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Abstract 
The origin of Covid-19 is one of the most controversial issues and requires the 

identification of environmental aspects for international crimes. In this article, by 

analyzing the content of international documents and doctrine, the relationship 

between the Covid-19 pandemic and international criminal justice will be 

established that both of them are related to violations of fundamental human rights 

and systematic poverty and the international criminal justice, which criminalizes the 

actions of war criminals and compensates for their damaging consequences, must 

also address the underlying factors of the pandemic, that now it lacks the necessary 

capacity to achieve this important goal. Regarding the impact of Covid-19 on the 

process of transitional justice for victims of international crimes and widespread 

violations of human rights and humanitarian law, we also see that the efforts of the 

relevant governments are somewhat shaky and the implementation process has been 

slow and faced obstacles, which has raised serious concerns for human rights 

activists. In order to achieve international criminal justice, the initiative of the 

International Criminal Court during the outbreak of Covid-19 is worth considering, 

as the Court's efforts to fulfill its mission of combating the impunity of international 

crimes are becoming increasingly apparent. 
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 چکیده
ناشی از مداخلة  اناةاد  ط یبی ة  و ماة لز       زیبرانگمناقشهاز جمله مباحث  19-کووید منشأ

طوش تحلیة   مقاله بةا   نیا ط . اس ی المللنیبی برای جنایات طیمحا یزی هاجنبهشناسایی 
 یفةر یک عةدال   بةا  19-دیة کوو،  ط مةوط  اطتبةاپ نانةدمی    نی ک ةر ی و المللنیبمح وای اسنا  

ی مرتبط با نقة  حقةوب بنیةا ین    المللنیبو جنایات  هایناندم کهمحرز خواهد شد  یلمللانیب
ی طا جنگة   کةاطاد یاقةدامات جنا ی کةه  المللة نیبة ی فةر یکمند ها ند و عةدال   بشر و فقر نظا 

مقابله  زینناندمی،  سازنهیزمبا عوام   دیبا، کندیمآد طا جبراد  باطخااطتکیفرانگاطی و عواقب 
مهة    نیة ای تحقة   بةرا الز    یظرفی، فاقد فریک المل نیب ط حال حاضر نظا  حقوب  هککند 

 اتیة جنا ادیة قربانی  ط قبةال  ان قةال بر طونةد تحقة  عةدال      19-دیکوو ریتأثاس .  ط خصوص 
تا  طبطیذی ها ول اه ما   زینی گا ر ة حقوب بشر و حقوب بشر وس انه هانق ی و المللنیب

ی هةا ینگرانموجب بروز  کهی مواجه شده اس  موان و با  کُندی آد اجراند ی م زلزل و طوحدو 
ی، المللة نیبة اس .  ط طاس ای تحقة  عةدال  کیفةری     هشدی بشری ف االد حقوب سوی از جد

اس  که اه ما   یواد  تأم قاب   19-ی کیفری  ط زماد شیوع کوویدالمللنیباب کاط عم   یواد 
ی بیش از نةیش  المللنیبی جنایات فرمانیکیبمبنی بر مقابله با  خو   یمأموططا  ط جه  ایفای 

 آشکاط کر .  
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 مقدمه

شةیوع ممکةن اسة      . ایةن سةرای  و  ابدییمطو  و شیوع بیماطی گاهی از سطح فر ی فراتر می
و   2یا  ط محدو ة ک  مانند یک طوس ا یا یک شهر باشةد  1نامنظ  و به لحاظ زمانی نامرتب باشد

و گاهی سطح شیوع آد جهةانی    3ر یگیبرمطو ، منطقه یا کشوطی طا  ط گاه شیوع آد فراتر می
  و قواعةد  مواجهه با هر یک از این مواط ، ما لز  تمهیةدات م فةاوت بهداشة ی اسة     4.شو یم

، نانةدمی  2020(.  ط سال 8: 1399، اینحکم ) کندیمی م فاوتی طا ایجاب زیطبرنامهحقوقی و 
ی غیرقابة   ادهیندی که نیش از آد وقوع چنین اگونهبهبه ت طیلی جهاد منجر شد؛  19-کووید

  کةر  و همة    ی طا ایجااسابقهیب انااد  ط سراسر جهاد،  بالتکلیفی هاودیلیمتصوط بو  و برای 
ی هةا عرصةه  ط جهةاد،   19-اب ا  زندگی بشر طا  س خوش تغییر قراط  ا . شیوع ویروس کوویةد 

قةراط   الش اعتح ی و سیاسی طا شناخ طوادی، شناخ جام همخ   بهداش ی، نزشکی، اق صا ی، 
طا و نیامةدها   هةا چةالش  نیتةر  یة عمیی که بیشة رین و  هانهیزم ا .  ط این میاد شاید یکی از 

ی بةو . حقةوب عمةومی، حقةوب مةدنی،      ریة گهمهبرانگیخ ، ماائ  و اب ا  حقوقی ناشی از این 
ی حقوقی بةا وضة ی    هاعرصهگف  که تمامی  توادیم باًیتقرحقوب تجاطت، حقوب کیفری و.... 
ی نةوینی طا بةه طک کشةیدند )عباسةی و     هةا  غدغةه و  سةااالت جدید به چالش کشیده شدند و 

امات داقة  ذاتخةا  طاب ةدا    طهةا    ولة   خةی یی شیوع ویروس کرونةا، بر  (.10: 1399همکاطاد، 
 کتةر شةدد شةیوع کمة    به گاة ر ه  مائلهکر ند که همین  یانگاطسه  ی،انیشگیرانه و مقابله

 یالمللة نیاز ت هةدات بة   یا امنةه   املی برای نقة عی کرونا به ط، بیمایالمللنیب طحس طکر .  
 یهةا ، ح عمده یوطی بهطین بیماا .دی  شدبها ت  و  یگر  ول وخال شهرونداد بق ط  ها ول 

ه اط  ا رقة  ری  تةأث حة ت طات العةا وآمد و  س رسی به ایآزا ی طف ، م البشری چود ح  بر س
: 1401ی، سةجا  ی و محمد  )م  بو یالح  بر س  یش از همه شاهد نقباین میاد  ط  اس .
کیفری و عةدال  ان قةالی اسة .     المل نیبحقوب  ،19-از کووید م أثری هاحوزهاز جمله  (.352

و مالحظةاتی اسة  کةه ب ةد از زمةاد       سازوکاطها، هاهیطوی از امجموعهعدال  ان قالی به م نای 
ی هةا نقة  ما قی   ط طابطه با جبراد و نیگةر    یوطبهی مدنی یا سرکوب هایری طگمخاصمه، 

-. اطتباپ واضةح میةاد کوویةد   ر یگیماط حقوب بشر و حقوب بشر وس ان  اطتکابی موط  توجه قر
کیفری و عدال  ان قالی، ناظر به امکاد بالقوة اطتکاب انواع خشون  و ح ی  المل نیب، حقوب 19

با موضوع  2018-2019مخاصمه مالحانه  ط شرایط تشدید ناندمی اس .  ط نژوهشی  ط سال 
ه  طگیةری و تةنش ماة مری    ، به این نک ه تصریح شد کة «ابوال و جمهوطی  موکراتیک کنگو»

___________________________________________________________________ 
1. Sporadic 
2. Outbreak 
3. Epidemics 
4. Pandemic 
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ی مخ لف این کشوط  ط زمین  نظاطت، ط یابی تماس و واکایناسیود وجو   اش . هابخشمیاد 
شناسایی و مهاط ابوال،  ط منایقی که خطر زیا ی برای وطو  و ف الی  کا ط  طماد وجو   اش ، 

شد کةه وقةوع    مراتب  شواطتر بو . همچنین  ط تحقی   یگری  ط موط  کشوط کنگو، مشخصبه
شرایط بحرانی و مخاصم  مالحانه به افزایش فروش گوش  حیوانات شةکاط  ط منةای  شةهری    

( و این امر از عوامة  ان قةال بیمةاطی از    Merode & Cowlishaw, 2004: 1269) منجر شده بو 
ی م ما ی  طگیری با مخاصةمه  هاسال. (Karesh & Noble, 2009: 431حیواد به انااد اس  )

ی و مراقبة  از افةرا    نزشةک ظرفی  کشوط طا برای تمهید اقدامات  طمانی و  تواندیمی، ثباتیبو 
 (.Clark, 2020: 1046مب ال به بیماطی تحلی  بر  )

ی نراز حا  و مراکةز باز اشة  سةرای     هازندادطاح ی  ط ی واگیر اط بههایماطیببر این، عالوه
ی هةا ضةمان  موط  اطتقای حقیق ، جبراد خااطت و . گزاطشگر ویژة سازماد مل  م حد  ط کندیم

ی برای نیشگیری از نق  حقوب افةرا  زنةدانی و   ترمه ت هد  ها ول تصریح کر  که  1عد  عو ت
منظةوط بهداشة  و    ط باز اش  بر عهده  اطند و باید ضمن اج ناب از از حا   ط مراکز نگهداطی، به

(.  نک ة   OHCHR, 2020: 2ق ضةی طا انجةا   هنةد )   و مراکز باز اشة  اقةدامات م   هازندادنظاف  
بایاط مه  آنکه یراحی الگوی مطلةوب  ط  مواجهةه بةا ایةن نانةدمی و ت ةدی  آثةاط و تب ةات آد،         

ی آد از یک سو و کاهش و از میاد بر د آد از سةوی  ریگهمهما لز  شناخ  بیماطی و چگونگی 
القی و حقوقی باشد، الب ه یاف ن نقطة  کةانونی    یگر اس . این الگو باید مب نی بر اصول و قواعد اخ

 محةوط فةه یوظ(. طویکر   29-30: 1399زا ه و همکاطاد، اس  )بیگ کنندهنییت الگو، بایاط مه  و 
 دیة تأکبةر نیامةدهای تصةمی      محوطجهین ، حال آنکه طویکر  کندیم دیتأکبر حقوب نایه و وظایف 

. اگةر   هةد یمة طا بةر همةین محةوط انجةا       هااطزشو وطز  و ح ی  اوطی اخالقی  طباطة حقوب می
طویکر  اخالقی بر این باوط بو  که افرا  باید به تکالیف اخالقی خو  عم  کنند، این طویکر  م  قةد  

ی طف اط کنند که به رین ن یجه حاص  شةو . الب ةه اینکةه به ةرین ن یجةه      اگونهبهاس  افرا  باید 
یبة به بُ ةد  یگةر    توانندینم . اما هر  و طویکر  موط  اشاطه چیا ، به طویکر  اخالقی با گی  اط

 هرچنةد ی اخالقةی نیةز توجةه کنةد،     هااطزشباید به  محوطجهین باشند؛ ی نی اینکه طویکر   تفاوت
یبة به ن ةای    تواندینمنیز  محوطفهیوظتفایر کند و طویکر   انهیگرامنف  طا  هااطزشممکن اس  

