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چکیده
مقایا  سااخت  اسا .  گذار  ی، از یملا  در حاقزس ساممای های اقتصاد یهانی را با چالش 01-بیمار  کقوید

الملل مقظف ب  حفظ ساالم  و امنیا  شاهموندان هساتند، اماا وضای تادابیم  ها ب  مقیب حققق بین دول 
ها  اقتصاد  ساممای  ها منجم ب  ورود خسارات متعدد ب  فعالی   حمای  از سالم  عمقمی در کنتمل بیمار 

گذار  خاریی، اولی را  ها در دوران امم بین حمای  از سالم  عمقمی و سممای  ول گمدد. عمدس دگذاران می
تحلیلی  ا اند. این مقال  با ماهی  کیفی و با رویکمد تقصیفی انتخاب کمدس و تدابیم ضمور  و فقر  اتخاذ نمقدس

 بهداشاتی و اعاالو وضاعی  تبی آن، وضای قاقانین گیم ، و ب  ب  دنبال پاسخ ب  این سؤال بقدس ک  در یمیان هم 
هاا  اند چیس  و چگقن  تادابیم دولا  ها  خاریی ک  متحمل خسارت شدسگذار  اضطمار ، تکلیف سممای 

( تعهادات 0ا  از ایان بحامان اقتصااد ، ایان مقضاقس در سا  بخاش  قابلی  تقیی  دارد؟ پس از ارائ  مقدما 
فصال  و هاا  حل( چالش1گذار  خاریی؛ و  قی سممای ( ابعاد حقق2؛ واگیمها  المللی در کنتمل بیمار  بین

ها مقظف با  کنتامل و مقابلا   اختالفات مقرد بمرسی و تحلیل قمار گمفت  اس . این نتیج  حاصل شد ک  دول 
المللای ساالم ، اعاالو وضاعی  اضاطمار  و دیگام  رو مطابق مقمرات بینبقدس و از این واگیمها   با بیمار 

المللای و قابال رسایدگی اسا . از  مفای سایل دعااو   پاذیم، بلکا  تعهاد  بین ها تقیی تن  ها نا  محدودی 
گمدد. فارغ از عدو قطعی  فعلی، ک  ناشای  ها  میزبان از تهدیدات ید  قلمداد می گذار  علی  دول  سممای 

هاا  ناما مجمقعا  مقافقا  ،باشد میدر این خصقص المللی  از فقدان احکاو صادر شدس از سق  ممایی بین
هاایی هساتند کا   ها از یمل  مؤلفا   المللی دول  الملل عمفی و ققاعد مسئقلی  بین گذار ، حققق بین سممای 

 مبنا  تصمیمات محاکم در یمیان این دعاو  خقاهد بقد.
 گذار  نام  سممای المللی، مقافق  گذار  خاریی، مسئقلی  بین ، اقتصاد، سممای 01 ا کقوید :ها کلیدواژه
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.مقدمه9
هاا پیشای  از آن 1مازمن تحلیال بمنادسهاا  تا اوایل قمن بیستم، ک  بیمار  واگیمها  بیمار 

، 2111، 2شد )بمتق، تکسیما و کارمقتمین تهدید علی  سالم  بشم محسقب میگمف ، شایی
هاایی اسا  کا  از  میاق تمااس مساتقیم و یاا  ، بیمار واگیمها   منظقر از بیمار  (.012

هاا با  دو دسات   کشاندس و  شقد. این بیماار غیممستقیم با انسان، حیقانات و اشیاء منتقل می
از اقسااو کشاندس  آن و تبخاال و  01 ا شقد: ابقال، ایادز، ساارس و کقوید غیمکشندس تقسیم می

(. در تعمیاف ساازمان 021، 0110)فموغی و همکاران،  باشد میبمفک هم از نقس غیمکشندس 
ق هااایی هسااتند کاا  از  میاا ، بیمااار 3یااا عفااقنی واگیاامهااا  بیمااار »بهداشاا  یهااانی، 

 قر  هایی ک  قابلی  شیقس دارد، ب   ، ویموس، انگل و یا قارچهایی چقن باکتم   میکموارگانسیم
)ساازمان بهداشا  یهاانی،   «شقدمستقیم یا غیممستقیم از یک فمد ب  فمد  دیگم منتقل می

ک   شقد ها قلمداد می تمین این بیمار . وبا و  اعقن از بمیست (2121، 4ا  آفمیقادفتم منطق 
 واگیامها  اس . امموزس تهدید بیمار  تاکنقن یمعی  انسانی عظیمی را در اروپا از بین بمدس

 (. 021، 0110شقد )فموغی و همکاران،  افزایش بقدس و باعث تلفات بسیار  می  ب   رو
هاا و  ، رویکمد یقامای بشام ، دولا 01-هایی چقن ممس، سارس و کقوید شیقس بیمار 

عنقان مثاال بیماار  ساارس، در ساال  تأثیم قمار دادس اسا ؛ با  المللی را تح  ها  بین سازمان
بیماار  عفاقنی  113ها در نیم قمن اخیم قمیاب با  نفم قمبانی گمف . تن 110قمیب ب   2111

قادیمی نیاز در بمخای مناا ق شایقس  واگیمها  نقظهقر شناسایی شدس اس ؛ همچنین بیمار 
(. از هماین رو، ساازمان بهداشا  یهاانی، کا  13، 2100، 5گقستیندوبارس پیدا کمدس اس  )

المللای  داناد، با  باازنگم  مقامرات بینرا از وظایف اصلی خقد می واگیم ها مبارزس با بیمار 
را « هااگیام  بیماار چارچقب حقققی و ایمایی مباارزس باا هما »پمداخت  اس  ک   6بهداش 
 (. 313، 2103، 7دهد )زیدارشکل می
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هاایی از یاک  تقاناد منجام با  بیماار هاس  ک  میا  از ویموس موس کمونا خانقادسوی
ها  تنفسی منجم ب  ممگ، چقن سارس گامدد سمماخقردگی سادس تا انقاس بسیار شدید بیمار 

در ساال  1(. از زمان وققس سندرو تنفسی حاد شدید سارس2121)سازمان بهداش  یهانی، 
اسا  کا  همگای عفقنا   ، چند نقس ویموس کمونا  انسانی یدید شناساایی شادس2111

 (. 01، 0112شقند )سلیمان میگقنی،  تنفسی ایجاد کمدس و در سمتاسم یهان پخش می
مقارد  از عفقن  شدید تنفسی با عالئمی شبی  ب  ویموس سارس  2101در دسامبم سال 

ها  بعد  حاکی از این بقد کا  منشاأ ایان شد. بمرسی و ممس، در شهم ووهان چین گزارش
بیمار  از بازار غذاها  دریایی،  یقر و حیقانات زندس واقی در شهم ووهان در در ممکاز چاین 

در خانقادس ویموس « 01-کقوید»(. این ویموس 2، 2121، 2بقدس اس  )گمالینسکی و منچم 
)محاد  اردبیلای و    گذشات  اسا گیام آن در چناد دهاواکمونا تعمیف شد ک  سقمین نقس 

ب  دنبال شیقس این ویموس سازمان بهداش  یهانی در مارس  (.001-001، 0112همکاران، 
ها  کارشناسان  رغم تمامی فمضی   قر رسمی اعالو کمد. ب  گیم  یهانی آن را ب  هم  2121

ی مانادس درخصقص منشأ یانقر  بما  این ویموس، تاکنقن منشاأ پیادایش آن ناشاناخت  بااق
رتبا  دولا  ایااالت  اگم چ  بمخی مقامات عالی (.2، 2121اس  )گمالینسکی و منچم ، 

یمهقر و وزیم امقر خاری ، با  ویاقد شاقاهد قاق  دال  بام منشاأ  متحدس، از یمل  رئیس
ویاموس  3اند، اما ب  اذعان دفتم ادارس  ا العاات ملای آزمایشگاهی این ویموس اشارس داشت 

همحال، درخصقص اینکا  ویاموس از حیاقان با  انساان  ساخت   دس  بشم نبقدس اس . ب 
منتقل شدس و یا اینک  زاییدس  اتفاقی در آزمایشگاس بقدس، تاکنقن قطعیتی حاصل نشادس اسا  

 (. 2121، 4 )دیالنین، کقب ، و لی
کا  بمخای ماقارد  2101اواخم دسامبم سال »اند ک  از همان  بمخی نقیسندگان بیان داشت 

پنقمقنی در ووهان گزارش شد، دول  و محققان حقزس  بهداشا  در چاین اقادامات سامیی را 
)احمد  و گمکز، « اندو تحقیقات اتیقلقژیک را آغاز کمدس گیم  آن انجاو دادسبما  کنتمل هم 
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مقابل  ا  دول  چین درنظمان نیز وقف   چند هفت عالوس، گموهی از صاحب ب  (.22، 0111
یهانی در ابتدا  شیقس این بیمار  را ناشای از تصامیم دولا  ها  سازمان بهداش  تماس

چین بما  فمص  دادن ب  متخصصین این کشقر یه  شناسایی ابعاد و ماهی  قضی  قلمداد 
اظهارات رایی ب  مسئقلی  دول  چین در بااین حال،  (.13، 0111اند )آقامحمد ،  نمقدس

در حاد ادعاایی اثباات نشادس باقدس و تاا کناقن ارزش حقاققی و قضاائی این رابط  صامفا  
 اعتنایی پیدا نکمدس اس . قابل

ها آزاد  تمدد شاهموندان را تعلیاق  در راستا  تققف و کاهش شیقس این بیمار ، دول 
هایی وضی نمقدند. همچناین مادارس، معاباد و مماکاز فعالیا  تجاار   کمدس  محدودی 

(. تااکنقن 2121، 2اعالو شد )ِاماقنز 1ها وضعی  اضطمار  ملی رتعطیل و در بمخی کشق
اند )نیقیاقر   میلیقن نفم در یهان در اثم این بیمار  یان خقد را از دس  دادس قمیب ب  س 

 (. 2120، 3تایمز
داناان را با  مسائل  حمایا  از  وققس این حجم از خسارات یانی و مالی، اذهان حققق

