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Abstract 
Following the characterization of COVID-19 outbreak as a Pandemic by WHO, it 

was announced that one of the most important causes of coronavirus transmission 

was a cruise ship. The Specific nature of the virus and special structure of the cruise 

ships is a major barrier to disease prevention and control. Despite the recognition of 

travelers and crews human rights; including right to health, right to life and 

repatriation in current international legal framework, pandemic have negative 

impacts on respecting these rights. The costs of Medical treatment, flag of 

convenience, port and coastal states jurisdictional Conflict and self -centered 

approaches of states in order to giving priority to their citizens health and national 

security and also a lack of trend between cruise industry stakeholders for 

international cooperation caused unprecedented human crisis specially at the 

beginning of COVID-19 Pandemic outbreak. Current Pandemic has defined a new 

threshold of crisis so, any accountability and cooperation should be at international 

level based on solidarity between all stakeholders in this area in order to be 

effective. 
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 چکیده

از سوی سازمان جهـانی ههداتـتم مصـ       19ی جهانی کوویدـریگهمهپس از اعالم وضعیت 
یـت اـا    هـوه  اسـتم ماه   عوامل انتقال ویروس یک کصتی تفریحی نیترمهمتد که یکی از 

ی پیصگیری از انتصار هیمـاری و  روشیپی تفریحی مانعی هزرگ هایکصتویروس و سااتار ویژة 
ی هصری سرنصینان کصتی از جمله حـق  هاحقم ها وجوه تناسایی توهیممقاهله ها آن محسوب 

ی موجـوهم رعایـت   المللـ نیههر سالمتیم حق حیات و حق هازگصت هه اانه هر چارچوب حقوقی 
ی هـا نـه یهزی جهانی قـرار گرتتـه اسـتم    ریگهمهتدت تحت تأثیر ترایط اا  هحران هه آنها

ی صاحب هندر و هاهولتی هاتیصالحمصلحتیم تعارض  پرچممرهوط هه ارائة ادمات پزتکیم 
ه صـی هـه سـالمت    ها هدف اولویـت  هاهولتاز سوی  انهیگراکجانبهی یهااتتیرهساحلیم ات اذ 

ی میـان مجموعـه   المللنیهنیز نداتتن تمایل هرای همکاری هر سطح تهروندان و امنیت ملی و 
رقـم زه    19کوویدـ اصو ههی را اساهقهیهصنعت کصتیرانی تفریحی هحران انسانی  نفعانیذ

ة جدیدی از هحران را تعریف کره  اسـتم  آستانی جهانی کنونی ریگهمهاستم ها توجه هه اینکه 
ـ از سـطح   تـر نییپاحی هرگونه پاس گویی و همکاری هر سط ی کـه مبتنـی هـر عـدم     المللـ نیه

 و محکوم هه تکست اواهد هوهماین حوز  هاتدم ناکارامد  نفعانیذهمبستگی میان 
 

 کلیدواژگان

 ی ههداتتمالمللنیهم مقررات 19اضطرارم پرچم مصلحتیم کصتی تفریحیم کوویدـ
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 مقدمه

ی جهـانی  ریـ گهمه 2020مارس  12ر را ه 19سازمان جهانی ههداتتم وضعیت انتصار کوویدـ 
ی )اپیـدمی  هـه   ریـ گهمـه اعالم کرهم یکی از اسباب انتصار سریع ویروس و تبـدیل وضـعیت از   

ماننـد زنجیـر م ویـروس را از     هـا یکصتاندم این ی تفریحیهایکصتی جهانی )پاندمی م ریگهمه
ان جهانی ههداتت اعالم م سازم2020توریة  20چین هه سایر مناطق هنیا منتقل کرهندم  1ووهان

هر جهانم اارج از چین و هر کصـتی تفریحـی    19کره که هیش از نیمی از مبتالیان هه کوویدـ
 Diamond Princess 2مندهست   

ی جهـانی  و نیـز تیـای    ریگهمهم نامتعارف هوهن نوع هحران )هار  نیا هر تیحائز اهمنکتة 
هـه  ی جهانی هر کصـتی تفریحـی   ریگهمهوع تیوقوع آن )کصتی تفریحی  استم هه هیان هیگرم 

انتصار هیماریم تراینـد پیصـگیری و مقاهلـه را     ترهمنحصرههنوع اا  هحران و نیز تیای  لحاظ
یژگیوی تفریحی و کصت 272میلیون مساتر توسط  30یی ساالنه حدوه جاجاههم سازهیمهتوار 

م منـاهع  هسـته مـه ینمحـدوه و  مانند تراکم هاالی جمعیـت هر تیـایی    آنهای سااتاری اا  ها
 ,klein)غذایی مصترکم وسایل ههداتتی مصـترک میـان سرنصـینان و منـاهع پزتـکی محـدوه      

 م مؤید نامتعارف هوهن وضعیت استم  (283 :2020
ی موجوهم هرهرهارندة موازین و مقرراتـی هرهـارة سرنصـینان ایـن     المللنیهچارچوب حقوقی 

ی هصری و تیـمین رعایـت   هاحقی از مندههر  اصو  هر)اعم از مساتران و ادمه   هایکصت
ی هاهولتی هرگیر )هاهولتی جهانی استم همچنین ریگهمهی هحرانی چون هاتیوضعهر  آنها

 م  ندیی هر این زمینه هارهاتیصالحم ساحلی و صاحب هندر  تعهدات و پرچم صاحب
فریحی آلوهة نیازمند کمکم ی تهایکصتهر زمان مواجهه ها  هاهولتعدم همکاری هسیاری از 

سالمت و حیـات   هر ة حقمسئلة نجات سرنصینان کصتی و نیزم هری حقوقی جدی را هاچالش
ی هـا یکصتی روشیپی مصلحتی از یک سوم مانعی هزرگ هاپرچممطرح کره  استم وجوه  آنها

ی هـا هولـت ی صاحب پرچم استم از سوی هیگـرم  هاهولتتفریحی هرای هریاتت کمک از جانب 
ی هـا یکصـت ی هـه  رسـان کمـک ی هـا نهیهزساحلی و صاحب هندر هر تنگنای سنجش پیامدها و 

 ة تیمین سالمت تهروندان و تأمین امنیت هر حوزة سالمت قرار هارندم مسئلو  زه هحران
ی تفریحـی هر  هـا یکصـت ی روشیپـ ی حقوقی هاچالشهه واکاوی  میهر آن روشیپهر مقالة 

هـه ارزیـاهی    سوکهپرهازیمم هناهراینم از ی 19ی جهانی کوویدـریگههمی هحرانی چون هاتیوضع
هر چارچوب حقوقی موجوه اـواهیم پرهااـت و از سـوی هیگـرم      تد ییتناسای هصری هاحق

___________________________________________________________________ 
1. Wuhan 
2. Cruise ship accounts for more than half of virus cases outside China – as it happened. Guardian 2020 

Mar 18. https://www.theguardian.com/world/live/2020/feb/20/coronaviruslive-updates-diamond-
princess-cruise-ship-japan-deaths-latest-news-china-infections 
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هررسی اواهد تد که متیمن پرهااتن هـه   رهطیذی هاهولتة تعهد هه نجات و صالحیت مسئل
 متناقض است:  حال نیع هرهو پرسش محوری و 

یکصتروی  ههی ساحلی و صاحب هندر هرای هاز گذاتتن هناهر اوه هاهولتامکان الزام  -
 یا   آنهای جهانی ها هدف نجات سرنصینان ریگهمهی تفریحی هر مواقع هحرانی چون ها

امکان هستن هنـاهر هـا هـدف حفااـت از قلمـرو سـرزمینی یـا اعمـال حاکمیـت هـرای            -
 ی مذکورمهاهولت

 

 ی تفریحیهایکشتی بشری سرنشینان هاحقی جهانی و ریگهمه
 حق بر سالمتی. 1

یکصتی تفریحیم حق هر سالمت سرنصینان این هایکصتهر  19ة تیوع ویروس کوویدـواسطهه
تـد  اسـتم اثبـات تـد  اسـت کـه ویـروس         روروهه)اعم از مساتران و ادمه  ها م اطراتی  ها

ی تفریحـی  هـا یکصتو نیز  هاپاهگانم هازندان مهامارستانیهی هسته مانند هامکانهر  19کوویدـ
ة واسطهه هایکصتم ترایط اا  این (Mizumoto, 2020: 264) اهدییمها سرعتی هیصتر انتصار 

کصتی تفریحی و نیز وجوه ترایط سااتاری  272میلیون مساتر توسط  30حمل ساالنه حدوه 
مسـاتر و   3000تقریبـی   طورهه) تههسمهیناا  مانند تراکم هاالی جمعیت هر تیای محدوه و 

ادمـه م منـاهع غـذایی مصـترکم وسـایل و امکانـات        4000ادمهم هر مجمـوع   1000تا  500
سـبب تـد      (klein, 2020: 283)ههداتتی مصترک میان سرنصینان و امکانات پزتکی محـدوه 

 آیندم بحساههعمل کنند و از مناهع مهم انتقال ویروس  1است تا مانند هستگا  انکوهاتور
ی تفریحی آنچنـان  هایکصتهر سالمت سرنصینان  19اثرگذاری منفی تیوع ویروس کوویدـ

توصـیف تـد  اسـت    « سـاهقه یههحران انسانی » عنوانههتدید هوه  که هر مقطع زمانی ااصی 
(Galani, 2020) م تهدیدهای ناتی از ویروس هه سالمت جسمانی سرنصینان محدوه نماند  و هر

قرار هاه   ریتحت تأثاره سالمت روان اتراهی را که هه هیماری مبتال نصد  هوهند نیز هسیاری از مو
ی سرزمینی و هناهر موجب تد هاآبی تفریحی هه هایکصتاز وروه  هاهولتاستم ممانعت هرای 
ی اوه محبوس همانندم این مسئله سـبب  هانیکاهاجرای قرنطینه هر  لیهلههتا مساتران کصتی 

و تاقد پنجر  تدم هر موره اتراه سالم نیز  هستهمهینی هانیکاهانتصار ویروس هر  اتزایش سرعت
واره آمدن تصار روانی میاعف ناتی از موقعیـت و اتـزایش احسـاس ناامیـدیم تـرس و       لیهلهه

 ,Battineniهه هیماری اتزایش یاتت  اهتالتیعیف تد و میزان  آنهااضطرابم سیستم ایمنی هدن 

2021, 2 & Subramanian, 2020اجرای قرنطینـهم   لیهلههاز سوی هیگرم هه ادمة کصتی نیز   م
 ی هاه  نصدم سطح هاالی اضطرابم انزوای اجتماعیرسانادماتة لزوم واسطههاجازة ترک کصتی 

___________________________________________________________________ 
1. Incubator 
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 آنهـا و تصار روانی واره  هه این اتراه که هر هرای مواره آلوه  هه ویروس نبوهندم هر سالمت روان 
 ,Greenfieldه و موجب تیعیف سیستم ایمنی و حتی اوهکصی هرای از آنان تد تأثیرگذار هو

2020 & Crew change”, ITF and JNG joint statement, 14 May 2020) ـ ا  م هـر م اسـاس  نی
هر کصـتی هر جریـان    تـد  نـه یقرنطهر مقایسه هـا تـرایط عـاهیم اتـراه سـالم       رسدیمنظر هه

 ی قرار گرتته هاتندم ترنییپایت سالمتی و ههداتتی هر وضع 19ی جهانی کوویدـریگهمه
ی تفریحی ها مساتران و ادمة هیمـار هـه هنـاهر    هایکصتهیگر اینکه وروه  تیحائز اهمنکتة 

ی هـا هولـت ی هرمانی هه نظـام سـالمت   هامراقبتیی اضاتی است که هرای انجام هانهیهزموجد 
ة مسـئل م پیصـنهاه تـد  اسـت کـه     (Klein, 2021: 288) توهیمصاحب هندر و ساحلی تحمیل 

ی هرای ت صی  هوهجه عمومی مدنظر قرار گیـره  زیرهرنامهنجات جان هریانورهان هاید هر زمان 
(Zhang, 2019: 84) هـا نهیهزکه هر موره هریانورهان این  است هرنهیهزم نجات جان اتراه امری 

هر تمـامی   اصـوالا اهع عمـومی  اتزایش اواهد یاتت و ناگزیر نیازمند ت صی  هوهجـه اسـتم منـ   
هر مواره هیماریم هسترسی هه  اصو ههو هر حال توسعه محدوهند؛  اتتهیتوسعهاعم از  هاهولت

ی هرمانی الزم هر اصکی امری طبیعی استم هر هرای مـواره عـدم انتقـال هریـانوره     هامراقبت
هر هیصـتر مـواره هـه     هاهولتهمرا  اواهد هاتتم هیمار هه هیمارستان هر اصکی مرگ وی را هه

محدوه هوهن مناهع مالی استناه کره  و هـه هالیـل عملیـاتی از انجـام تعهـد مرهـوط هـه هرمـان         
م این امر اوه هلیلی هـرای  قتیهر حقم (Zhang, 2019: 84) ورزندیمهریانورهان هیمار اوههاری 

کـه پـذیرش    هتویمی مذکور هر هناهر محسوب هاهولتی آلوه  از سوی هایکصت رشیعدم پذ
 مرسدینم نظرههآن منطقی 

 

