نددوشیبددا صددکور »پ ۲001در سددال   تاًی  رد و نها

 برد.  انی  ار را ب  پا ۲1خررناک« یهاتیوعال

 منع نشکه یهاتیوعال بارانی از آثار ز یریشگیپبر  یها مبندولت یو عرو  یتعهک اول  س،ی نوشیپ نی ا

بدد    نیبا اقکامات دولت چ  اتیجزئ  نی آن و انرباق ا  اتی رد    جزئ  نی را تکو  المللنیدر حقوق ب

در  ک،یدد گویووق م سی نوشیپ  حاتیاز شرح و توض  7رور    بنک  دارد. اما همان  ازین  یگری م ال د

 .شودیم یاساساً تعهک ب  وعل تلق ،یریشگیب  پ هکتع   ،ینت ای تعهکات ب  وعل  یبنکمیتقس

 از،یدد مدد  اقددکامات مددورد نه یوجود نکارد    دولت مربور  با وجود اجرا  ینیتضم  چیه    یدر نت 

  یدد عل ی)بوسن ۲۲کی عنوسا  یدر قض زین  یدادگستر  یالمللنیب  وانی شود. د  بارانی ز    یمانع از وقوع نت

دربدداره  ی لدد  یا(    اگرچ  قصک نکارد مقرره4۳0و  4۲۹ ی)بنکها  نکی( اعالا م۲007-صربستان

از جنس تعهکات بدد  وعددل   ی شاز نسل  یریشگیارائ  دهک اما تعهک ب  پ  یریشگیهم  تعهکات ب  پ

 هستنک.

 
CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild -1

 Fauna and Flora)   

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001.pdf -2 

EN.pdf-00-01-JUD-20070226-related/91/091-cij.org/files/case-https://www.icj -1   
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تعهک ب  وعل را ان دداا داده باشددک امددا  کی از  یالزامات ناش یدولت تمام کی ممکن است   نی بنابرا 

همدد  تعهددکات الزا را  نی   دولددت چدد  نی بر ورض ا  ا این وصف. بونکدیب  وقوع بپ  بارانی ز    ینت

-کیدد از  وو یجبران خسارات ناش تیمسئول ی   چ  ررو کیسوال را پرس  نی ا  کی ان اا داده باشک با

 را برعهکه دارد؟ 1۹

جبددران  کهیدد دانی ز ای وارده ب  خواهان  انی شود تا ز یباعث نم  یاعمل منع شکه  ای تخلف    چینبود ه

 رعادالن یبا اصل دارا شکن غ  که،ی دانی وارده ب  ز  انی جبران نشکن ز  لیدل  نیبمانک. ب  هم  ینشکه باق

 سددود بددرده اسددت.  گددری رددرف د  ن ی هز  ب ررف    کی   بار،انی ز  تیچرا    در اثر وعال  ؛دارد  رتی مغا

دسددت زده،   یمشددروع  تیدد    شددخص بدد  وعال  یدر موارد  ۲۳(۳۲5ص  ۲00۲)لوییز دالوایت ، سال  

شددود.  لیدد از آن دو تحم یکدد ی ب    کی    ب  بار آمکه با  یهستنک. خسارت  گناهیو او هر دو ب  کهی دانی ز

 تیدد ال دد  بدد  وع  یرا جبران  نک.  سدد   یعکالتیب  کی حقوق با  یاست ول  کهی را برگز  کهی دانی اتفاق، ز

 ترسددت ی ضرر شا لیتحم ینبرده است، برا ینکرده و نفع  چی   ه  یپرداخت  تا از آن سود برد از  س

  .(14: 1۳74 ،انی  اتوز )است

 تیدد وعال  یبر متصددک  کی بکون خرا با  تِیمسئول  ای مرلق    تِیمسئول  نی است    ا  نی اما مسال  مهمتر ا

 تیدد وعال نیدد دولت منشاء    قاعکتاً اجازه ان اا ا ای شود   لیباشک تحم  یتوانک بخش خصوصی   م

 انیدد ز  صیتخصدد   سی نوشی»پ  بی و با تصو  ۲006در سال    المللنیحقوق ب  ونیسیرا داده است؟  م

 پرسش پاسخ دهک. نی خررناک« تالش  رد تا ب  ا یهاتیاز وعال یناش یورامرز

 

2-
Louise de la FayetteThe, ILC and international liability: a commentary, 

Blackwell Publishers, 2002, p.325 
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 یجبددران خسددارات متوجدد  متصددک   یدد اول  تی رد    مسئول  ررخود مق  4در اصل    سی نوشیپ  نی ا 