 (.  17: 1399نیا، )حکم   ی موق  یا اس ثنائی مقرط کندهاهطاباا باشد و چه تفاوت

، موجد وابا گی م قاب  بشری   ط ایةن جهةاد   19-به عقیدة برخی حقوقداناد، ناندمی کووید
ایةن واباة گی م قابة ،     دییتأ(. ضمن   Wang, 2020: 221–222 ط حال تحول و  گرگونی اس  )

ی هایماطیبی اس ، طیمحا یز-یاج ماعیچیده و ت ام  چندوجهی، ن دیمایوطکه ناندمی هماد
ی کیاکولةو   اطتبایاتنق  منزل  از حیواد به انااد(، به شوندهمن ق مش رک بین انااد و حیواد )

___________________________________________________________________ 
1. the United Nations (UN) Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Reparation and Guarantees of 

Non-Recurrence 
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کیفةری و عةدال  ان قةالی آد اسة  کةه       الملة  نیبة . اطتباپ این مائله با حقةوب  شوندیمقلمدا  
یمة نق  قوانین، قواعد آمره یا حقوب نیا ، بلکه  صرفاًخشون ، اذی  و آزاط و نق  حقوب بشر، 

نحوی باشد که م ضمن اخ الل یا مخدوش شدد اطتباپ یبی ی ی بهکیاکولو  نق  اطتبایات تواند
ی بةرای  طة یمحاة  یزی هاجنبهو محیط زیا  شو . این نظریه، ما لز  شناسایی  هااناادمیاد 

کیفةری و   الملة  نیبة نقش بةالقوة حقةوب    ی حقوب بشری و م ضمنهانق ی و المللنیبجنایات 
 :Clark, 2020 یةده اسة  )  عدال  کیفری برای کمک به ترمی  و بهبو  اطتبایات م یوب و آسیب

(. طویکر های مخ لفی  ط زمین  ساخ گی بو د و ان شاط عامدانه یا تصا فی ویةروس کرونةا و   1047
(. کرونةا ویةروس، مشةابه    26-27: 1399زا ه، حیوانی  اش ن آد مطرح شده اس  )مهدی منشأیا 
که قاب  ان قةال از حیوانةات بةه     اس  1ی زئونوتیکهایماطیبی ساطس و مِرس، از جمله هایماطیب

 لی  آثاط و عواقةب  ی مشابه، بههایماطیبغیرقاب  مقایاه با  یوطبه 19-انااد ها ند. الب ه  کووید
ی هةا یماطیب(. UNEP, 2020: 3رف ه اس  )ی که  اش ،  ط کانود توجهات جهانی قراط گاگا ر ه

ها ند و م ضةالت   2اطتبایات اکولو یکی دیمامشخص،  صوطتبهقاب  ان قال بین انااد و حیواد، 
منزلة  چالشةی اکولةو یکی قلمةدا  شةده کةه       ناشی از سرای  )از حیواد به انااد( و شیوع آنها، به

(. مفهو  نق  یةا ایجةا  اخة الالت  ط    Hayman, 2013: 3) شو یمی م  د ی طا شام  هاا  یس
اسة    دیة تأککیفری موط   المل نیببا حقوب  19-منزل  حلق  اتصال کوویداطتبایات اکولو یکی، به

(Clark, 2020: 1049-1052  .) 
ط   19-کوویةد  کةه گف   دیبا یالمللنیب یفریک عدال  با 19-دیکوو ط موط  اطتباپ ناندمی 

 اشة ه  اکوسیا   و محیط زیاة   ی افرا  بشر و بر زندگ یار هگا و   یعمآثاط سراسر جهاد 
 ی شةایاد طة یمح راتیتةأث  توانةد یمة  یالمللنیب اتیمالحانه و جنا مخاصم ، همچناد که اس 
ی حقوب بشةر افةرا  منجةر گةر  . موضةوعات و ملزومةات       جدجای بگذاط  و به نق  ی بهتوجه

نی ، آزا ی، برابری، اح ةرا  بةه حةری     حقوب بشری نظیر ح  حیات، ح  بر سالم ، ح  بر ام
شخصی، منع توس  به زوط، خشون ، شکنجه و باز اش  خو سرانه،  س رسی آزا  به ایالعات و 

ی طا طقة  ز ه و   شةواط ی بشةر  ط ال زا  به حاکمی  قانود، آزمود حقةوب   ها ول ویژه ت هد به
کةانود طصةدنمایی،    19-دیة وکوی  ط مواجهةه بةا نانةدمی    المللنیبی فریکنظا  عدال    یظرف

ی، بةا  عةدال  ان قةال   نیهمچنسنجش و اطزیابی ف االد و کنشگراد حقوب بشر قراط گرف ه اس . 
اس ، اگرچةه   19-دیکووی ناندمموضوعات مرتبط با  گری ی از صلح و آش  هدف ایجا  و تحکی 

ی    ط آد یب-ی و طوابط اناادطیمحا یزطهیاف  اطتبایات اکولو یکی و همچنین موضوعات 
ی  ط برخة  یان قةال  عةدال  بر طونةد تحقة     19-کووید بحرادی، المللنیب  یطو ط  .اس  کمرنگ

 یاج مةاع و  یاسة یس یهةا بحراد دیتشدموجب  و اش ه  یمنف ریتأث ة آفریقا،قاطجوامع از جمله 

___________________________________________________________________ 
1. zoonotic diseases 
2. ecological connectivity 
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 طیشةرا  ، ماننةد یعةدال  ان قةال   یفراینةدها کاطآمةدی   فاک وطهةای  شده اس . کشوطهااغلب  ط 
ی مةرتبط یةی ایةن    سةازوکاطها ی طاهبر ی سةنجش  هاو شاخص یاج ماع ی واق صا ی، سایس

مدت، بدود تغییر مانده و یا کاهش یاف ه اس  و جایگاه جبراد خااطت قربانیةاد نقة  حقةوب    
، 19-، تنزل یاف ه اس .  ط نوش اط حاضر، طابط  میاد کوویدها ول ی ها یاولوبشر  ط فهرس  

 ی و عدال  ان قالی موط  بحث و برطسی خواهد گرف .کیفر المل نیبحقوب 
 

کیفلری در حمایلت اا االراد بشلر و م لی        الملل  نیبکارکرد حقوق 
 19-ایست در ب ران کووید

کیفةری   المل نیباز جمله حقوب  المل نیبی مخ لف حقوب هاشاخه ط بحراد کرونا، کاطآمدی 
آزمةونی سةخ  گذاشة ه شةده اسة .        ط حفظ جاد آ میاد و اطتقای ح  بر سالم  به محةک 

(، Guariglia, 2020: 1-2به ت بیر کمیار عالی حقةوب بشةر سةازماد ملة  م حةد )      آنکه ترمه 
(. 12: 1399ی بدل شده اس  )بیةگ زا ه،  المللنیبویروس کرونا به م یاطی برای آزمود جام ه 

ی مطةرح اسة :   دجة  هیفرضة زمینةه  و   نیة ا ط  هةا  ولة  ی المللة نیبة   یمائولاز منظر نظا  
  ط کةه  شو یم مربوپ حیواناتی ازی ماطیب نیا ان قال به 19-دیکوو شیداین از طوای  نیترعیشا

 منجةر   ِی طباطة ف الفرض اول  .شدندیم فروش و دیخر نیچ ووهاد شهری وحش حیوانات بازاط
 ر یة گیمقراط  »المل نیب حقوب  ط نشده منعی ها یف ال» چاطچوب  ط 19-دیکوو گا رش به

  طبةاطه  خةاص  ط یمةی ی  اطا الملة  نیبة  حقةوب  . طباطه آد وجةو   اط   یخاص یکه نظا  حقوق
  یقضة   ط شینة  سال کصدی به تقریباً آد ندیداطیی خیکه تباط تاط اس ، نشده منعی ها یف ال
 م بلوط« نرساندد بیآس اص » قالب  ط اکنود که اف هی این .گر  یمباز « اسمل ر  یتر»ی  اوط
 وادیة   یاز سةو  آطای صةا طه ، منشوط سةازماد ملة  م حةد    64 ب دها  ط قالب ما ة، اس  دهش
 کةاطبر   مشةروعی  ی مشوطت  ینظر و ماطوس یناگ گابچیکوو، کوطفو کانالی ایقضای  ط المللنیب

 آد نیمب گرف ه، قراط ها ول  عهدة بر اص ، نیا اساس بر که یت هد شد. تکراطی اتمی هاسالح
ی ها ول  به خااطت را یبه ا سرزمینشاد، از اس فا ه که شوند آد از مانع دیبا ها ول  که اس 

 انا ، نس فةرض   مذکوطامر  بهطا منحصر  کرونا منشأ،  یقط  با توادینم. اما شو  منجر گری 
 خواهةد  ناشةناخ ه  یةا ی ناگهانی عامل همچود 19-دیکووصوطت  نیا ط  که و  ه  مطرح اس  

 19-دیکوو روسیو منشأ اگر  .اس  شدهی مخ لف کشوطهای بهی فرامرز خااطات بموج که بو 
ی هةا  ولة   ریو سا نیچ  ول  آنگاه ،ر یقراط نگ نخا  فرض  یذ ای نشو  مشخص قطع یوطبه
 یماطیب نیان قال ا و کاهش یریشگی، م  هد به ناندشده روسیو نیا ری طگ بیترتکه به یگری 

و   یة ها م  هد بو ند که بةا تقو  ول  نیبنابراین، ا. اندبو هی فرامرزطات خاا کشوطها و ریبه سا
 قلمةرو  ازی افةرا   خةرو   از مةانع  خو ،ی خروجی هاانهیو نظاطت  ط نا شینا یهاسامانه یاجرا



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   6

 

(. 104، 85-86: 1399ی، مة یکر) انةد بیمةاطی طا  اشة ه   نیة ا بةه  اب الی هانشانه شوند که خو 
یماطی مش رک ان قالی از حیواد به اناةاد اسة .  طک چگةونگی تةأثیر     ب 19-کووید یریگهمه

ل المخ لف محیط زیا  بایاط مه  و ضروطی اس . اخة   یهابر اکوسیا   و بخش 19-کووید
زیا ی بر اکوسیاة   و   تأثیرات  ط سراسر جهاد به 19-ویروس کووید ریگناشی از بیماطی همه

کةه  . همچنةاد (75: 1400و همکةاطاد،   یةی نةده نوطالخةاص نوک )محیط زیا  منجر شده اس  
ی جةا بةه چشةمگیری   یطة یمح راتیتةأث  تواندیآد م حین اطتکابی اتیمالحانه و جنا مخاصم 

ی، ه   اطای جنب  بشةری و هة   اطای   المللنیببگذاط .  ط واقع امروز نذیرف ه شده که جنایات 
ب تخریةب محةیط زیاة  خواهنةد     بر نق  حقوب بشر افرا ، موجو عالوه اندیطیمحا یزبُ د 

