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ن
ت
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پووختە

ـوو� ڤایــرۆ� کۆڤیــد  19بۆتــە بابەتێــیك گــەرىم جیهــان و لــە زۆر ڕووهوه لێکۆڵینــەوهی لــە ســەر دهکرێــت .ئــەم ڤایرۆســە جگــە لــە بابـ ت
پەیدابـ ف
ـە�
ڵ
کۆمە�یـ ت
تەندروسـ تـى ،پــەىل هاویشــتۆتە نــاو زۆر مەیـ ف
ـە� .بــە شــێوهیەک کــە بــاس لــەوه دهکرێــت لەمــەودوا جیهــان
ـدا� دیکــەی ســیا� ،ئابــووری و
ڵ
ف
ـا� مـ � شـ�وو� ،پێــش کۆڕۆنــا و پــاش کۆڕۆنــا ،دهبێــت .تــا ئێســتا لــە زۆر گۆشــەوه ســەیری لێکەوتـ ف
دابـ ش
ـە� دوو قۆنـ
ـەکا� کۆڕۆنــا ک ـراوه ،بــە�م تاکــوو
ي ي
ـەکا� مــرۆڤ کەمـ تـ� بــوار هەبــوه کاری بــۆ بکرێــت .بــە تایبـ ت
ـە� و یاســای مافـ ف
ئێســتا لــە ڕووی یاســای نیودهوڵـ ت
ـە� لــە هەرێــىم کوردســتان ئــەو هەلــە ڕێــک

ڵ
نەکەوتــووه تاکــوو لــە دیــدگای یاسـ يـا� کاری لــە ســەر بکرێــت .هەڵبــەت ،لــەم ماوهیــەدا لــە و�تـ فـا� دیکــە چەنــد توێژینەوهیــەىك زانسـ تـى بــۆ ئــەم بابەتــە
گ
ـە� لــە زانکـ ف
ک ـراون؛ بــە تایبـ ت
ـۆکا� ئـ ي�ـ�ان وتــاری گرنــیك زانسـ تـى لــە ســەر نــوورساون .بۆیــە وهک هەلێــک ،بــە پێویســتمان ز فا� کەڵــک لــەم توێژینەوانــە
ڵ
وهربگریــن بــۆ ئــەوهی جگــە لــە ڕێڕهوســاز� زانسـ تـى یاســا� ،بزانـ ي ف
ـ� لــە داهاتــوودا چــۆن مامەڵــە لــە گــەڵ و� ت� خەتــاکار بکەیــن و چــۆن داوای مــاف و
ي
ي
ڵ
ف
قەرهبــووی زیانــە مــادی و مرۆییەکانمــان بکەیــن .لــەو بــارهوه ،پرســیاری ســەرهىك ئــەم توێژینەوهیــە ئەوهیــە کــە ئــەرىك و�تــا� جیهــان لــە ڕووی یاسـ يـا�
گ
� ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
و�مــدا پ �
� پ
ده� و�تـ فـا� جیهــان ناچاربــن بــە یەکدهنــیك
لــە بەرانبــەر و�تێــک کــە بۆتــە هــۆکاری ب�وبوونــەوهی ئــەم ڤایرۆســە گوازراوهیــە چییــە؟ لــە
ڵ
هەڵوێســتیان یــەک بخــەن و لــە بەرانبــەر ناوهنــدی کەمتەرخــەىم ب�وبوونــەوهی ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا وهخۆکــەون.
وشەسەرهکییەکان:

جیها� ( ،)WHOمافه ف
ف
ت
گشى.
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ي
ي
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ف
مواجهة يف�وس كورونا ي� إطار القانون الدوىل وإرشادات منظمة الصحة العالمية
ً
ًّ
ً
ّ
ً
ـاخنا ُيـ َ
ـدرس مــن زوايــا مختلفــة؛ فقــد َتـ َّ
ـرب الفايــروس المذكــور ،فضــا عــن موضــوع
عالميــا سـ
إن ظهــور فايــروس كوفيــد  19بوصفــه موضوعــا
َ
ً
ّ
ً َ َ ٍّ
ـا� .حيــث ُيقــال إن العال ــم ســوف َينقســم مــن اآلن فصاعــدا
ـيا� واالقتصــادي واالجتمـ ي
الصحــة ،إىل حقــول أخــرى أيضــا ،مثيــل كل مــن الحقــل السـ ي
ُ
ُ
ِّ
َ ّ َ َّ
َ
َ
ف
تاريخيتـ ي ف
حقبتـ ي ف
ـ� همــا مــا قبــل كورونــا ومــا بعــد كورونــا .وقــد ن ِظــر حـ تـى اآلن ي� تداعيــات كورونــا مــن أبعــاد متعــددة ،لكـ ْـن قلمــا تسن ـ ِـت الفرصــة
ـ�
إىل
ٌ
َ
َُ ْ
ف
ُ
ّ
ْ ُ َّ
ف
و� إقليــم كردســتان عــیل وجــه الخصــوص ل ـ ّـما تتــح فرصــة كهــذه
بــأن يتطــرق إىل هــذا الموضــوع مــن بعــد القوانـ يـ� الدوليــة و ومبــادئ حقــوق اإلنســان .ي
ً
َ
َّ َ
ُ
ف
ف
ف
ف
ف
الصــدد .وبالطبــع فقــد د ِّونــت ي� هــذه الفـ تـ�ة ي� دول أخــرى بحــوث تتمحــور عــن القانــون ي� هــذا البــاب؛ وال سـ ّـيما ي�
إلج ـراء رؤى قانونيــة ي� هــذا
ُ
َ
علميــة ُم ّ
ّ
ّ
تبــت مقــاالت
همــة .وعليــه ،فإننــا نغتنــم الفرصــة ونــرى مــن الـ فـ�ورة بمــكان االســتفادة مــن المقــاالت المرتبطــة
الجامعــات اإليرانيــة ،حيــث ك ِ
ً
ُّ
َ
ّ ْ
ف
كيفيــة أخــذ الحــق وتعويــض
ـو� وكذلــك معرفــة منهــج التعامــل مــع الــدول المذنبــة ،عــیل
ـىم والقانـ ي
بموضوعنــا يىك ن ِقــف ،إضافــة إىل التدفــق العلـ ي
ّ
َ شّ
َ ف
َ ف
ش ّ
ّّ
ف
ـیس
األرصار الماديــة والبريــة .إن ســؤال هــذه البحــث الرئيــس ي� هــذا البــاب هــو مــا ي
ه مســؤولية دول العال ــم ي� مواجهــة الــدول المســؤولة عــن تفـ ي
َ
ً
ً َ
ْ َ
ّ
ّ
القانونيــة؟ وجوابــا عــن هــذا الســؤالَ ،يبــدو أن دول العال ــم ُمضطـ ّـرة إىل أن تتناغــم مــع بعضهــا بعضــا ،وتتشــارك
هــذا الفايــروس ال ـ ُـم ْعدي مــن الناحيــة
َ
ف ّ
وتقـ َ
ـف إز َاء مركــز إهمــال انتشــار فايــروس كورونــا.
ي� ردة فعلهــا،
الكلماتالمفتاحية:

ّ
ّ
يف
القوان� الدولية.
الصحة العالمية ( ،)WHOحقوق اإلنسان،
فايروس كورونا ،األمراض الوبائية ،منظمة

Abstract
The emergence of the Covid 19 virus as a global hot topic has been studied from various angles. In addition to health issues, the virus has spread to other areas such as politics, economics and society. It is said
that from now on the world will be divided into two historical periods before and after Corona. So far, the
consequences of the corona have been considered in many ways, but so far there has been less opportunity to
address this issue in terms of international law and human rights law. Especially in the Kurdistan region, there is
no such opportunity for legal attitudes in this regard. Of course, law-abiding articles have been written in other
countries during this period; Especially in Iranian universities, important scientific articles have been written.
Therefore, we seize the opportunity and consider the use of related articles to be aware of the legal process
and compensation for material and human losses, in addition to the scientific and legal process and the way of
interacting with the wrong countries. In this regard, the main question of this article is what is the responsibility of the countries of the world in dealing with the countries responsible for the spread of this pervasive virus,
legally? In response, countries around the world seem to have to work in concert and stand up to the center of
procrastination.

Kyewords:
Corona virus, Epidemic Diseases, World Health Organizatio )WHO(, Human Rights, Public International Law.
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ف
مقابله با ویروس کرونا در چارچوب حقوق ي ف
جها�
ب�¬الملل و راه¬کارهای سازمان بهداشت
چکیده
ف
ف
مختلى مورد مطالعه قرار گرفته است .ویروس مذکور عاوه بر موضوع
جها� از زوایای
پیدایش ویروس کوئید  19به عنوان یک موضوع داغ
ســامت بــه حوزه¬هــای دیگــر همچــون ســیا� ،اقتصــادی و اجتمــا� نـ ي فـ� رسایــت کــرده اســت .بــه طوریکــه گفتــه ىم¬شــود از ایــن پــس جهــان بــه

دو برهــه تاریـ فـ� پیــش و پــس از کرونــا تقســیم خواهــد شــد .تــا کنــون از ابعــاد متعــددی بــه پیامدهــای کرونــا نگریســته شــده اســت ،لیکــن تــا بــه حــال
ـ� حقــوق بـ شـر بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود .بــه ویــژه در اقلیــم کردســتان هنــوز ایــن چنـ ي ف
ب�¬الملــل و قوانـ ي ف
ـ� ي ف
کمـ تـ� فرصــت شــده تــا از بعــد قوانـ ي ف
ـ�
ـو� در ایــن رابطــه صــورت بگــ�د .البتــه در ایــن مــدت در کشــورهای دیگــر مقـ ت
فرصـ تـى پیــش نیامــده اســت تــا نگرشــهای قانـ ف
ـاال� قانون¬محــور در ایــن
ي

بــاره نگاشــته شــده¬اند؛ بخصــوص در دانشــگاه¬های ایـران مقــاالت مهــم علــىم نگاشــته شــده¬اند .لــذا فرصــت را غنیمــت شــمرده و بهره¬بــردن از
گ
چگونیك حق¬سـ ف
ف
ـتا�
قانو� و شــناخت شــیوه تعامل با کشــورهای خاط ،بر
مقاالت مرتبط را ملزوم دانســته ،تا عاوه بر جریان¬ســازی علىم و
و جـ جـ�ان فرصر مــادی و انسـ فـا� واقــف شــویم .در ایــن راســتا پرســش اصــیل مقالــه حـ ف
ـارص ایــن اســت کــه مســئولیت کشــورهای جهــان در مقابلــه بــا
کشــورهای مســئول انتشــار ایــن ویــروس فراگــ� ،از لحــاظ قانـ ف
ـو� ،چیســت؟ در پاســخ بــه نظــر ىم¬رســد کــه کشــورهای جهــان مجبــور شــوند بــه طــور
ي
هماهنــگ هم¬کنــش شــده و در مقابــل مرکــز اهمــال گسـ تـ�ش ویــروس کرونــا بایســتند.
کلیدواژه¬ها:
ف
جها� ( ،)WHOحقوق ش
بر ،حقوق ي ف
ب�¬الملل.
ویروس کرونا ،امراض اپدىم ،سازمان بهداشت

پێشەىك

سـ ڵـا�  2020لــە مـ � شـ�ووی مرۆڤایـ ت
ـە� خـ ڵـا� وهرســووڕانە و بــە پێچەوانــەی پێش¬بینییــەکان دونیــا تـ ش
ـوو� تەنگەژهیــەىك گــوازراوه و نامــۆ
ي

ـاوکار� نێــوان دهوڵەتــان،
هــات و گۆڕانێــیك بــە تــەوژىم بــە دوای خۆیــدا هێنــا .بــە جۆرێــک کــە کۆمەڵــگای زانسـ يـتى ناچــاره ،جگــە لــە کاری کەلتــوری و هـ
ي
ف
ـاییەکا�
لــە ڕووی یاسـ يـا� وردتــر و ڕاشــکاوانەتر کاری زانسـ تـى بــکات .لــە ڕاســتیدا ئەمــڕۆ لــە جــاران زیاتــر پێداچوونــەوه و ســەرنجدانە بابەتــە یاسـ
ف
ـدهکا� توێژینــەوهی يڤ�ۆلــۆژی بــە گرینــگ دادهنرێــت .ئــەم گرینگیــەش لــە گــەڵ
ـر� ناوهنـ
پەیوهندیــدار بــە بەرهنگاربوونــەوهی ئیپیــدۆىم و چاودێـ ي
ت
ت
ف
ـز�
دهرکەوتــن و پەلهاوێشــتى کۆڕۆنــا زیاتــر دهرکــەوت .بــە گشــى ڤایــرۆ� کۆڤیــد  19لــە گــەڵ مەترســیەکەی بــۆ ســەر مرۆڤایــە� ،کەلتــوری خۆپارێـ ي
ڤ
ف
ـرۆ� کردۆتــە ئەرکێــیك نـ �
ي� ف
ـو� کۆمەڵــگای زانسـ تـى و کۆمەڵــگای
بەه�تــر کــرد و هەروههــا پێداچوونــەوه بــە یاســا و ڕێســای تایبــەت بــە مــا� تەندروسـ تـى مـ
ي
نێودهوڵەتـ يـى.