و  هاا در مقابلا    ممکن اس  تحا  تاأثیم تعهادات دولا ها  خاریی، ک گذار  سممای 
عنقان تاابعین اصالی  ها ب  کنتمل این بیمار  قمار گیمد، رهنمقن ساخت  اس . چما ک  دول 

ها و همچنین همکار    الملل، درخصقص پیشگیم  و یلقگیم  از شیقس بیمار  حققق بین
اند؛ حاال آنکا  متعدد  را متعهد شدسالمللی تکالیف  ها  تخصصی بینمققی با سازمان ب 

صقرت  گذاران خاریی را تهدید و یا حداقل ب چنین تدابیم  در بسیار  مقارد منافی سممای 
 دهد.  تأثیم قمار می ید  تح 

تحمیم درآمدس اس ، اماا با  تماایز مهام  بارس ب  رشت   گمچ  اخیما  بمخی مقاالت در این
گیم تقیا  کاافی نشادس اسا . واها  مبارزس با بیمار  میان حق سالم  و تعهد ب  کنتمل و

گیم، اعالن مقارد بحمان سالم  عماقمی، و حساب  واها  پیشگیم ، کنتمل بیمار  مسئل 
ها  اضطمار  ملی ک  در بمخی اساناد مقرد، ارائ  خدمات فقر  پزشکی و اعالو وضعی 

ان تعهدات مساتقل و شاعب عنق ممکز  حققق بشم ممتبط با حق سالم  ذکم شدس را باید ب 
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 قرخاص در شمایط بحمان، اضطمار و با فقری  باال  ها  حق سالم  شناسایی نمقد ک  ب 
وکار و مماودات تجار  و  رو، اعمال این تعهدات ممکن اس  کسبیابد؛ از اینمصداق می

زد. ساابانکی و دیگم شئقن زندگی ایتماعی و اقتصاد  را نیز با اختالل و خسارت مقایا  
این ویژگِی شدت و فقری ، در دیگم تعهدات، ذیال حقاقق ساالم  بمیساتگی چنادانی 

اس  ک  در نهای  استناد    واگیمها بیمار گقن   ندارد. همین ویژگی اضطمار و شدت در این
هاا را تنهاا  سازد. اگام دولا  ها را میسم می ب  ققس  قاهمس و یا دیگم یهات رافی مسئقلی  دول 

گیام  تعهدات ذیل حققق سالم  ملزو با  اتخااذ تادابیم بهداشاتی و کنتامل هما مقیب  ب 
و یاا دکتامین  2، تسابیب1ا  چقن الضامرشدس بدانیم، نقش حقققی بالققس بما  ققاعد شناخت 

تقاناد مقیباات ایم؛ حال آنک  این ققاعاد خاقد با  تنهاایی مای مماقب  مقتضی را انکار کمدس
 گذاران خاریی را فماهم آورد.ندان و یا حسب مقرد سممای نسب  ب  شهمو  مسئقلی  دول 

گذار   سابق   اقتصاد  و ساممای ا  و با تشمیح تبعات کمرشت  این مقال  با ویژگی میان
گذار  در این میان پمداختا  اسا  و  این بحمان، ب  بمرسی ابعاد حقققی حمای  از سممای 

دنبال پاسخ ب  این  ا ، ب عات با روش کتابخان تحلیلی و گمدآور  ا ال ا با رویکمد تقصیفی
 گیم  و ب  تبی آن وضای قاقانین بهداشاتی و اعاالو وضاعی سؤال اس  ک  در یمیان هم 

هاا  گذار  هاا، تکلیاف یقاناب حقاققی ساممای  گقنا  بیمار  اضطمار  بما  کنتمل این
  حقاققی هاا از یها خاریی ک  متحمل خساراتی شدس چیسا  و چگقنا  تادابیم دولا 

 قابلی  تقیی  خقاهد داش ؟ 
ها   یه  ارائ  پاسخ ب  این سؤال، مقال  در س  بخش پس از بحث دربارس تعهدات دول 

المللی حققق بشم و حقاقق عمفای، کا  اغلاب ذیال قاعادس الضامر و  ب  مقیب اسناد بین
هاا  گذار  خاریی و چاالش یابد، ابعاد حقققی سممای  دکتمین مماقب  مقتضی تجلی می

ها  مقال  در فصل اختالفات مقرد بمرسی و تحلیل قمار گمفت  اس . در نهای ، یافت  و حل
هاا باما  کنتامل  شاقد کا  تعهاد دولا  گیم  ارائ  شدس و این فمضی  اثبات میبخش نتیج 

و مقتضیات آن امم  کامال  مقی  و ضامور  اسا ؛ اماا ابعااد حقاققی  واگیمها   بیمار 
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کاامال   2و یهاات واقعای در هام پمونادس 1گذار ، ب  تبی عقامل حقققی سممای حمای  از 
 تقاند متفاوت باشد.ذوابعاد و در هم قضی  می


واگیرهایهادرکنترلبیماریالمللیدولت.تعهداتبین2

رساان هساتند،   قر ذاتی مسئقل حمای  از شهموندان در مقابال وقاایی آسیب تنها ب  ها ن   دول 
آور  در این رابط  ب  مقیب حققق قمارداد  و عمفی بم آنهاا متمتاب بلک  تعهدات حقققی الزاو

گیم واها  ها  حقققی مختلفی قابل واکاو  اس . درخصقص کنتمل بیمار اس  ک  در حقزس
 الملل عمفی اس . ها بیشتم ب  مقیب حققق بشم و ققاعد حققق بین تعهدات دول 

هایدولت.تعهداتحقوقبشر2-9

گیم بمخاست  واها  ها در مبارزس با شیقس بیمار  المللی دول  قسم  مهمی از تعهدات بین
الملل بشم اس . حق حیات و حق بم سالم  از یملا  حقاققی هساتند کا   از حققق بین

المللی حققق  مقیب مقمرات میثاق بین پذیمد. ب  تأثیم می 01-گیم  کقویدشدت از هم  ب 
هم  افماد حق ذاتی بم حیات دارند و این حق باید ب  مقیب ققانین داخلی  3سیاسیمدنی و 

، ماادس 0111المللی حقاقق مادنی و سیاسای،  ها مقرد حمای  قمار گیمد )میثاق بین کشقر
تقاند منجم ب  نقا  ها نیز می  ها  سالم  عمقمی از سق  دول (. عدو اعمال سیاس 1

ایجابی ب  حمای  و تضمین حق حیاات داشات  و ملازو با  ها تکلیف  این حق گمدد. دول 
اتخاذ تدابیم الزو بما  حمای  از حیات افماد و ممانع  از در خطم قمار گمفتن یان آنها در 
سمزمین خقد هستند. این تکلیف شامل ارائ  خدمات فقر  پزشاکی و همچناین مادیمی  

. میثاق باشد میگیم نیز  واها  ها  اضطمار  در شمائطی از قبیل بیمار حقاد  و وضعی 
حق هم  افماد در بمخقردار  از باالتمین ساطح ممکان از  4اقتصاد ، ایتماعی و فمهنگی

المللای حقاقق اقتصااد ،  )میثاق بیناس  سالم  یسمی و روانی را ب  رسمی  شناخت 
و با  ها ملاز (. در یه  تحقق این مهم، دول 0 ، بند02، مادس 0111ایتماعی و فمهنگی، 
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)میثااق اند و غیامس شادس  ، باقمی، شایلیواگیام  هاا  بیمار   و مقابل  با، معالج   پیشگیم 
ج(. در بسایار   ،  2 ، بند 02، مادس 0111المللی حققق اقتصاد ، ایتماعی و فمهنگی،  بین

( منشقر آفمیقاایی 01، مادس )1( منشقر ایتماعی اروپا00المللی از یمل  مادس ) از اسناد بین
( پموتکل الحاقی ب  کنقانسیقن آممیکایی حقاقق 01، و همچنین مادس )2حققق بشم و ممدو

با ادبیاتی مشااب  ماقرد « حق بم سالم »نیز  3بشم در زمین  اقتصاد ، ایتماعی و فمهنگی
کید قمار گمفت  اس  )اصیمنیا،  (. کمیت  اقتصاد ، ایتمااعی و فمهنگای 01-00، 0113تأ

ها  آمقزشی و پیشگیمان  درخصقص تهدیدات رفتار  ب  ایما  بمنام ها را ملزو  نیز دول 
. بناابماین، اعماال باشاد مینیز مجم   01-متقی  سالم  دانست  اس  ک  در مقرد کقوید

تنها از رو  تادبیم عقالئای، کا  با   و تعطیلی مماکاز تجاار  نا ها  ایتماعیمحدودی 
گامدد. کمیتا  حقاقق  وضای می مقیب تکالیف حقققی یها  حمایا  از افاماد یامعا 

 قر یمعای و  هاا، با ها در کنتمل بیماار  نیز بما  دول  4اقتصاد ، ایتماعی و فمهنگی
هایی ک  ب  اتخاذ تدابیم الزو در یلقگیم  از شایقس  انفماد  قائل ب  تکلیف اس . لذا دول 

باشاند. تماامی المللی می پمدازند، احتماال  ناق  این تعهدات بیننمی 01-بیمار  کقوید
گیام  حاداکثم  از ها در تحقق کامل حق بم سالم ، ملزو ب  سعی، اهتماو و بهامس  دول 

هاا  (. این تعهد شاامل اتخااذ سیاسا باشند )منابی مقیقد می
ملی سالم  در راستا  نیازها  بهداشتی تمامی افاماد یامعا  و اعماال تادابیم الزو باما  

(، )باشاد میگیم نیاز  واها  کنتمل و درمان بیمار  پیشگیم ،
 (. 2121، 5)کقکق و دیاس

نیز تعهدات ممبقط با  ساالم  را در خاقد گنجانادس  6اساسنام  سازمان بهداش  یهانی
دنبال داشات   المللای با  هاا مسائقلی  بین تقاند بما  دول اس  ک  تخطی از این مقمرات می
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المللی بهداش  در حمای  یهانی از نژاد بشام، در مقابال  باشد. در همین راستا مقمرات بین
(. 1، بناد1، ماادس 2113المللی بهداش ،  ها تصقیب شدس اس  )مقمرات بین  شیقس بیمار 