کیفری ایةن   المل نیباند که  ط حقوب ی به ه  وابا هطیمحا یزشد و این  و جنب  اناانی و 
بةرای حقةوب    آلدهیة انقةش قابة  تصةوط و     هچنةاد موط  توجه قراط گرف ه اس .  توأماد و بُ د 

ط نیشةبر  حمایة  از   خةاص    یةوط بةه ی کیفری المللنیبکلی و  یواد  یوطبهکیفری  المل نیب
 ط  ه  اخیر از نظر تئوطی،  ط آثاط مخ لفی مةوط    خصوصاًمحیط زیا   ط زماد صلح و جنگ 

ی، توجه المللنیبی کیفری ها ا گاهتوجه قراط گرف ه اس .  اگرچه  ط طوی  عملی  یواد و  یگر 
 (.Weinstein, 2005: 699اندکی به مائل  حمای  از محیط زیا  شده اس  )

خةاص، بةر خاةاطات     یةوط بهاساسنام  ط   8ناطاگراف  و  ما ة « ب»قام  چهاط  ش   ط 
اولةین جنایة     عنةواد بةه یةک جنایة  جنگةی تصةریح شةده و از آد       عنةواد بهی طیمحا یز

ی یا  شده اس . اگرچه با توجه به اینکه جنایة  مزبةوط   المللنیب ط جام    1محوط-ا یزطیمح
ی شده، تا حدو ی از اهمی  آد کاس ه شده اسة   المللنیبان  محدو  به مخاصمات مالح صرفاً

و به این  لی  که خااطت باید گا ر ه، یوالنی و شدید باشد، برای اطتکاب این جنای  آسة ان   
کنواناةیود ممنوعیة    گرف ةه از نروتکة  اول و   بایاط باالیی مقرط شده اس . این قیو  کةه وا  

 چراکةه ، اسة  اس ، تا حدو ی مبه   2ا یز طیمح ةهندتغییر  یهاکینظامی از تکن ةاس فا 
کمیایود تحقی  مل   هکچنانی بایاط  شواط اس . طیمحا یزی و سنجش خااطات ریگاندازه

ی ناشی از حمالت اسرائی  تصةریح کةر    طیمحا یزم حد  ط موط  لبناد  ط طابطه با خااطات 
ی و نةه چنةد مةاه اطزیةابی شةو       ی م مةا  هةا  ههکه ضابط  بلندمدت بو د خااطات باید یی 

(1059–Stewart, 2016: 1039.) ی هاینابرابر 19-برخی محققاد بر این باوطند که ناندمی کووید
 ,Bowlegی عمی   اطند، نرطنگ و تشةدید کةر ه اسة  )   هایعدال یبساخ اطی طا که طیشه  ط 

گف ه شةده اسة  کةه     یللالمنیب یفریک و عدال  حقوب ناندمی باطتباپ ا  ط موط (. 917 :2020
ی ممکن اس  مقوّ  ه  و هةر  و  ناشةی از عناصةر مُهلکةی مشةابه      المللنیبو جنایات  هایناندم

(. از ایةن  Guariglia, 2020: 3مانند کمبو  خدمات حیاتی و بنیا ین و فقر سیا ماتیک باشند )
___________________________________________________________________ 

1. eco-centric crime 
2. Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification 

techniques 
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  کةاطاد یدامات جنااقة مدنظر اس  کةه   ترجامعمنزل  ناسخی ی بهالمللنیبمنظر، عدال  کیفری 
ی نانةدمی  انةه یزمو ه  با عوام   کندیمآد طا جبراد  باطخااطتکیفرانگاطی و عواقب  طا یجنگ

، مقابله خواهد کر . از این منظر، اطتبایی اطگانیةک میةاد آثةاط    شو یمکه موجب ناامنی جهاد 
 ی قاب  تصوط اس . المللنیبناندمی و اطتکاب جنایات 
ی حقوب بشری  ط چاطچوب مشةابهی  هانق ی و المللنیبکاب جنایات ه  ناندمی و ه  اطت

کةه  ط طوابةط افةرا  اناةانی بةا سةایر        1«یی نةاهمگود هامجموعه»قراط  اطند که عباطت اس  از 
(. موضوعات و ملزومات حقوب بشةری نظیةر حة     Mitchell, 2014: 5) شو یمموجو ات ایجا  

ی، برابری، اح را  به حری  شخصی، منةع توسة  بةه    حیات، ح  بر سالم ، ح  بر امنی ، آزا 
 هةا  ولة  ت هد  ژهیوبهزوط، خشون ، شکنجه و باز اش  خو سرانه،  س رسی آزا  به ایالعات و 

 ط ال زا  به حاکمی  قانود، آزمود  شواط حقوب بشر  ط مواجهةه بةا نانةدمی کرونةا طا طقة  ز ه      
ی  ط م رض تهدید و لغزش قراط گرف ه بةو ،  مضاعف یوطبهی حقوب بشری طا که هااطزشاس  و 

 یگرباط کانود طصدنمایی، سنجش و اطزیابی ف ةاالد و کنشةگراد حقةوب بشةر قةراط  ا ه اسة        
و  انةد اف ةه نجةات ی  شةماط یبة ی هایناندم(.  ط یول تاطیخ، افرا  بشر از 12-13: 1399)عباسی، 

جزئی و زندگی فر ی و هة   ط   دازانچش ه  باید اهمی  وابا گی م قاب  طا ه   ط  19-کووید
 :Clark, 2020سطح کالد و نظ  جهانی،  ط این جهاد  ط حال تحةول بةه مةا یةا آوطی کنةد )     

 یهةةاگونةةه یبی ةةی و یهةةااةة  یاکوس ،19-دیةةکووی مةةاطیب شةةیوع خةةالل  ط(. 1053-1059
 یهةا اس یس یو اجرا یعموم یهایلیواسط  ت طبه گرف ند. خطر قراط  ط م رض شدهمحافظ 

 ط  . طآمد  یت ل به حال  یوط موق یبی ی به یهاا  یو نظاطت بر اکوس حفظ ،یسازنهیقرنط
 ایة  ط و یخشةک  از شةده حفاظة   منةای   ملةی و  یهةا ناطک  ط بانادطیمح کشوطها، بایاطی از

 .کننةد  طهةا  نظةاطت  بةدود  طا این منای  و بمانند  ط خانه ،یعموم  یت ط طوزهای اند  طموظف
 بةه  طا خانواطهةا  از یاطیباة  ممکن اس  19-دیکووی ریگهمه افزایش بیکاطی ناشی از ینهمچن
 یهاطوش  نبالبه سوب  هد، زیرا آنها داطینانا و شکننده یهاا  یاکوس از بر اش  منابع سم 

 (.201-202: 1399)شمس،  ها ند خانوا ة خو   طآمد نیتأم و جایگزین برای تهیه غذا

ی حقوب بشةری، م ضةمن   هانق ی و المللنیبه به این مائله که جنایات از این منظر، توج
نمونه، قطع اطتباپ میاد  یوطبهمخدوش ساخ ن اطتبایات اکولو یکی اس ، اهمی  زیا ی  اط . 

 عنوادبهبو  آنها، تهدیدی برای تمامی  فرهنگی و اج ماعی آنها مر   بومی و سرزمین و زیا 
فقط سةرزمین  و هوی  مش رک و نه راثیمقابلی  آنها طا برای حفظ  و شو یمیک گروه قلمدا  

یی،  نمونة  واضةحی از   هةا نقة  چنةین   ی ب دی تض یف خواهد کر .هانا اجدا ی خو  برای 
عبةاطت  یگةر، یةک جنبةه از نقة  اطتبایةات اکولةو یکی،        نق  اطتبایات اکولو یکی اس . بةه 

و محیط زیا ی اسة  کةه بةه ثبةات فرهنگةی و       (هاگروه)یا  افرا مخدوش کر د اطتباپ میاد 
___________________________________________________________________ 

1. the heterogeneous collectives 
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و سةاخ اطهای   هةا نظةا  ی  ط ت ام  با المللنیب. افرا  قربانی جنایات کندیماق صا ی آنها کمک 
، جةرائ  ها ند کةه نةس از اطتکةاب     -از جمله خانوا ه، جام ه، نها های محلی و  ول  -م  د  

 یةوط بةه . انةد شةده  رینانةذ جبرادی هابیآساطتبایات خو  طا از  س   ا ه و م حم  خااطات و 
ی و بةه حاشةیه طانةدد    زنة برچاةب جنای، چه  ط موط  قربانیاد زد و چه مر ، به  جرائ مثال، 

بةر طوابةط    قةاً یعم تواندیمقربانیاد از جام ه و خانوا ه منجر خواهد شد و یا ق   عمدی همار، 
ی آد  ط برخةی کشةوطها  ط مةوط     هانمونهباشد که  رگذاطیتأثی اج ماعی مخ لف هانظا زد با 
ی فر ی و اج ماعی زناد بیوه از حقوب اولیه و بنیا ین از جمله ح  مالکی  ناب  ها یمحروم

بةه عقیةدة برخةی    (. Clark, 2020: 1060-1061ی آد وجةو   اط  ) بةر اط بهةره به زمین و امکاد 
 روزیة  ه اسة . اگةر تةا     کرشکاط طا آ یننهادِ جام   اناان یِکرونا تضا های، المللنیبحقوقداناد 

تضةا  و   نیکرونةا چنة   روسیة بةو ، امةروزه و   یالمللة نیاز م ضالت جام   ب یماةئل  نژا نرسة 
 طمةاد و   یجاتا به  هندیبه خو  اجازه م ادیاز آ م ی ه اس  و گروهکرتةر طا نرطنةگ یم ضةل

( طا علة  و  یمةاط یماد )و نه باز مر  یکنند و گروه نیتوه ی، به نةژا  خاصروسیو نیمقابله با ا
 ی طمانةده  ط زمةرة تضةا ها    ادیة جومائل  نناه شین یبپنداطنةد. اگةر تا چند ریومسببِ مرگ

طا  وچنةداد کةر ه اسة .     ادیجوم ضالت نناه ،19-ناندمی کوویدقراط  اش ،  یالمللنیب  جام 
، امةروز  کةر  یطا آشکاط م یغنو  ریفق ادیم تضةا  و شکاف یاواخةر فقةر و  طمانةدگ ةنیاگر تةا ا

حفةظ و   یمر   بةرا  یبرخ کهییوطبه،  هدینشةاد م شیاز نة شیتضا  طا ب نیکرونا ا روسیو
؛ امةا  ط مقابة ، گةروه    رندیگیبهره م ینزشک زاتیتجه نیو مجهزتر نیجاد خو  از به ر یایاح
خةاموش تةن    یط به مرگة ناچاو به مانندیمحةرو  م ینزشةک ةزاتیسةببِ فقةر از تجهبه یگری 
، بحةراد، اخة الالت   یز نظةر سةازماد بهداشة  جهةان    ا (.15-16: 1399)بیةگ زا ه،     هنةد یم