 . حق حیات2
یاهیـ هن عنوانههحق حیات  کهی اگونهههی هصری از اهمیت زیاهی هراورهارندم هاحقهرای از 

ی ریـ گهمـه واهسته استم حق هر سالمتی هر مواره هحرانـی چـون    آنهاحقم هه رعایت تام  نیتر
م اورهیمهسیاری از مواره ها حق حیات اتراه گر   که هر توهیم روروههجهانی ها چنان تهدیدی 

ی ساحلی یـا صـاحب   هاهولتاز سوی  آنهای تفریحی و عدم پذیرش هایکصتانتصار هیماری هر 
ی هرمانی الزمم موجب واامـت  هامراقبتهندر ها هدف هسترسی هه تجهیزات پزتکی ضروری و 

وضـعیت ادمـة    اصـو   نیـ ا هرتـدم  اواهـد   آنهاحال اتراه مبتال و هر نتیجه مرگ هرای از 
م هریانورهان هر زمرة کارگران جهـانی قـرار   سازهیمرا مطرح  تریچالصکصتی موضوعات حقوقی 

سبب ترایط اطرناک کاری اوهم نیازمند توجـه اـا  هسـتندم هر کنـار مـوارهی      هههارند که 
یـات هریـانورهان را   چون حملة هزهان هریایی یا سرقت مسلحانه هر هریا یا هناهر که سالمت و ح

ی از منـد ههـر  عـدم امکـان    لیـ هلهـه  توانـد یممجروح یا هیمار تدن هریانورهان  مکندیمتهدید 
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 ,Hansen)تـوه   آنهـا و تجهیزات پزتکی مناسب منتهی هه مـرگ   موقعههی هرمانی هامراقبت

  م(14 :2015
ی هـا یکصـت ة م هسترسـی ادمـ  19ی جهانی کوویدــ ریگهمههر هازة زمانی اهتدایی جریان 

تد  یا عـدم  ی قرنطینههایکصتی هر رسانادماتة لزوم واسطههی هرمانی هامراقبتتفریحی هه 
حـائز  قرار گرتته هوهم نکتـة   ریتحت تأثی ساحلی و صاحب هندر هاهولتپذیرش کصتی از سوی 

ی مرهـوط هـه حـوزة    هاهحرانی تفریحی ها هایکصتة مواجهه و مقاهلة مسئل هر اصو  تیاهم
ترایط سااتاری اا   هه لحاظی تفریحی هایکصتتوجه هاتت که  مسئلهسالمت هاید هه این 

ی این نوع کصـتی هـرای   هانیکاهاوهم هرای اجرای ترایند قرنطینهم تناورهای مناسبی نیستندم 
قرنطینة ادمه نیـز   (Sawano, 2020: 309). اندنصد ی ها هدف قرنطینه تجهیز روزتبانهاقامت 

یی ماننـد ایمنـی کصـتیم    هاه شی هر رسانادماتلزوم  لیهلههه ها قرنطینة مساتران هر مقایس
هر هراـی مـواره    م(Greenfield, 5 May 2020)توزیع غذا یا مدیریت تدارکات کار آسانی نیست 

ی رسـان اـدمت لـزوم   لیـ هلهـه یا حتـی قرنطینـة ادمـه هر کصـتی      تدن اه یپاز صدور مجوز 
مثبت هوه  و این امرم مرگ چندین نفر از آنان را هر پی  آنها 19یدـاوههاری تد  که تست کوو

 م (Greenfield, 5 May 2020)هاتته است 

اول استم  Diamond Princessاین رویکرهم قییة کصتی تفریحی  تاهد مثال نیترهرجسته
ة ژانویـ  5ی کـه  اساله 80م مثبت هوهن تست یکی از مساتران کصتی )مره سالمند 2020توریة 
اعـالم و هـر مبنـای تعهـد مقـرر هر       (Sahu, 2020: 219)پیاه  تد  هـوه    کنگهنگهر  2020

توریه هه مقامـات هولـت    2ی ههداتت مصوب سازمان جهانی ههداتت هر تاریخ المللنیهمقررات 
 273تدم تـیم قرنطینـة ژاپـن     1ژاپن اطالع هاه  تدم روز سوم توریهم کصتی واره هندر یوکوهاما

ادمه  را تناسایی کرهم اما مقامات هولـت ژاپـن    9مساتر و  64) 19ار مبتال هه کوویدـموره هیم
از ت لیة سریع مساتران اوههاری کرهند و تصمیم هه اعمال مقررات مرهوط هه قرنطینه و هرمان 

لنگرگا  »هیماران هاال کصتی گرتتندم هر واقعم ها اعزام کاهر قرنطینه هه هاال کصتیم رهیاتت 
 712مـوره هـه    273تمار هیمـاران از   کار نیاها   مMoriarty, 2020: 363)ات اذ تد  2«هقرنطین

ة مسئلادمه  اتزایش یاتت و  1045مساتر و  2666سرنصین )مرکب از  3711موره از مجموع 
 ,Jimi)تأمین غذام آب ترب و مدیریت پسماند هقیة مساتران و ادمـه هـا مصـکل مواجـه تـد      

قـرار گرتـت و ااـتالالت     ریتحت تأثن هسیاری از سرنصینان کصتی نیز سالمت روا م(64 :2020
هـه گفتـة یکـی از     م(Jimi, 2020: 64)ی مصـاهد  تـد   اـواه یهرتتاری و روانی چون اضطراب و 

___________________________________________________________________ 
1. Yokohama 
2. Anchorage Quarantine Approach 

اندازنـد تـا   ها هر آنجـا لنگـر مـی   توه و کصتیه مص   میزر رمعمول ها تناوطور ههمحلی هر وروهی هندرگا  که 
 م اعمال توه آنهامقررات قرنطینه هر موره 

https://dic.irandoc.ac.ir/home/entries?dictionary_id=18&language_id=1&letter_id=27&page=16.  

https://dic.irandoc.ac.ir/home/entries?dictionary_id=18&language_id=1&letter_id=27&page=16
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 م(Baraniuk, 2020: 1)ترو رتته هوه « هرج و مرج مطلق»ی ژاپنیم کصتی هر هاستیولوژیدمیاپ
هـا هـدف اجـرای سیاسـت هـه صـفر رسـاندن آمـار         تی هر مرحلة هعدم عملیات قرنطینة کص

هیماران هرقراری و اجرای سیستم کنترل ویروس و حفظ وضعیت سـالمتی و کـاهش    ریوممرگ
هیمـاران از کصـتی    م(Jimi, 2020: 63)آغاز تد میزان اضطراب و نگرانی میان ادمه و مساتران 

ه سالمت روان هر کصتی ارائـه تـد   و ادمات مصاور  مرهوط ه پیاه  و هه هیمارستان اعزام تدند
(Jimi, 2020: 64)ی هر رسـان اـدمات لـزوم   لیـ هلهـه هر جریان قرنطینة اول هر کصتیم ادمه  م

 کنـار  هری محل اقامت مساتران و نه تیای عمومی کصـتی قرنطینـه تـدندم ایـن امـر      هانیکاه
انتصار سریع هیماری ی هاالی تاقد پنجر م سبب هانیکاهقرنطینة مساتران و نیز اوه ادمه هر 

ها اجرای قرنطینـه هر کصـتی و    بیترتنیهدو آلوه  تدن تعداه زیاهی از سرنصینان کصتی تدم 
ی رسـان ادماتسالمت و حیات ادمهم قرهانی ترایند  هر عملعدم صدور مجوز ت لیة مساترانم 

 Diamondهر مـوره کصـتی    رونیـ ازاهر کصتی هرای اجرای ههتر رونـد قرنطینـه اواهـد تـدم     

Princess  ضرورت اجرای مرحلة هوم قرنطینه هر ساحل مطرح تد.(Sahu, 2020: 221)  
و اثرگـذاری منفـی آن هـر     19ی جهانی کوویدـریگهمهی ناتی از وقوع هحران هاتیمحدوه

 موجـب  هـه پیش رتـت کـه    جاهدان تا آنهاادمة  ژ یوههی تفریحی هایکصتوضعیت سرنصینان 
سـازمان   (Resolution A/RES/75/17)ع عمومی سازمان ملل متحـد  ی مصوب مجمهاقطعنامه

ــ ــنیه ــار الملل ــو    (Resolution GB.340)ی ک ــایی ایم ــی هری ــة ایمن  Resolution)و کمیت

MSC.473(ES.2)  1«کـارگران مهـم  » عنـوان هـه ی عیو اواسته تد تا هریانورهان را هاهولتاز 
هـایی چـون   م تسـهیل اقـدام  «کارگران مهم»ة مثاهههتناسایی کنندم پیامد تناسایی هریانورهان 

ی پزتکی هر اصکی و همچنین هامراقبتسوار و پیاه  تدن هریانورهانم هسترسی هه ساحل و 
ی مرهوط هه سفرم امکان ترک کصتی و هازگصت هـه کصـور   هاتیمحدوهاعطای معاتیت هر هراهر 

ی عیـو اسـتم همچنـین    اهـ هولـت متبوع هدون وجوه مانع هر مواره ضرورت و اضطرار از سوی 
ی عیـو هـر   هاهولتی هریانورهی )ایمو  اطاب هه المللنیهم ههیرکل سازمان 2020آوریل  20هر

پاتصـاری کـره و هـدفم هرهاتـتن موانـع      « کـارگران مهـم  » عنوانههلزوم تناسایی هریانورهان 
ریـانورهان  هیگر پیامد تناسایی هم ) (IMO, (2020d)هه کصورهایصان هوه آنهای هازگصت روشیپ

همسو ها قطعنامة مصوب مجمع عمومی سـازمان ملـل    هاهولتاز سوی « کارگران مهم»ة مثاههه
ی هــاپروتکــلم تیــمین تســهیل رعایــت (Resolution A/RES/75/17)متحــد هر ایــن زمینــه 

هریانورهان هـا قلمـداه    اساس نیا هر ماندکره ههداتتی اواهد هوه که استاندارههایی هاال را مقرر 
 2ماندتد  مندههر م از اولویت هریاتت واکسن «کارگران مهم» عنوانههتدن 

___________________________________________________________________ 
1. Key Workers 
2. The Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change, 2021: 2.  
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  1حق بازگشت به خانه .3

ی تفریحـی را مطـرح   هایکصتة لزوم هازگصت مساتران و ادمة مسئل 19ی جهانی کوویدـریگهمه
اتـتااالت  »کنوانسـیون ویـن هر اصـو  رواهـط کنسـولیم       5مـاهة  «  »هند  استناه ههم سازهیم

 هری هه اتباع است که هازگصت مسـاتران و ادمـه هـه اانـه را نیـز      رسانکمکمتیمن  2«سولیکن
 موجـب  هـه ی کنسـولی  هـا حقی تمامی اتراه از مندههر کنوانسیون کار هریایی نیز هر  3مرهیگیهرم

هاید هستیاهی هـه کنسـول    هاهولت رونیازاکنوانسیون وین هر اصو  رواهط کنسولی تأکید هارهم 
  م(MLC, Title 4, Guideline B4.4.6(1))اندم تسهیل کنند هریانورهان هر هندر اارجی کهیزمانرا 

یی از هـا تیمحدوهة وضع واسطهههر هازة زمانی اهتدای تیوع هیماریم  اصو هه مسئلهاین 
ی هـا پسـت و تعطیلـی   (Higuchi, 2021: 1)هر سفر )زمینـیم هـوایی و هریـایی      هاهولتسوی 

یی جـدی هـرای هازگصـت ادمـه هر مقایسـه هـا       هـا چـالش م سبب هروز هاهولترای کنسولی ه
ی موجـوه موجـب ناهیـد  گرتتـه     هـا تیمحدوه م(Wright, 7 April 2020)مساتران کصتی تد 

تد و امکان تعـویض ادمـه میسـر     هایکصتتدن سقف هازة زمانی یازه  ما  کار هریانورهان هر 
ها  کهیهرحالهر سالمت هریانورهان و ایمنی هریایی هاتتم این وضعیت تأثیر منفی جدی  4نبوهم
محـدوهیتی را هـا    گونـه چیهـ م سازمان جهانی ههداتت اعمال 19ی جهانی کوویدـریگهمهوقوع 

ی ریـ گموضـع ی توصیه نکـره م هر نهایـتم   المللنیههدف مقاهله ها این ویروس هر سفر و تجارت 
  م (Habibi, 2020: 665)ه تد  است ناهید  گرتت هاهولتسازمان از سوی هیصتر 
 Beritasatu, (22 February)م Diamond Princessی تفریحـی  هـا یکصتهر موره مساتران 

های کنسولی هـرای انجـام   اقدام Rotterdam (Carlisle, (3 April 2020)) و Zaandam  م(2020
 هـا یکصـت ادمـة   اما هر مـوره  ی م تلف صورت گرتتمهاهولتمقدمات هازگصت اتباع از سوی 

اجـازة   Rotterdam و Zaandamهـه ادمـة هو کصـتی     مثال یهرایی وجوه هاتتم هاتیمحدوه
 م (Carlisle, (3 April 2020))دا هاه  نصدیپیاه  تدن هر هندر تلور

 

 نرم و سختی موجود: تعارض قواعد اولیة المللنیبچارچوب حقوقی 
یی چون هاهحران هر اصو موضوعات مطرح ی موجوه هه هسیاری از المللنیهچارچوب حقوقی 