ف
جگــە لــە نیــگای پســپۆڕ� پزیشــیك ،ئەگــەر لــە گۆشــەنیگای دیکــە ســەیری ئــەم کارهســاتە مرۆییــە بکەیــن ،دهبینـ ي ف
ـەکێش¬کرد�
ـ� کــە لــە پــاش ڕیشـ
ي
ف ڵ
ڵ
نەخۆشى هاوڵە ( )Small-pox, Blister-poxلە سا� 1980ی ز ف
اییى ،کە بە هۆیەوه نزیکەی پانزده ملیۆن کەس بوونه قوربا� ،ب�وبوونەوهی
ي
ف
ـیەکا� (ئیبــۆال ،ســارس ،مـ �ـ�س و )...نیگەرانــى جیــدی لــە نــاو کۆمەڵگــەی نێودهوڵـ ت
نەخۆشـ
ـە� لێکەوتۆتــەوه .لــە گــەڵ ئــەوهی لــە کۆتـ يـا� دهیــەی
ي
ي
ـکەوتى زانســت و تەکنەلۆژیــا بــە ڕێژهیــەىك بەرچــاو گەیشــتۆته لووتکــە ،کــەم کەســێک پێشـ ف
ف
ـبیى
دووهىم ســەدهی بیســت و یــەک ،کــە خـ ي�ـ� يا� پێشـ
ـە� و ببێتــه کارهســاتێیك نێودهوڵـ ت
ئــەوهی دهکــرد کــە ڤایرۆســێیك نــوێ بــە نــاوی کۆڕۆنــا ببێتــه هــۆی مەتــر� بــۆ ســەر ژیـ فـا� مرۆڤایـ ت
ـە�( .زمـ فـا�:2020 ،
ت
ف
ـتگ�هکان ،زیاتــر ســەرنج بدهنــە
 .)1ئەمــەش وایکــرد کــە دیــدگای گشـ تـى بــۆ یاســاکا� پەیوهندیــدار بــە چۆنیــە� بەرهنگاربوونــەوهی ڤایرۆســە گشـ ي
ت
گا� بەســەر نیــگای مرۆڤایـ ت
ـوو� نیــگای بــازر ف
ـا� پزیشــیك و زاڵ¬بـ ف
ـە� چارهســەر ف
چۆنیـ ت
ـە� لــە واری دهوا و دهرمــان.
ـەرپێ� وگوێ¬نەدانــە ئەخـ
کرد� سـ
پ
هەروههــا ئەگــەر تەنیــا لــە گۆشــەی یاســا� ســەیری بابـ ت
ـە� کۆڕۆنــا بکەیــن بۆمــان دهردهکــەوێ کــە ئیـ تـ� ســنووری دهوڵەتــان لــە بەرامبــەر ڤایرۆســە
ي
ـوا� پارێــزراو بێــت و دهبێــت دهوڵەتــان پێکــەوه پابەنــدی یاســا نێودهوڵەتییــەکان بــن .بــە دهرکەوتـ فـى کۆڕۆنــا ،گـ �
گــوازهرهکان ناتـ ف �
ـر� ســەرهىك لــە بــارهی
ي
پابەنــدی بــە یاســاکان زیاتــر خــۆی نوانــد .بــۆ وێنــە ،دوای تێپەڕبـ ف
ـوو� ماوهیــەک لــە ڵب�وبوونــەوهی ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا لــە شــاری (ووهــان)ی چـ ي ف
ـ�،

ف
اوهکا� تەندروسـ يـتى بــە پەلــە وهخــۆ بکــەون و پێــش هــەر شــتێک بــە ج �
� ئــەوهی
ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى ئــاگادارکرایــەوه؛ ئەمــە وایکــرد ڕێکخـر
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ت
زانیــاری زۆر ورد و تەواویــان هـ ج �
ـەفافیە� پێویســت بــۆ ڕێکخـراوه
ـگ�انە بکــەن .لــە کاتێکــدا پێویســت بــوو بــە دهرکەوتـ فـى ئــەم ڤایرۆســە شـ
ـە� کاری پێشـ ي
گ
ف
ـاییەکا� ڕێکخسـ ت ف
ـ� و کاروبــاری پزیشــیك و تەندروسـ تـى دهردهکەوێــت .هەروههــا دهبێــت
جیهانیــەکان بخرێتــەڕوو .ي�ل�هدایــە کــە گرینــیك چوارچێــوه یاسـ
ڵ
ڵ
ـە� بــۆ ئــەوهی بتوانــن بەرگــری لــە ژیانیــان بکــەن و بتوانــن مـ فـا� تەندروسـ تـى خۆیــان لــە الیـ ف
تف
ـار� یاســاییان هـ ج �
ـە�
و�تــان و هاو�تیانیــش تێگەیشــ� و زانیـ ي
کەمتەرخــەم و هەڵــەکار بسـ ف ف
ـتێ�.

ڵ
ڵ
ڵ
لــەم دهالقــەوه پرســیاری ســەرهىك ئــەم توێژینەوهیــە ئەوهیــە کــە ئــەرىك و�تـ فـا� جیهــان لــە ڕووی یاسـ يـا� لــە بەرانبــەر و� ت� هــۆکاری ب�وبوونــەوهی ئــەم
گ
� ڵ
ڵ
و�ىم گریمانەییــدا پ �
� پ
ده� و�تـ فـا� جیهــان ناچاربــن بــە یەکدهنــیك هەڵوێســتیان یــەک بخــەن و لــە بەرانبــەر ناوهنــدی
ڤایرۆســە گــوازهره چییــە؟ لــە
ڵ
ڵ
ـکار� یاسـ يـا� بگەرنەبــەر .لــەم ڕوانگەیــەوه پێویســتە و�تـ فـا� جیهــان پابەنــدی کۆمەڵێــک یاســای
کەمتەرخــەىم ب�وبوونــەوهی ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا ڕێـ ي
ڵ
نێودهوڵـ ت
ـە� بــن .لــە ڕاســتیدا زۆربــەی و�تـ فـا� جیهــان پێویســتیان بــە هــاوکاری و پاڵپشـ تـى یەکـ تـ� هەیــە و لــە بەرامبــەردا دهبێــت هەموویــان پابەنــدی

ڵ
و�تــان ئــەوه بزانــن کــە کاتێــک ئــەرک و مــاف بــە شــێوهیەىك یاسـ يـا� دیــاری دهکرێــت ج �
�
ڕێســا و یاســای نێودهوڵەتـ يـى بــن .هەروههــا پێویســتە هەمــوو
ڵ
ڵ
ـە�ی جیهانییــش ف
رسای یاسـ يـا� بــەدواوه دهبێــت و پێویســتە پابەنــدی بــن.
ـەرپێ� و ب�وکردنــەوهی بـ
گومــان سـ
پ

ش ن
ارد�ئەمبابەتە:
هۆیهەڵ�
ج

ت
ف
ش ف
ف
ت
ـە�
یەکێــک لــە هــۆکارهکا� هەڵـ جـ�ارد� ئــەم بابەتــە و توێژینــەوه تێیــدا نــوێ بــوو� بابەتــە بــوو .هەروههــا بابــە� کۆڕۆنــا لــە زۆر رووی زانســى تاقیگـ ي
ڵ
ـە� کەمـ تـ�کاری لــە ســەر کـراوه .بــە تایبـ ت
ـە�م لــە رووی یاســای نێودهوڵـ ت
کاری لــە ســەر کـراوه بـ
ـە� بــە زمـ فـا� کــوردی لــە ڕوانگــەی یاسـ يـا� کاری لــە ســەر
نەکـراوه بۆیــە پێویســت بــوو ئــەم بابەتــە بدرێتــە بــەر قەلــەىم توێژینــەوه.