 جةا  ی، ایمةاط ی، بةه بةروز ب   یاس  که برحاب شدت و اهم یاضطراط یها یوض  ای کیاکولو 
 یکمةک خةاط  از نظةا  جةاط     ازمندیآنها ن یو سامانده شوندیمنجر م یخااطات مال ایصدمات 

شةاهد   19-دیة کووی نانةدم  ط مواجهةه بةا    آنچهی مشابه طیشرا نیچن ط  .کشوط اس   یریدم
  یکةه ماةئول   بیة ترت نیة ا، بةه  شو یمی مخ لف مطرح هاجنبهاز  ها ول   یمائول،  یابو ه

و  یریشةگ یعةد  ن   یة  لبلکةه بةه  ، کرونا یماطیمباشرت  ط گا رش ب  ی لتنها بهنه یالمللنیب
مطةرح   زیة آد ن وعیاز ش یریجلوگ یالز  برا یموقع و عد  فراه  آوط د با رهابه یطسانایالع

  یماةئول » نیةی و تب نیتةدو  یبرا یا یز یهاتالش شی، از چند سال نکی ط سطح آکا م. دش
 یالمللة نیبة   یماةئول  ینظةا  کنةون    یت د یبه م نا یقالب نیشده اس . تحق  چن« مش رک

حقةوب   نیمبة  ی مزبةوط ها، تالشنیبا وجو  ا .هاس  ول  یانفرا   یبر مائول یاس  که مب ن
بةر افةرا     19-دیة کووی ناندمو گا ر ة   یعممه  آثاط و تب ات  نک  . ا ندیموجو  ن المل نیب

اطتکةاب   کةه گونههمادبه این ترتیب، (. 117-120، 114: 1399ی، افشاطو  فر فرزاد) اس بشر 
ماة قی  بةر زنةدگی افةرا  و      ریتةأث نه یا غیر آد، ی  ط ضمن مخاصمات مالحاالمللنیبجنایات 
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نیةز   19-اطتبایات فر ی و اج مةاعی ایشةاد  ط محةیط نیرامةود  اط ، شةیوع نانةدمی کوویةد       
قراط  ا ه اسة  و ضةروطت مقابلةه بةا عوامة        ریتأثی مخ لف تح  هاجنبهاز  هاانااداطتبایات 

ی هةا نمونةه . از برطسةی  اس ش مطرح آد و حمای  از حقوب بنیا ین بشر، بیش از نی سازنهیزم
ی قربةانی طا بةا   هةا اناادهمزماد اطتباپ  تواندیمم  د ، مشهو  اس  که نق  قوانین و حقوب، 

ی مخ لف از جمله محیط زیا  نیرامود مخةدوش سةاز ، و ایةن  ط حةالی اسة  کةه       هاشبکه
 هةا جنگة  ی و آبة  یاهة ا  یاکوس ط طابطه با منای  شهری،  عمدتاًمفهو  اطتبایات اکولو یکی 

و  ط قلمروی عدال  حقوقی یا ان قالی اشاطه صریحی به آد نشده اسة . بةا وجةو      طو یمکاط به
ی کة ی شایدبه عقیدة برخی حقوقداناد،  ی اطتبایی مه  اس .هاجنبهاین، عدال  ان قالی،  اطای 

ی آگاهی نوع آمددوجو   به ،19-دیکوو بیماطیی طیمحا یآثاط ز نیترو  طازمدت نیتراز مه 
 بةا  ، ة  ییب اناةاد بةر   تاةلط  فةرض  اسة .  زمةین  کةره  طوی بةر  انااد گاهیجا ازی ذهن جدید
 اتترکیبة ی امةدها ین توانةد ینمة  اناةاد  که اس  شده مشخصو  شکا ه 19-کوویدی ریگهمه

یمة  جا یای اق صا ی ها یف ال یری  از ساالنه که م  د ی شیمیایی نیچیده و بیوتکنولو یکی
 و ینة یبشیطا به اندازة کافی نی ناشی از آنها طیمحا خااطات زی افزا وتأثیرات ه  و نیز ،شو 

 نیا ،ریگهمهی ماطیب این .کر  آشکاط وضوحبه طا اناادی ناتوان این 19-دیکوو مقابله کند. آنها با
 وی طة یمحاة  یز بةا ظرفیة    طا خةو   بایدی ف ل داطینانا و فیض  تمدد که کر  ا آوطی طا نک ه
 .(196-197: 1399)شمس،  نرو  فراتر آد از و کند سازگاط نیزم کرة محدو ی آوطتاب
 

 و اختالل در روند عدالت انتقالی 19-کووید

عدال  ان قالی، مفهومی اس  که  ط سای  آد، ان قال و ت می   موکراتیک قةدطت و زمینة  جبةراد    
ات شةدید اج مةاعی و نقة  گاة ر ة     ی نس از منازعة عدال یبحداکثری جبراد خااطات ناشی از 

م نةا  ط   نیة ا. شةو  یمة حقوب بشر یا حقوب بشر وس انه با کم رین هزینة  قابة  تصةوط، ممکةن     
 جةا  ی، اابیة قة  یحق یهةةا  ةةه یکم سیماننةد تأس ةریاز اقةدامات فراگ یاگا ر ه  امن  رندةیبرگ

مجةازات عةامالد و آمةراد     و بیکشوط به ت ق ییقضا  یاز ظرف یبخش صیتخص ای ژهیو یها ا گاه
 ی، بازسةاز ی یعدال  جنا ی، برقراطیو بازسةاز یجبرانة یهةاحقةوب، برنامةه کیاة ماتینق  س

 یهةا از خشةون   یناشة  ی،  طماد ترومةا ةادیقربان ا مةادیو  ا بو هةای، حفةظ ی یامن یهاا  یس
 ایة ش قواعةد حقةوب بشةر    از نق  فةاح  یناش ةدهیچی ط هر حال، از آنجا که آثاط ن .مالحانه اس 

ما لز   ی، عدال  ان قالا ندین  یبشر وس انه اغلب بةا انجةا  اقةدامات منفةر  و نراکنده قاب  ترم
به این ترتیةب، هةدف    (.49-51: 1396)مهرگاد،  اس  یاز اقدامات مرتبط جبران یرهایانجا  زنج

افة  اطتبایةات اکولةو یکی و    ، الب ةه طهی اسة   یصلح و آشة   ی، ایجا  و تحکی عدال  ان قالاصلی 
مطةاب    کهی طحال. اس یبی    ط آد کمرنگ -ی و طوابط اناادطیمحا یزهمچنین موضوعات 
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ی خةاط  از کن ةرل   طة یمحاة  یزی هادهیندن ای  برخی تحقیقات،  ط بایاطی از بالیای یبی ی و 
  از جملةه: طهةا   ی م وجه افةرا  اناةانی اسة   ادهیعدی ما قی  و غیرما قیمی هابیآس، هاانااد
ی بنةد  یة اولوشده برای زندگی  ط منای  نرخطر، عد  توزیةع یةا   ی به حاشیه طاندههاگروهکر د 
 خانمةاد یبة ی حیاتی و ضروطی و همچنین ممان   یا عد  کمةک بةه افةرا  آواطه و    هاکمکتوزیع 

وضة ی    ی خةو  جهة  بازسةازی منةازل و بهبةو      هاخانهناشی از بالیای مذکوط برای بازگش  به 
(Bradley, 2017: 402 مفهو  عدال  ان قالی .)به جام    توادینمکه  ر یگیماین  یدگاه نشأت  از

با ثبات،  اطای صلح نایداط، عا النه و مب نی بر حاکمی  قانود  س  یاف ، مگةر اینکةه بةه میةراث     
ط حاةاس و  ی باةیا ا وطهجنگ، جنایات و نق  گا ر ه حقوب بشر طسیدگی کةر .  وطة ان قةال،   

ی ویةژه  ط  هةا اسة  یسی حکوم ، اتخاذ هااس یس لی  تغییر ساخ اط یا اس  که به سازسرنوش 
ی مخ لف ضروطی اس .  ط موط  ت ریف ان قال و ت یین زماد شةروع و نایةاد آد، اجمةاع    هانهیزم

س  باةیاط  وجو  نداط . برای برخی، ان قال به م نای تغییر ط ی  اس  اما برای برخی  یگر، ممکن ا
با وجو  ایةن و بةا توجةه بةه مالحظةات       (. 136و  32: 1397باشد )قریشی و همکاطاد،  ترگا ر ه

اناانی مذکوط، از منظر برخی حقوقداناد جای ت جب اس  که چرا بالیای یبی ی، خةاط  از قلمةرو   
ی طة یمح یو گ(. این  ط حالی اسة  کةه آلة   22: 1399)بیگ زا ه و همکاطاد،  اس عدال  ان قالی 

د. از جمله موضوعاتی که  امن بزن ی ط جوامع ان قال یو اق صا  یاج ماع یهای یبه ناطضا تواندیم
تغییةرات آب و هةوایی بةر حمایة  از      ریتةأث  ط این زمینه موط  توجه قراط گرف ه، عباطت اسة  از  

باشةد.  ی  اشة ه  مةاثر نقةش باةیاط    توانةد یمتوجهی به منازعات آب و هوایی که حقوب بشر و بی
و  الملة  نیبة طویکر  و نگاه جدید آد اس  که  ط موط  اطتبایات اکولةو یکی  ط چةاطچوب حقةوب    

ی  ط طابطةه  سةاز مفهو عدال  ان قالی، آگاهی محدو  و اندکی وجو   اط  و این امر، ما لز  تحول 
ی حقةوب بشةری بةا محوطیة  اطتبایةات      هةا نقة  جنایات جنگی و  خصوصاًی المللنیببا جنایات 

اسة   ط   یاج مةاع  - یحقوق یواکنش یعدال  ان قال(. نس Clark, 2020: 1062اکولو یکی اس  )
 نیصةلح و تضةم  یتثب با هدفبشر وس انه که  ایحقوب بشر  کیاة ماتیبرابر نق  گا ر ه و س

 ط  شةاد یا  طف ة بر احقاب حقوب از س  ینق  قاعده و نافشاط ادیقربان ییآد بةا شناسةا یةداطینا
م نا، تابع اوضةةاع و احةةوال و    نی. اشو یم سیتأس یساالطمر   یمبان  یو تقو یملة یآش   یسا
 طیاس  که شاکل  آد با ه بةه شةرا   یو اق صا  ی، فرهنگیاسی، سیگوناگود اج ماع یةرهةایم غ

 (.51: 1396مهرگاد، ) شو زمةاد و مکاد، ممکن اس   گرگود 
 یاطتبایةات اج مةاع   و بازسةازی  ایة اح و و صلح یش ، آعدال  ان قالی یاز اهداف اصل یبرخ
 تةا  تواندیم ساخ اطیاصالحات که  طگیر مخاصمه و نزاع ها ند.  اس  یطف ه  ط جوام از س 