پرهااته استم این چارچوب متصکل از قواعد و مقرراتی اسـت کـه    19ی جهانی کوویدـریگهمه
ی هریانورهی و نیز سازمان المللنیهیی چون سازمان جهانی ههداتتم سازمان هاسازماناز سوی 

هر اهامه قواعد اولیـه و نیـز قواعـد    م اندتد ی حقوق س ت و نرم وضع هاقالبی کار هر المللنیه

___________________________________________________________________ 
1. Repatriation 
2. Consular Functions 
3. Vienna Convention on Consular Relations, 1967: Art v (e). 
4. ILO, Information Note on Maritime Labour Issues and Coronavirus (COVID-19), 2021: 17.  
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ی هصـری  هاحقتوهم محوریت هحث هه تناسایی ثانویة موجوه هر این حوز  تبیین و ارزیاهی می
ی مرهوط هه حوزة سـالمت  هاهحرانی مقاهله ها وقوع سازوکارهای تفریحی و هایکصتسرنصینان 
 م  ااتصا  هاره هایکصتهر این  19ی جهانی کوویدـریگهمههر سطح 

 

 1ی بهداشتالمللنیب. مقررات 1

ی محـوری هر  المللـ نیهـ مصوب سازمان جهانی ههداتت از اسناه « ی ههداتتالمللنیهمقررات »
ی جهـانی  ریـ گهمـه هر سـطح   اصـو  ههی مرهوط هه حوزة سالمت هاهحراناصو  مدیریت 

ة سـازمان جهـانی   اساسـنام  21است و هر مبنای ماهة  آورالزاماستم این سند معاهد  نیستم اما 
تـیوع   هنبـال هـه  م سـازمان جهـانی ههداتـت    16: 1399م زاه گیهههداتت تنظیم تد  است )

 ی کرهم  روزرسانهه 2005سند مذکور را هر سال  2ی آنمریگهمههیماری سارس و 
را ها هدف پیصگیری از انتصار هیمـاری   هاهولتی هاتیولئمسو  هاحقی کل طورههاین سند 

م ملـزم  آن موجـب  هه هاهولتی یا کاستن سرعت انتصار آن مقرر کره  است و المللنیههر سطح 
 ,IHR, 2005: Arts. 5)انـد  ی حوزة ههداتت عمومیهاتیارتو  هارسااتیزهه تأمین و توسعة 

13, 19, Annex 1   ی هـا تیـ ارتو  هـا رسـاات یزاهمیـت   19ی جهانی کوویدــ ریگهمهم وقوع
 نمایان سااته استم  شیپ از شیهی را نیچننیا

وضعیت تـوری هر مـوره ههداتـت عمـومی هـا گسـترة       »این سندم اعالم  12ماهة  موجب هه
هر صالحیت سازمان جهانی ههداتت قرار هارهم همچنین ه صی از مقررات مـذکور   3«یالمللنیه

هریـاییم   ونقـل حمـل ة ههداتت عمومی ااتصا  یاتته که مرهـوط هـه   دکنندیتهدهه اطرهای 
 متران و ادمه استمسا

(IHR, 2005: Art. 1 (1)) م هایـد  هـا یکصـت ی هـه  سانرکمکنیز هر زمان  32ماهة  هه استناهم
محترم تمره  توه  هاهولتی هنیاهین سرنصینان از سوی هایآزاهتأن و منزلتم حقوق هصر و 

 ی پزتکی متناسب هر زمان هیماری استمهامراقبتکه این امر متیمن ارائة 

ی ههداتتم نباید از المللنیهمقررات  28ماهة  2و  1هندهای  موجب ههاصلی کلی و  نعنواهه
مرهوط هه ههداتت عمومی  لیهه هال آنهاهرای  4«گواهی سالمت»وروه تناورها هه هناهر یا صدور 

هندر مورهنظر تاقد تجهیزات الزم هرای  نکهیمگر ا؛  (IHR, 2005: Art. 28(1), (2)ممانعت توه 

___________________________________________________________________ 
1. International Health Regulations, 23 May 2005, 2509 UNTS 79, (entered into force 15 June 2007)  
2. Epidemic 
3. (PHEIC): Public Health Emergency of International Concern  
4. Free Pratique 

یمـار یهتـناور و عـاری هـوهن آن از     ههداتت هندر هر تأیید سالمت مسئولکه است گواهی المت تناورم گواهی س
م 43549/104782 ةمصوب ترهنگسـتان زهـان و اههیـات تارسـی م تـمار      یهاواژ ) کندیممسری صاهر  یها

 م22/05/1390
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هندر مجهز هـه امکانـات    نیترکینزهادمات هرمانی هاتدم هر چنین موارهی کصتی هاید هه  ارائة
ی ساحلی یا صـاحب هنـدر هایـد ارتیـت     هاهولتهرمانی الزم هدایت توهم حداقل یکی از هناهر 

ی ههداتت عمـومی  هاتیتورارائة ادمات هرمانی و نظارت هر آن را ها هدف پاس گویی هه مواره 
و  سـو کیی از یهاتیارتی هرای هناهر از چنین مندههر ی هاتته هاتدم عدم المللنیههر سطح 

را هـا   هایکصتم 19ی جهانی کوویدـریگهمههر هوران  هاهولتعدم ارائة ادمات از سوی هرای 
 م(Mouchtouri, 2020: 1) کره  است روروههجدی  چالش

ی سـاحلی را  هـا هولتهمسوست که کنوانسیون حقوق هریاها  24ماهة  1اصل مذکور ها هند 
اوایـل وقـوع    هر هریای سرزمینی کره  اسـتم  هایکصتهرای  ضرریهملزم هه تناسایی حق عبور 

ی هریـانورهی تمـامی   المللـ نیهم سازمان جهانی ههداتت و سازمان 19ی جهانی کوویدـریگهمه
یکصتاز سرگرهانی  کهیزمانتناور ترااواند  است؛ « گواهی سالمت»را هه رعایت اصل  هاهولت

-WHO Director) اهنـد ییمـ هـه هنـاهر اطـالع     آنهـا ی تفریحی هر هریـا و عـدم امکـان وروه    ها

General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Ebola and COVID-19 

Outbreaks, (12 February 2020).      م همچنین اواستار رعایـت مالحظـات کـارهرهی مقـرر هر
تأمین ماسک و سایر تجهیزات حفاات ترهی از سوی مالکـان کصـتی و    ژ یوهه 19دـموره کووی

ی هرگیر تد  استم الزامات مرهوط هه تدتین اجسـاه آلـوه  هـه ویـروس     هاهولتمقامات هریایی 
  1نیز هاید رعایت توهم 19کوویدـ

 عنـوان  سـازمان جهـانی ههداتـت سـندی را هـا      Diamond Princessپس از حاهثة کصتی 
تصـویب  « هـا یکصـت و تیوع آن هر  19مالحظات کارهرهی مدیریت هحران هرااسته از کوویدـ»

 عنـوان هـه هدف از تصویب این سـندم کارهسـت آن    م(.WHO/2019-nCoV/Ships/2020.2) کره
 2016مصـوب  « کتاهچة مدیریت حواهث مرهوط هه ههداتـت عمـومی هر کصـتی   »منبع مکمل 

 WHO, Handbook for Management of Public Health)سازمان جهانی ههداتت هوه  اسـت 

Events on Board Ships, (2020), Doc WA 670کتاهچـة مـذکور از نظـر     6مـاهة   هه استناه  م
ی هـا یماریهی هرااسته از تیوع هاهحرانهرای مدیریت  راهکارسازمان جهانی ههداتتم ههترین 

رنصینان ها اتراه آلوه  و قرنطینـه کـرهن   واگیرهار هر کصتیم ممانعت از هرگونه تماس نزهیک س
هر مراکز ساحلی و نه هاال کصتی استم کنترل هیماری واگیـرهار هر کصـتی و    حاایترجهیماران 

مبتالیـان و  هـاالی  کاهش تمار مبتالیان کار آسانی نیستم ترایط انسانی و محیطی مانند سـن  
؛ (Yamahata, 2020: 1)اوضاع توه سبب تصدید واامت  تواندیمتاصلة نزهیک اتراه ها یکدیگر 

 سند مذکور میان ادمه و مساتران تمایزی قائل نصد  استم 

___________________________________________________________________ 
1. WHO, Operational Considerations for Managing COVID-19 Cases or Outbreaks on Board Ships, Interim 

Guidance, (25 March 2020), WHO, Interim Guidance, (4 September 2020), Infection Prevention and 
Control for the Safe Management of a Dead Body in the Context of COVID-19, WHO, International 
Medical Guide for Ships: Including the Ship’s Medicine Chest, (2007), 3rd Edition.  
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ی ههداتـت هـین   المللـ نیهـ ی هرمان سرنصـینان کصـتی نیـز مقـررات     هانهیهز هر اصو 
هر  هاهولتیی هرای هاتیمحدوهم 40ماهة  1هند  هه استناهمساتران و ادمه قائل هه تمایز استم 

ی ریـ گهمـه ایـن مقـرر م هر جریـان     موجـب  ههی هرمان مساتران وجوه هارهم هانهیهز اصو 
های راجع هـه قرنطینـه   ی مرهوط هه معاینات پزتکی و اقدامهانهیهز هاهولتم 19جهانی کوویدـ

ی هـا مراقبـت ی مرهوط هه هستری هر هیمارسـتان و  هانهیهزم اما کنندینمرا از مساتران هریاتت 
 سوی مساتران پرهاات توهم  هرمانی میاعف هاید از

ی المللـ نیهـ مقررات  کنندگاننیتدوکه اگرچه هدف  رسدیمنظر ها توجه هه مواره مذکور هه
ههداتتم پرهااتن هه گسترة وسیعی از موضوعات مرهوط هه مدیریت هحـران هر حـوزة سـالمت    

و حتی هر هرای ها تأایر صورت گرتته  هایکصتی هه رسانکمکهوه  استم اما هه هنگامة عملم 
 هـا هولـت ی جهانی موارهی متعـده از رویـة   ریگهمهمواره منتفی تد  استم هر واقع هر هوران 

ی ههداتـت و سـرپیچی از   المللـ نیهـ مبنی هر عدم رعایت موازین و قواعـد منـدرج هر مقـررات    
پـس از تـیوع   م هـرای مثـال   توهیمو مواضع مدنظر سازمان جهانی ههداتت مصاهد   هاهیتوص

 هـه م هولت پاناما ها هدف پیصگیری از انتصار این ویـروس و نیـز جلـوگیری از    19ماری کوویدـهی
ل پاناما را ممنوع اعالم کره و مانع اهامة حرکـت  ااتتاهن سالمت کارکنان کانال عبور از کان اطر

 Zaandamتد )که ها هدف کمک هه اتـراه هااـل کصـتی     Rotterdamو  Zaandamهو کصتی 
 ,klein)هر نهایت هر مبنای مسائل هصرهوستانه هرهاتته تـد  هوهندم این ممنوعیت  عازم تلوریدا

 Diamondهــرعکس  قــاایهقوضــعیت  Ruby Princessم هر مــوره کصــتی (286 ,284 :2020

Princess  ادمه و مساتر کصـتی اجـازة پیـاه      2700محدوهیتی هه  گونهچیههوهم اگرچه هدون
م کدتعـه ی صـورت هـه ت نیـو سـاث ولـز هاه  تـدم ایـن امـر       تدن و وروه هه هندر از سوی حکوم

م مساترانی کـه  لیهل نیهه همی ههداتتی صورت پذیرتتم هاپروتکلی و هدون رعایت جمعهسته
عالئم هیماری هاتتندم ها قرار گرتتن هر کنار اتراه سالم تاقد ماسک و نیـز عـدم رعایـت تاصـلة     

نتصار هیماری تدندم یک هفتـه پـس از پیـاه     یم سبب اجمعهستهپیاه  تدن  لیهلههاجتماعی 
تـوت تـدند و تعـداه     19هـه کوویدــ   اهـتال علـت  نفر از سرنصینان کصتی هه 28تدن مساترانم 

 1مبتالیان اتزایش ناگهانی یاتتم
ی هـا هولـت ة هسـته تـدن هنـاهر از سـوی     واسطههپیش رتت که  جاهدانوضعیت مذکور تا 

مساتران هر هاال کصتیم سرگرهانی ادمـه هر هریـا و    م قرنطینةهایکصتی هه روصاحب پرچم 
ـ هه کصورهای متبوعصان هنا هه توصیف سـازمان   آنهاعدم امکان انتقال  ی هریـانورهیم  المللـ نیه

 2«می انسانیم ایمنی و اقتصاهی تدهاعرصهوضعیتی هحرانی هر »موجد 

___________________________________________________________________ 
1. Government of New South Wales (NSW), Special Commission of Inquiry into the Ruby Princess 

(Sydney: State of NSW through the Special Commission of Inquiry into the Ruby Princess, (2020), 
147, 65, 266. 