ئامان�توێژینەوه:
ج
جگــە لــە کاری زانسـ تـى ،ئامانــج لــەم توێژینــەوه بەرچــاو ڕوونییــە بــۆ ئــەوهی لــە بەرانبــەر ڤایرۆســە گــوازراوهکان لــە ڕووی یاســا� زیاتــر شــارهزا بـ ي ف
ـ� و
ي

بتوانـ ي ف
ـ� لــە داهاتــوودا بــە شــێوهیەىك یاسـ يـا� داوای مافەکانمــان بکەیــن.

گ
گرنىكتوێژینەوه:

گ
گرنـ گـیك ئــەم توێژینەوهیــە لەوهدایــە کــە بــە هــۆی نــوێ بـ ف
ـوو� ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا هێشــتا کاری قــووڵ و زانسـ تـى ،لــە ڕووی فەرهەنــیك و یاسـ يـا� بەمەبەسـ تـى
ڵ
ف
ف
هاو�تیــان ،بــۆ نەکـراوه .بــە تایبـ ت
چۆنیـ ت
ـە� پاراسـ ف
ـاییەکا� ئــەم ئیپیدۆمیــە
ـە� بــە زمـ فـا� کــوردی کەمـ تـ� ســەرنج دراوهتــە الیەنــە یاسـ
ـتى مــا� تەندروسـ تـى
ـوا� ببێتــە ڕێـ ف
و چۆنیـ ت
ـە� وهرگرتـ فـى مافــە یاســاییە تەندروســتیەکان .ئــەم توێژینــەوه دهتـ ف �
ـڕوو� یاسـ يـا�.

کێشەیتوێژینەوهکە:

ـەرهکی�ین گرفــت نەبـ ف
ـوو� ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا کێشـ ف
بــە هــۆی نــوێ بـ ف
ت
ـەکا� ســەرهىك ســەر ڕێــگای ئــەم توێژینەوهیــە کــەم نـ ي ف
ـوو� ســەرچاوهی
ـ� و سـ
زانســتیە .بــە تایبـ ت
ـە� بــە زمـ فـا� کــوردی لــەم بــوارهدا کارێــیك قــووڵ و زانســتیانە نەکـراوه .ئــەو ســەرچاوانەی کــە کەلکیــان �
ىل وهرگـ يـ�اوه بــە هــۆی پێشــهاتە
ف
ف
�
ت
ـ� فا� چەمکــە یاسـ يـا� و زانســتیەکان بــۆ هەمــوان
نوێیــەکا� پەیوهنــدار بــە کۆڕۆنــا ئەگــەری گۆرانکارییــان هەیــە .هەروههــا لــە زمــا� کوردیــدا گرفــى وهرگـ ي ڕ
ئاشــکرایە.

گریمانەیتوێژینەوه:

گ
گریمانــەی ســەرهىك ئــەم توێژینەوهیــە ئەوهیەکــە کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـە� ناچــاره بــە یەکدهنــیك و یەکریــزی هەڵوێســتیان یــەک بخــەن بــۆ ئــەوهی
ڵ
ـکار� یاسـ يـا� بگرنەبــەر .هەروههــا دوای
ـەنگا� یاســاییان هەبێــت و لــە بەرانبــەر ناوهنــدی کەمتەرخــەىم ب�وبوونــەوهی ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا ڕێـ ي
سـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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اوهکا� یاســای نێودهوڵـ ت
ف
چارهســەر ف
کرد� نەخـ ش
ـۆ� کۆڕۆنــا پ �
� پ �
ـە� تەندروسـ تـى بــە یاســاکاندا بچنــەوه.
ده� ڕێکخ ـر

میتۆدیتوێژینەوه:

ـوو� بابـ ت
بــۆ بەدواداچـ ف
ـە� ســەرهىك و پرســیار و گریمانــە و گەیشـ ت ف
ـ� بــە دهرهنجامێــیك ڕوون و زانسـ تـى ،میتــۆدی توێژینەوهکــە بــە شــێوهی گــەڕ فا�
کتێبخانــە� و ســەرچاوه دیکیۆمێنتیــە یاســاییەکانە و بــە شــێوهیەىك شیکار�-تەوسـ ف
ـیى کار دهکرێــت.
ي
ي
گۆڕاوی سەربەخۆ و گۆڕاوی گرێدراو:

ف
تەندروسى و پزیشیك ت
ت
تف
کۆن�ۆڵ دهکات.
چاالکى
چوارچێوهدانا�
ڕێکخس� و
لەم توێژینەوهیەدا یاسا وهک گۆڕاوێیك سەربەخۆ دهردهکەوێت کە
ي
ڕ
ت
ت
ت
بەس�اوهتەوه.
نێودهوڵەتى
تەندروسى
توندوبەند� یاسای
تەندروسى وهک گۆڕاوێیك گرێدراو بە
چاالکى پزیشیك و کاروباری
ي
ي
ي

پێکهاتەیتوێژینەوه:

ف
ـەرهەڵدا� ڤایرۆ� کۆڕۆنا و هەڵوێسـ تـى
پەیکەری ئەم توێژینەوهیە پێکهاتوه لە دوو با� ســەرهىك و دهرئەنجامێک؛ لە با� یەکەمدا باس لە سـ
یاسـ يـا� ڕێکخ ـراوه نێودهوڵەتیــەکان و لــە ڕووی ئــەرىك دهوڵەتــان لــە بەرامبــەر نەخۆشــیە گــوازراوهکان و ئام ـرازه یاســاییەکان دهکرێــت و لــە بــا�
ڵ
ـکا� تۆمارکــردن لــە دادگای دادی نێودهوڵـ ت
ـە� لــە ســەر چـ ي ف
ـ� دهکەیــن .دواجــار بەپـ ي �ـى پرســیار و گریمانــەی ســەرهىك ئــەم
دووهمــدا ،بــاس لــە ئەگــەری سـ
ف
ي� ف
يف
توێژینەوهیــە بــەرهو بەدهســت هێنـ فـا� ئــەو دهرئەنجامــە هەنــگاو ف �
ـەلمێن� کــە هێشــتا چــەىك یاســا
بەه�تریــن چــەىك بەرگرییــە لــە مــا�
ده� تاکــوو بیسـ
ڵ
ڵ
ت
ـاگا� و�تــان و خەڵــک بــەرز بکرێتــەوه و ڕای گشـ تـى وهدهنــگ بێــت و و� ت� تاوانبــار یــان
تەندروســى مرۆڤــەکان و دهکــرێ هــەر بــەم چەکــە وریـ يـا� و ئـ ي
لێ�ســینەوهی لــە گــەڵ بکرێــت.
کەمتەرخــەم پ
با� یەکەم :ئەرک و ڕێکاری ڕێکخراوه نێودهوڵەتییەکان لە بەرامبەر نەخۆشییە گوازراوهکان
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ف
ـە� و ئابووریەکانیــان پەســند کــردوه ،بــە ئەندام¬بوونیــان
ـنب�ی و
ئــەو و�تانــەی جیهــان کــە پەیمانــە نێودهوڵەتیــەکا� تایبــەت بــە مافــە ڕۆشـ ي
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـۆرهکا� وهک پەیماننامــەی نێودهوڵـ ت
ف
ف
ـە� و
ـە� ،مافــه ئابــووری،
ـند¬کرد� بڕیارنامــە جۆراوجـ
لــە نــاو ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� ،پەسـ
ڵ
ڵ
ـنب�ییەکانیان لــە ســا� 1966ی زاییـ فـى ،بــۆ ڕێگــری و بەرهنگار¬بوونــەوه لــە نەخۆشــیه بەربــ�وهکان ،کۆمەڵــە ئەرکێکیــان گرتۆتــە ئەســتۆ .وهک
ڕۆشـ ي
ش
ـەکى دهســتووری کاری ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهانیــدا هاتــووه ،ســوود¬-وهرگرتن لــە بەرزتریــن ئاسـ تـى ســتاندهری تەندروسـ تـى و
لــە بــە� پێشـ ي
ـەالمە� ،یەکێکــە لەمافــه بنەڕهتیـ ف
ت
ف
ـەکا� هــەر تاکێــک ،بـ ج �
ـارودۆ� ئابــووری
ـە� جیــاوازی لــە ڕووی نــەژاد ،مەزهــەب ،يب�وبــاوهڕی ســیا� ،یــان بـ
سـ
ف ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـکەوتى و�تــان بــە شــێوهیەىك نایەکســان لــە ڕووی گرینگیــدان بــە ئام ـرازه تەندروســتییەکان و بەرهنگار¬¬بوونــەوهی
ـە� .هەروههــا پێشـ
و