 یتلقة  و نها های آد اع ما  به  ول   یبا هدف ترم یاطتبای یهاتالشبخشی از عنواد به یحد
حقةوب و م  لقاتشةاد و نیةز    مجد  مر   با  اطتباپ یبرا یطاه توادیو جبراد خااطت طا م شو 

یمة عةدال  جبرانةی    همچنةین   .، تصوط کر ایجا  اطتبایات ملموس میاد جوامع و گذش   آنها
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ی م اصر طا  ط یک با ر تةاطیخی موسةع مةوط     هایعدال یبی ناظر بر اناشناخ هاطتبایات  تواند
یی این مه  ت ةدی  خواهةد کةر  کةه     توجه قراط  هد و خطر ناشی از قطع اطتبایات طا با شناسا

صدمات واط  بر افرا   اطای تب ات و عواقب جم ی اس  و مانند خااطات فر ی نیازمند جبةراد  
 (. Balasco, 2017: 2) ندو ترمی  ها 

ی و المللة نیبة ی هةا  ا گاهو توس    سیتأسکیفری، با توجه به  المل نیب ط خصوص حقوب 
 – کنةد یمة ی اقةدا   المللة نیبة یک  ول  از جانب جام    که –مخ لط و اص  صالحی  جهانی 

خاص جهانی شدد و اطتباپ م قاب  میاد قلمرو ملی و جهانی و طابطة  میةاد موضةوعات     یوطبه
بر این،  ط مقدم  اساسنام  ط  به اطتبایات غیرما ی اشةاطه  ی نمو   اط . عالوهالمللنیب اخلی و 

ی  ط موط  جنایات جنگی و نر ازهینظر. کندیمپاطچه ی مخ لف طا یکهافرهنگشده که مر   و 
ی شدید حقوب بشر مب نی بر این فرض اس  که اقدامات مذکوط من   به قطع و اخ الل هانق 

 الملة  نیبة و همین امر ضةروطت و اهمیة  نقةش بةالقوة حقةوب       شوندیماطتبایات اکولو یکی 
یمشده طا مضاعف ایات قطع یا  چاط آسیبکیفری و عدال  ان قالی طا  ط بازسازی و ترمی  اطتب

 الز  اسة  بةرای تةرمی  و بازسةازی    وامع نس از جنگ و  ط حال گذاط .  ط این طابطه،  ط جکند
  (.Clark, 2020: 1058مناسبات اقدا  شو  )از  یادهیچین یهاشبکه
یم  قربانعوا  ط زمرة توادیطا م 19دةیکوو روسیظهوط نرقدطت وی حقوقداناد، برخ دةیعقبه 
از نگاه حقوب . کندیجبراد خااطت یلب م ن ی انا  که واکنش  ول  طا  ط زم افرا  بشر کننةدة

 ناکةافی و اقةدامات   ةروسیة  ولة   ط خصةوص ان شةةاط و  یفةریک  یسو ماةئول کی،  ط یفریک
ع موضةو  گةر ی  یو از سةةو  شةو  ی ط مةوط  آد مطةرح مةة    یطسانمقابله و ایالع ن یها  ط زم ول 

واط ه به  یطوان یهةاخاةاطت زیو ن یماطیب  یما ق ادیواط ه به قربان یجامان یهاجبراد خااطت
مربةوپ،   عیهمراه با اغةةراب از وقةا   یانوشش طسانه ج ی ط ن  شده یتحم یاز باط طوان یجام ه ناش

اصةول   توادی، مازمندنةدیحةوا ث بةه جبةراد خاةاطت ن ادیکه قربان  یریقاب  یرح اس . اگر بپذ
 شةدنی اعمةال  زیة ن 19دةة یکوو روسیو یدمیطا  ط خصوص ان یحاک  بر جبراد خااطت  ول  یکل

 ازمنةد یباطه بةا همة  مباحةث خةاص خةو  ن      نی ول   ط ا یفریک  یمائول نییتباگرچه  . انا 
ندیدة جهةانی   عنوادبه 19-بنابراین ناندمی کووید (،143-144: 1399)مهرا،  ما ق  اس  یمجال
شةدت تحة    املی که موجب اخ الل اطتبایات اکولو یکی شده و جوامع و زنةدگی افةرا  طا بةه   و ع
  ط حوزة عدال  ان قالی مطرح و موط  توجه باشد. تواندیمقراط  ا ه اس ، از این منظر  ریتأث

 

 و ت قق عدالت انتقالی در آاریقا 19-مطالعة موردی: کووید. 1
بةرای جبةراد م ضةالت    طا  یدیة جد ابةزاط  ،1یعدال  ان قال اهبر با ط ، اتحا ی  آفریقا2019ط سال  

(. ایةن طاهبةر ،   53: 1396مهرگةاد،  ) کةاط گرفة   بهنیشین و جنایات اطتکابی گا ر ه  ط این قاطه 

___________________________________________________________________ 
1. the African Union, Transitional Justice Policy (AUTJP), Adopted February 2019 
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منزل  بحراد جدی  ط جهاد و  ط این قاطه، به 19-هنگامی به تصویب طسید که هنوز ناندمی کووید
ایةن   ریتةأث ه مروط طوندهای عدال  ان قالی به یرب مخ لف تحة   سالم  عمومی مطرح نبو . اما ب

اقةدامات عةدال      همة  محةوط و هةدف  حقةوب بشةر، کةه     یهةا نق  ادیبانقر .اندگرف هبحراد قراط 
 ط  یعةدال  ان قةال   یها ط برابر فرایند ادیقربان  یوض . اندشدهطا م حم   یسخ   ند، ضربایان قال

، موضةوع برخةی تحقیقةات اخیةر  ط     19-ماد شیوع ناندمی کوویةد یی، از زآفریقای کشوطهابرخی 
کیفری قراط گرف ه و  ط جه  بهبو  وض ی  قربانیاد نق  حقةوب بشةر و    المل نیبحیط  حقوب 

 یی مطرح شده اس . هاشنها ین، 19-اعمال فرایندهای عدال  ان قالی  ط زماد شیوع ناندمی کووید
 ریتةأث بشر طا به یرب مخ لف  ط قاطة آفریقةا تحة     ، قربانیاد نق  حقوب19-بحراد کووید

کلی این بحراد، وض ی  نامطلوب قربانیةاد طا تشةدید کةر ه اسة ،  ط حةال       یوطبهقراط  ا ه و 
ی ایشةاد بةا توجةه بةه وضة ی       رینةذ بیآسة حاضر این افرا  با م ضالت ساخ اطی مواجهنةد و  
 ،یائ  مربةوپ بةه عةدال  ان قةال    ما خصوصط نامطلوب اق صا ی اج ماعی تشدید خواهد شد.  

اخة الل  ط عملکةر    و  یاسة یس یثبةات یبة  انةد، طو شةده هبا نق  مداو  حقوب بشر طوبة  ادیقربان
یراحی  و شو یم منجران قالی  عدال  یفرایندهانقصاد  ای، به توقف ابیق یحقی هاودیایکم

 با موان ی مواجه خواهد شد.    ادیقربان ةژیاقدامات وو اجرای 
، برخةی  شةد  دییة تأ ط قةاطه آفریقةا    2020 ط مةاطس   19-کوویةد  مةواط   نیکه اولة یمهنگا
 نبةال  بةه افةرا   از  زیةا ی و ت ةدا    حقوب بشر سروکاط  اشة ند  یهانق یی با آفریقای کشوطها

طا بةا   2020ی مزبوط بو ند که ناگهاد، اتحا ی  آفریقا کةه سةال   هانق ناشی از جبراد خااطت 
 شةدت بةه  19-نامگذاطی کر ه بةو ،  بةا بحةراد جدیةد کوویةد     « هاالحخاموش کر د س»عنواد 

 آفریقةا،   ط قاطه یان قال عدال بر  19-کووید بحراد(.  African Union, 2020: 1غافلگیر شدند )

شةده   کشةوطها ز ا ی ط ت ةدا   یاج ماعو  یاسیس یهابحراد دیتشدموجب  و اش ه  یمنف ریتأث
 ی واق صةا  ی، اسة یس طیشةرا  ، ماننةد یعةدال  ان قةال   یافراینةده کاطآمةدی   فاک وطهةای  اس .

ی مرتبط یی این مدت، بدود تغییر مانةده  سازوکاطهای طاهبر ی سنجش هاو شاخص یاج ماع
ی هةا  یة اولویا کاهش یاف ه و جایگاه جبراد خااطت قربانیاد نقة  حقةوب بشةر  ط فهرسة      

 ، تنزل یاف ه اس . ها ول 
نظری و تئوطی امروز باید طوی ایةن ماةئله تمرکةز شةو  کةه      از نظر عملی، فراتر از مباحث 

از نقة  حقةوب بشةر آیةد.  ط      م ةأثر به کمک قربانیاد و جوامةع   تواندیمچگونه عدال  ان قالی 
، باید توجیه قابة   ادیحفظ منافع قربان منظوطی اقدامات خو  بهبرا یال  ان قالشرایط کنونی، عد

کشوطها طا  ط حفاظ  از شةهرونداد خةو     یقص ساخ اطوان 19-دیکوو قبولی اطائه  هد. ناندمی
بةه    یة عةد  تما خوبی نشاد  ا ه شد کةه   اج ماعی( و به نیتأمآشکاط کر  ) ط نظا  سالم  و 

 ادیقربان  یوض  تواندیم خو خو یبه ی،رینذ یح  ماائ  مربوپ به مائول یبرا عیاقدا  سر
 .کر  دییطا تأ قربانیاد نق  حقوب بشر جبراد خااطتضروطت  همچنین کند. تر یطا وخ
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 طیشةرا  و یا با مةوان ی مواجةه بةو ه،     یحال  ت ل  ط یعدال  ان قال طوندکه  ییط کشوطها 
به وض ی  کشوط لیبی اشاطه  توادیمنمونه  یوطبه .اس  شده تر یوخناندمی،  ط یول  ادیقربان

آغاز شد، کةه  ط   1وگو و آش ید گف با تشکی  کمیایو 2012کر . طوند عدال  ان قالی از سال 
طسیدگی به وض ی  و  مأموطتغییر نا   ا  و  2به کمیایود حقیق ، عدال  و آش ی 2014سال 

تغییر اوضاع افرا  شد. سپس طسیدگی به وض ی  لیبی  ط موط  جنایات جنگی اطتکةابی ضةمن   
 ط  س وط کاط  یةواد   2012 ط  وئن و جوالی  3حمله به بناهای تاطیخی و مذهبی  ط تیمبوک و

سال حبس برای المهدی  9ی کیفری قراط گرف  و این طسیدگی با صدوط حک  مجازات المللنیب
خاتمه یاف ، که  2021و جبراد خااطت نما ین  ول  مالی و یوناکو  ط سال  20164 ط سال 