2. IMO, Crew Changes: A Humanitarian, Safety and Economic Crisis. 
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 1کنوانسیون کار دریایی. 2

ی هـا حـق ی کـار سـندی جهـانی هرهـارة     المللنیهسازمان  2006کنوانسیون کار هریایی مصوب 
ی المللـ نیههر کصتی استم این کنوانسیون مانند مقررات  آنهاهریانورهان و ترایط کار و زندگی 

ی هنیاهین هصری را هر حوزة ایمنی و سالمت هرای هریانورهان تناسایی کره  و هاحقههداتتم 
ماعی آنان پرهااته استم هدنة قواعد مندرج ی اجتهاحقمستقیم هه حق حیاتم حق کار و  طورهه

 رهیـ گیهر هرمی کامل از موضوعات مرهوط هه زندگی و کار هریانورهان را اگستر هر کنوانسیونم 
 قرار هارهم  آنهای هر زمرة هرمانـیههداتتی هامراقبتی از مندههر که حمایت از سالمت و 

هین هریـانورهان عبـارت از حـق کـار و زنـدگی      ی هنیاهاحقاین کنوانسیونم  4ماهة  هه استناه
ی از منـد ههر یم حق هرمانـیههداتتی از ادمات مندههر تایسته روی کصتیم حق سالمتیم حق 

م این ماه  ها هـدف حمایـت از   گریه انیه ههو حق هازگصت هه کصور متبوع استم  2مراصی ساحلی
کــه متیــمن  کنــدیمــا تناســایی ســالمت و ایمنــی هریــانورهانم حــق ایمنــی هر محــیط کــار ر

 ههم همچنین توهیماستاندارههای مرهوط هه سالمتم مراقبت ههداتتی و هرمانی و اقدامات رتاهی 
کنوانسیون کار هریایی هاید هر راستای حفظ سالمت و رتا  ضمیمة  2.4 هستورالعمل 2هند  موجب

 م  (MLC, 2006, Regulation 2.4: para 2)هریانورهان هه آنان مراصی ساحلی اعطا توه 
ة واسـط هـه ؛ امـا  پـرهازه ینمة حق حیات هریانورهان مسئلمستقیم هه  طورههاین کنوانسیون 

م حقـوق  نیا هرروی عرتهم نقصی مهم هر تقویت آن هارهم اتزون آنهاارتقای ترایط زندگی و کار 
نبوهنم نقصـی   االجرازمالی هریایی  ها وجوه هاعرفم اصول حقوقی و هاهیاعالمم هاقطعنامهنرم )

 (Zhang, 2019: 82).  مهم هر حمایت از حق حیات هریانورهان هاره 
 طورکـه همـان ی تفریحـی  هـا یکصتی هرمانی سرنصینان هیمار یا مجروح هانهیهز هر اصو 

ی پزتکی ادمه و مساتران هر عهدة هولـت سـاحلی   هاهرمانی هرای از هانهیهزپیصتر گفته تدم 
یمـار یهی از حمایت مـالی هر مـوره   مندههر دمهم هدف اصلی این مقرر  تیمین استم از منظر ا

 (MLC, 2006, Title 4, Regulation 4.2)سـت  آنهای ناتـی از تـال و وضـعیت اسـت دامی     هـا 
مالکان کصتی مسئوالنی مناسب هرای حمایت از سـالمت و مراقبـت پزتـکی تمـامی هریـانورهانی      

هر مـوره   ژ یـ وهه ؛ MLC, 2006, standard A4.2.1) کنندیمکه هر کصتی کار  توندیممحسوب 
م مالـک یـا مالکـان کصـتی     انـد تـد  هیمار و هستری  19ی که هر هوران کوویدـاادمهاز  آن هسته

ی مراقبت پزتکی تامل هرمـان و تهیـة هاروهـای الزم و نیـز تجهیـزات      هانهیهزمسئولیت تسویة 
هریانوره هیمـار یـا مجـروح ههبـوهی یاهـد یـا        آن زمان کههارند؛ تا  هر عهد هرمانی روی کصتی را 

م هولـت  هیرو هه هنام  MLC, 2006, standard A4.2.1(c))هیماری و ناتوانی وضعیت مزمن پیدا کند 
م البتـه  کندیمو هر قبال آنم از مالک کصتی غرامت هریاتت  ههدیمساحلی هرمان پزتکی را ارائه 

___________________________________________________________________ 
1. MLC: Maritime Labour Convention, (2006). 
2. Shore Leave 
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 که ترکت کصتیرانی تحت صالحیت هولت ساحلی هاتد  توهیمجبران اسارت آن زمان هتوار 

.(klein, 2020: 291)م ترایط پرهاات مالی از سوی ادمـه از مسـاتران متمـایز تـد      بیترتنیهد
کنوانسیون کـار هریـاییم مالـک کصـتی هایـد       A4.2.1استانداره  1هند « الف»جزء  هه استناهاستم 

ی یا جراحت واره  هه هریانورهانی را هر عهـد  هگیـره   ی مرهوط هه هیمارهانهیهزمسئولیت پرهاات 
همـین اسـتاندارهم هر مـواره     3مـاهة   موجـب  ههکه هر هازة زمانی کار هر کصتی اتفاق اتتاه  استم 

 اصـو   هرهیماری یا جراحت هریانورهان هر هـازة زمـانی کـار روی کصـتیم مالـک کصـتی هایـد        
 مسـئول یا تا زمان هازگصت هـه کصـور متبـوعم     پرهاات هستمزه کامل تا زمان ههبوهی هر کصتی

هرگیر ایـن هیمـاری    19ی جهانی کوویدـریگهمههوران م هریانورهانی که اساس نیا هرقلمداه توهم 
 م  توندیممصمول مقررات مذکور  هانهیهز اصو  هرم اندتد 

هو روز و نیم ی هر ما م ازاههکنوانسیون حقوق کار هریاییم هریانورهان  A2.4طبق استانداره 
حداکثر هازة زمـانی هـرای کـار روی عرتـه هر      ,A.2.5حق ترک کصتی را هارندم طبق استانداره 

 جـا جاهـه هزار نفـر هایـد    150میلیون هریانورهم  2ما  هاتدم هر ما  از هین  12سال هاید کمتر از 
ازگصـت هـه   یی و هجـا جاهههزار ادمة کصتی هر انتظار  370م حدوه 2020توندم هر نیمة ژوئن 
 م(.IMO, (5 May 2020), (2020b) Circular Letter No. 4204/Add. 14)کصورهایصان هوهند 
هرای هریـانورهان هـرای هازگصـت هـه کصـورهای اـوه        19ی کوویدـریگهمههر جریان وقوع 

م نکتـة  (Doumbia-Henry, 2020: 282)ها مصـکل مواجـه تـدند     هاسفارت انههسته تدن  لیهلهه
ی مرهـوط هـه   هـا نـه یهزاینکه هر ترایند هازگرهانـدن هریـانوره هـه کصـور متبـوعشم       تیاهم حائز

هاتـتن   لیـ هلههی مرهوط هه قرنطینه )اعم از قرنطینه هانهیهزی هرمانی و هستری و نیز هامراقبت
طبق قـوانین و   نکهیا مگرمالک کصتی پرهاات توه؛  توسطعالئم هیماری یا محض احتیاط م هاید 

جزء جیم هنـد   استناه هههگیرهم  عهد  هررا  هانهیهزلیم هولت متبوع هریانوره پرهاات مقررات هاا
ی مرهوط هـه  هانهیهزکنوانسیون کار هریاییم مالکان کصتی هاید هرای تسویه  A4.2.1الف استانداره 

ی پزتکی و هرمانی تامل تأمین هاروهای ضروریم تجهیزات پزتکی و هرمـانیم هسـتری   هامراقبت
قلمـداه تـوند    مسـئول ی یا توت )هزینه تـدتین   ازکاراتتاهگامت هور از اانه تا زمان ههبوهیم و اق

(MLC, 2006, Standard A4.2.1: para 1(c)استانداره 6همچنین هر چارچوب هند  مA4.2.1   هـه 

تـوه و هولـت   معـاف مـی   هانهیهزهرای قوانین و مقررات هاالیم مالک کصتی از پرهاات  موجب
 (MLC, 2006, Standard A4.2.1: para 6).هاره  هر عهد ریانوره مسؤولیت تسویه را متبوع ه

ی کـارم عـدم رعایـت مقـررات     المللنیهیاههاتت اطالعاتی صاهر  از سوی سازمان  هه استناه
وجـوه قـوة قـاهر      هر صـورت ی عیـو صـرتاا   هاهولتمندرج هر کنوانسیون کار هریایی از سوی 

 ILO, (10 July 2020), Information Note on Maritime Labour Issues and)ممکـن اسـت   

coronavirus (COVID-19): para 5) ی اسـت  اگونـه ههی جهانیم ترایط ریگهمهم هر چارچوب
عملـی   هـه لحـاظ  قوة قاهر م امکان رعایـت مقـررات مـذکور     عنوانههة قلمداه تدن واسطههکه 
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نی تـوجیهی هـرای عـدم رعایـت ایـن مقـررات       ی جهـا ریگهمهم قتیهر حقناممکن تد  استم 
 م(Doumbia-Henry, 2020: 285) توهیممحسوب 

 

  1ی ایمنی جان اشخاص در دریاالمللنیب. کنوانسیون 3

 ,Tomlinson).هر پی وقوع حاهثة غرق تدن کصتی تایتانیک هه تصویب رسـید   این کنوانسیون

ی واگیـرهار هر کصـتی محـدوه و    هـا یرمایهتیوع  هر مورهقاهلیت اجرای آن  (138-139 :2007
تـیوع   لیـ هلهـه ت لیـة مسـاتر    رونیـ ازاتمرکز آن هر تهدیدهای تیزیکی و نه هیولوژیکی اسـتم  

   م(Okerman, 2020:13)پذیر نیست این کنوانسیون توجیه موجب هههیماری واگیرهار 

 

  2ی دریاییالمللنیب. کنوانسیون تسهیل تردد 4

مقـررات   هر اصـو  و استاندارههایی را  هاهیروی هریایی مصوب ایموم المللنیه کنوانسیون تسهیل ترهه
 .(IMO, 8 April 2016, Resolution FAL.12, (40): s 6.1)ی ههداتت مقرر کره  است المللنیه

 FAL)این کنوانسیون هرهرهارندة مقرراتی هرهارة انجام معاینات پزتکی هر مـوره مسـاتران   

Convention, 2016: Annex: s 3.8).  هـای ههداتـتی   ات اذ و کارهست عاهالنه و منصفانة اقدام
(FAL Convention, 2016: Annex: s 6.7).      و ممنوع هانستن مقامات هولـت صـاحب هنـدر از
که هه هیماری واگیرهاری آلوه  نباتند؛ مگر  استایجاه ممانعت هرای ت لیة محموله هر موارهی 

 :FAL Convention, 2016)« دی جـدی هـرای ههداتـت عمـومی    مواره توریتی کـه تهدیـ  »هر 

Annex: s 6.10).   این کنوانسـیون ملـزم هـه صـدور      موجب هه هاهولتمحسوب توهم همچنین
 ,FAL Convention)اند ی پزتکیهاتیتورمجوز پیاه  تدن مساتران از کصتی هر مواره وجوه 

2016: Annex: s 2.20)    هر ایـن کنوانسـیون مقـرر و سـپس هر      م مفهوم گـواهی سـالمت اهتـدا
 ی ههداتت هرج تدمالمللنیهمقررات 

هاید مجوز ت لیة مساتران یا ادمـة هیمـار یـا مجـروح را      هاهولتاین کنوانسیونم  هه استناه
این تعهد اـا م   م (FAL Convention, 2016: Annex ss 2.20–2.27)هرای هرمان صاهر کنند 

ی عیو سازمان جهانی ههداتت هاهولتت است که هرای تمامی ی ههداتالمللنیهمکمل مقررات 
تعهدات مرهوط هه  ژ یوههم تعهدات حقوق هصری هولت صاحب هندرم گریه یسو ازم است آورالزام

مسـاتران و نیـز تکـالیف عرتـی مرهـوط هـه        احترام و حمایت از حق حیات و حـق هـر سـالمتی   
  م(Klein, 2020: 292) ندی ههداتت هستللالمنیهی هصرهوستانهم مکمل مقررات رسانکمک

ی ههداتـت تعـارض   المللنیهی هریایی ها مقررات المللنیهم کنوانسیون تسهیل ترهه قتیهر حق

___________________________________________________________________ 
1. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974. 
2. FAL Convention: Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, (2016 Amendments), 

London.  
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ی هریایی مقامات هولـت صـاحب هنـدر    المللنیهکنوانسیون تسهیل ترهه  موجب ههم سوکهارهم از ی
هار هه هناهر اوه هرای سـوار یـا پیـاه  کـرهن     ی غیرآلوه  هه هیماری واگیرهایکصتنباید مانع وروه 

مساتر یا محموله توند؛ مگر هر ترایط اضطراری که اطر جدی ههداتت عمـومی را تهدیـد کنـد    
(FAL Convention, 2016: Annex s 6.10) ههداتتی المللنیهمقررات  موجب ههم گریهی سو ازم 

ـ  هر صورت توجیـه  توانندیمی صاحب هندر هاهولت هـایی  م اقـدام 43مـاهة   موجـب  هـه وهن پـذیر ه
 م(IHR, 2005: Art 28 (1))هه هناهر اوه توند  هایکصتمیاعف ههداتتی ات اذ کنند و مانع وروه 

ی مطلـوب  ریگجهینتکه جمع این هو مقررة متعارض ها یکدیگر و رسیدن هه  رسدیمنظر  هه
هولت صـاحب هنـدر هـا توصـیف      هتوار هاتدم این امکان وجوه هاره که هر هرای موارهم مقامات