ها  تشاخی،، نظاارت،  ها مقظف ب  تقسع ، تققی  و نگهدار  زیمساخ  همچنین دول 
، 2113المللی بهداشا ،  )مقمرات بین ان سالم  عمقمی هستندگزارش و اعالن مقارد بحم

، دولا 1المللای در مقاقی بموز وضعی  اضطمار  بهداش  عمقمی با اهمیا  بین (.3مادس 
رسانی ب  سازمان ب  همماس یزئیات بیمار ، تدابیم اتخااذ  ها  عضق سازمان مقظف ب  ا الس

سااع  از تشاخی، وضاعی  و با   20زمانی شدس، مقارد ابتال و قمبانیان، در حداکثم مدت 
 .1-1، مادس 2113المللی بهداش ،  باشند )مقمرات بینبهتمین نحق ممکن می

.تعهداتحقوقیعرفیودکترینمراقبتمقتضی2-2

هاا ملازو با  کنتامل   مقیب حققق عمفای نیاز دولا  ب  ،ا  فارغ از مقمرات حققق معاهدس
هاا ملازو هساتند کا  از ورود   مقیب قاعادس  الضامر دول  باشند. با  گیم میواها   بیمار 

ها و اتباس ایشاان، ممانعا  با  عمال آوردس و خساارات را  خسارات فماممز  ب  دیگم کشقر
نقیس ماقاد رایای با  یلاقگیم  از خساارات فمامامز  ناشای از   مح پیشیبمان نمایند 

هاا مقظاف با  اقاداو  قتضا  این قاعدس دول ب  ا (.2، مادس2110، 2ها  خطمنا  فعالی 
هستند؛ فارغ از اینک  چنین تهدیاداتی ناشای از فعالیا  نهادهاا  دولتای یاا خصقصای، 

رغم اینک  قاعدس  باشد. امموزس ب اقدامات حقققی یا غیمحقققی و یا حقاد  و بالیا   بیعی 
کید بم پیشگیم  و ا تخااذ اقادامات احتیاا ی الضمر، عمدتا  در حقزس  محیط زیس  و با تأ

نقیس   مح پیش) باشد میاالتباس  الملل ب  شکل عاو نیز الزو شقد، در حققق بینپذیمفت  می
، 2110مقاد رایی ب  یلقگیم  از خساارات فمامامز  ناشای از فعالیا  هاا  خطمناا ، 

هاا اسا  و اماموز عقاقاب  حائز تمامی این ویژگی 01-شیقس بیمار  کقوید (.001-002
بار آن علی  سالم  عمقمی با شیقس  علمی ب  اثبات رسایدس اسا . بناابماین، س و زیانگستمد

هاا متعهاد با  اتخااذ کارآمادتمین تادابیم ممکان در ممانعا  از شایقس آن و  تمامی دول 
 (.2121ها  مشاب  هستند )کقکق و دیاس، گیم  بیمار  همچنین یلقگیم  از شکل
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ک  ماهی  حقققی عمفی نیز پیادا نماقدس،  1هادول المللی  نقیس مسئقلی  بین  مح پیش
داند و در تعمیف المللی دول  خا ی می ها را منجمب  مسئقلی  بین هم اقداو متخلفان  دول 

المللای  همگقن  اقداو یا خقددار  از اقادامی کا  نقا  تعهادات بین»آن را « اقداو متخلفان »
« الملل قابل انتسااب با  آن دولا  باشاد نمقیب مقمرات حققق بی ها تلقی گمدد و ب  دول 

. اساساا  2-0، ماادس 2110هاا،  المللای دول  نقیس مسائقلی  بین دانست  اس  ) مح پیش
گاذار ، قاقس مجمیا  و یاا قاقس  ها قابل انتساب خقاهد بقد ک  از  میاق قانقن  رفتار  ب  دول 

اس نهاد عامل در دول  ممکز  قضائی  ارتکاب یافت  باشد و یا هم عملکمد دیگم  فارغ از یایگ
 01-و یا در سمزمین تح  حاکمی  آن دول  باشد. بنابماین، در مقرد کنتمل ویموس کقویاد

یابد؛ وانگهای امتنااس عامدانا  از  ها  ممکز  نیز تعمیم می مسئقلی  مقامات محلی ب  دول 
دیگام نهادهاا   با سازمان بهداش  یهاانی و  کنتمل و مقابل  با شیقس این بیمار  و همکار 

گمدد ) مح ها می  المللی دول  المللی، نق  تعهد محسقب شدس و مقیب مسئقلی  بین بین
 (. 00، بند02، مادس 2110ها،  المللی دول  نقیس مسئقلی  بین پیش

گیام  وا ها ب  در رابط  با شیقس بیمار   یهم از مسائل مبتل 2لزوو اعمال مماقب  مقتضی
دکتمین، معیار احماز مماقب  مناسب، حداقل استاندارد رفتاار  ماقرد اس . ب  مقیب این 

 قر عمدس ناظم بم  ها در پیشبمد اقدامات مشخ، و در شمایط عاد  اس  ک  ب  قبقل دول 
ها اس . بنابماین، دکتمین مماقب  مقتضی ماهیا   ها  ایمایی دول سازوکارکیفی  کلی 

(. مماقب  013، 2111، 4)هنگیننمایدتضمین نمی دارد و نتیج   خاصی را 3تعهد ب  وسیل 
اس  ک  ابعاد واکنش دول  ب  تهدیدات، یا ورود  5ها  حکممانی مطلقب مقتضی از مؤلف 

ها را ملزو ب  پیشاگیم ، تققاف و یبامان مناساب  نماید و نیز دول  خسارات را ارزیابی می
یادات و انتشاار ا العاات از نماید. تعهد ب  شناساایی تهد خسارات داخلی و فماممز  می

تمین الزاماات دکتامین مماقبا   گیم، از اصالیواها  ها در مقاقی شیقس بیمار  سق  دول 
. هم چ  شادت تهدیاد بیماار  بیشاتم باشاد باشد می 01-مقتضی در یمیان شیقس کقوید
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ها تکلیف بیشتم  نسب  ب  پیشاگیم ، مقابلا  و یبامان خساارات خقاهناد داشا   دول 
  (.2121و دیاس، )کقکق 

هاا  المللی قابل ا مینانی بما  نظارت بم کیفی  مقابل  با شیقس بیمار  کار بینوامموزس ساز
باا  1هاا ها همچقن مماکز پیشگیم  و کنتمل از بیمار  گیم ویقد ندارد. با این ویقد، بمخی نهاد وا

عماقمی و مقابلا  باا هایی را بما  حمای  از ساالم   همکار  سازمان بهداش  یهانی تالش
 (. 21، 2103، 2اند )املیالمللی ب  کار بست  ها در سطح ملی و بین شیقس بیمار 

ها  دیگم نیز در این رابط  مسئقلی   ها  دول  گذار  ها نسب  ب  اتباس و سممای   دول 
 های »المللی دادگستم  در قضی  تنگا   کمفاق بیاان داشات :  گقن  ک  دیقان بین دارند؛ همان

ها ماقرد  دولتی نباید ایازس دهد ک  سمزمینش بما  اعمال اقدامات نافی حققق دیگم دول 
ها بما  یبمان خساارات مااد  و معناق  ایان اقادامات متخلفانا    دول استفادس قمار گیمد؛ 

.یبامان 10، ماادس 2110هاا،  المللی دول  نقیس مسئقلی  بین ) مح پیش« مسئقلی  دارند
ب  شکل اعادس وضعی ، غمام ، یلب رضای  و یاا تضامین عادو تکامار تقاند خسارات می

 (.2121، 3اقداو متخلفان  باشد )سمکار
ا  از هاا گساتمس متعاقب اعمال همین تعهدات در کنتمل این بیماار  اسا  کا  دولا 

گذار  و  هاا  ادار ، ساممای ها و شمک  مقمرات منی آمدوشد و یا تعطیلی فعالی  کارگاس
هاا  پیشاگیمان  باقد کا  در بسایار  خا م همین محدودی  اند. ب ا وضی نمقدسخدماتی ر

النفای ها خسارات مالی و یا حسب مقرد عادو  گذار  وکار، تجارت و سممای  مقارد ب  کسب
هاا  خااریی در یمیاان گذار  وارد آمد. اما چ  تمتیبات حقققی بما  حمای  از ساممای 

 ویقد دارد؟   ابعادچنین با  واگیمها  شیقس بیمار 
 
گذاریخارجیوابعادحقوقیسرمایه91-گیریکووید.همه3

ها نیاز  المللی دول  ، روابط بین01-فارغ از تمامی ابعاد بهداشتی و اقتصاد  شیقس کقوید
گذار  خااریی و تقساع    شدت متأثم شدس اس . از یمل  اینک  روند مذاکمات ساممای  ب 
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ها کساد و یمیان انتقاال ساممای  در   تعلیق شد؛ فعالی  شمک    قر مقق ب ها  زیمساخ 
 (.0، 2121، 1)مازولی شدبسیار  منا ق متققف 

دسااتقرالعمل  2121، در ماارس 01-گیاام  ویاموس کقویادکمیسایقن اروپاا در یمیاان هما 
آور صاادر کامد. در ایان ساند  را باا ماهیا  غیمالازاو 2گذار  مساتقیم خااریی نظارت بام ساممای 

ط بام تقلیاد کاالهاا    گذاران خارج از اتحادی ها  سممای  تالش اروپا در یه  ب  دس  آوردن تسل 
عنقان تهدیاد  فزاینادس  خصقص محصقالت بخش بهداش  و درمان در این اتحادیا ، با  اساسی ب 

هاا  ساابق  در حمایا  از زیمسااخ  دابیم نظارتی بیتلقی گمدیدس اس . این سند خقاهان اتخاذ ت
حیاتی سالم ، تأمین مقاد مقرد نیاز و مقارد دیگم  شادس اسا  کا  باما  حفاظ تقاناایی اتحادیا  
اروپا در پاسخگقیی با  نیازهاا  ساالم  و بهداشا  شاهموندانش ضامورت دارد. از یملا  ایان 