ڵ
نەخۆشــیەکانیان بــە مەترســیەىك گشـ تـى لێکداوهتــەوه )2000 ,UN Economic and Social Council:5 ( .لــە درێــژهدا ئــەرىك یاسـ يـا� و�تـ فـا�
ئەنــدام دهخەینــەڕوو.

ڵ
ت
بابە�یەکەم:ڕێکاریڕێکخراوهنێودهوڵەتیەکانلەهەمبەرب�وبوونەوهیکۆڕۆنا

ڵ
ف
ف
چاالکییەکا� ش
جیها� بکەن
بە� تەندروسـ يـتى
بە گشـ تـى ڕێکخراوه نێودهوڵەتییەکان بە ئامرازی یاســا لە هەو� ئەوهدان بە ي �پى یاســا چاودێری لە
و چوارچێــوهی دیــاری کـراوی بــۆ پێناســە بکــەن هەروههــا لــە ت
کا� تەنگانــە و ڵب�وبوونــەوهی نەخۆشــیەکان ڕێوشـ ف
ـوێى یاسـ يـا� بــۆ کۆنـ تـ�ۆڵ کــردن و لــە
نــاو بـ ف
ـ� بەرپــرس و خەمخــۆری تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� لــە دوای بیسـ ف
ـرد� نەخۆشــیەکە بــدهن .لـ ي�ـ�هدا ڕێکخـراوی تەندروسـ تـى جیهانـ يـى وهک یەکەمـ ي ف
ـتى
ڵ
ڵب�وبوونــەوهی کۆڕۆنــا پێــش ئــەوهی بێتــە نــاو کاری یاســا� ناچاربــوو هەڵوێسـ تـى بەپەلــە بگرێتەبــەر و لــە چۆنیـ ت
ـاوکار� و یارمەتـ يـى بــۆ و�تــان
ـە� هـ
ي
ي
ـارد� یارمـ ت
بکۆڵێتــەوه وڕێنمــای گرنــگ لــه بــاره ی نــه خوشــیه کــه وه ده ربــکات ،هەروههــا ڕێکخـراوی نەتــەوه یەکگرتووهکانیــش بــە نـ ف
ـە� ڕاســتەوخۆ بــۆ

ڵ
و�تـ فـا� تووش¬بــوو هاتنــە مەیــدان)2020a ,world Health Organization( .
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ڵ
ن
ت
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ڵ
ت
ـۆر� ڕێکخ ـراوی تەندروســتى جیهـ فـا� دهرکــەوت کــە جۆرێــیك نـ �
ده� ڕاپـ ت
ـو� ڤایــرۆس ،واتــا ڤایــرۆ�
پــاش ماوهیــەک لــە ب�وبوونــەوهی کۆڕۆنــا ،لــە
ي
ي
ڵ
� ڵ
ي� ف
کۆڕۆنا ،بۆته هۆی ب�وبوونەوهی ئەم نەخۆشیه .ئەوهی جێگای سەرسوڕمانه،
خ�ا ب�وبوونەوهی ئەم ڤایرۆسەیە بوو لە ناو زۆرینەی
بەه�ی و ي
ڵ
ڵ
و�تـ فـا� جیهــان .لــە  2020/2/12لــە کۆنفڕانــیس ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى ،لەبــارهی ب�وبوونــەوهی ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا ،ســەرۆىك ڕێکخراوهکــە
ڵ
ف
ـارهکا� ڕۆژ فا� ســەرهتای ب�وبوونــەوهی ڤایرۆســەکە ڕایگەیانــد کــە ئەمــڕۆ ڕۆژی بەرهنگاربوونــەوه و
ئامــاژهی بــە مەترسـ يـى ئــەم ڤایرۆســه کــرد و لــە وتـ
دهرخسـ ف
اوىك ،ڕۆژی زانســت و چاوڕوونیــه نــەک کەوتنــه شــوێن پڕوپاگەنــدهی ج �
ـتى ڕاســتییەکانە نــەک دیل-بــوون لــە دهســت تــرس و دڵــەڕ �
� بنەمــا و
ڕۆژی هــاوکاری و هاودڵــى یەکـ تـ�ه نــەک تۆمەتبارکـ ف
ـرد� یەکـ تـ�)World Health Organization, 2020b( .
ي
هــاوکات لــە گــەڵ بەڕێوهچـ ف
ـوو� ئــەم کۆنفڕاســه ،ڕێکخـراوی نەتــەوه یەکگرتووهکانیــش کۆمەڵــە پێداویســتیەکیان ،بــە مەبەسـ تـى ڕووبەڕوو¬بوونــەوه،
ڵ
ڵ
ف
ڕهوانــەی هەندێــک و�ت ،لەوانــە ئەفریقــا ،کــرد( .زمــا� )3 :2020 ،ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� هەمــوو و�تێــیك ئــاگادار کــردهوه بــۆ ئــەوهی
ت
ف
ـز� لــەم ڤایرۆســه بگرنەبــەر و پێداگــری لــەوه کــرد کــە کۆڕۆنــا زۆر مەترســیدارانه لــە ســەر
ڕێوشــوێى پێویســت بــە مەبەســى بەرهنگاربوونــەوه و خۆپارێـ ي
ڵ
ف
ـنوورهکا� هــەر و�تێکدایــە)World Health Organization, 2020c: paragraph 3( .
سـ