آستانة هحران را اتزایش ههند و مانع وروه « اطر جدی هرای ههداتت عمومی»ة مثاهههوضعیت 
 مکندیمپذیره و ره را نمی« جدی هوهن اطر»کصتی اهعای  کهیهرحالکصتی هه هندر توند؛ 

 

 هواپیمایی کشوریی دریانوردی و المللنیبی کار، المللنیبی هاسازمانبیانیة مشترک  .5

ی المللـ نیهـ ی هریـانورهی و  المللـ نیهی کارم المللنیهی )المللنیهم سه سازمان 2020می  26هر 
صـاهر کرهنـد کـه اصـول راهنمـای       19هوانورهی کصوری  راهنمای مصترکی را هرهارة کوویدــ 

ر هـه  را لحاظ کره  استم راهنمای مذکو هایکصتپزتکی مصوب سازمان جهانی ههداتت هرهارة 
ی ریـ گهمـه هر هوران  هـا تروهگـا  هر هناهر و از طریق  هایکصتیی ادمة جاجاههتسهیل ترایند 

   1مپرهازهیمجهانی 

ی همکاری هر سطح جهانی میـان  هانمونهگفت که این اعالمیة مصترکم از ههترین  توانیم
 150ة ژوئـنم  مؤسسات ت صصی سازمان ملل متحد استم البته ها وجوه راهنمای مذکورم تا نیم

ی هـا چـالش  نیتـر هـزرگ از  مسئلههزار هریانوره هر انتظار هرای هازگصت هه اانه هوهند که این 
  توهیمی صنعت کصتیرانی تفریحی محسوب روشیپ 19ی جهانی کوویدـریگهمههرااسته از 

.(Doumbia-Henry, 2020: 286) 
 

 هاتیصالحتعارض ة مسئلی تفریحی: هایکشتی به رسانکمک
ی جهانی هر کصتی تفریحی و ایجاه وضعیت هحرانی ریگهمهها تیوع هیماری واگیرهار هر سطح 

تعهد هه نجات  هاهولتاین است که کدام هولت یا  توهیمیی که هه ذهن متباهر هاپرسشاولین 
از  رهـط یذی هـا هولـت ی را هارنـد  همچنـین آیـا تـرک تعـل      رسانکمککصتی و سرنصینان و 

___________________________________________________________________ 
1. Circular Letter No.4204/Add.18, “Joint Statement IMO-ICAO-ILO on designation of seafarers, marine 

personnel, fishing vessel personnel, offshore energy sector personnel, aviation personnel, air cargo 
supply chain personnel and service provider personnel at airports and ports as key workers, and on 
facilitation of crew changes in ports and airports in the context of the COVID-19 pandemic”, 26 May 
2020e. 
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یـا   سـازه یمـ را تـراهم   آنهای هحرانی موجبات مسئولیت هاتیوضعهر  هایکصتی هه رسانکمک
متیمن پرهااتن هه اهعاه حقوقی صالحیتم پاس گویی و مسئولیت  هاپرسشایرم پاسخ هه این 

 هر هریاستم   رهطیذی هاهولت
مسـتقیم احتمـال تـیوع هیمـاری و وقـوع وضـعیت        طـور هـه هر کنوانسیون حقوق هریاهـا  

 هـا یکصتی هه رسانکمکالزام یا الزاماتی هرهارة  رونیازای نصد  استم نیهشیپجهانی  یریگهمه
ی صاحب پرچمم صاحب هندر یا ساحلی مقرر نصد  اسـتم ااسـتگا    هاهولتهر این مواره هرای 
اـا    طورهه 2«نظام حکمرانی اقیانوس»هر  1«اضطرار»حول مفهوم  توانیمچنین تعهداتی را 

 عام یاتتم   طورهه مللالنیهو حقوق 
ملـزم هـه    هـا هولـت کنوانسـیون حقـوق هریاهـام     98مـاهة   هـه اسـتناه  اصل کلـیم   عنوانهه
محدوه هـه هریـای    98ی نیازمند یاری هستندم البته قلمرو تمول ماهة هایکصتی هه رسانکمک

هاره کـه  هر موره تـناورهایی وجـوه    صرتاای رسانکمکم تکلیف هه 96ماهة  هه استناهآزاه استم 
 ی هاالـی قـرار هارنـدم   هاآبهر هریای آزاه و نه منطقة انحصاری اقتصاهیم هریای سرزمینی یا 

 موجب ههتیوع هیماری واگیرهار نیازمند کمک هاتدم  لیهلههکصتی  کهیهرصورتهناهراین حتی 
ه کصتی ی قرار نداره؛ مگر آنکرسانکمکهرای  هاهولتکنوانسیون حقوق هریاها تکلیفی هر عهدة 

هـا  »م امکان هستن هنـاهر  گریهی سو ازم (Okerman, 2020: 10)هر هریای آزاه گرتتار تد  هاتد 
ی هایکصت هر اصو هدف تحقق اهداف م تلف مرهوط هه حمایت از سالمت و ایمنی عمومی 

ی حامـل  هـا یکصـت ی حامل مساتران مبتال هه هیمـاری واگیـرهارم   هایکصتحامل مواه منفجر م 
 :De La Fayette, 1996)وجوه هاره « یاهستهی اطرناک مانند پسماندهای سمی یا هامحموله

م هـه  اسـاس  نیا هراستثنای واره هر این اصلم قرار گرتتن کصتی هر وضعیت اضطراری استم  (6
هه هسترسـی هـه    آنهام اطر  اتتاهن سالمت و حیات سرنصینان کصتی و هرای مثالم نیاز توری 

ای کـه هر  ؛ کصـتی تـوه یماستثنا محسوب  عنوانههی مبنای پذیرش اضطرار ی هرمانهامراقبت
 وضعیت اضطراری قرار هارهم از حق وروه هه هندر هراورهار استم 

حـق  » تـنااته تـد کـه    تیرسـم  هـه میمون هدین Creoleهر قییة  هارنین ستاین حق 
ف نجات کصتیم مساتران ی اضطراری ها هدهاتیوضعهریانورهی هر اقیانوس و یاتتن سرپنا  هر 

 International)« محترم تمره  و رعایت تـوه  هاملتی تمامی از سوو محموله هاال آن هاید 

Arbitral Awards Reports, 1853: 53)م  
ی حقوقی وجوه هارهم اما تعریـف  هانامهمواتقتهر هسیاری از تصمیمات و « اضطرار»مفهوم 

ة نامـ مواتقـت  گونـه چیهـ گیرهار مص   نصد  اسـتم  ی واهایماریههر چارچوب  صراحتههآن 
 وجوه ندارهم  اصو  نیا هرنیز  تد ثبترسمیم رویة قیایی یا رویة هولتی 

___________________________________________________________________ 
1. Distress 
2. Ocean Governance Regime 
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عبـارت اسـت از:    1«وجـو و نجـات هریـایی   کنوانسـیون جسـت  » موجـب  هـه تعریف اضطرار 
و  ة تهدیـدی جـدی  واسـط هـه تناور یا تـ     نکهیهر اوضعیتی هارای قطعیت متعارف مبنی »

هـر مبنـای تعریـف     م(Choquet, 2021: 4)« اتتاه  و نیازمند کمـک تـوری اسـت    هه اطرتوری 
غیرقانونی  انیجوپنا ی حامل هاقیقای ساحلی مجبور هه یاری رساندن هه هاهولتمذکور هرای 

ـ هناهراین  م(Tirrell, 2021: 8)هوه  است  روروههها اطر غرق تدن  آنهاقایق  کهیزمان؛ اندتد   هه
 SAR)هرای اضـطرار هاالسـت    تد نییتعوجو و نجات هریاییم آستانة کنوانسیون جست موجب

Convention 1979, 1405, Units 97, Annex: Chapter 1.3.11)م 
 لیـ هلهـه که ارزش هریانورهی تـناور   توهیماحراز  آن زمانم وضعیت اضطراری قتیحق هر

هیماری  از هین رتتـه هاتـد کـه اثبـات ایـن       لیهلهه)عدم حیور یا عدم امکان کار کرهن ادمه 
 انیـ جوپنـا  ی هاقیقا اصو  هرم مثال یهرا . (klein, 2020: 284, 285)ها تناور است  مسئله
 ههنـد یمـ اضطراری استناه کره  و تعهد هه نجات هاهن را هدف قـرار   تیهه وضعزمانی  هاهولت

آمد  هاتـد   وجوهههر عملکره آن ااتالل که کصتی مورهنظر هر حال غرق تدن هاتد نه اینکه ه
(Schloenhardt, 2015: 536)م 

هـرای وضـعیت    تـر نییپـا ی هاآستانهی ساحلی تمایلی هه تناسایی و پذیرش هاهولتم هیرو هه هنا
ی هاهگسـتری هر  المللـ نیهـ ی هه اتراه هیمار هر هریا ندارندم اگرچـه هیـوان   رسانکمکاضطرار هر زمان 

هـایی هر  هر ارزیاهی مسئولیت هولت هرای ات اذ اقدام« مالحظات اولیة انسانی»همیت هه ا کورتوقییة 
کـه   رسـد یمـ  نظرههی تفریحی هایکصت هر مورهم (ICJ, Rep, 1994: para. 4)هریا اتار  کره  است 

تـدنی هاتـدم   امکان احراز وضعیت اضطراری هر ترایط تیوع گسترهة هیماری میان سرنصینان اثبات
آنم امتنـاع چنـدین کصـتی از تـرک      تاهد مثـال م ههدیمقرار  الصعاعتحتایمنی کل کصتی را   رایز

 مA Current Affair Staff, (2 April 2020))است  2020سواحل استرالیا هر سال 
 The M/V "Saiga" Case, (No. 2) (Saint Vincentیةقی هری حقوق هریاها المللنیههیوان 

and the Grenadines v. Guinea)  مالحظات انسانی هاید هر حقـوق هریاهـا نیـز    »مقرر کره که
 ,ITLOS, Rep)« تـوه یماعمال  المللنیهی حقوق هاحوز که هر سایر گونههماناعمال توه؛ 

1999: para 155) ی مساتران و ادمه هیمارم ایانت هه رو ههم هستن هناهر منظر نیا ازهناهراینم م
 م  توهیمی انسانی قلمداه هاارزش

ی هـا تـالش ی جهـانیم  ریـ گهمـه و اعـالم وضـعیت    19هر هازة زمانی تیوع ویروس کوویدـ
ی هـه سرنصـینان   رسـان کمـک ی ها هدف ترغیب هه امنطقهی و نیز المللنیههر سطح  گرتتهانجام
ی مرهـوط هـه   هـا هسـتورالعمل »م 2020ی تفریحی هوه  استم هـرای مثـالم هر آوریـل    هایکصت

یم هازگصت هه کصور متبوع و تمهیداتی مساترتی هرای هریانورهانم مسـاتران و  مراقبت از سالمت

___________________________________________________________________ 
1. SAR: International Convention on Maritime Search and Rescue, (adopted 27 April 1979, entry into 

force 22 June 1985).  
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از سـوی اتحاهیـة اروپـا هـا       EU, No. 119/01, 8 April 2020)« سایر اتراه روی عرتة کصـتی 
م هـا هسـتورالعمل ایـن   موجـب  هه ی اوه هر این زمینه هه تصویب رسیدمهااستیسهدف تبیین 

ی عیو اتحاهیه اجازة وروه هه هناهر و ت لیـة مسـاتران و   هاهولت تحت پرچمی هایکصتهاید هه 
ی الزم از متصـدیان کصـتی   هـا تیـ حماادمه از سوی هولت صاحب هندر هاه  توهم همچنـین  

ات اذ تمهیدات الزم هـرای هازگصـت اتـراه هـه کصورتـان و هسترسـی هـه         هر اصو تفریحی 
کصتی حامل پرچم هولـت ثالـث هاتـدم     کهیهرصورتی هرمانی مناسب صورت پذیرهم هامراقبت
 .EU, No) نـد اهصرهوسـتانه  لیـ هه هالی عیو اتحاهیة اروپا ملزم هه یاری رساندن هه آن هاهولت

119/01, 8 April 2020: (II)(8)) ی هـا یکصـت ة آلـوه  تـدن هسـیاری از    واسطههم ها وجوه اینم
وضعیت اضطراری قرار هارنـد هـه    ی هرنوعههکه  هایکصتها چالش پذیرش این  هاهولتتفریحیم 

 ازی نظـم عمـوم  و احتمال آلوه  تدن تهروندانصـان و هر نتیجـهم تهدیـد     سوکیاز هناهر اوه 
هـا ناهیـد  گـرتتن     هـا هولتم رویه حاکی از آن است که هیصتر قتیهر حقاندم مواجه گریهی سو

ف حفـظ سـالمت   م مبـاهرت هـه هسـتن هنـاهر اـوه هـا هـد       اصو  نیا هرقواعد اولیة موجوه 
ی جهـانیم  ریـ گهمـه م هرواقعم تعارض منـاتع ناتـی از هحـران    اندنموه تهروندان و امنیت ملی 

ة سرگرهانی مسئلم سوکیاز م سازهیمی هرگیر را هتوار هاهولتهرای  متحدالصکلی ریگمیتصم
م گـر یهی سـو  ازمطـرح اسـت و    آنهـا ی تفریحی هر هریا و سالمت و حیات هایکصتسرنصینان 