گذار ، عادو تبعای   ت و روناد ساممای ها  نظارتی چقن: شافافی  مقامراتدابیم، رعای  حداقل
ها  ثالاث، محمماانگی ا العاات منادرج در اخطارهاا، ارزیاابی قضاائی تادابیم  نسب  ب  دول 

ها  نظارتی در این رابط  اسا . ایان مقامرات گمچا  سازوکارو تدابیم پیشگیم  از دور زدن نظارتی 
ء خقاست  شادس اسا  کا  با  آن با  ها  عضق اتحادی  ندارد، اما از اعضاماهی  ایبار  بما  دول 

کنناد با  کمیسایقن تقضایحاتی شکل حداکثم  تمتیب اثم دادس و در مقارد  ک  از آن متابعا  نمای
ها نظاارت نباشاد، کمیسایقن یاا هام یاک از اعضاا  گذار  ارائ  نمایند. درصقرتی ک  بم این سممای 

پاانزدس مااس پاس از تحقاق آنهاا  ممکن اس  آن را مضم ب  امنی  یا نظم عمقمی تشخی، دادس و تاا
هاا تقیا  الزو را مباذول  نقط  نظمات خقد را ارائ  دهند و دول  میزبان سممای  بایاد با  ایان نگمانای

ها  نظاارتی خاقد را اعاالو ساازوکاردول  عضق اتحادی ، اعمال  03قمیب ب   2121تا مارس  دارد
دخال  در تعامالت اعضااء باقدس اسا ، ایان  قر سنتی مخالف  رغم اینک  این نهاد ب  اند. ب داشت 

ها  خااریی و ارتقاا   گذار  سند گامی در پیشبمد یایگاس کمیسیقن اروپاا در نظاارت بام ساممای 
شقد؛ البت  این سند تصمیم نهائی در این خصاقص را با  خاقد  هماهنگی در این حقزس محسقب می

 (.  2121، 3)کمیسیقن اروپاها واگذار کمدس اس   دول 
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 قر یداگان  و با اهدافی چقن پیشاگیم  از ورشکساتگی  ها نیز ب  بمخی دیگم از دول 
اناد کا  سالب مالکیا   ها پمداخت  شمک  1کمدن ها، ب  اتخاذ تدابیم  از یمل  ملی شمک 

، 2فاا می در کشقر ایتالیاا، تنهاا یکای از ایان ماقارد اسا  )گاایالرد و بنیالیهالیا شمک  
، عقاقب اقتصاد  و ایتماعی یهانی و 01-گیم  ویموس کقوید تمتیب هم بدین (.2121

« 3تعطیلای بازرگ» اصاطالح ب سهمگینی ب  بار آوردس اس ؛ تاا یاایی کا  ایان بحامان را 
(. ، 2121، 4المللی پقل، دپارتمان تحقیقات اند )صندوق بین خقاندس

در مقابل  باا  از منظم اقتصاد  شیقس یهانی این ویموس و اتخاذ تدابیم سالم  یمعی
هاا و  گذار  خاریی، افزایش مخاارج دولا  آن مقیب کاهش نمخ تقاضا، کاهش سممای 

(. بامآورد 2121، 5ها شدس اس  )اونیکقیناا و ِاکموچا  کاهش نمخ صادرات کشقرهمچنین 
گیم  ایان  ناشای از هما  6المللی پقل از مجمقس خسارات تقلید ناخال، یهانی صندوق بین

شاقد. تمیلیقن دالر تخمین زدس مای1قمیب ب   2120-2121ها   ویموس در بازس  زمانی سال
تم و ب  مماتب بزرگ 7«رکقد بزرگ»این بحمان، شدیدتمین رکقد اقتصاد  یهان، از زمان وققس 

دپارتماان  -المللای پاقل صاندوق بینگامدد گذشت  قلمداد می از بحمان مالی یهانی در ده   
  (.، 2121تحقیقات، 

هاا  معماقل پایش رو  در مقارد  شیقس ویموس کمونا منجم ب  تسهیل بمخی دشاقار 
، از یملا  از  میاق 8فصال آنالیان اختالفاات و گذاران نیز شدس اس ؛ بما  مثال حل سممای 

ع  و دقا  در تقان ناو بمد. از آنجا ک  سامها  آنالین، را میویدئقکنفمانس و بمگزار  دادگاس
ها  اصاالی در تااأمین اهاادا  نظاااو قضااایی اساا ، دادرساای  دادرساای یکاای از مشخصاا 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.

.

 و تامین اقالنی کا دارد اشاارس 0111 الای 0121 هاا سال در المللی بین کالن اقتصاد  رکقد ب  () بزرگ رکقد .7
 و اقتصااد  نظمیاات و ها نهاد در اساسی تحقالت گیم شکل باعث و شقدمی تقصیف شدس متحمل غمب صنعتی یهان ک  اقتصاد  رکقد شدیدتمین

 (.) شد کالن اقتصاد سیاس  همچنین
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الکتمونیکی در واقی تحقلی در کیفی  دادرسی و ب  نقعی اعتماض با  ا الا   دادرسای سانتی 
 01-(. این روند پاس از شایقس کقویاد11، 0112شقد )اسمعیلی و پقرقهممانی،  قلمداد می

شقد و احتماال  در آیندس منجم ب  فماگیام  اعماال مضاعفی دنبال می سمع  گمفت  و با یدی 
ها خقاهد شد. این امم تسمیی در دادرسای  دیجیتال در ققا  قضائی بسیار  از کشقر دادرسی

پایش فاماهم خقاهاد کامد  از گذاران و دیگم اقشار یامع  بیشآسان و از راس دور را بما  سممای 
 (. 01-21، 2121، 1)زلزینکق و سقردین

گذاران را  گذار  خااریی و مناافی مشاموس ساممای  ها سممای  در مجمقس، این سیاس 
ها  خااریی گذار  ها  حقققی از سممای دهد؛ بنابماین، ابعاد حمای تأثیم قمار می تح 

 باید مقرد تحلیل و بمرسی قمار گیمد. 
گذاریخارجیهایحقوقیازسرمایه.حمایت3-9

گذاران خاریی بیشتم ب  صاقرت ها در امقال اتباس بیگان  یا سممای  شت  مداخل  دول در گذ
گذار   هاا  ساممای نام ها  اخیم و در چارچقب مقافق شد، اما در ده مصادرس واقی می

گذاران خاریی ب  ویقد آمدس اس  ک  در مقارد نق  استانداردها  این امکان بما  سممای 
ها از سق  دول  میزبان، در محاکم داور  یاا قضاائی  نام این مقافق حمایتی مندرج در 

ها اساتناد نمایناد )قنبام  یهممای، وصاالی  المللی ب  این مسئقلی  دول  داخلی و یا بین
ها شامل پمداخ  خسارت منصفان ، فقر  و مناسب  (. این حمای 101، 0110محمقد، 

ناپذیم در رابط   تخاذ تدابیم خقدسمان  و تقیی گذار ، عدو ا در مقاقی سلب مالکی  سممای 
گذاران خااریی، ایاما  مقامرات قماردادهاا   ها، احقاق حق سممای گذار  با این سممای 

گذار ، عدو تبعی ، عدو اعمال الزامات ایمائای، تضامین نقال و انتقاال آزادانا   سممای 
 (.2121فا می،  )گایالرد و بنی باشد میسممای  و غیمس 

ها در اعمال وظائف ادار  و انتظامی خقد مختار ب  وضی مقمراتی هستند  قر کلی دول   ب 
گقنا   شقد. اصقال  اینگذاران( مقثم واقی می ک  در فعالی  خصقصی اشخاص )از یمل  سممای 

آمیز باشاد، باا  اقدامات مقیب مسئقلی  دول  نخقاهد بقد، مگم اینک  ب  شکل فاحشی تبعی 
گذار اتخاذ شدس باشاد. دیاقان داور  الها  در و یا بما  ضمر زدن ب  سممای  اهدا  خاص باشد
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چند پموندس ب  این مقضقس تصمیح داشت  اس . از یمل  در پموندس سدکق علی  شمک  ملی نف  
ها از بابا  ضامرها  اقتصااد   الملل، دول  مطابق اصل مستقم در حققق بین»ایمان بیان شد: 

آناان وضای شادس  1ک  با حسن نی  و در محادودس اختیاارات انتظاامیناشی از مقمرات عمقمی 
گذاران خاریی از این تادابیم متحمال خسااراتی گمدناد، حتی اگم سممای  .2«باشند مسئقل نمی

کاربمد منصفان  اختیارات پلیسی دولا ، مقیاب مسائقلی  نیسا . در قضای  شامک  فیلیا  
ها  دول  اروگقئ  حکم کمد ک  سیاس  4نیز دیقان داور  ایکسید 3مقریس علی  دول  اروگقئ 

در حمای  از سالم  عمقمی، خقدسامان  نباقدس و در یها  حمایا  از ساالم  عماقمی و 
در (. 011-012، 2101، 5المللی این دولا  باقدس اسا  )رنجاان مطابق با تعهدات ملی و بین

المللی این اصال لحاا   گذار  بین سممای ها  اخیم در چندین پموندس در دعاو  ناشی از  سال
هاایش کا  شدس اس ؛ بنابماین، الزو اس  بین اقادامات دولا  در اعماال وظاایف و سیاسا 

گذار  گامدد و اقادامات  گذار یا کاهش ارزش ساممای ممکن اس  منجم ب  محمومی  سممای 
شقد قائال با  خاص و غیمضمور  ک  مقیب محمومی  و یا در مقارد  مصادرس غیممستقیم می

 (.213-211، 0111تمایز بقد )پیمان، 
گذاریخارجی.استثنائاتحمایتازسرمایه3-2

گذاران خاریی از  ها، زمین  عدو بمخقردار  سممای  دول در راستا  حق اعمال حاکمی 
ها در چارچقب استثنائات عماقمی و اساتثنائات امنیتای  نام ها  مقمر در مقافق  حمای 