 ط ضمن آد آغاز جبراد خااطات فر ی و جم ةی اعةال  شةد. بةا وجةو  ایةن  ط همةین زمةاد         
  نةرال ی کیفری  اخلی  ط این زمینه با چالش جةدی مواجةه شةد از جملةه محاکمة       گر هاین

 ط شةرایط ف لةی    5کاله قرمز بو ،  ط  ا گاه باماکو نایاد  ا ه شةد.  21سانوگو که م ه  به ق   
،  بر اش ی از عدال  ان قالی مةوط  توجةه و مةوط  نیةاز     19-نس از شیوع ناندمی کووید خصوصاً

با نوآوطی و خالقی ، ب واند سازگاطی مطلوب طا بةا شةرایط و    ها یاولوتمرکز بر  اس  که ضمن
 (. African Union, 2020: 4-6وض ی  اج ماعی اق صا ی جوامع  اش ه باشد )

 

 19-در مورد قربانیان در امان شیوع کووید آاریقا یةات اد یعدالت انتقال . اعمال راهبرد2
 ی ذی مش م  بر  ه اص  کل 2010وط  عدال  ان قالی،  ط سال  ط م ک  ری ب یشنها یطاهبر  ن

 ریتةأث تحة    19-شدت  ط زماد شیوع ناندمی کوویدکه برخی از آنها  ط جوامع ان قالی به اس 
و  ی ط یراحةة  یالمللة نیبة  یو هنجاطها نیف ال و م اب   از مواز  یو تشو  یحما قراط گرف :

و  یبةه هنگةا  یراحة    یاتیة  ط منای  عمل یاسیس هجام باف   به توجه؛ یعدال  ان قال یاجةرا
و تةواد    یة و ظرف یآمةاط  یهةا  ا ه یبةر مبنةا   یعةدال  ان قةال   یب نةا ؛ ایعدال  ان قال یاجرا

 ان یو ص نییتب یو گا ر ه برا یالش جد؛ تآد بر آحا  اج ماع  یهةر کشةوط و ت م یاج مةاع
)اناةاد(   ادیة م مرکز ساخ ن قربان؛ حااس حقوب کو ک  لئبه ما  یتوجه عم؛ از حقوب زناد

و  یعةدال  ان قةال   ادیة کامة  م  یهمةاهنگ  جةا  یا؛ یعدال  ان قال یو اجرا یثق  یراح   ط نقط
و  ی ط مراحة  یراحة   گریکةد یبةا   یعناصر شاکل  عدال  ان قال ادیم وندین جا یا؛ حکوم  قانود

  و م طوف به کشف و حة  همة    ینةه تب ةبةدود هرگو یعدال  ان قةال یو اجرا ییراح؛ اجرا

___________________________________________________________________ 
1. the Dialogue and Reconciliation Commission 
2. the Truth, Justice and Reconciliation Commission 
3. Timbuktu 
4. International Criminal Court, Al Mahdi case: ICC Trial Chamber VIII issues reparations order, 17 

August 2017, https:// www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1329. 
5. Africanews, “Mali court ends trial of former coup leader Sanogo,” 15 March 2021, 

https://www.africanews.com/2021/03/15/ mali-court-ends-trial-of-former-coup-leader-sanogo// 
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مةاثر جام ةه   ی واق ةی و  مشةاطک  و همکةاط  ؛  ط قةانود و عمةة   یمةواط  نقة  قواعةد حقةوق
عةدال   کةه  واق یة    نی طک ا طغ یعل 1.(54: 1396مهرگاد، )ی عدال  ان قال  ی ط ت م یجهان

قة  فةاحش حقةوب بشةر     ن ادیة قربان  یکه وض  طسدینظر مبه اس ، ان قالی طاهکاطی مح م 
-نانةدمی کوویةد    ط ک  اسة .  جام ه ما مر برایو  همگنت هدات مناج ،  شدت مرتبط بابه
هماهنةگ و   یهةا تةالش  ی،جم ة  دیة از تهد ییطهةا  یبراما آموخ  که  به زیاز هر چ شیب، 19

 گاة ر ه و آثةاط   اتیجنا مواجهه با تالش و اه ما  برای هاسالکه از . همچنادالز  اس  هماو
، هماهنةگ و  عیسرجنایات مزبوط نیازمند اقدا   ادیقربان  یبه وض  یدگیطسکه   یاآموخ هآنها 

و نس از آد، اجرای طاهبر  عدال  ان قةالی   19- ط  س رس اس . حال  ط شرایط ناندمی کووید
اتحا ی  آفریقا با این م ضة  جةدی مواجةه اسة  کةه قربانیةاد نقة  حقةوب بشةر و جنایةات           

و  هةا  ول ه  ط واقع هدف اصلی اجرای طاهبر های مذکوطند، بر این باوطند که برای ی کالمللنیب
اطاد  ط اولوی  قراط نداطند. این  ط شرایطی اس  که برای حفظ ش اب جهة  تحقة    bسیاس گ

اهداف اناانی، طاهبر  عدال  ان قالی اتحا ی  آفریقا نیازمند سازگاطی با شرایط م فةاوت و غلبةه   
 (.African Union, 2020: 6س  )گراهجین طویکر ی 

 

 ی کیفری  المللنیببر عملکرد دیوان  19-کووید ریتأث
 یاز اقةدامات طا بةرا   یامجموعةه  یفریکی المللنیب ،  یواد19-کووید یریگهمهمقاطد با اعالد 

ی انجةا   ا ه  المللة نیبة  ط طاس ای تحق  عةدال  کیفةری    خو  یها یف ال اس مراطاز  نادیایم
ی بةا طویکةر    کشةوط   فةاتر و  ی ط  فاتر مرکزمق ضی طا  نیشبر  اموط وادی منظوط، . بدیناس 

طا  هةا  یة تالش کر ه اس  تا طفاه کاطکناد و تةداو  ف ال   یواد، اقدا  نیبا امجازی تنظی  کر . 
اه ما  کر  کةه عبةاطت   خو    یمأموط یاجرا ط  وادیاساس،   نیا بر . نبال کند توأماد یوطبه

مندط   ط  اتیچند موط  از جنا ای کی مرتکب شو یکه ا عا م یافرا   و محاکم بیت ق از اس 
 یو بهداشة   یکیاز اقةدامات تکنولةو    یااز مجموعةه به این ترتیب،  یواد  .اندشده ط   اساسنام

اسة فا ه   عیعا النه و سر ینظر  ط طونددیمنظوط انجا  مراح  قب  از محاکمه، محاکمه و تجدبه
 تةا  وادیة   باز اشة گاه مظنوناد بةه   ان قال حک  باز اش  و یاجرا شام ن مراح  . ایه اس کر 

. بةا توجةه بةه واکةنش و اقةدامات      گةر   یم ط صحن  یواد طا شام    ا طسی جلاات یبرگزاط
ی المللة نیبة ،  یواد 19-کووید ناندمی  ط حال تحول  یبا ماهتوسط  یواد، هماو  گرف هانجا 

خةو     یمأموطی،  ط انجا  جهان یبهداش  سابقهیب بحراد نیکه  ط برابر ا  ا ه نادیایمکیفری 
ی و تحقی ، ت قیب و طسیدگی به آنهةا همچنةاد   المللنیبماندد جنایات  فریکیبی نی مقابله با 

 مقاو  و مُصر اس . 

___________________________________________________________________ 
 .54: 1396مهرگان،  .1
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 19-اقدامات ناظر بر امور اداری دیوان مرتب  با پاندمی کووید .1

 توأمةاد  یةوط بةه طا  ها یتا طفاه کاطکناد و تداو  ف ال ه اس تالش کر  ،19-کووید  یواد  ط مواجهه با
بةو  اقةدامات    مجبوط، کشوطهاس  برخی  فاتر  طو  ط الهه  ی ف ر مرکز ی اطا  نبال کند.  یواد که

 بةر طعایة    یواد عةالوه ، گریعباطت  به کند. بیخو  ترک 1«ینیفراسرزم» موق ی قاب  اجرا طا با  یمل
 ط کشةوطهای محة  اسة قراط     ی طاعمةوم  سةالم   نیتأمهماو با اقدامات  مقرطات اخ صاصی، اتخاذ

 19-سازماد جهانی بهداش ، کوویةد  نکهیاز ا نیش، سه طوز 2020ماطس  9خو  الزامی کر .  ط   فاتر
  یتة بةرای تشةکی     مدیر اجرایةی  یةواد  ،  ا س اد و اس یاعال  کند، ط ریگهمهبیماطی  عنوادبه طا 
 ط آد، اطائ  طهنمو هةایی    یمأموطکاطی سازمانی اقدا  کر ند که  گروهیک  عنوادبه 2دبحرا  یریمد
 بو . و از نظر طفاه کاطکناد ساخ اطیاز نظر  ناندمی  یریمد  نیزم

 3سةی ریکس  افزاطنر از یری    یتدط فاتر، کاطکناد به طوند مجازی شدداز  یعنواد بخشبه
 یرابة  (.ICC-ASP/19/10/AV: paras. 215, 242) کر نةد  دایة ن ی س رسة  نیشخواد مجازی به

 اسة  م حةد  سةازماد ملة     یهاو  س وطال م  یشام  مقامات محل کر یطو نی، ای فاتر کشوط
(Administrative Guidelines for Offices on the Novel Coronavirus (COVID-19 

Pandemic), 2020: 5)ط کنةاط عوامة    ، گیخةان  قرنطینة  و  یتر مجازبه  فا یکل عین قال سر. ا 
ی و کةاطایی  وطسو و بهرهو سالم  کاطکناد از یک  طفاه  نی ط زم ییهاچالش موجب بروز ،  یگر

حفةظ   یها و واحدها برابخش همه یان قال به  فاتر مجاز  یمنظوط تاهبه شده اس . این نها 
سةیگنال و   ماننةد  ییهةا عام  ا  یس  ییراز .  ط کناط این، جلاات شدند رغیبتماس طوزانه ت

 ط  ی فاتر مجاز یسازنهیبه یبرا ییها س وطال م طاهنما و موازات آد، . به انجا  شد 4اکسوب
 یرینةذ و ان طةاف  یوط، بهرهیو جام یذهن سالم یرح  ط موط   نیدچن  س رس قراط گرف .