ی ساحلی یا صاحب هندر و تهدید سـالمت و حیـات   هاهولتاحتمال انتصار هیماری هر سرزمین 
هیگـر   تیحائز اهمم نکتة کندیمی و امنیت ارتباط پیدا نظم عمومکه هرنهایت ها  آنهاتهروندان 

ی ساحلی و هناهر هولـت اـارجیم صـالحیت هولـت     هاآباینکه ها وروه کصتی هه  نهیزم نیاهر 
 متوهیمو حق حاکمیت هولت ساحلی هرهم آمی ته و موجب پیچیدگی قییه  صاحب پرچم

وجـوه هارهم هر   هـا هولتی حقوقی و رویة هاآموز یی متفاوت هر هایریگموضعم مبنا نیا هر
ی هـا هولتزمینة تکالیف هر  المللنیهی موجوه هر نظم کنونی حقوق هاچالشاهامه هه واکاوی 

 ی جهانی اواهیم پرهااتمریگهمههرگیر ها هحران ی هایکصتهر موره  رهطیذ

 

 . دولت صاحب پرچم 1
صالحیت هولت صاحب پرچم از اصول هنیاهین حقوق هریاها و ااستگا  آن حق اعطای تاهعیت از 

 92مـاهة   هه استناهم  (Mendenhall, 2019: 27) است  هایکصت)اعطای پرچم هه  هاهولتسوی 
کصتی هاید تقط حامـل یـک پـرچم هاتـدم هولـت صـاحب پـرچم        کنوانسیون حقوق هریاهام هر 

اجرای قوانین  مسئول)مگر هر هرای ترایط استثنایی م  1«صالحیت انحصاری»ة هاتتن واسطهه
م که این امر متیمن قـرار گـرتتن کصـتی    است تحت پرچمشهاالی اوه هر ناوگان کصتیرانی 

___________________________________________________________________ 
1. Exclusive Jurisdiction 
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کنوانسـیون   94مـاهة   1هنـد   تناههـه اسـ  تحت صالحیت حقوقی آن هولت هر هریای آزاه استم 
ة موضـوعات  نیزم هرحقوق هریاهام هولت صاحب پرچم مکلف هه اعمال صالحیت و کنترل مؤثر 

 3جزء ب هنـد   موجب ههاوه استم همچنین  تحت پرچمی هایکصتاهاریم تنی و اجتماعی هر 
 نیا هرر هریاستم هایی هرای تیمین ایمنی ههمین ماه م هولت صاحب پرچم ملزم هه ات اذ اقدام

م هولت صاحب پرچم نسبت هه سرنصینان کصتی اعم از ادمه و مسـاتران هارای تعهـدات   اساس
اگرچه تصمیم نهایی هرای صدور  م(Klein, 2020: 292)حقوق هصری و هر نتیجهم مسئولیت هاره 

اجازة وروه کصتی هه هندر از سوی هولت صاحب هندر ات اذ اواهد تـدم هولـت صـاحب پـرچم     
 متوهیمقلمداه  مسئولی هرمانی هه سرنصینان رسانکمکترایط  هر اصو همچنان 

های الزم را هرای حفظ یـا  م اقدام19هر هازة زمانی تیوع کوویدـ ژ یوهههولت صاحب پرچم هاید 
مصکل کمبوه تجهیزات پزتـکی را مـدنظر    اصو هههازگرهاندن سالمتی هریانورهان ات اذ کند و 

م همچنین ملـزم هـه تـأمین    IMO, Circular Letter No.4204/Add.15,(6 May 2020)) قرار ههد
م وسـایل نظاتـت تـرهی و    کننـد  یضـدعفون ی ههداتـتی چـون مـواه    هامراقبتامکانات مرهوط هه 

ی پزتکی توری از امکانات هیمارستانی مسـتقر هر  هامراقبتهریانورهان نیازمند ی مندههر تیمین 
 ,ILO, (2021)هریانورهان نیز هاید مـدنظر قـرار هاه  تـوهم      ونیناسیواکسة مسئلاصکی هستندم 

Information Note on Maritime Labour Issues and Coronavirus (COVID-19).م 
اینکه ها وجوه عرتی هوهن ماهیت تعهدات مرهوط هه صالحیت هولت صـاحب   تیاهم حائزنکتة 

 م رویکـره  (Okerman, 2020: 11ایط اضطراری ی هر تررسانکمکپرچم هر کصتی و نیز تکلیف هه 
ی روشیپـ موانـع   نیتـر مهـم هر تیـاه هـا چـارچوب حقـوقی موجـوه اسـتم هر واقـعم از         هاهولت
 استم 1«ی مصلحتیهاپرچم»ة مسئلی تفریحی هر مواقع هحرانم هایکصتی هه رسانکمک

ی پانامام هاپرچمو  استفاه  از پرچم مصلحتی هر صنعت کصتیرانی تفریحی هسیار متداول است
 2019هـه گـزارش   م (Piniella, 2017: 13)هاهاماس و مالت هر این صنعت محبوهیت هـاالیی هارنـد   

هرصـد از   20هولت صرتاا سهمی کمتـر از   7ی جهانم هایکصتهولت هرتر مالک  10آنکتاهم از هین 
 UNCTAD, Maritime) انـد هاه ی هنیـا را هـه اـوه ااتصـا      رانـ یکصتاعطای پرچم هه ناوگان 

Transport Review, 2019)  . از  تـا  ههدیمی تفریحی اجاز  هایکصتپرچم مصلحتی هه متصدیان
ی هرای زنچانهی هحرانی طفر  روندم زیرا هنگام هاتیوضعمحور هر ی آماهگیهاهستورالعملرعایت 

هدات مرهوط هـه  ة اجرای تعنیزم هرگرتتن پرچم هه این نکته اتراف هارند که هولت صاحب پرچم 
کوتاهی م پیامد این امرم (Tirrell, 2021: 3,6) ندکیمرا ات اذ  رانهیگسهلایمنی و سالمتی رهیاتتی 

و هر نتیجهم عدم اعمال کنترل مؤثر هـر   هایکصتی مندسازقاعد ة ثبت آزاه هر کنندارائهی هاهولت
ر تاقـد انگیـزة الزم هـرای    ی سـاحلی و صـاحب هنـد   هـا هولت رونیازا  41: 1390ست )سونم آنها

 م اندگرتتهاند که هر وضعیت اضطراری قرار مصلحتی پرچم تحتی هایکصتی هه رسانکمک

___________________________________________________________________ 
1. FOC: Flag of Convenience 



 19   المللنیبی تفریحی و حقوق هایکشت، 19 ـ یدی جهانی کووریگهمه

کصتی تفریحـی   55م حداقل 2020هر نیمة اول سال  اصو هه 19ها تیوع ویروس کوویدـ
ی صـاحب پـرچم هریاتـت    هـا هولـت هر وضعیت اضطراری قرار هاتتندم اما کمترین کمک را از 

تـیوع   19از اینکه هر کصتی ویروس کوویدــ  نظرصرف آنهاهندم همچنین از وروه هسیاری از کر
رویکره  م(Tirrell, 2021: 3,6)عمل آمد  است ی ثالث ممانعت هههاهولتهاتته یا ایرم هه هناهر 

ة هر هاز ژ یوههی تفریحی هه هناهرتان هایکصتی ساحلی مانند استرالیا از وروه هاهولتممانعت 
هر هریـا   هـا یکصـت و  اجـرا  هـا هولتها جدیت از سوی  2020ی مارسم آوریل و می هاما زمانی 

کـه   است Westerdamاین وضعیتم کصتی  تاهد مثالم (Tirrell, 2021: 6)سرگرهان رها تدند 
گـوآمم  م اجـازة وروه هـه هنـاهر تـایوانم     19کوویدــ  ها وجوه اثبات آلوه  نبوهن کصتی هه ویروس

پهلو گرتند و مساتران آن 1تیلیپین و ژاپن هه آن هاه  نصد و هر نهایت هر هندر امنی هر کامبوج 
 م(Tirrell, 2021: 6)از کصتی پیاه  تدند 

ی هـا هولتی جهانی ریگهمهیی هاهحرانگرتت که هر جریان وقوع  جهینت توانیم بیترتنیهد
ة کنتـرل  نـ یزم هر هـا تیولئمسـ ی هرای پـذیرش  از یانگصاحب پرچم حتی ها وجوه الزام حقوقیم 

ی هـا پـرچم ی تفریحـی حامـل   هـا یکصـت م تجرهة کلی هیصتر ههندینمهیماری و هرمان آن نصان 
ی صـاحب  هـا هولـت م عدم هریاتت کمک از سوی 19ی جهانی کوویدـریگهمهمصلحتی هر هوران 

ی ساحلی نیز یـا ره تـد    هاولتهاز  هایکصتهر اینم هراواست کمک پرچم اوه هوه  استم اتزون
ی رسانکمکة نیزم هرة پرچم مصلحتی مانعی هزرگ مسئل رونیازایا ها تأایر پاسخ هاه  تد  استم 

م هـه هیـان ههتـرم    دیـ آیم حسابههی جهانی ریگهمهی تفریحی هر مواقع هحرانی چون هایکصتهه 
 متوهیمة سالمت هر هریا ی مرهوط هه حوزهاهحرانپرچم مصلحتی سبب تیعیف روند مدیریت 

 

 3«دولت صاحب بندر»و  2«دولت ساحلی. »2
آلـوهگی   هر اصـو  ایمـو   1973هر کنفرانس  هارنین ستمفهوم صالحیت هولت ساحلی هرای 

مکمل اصلی مسـئولیت اولیـه هولـت صـاحب پـرچم قلمـداه تـد         عنوانههو هریایی مطرح تد 
(Zhang, 2019: 82) موجـب  هـه هریاهام صالحیت هولـت سـاحلی   م ها تصویب کنوانسیون حقوق 

 تعمیم یاتتم   المللنیهآن هه حقوق  218ماهة 

 

 ی داخلی: تقابل حاکمیت تام و استثنای اضطرار هاآب .1. 2
هر ایـن منطقـهم    ضـرر یهـ ی هاالی اوه و تقدان حق عبور هاآبحاکمیت تام هولت ساحلی هر 

ی اارجی هـه  هایکصتعرتی را هرای وروه  لالملنیهحقوق  موجبههتقدان منطقی هرگونه حق 

___________________________________________________________________ 
1. Sihanoukville Port, Cambodia 
2. Coastal States 
3. Port State 
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هرای  هاهولتم هه هیان ههترم حق (De La Fayette, 1996: 1)همرا  هاره ی ثالث هههاهولتهناهر 
سـااتن آن یکـی از    منـد قاعـد  ی هاالی و هناهر اوه و هاآبهه  هایکصتمحدوه سااتن وروه 

اضطرار استثنایی البته  (Lowe, 1977: 597). توهیمی اصل حاکمیت سرزمینی قلمداه هاجنبه
 واره هر این اصل استم 

یی که هر وضعیت اضطرار قرار هارندم حـق  هایکصتهرای »عرتیم  المللنیههر مبنای حقوق 
نیـز کـه    1«مالحظات اولیـة انسـانی  م »(Tirrell, 2021: 6)« وروه هه هر هندر اارجی وجوه هاره

هایی ها را ملزم هه ات اذ اقدام هاهولتی عرتی است که ا قاعدم ههدیممبنای اضطرار را تصکیل 
 :ICJ, Rep, 1994) توهیمو ه صی از حقوق هریاها محسوب  دکنیم هاانسانهدف نجات جان 

para. 22)« ی اضطراری هر هریـام ماهیـت عرتـی    هاتیوضعنجات جان اتراه هر  2«تعهد جهانیم
هـا  (Oxman, 1998: 415) سرنصینان آن صورت پذیره از تاهعیت کصتی یا  نظرصرفهاره و هاید 
ة نامص   هوهن قلمرو تمول اضطرارم اجرای آن ها مصکالتی مواجـه اسـتم   واسطههوجوه اینم 

م تـزاحم  (Tirrell, 2021: 8)ی ساحلی نیز هر این زمینه تفاتیت کـاتی ندارنـد   هاهولتتعهدات 
ة تعهـدات هولـت   مسـئل مک هصرهوسـتانهم  ها تعهد هه تأمین ک هاهولت 3«صالحیت واقعی»اصل 

هـر مبنـای اصـل     سـو کیـ از  هـا هولـت م سازهیم ترد یچیپی اضطراری هاتیوضعساحلی را هر 
صالحیت واقعی از حق ممانعت از وروه کصتی اـارجی هـه هنـاهر اـوه هـه هالیـل مرهـوط هـه         

هر حـوزة   ژ یوههه پیصگیری از وروه زیان هه سواحل و جوامع محلی اوه هراورهارندم این رویکر
م تعهد عرتی مرهـوط هـه اعطـای    توهیمهریایی هید   ستیزطیمحموضوعات مرهوط هه آلوهگی 

یی که وضعیت اضطراری قرار هارندم هر چارچوب آلوهگی هریایی تیعیف هایکصتمجوز وروه هه 
ی هصرهوسـتانه هر  رسـان کمـک م تعهـد هـه   گـر یهی سـو  ازم (Sánchez, 2018: 144)تد  اسـت  