ت
ت
جگــە لــە ڕوانگــەی یارمەتـ يـى و هـ
ـز� ،ئــەوهی لـ ي�ـ�هدا گرنگــە ئەوهیــە کــە هــەر دهوڵەتێــک لــە هــەر بارودۆخێکــدا
ـاوکار� و بــە تایبــە� چۆنیــە� خۆپارێـ ي
ي
ڵ
ف ڵ
ت
هاو� ف
�
نێودهوڵە�،
تیا� خۆیان لە بەرامبەرکۆمەڵگای
ت�وانینه یاساییەکان و لێکۆڵینەوه ،لە بارهی ئەرک و ما� و�تان لە ئاست
ناکرێ دهست لە ي ڕ
هەڵبگریــت )World Health Organization, 2020, July 20( .لــە ڕاســتیدا ،هەمــوو کێشــه جیهانیــەکان پێویســتیان بــه ڕێگەچــارهی جیهـ فـا�
ڵ
ڵ
 .گـ �
ـر� ئــەم جــۆره گرفتانــە تەنهــا بــە میکانـ ي فـ�ىم هاوڕابــوون و
هەیــه؛ ب�وبوونــەوهی نەخۆشــیه بەرب�وهکانیــش لــه چوارچیــوهی کێشــە جیهانیەکانــدان
ي
ڵ
 .هــەر لــەم ڕوانگەیــەوه ،بەپـ �ـى بنەمـ ف
ـتوور� ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� کومەڵێــک ڕێســا ســەبارهت
ـاکا� دهسـ
ـاوکار� نێــوان و�تــان دهکرێتــەوه
هـ
ي
ي
ي
ف
ڵ
ف
هەبوو� تەندروسـ تـى
به نەخوشــیه گوازراوهکان ( )IHR, International Health Regulationsلە ســا�  1969و  2005خراونەتە ڕوو .ما�

ڵ
ڵ ت
ف
ـەنب�یەکان ســا�  1969لــه
و ســەالمەت لــه مــادهی ( )25ڕاگەیێنــدراوی گشـ تـى مافــەکا� مــرۆڤ و پەیماننامــەی مافــه ئابــووری ،کۆمە�یــە� و ڕۆشـ ي
ڵ
مــادهی ( )12جەخـ تـى لەســەر کراوهتــەوه )World Health Organization, 2020c( .پێویســتە و�تـ فـا� جیهــان پابەنــدی ئــەم ڕێســا و یاســانە بــن
و ڕێکخـراوه نێودهوڵەتیــەکان بــە چــڕی چاودێــر� لــە ت
ڕهو� یاسـ يـا� تەندروسـ يـتى بکــەن.
ي
ڵ
ڵ
ف
ت
ت
ت
سەالمە� هاو�تیان
تەندروسى و
پابەند� و�تان لە بەرامبەر ما�
بابە� سێیەم :یاسای
ي
ف
ـەالمە� لــە بەنــدی ()1ی مــادهی ()25ی جاڕنامــەى جیهـ فـا� مافـ ف
ت
ـەکا� مــرۆڤ ،بــە فــەرىم ناســێندرا ،لــە
دوای ئــەوهی کــە مــا� تەندروسـ تـى و سـ
ڵ
ڵ
ـە� و ڕوشــنب� ف
کۆمە�یـ ت
پەیماننامــەی نێودهوڵەتـ يـى مافــە ئابــووری،
یەکا� ســا� 1966ی زاییـ فـى دیســان بــاس کراوهتــەوه؛ بەپـ ي �ـى مــادهی ()12ی ئــەم
ي
ف
ف
ت
ڵ ف
ت
دهروو� بــە شــێوهیەىك فــەرىم بــە مــا� هــەر کەســێیك دهزانــن .بەپـ ي �ـى بەنــدی
ـتە� و
پەیماننامەیــە ،و�تــا� جیهــان ،بەرزتریــن ئاســى ســەالمە� جەسـ ي
ڵ
جێبە�¬کـ ف
ج �
ـرد�
گ�اونەتەبــەر کــە پێویســته و�تـ فـا� ئەنــدام لــەم پەیماننامەیــه بــە مەبەسـ تـى باشـ تـ�
(دووهم)ی هەمــان مــاده ،کۆمەڵێــک ڕێوشــوێن ي

ڕێســاکان بیگرنەبــەر.
ف
ت
نێودهوڵەتییەکا� پەتاگەىل گوازراوه
بابە� چوارهم :ڕههەنده یاساییە
� ڕوانگــەی یاســای نێودهوڵـ ت
ـ� لــە چۆنیـ ت
بــۆ تێگەیشـ ت ف
ـە� ڕووبەڕووبوونــەوهی یاسـ يـا� لــە گــەڵ ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا پێویســتە لــە �
ـە� ســەیری ڕههەنــده
ف
ـاوازهکا� ئــەم پەتایــە بکەیــن.
جیـ
ئەلف) کەم کردنەوه
ت
ت
گشى ،ڤایرۆ� کۆڕۆنا لە ناو �
نێودهڵە� ،جێگەی باس¬کردن و لێکۆڵینەوهیە:
� ڕههەندی یاسای
بە
ف
ف
جیها� ()WHO؛
تەندروستى
یاساکا� ڕێکخراوی
-1لە ڕوانگەی بڕیار و
ي
ف
ف
مافەکا� مرۆڤ)؛
جیهانى
مافەکا� مرۆڤ (جاڕنامەی
-2لە ڕوانگەی یاسای
ي
ت
ش
ت
نێودهوڵە�.
ئاساییس
ئاشى و
-3لە ڕوانگەی

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ف
ف
ت
بابە� پێنجەم:
جیها�
تەندروستى
ڕێساکا� ڕێکخراوی
ي

ئاســاییه کاتێــک کــە لــە ســەر یاســای تەندروســتى نێودهوڵـ ت
ـە� دهدوێـ ي ف
ـ� ،یەکــەم جــار لەبــارهی ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� قســە بکەیــن.
ي
ڵ
ف
ف
ف
ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� دوای ســا� 1948ی زاییـ فـى ،الیــە� ســەرهىك بــاس و خــوا� تەندروسـ يـتى جیهــا� بــووه؛ کار و چاالکیــەکا� ئــەم
ڕێکخـراوه زۆر فراوانــە و لــە ســەر بنەمــای دهســتووری ڕێکخراوهکەیــه کــە بەپـ ي �ـى بڕیــار و یاســای ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� کۆمەڵێــک ڕێســای

ڵ
ڵ
لــە ژێــر نــاوی (ڕێســای تایبــەت بــە تەندروسـ يـتى جیهـ فـا�  )international Health Regulations, IHRلــە ســا�  2005پەســند کــردووه و ســا�

 2007چۆتــه واری جێبـ ج �
ـە� کــردن.
ڵ
ڵ
ڵ
ف
ـارهکا� ســا�  2005وێنــەی دووهىم ئــەو بڕیارانەیــە کــە لــە ســا�  1969پەســند کـراون؛ بــە لەبەرچاوگرتـ فـى ب�وبوونــەوهی نەخۆشــیە گــوازراوهکان
بڕیـ
ڵ
لــە مــاوهی ئــەو سا�نەشــدا ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� بـ يـ�ی لــەم بابەتــە کردۆتــەوه ،هــەر بۆیــە بەرنامەیــان بــۆ کۆمەڵێــک ڕێســا ،لــە چوارچێــوهی
ڵ
ف
دهب�نێــت ،یەکــەم،
ـاواز� ســەرهىك ي
( ،)IHRداڕشــتووه .ئەگــەر بمانــەوێ جیاوازیــەک لــە نێــوان بڕیــارهکا� ســا�  1969و  2005بکەیــن ،دوو جیـ ي
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
ـد� و�تــان لــە ڕێســای ()IHRی ســا�  2005بــە بــەراورد بــە
ڕێســای ()IHRی ســا�  1969تەنهــا دهربــارهی کۆمەڵــە نەخۆشــیێکە ،بــە�م پابەنـ ي
ڵ
ڵ
ف
ـارهکا� تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� دهدوێـ ي ف
ـ� لــە ســەر بنەمــای بەنــدی (ئەلــف)
ســا�  1969زۆر فراوانـ تـ� بــووه .خــا� گرینــگ ئەوهیــە کاتێــک لــە بــارهی بڕیـ

ی مــادهی ( )21و مــادهی ()22ی دهســتووری ڕێکخ ـراوی تەندروســتى جیهـ فـا� قســه دهکەیــن کــە ڕێگــەی بــە ئەنجوومـ ف
ـە� ڕێکخراوهکــە داوه
ي
ڵ
ت
ـد�
بــە جۆرێــک یاســادانەر بێــت؛ کۆمەڵێــک یاســا لــە ســەر ئاســى ناوخــۆ پێویســتیان بــە پەســندکردن نیــە ،بــە�م دهکــرێ بگوتــرێ لــە ڕووی پابەنـ ي
ڵ
یاســاییەوه تــا ڕادهیــەک وهک پەیماننامــە نێودهوڵەتیەکانــن( ،عســکری )2 :2020 ،واتــا و�تـ فـا� ئەنــدام لــە ڕێکخراوهکــە دهتوانــن ئــەم یاســایانەی لــە
ســەرهوه بــاس کـران پەســند نەکــەن یــان ڕایگــرن و ئەگــەر هەڵوێسـ تـى خۆیــان تــا ئــەو وادهیــەی کــە کاتەکــەی دیــاری کـراوه دهرنەبــڕن یاســاکە جێبـ ج �
ـە�

دهبێــت.

ش
بە�یەکەم:
جیهان�
ڕێسایتەندروست�
ی
ی

ڵ
ڵ ف
ف
ف
ـد�
ـد� خــودی ڕێکخراوهکــە ،پابەنـ ي
ـد� و�تــا� ئەنــدام و پابەنـ ي
ڕێســاکا� تەندروسـ يـتى جیهــا� ســا�  2005دوو جــۆر ئــەرک لەخــۆ دهگرێــت ،پابەنـ ي
ڵ
ڵ
ڵ
ـە� نێودهوڵـ ت
و�تـ فـا� تووشــبوو بــە نەخوشــیە گــوازراوهکان ،کــە دهتوانــن الیـ ف
ـە� بــن و و�تـ فـا� دیکــە؛ ئــەرىك
تایبــەت بــە و�تانیــش چەنــد جۆرێکــن،

ڵ
ڵ
ڵ
و� ف
ش
سەرهىك
توو� نەخوشیەىك گوازراوه دهبێت و دهتوانێتت
تا� دیکە ئەوهیە کە لەم بارودۆخانەدا هاوکاری ڕێکخراوهکە بن .بە�م و�تێک کە
ڵ
� ئــەرىك بنـ ت
ـە� ،بەپـ �ـى کۆمەڵــە ڕێسـ ف
الیـ ف
ـە� نێودهوڵەتـ يـى هـ ج �
ـاکا� تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى ســا� � ،2005
ـەڕه� بــۆ دیــاری کـراون:
ي
ـە� بــکات ،لــە کاتێکــدا ئــەم ڕێســایانه خـ ف
یەکەمیــان ،ئەوهیــە کــە هەمــوو ڕێســاکە بــە شــێوهیەىك گشـ تـى و یەکپارچــە جێبـ ج �
ـاوه� وردهکاریــەىك زۆرن( .
)2008a ,Organization:12

ڵ
دووهم ،خاڵێــیك گرنــگ کــە لــە ڕێسـ ف
ـاکا� تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى سـ ڵـا�  1969ئامــاژهی پ �
� نەک ـراوه و لــە ســا�  2005زیــاد ک ـراوه ئەوهیــە کــە کاتێــک
ڵ
دهوڵەتێــک تـ ش
ج �
ـت¬بە� ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� و و�تـ فـا� ئەنــدام ئــاگادار بکاتــەوه ،بــە
ـوو� نەخۆشــیەىك گــوازراوه دهبێــت ،پێویســتە دهسـ
ڵ
واتایەىك¬تــر دهبێــت هــەواڵ و زانیــاری ڕوون ڕابگەیێنێــت؛ ئەمــەش ئەرکێکــە کەوتۆتــە سەرشـ فـا� هەمــوو و�تـ فـا� ئەنــدام و دهبێــت کاری پێبکــەن .ئــەم

ڵ
ڵ
ڵ ف
ـۆ� و بێگانــه و هەمــوو ئــەوکا� و شــتومەکانەش دهگرێتــەوه کــە لــەو و�تانــەوه هەنــارده دهکرێــن .ســەبارهت بــە
ئەرکــە تایبەتــە بــە هەمــوو هاو�تیــا� خـ ي
ڵ
ـت-بە� هاوکاریـ ف
ج �
ـەکا�،
ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� هــەر لــە گــەڵ ئــەوهی کــە بابەتێــیك لــەم جــۆره لــە الیــەن و�تێــک ڕادهگەیەنرێــت دهبێــت دهسـ
ڵ
بــە تایبــەت لــە بــواری تەکنیــیك و پزیشــیك ،بــۆ ئــەو دهوڵەتــە دهســتەبەر بــکات ،بــۆ ئــەوهی نەخۆشــیەکە پــەره نەســتێنێت و زیــاد لــە ســنووری خــۆی بــ�و
ڵ
ف
ـنوورهکا� ئــەو دهوڵەتــە تێپــەڕ نــەکات و لــە نــاو خــودی ئــەو و�تەشــدا کۆنـ تـ�ۆڵ بکرێــت و لــە نــاو جب�ێــت .لــە هەمــان کاتــدا ڕێکخـراوی
نەبێتــەوه و لــە سـ
ده� لــە گــەڵ تــەواوی ئەندامـ فـا� ڕێکخراوهکــە و کۆمەڵــە ڕێکخراوێــیك نێودهوڵـ ت
تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� بەرپرســیاره لــەوهی کــە ج �
ـە� و هەرێمیــەکان بەپـ ي �ـى
ڵ
ڕێوشـ ف
ـوێى دیاری¬کـراو ،ڕێســای تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� بگرێتەبــەر ،تاکــوو بتوانرێــت بەپـ ي �ـى توانــا ڕێگــە لــە ب�وبوونــەوهی نەخۆشــیەکە بگــرن.