 کیفری تقوی  شو . 5یالمللنیب یواد طفاه کاطکناد  چاطچوب   آنهاجی ط ن تا آغاز شد، 
 وطکةاطی )کةاط  ط    ط طابطةه بةا    طاالگوی اطزیابی و سةنجش  چند  6کاطکناد ی اتحا  یوطاش
وضة ی   از  یتةر واضح ه اس  که تصویرکر  یراحی 7یاواحد بهداش  حرفه با همکاطی منزل(

 یوعات مخ لفة زنده  ط موضة  یناطهای، وبرادیا حضوط مدب . هدیکاطکناد اطائه م عمومیسالم  
تةالش   مةدیر اجرایةی  و  اسة  یطبةر ایةن،   عالوه برگزاط شد. یرینذ، طفاه و ان طافیوطمانند بهره

 ط ماة مر طا   یهةا مراقبة    یواد، مرکز باز اش   یریحاص  کنند که مد نادیاند تا ایمکر ه
 (ICC/PRESD/G/2020/001)  هدیانجا  م ادیزندان طفاه جه  حفظ سالم  و

___________________________________________________________________ 
1. ‘extraterritorial’status 
2. the Crisis Management Team (CMT) 
3. the Citrix Application 
4. Signal and WebEx 
5. ICC Staff Wellbeing Framework 
6. The Staff Union Council (SUC) 
7. the Occupational Health Unit (OHU) 
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 ط  رادی، مد2020ماه مه  ی اول یها ط هف ه مقراطونا و کشوط  ی  ط اتحا  نهیرنطبا کاهش ق
 توافة  کر نةد   سة وطال م  ویةژه    کاطکنةاد بةه مقةر    بازگشة  برای « یجیتدط» یاموط  مرحله

(Abtahi, 2020: 1070–1072.) 
 

 19-ت والت در ارایند قضایی و دادرسی  دیوان مرتب  با پاندمی کووید .2
 یواد  ط جه  تحق  عةدال  کیفةری    یاصل  ی ط مأموط ییاز کاطا نادیایم یبرا ذی  اقدامات

جةا   شةدید ضدبشةری انجةا  گرف ةه اسة . ان      اتیة جنا  و محاکمة  بیة ت قی و بةرای  المللة نیب
 ط  مقةر  یةواد    وطتةر از   لةوم ر ی ط هةزاطاد ک اطتکةابی   اتیة مربوپ بةه جنا  ییقضا یها یف ال

و  میةدانی  قةات یتحق انجةا  از نظةر   ژهیة وطا بةه  یبزطگة  یهةا الش، چ19-ناندمی کووید  بحبوح
سةفر،    یة و ممنوع یالمللة نیب یها یمحدو  طغ یعل. وجو  آوط به ا طسی جلاات  برگزاطی
 شک  ممکن انجا   ا . نیخو  طا به ماثرتر ییقضا یطوندها  یواد

و  ط  ف ةر   یوط ط  فةاتر کشة   ی امةوط مجةاز  همزماد با نیگیری، 19-کووید یریگهمهیی 
منابع ایالعاتی موط  به  ی س رس وشواهد  یآوط ط جمع یواد  کاطکناد ییکاهش توانا ی،مرکز

 (. ICC-ASP/ 19/5, 2020: para. 29)بو   زیبرانگچالش نیاز از جمله مباحث

 قضایا»اگر  یاند، ح کر هتصمیمات مق ضی طا اتخاذ  ط موط  موضوعات خاص  ش ب  یواد
 ط  نذیرف ةه بةو .   ریتأث 19-کوویدبحراد  از« طسیدگی   ط مرحل ای تحقی تح   یها یو وض 

ش ب محاکمةه  موط   .بو  ادی ط جر قضایی  ط ش ب مقدماتی یهایدگیطسمدت ا اطة مجازی، 
 محاکمةه  ینرونةده بةرا   یسةاز آمةا ه  احک  ی سینوشین نیتدوحل  مر  ط ای، آنها و صدوط حک 

تةا   ،نینةابرا ب 2.کةر  یکاط مة  ییم قاب  و نها یها طخواس  یبر طو زین دنظریتجد ش ب 1بو ند.
صةوطت مجةازی  ط   بةه  وادیة ،  بو  ییقضا یهایدگیطس بو د مک وب ویژگی مربوپ به که آنجا

ا اطات، اموط طا نیش بر ه اس  و نهای  اه ما  خو  طا برای تاهی   ط ثبة  مةواط  و برگةزاطی    
ی مةرتبط بةا   هةا  یف الایی امن کر . با این حال  ط موط  جلاات مجازی و تبا ل ایمی   ط فض

آنچةه طا   تةواد یچگونه مجلا   ا طسی مائله قدطی م فاوت و چالش اصلی این بو ه اس  که 
 ؟اس ماع  ط جلا   ا طسی به شک  مجازیکر :  ی، سازماندهبه ظاهر م ناق  اس که 

جلاات  ا گةاه  ط   یوط  برگزاط ط م قضایی س وطال م   یواد  اس ی، ط2020 وئن  23ط  

___________________________________________________________________ 
1. Trial Chamber IV on the case of The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain; Trial Chamber 

V on the case of The Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaı¨ssona; Trial Chamber 
VI on the case of The Prosecutor v. Bosco Ntaganda; Trial Chamber VIII on the case of The 
Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi; Trial Chamber IX on the case of The Prosecutor v. Dominic 
Ongwen; and Trial Chamber X on the case of The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag 
Mohamed Ag Mahmoud. at https://www.icc-cpi.int/Pages/crm.aspx (visited 13 September 2021) 

2. For example, Decision on counsel for Mr Gbagbo’s request for reconsideration of the ‘Judgment on the 
Prosecutor’s appeal against the oral decision of Trial Chamber I pursuant to article 81(3)(c)(1) of the 
Statute’ and on the review of the conditions on the release of Mr Gbagbo and Mr Ble´ Goude´, 
Gbagbo and Ble´ Goude´ (ICC-02/11-01/15 OA 14), Appeals Chamber, 28 May 2020. 
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قلمرو  مطاب  آد، (.ICC/PRESD/G/2020/001: 3-5) من شر کر طا  19-کووید یریگهمه زماد
 دنظریاز محاکمه، محاکمه و تجد قب  ی ش ب  یواد  ط مراح  مقدماتیبرا اطاتیاز اخ  ی یوس

ند سالن  یواد، و  حضوطی  ط یک یا چ صوطتبهجلاات اس ماع  نکهیامقرط شده اس  مبنی بر 
یفنّةاوط از یری  مجازی )بدود نیاز به حضوط فیزیکی افرا   ط صحن  یواد( با کةاطبر    نکهیایا 
 Guidelines for theی اطتبایاتی و یا ترکیبی از  و حال  حضوطی و مجةازی برگةزاط شةو  )   ها

Judiciary concerning the holding of Court hearings during the COVID-19 pandemic, 

2010: para.. 2 ی هةا  یة حما(.  ط این شرایط هر یک از ش ب، تطاب  شک  اس ماع با حقوب و
، نیة بةر ا الوهعة  طا موط  توجه قراط خواهد  ا  وادی   و ا ل ی ا طس نییآ مقرط  ط اساسنام  ط  و

نیز ندگاد طا کنو شرک  اصحاب  عوامح  حضوط  کشوطهایموجو   ط  یها یمحدو  دیآنها با
 1«یشةغل  یمنة یروتک  بهداشة  و ا ن»مش م  بر  نیهمچنمذکوط سند   میضم. رندی ط نظر بگ

هةا بةا    سة وطال م   نبو . ایة  19-ی کوویدریگجلاات  ا گاه  ط یول همه یبرگزاط یبرا  ی ق
 .شد نیتدو دنظریتجد ، محاکمه وش ب مقدماتی اتیبا توجه به تجربقضات و مشوطت 

، قةراطی  زیالحان عبدال ز هی ا س اد عل ة ط نروند کنندهیدگیطسش ب  ، 2020  یآوط 29ط  
 ریتةأث باشد کةه   ییهاطوش به مرتبط با  ا طسی،اقدامات  و ایالعات  اطائ  نکهیاصا ط کر  مبنی بر 

از   با توجةه بةه جلاة    قراط نای (.ICC-01/12-01/18, 2020: 7به حداق  ممکن برسد ) 19-کووید
جلاةات   ریسةا  یبةرا  ییمبنةا  توانةد یصا ط شةد، اگرچةه مة    2020 یجوال 14  ط هشدمقرط شین

، ی فاتر مجةاز مرتبط با  یکیلجا  یهاتوجه به چالش باباشد.  زیب د ن یها ط ماه شدهیزیطبرنامه
طا  ط مةوط    نف ةاد یذ ریثبة  و سةا   ةا اط یهةا شنها یصا ط کر  تا ب واند نقراطی  این ش به  یواد

 نیبة  یشد کةه سةفرها   ا آوطی ش به مذکوطکند.  گر آوطیانجا  جلاات  یمناسب براطوش  اف نی
-ی کوویةد ریة گمهاط همةه  یشده برای اعمالها یمحدو  ریشدت تح  تأثبه یو مال زبادی ول  م

، مجةازی نیمةه ، مجةازی صةوطت  بةه  توانةد یکه جلاةات مة   مقرط شد، نینابرابقراط گرف ه اس .  19
 (.ICC-01/12-01/18, 2020: para. 12) از آنها برگزاط شو  یبیترک یا (اهجلاات  ط  ا گحضوطی )

 ی اویلبانةه  ط جمهةوط    یعبةدالرحماد نةس از تاةل    یمحمةدعل  ی، عل2020 وئن  9 ط  
مقةر  بةه   یو ان قال و  یالت .من ق  شد ی کیفریالمللنیبباز اش گاه  یواد  به یمرکز یآفریقا
سةازماد   ینةدگ ینما فراناةه،  ، چا ،یمرکز یآفریقا یجمهوط با کینز  یهمکاط  یاز یر  یواد

 نی، اول2020 وئن  15ط   .گرف انجا   زبادیو کشوط م یمرکز یآفریقا یمل  م حد  ط جمهوط
بةا حضةوط    2یی با قاضی ش ب  مقدماتی دئویواطتباپ   یاز یر  یوادباز اش   مرکز حضوط او از

 باًیتقری اجلاه  یواد دنظریتجد ش ب ، 2020 وئن  24تا  22 ط  ف ر  ا س اد انجا  گرف . از 
مشةاهدات   افة  یمنظةوط  ط بةه  (´Gbagbo & Ble´ Goude) هیة  ا سة اد عل  ة ط نرونةد  یمجاز
 برگةزاط  نرونده نیتبرئه  ط ا  یتصم هینظر  ا س اد علدیکنندگاد  ط موط  تجدو شرک  نییرف

___________________________________________________________________ 
1. Occupational Health and Safety Protocol 

http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/123869/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
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-URGENT Prosecution Notice of Reference List for Oral Submissions, ICCکةر  ) 

و مةدافع آنهةا،     یة شةده و وک ، اشةخاص تبرئةه   ا س ادجلاه با حضوط  (. 2020 ,02/11-01/15
-کوویةد  یریگهمه جهی ط ن افرا    ط  ا گاه برگزاط شد. ادیقربان یعموم ة ف ر مشاوطافرا ی از 

یی خةاط  از  هامکادیا  ط  برای حضوط  ط مقر  یواد، صحن علنی آد، ش ب یا  فاتر  یواد و 19
ی اج ماعی طا طعای  گذاطفاصلهی مقرط بو ند، از جمله باید ها س وطال م  یواد ملز  به طعای  