ی هصرهوسـتانه تنهـا وضـعیتی اسـت کـه      رسانکمکی اضطراری همچنان پاهرجاستم هاتیضعو
م تعهد مـذکور  (Tirrell, 2021: 9)ی صاحب هندر است هاهولتهمچنان موجد تعهد عرتی هرای 

تعهـد هـه    وی رسـان کمـک هـه   هـا هولـت هه موازات اصل صالحیت واقعی مبین تمایز میان الزام 
ایمـو هر اصـو     2003ی مصـوب  هـا هستورالعمل» موجب ههاستم  4«هندر امن»ی سازآماه 
ی هنـاهر  سـاز آمـاه  ی ساحلی هر موره هاهولتم 5«ی نیازمند کمکهایکصتی امن هرای هامکان

ی هـا هولـت هرای وروه هه هناهر امنم ترع هر منـاتع   هایکصتامن هارای صالحدید هستند و حق 
 م(Tirrell, 2021: 10) توهیمساحلی قلمداه 

 

___________________________________________________________________ 
1. Elementary Humanitarian Considerations 
2. Universal Duty 
3. Protective Principle 
4. Port of Refuge 
5. Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance, IMO, adopted 5 December 2003, 

A.949 (23) 
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 دریای سرزمینی: تقابل حیات ملی و تعهد به نجات .2. 2
 رونیـ ازااسـتم   1«ضـرر یهـ عبـور  »ترهه هر هریای سرزمینی منوط هه رعایت ترایط مقرر هرای 

 ,Choquet)اتتاهن امنیت هولت ساحلی وجوه هاره  هه اطرة واسطههامکان تعلیق ترهه تناورها 

ـ نوانسیون حقوق هریاهام حق عبـور  ک 19و  17مواه  موجب هه م(3 :2021 تـا آن زمـان    ضـرر یه
ی و امنیـت هولـت سـاحلی    نظـم عمـوم  که هه صلحم  توهیممحسوب  هایکصتحقی مهم هرای 

ی سـاحلی از حـق   هاهولتاین کنوانسیونم  33و  25مواه  هه استناهادته واره نسازهم هناهراین 
هولت ساحلی هـر ایـن هـاور هاتـد کـه      اگر  هایی تحدیدی هر این زمینه هراورهارند وات اذ اقدام

ی آن را هـا  نظـم عمـوم  وروه کصتی تفریحی حامل اتراه آلوه  هه سواحل ایـن هولـتم امنیـت و    
م عـدم  ههتر انیهه هعمل آورهم از وروه آن جلوگیری هه تواندیماواهد سااتم  روروههم اطراتی 

ی هـا مؤلفـه یکـی از   عنوانههمی رعایت مقررات ههداتتی هاالی ساحلی یا تهدید ههداتت عمو
 م  ههندیمقرار  الصعاعتحترا  ضرریهیم هر زمرة موارهی قرار هارند که عبور نظم عموم
ی هـا یکصـت مبنی هر محدوه سااتن هسترسی یا هستن هنـاهر اـوه هـه روی     هاهولتاقدام 

معـروف  س ن  تاهد مثالصورت گرتته استم این وضعیتم  2«اصل احتیاط»تفریحی هر مبنای 
هر عالم واقعم هاز هوهن جـاه  و آزاهی تـرهه هر آن هرگـز موجـد     »که  میموننیهداست  گیدل

ی امقولـه حق وروه هه مساتراانة کنار جاه  هدون اجاز  مدیر آن ن واهـد هـوه ممم آزاهی هریاهـا    
 م(Choquet, 2021: 4)« متمایز از هسترسی هه هناهر است

؛ رهیـ گیمقرار  هاهولتی روشیپی جهانیم ترایطی متیاه ریگهمهی هحرانی چون هاتیوضعهر 
اصـل   ی جهانی و اجرایریگهمهکه امکان کارهست مفهوم اضطرار هر هوران  رسدیم نظرهه سوکیاز 

ی تفریحی وجوه هاره که تـیوع هیمـاری هر ایـن سـطح را تجرهـه      هایکصتصالحیت واقعی هر موره 
پزتکیم تقدان یا کمبوه امکانات الزم هرای انجام آزمایش و عـدم   م از آنجا که کمبوه تجهیزاتاندکره 

 م  دیآیم حسابههامکان قرنطینة کامل کصتیم تهدیدی هزرگ هرای سالمت و حیات سرنصینان 
ی ساحلی و صاحب هندر هاهولتم هه هالیلی که هر اهامه ترح آن اواهد رتتم گریهی سو از

 :ی ندارندرسانکمکتمایل چندانی هرای 
ی جهانی مسـتلزم ترسـتاهن   ریگهمهیی چون هاتیوضعهر  هایکصتی مؤثر هه رسانکمک -

سـت  هامارستانیهکاهر هرمان تبعة هولت ساحلی هه هاال کصتی و اعزام هرای هیماران هه 
ة واسـط هـه م مبنا نیا هرم استکه هر هر صورت موجد اطر جدی هرای اتباع هولت ساحلی 

ی ساحلی از صالحدیدی هاال هرای ارزیـاهی موقعیـت   هاهولتم «اضطرار»عدم تعیین آستانة 
م همچنین هـار  توندیمهه هناهر هراورهار  هایکصتی هرهارة صدور مجوز وروه ریگمیتصمو 

ة اـوه  هر عهـد که آیا کصتی هر وضعیت اضطراری قرار هاتته یا ایر نیز  مسئلهاثبات این 

___________________________________________________________________ 
1. Innocent Passage 
2. Precautionary Principle 
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ی سـاحلی هر  هـا هولـت  (Tirrell, 2021: 10). دکنیمکصتی است که اهعای آن را مطرح 
آسـتانة   1«یتیحمـا اوهــ »یـة هـدف   هر پاو  پسندمحکمههیصتر مواره ها استناه هه هالیلی 

ی هستند که هر مبنـای آنم  اهیروی ریگتکلم زیرا نگران هارندیماحراز اضطرار را هاال نگه 
م هـا هـاال   بیـ ترتنیهـد دم تصـویق تـون   آنهاوجو و وروه هه هناهر نیز هه جست هایکصتسایر 
 تـوند یمـ و هر نتیجـه مـانع ایجـاه رویـه      هـا یکصـت آستانة اضطرار مانع وروه  هاتتننگه

(Klein, 2020: 283)علـت قـرار هاتـتن هر وضـعیت     یی کـه هـه  هـا یکصـت اینکـه   ژ یوم هه
هر هراهر قوانین هاالـی هراورهارنـد کـه     هاتیمصونم از هرای توندیماضطراری واره هندر 

 متوهیموانین مرهوط هه حوزة سالمت را نیز تامل ق
یمـ  نظرههتسهیالت مستقر هر هناهر نیز تحت حاکمیت هولت صاحب هندر قرار هارند و  -

ی هـا یکصـت هـرای   ثالـث ی هـا هولـت هسترسی هه هناهر  هر اصو که حقی کلی  رسد
ة نـ یزم هرم این رویکره پیصتر Choquet, 2021: 4))اارجی وجوه تناسایی نصد  است 

ی سـاحلی و  هاهولتی از سوی نفتی  هایآلوهگ اصو ههی محیط زیستی )هایآلوهگ
صاحب هندر هر موارهی متعده ات اذ تـد  اسـتم هر مقایسـه هـا آلـوهگی نفتـیم تـأثیر        

اواهد هوه؛ هه همین هلیـلم   تریجداز منظر تلفات انسانی  اصو ههی جهانی ریگهمه
 مرسدیمنظر ی آلوه  هه هناهر موجه هههایکصته ی مذکور از وروهاهولتممانعت 

ی اـارجی  هـا یکصتی صاحب هندر از وروه هاهولتهر موره ممانعت  2ایمو هو قطعنامه -
یی صـاهر کـره    هـا یکصـت هه هناهرم ها محوریت پناهگا  هرای  ستیز طیمحتهدیدکنندة 

هـه  هر ایـن اسـناه   است که هر وضعیت اضطراری قرار هارندم ها وجوه اینم قواعد مندرج 
نبـوهنم هر هسـیاری از    آورالـزام ة واسطههماهیتی هر زمرة حقوق نرم قرار هارند و  لحاظ

ی چـون  لـ یهـه هال ی سـاحلی  هاهولتناهید  گرتت تدندم هیصتر  هاهولتمواره از سوی 
ی هاالم حفاات از محیط زیسـت و جمعیـتم از پـذیرش    هانهیهزیم اطرها و منیااوهـ
 موقعههجی آلوه  هه هناهر اوه جلوگیری کرهندم هر نتیجهم امکان نجات ی اارهایکصت

 م (Zhang, 2021: 5)ی گرتتار هر وضعیت اضطراری تراهم نصد  است هایکصتو موتق 

 هـر نـه یهزی ساحلی و صاحب هندر امری اطرنـاک و  هاهولتهای هرمانی هرای انجام اقدام -
ی ههداتتم هولت صاحب هندر ملـزم هـه پوتـش    لالملنیهمقررات  40ماهة  هه استناهاستم 

 مندای پزتکیم واکسیناسیون یا قرنطینههاشیآزمای مرهوط هه انجام هانهیهز

که آیا وروه کصتی هه هندر موجـب انتصـار هیمـاری و ایجـاه اطـر هـرای        مسئلهاحراز این  -

___________________________________________________________________ 
1. Self-Protection 

 ی هریایی:رسانکمکی و ادمات رسانکمکی نیازمند هایکصتی مرهوط هه پناهگا  هرای اههستورالعمل م2
See IMO Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance International Maritime 

Organization Resolution, A.949 (23), (5 December 2003), Online: https://www.imo.org/en 
/OurWork/Safety/Pages/ PlacesOfRefuge.aspx. 

https://www.imo.org/en%20/OurWork/Safety/
https://www.imo.org/en%20/OurWork/Safety/
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هه هیـان ههتـرم   ی علمی استم هایاهیارزیا ایرم نیازمند انجام  توهیمامنیت هولت ساحلی 
هر زمـان   کهیهرحالم (Zhang, 2021: 5)هیصتر موضوعی علمی است تا حقوقی  مسئلهاین 

هدون وجوه تواهد و مدارک کاتی هـرای ارزیـاهی    هایکصتاز وروه هرای  19تیوع کوویدـ
یـا ایـر    توندیمکه آیا تهدیدی هرای ههداتت عمومی هولت ساحلی محسوب  مسئلهاین 

تـرایط اـا     موجـب  هـه نصـدنی  حـل آمـد  اسـتم هر واقـعم معمـایی     عمل ممانعت هه
م ارزیـاهی اطـر هایـد هـر مبنـای      سـو کیاز مطرح تد  استم  19ی جهانی کوویدـریگهمه

 عنـوان هـه  19م ویروس کوویدــ گریه یسو ازاطالعات علمی واقعی و موجوه انجام پذیره و 
وز ناتنااته هوهم میزانی مصـ   از  هیماری جدید هر هازة زمانی اهتدایی تیوع اوه که هن

ااتفاء را هر ترآیند تص ی  و انتقال نصان هاه  استم هناهراین عدم قطعیت تواهد علمـی  
 م(Zhang, 2021: 5)موجوه هه اجرای ناکارامد قواعد موجوه هامن زه  است 

هـا محـدوهیت    هـا یکصـت نجـات   هر اصـو  ی ساحلی و صاحب هندر هاهولتتعهدات  -
ی حقوق هریاهام تعهد هه نجات هر المللنیهکنوانسیون  موجب ههستم رووههرهیگری نیز 

یی اطرناک چون توتـان و گرههـاه هر هریـا و تصـاهم     هاتیوضعوهلة ن ست مرهوط هه 
تا حدوهی ها ماهیت توتان و تصاهم  19ی جهانی کوویدـریگهمهاستم ماهیت  هایکصت

را  مسـئله هولت صاحب هنـدر هایـد ایـن     ی جهانیمریگهمهمتفاوت استم هر زمان وقوع 
مدنظر قرار ههد که آیا ارتیت الزم هرای پیصگیری از تیوع و کنترل هیماری واگیـرهار  

 19هر هازة زمانی اولیة تـیوع ویـروس کوویدــ    طور اا ههرا هاره یا ایرم این وضعیت 
و هرمـان  ی انتقـالم پیصـگیری   هـا را هیصتر موضوعات مرهوط هه  کهیزمانمصاهد  تدم 

ناتنااته هوهم هراواست رعایت تعهدات مرهوط هه نجات کصتی آلوه  از هولـت سـاحلی   
اتتاهن جان تهروندانش توهم موجه نیسـتم   هه اطرسبب  کهیهرصورتیا صاحب هندر 

ها این  Westerdamاین وضعیتم ممانعت هولت گوام از وروه کصتی تفریحی  تاهد مثال
هیمـار هر آن   1400ی هرای غرهـالگریم قرنطینـه و هرمـان    توجیه هوه که تاقد مناهع کات

هازة زمانی است و تعهد اصلی و اولیه ایـن هولـت حفااـت از جـان تـهروندانش اسـت       
(Zhang, 2021: 6) ی ژاپنم کر  جنـوهیم تایلنـد و تیلیپـین هـا هالیلـی مصـاهه       هاهولتم