و   یدد ثانو تیمسددئول کگان،ی دانی و موثر ز یبوده اما دولت منشاء در صورت عکا جبران  او  تیوعال

 جبران دارد.  یبرا  ییغا

 یمتصددک  یدد اول تیقاعکه مسئول  نک،یم انیب 4اصل    حاتیدر شرح و توض  ونیسیگون      مهمان

تددا    وشددکی دد  م  یاست. اصل  ۲4 نک«ی ننکه پرداخت ممنبعث از اصل »آلوده  ،در جبران خسارات

بدد   بارنیاصددل  دد  نخسددت  نی . اکی نما  لیتحم  انی موجک ز  تیوعال  یخسارت را بر متصک  یهان ی هز

 ددرد  کایدد راه پ یالمللدد  نیب  اسددناد بدد  ۲5و توسع  یهمکار ییسازمان اروپا  1۹7۲  نام  یواسر  توص

شک تا مانع   نی تکو  لیدل  نی است چرا    ب  ا  یاقتصاد  یباشک، اصل  یحقوق  یااز آن    قاعکه  شتریب

 یردد یمح ستی ز یهایب  اسم  مک ب  جبران خسارات آلودگ  یداخل  عی ب  صنا  یدولت  یهااز  مک

 .(81 پیشین: گران؛ی ) راوورد و دشود. 

قرار   نی د تر  تی العاده خررناک مورد حماها در صورت وقوع حوادث ووقمحا دولت  تیمسئول

)م موع  مقاالتی    در خصوص حادث  چرنوبیل نگاشت  شکه است مویک ایددن موضددوع مددی .دارد

 باشک.(

 تیخددود دربدداره مسددئول  1۹۹7مواد سال    سی نوشیپ  4و    1در مواد    زین  المللنیحقوق ب  یتویانست 

 یهدداانی بابددت ز  هدداولتمحددا د  تیمسئول  یاز ضرورت برقرار  ستی ز  طیبابت خسارات ب  مح

 .۲6سخن گفت  است ستی ز طیالعاده خررناک ب  محووق یهاتیاز وعال  یناش

 لیدد تر یداور  ی. قضدد شددودیم کهی د تیمسئول نی ب  سود ا  زین  یو دولت  ییقضا   ی از هم  مهمتر، رو 

 یخسددارت رادیدد    باعث ا شکیمربوط م لی در شهر تر یگرخت ی  ارخان  ر کی  یب  آلودگ  ۲7اسملتر

 
Polluter Pays -1 

Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Guiding -2

Principles concerning International Economic Aspects of Environmental 

 https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf Policies   

Responsibility and Liability under International Law for Environmental  -1

Damage   

https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf
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 نیدد مرددرح و از جملدد  ا  یشکه بود. با تواوق دو دولت، موضوع نزد داور  کای در آمر  ی شاورزانب   

 است؟ نکهی  انادا متعهک ب  ممانعت از وقوع خسارات در آ ای شک    آ کهیسوال پرس

 ارخاندد   ری...چ  ب  واسر  تقصدد یاگر هرگون  خسارت سوال صراحتاً اعالا  رد: نی درباره ا یداور 

 یخسددارات  نیبابددت چندد   کیدد غرامددت با  ک،یدد آ  کیدد پک  نکهی [ در آیریشگی]پ  می رع  تی رعاچ  با وجود  

 وانیدد  رده بود. د  یمحا تلق  یتی انادا را مسئول  تیمسئول  ،یداور  ب،یترت  نی   اب  ۲8.پرداخت شود

 رقصو  ای بکون آن    ب  احراز تخلف    زیمارشال ن  ری و جزا  کای آمر  انیمارشال م  ری جزا  یاتم  یدعاو

بابددت خسددارات   ی شور را ب  پرداخت مبلغ  نی ورود  نک، ا  اشیاتم  یهاشی در ان اا آزما  کای آمر

 مارشال محکوا  رده است.  ری متعلق ب  جزا یهانیوارده ب  سرزم

 ی شور در تالش بددرا نی در خاک  انادا، ا  یشورو  ۹54پس از سقوط ماهواره  اسموس    نیهمچن

العدداده خررندداک، ووق یهدداتیهددا در مددورد وعالتاعالا  ددرد  دد  دول  یغرامت از شورو  اوتی در

 .(7۲0-7۲۲ :۲01۲)ویلیپس،محا دارنک تیمسئول

 یاتم  یانرع  یالمللنیآعانس ب  1۹86سابق در سال    یشورور  لیچرنوب  یاتم  روگاهیپس از انف ار ن 

از  یمناسددب جبددران خسددارات ناشدد  یها خواسددت  دد  روش حقددوقاز دولت  یگروهدر قالب  ار

دهنددک. پاسددخ  شددنهادیپ ک،یدد آیالعاده خررناک بدد  شددمار مووق  تیرا    نوعاً وعال  یاتم  یکادهای رو

هددا دولت  یمحا برا  تیاز مسئول  ینظام  یبرقرار  نیّمب  یها از جمل  خود شورواز دولت  یشمار

 ۲۹است.