 یریگهمه  ی لبه 1 .آغاز شد  ط ش به مقدماتی، محاکمه الحان 2020 ی  وئ 14.  ط کر ندیم
 و عمةو  آزا   کیة پلماتی   ام ها، جطسانه ندگادیاز نما یت دا  محدو  یبرا حضوط، 19-کووید

 .(Abtahi, 2020: 1073–1075) بو 
 

 یریگجهینت
ی که نةیش از آد وقةوع   اگونهبهبه ت طیلی جهاد منجر شد،  19-، ناندمی کووید2020 ط سال 
ی مخ لف حقوب هاعرصه ط جهاد،  19-ی غیرقاب  تصوط بو . شیوع ویروس کوویدادهیندچنین 

، موجةد  19-قةراط  ا . نانةدمی کوویةد    الش اعتح کیفری  المل نیب طا از جمله  ط حوزة حقوب
ایةن   دییة تأوابا گی م قاب  بشری   ط ایةن جهةاد  ط حةال تحةول و  گرگةونی اسة . ضةمن        

 -ت امةة  چنةةدوجهی، نیچیةةده و اج مةةاعی  دیةةمایوطکةةه نانةةدمی واباةة گی م قابةة ، همةةاد
شةونده از حیةواد بةه    )من قة   ی مش رک بةین اناةاد و حیةواد   هایماطیبی اس ، طیمحا یز

، حقةوب  19-. طابطة  نانةدمی کوویةد   شوندیمی قلمدا  کیاکولو  اطتبایاتنق  منزل  انااد(، به
بةه اخة الل  ط اطتبایةات     19-کیفری و عدال  ان قالی امر بایاط مهمی اس . کوویةد  المل نیب

گاة رش   ی، بةرا  یرماة ق یهرچنةد غ  یعنةواد فرصة   به ناندمی نیا .شو یم اکولو یکی منجر
مدنظر قةراط گرف ةه اسة .  ط مباحةث      دیجد سم  و سویی ط  یطیمحا یز اطتبایاتمفهو  

، یطة یمحاة  یعنةواد نقة  اطتبایةات ز   و نق  حقةوب بشةر بةه    یجنگ اتیجنا نظری جدید،
فةراه    یو عدال  ان قةال  کیفری المل نی ط موط  حقوب ب ش ریب یکیتفکر اکولو  یبرا یانهیزم

ی هةةابیآسةةبةةر ی عةةالوهالمللةةنیبةةی وسةةیع، جنایةةات انةةدازچشةة . همچنةةین  ط کةةر ه اسةة 
و از این منظر، برخةی   شو یمی اج ماعی منجر هابو ا یزی، به وطو  خااطت به طیمحا یز

ی از امجموعةه  صرفاًجدید، واق ی  اج ماعی طا  2ی حقوقیشناسبو  اطند که  دیتأکنژوهشگراد 
ی اج مةاعی و  هاشبکه، بلکه آد طا م شک  از کندینماناانی تلقی  ساخ اطهای مش م  بر افرا 

ی ماننةد جنایةات جنگةی و    المللة نیبة اطتکةاب جنایةات    ریتةأث .   ط این صةوطت،   اندیمجوامع 
ی حقوب بشری بر ایجا  اخ الل  ط این مناسبات و طوابط مشهو  خواهةد بةو ، چنانکةه    هانق 

___________________________________________________________________ 
1. ‘Al Hassan Trial Opens at the International Criminal Court’, 14 July 2020, available online at 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name¼pr1531 (visited 13 September 2021) 
2. ecology of law 
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 ط ایةن زمینةه    19-ی کوویدریگهمهی اخیر و با توجه به هاماهی  ط این المللنیبتجرب  جام ه 
باةیاط ملمةوس و محاةوس اسة . بنةابراین، مفهةو  نقة  یةا ایجةا  اخة الالت  ط اطتبایةةات           

اسة .   دیة تأککیفةری مةوط     الملة  نیبة بةا حقةوب    19-منزل  حلق  اتصال کوویداکولو یکی، به
ی بگذاط .  ط واقةع  جابهچشمگیری  یطیمح راتیتأث تواندیم ی نیزالمللنیب اتیجناکه همچناد

ی طة یمحاة  یزی ه   اطای جنب  بشری ه   اطای بُ د المللنیبامروز نذیرف ه شده که جنایات 
و  هةا ینانةدم ی گف ه شةده اسة  کةه    المللنیب یفریک عدال  ناندمی باطتباپ ا  ط موط ها ند. 
عناصر مُهلکی مشةابه ماننةد کمبةو      ی ممکن اس  مقوّ  ه  و هر  و  ناشی ازالمللنیبجنایات 

ی المللة نیبة خدمات حیاتی و بنیا ین و فقر سیا ماتیک باشند. از این منظةر، عةدال  کیفةری    
ی طا  کیفرانگةاطی و  جنگة   کةاطاد یاقةدامات جنا و کاطآمد مدنظر اس  که  جامعمنزل  ناسخی به

وز ناندمی، مقابله کنةد. از ایةن   ی برانهیزمو ه  با عوام   کندیمآد طا جبراد  باطخااطتعواقب 
ی قاب  تصوط اس . مقاطد با المللنیبمنظر، اطتبایی اطگانیک میاد آثاط ناندمی و اطتکاب جنایات 

، موضوعات و ملزومات حقوب بشری نظیر ح  حیات، ح  بر سالم ، حة  بةر   19-دیکوو وعیش
خشون  و...  یگر باط کةانود  امنی ، آزا ی، برابری، اح را  به حری  شخصی، منع توس  به زوط، 

 یةوط بةه ماةئله   نیة اطصدنمایی، سنجش و اطزیابی ف االد و کنشگراد حقوب بشر قراط گرف ه و 
ان شةاط   نیعةامل  اعام  یة  گر ینی  ط المللنیبی فریکنظا  عدال    یظرف کهی مطرح اس  جد
 ط حال حاضةر   که رف ینذ دیبا. اگرچه اس ی چه ناندم نیای از ناشو جبراد خااطات  روسیو

نانةدمی   ریتةأث مه  اسة .   نیای تحق  برای الز  ها یظرفی، فاقد فریک المل نیبنظا  حقوب 
هةدف   بر طوند تحق  عدال  ان قالی از جمله مباحث مرتبط با عدال  کیفری اسة .  19 -کووید
کی و ، الب ه طهیافة  اطتبایةات اکولةو ی   اس  یصلح و آش  ی، ایجا  و تحکی عدال  ان قالاصلی 

حةال آنکةه    .اسة   کمرنةگ یبی ة   ط آد  -ی و طوابط اناةاد طیمحا یزهمچنین موضوعات 
ندیدة جهانی و عاملی که موجب اخ الل اطتبایات اکولةو یکی شةده    عنوادبه 19-ناندمی کووید

بةرای   توانةد یمة قةراط  ا ه اسة ، از ایةن منظةر      ریتةأث شدت تح  و جوامع و زندگی افرا  طا به
ی  اطتبایات قطع یا  چاط آسیب شده و حمای  از حقوب افةرا  اناةانی  ط حةوزة    بازسازی و ترم

عدال  ان قالی مطرح و موط  توجه باشد. طویکر  و نگاه جدید آد اسة  کةه  ط مةوط  اطتبایةات     
و عدال  ان قالی، آگاهی محدو  و انةدکی وجةو   اط  و    المل نیباکولو یکی  ط چاطچوب حقوب 

جنایةات جنگةی و    خصوصةاً ی المللة نیبی  ط طابطه با جنایات سازمفهو ل این امر، ما لز  تحو
ی برخ دةیعقبه  نیای فراتر از ح ی حقوب بشری با محوطی  اطتبایات اکولو یکی اس ، هانق 

 افرا  بشةر  کننةدةیعوام  قربان  ط زمرة توادیطا م 19دةیکوو روسیظهوط نرقدطت وحقوقداناد، 
 19-شةیوع نانةدمی کوویةد    .کنةد یجبراد خااطت یلب م ن ی ط زم  انا  که واکنش  ول  طا

قراط  ا ه اس  و ضروطت مقابله بةا عوامة     ریتأثی مخ لف طا تح  هاجنبهاز  هاانااداطتبایات 
 کةه ی اس  حال ط  نیا. اس آد و حمای  از حقوب بنیا ین بشر، بیش از نیش مطرح  سازنهیزم
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ی و المللة نیبة  اتیة جنا ادیة قربانی  ط قبال ان قالحق  عدال  بر طوند ت 19-دیکوو ریتأث ط موط  
تةا   طبةط یذی هةا  ولة  اه ما   که  یشاهدی گا ر ه حقوب بشر و حقوب بشر وس انه هانق 
ی هةا ینگرانموجب بروز  کهی مواجه شده اس  موان و با  کندی آد اجرای م زلزل و طوند حدو 
اسة .  ط شةرایط    هشةد  آفریقةا   از جملةه  ی منةای برخی  ط بشری ف االد حقوب سوی از جد

، اجرای طاهبر  عدال  ان قالی اتحا ی  آفریقا با این م ض  جدی مواجه اسة   19-ناندمی کووید
ی که  ط واقع هةدف اصةلی اجةرای طاهبر هةای     المللنیبکه قربانیاد نق  حقوب بشر و جنایات 

اولوی  قراط نداطند.  این  ط شرایطی  و سیاس گذاطاد  ط ها ول مذکوطند، بر این باوطند که برای 
اس  که برای حفظ ش اب جه  تحق  اهداف اناانی، طاهبةر  عةدال  ان قةالی اتحا یة  آفریقةا      
نیازمند سازگاطی با شرایط م فاوت و اس مراط بر تداو  عملکر  تا تحق  اهداف اسة . همچنةین   

  یواد ،شداعال   ریگهمه یماطیعنواد ببه ی بهداش توسط سازماد جهان 19-کووید کهاز زمانی
انجةا    خةو   یهةا  یة ف ال اس مراطاز  نادیایم یاز اقدامات طا برا یامجموعه یفریک  یالمللنیب

، 19-کووید ناندمی  ط حال تحول  یبا ماهگرف ه هماو  ا . با توجه به واکنش و اقدامات انجا 
ی،  ط انجةا   جهةان  یبهداشة   سابق یب دبحرا نیکه  ط برابر ا ی کیفری نشاد  ا المللنیب یواد 
ی و تحقی ، ت قیب و طسیدگی بةه  المللنیبماندد جنایات  فریکیبخو  ی نی مقابله با   یمأموط

ی مطلوب برخوط اط اس . رینذان طافآنها براساس مق ضیات زماد و مکاد از سرع  عم  باال و 
الگةویی بةرای    عنةواد بةه ، 19-ویةد ی کوریة گهمةه امید اس  این نحوة عملکر   یواد  ط بحراد 

 ی قضایی ملی  ط شرایط مشابه موط  توجه قراط گیر . هانظا 
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