بینی شدس ک  شامل شمایط اضطمار  چقن تهدید امنی  ملی، تهدیاد مناافی عماقمی،  پیش
)حااتمی،  باشاد میتخمیب محیط زیس ، اخالل در اقتصاد کشقر و یا نظاو پقلی و ارز  

نام  تشقیق و حمایا   ( قانقن مقافق2(. بما  مثال، مادس )232-232، 0110کمیمیان، 
گذار  میان ایمان و تانزانیا، در رابط  با استثنائات بهداشتی، ایمنی، محیط  متقابل از سممای 

 دارد:  زیس  و غیمس مقمر می
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ها از  میاق نادیادس گامفتن  گذار  نمایند ک  تشقیق سممای ها  متعاهد مقافق  می م 
محایط زیسا ، صاحیح نیسا .  ام   اقدامات داخلی ممبقط ب  بهداش ، ایمنای، یاا

متعاهد نباید ب  اغماض یا عدول از چنین اقداماتی یه  تشقیق بما  تأسیس، تحصایل، 
 .1گذار در قلممو خقد متقسل شقد....گذار  یک سممای  تقسع  یا نگهدار  سممای 

گذار  مقمراتای در خصاقص  هاا  ساممای ناما در همین راستا تعاداد زیااد  از مقافقا 
اناد کا  در بمخای پمداخ  غمام  یا یبمان خسارت در مقاقی مخاصمات را در خاقد گنجانادس

اضطمار  ملی نیز قابل تعمیم اسا  )اوساتموو، دوویجام، و   مقارد ب  شکلی مقسی ب  وضعی 
گذار   نام  تساهیل و تعااون ساممای تقان ب  مقافق  بما  مثال می (.0، 2121، 2سندرسقن

 دارد: ( مقمر می1اشارس داش  ک  در مادس ) 3میان هند و بمزیل
گذاریشان در سمزمین میزبان ب  عل  ینگ یاا  گذاران هم یک از  مفین ک  سممای سممای 

اشکال دیگم مخاصمات، انقالب، وضاعی  اضاطمار ، منازعاات داخلای و یاا حاقاد  
ل مشاب  متحمل خساراتی شدس اس ، درخصقص اعادس وضعی ، پمداخ  غمام  و اشکا

مند  از همان رفتار  کا  میزباان نساب  با  ساممای  دیگم یبمان خسارت، مستحق بهمس
گاذار نمایاد، هام کاداو باما  ساممای ها می گذاران دیگم کشقرگذاران داخلی و یا سممای 

 .  تم باشد هستندمطلقب

اشاارس نیاز ناما همچنین در ادام  این سند ب  مققل  استثنائات امنیتی در ایما  مقافق 
هاا  اقداماتی ک  هم یک از  امفین در زماان یناگ و یاا وضاعی »شدس اس  ک  اعمال

بما  منافی اساسای امنیتای خاقد ضامور  « المللی اضطمار  مشاب  در حقزس داخلی و بین
گذار  میان هند و بمزیل،  نام  تسهیل و تعاون سممای  مقافق پندارند را مجاز دانست  اس  

 . 20، مادس 2121
گذار  شاناخت   المللی سممای  در معاهدس منشقر انمژ  ک  امموزس بزرگتمین معاهدس بین

ها در اغلب مقارد در اتخاذ تدابیم ضمور  بما  حمایا  از بهداشا  یاا   شقد نیز دول می
شقند.  مفین همچناین در اتخااذ اقادامات حیات انسان، حیقان و نبات مختار شناخت  می
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المللای  بمخقرد مسلحان  و یا دیگم مقاقی اضطمار  در روابط بینضمور  در مقاقی ینگ، 
 (1و2، بند20، مادس 0110آزاد  دارند )معاهدس منشقر انمژ ، 

ها مقمراتی در تقیی  تدابیم دول  میزبان در پیشبمد تکالیف خاقد  نام در بمخی مقافق 
( 2ک  در بناد ) 1هلند گذار  خاریی نام  سممای بما  مثال مدل مقافق  مقمر گشت  اس 

 ( اینگقن  بیان داشت  اس : 02مادس )
حاد باشاد، تادابیم  از ظاهم بیش یز در مقارد استثنائی ک  اثم اقدامات از حیث نتایج آن سخ  و ب 

نی  و در حمای  از مناافی مشاموس عماقمی چاقن ساالم  یمعای،  آمیز ک  با حسن غیمتبعی 
   شقد.لب مالکی  غیممستقیم محسقب نمیامنی ، محیط زیس  و ... اعمال شدس، س

آمیز  ها  غیمتبعی  سیاس » قر کلی  ها پا را از این نیز فماتم گذاشت  و ب  نام بمخی مقافق 
از سق  هم یک از  مفین ک  در راساتا  حمایا  از اهادا  مشاموس رفااس عماقمی، از یملا  

سلب مالکیا  غیممساتقیم سالم  عمقمی و حفاظ  از محیط زیس  اعمال گمدد را مصداق 
، 2101، 2ها میان استمالیا و اروگقئا  گذار  نام   تقسع  و حمای  از سممای  مقافق ، «داندنمی

گاذار هاا اساساا   امح دعاقا  ساممای  نام تم، بمخی مقافق  در شکل پیشمفت  (1ضمیم . ب
مشاموس رفااس یمعای و  خاریی علی  دول  میزبان در اعتماض ب  تدابیم اتخاذ شدس بما  اهدا 

معاهادس تجاارت آزاد کنناد آمیز اتخاذ شدس را منی مای  قر غیمتبعی  سالم  عمقمی را ک  ب 
قاد، در بمابام  (. اینگقن  مقمرات ب  روشنی دفاعی تماو0و00، بند1، مادس2103 3چین و استمالیا،

 (. 2، 2121، 4تقاند باشد )بکم گذاران خاریی در این شمایط میادعاها  سممای 
ها اتخاذ تدابیم دولتی در حفظ نظم عمقمی را استثنائی بم تماامی  نام بمخی دیگم از مقافق 

گذار  میاان  نام  همکار  و تسهیل سممای اند؛ بما  مثال، مقافق مقمرات معاهدس فمض نمقدس
ا محدودکننادس  نام  رمقمرات این مقافق ( »01اس  ک  در مادس ) 5بمزیل و امارات متحدس عمبی
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« هی  یک از  مفین در اتخاذ و یا اعمال تدابیم ناظم بم حفاظ امنیا  ملای و نظام عماقمی و...
ها در مبارزس باا  ها  دول داند. این مقمرات همچند نسبتا  نادر اس ، اما در دفاس از سیاس  نمی

 (.2121، 1تقاند مقرد استناد باشد )بندتلی، کمنئق و مینلالمی 01-کقوید
المللعرفی.حقوقبین3-3

ها اس  در دستمس نباشد،   در فمضی ک  امارس  حقققی ک  ب  هم تمتیب قادر ب  تقیی  تدابیم دول 
الملل عمفی در زمینا  حمایا   الملل عمفی دستاویز کارآمد  خقاهد بقد. حققق بین حققق بین
زیاد  دارد؛ چما ک  اساسا  حقاقق گذار  اهمی   گذاران و اختالفات ممبقط ب  سممای از سممای 

رود و مشخصاا  در  شامار مای گذار  ب  الملال ساممای  الملل عمفی از منابی اولی  حققق بین بین
هاا  ناما هاا و مقافقا  ها، حمای  دیپلماتیک، تفسیم قماردادهایی چقن مسئقلی  دول   حقزس

وفصال اختالفاات  یمیاان حلگذار  و مهمتم از هم ، تطبیق مقضقعات بم مصادیق در  سممای 
(، 21هاا کا  در ماقاد ) المللی دول  تمین یهات رافی مسئقلی  بینکند. بمیست ایفاء نقش می

المللای، در  هاا در بمابام اعماال متخلفانا  بین نقیس مسئقلی  دولا  (  مح پیش23( و )20)
اسا   4و ضامورت 3، اضاطمار2قابلی  استناد دارد، ققس قااهمس 01-یمیان شیقس بیمار  کقوید

بقد ک  مبنا  اصالی دفاعیاات دولا  آرژانتاین در « ضمورت»همین مؤلف   .()
علی  ایان دولا   امح  2110-2112ها  دنبال بحمان اقتصاد  سال مقابل سیل دعاو  ک  ب 

گذار  خااریی ناشای از  تامین بحامان ساممای بمیست داد؛ بحمانی ک  از آن ب   شد را شکل می
 (.1، 2121، اوستموو و همکاران) 5شقدها  منافی عمقمی در تاریخ معاصم یاد میسیاس 

ها را از اعطا  رفتار متفاوت باا باازیگمان  گذار  اگمچ  لزوما  دول  ها  سممای نام مقافق 
هاا  راهبامد  و غیمراهبامد  منای  ها  مختلف اقتصاد  و یا تبعی  میاان فعالی و یا بخش

تقییا   ها  صحیح و قابلها باید ب  مقیب سیاس  رفتار نابمابم از سق  دول  کنند، همگقن  نمی
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 یمهقر رئیس پنج تیییم و ممج و همج بیکار ، نمخ درصد21 افزایش و ملی ناخال، تقلید کاهش اقتصاد ، بحمان با کشقر این ک  2110 سال در .5
 داخلی قمض  اوراق تقزیی و ارز ثاب  نمخ نظاو تققف امقال، ساز  ملی یمل  از اضطمار  تدابیم از ا مجمقع  دول  شد، مقای  روز دس تنها مدت در
 با  منجام کا  شاد  امح خااریی گذارانسممای  سق  از دول  این علی  دعقا 31 از بیش ،2100 سال پایان تا ها سیاس  این دنبال ب  نمقد. ایمائی را

شد. دول  این علی  دالر میلیارد 2 از بیش ارزش با احکاو صدور
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رو اصقل تفسیم معاهدات اهمیا  مضااعف پیادا  (. از این2121فا می،  باشد )گایالرد و بنی
( کنقانسیقن حقاقق معاهادات نیاز منادرج اسا ، 12( و )10. این اصقل ک  در مقاد )1کند می