و دسددت بددر قضددا در   سددتین  المللنیدر حقوق ب  ب ی غر  یمحا، مفهوم  تیمفهوا مسئول  ن،ی بنابرا

  نددک«ی ننکه پرداخت م   اصل »آلوده  یخصوص  یدعاو  یالعاده خررناک، ب  جاووق  یهاتیوعال

 .دارد کگانی دانی جبران خسارت ز یبرا یشتریب قیاحتمال توو ،یدولت انیم یآن است، دعاو یمناد

 
Trail  rbitralA entencesSes D ecueilR wardsArbitral A nternationalI of Reports  -2

smelter case (United States, Canada) 

 1982.pdf-https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905 -3   

 /www.iaea.org/sites/default/files/30405380409.pdfhttps:/ -1 

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/30405380409.pdf


 

1119 

 

 

ماهنامه علمي )مقاله علمي 
-

پژوهشي( جامعه
 

شناسي سياسي ايران، سال پنجم، شماره 
3 

،خرداد 
1401

 

 نتیجه گیریجمع بندی و 

در مقابل  بددا بیمدداری هددای   مسئولیت بین المللی با همکاری بین المللی دولت هابرای انرباق نهاد  

تعهددک در برابددر "بهتر است در وهل  نخست ب  ریش  اصلی و مشترک دو نهدداد حقددوقی    هم  گیر،

مناوع مشددترک بددین "پرداخت    چیزی جز    "و مسئولیت بین المللی دولت ها  "جامع  بین المللی

 نیبرده انک    راه حددل مقابلدد  بددا معضددالت بدد   یالملل پ  نیتابعان حقوق با  نمی باشک. لذ  "المللی

 یسددازمان هددا  دد یباشک. چرا    مناوع مشترک، در اتحاد نهفت  است و در نت  یم  یهمبستگ  یالملل

و رونک روب   یگروت    سر منشاء نظاممنک    یتوان نت  یم  بیترت  نی بک  آورنک.  کی را پک  یالملل  نیب

 یباشک. و تحقق عمل یم یالملل نیمناوع مشترک ب  تی الملل، باور ب  اصالت و رعا  نیرشک حقوق ب

 کایدد پ  ینمود و ت لدد   یالملل  نیدر قالب تعهکات عاا الشمول و تعهک در برابر جامع  ب  زیاصل ن  نی ا

 گددردد. یمن ر مدد  گری ککی با  یالملل نیب یدولت ها و سازمان ها  یب  همکار  تی  نک    در نها  یم

حاضر وجوه مختلف مسئولیت بین المللی دولت ها با وروض مختلف مورد بررسی قرار   پژوه در  

گروت. لذا می توان ب  عنوان نتی   اذعان داشت؛ مسئولیت بین المللددی، چدد  در چددارچوب نظدداا 

ولیت حقوقی تعهک ثانوی  )مسئولیت برای اعمال منع شکه( چ  در چددارچوب نظدداا حقددوقی مسددئ 

محا )مسئولیت در برابر اعمال منع شکه( ب  منظور مراعات مناوع مشترک بین المللی شکل گروت  

و ب  جز همکاری های بین المللی محقق نخواهک شک. چرا    مثال اگر مسئولیت در برابددر اعمددال 

الشمول   منع شکه را در نظر بگیریم، مرابق آنچ  ووقا ذ ر شک، مناوع مشترک در قالب تعهکات عاا

نمود پیکا می  نک    این امر نیز ب  واسر  همکاری های بین المللی محقددق مددی گددردد. لددذا نهدداد 

مددع مسئولیت بنین المللی ب  عنوان ضمانت اجرا تحقق عملی چنددین همکدداری هددایی خواهددک بود.