م ممنوعیـت پهلـو   2020تایوان نیـز هر هـازة زمـانی آوریـل     همین رویه را ات اذ کرهندم 
 (Lee, 5 February 2020)ی تفریحی را هر هناهر اوه اعالم کره هایکصتگرتتن تمامی 

هـر قـوانین و    اصـوالا  هاهولتة پیوستن هه کنوانسیون حقوق هریاهام مسئلاز  نظرصرف -
هسـته یـا هـاز     هر اصو  هاهولتم هناهراینم راهبره کنندیممقررات هاالی اوه اهتنا 

ی هـا هولـت م هیـ رو هـه  هنـا مص   تـد  اسـتم    آنهاهناهر هر قوانین هاالی گذاتتن 
 تحـت پـرچم  ی اـارجی و کصـتی   هـا یکصتساحلی و صاحب هندر تمایز جدی میان 

هولـت   تحـت پـرچم  این وضعیتم پـذیرش وروه هو کصـتی    تاهد مثالاندم اوه قائل
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اـارجی هر مـارس    یهـا یکصـت ایتالیا هه هناهر این کصور و امتناع این هولت از وروه 
م ات ـاذ  اساس نیا هرم  Maritime Executive Staff, (24 March 2020))است  2020
ی ریگهمهی مذکور هر هاهولتاز سوی  انهیگراکجانبهها و تصمیمات متفاوت و یاقدام

ی تفریحـیم مبـین   هـا یکصتهستن یا هاز گذارهن هناهر  هر اصو  19جهانی کوویدـ
ی سازندة هامؤلفهم از 1احراز رکن الزام معنوی هر اصو  هاتهولوجوه رویة متصتت 

 م(Klein, 2020: 286)ی هر این زمینه است المللنیهقاعدة عرتی 

 

 یریگجهینت
ی تفریحی مبین آن است که هایکصتهر  19ی جهانی کوویدـریگهمههانش هرآمد  از تجرهیات 

ز موضـوعات مطـرح پرهااتـه اسـتم از     ی موجوه اگرچه هه هسـیاری ا المللنیهچارچوب حقوقی 
 هر مدیریت هحران موتق عمل نکره  استم  رونیازاجامعیت کاتی هراورهار نیستم 

همچنان مبهم  مسئلههدنة قواعد حقوقی پراکند  استم قواعد و مقررات هقیق نیستند و این 
هـرای تفسـیر و    هاقی ماند  است که کدام هسته از قواعد هـر هیگـری هرتـری هارهم هنـاهراینم را     

هاز ماند  استم هه هیان ههترم تیای کاتی هـرای ارائـة تفاسـیر     هاهولتی صالحدیدی ریگمیتصم
م عـدم  گـر یهی سـو  ازی وجـوه هارهم  المللنیههر موره موازین و مقررات  هاهولتمتیاه از سوی 

ی قـرار  یی که هر وضـعیت اضـطرار  هایکصتی هه رسانکمکة نیزم هر هاهولتتفاتیت تعهدات 
ة ههنـد نصـان یی هه هناهر استم رویه هایکصتاز وروه چنین  هاهولتهارندم موجد امکان ممانعت 
ة مسـئل ی هرگیـر هـا   هاهولتم هسیاری از 19ی جهانی کوویدـریگهمهآن است که هر هازة زمانی 

ان م سـازم انـد نکـره  ی اوه عمل المللنیهی تفریحی ها این ویروس هه تعهدات هایکصتآلوهگی 
ی ههداتـت  المللنیهمقررات  هر اصو جهانی ههداتت نیز تقدان سازوکار پاس گویی اجباری 

تنهـا اهـرم موجـد انگیـز  هـرای       عنوانهه« تصار اتکار عمومی»را هه رسمیت تنااته است و هر 
  2منظور رعایت تعهدات مندرج هر این سند تأکید هارهمهه هاهولت

وجوه نداره که از هـین هو هولـت صـاحب     مسئلهتعیین این  نیز هرهارة کنند نییتعقواعدی 
ی هصـری سرنصـینان کصـتی هارای    هـا حـق  هر اصـو  هندر یا صـاحب پـرچم کـدام هولـت     

قلمدان تدن چند هولت امتیاز محسوب  مسئولتاید از منظر نظریم استم  3«مسؤولیت اولیه»
 ترکی هه ایجاه عدم قطعیت و منته تواندیمو تعهدات هر عمل  هاتیصالحتوهم اما همپوتانی 

هر پایة ایـن اسـتدالل تـوه کـه هـر کـدام منتظـر پـذیرش          هاهولتاز سوی هریک از این  تعل
 ماندهوه مسئولیت و اقدام از جانب هیگری 

___________________________________________________________________ 
1. Opinio Juris 
2. https://www.who.int/ihr/about/faq/en  
3. Primary Responsibility 

https://www.who.int/ihr/about/faq/en
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هراـی از   همچنـین تقدان سازوکارهای اجرایی کارامد هیگر نقطه ضعف این چارچوب استم 
م کننـد یمـ که نقصی مهم را هر این عرصـه ایفـا    1ولتیکنصگران غیرهو  نفعانیذقدرتمندترین 

ی ادمـه و عملکـره   هاحقی مساترانم هاحق رونیازا مستقیم م اطب تعهدات نیستندم طورهه
 این وضعیت قرار هارهم  ریتحت تأثکصتی 

ی المللنیهی کار و المللنیههر چارچوب سازمان ملل متحد نیز سه سازمان جهانی ههداتتم 
همکاری مؤثری ها یکدیگر نداتتند و  19ی جهانی کوویدـریگهمهة مقاهله ها نیزم هر هریانورهی

هه چندین اقدام هر حد صدور اعالمیة مصترک هسند  کرهندم سازمان جهانی ههداتت که نقـش  
ی مرهوط هه حـوزة سـالمت هارهم هارای قـدرت تقنینـی و اجرایـی      هاهحرانمحوری هر مدیریت 

ی تفریحی هایکصتی جهانی هر ریگهمههای مرهوط هه کنترل ی اقدامسازمندقاعد محدوه هرای 
سند کلیدی هر  عنوانههی ههداتت المللنیهم هیصتر قواعد مندرج هر مقررات گریهی سو ازاستم 

قلمداه  آورالزامو نه قواعدی  نامههیتوصة هستورالعمل و مثاهههی عیو هاهولتاین اصو م هرای 
که چارچوب حقوقی موجوه هرای مدیریت ترایط متعارف و  رسدیمنظر وع ههم هر مجمتوندیم

تنظیم تد  استم این مسـئله  19ی جهانی کوویدـریگهمهی هحرانی چون هاتیوضععاهی و نه 
 هاه  توهم  هاتیوضع نیتریهحرانسبب تد  است تا ناکارامدترین پاسخ هه یکی از 

ی هـا یکصـت  19ی جهـانی کوویدــ  ریگهمهنیست که  هارنین ستاینکه این  تیحائز اهمنکتة 
م 2003هر موره )سارس  هار پنجم سازمان جهانی ههداتت پیصتر سازهیمتفریحی را ها هحران مواجه 

ی ریـ گهمه  وضعیت اضطراری اعالم کره  استم 2015م مرس 2014م اهوال H1N1 2013آنفوالنزا 
ی انـد  یآی جهـانی هعـدی هر   ریگهمهال وقوع هنوز هه پایان اوه نرسید  است و احتم 19کوویدـ

 یی متناسب ها هحران هوهم راهکارهاارائة  هنبالهههاید  رونیازاهور انکارناپذیر استم  چنداننه

ی ساحلی و صـاحب هنـدر هـرای پـذیرش     هاهولتی جلب همکاری راهکارها نیترمهمیکی از 
 هرهـای هرمـانی   ة ات ـاذ اقـدام  واسـط ههکه یی است هانهیهزهه هناهرم کاهش میزان  هایکصتوروه 
ی صاحب پـرچم  هاهولتی هاتیولئمسم اتزایش توهیمی مذکور تحمیل هاهولتهیماران هه  موره

ی هرمانی اولیـه هـرای   هامراقبتادمات مرهوط هه  نیتأم ههی صاحب پرچم هاهولتاز طریق الزام 
 هـا نـه یهزی کـاهش ایـن   هـا را م یکـی از  ی ههداتتالمللنیهمقررات  40ماهة  موجب ههمساتران 

ی صاحب پـرچمم سـاحلی و صـاحب    هاهولتاواهد هوهم هر واقعم هدف ایجاه توازن میان تعهدات 
مـاهیتی   لحـاظ  هـه ی هریـانورهی  المللنیهی هرمانی هیماران استم سازمان هانهیهزة نیزم هرهندر 

ـ ازام تـوه یمـ هر چارچوب حکمرانـی اقیـانوس قلمـداه     2«تقنینیتبه»نهاهی  امکـان وضـع    رونی

___________________________________________________________________ 
ـ انجمـن  »م «ونقلحملی کارگران المللنیهتدراسیون »م «ی کصتیرانیالمللنیهاتاق »ن ی چونفعانیذم 1 ی المللـ نیه

ـ تدراسـیون  »م «هـا یکصتی هندره ی مؤسسات المللنیهانجمن » م«هالنگرگا هناهر و  ی هـا هیـ اتحاهی المللـ نیه
 «مرمایان هریاییی کارتالمللنیهتورای »و « ی ناوهری هریاییالمللنیهانجمن »م «هارانیکصت

2. Quasi-Legislative 
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هرای هولت صاحب پـرچم از سـوی ایـن سـازمان      1«مسئولیت پزتکی»قواعدی ها هدف تناسایی 
یکصـت ی مرهوط هه مساتران هانهیهزی صاحب پرچم هه تسویة ه صی از هاهولتوجوه هارهم الزام 

ی هـا هولتایل ی ساحلی و صاحب هندر تحمیل تد  استم تمهاهولتاوه که هه  پرچم تحتی ها
م رویـة  ههدیمیی که هر وضعیت اضطراری قرار هارند هه هناهر را اتزایش هایکصتمذکور هه پذیرش 

ی صاحب هندر مبنی هر هراواست تیمین مالی هرای جبران اسـارات احتمـالیم پـیش از    هاهولت
پرهااـت   م تحمیـل مسـؤولیت  گـر یهی سو ازهه هناهر امن مؤید اهعای مذکور استم  هایکصتوروه 

 هر رانـه یگس تهه وضع قواعد  هاهولتی صاحب پرچم ممکن است تمایل این هاهولتهه  هانهیهز
ی مرهـوط هـه ههداتـت    هـا هحـران های احتیاطی هرای آماهگی و مقاهله ها لزوم ات اذ اقدام اصو 

تقاهل را ی مستحکم از تعهدات ماتبکهم رویکره مزهورم ههدیمرا اتزایش  هایکصتعمومی از سوی 
 2«پیوند اصیل»ی ریگتکلکه پیامد آن  کندیممیان هولت صاحب پرچم و متصدی کصتی ایجاه 

ی هـا تیوضـع میان کصتی و هولت صاحب پرچم و اعمال صالحیت و کنترل مؤثر هر زمـان وقـوع   
 ی جهانی استم  ریگهمهاضطراری و هحرانی چون 

و کمرنـگ هـوهن    19ی جهانی کوویدـریگهمهها هرای مقاهله  هاهولت انهیگراکجانبههای یاقدام
ی هه این هحـران  المللنیهی از عوامل ناکارامدی پاسخ جامعة المللنیهمصارکت و همکاری هر سطح 

و نبوه سازوکار اجرایی کاتی هر این زمینهم موجـب عـدم    هاهولتیی گراکجانبهم یتوهیممحسوب 
هر  رونیـ ازاهریایی تـد  اسـتم    ونقلحملر امر ی نهاههای هرگیر ههاتیولئمسو  هاحقتفاتیت 

ـ مواره عدم رعایت قواعد و موازین حقوقی  ی واره هـه  هـا اسـارت م هـا هولـت ی از سـوی  المللـ نیه
م نیاز هـه ایجـاه هـاالترین سـطح همـاهنگی      مبنا نیا هرهدون جبران هاقی اواهد ماندم  دگانیهانیز

ی جهـانی هر هریـا وجـوه هاره کـه هایـد هـا       ریـ گهمـه هرهارة کنتـرل   هاهولتمیان قوانین هاالی 
ی نیز مطاهقت هاتته هاتدم همچنین چارچوب حقوقی هایـد متیـمن رونـد    المللنیهاستاندارههای 

هقیـقم   صـورت هـه ی ها محوریت حقوق هصر هاتد و قواعد اولیه و ثانویه هر این حوز م مندسازقاعد 
 م  رهیهرگ هررا  نفعانیذه و تمامی از تفسیر تنظیم تو ازینیهتفاف و تا حد امکان 

ة جدیدی از هحران را تعریف کره  استم هناهراین جامعـة  آستان 19ی جهانی کوویدـریگهمه
ـ ییم ها سطحی جدیـد از همکـاری هر سـطح    گراکجانبهی ترهید و یجاههجهانی هاید  ی المللـ نیه

یة همبستگی تـکل گرتتـه   اپ هرپاس گویی و مدیریت کارامد هحران هاتدم همکاری که  هنبالهه
از این سطح و استاندارهم محکوم هه تکست و پیامـد آن مـرگ    ترنییپاهیگری  راهکاراستم هر 

 انسان اواهد هوهم  هاونیلیم

 هاید هرای هحران هعدی آماه  هوهم

___________________________________________________________________ 
1. Medical Liability 
2. Genuine link 
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