عنقان ققاعد عمفای  ، بلک  ب باشد میمقیب این کنقانسیقن از ماهی  قمارداد  بمخقردار  تنها ب  ن 
المللی مقرد پذیمش قمار گمفت  و روی   قضائی نیز مؤید این معنی اس  )زمانی و شیمعلیزادس،  بین

(. این اصقل از یمل  شامل اصل حسن نیا ، اصال انصاا ، اصال آثاار مفیاد، 023، 0112
ا  معمقل، تقی  ب  سیاق عباارات معاهادس و همچناین دیگام وساائل تکمیلای تفسیم  بق معن

 (. 133-131، 0111اس  )محمقد  کمد ،  2تفسیم
گذار  نیاز  ها نسب  ب  مققلا  تجاارت و ساممای  همانطقر ک  در رویکمد غالب دول 

درخصقص مقتضیات مستحدث  بیماار  ها  دول کامال  محسقس اس ، تحقل سیاس 
 مفین معاهدس، کا  ذیال  3و یا روی  بعد « تقافق آتی»عنقان  را ممکن اس  ب  01-کقوید

ذکم شدس تعبیم نمقد. البتا  صاائب  4حققق معاهدات 0111( کنقانسیقن 10( مادس )1بند )
المللی و بازیگمان غیمدولتی )از یمل   زیاد  تابی ارادس  محاکم بیندانستن این تفسیم تا حدود 

، 6در پذیمش مصداقی این رویکامد خقاهاد باقد )پاپارینساکیس 5عمقمیها  افکار  دادگاس
استماعی بما  استناد با   تقاند مبنا  قابل گیم  می(. از سق  دیگم، این هم 10-11، 2121

و درنتیج  فسخ و یا خموج از معاهادات نیاز محساقب گامدد 7تیییم اساسی اوضاس و احقال
در نهایا ، ایان محااکم هساتند کا   .12ادس ، م0111)کنقانسیقن وین حققق معاهدات، 

را  01 -گیم  ویموس کقویادآمدس ناشی از هم  ویقد قابلی  تطبیق این مقمرات با شمایط ب 
 در عالم اثبات مشخ، خقاهند کمد. 
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 و گذار  ساممای  از حمایا  یمیاان در دارد، عمفای الملال بین حقاقق مقرد حسب و حقققی کلی اصقل ماهی  عمدتا   ک  معاهدات تفسیم اصقل .1
 زیاان با  تفسایم قاعادس هام معنای این بمیست    نمقن  نماید؛ نقش ایفا   مفین از یکی نفی ب  و مستقیما   اس  ممکنآن ب  ممبقط دعاو  وفصل حل

 متعاهادین مشتم  قصد زمان هم ک  معنی این ب  اس ؛ بمائ  اصل با هماهنگ ک  باشد می () متعهدل  یا کنندس تنظیم
 دولا  اینجاا در )کا  متعهاد باما  را مسئقلی  کمتمین ک  دارد مقدو را معنایی باید نماید، رفی را ابهاو این نتقاند ادل  از استفادس با قاضی و باشد مبهم

 مطالعا  (.0110) مهاد  غالمای، و محمدحساین؛ مقدو، وکیلی مهد ؛ مقسق ، الل ؛ فضل مقسق ، ب : بنگمید باشد. داشت  دنبال ب  اس ( میزبان
.011-211 (،0)0 .خصمصی حقمق پژوهش فصلنام  قمارداد. تفسیم اصقل تطبیقی

.  

. 
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گاذاران الملال عمفای باما  احقااق حاق اتبااس و ساممای  ینب   دیگم  ک  ذیل حققق بین
شامط تقسال با   اسا . پیش 1حمایا  دیپلماتیاک کشقرها  خاریی مطمح اسا ، مققلا   

ها و در یه  حمای  از اتباس خقد، کا  احتمااال  متحمال  حمای  دیپلماتیک از سق  دول 
در ممایای  2باشند،  ی کلی  مماحل دادرسای داخلای خسارات یانی، مالی و یا روحی شدس

احماز تحقق اساتنکا  پس از  ی این مماحل و حسب مقرد، قضائی کشقر میزبان اس  و تنها 
 دیپلماتیاک در ایان رابطا  قابال اساتناد و پیگیام  خقاهاد باقد، اعمال حمایا  3از احقاق حق

کارآماد  حمایا  دیپلماتیاک نیاز کا  اغلاب  (.12، 2100، 4دوگالس، پاولین، و وینقالس)
شاقد، تاا حادود زیااد  ها دنبال می  عنقان آخمین مستمسک حقققی از سق  بمخی دول  ب 

کنندس خقاهد بقد؛ چماک   شدس از سق  خقد دول  حمای  ها  اعمالم از ماهی  سیاس متأث
؛ بناابماین، 5االمثال فی مایجقز و فی ما الیجقز واحد ا  عقلی و حقققی، حکمعنقان قاعدس ب 

تقیهی  تقاناد با  میازان قابالگاذار، مایحاامی ساممای   اتخاذ تدابیم مشاب  از ساق  دولا 
  نیز باشد. 01-ها  دول  میزبان در بمابم شیقس ویموس کقویدسیاس کنندس   تقیی 

گذاریفصلاختالفاتسرمایهوهایحقوقیحل.چالش4
 قرمساتقیم  المللی در اغلاب ماقارد ب  گذار  خاریی در محاکم بین  مح دعاو  سممای 

کامدن کلیا    یگذار ،  هاا  ساممای ناما پذیم نیس  و مقدم  آن در بیشتم مقافق  امکان
گذار   مماحل دادرسی داخلی اس  و این خقد از دالیل اصلی عدو  مح دعااو  ساممای 

ها  المللی تاکنقن بقدس اس . اما نظاو قضائی کشاقر در محاکم بین 01-درخصقص کقوید
گیم  و تبعات اقتصاد  و ایتماعی آن قمار گمفت  اس . تنها در تأثیم این هم  شدت تح  ب 

دعاقا  حقاققی میاان کاارگمان و  0311قمیاب با   2120دس تا اواخام ژانقیا  ایاالت متح
ها  مختلف عمامان، ساالم ، نظااو آمقزشای، ورزش، ارتبا اات و کارفممایان در حقزس
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 شایء هام حکام دیگم: عبارت ب  منفی. یا باشد مثب  حکم آن اینک  از اعم بقد؛ خقاهند همانند حکمی دارا  همانند اشیاء قاعدس، این مقیب ب  .5
مای محکقو حکم همان ب  اس  مقیقد آن مانند ک  دیگم  مقیقد گمدد، محکقو احکاو از حکمی ب  مقیقد  اگم بنابماین هس . نیز آن مانند حکم
 فلسافی کتب در چ  اگم اس . گمفت  قمار مسائل از بسیار  زیمبنا  و شدس استناد آن ب  مقارد از ر بسیا در ک  اس  ققاعد  یمل  از قاعدس این گمدد.
 اصمل فی االربعین کتاب از فصلی راز  فخم اماو ولی اندندادس قمار بحث مقرد مستقل بطقر را آن فالسف  و شقدنمی دیدس قاعدس این عنقان تح  بحثی
 (.010 ،0111 ، 0 ج دینانی ابماهیمی ) اس  کمدس استدالل آن بما  و دادس اختصاص قاعدس این از بحث ب  را الدین
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هایی چقن  ها  ایالتی و فدرال و بمپای  ادعا در دادگاس 01-رسان  و ... در نتیج   شیقس کقوید
گمان، محیط ناسالِم کاار  و... با  ثبا  رسایدس اسا  نق  قمارداد کار، تبعی  میان کار

. این حجم از دعاو  نشان از تبعات گستمدس اقتصااد  و درگیام  2120، 1فیشم فیلیپس
ها  حقققی داخلی، در سازوکاربخش نبقدن  گیم  دارد و نتیج ها در یمیان این هم  شمک 

المللای خقاهاد کشااند.  داور  بینگذار  را ب  محاکم قضائی و یا  نهای ، دعاو  سممای 
هاا  خااریی در گذار  بینی نتیج   نهائی روند حقققی حمای  از ساممای  البت  هنقز پیش

رغم یمیاان ایان  رسد؛ از یمل  ب  این دلیال کا  با نظم می گیم  کمی زود ب پمتق این هم 
یاب  حقیق  بقد ک  تیم 2120دعاو  حقققی در محاکم کشقرها  مختلف، تنها در ژانقی  

ها  خاقد سازمان بهداش  یهانی بما  مطالع  منشأ ویموس وارد ووهان شد و نتایج یافت 
 (. 2120، 2خبمگزار  گاردینرا نیز هنقز رسما  اعالن ننمقدس اس 

نحق  قطعی منشأ اصلی ویموس از ساق  ساازمان احتمااال  خقاهاد تقانسا  با تعیین
گذار  را نیز تح  تأثیم قمار دهد. فمض کنید ویاقد  المللی سممای  تقیهی دعاو  بین قابل

گیام باما  وا بقدن تقلیاد و اشااع  ایان ویاموس منشأ آزمایشگاهی و یا حسب مقرد عمد 
ها، گذار  علی  دول  المللی آتی سممای  سازمان محمز شقد؛ آیا در این حال ، دعاو  بین

چین قمار نخقاهاد گمفا ؟ ایان  ها علی  دول  تأثیم دعاو  مطالب  غمام  این دول  تح 
البت  از بعد حقققی فمضی کامال  ممکن اس  ک  در مطالع  این مبحث نباید از آن با  کلای 

فصال  و ها  حلساازوکارالمللی باما  تققاف  ادها  بینغافل بقد. شاید فماخقان بمخی نه
همین وضاعی  المللی نیز ریش  در  ها  بیننام مقیب مقافق  گذار  ب  اختالفات سممای 

 . 3گیم  داشت  باشدغیمشفا  در مبدأ و فمیاو این هم 
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.
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) معاین هاا ساازمان و کلمبیاا دانشاگاس پایادار گذار  ساممای  ممکاز فماخقان ب  تقانمی یمل  از .3
باما  () پایادار تقساع    المللی بین مؤسس  فماخقان و (