     ددل جامعدد  نی با توج  ب  ا  1۹کی  وو  یماریهمچون ب  ریهم  گ  یها  یماریب  یریاگیالوصف، دن

 نی و مقابل  با آثار سوء ا  یخود نموده و مناوع مشترک هم  دولت ها در نابود  ریدرگ  را  یالملل  نیب

و بددی مبدداالتی در ایددن  یالملل نیاست در برابر جامع  ب  یباشک؛ پس مبارزه با آن تعهک  یم  یماریب
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    ایفای چنین تعهکی نیددز  پرواضح است  زمین  نیز مسئولیت بین المللی را در بر خواهک داشت و

 گردیک. نخواهک  سریم یالملل نیب یها یبکون همکار

 منابع:
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2- Birgitta Rubenson, (2002), "Health and Human Rights Issue", 

Swedish International Development Cooperation Agency, Heath 

Division Document. 

Louise de la FayetteThe, ILC and international liability: a 

commentary, Blackwell Publishers, 2002, p.325 

3- Coombe, Rosemary J.(2012), and Turcotte, Joseph F., Cultural, 

Political, and Social Implications of Intellectual Property Law in an 

Informational Economy. In UNESCO-EOLSS Joint Committee, eds., 

Culture, Civilization, and Human Society: A volume in the Encyclopedia 

of Life Support Systems, developed under the auspices of 

UNESCO,Oxford: EOLSS Publishers.  

5- Nagpal, Rashmi, (2014), "Human Rights Approach to Sustainable 

Development", OIDA International Journal of Sustainable Development, 

Vol. 06, No. 07 

 انتشارات م ک تهران، المللی،های بینحقوق سازمان (، 1۳۹1)،ابراهیم  بیگ زاده -4

سیاسی، تهران، انتشددارات (، مسئولیت بین المللی دولت و نظری  حمایت  1۳۹0حلمی نصراهلل، )  -
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 ،یالمللدد  نیآن در جامعدد  بدد  فیدد و تعر یالمللدد  نیب سمی مفهوا ترور (،1۳۹0محسن، ) یعبکالله -8

 یجمهور استی نشر ر تهران، معاصر، الملل نیدر حقوق ب سمی سر وب ترور

مسددئولیت بددین (، تعهکات در قابل جامع  بین المللی و جایگاه آن در  1۳۹1احمکی نژاد مریم، )  -

 ، وصل نام  سیاست خارج 4المللی دولت، شماره

دوتددر   ،  تهددران  ،۳1شددماره  ی،  المللدد   نیبدد   یداور  یآرا  یضددمانت اجددرا(،  1۳8۳زهرایی مرتضی، )

 رانی ا یاسالم یجمهور یالملل نیب یخکمات حقوق

دولتها ناشی از اعمددال (، مسئولیت بین المللی  1۳۹5 راوورد جیمز ، پل  آلن ، اولسون سیمون ،)  -

 منع نشکه)ترجم  حکادی مهکی(، تهران، انشارات م ک

 تهران، انتشارات میزان ،یحقوق عی : وقایحقوق مکن یدوره مقکمات (،1۳74)ان،ی ناصر  اتوز -
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Security Council Press Statement on Ebla, U.N Press Release SC/11602. 

Oct 15, 2014 

Goals and Objectives of WHO at: 

http://www.who.int/healthpromotion/about/goals/en  

https://www.un.org/press/en/2020/200203_SC.doc.htm -1 

Act. Liability of States in Absence of an Internationally Wrongful- 

Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous 
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https://www.scientificamerican.com/article/how-chinas-bat-woman-

hunted-down-viruses-from-sars-to-the-new-coronavirus1 
/ 

TES (the Convention on International Trade in Endangered Species CI-1

 of Wild Fauna and Flora) mmentaries 

 -2

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_7_2001

.pdf 

-01-JUD-20070226-related/91/091-cij.org/files/case-https://www.icj -1

00-EN.pdf 

endation of the Council on OECD Legal Instruments Guiding Recomm-2

Principles concerning International Economic Aspects of Environmental 

Policies https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf   

Responsibility and Liability under International Law for Environmental  -1

Damage   

 entencesSes D ecueilR wardsArbitral A nternationalI of Reports  -2

Arbitral Trail smelter case (United States, Canada) 

 1982.pdf-https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905 -3  

1- https://www.iaea.org/sites/default/files/30405380409.pdf 

https://www.un.org/press/en/2020/200203_SC.doc.htm
https://www.scientificamerican.com/article/how-chinas-bat-woman-hunted-down-viruses-from-sars-to-the-new-coronavirus1
https://www.scientificamerican.com/article/how-chinas-bat-woman-hunted-down-viruses-from-sars-to-the-new-coronavirus1
https://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/30405380409.pdf