 از دویانبا  یاا یاک خاموج البتا  نماقد. اشاارس 01-کقویاد گیم هم  با رابط  در ها دول  و گذارانسممای  میان دعاو  فصل و حل ها سازوکار تعلیق
 همحاال با  اسا ، شادس پیشانهاد هاا نهاد ایان ساق  از ک  ،01-کقوید ب  رایی دعاو  فصل و حل سازوکار تعلیق یا و گذار  سممای  ها نام  مقافق 

ا گذارانسممای  مکتسب    حققق ب  نسب  پاسخگقیی از را ها  دول   از حقاققی هاا  حمای  حاذ  یها  در هایی تکنیک چنین و ساخ  نخقاهد مبم 
 شد. نخقاهد ماسبق ب  عطف گذار ، سممای 
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شادن، بایاد قابلیا   المللای باما  ایمایی همصقرت، تمامی حققق مندرج در اساناد بین ب 
ک  از این حققق حمای  قضایی نشقد، تنها تعهد  ویادانی  دادخقاهی داشت  باشد. در صقرتی

نیز مؤیاد ایان معنای  1فهقو حق بم دادرسی منصفان محسقب خقاهد شد و ن  تکلیفی قانقنی. م
ها  گقنااگقن، ها  ناعادالن  در زمین اس  ک  شهموندان و اتباس بیگان  قادر باشند در بمابم روی 

، رقاب ، خدمات ساالم ، امنیا  و... از 2ازیمل  فعالی  اقتصاد ، دستمسی ب  بازار سممای 
رسامی   بنابماین، حاق ب  (.01، 0113کبی سقی، حمای  قضائی یکسانی بمخقردار گمدند )کق

معنا   ها در اتخاذ تدابیم الزو بما  حمای  از سالم  عمقمی لزوماا  با  شدس بما  دول  شناخت 
ها در محاکم نیس . کما اینک   ها و مقرد سؤال قمار دادن ابعاد آن عدو امکان بمرسی این سیاس 

اضطمار  نباید با قانقن اساسی و ققانین ادار  میایمت داشات  در حققق داخلی نیز همگقن  تدابیم 
الملال  گامدد. حقاقق بینها اعماال مای رو نظارت قضائی بم تصمیمات دول   باشد و از همین

گذار  را  ها تعهدات خقد در حمایا  از ساممای  گذار  نیز متضمن این اس  ک  دول  سممای 
ویژس با استناد با  اساتثنائات  گذار ، ب  ها  سممای نام زیمپا نگذارند. اما نق  مقمرات مقافق 

هاا از ساق  دولا  میزباان را  نی  اینگقنا  سیاسا  عمقمی، همقارس ظن اعماال بادون حسان
-گیم  کقویاد (. این سقء بمداش  در وضعی  هما 010-012، 2102، 3انگیزد )سبانگالر  می بم

گذاران را از حق دادرسی اعمال گمدد، سممای همگقن  اقدامی ک  با نی  سقء هم صادق اس ؛  01
آمیز اتخاذ گمدد، مقیب  نحق تبعی   قر نامتناسب و یا ب  منصفان  محموو سازد، یا خقدسمان ، ب 

 (.2121، فا می گایالرد و بنیالملل خقاهد بقد ) مسئقلی  دول  بم اساس حققق بین
اشاارس داشا  کا  باما   4ایتالیاا( هیئ  دول  02تقان ب  مصقب   شمارس )بما  مثال می

تصاقیب شاد. با   01-اتخاذ تدابیم فقرِ  مقابل  با آثار اقتصاد  و ایتماعی شیقس کقویاد
ها و تجهیزات پزشکی شد مشموط بم اینکا   مقیب این قانقن، دول  مجاز ب  مصادرس هتل

همچناین  گاذاران پمداخا  گامدد.غمامتی با محاسب  ارزش فعلی امقال در بازار ب  سممای 
ها  بمخی واحدها  تجار  و صنعتی، خطاقط تدابیم  در رابط  با تققف ایبار  فعالی 
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ها، حق ها، تققف رسیدگی ب  مقارد ورشکستگی شمک اعتبار ، تققف پمداخ  اقساط واو
ا  با  بینی شادس اسا . اماا ایان قاانقن اشاارسفسخ قماردادها  گمدشگم  و غیمس نیز پیش

م  فعلی این امقال در بازار و یا نحقس  پمداخ  غمام  ندارد. بنابماین، چگقنگی ارزیابی قی
هاا  مقامر در مقافقا تضمینی ویقد ندارد ک  ایما  این قانقن منجم ب  نقا  حمایا 

الملل عمفی، در لزوو پمداخ  غمام  فاقر ،  گذار  ایتالیا و یا حققق بین ها  سممای  نام 
  (.2121مکاران، متناسب و مقثم نگمدد )بندتلی و ه

المللی اقداو نمایند و نتایج  گذاران ممکن اس  ب  مقیب آن در محاکم بینمبانی ک  سممای 
ها  اتخااذ شادس از ساق  شدت تابعی از شمایط خاص هم قضی  و ابعاد سیاس  این دعاو ، ب 

مثابا    ب  ها  اعمال شدس  نهادها،نهادها  دولتی و غیمدولتی اس . باید تقی  داش  ک  سیاس 
بما  مثال سالب  گذار  بقدس یا خیم؟ ها  سممای نام ها  مقمر در مقافق نق  بالققس  حمای 

عنقان  با  01-هاا  مباارزس باا کقویاد مالکی  بدون پمداخ  غمام  و یا احماز اعمال سیاسا 
مچناین شکلی از سلب مالکی  غیممستقیم، نحقس  اعمال استاندارد رفتار عادالن  و منصفان  و ه

تقاناد در ایان زمامس مطامح ها، حققق مکتسب  و غیمس همگی میعدو تبعی  در اعمال سیاس 
هاا  حماایتی باشد. محاکم داور  ممکن اس  حتی ب  رسیدگی این ادعاا بپمدازناد کا  بسات 

گیم  شمایط نابمابم رقاب  میاان آنهاا شادس ها  خاریی منجمب  شکل گذار  ها از سممای  دول 
گاذاران  (. از این رو، رسیدگی ب  دعاو  ساممای 2، 2121یم؟ )اوستموو و همکاران، اس  یا خ

، آزماقن دشاقار  01-هاا در کنتامل کقویاد خاریی در اعتماض با  تادابیم اضاطمار  دولا 
 ها معمقال  در هنجارسااز  ک  دول  1رو  محاکم داور  خقاهد بقد. حاشی  صالحدید  پیش

گیم  ب  علا  ابعااد گساتمدس ساالم  و یه  نیل ب  منافی همگانی دارند، در شمایط این هم 
 2کناد تام  پیادا مییمعی و عدو شناخ  علمی کافی نسب  با  ایان بیماار ، دامنا   گساتمدس

 (. 2121)بندتلی و همکاران، 
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.

 صاالحدید حاشای  ارزیاابی روش معماقال   باشاد، ایتماعی و اقتصاد  عقامل پیچیدس ارزیابی یا و خاص ها گزینش مستلزو هادول  گیم تصمیم اگم .2
 از تامشایسات  ممیعای هی  عمقمی، منافی بما  الزو اقداو بهتمین گزینش در ک  استدالل این بم تکی  با داور  دیقان روش، این اساس بم بقد. خقاهد مناسب

 از ساطحی داور  دیاقان ملای، ممایای تصامیمات ارزیاابی در لاذا پمدازد.می ملی مقامات تصمیمات در تدقیق و ارزیابی ب  نیس ، حاکمیتی ممیی خقد
 صامیح نقا  و شاکلی ققاعاد حیث از صمفا   و شماردمی محتمو را حاکمیتی وظائف ایما  در آنها تشخی، و گمددمی قائل ملی ممایی بما  را صالحدید

  (.03-01 ،0111 نژاد،  با بائی و منش انعمف )پیم ، ر : بیشتم، مطالع  بما  پمدازد.می دول  تصمیم ارزیابی ب  ماهق  ققاعد
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مس، انتفااء قاقس  قااهگذار ، چاقن  احماز مصادیق رافی مسئقلی   مفین قماردادهاا  ساممای 
گذار ، تاابی مقامرات و  قمارداد، اضطمار و ضمورت و ب  تبی آن عدو ایما  قماردادها  ساممای 

عنقان مصداقی از این عقامل رافای  گیم ، ب عبارات این اسناد و احتماال  شناسایی نمقدن این هم 
ین ماقارد بیاان ها نیز مصادیقی بما  ا مسئقلی  خقاهد بقد. همچنین ققانین داخلی بمخی کشقر

گیام  و بیماار  از مصاادیق قاقس  قااهمس عنقان مثال، در ققانین مسافمتی آلمان، هم  اند؛ ب  داشت 
( حقاقق 001)( مقامرات عماقمی حقاقق مادنی و ماادس  021دانست  شادس اسا . ذیال ماادس )
ی شامایط واقعا»نیز ب  ققس  قااهمس پمداختا  شادس اسا  و آن را  1قماردادها  یمهقر  خلق چین

کند. سخنگق  کمیسایقن اماقر تعمیف می« ناپذیم و بم م  نشدنی بینی، ایتنابغیمقابل پیش
،  امفین 2121تقنین کنگمس ملی خلق چین نیز بم هماین اسااس در تااریخ دهام فقریا  ساال 

قاادر با   01-ها را در صقرتی ک  متعاقب تدابیم اتخاذ شدس  دول  بما  مقابلا  باا کقویاد قمارداد
دات قماردادیشان نباشند،مختار ب  استناد ب  مقمرات حققق قماردادها  چاین در رابطا  ایفا  تعه

گذار  باا اساتناد با   هم یک از  مفین قماردادها  سممای  ،بنابماین با وضعی  ققس قاهمس دانس .
ک  نتیجاا  قاامارداد  تقاننااد از ایااما  قاامارداد معااا  شاادس و یااا در صااقرتیایاان وضااعی  ماای

هاا  ساازمان شدس باشد تقاضا  فسخ آن را بنماید. در هم پموندس، بمرسی تقصی تحقق  غیمقابل
تقاناد ها، مای ها  دول  در اعمال محادودی  بهداش  یهانی و نهادها  داخلی و یا سیاس 

 (. 2121، 2مایم بموانا  در تطبیق مصادیق بم مقضقعات داشت  باشد )کنندس نقش تعیین
االیما بما  دول  میزبان نیز  مقمرات دیگم معاهدات الزوگذاران ب  ممکن اس  سممای 

المللی کاال نااو بامد کا   ( کنقانسیقن بیی بین11تقان از مادس )استناد نمایند. بما  مثال، می
ک  عادو ایاما  تعهداتشاان ناشای از  دنبال عدو ایاما  آن، درصاقرتی  مفین قمارداد را ب 

ر زمان انعقاد قمارداد محاسب   چنین ماانعی و یاا  امق ها بقدس ک  د مانعی فماتم از کنتمل آن
بینی نبقدس اسا ، مسائقل نمایآمدن بم آن و یا پیامدها  آن ب  شکل منطقی قابل پیش فائق

ها ب  دفاعیاتی  استناد دول  (.0، بند11، مادس 0121، 3المللی کاال داند )کنقانسیقن بیی بین
گذار ، با  علا  دامنا   در دعاو  ساممای هایشان چقن اصل ضمورت، در تقیی  سیاس 
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گذار  و عدو ویقد رویکمد واحد میان  ها  سممای نام ها  مقمر در مقافق وسیی حمای 
 01محاکم داور  در شمایط مشاب  و یکسان، امم  دشقار بقدس اس . بنابماین، در حاداقل 

داخا  خساارت با  ها، حکم ب  پمگذار  خاریی علی  دول  مقرد از دعاو  اخیم سممای 
تم اینک  در یک ماقرد حکام دیاقان میلیقن دالر دادس شدس اس  و یالب 011مبلغ بیش از 

. این احکاو باا ارزش گازا ، تهدیاد یاد  علیا  1میلیارد دالر  داش  01داور  ارزش 
عماقمی آنهاسا . دفااس ها  احیا  اقتصاد  و ساالم  تقسع  و بمنام  کشقرها  درحال

آمیز باشد، مقیاب صام  هزینا  و ل این دعاو  نیز حتی اگم نهایتا  مقفقی ها در مقاب دول 
ها بما  یلقگیم  از این تهدیدات باید هماهنگی داشت  باشند. یکای  وق  بسیار اس . دول 

هاا، گذار  علیا  دولا  ها  دعاو  سممای سازوکاربس ، تعلیق    خموج از این بنهااز راس
اس  )کنقانسیقن وین حققق  01-دنبال شیقس کقوید ویژس ب  ب ، ب  قر چندیانب  و یا دویان ب 

ها در این خصقص همچنین مای (. تدابیم چندیانب  دول 3و  0، بخش 0111معاهدات، 
هاا و  ناما تقاند از  میق کنفمانس تقسع  و تجارت ملل متحد، کا  در حاقزس ایان مقافقا 

تقان از کارگموس سقو کمیسیقن حققق اصالحات آن فعالی  دارد، پیگیم  شقد. همچنین می
فصال  و هاا  حل، کا  باما  اعماال اصاالحات در شایقس2الملال ملال متحاد تجارت بین

 (.000، 2102، 3)روبمتسها تأسیس شدس، بهمس بمد گذاران و دول اختالفات میان سممای 
مشااب  ها  واحاد یاا دهد ک  رسیدگی ب  سیاس تجمب  دعاو  علی  آرژانتین نشان می

تقاند ب  دنبال داشت  باشد. مضاا  بام اینکا  دولتی در محاکم داور ، نتایج متفاوتی را می
باشاند. از دیگام ساق، هی  یک از محاکم داور  ملزو ب  تبعی  از آرا  پیشین خاقد نمای

کنندگان مالی دعاو  داور ، ک  نفی مساتقیم در اقاما   گذاران ب  تأمینامکان تقسل سممای 
تقاند ب  داللی و افزایش دعاو  در خاالل ایان و ب  ثمم رساندن این دعاو  دارند، میها  آن

(. محااکم داور  بایاد عملکامد 0، 2121، 4بحمان دامن زند )اساتموالدر، باموین و میناا
گیام  نیازمناد اساتمداد از تکلیف ابعاد این هما  تم  داشت  باشند، چما ک  تعیینمحتا ان 
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 سانجی امکان با  مقظف را خقد سقو کارگموس ،2101 سال در خقد ایالس پنجاهمین در  الملل بین تجارت حققق کمیسیقن .2
.() نمقد خاریی گذارانسممای  و دول  میان اختالفات فصل و حل اصالح

.
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گذار  چاقن حقاقق محایط زیسا ، تقساع    الملل ساممای  ق بینها  همجقار حققحقزس
پایدار و حققق سالم  اس ؛ از سق  دیگم، نیاز ب  بمقمار  مقازن  میان منافی ملی و منافی 

هاا در اتخااذ تادابیم با    گذاران ویقد دارد و این محاکم باید احتماال تعاد   دول سممای 
استفادس از ایان بحامان در  ریی و امکان سقءگذاران خااصطالح ضمور ، نسب  ب  سممای 

(. 2121و همکااران، یه  نیل با  مناافی اقتصااد  را نیاز از نظام دور ندارناد )بنادتلی
بنابماین، مققل  شفافی  و عمقمی  تدابیم اتخاذ شدس و یا در دستمس عمقو قمار گمفتن ماتن 

بارس، و از سق   اظهارنظم در اینها بما  بمرسی تمامی یقانب آن و   نقیس این سیاس  پیش
ها هم  و هم  باید مقرد مداقا  قامار  گذاران در بمابم این سیاس دیگم نحقس  عملکمد سممای 

گذار  ک  دعقت ب  مشارک  در امم تقنین و تصقیب این سیاس  بما  مثال، سممای گیمد.
مو شانس کمتم  خقاهاد ها را رد کمدس اس ، در زیم سؤال بمدن مشموعی  این تدابیم، الی 

  (.2121فا می،  داش  )گایالرد و بنی
هاا  گااهی از ساق  دساتگاس 01-از سق  دیگم، تدابیم متعاقب شیقس ویموس کقوید

گمدد ک  با ویقد این بایاد ها ایمائی می ها  غیممتممکز بمخی نهاددستی و یا سیاس  پایین
ویقد داشت  باشد؛ در غیم این  کنندس قانی نحق  گقن  تدابیم ب  دول  و ب قابلی  انتساب این

 (.1، 2121صقرت اساسا  امکان انتساب مسئقلی  ب  دول  ویقد نخقاهد داش  )بکم، 

گیری.نتیجه5

گذار  خااریی  ساابق  در تااریخ دعااو  ساممای  بدون شک آزمقنی بی 01-گیم  کقوید هم 
اهاد داد. بمرسای و تحلیال بیشاتم اس  ک  ابعاد حقققی قطعای آن در آینادس خاقد را نشاان خق

ها  خاریی در این زمین  ب  ید منقط ب  عملکامد  گذار  ها  حقققی حمای  از سممای  چالش
شادس علیا  دولا  چاین  المللی اس . از یمل  اتهامات مطمح آتی محاکم قضائی و داور  بین

دادرسی و اثباات در تقسط سیاستمداران آممیکایی نیز از منظم قضائی و حقققی نیازمند تحقیق، 
 ک  البت  در غیم این صقرت هی  ارزش ثبقتی نخقاهد داش . محاکم صالح اس 

یاموس، ساممای پم واضاح اسا  کا  باا هما  گاذاران خااریی در گیام  ایان و
هااا  انااد. شاایقسکشااقرها  مختلااف بااا مشااکالت اقتصاااد  زیاااد  مقایاا  شاادس
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گذار  و رعایا  شاموط  امح  سممای فصل اختالفات در مقافقتنام  و قمارداد  و حل
عنقان یاک  کند. البت  ب  ا  در این میان ایفا میکنندس دعق  در داور  نیز نقش تعیین

اند، باید قابلیا  گذاران خاریی متحمل شدسقاعدس کلی تمامی خساراتی ک  سممای 
ا  ها و تدابیم دول  را داشت  باشاد و بادون احاماز چناین رابطا  انتساب ب  سیاس 

 امکان مطالب  غمام  از دول  منتفی خقاهد بقد.
شقد. بنابماین، اتخاذ ها محسقب می ب  هم حال،  مح این دعاو  تهدید ید  علی  دول 

ها درگیام  ها تاا ساال تدابیم کارآمد  ضمورت پیدا کمدس اس  ک  در نبقد چنین تدابیم  دول 
هاا  دولتای در خقاهند تقانس  سیاسا  گذاراناین دعاو  خقاهند بقد و بسیار  از سممای 

رغم تقسل با   تقانند ب ها می را در محاکم گقناگقن ب  چالش بکشند. دول  01-کنتمل کقوید
ها  خقد با  تیییام اساسای ها، در دفاس از سیاس نام استثنائات عمقمی و امنیتی در مقافق 

هاا را نیاز خقاساتار باشاند.  قمارداداوضاس و احقال استناد کمدس و در نتیج  فسخ یاا خاموج از 
هاس  ها در این رابط ، با استناد ب  عقامل رافی مسئقلی  دول   دفاعی دیگم از عملکمد دول 

 ک  در دعاو  علی  آرژانتین نیز همقارس مستمسک این دول  بقدس اس .
را پایش از  01-هاا  مقابلا  باا کقویادرود کا  ابعااد سیاسا ها انتظاار مای از دول 

ها  خاریی و امکان اعتماض با  ایان تصامیمات در ها، نسب  ب  سممای  نمقدن آن ایمائی
هاا بایاد   محاکم داور  مقرد سنجش قمار دهند. چما کا  حاشای  صاالحدید تادابیم دول 

همقارس متناسب بقدس و قابلی  تقیی  حقققی داشت  باشد؛ بناابماین، احکااو صاادر شادس از 
تقان بما  این منظقر تنقیح منااط نماقد و ها  مشاب  را می سق  محاکم داور  در وضعی

تمتیب  بینای کامد و بادین مح ادعا یا حکم محاکم در این مقرد را نیز تا حدود زیاد  پیش
   احسن تمسیم نمقد. نحق حاشی  صالحدید ایمائی الزو بما  دول  را ب 
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