ڵ
و�تــان و ڵب�وکردهنەوهیانــە ،وهک دهبینـ ي ف
ـ� ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� بــەردهوام
ئــەرىك ســێیەىم ڕێکخراوهکــە ،وهرگرتـ فـى هــەواڵ و زانیاریــه لــە
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ڵ
ڵ
ـار� تووش¬بــوون لــە و�تــان بــ�و دهکاتــەوه)13 :2008a ,Organization( .
زانیـ ي
ڵ
ئــەم ڕێســایانەی کــە ئەنجوومەنەکــە داینــاون بــە تەنهــا کۆمەڵێــک ڕاگەیەنــدراو نـ ي ف
ـ� ،بەڵکــوو کۆمەڵێــک ڕێســای تۆکمــەن بــۆ هەمــوو و�تـ فـا� ئەنــدام
ڵ
ـوێى چارهســەر ف
و پابەنــد� یاســای نێودهوڵـ ت
ـە� هەیــە .هــەر لــەم ڕێســایانەدا میکانـ ي فـ�م و ڕێوشـ ف
کرد� ناکــۆىك نێــوان و�تــان لــە ســەر شرسۆڤــە یــان
ي
ـر� ڕێســاکان دانـراون ،کــە لــە ســەرهتادا ڕێگەچــارهی دۆســتانەی بــۆ چارهســەر ف
جێبە�¬کـ ف
ج �
کرد� ئــەو ناکۆکیانــە دانــاوه کــە ئەگــەر نەگەیشــتنه ئەنجــام
ڵ
بــە ڕێگــەی داوهری ،بــەو شــێوهیەی کــە لــە ڕێســاکەدا هاتــووه ،چارهســەر دهکرێــت؛ بــە�م ئەگــەر لــە نێــوان ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� و
ڵ
ڵ
کرد� ناکۆکیەکــە لــە الیــەن ئەنجومـ ف
و�تــان ناکۆکیــەک دروســت بــوو ڕێــکاری چارهســەر ف
ـە� ڕێکخراوهکــەوه چارهســەر دهکرێــت .کەواتــا
و�ت یــان
ـێل¬کرد� ڕێســای ڕێکخراوهکــە بــەم ڕێگایانــه چارهســەر دهکرێــت )2008a ,Organization( .ڕێسـ ف
ف
ـاکا� تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى دهبێــت بــە
پێشـ
ڵ
ـاوکار� و�تــان پێکــەوه جێبـ ج �
ـە� بکرێــت؛  WHOبــە تەنهـ يـا� توانــای گرتنەبــەری هەمــوو ئــەو ڕێوشــوێنانەی نیــه .لــەم کاتانــەدا کۆمەڵێــک کێشــەی
هـ
ي
ڵ
وهک کێشــەی بودجه ،تا ڕادهیەک دهسـ تـى ڕێکخراوهکە دهبەســتێت ،هەر بۆیه لە ناو ڕێسـ ف
ـاکا� ڕێکخراوهکەدا ئاماژه بەوه دراوه کە دهبێت و�تان
ف
لــە ت
ف
ـەرهەڵدا� کارهســات و نەخۆشــیە گــوازراوهکان بــە نموونــه ی بـ
کا� سـ
ـارودۆ� ئێســتای جیهــان ،هاوکاربــن( .عســکری)3 :2020 ،

ڵ
ن
ش
ت
تانوگرف�سیا�
کاروباریناوخۆ�و�
بە�دووهم:دهست¬تێوهردا�
ی

ڵ
جگــە لەوانــە ،کێشــەی سیاســیش بـ ف
ـ� بــە دهســتووری نەتــەوه یەکگرتــووهکان و بــۆ پاراسـ ف
و�تــان بــە پشت-بەسـ ت ف
ـەروهر�
ـتى سـ
ـوو� هەیــە .زۆرێــک لــە
ي
ڵ
ـت¬تێوهردا� ڕههــای ڕێکخ ـراوه نێودهوڵەتیـ ف
ف
ـە� ت� دهوڵـ ت
ـەکا� تەندروسـ تـى نــادهن و تــا ئــەو جێگــەی بتوانــن هــەوڵ
ـە� خۆیــان ڕێگــە بــە دهسـ
و دهسـ

ڵ
دهدهن کێشــە یاســاییەکانیان لــە بەرامبــەر پەتایــەىك گوازراوهییــش لــە چوارچێــوهی دهســە�ت و یاســا ناوخۆییەکانیــان چارهســەر بکــەن .لــە گــەڵ
ئەوهشــدا دهوڵەتــان ناچــارن لــە هەندێــک بــواردا پابەنــدی یاســا جیهانیــەکان و یاسـ ف
ـاکا� ڕێکخ ـراوه نێودهوڵەتیــەکان بــن و بــە شــێوهیەىك ســنوردار
ڵ
ڵ
و�تێــک بــەوه ڕازی نەبــن کــە ڕێکخراوێــیك نێودهوڵـ ت
ـە� لــە ناوخــۆی و�تەکەیانــدا ڕۆڵێــیك
ڕێگــەی دهســت¬تێوهردانیان پێبــدهن .رسوشــتیه کــە کۆمەڵــە
ڵ
و�تــان دهتوانــن هەڵوێســت وهرگــرن یــان مــەرج لــە ســەر ئــەم ڕێســایانه دابنـ ي� ف
زۆری هـ ج �
ـ�( ،مــاده )62؛ بــۆ
ـە� .یــان وهک پێشـ تـ� ئاماژهمــان بــۆ کــرد،
ڵ
ف
ـووهکا� ئەمەریــکا تاکــە و�تێکــە کــە بــە دوو شــێواز مـ ج
ـەر� لــە ســەر ئــەم ڕێســایه دانــاوه ،یەکــەم مــەرج ئەوهیــە کــە ئەمەریــکا
نموونــە ،ویایەتــه یەکگرتـ

ڵ
ف ڵ
ـەربازیەکا� و�تەکــەی ناگرێتــەوه ،بــە تایبــەت لــە
وهک و�تێــیك فیــدراڵ لــە جیـ تـا� هەمــوو ویایەتــەکان پابەنــد نیــه ،دووهم ،ئــەم پابەندیــە هـ ي� فـ�ه سـ
ف
جێبە�¬کـ ف
ج �
ـەربازیەکا� ڕێگــر بێــت& Organization, 2008b: 37( .
ـرد� ئــەم ڕێســایه لــە بــەردهم چــاالىك و ئەرکــە سـ
کات و بارودۆخێکــدا کــە
ڵ
ڵ
ف
 )60ئــەم ڕێســایه وهک پەیماننامــەی نێودهوڵەتــى تایبــەت بــە پەیماننامـ ف
ـەکا� ســا�  1969ــیە ،لــەم ڕێسایەشــدا مــا� تانــە ،لــە ســەر ئــەو و�تــەی کــە
ي
ڵ
ف�
داده� ،هەیــە .کۆمــاری ئیســاىم ئـ يـ�ان تاکــە و�تــه کــە تانــەی هەبــووه لــە ســەر ئــەو مەرجــەی کــە ئەمەریــکا داینــاوه و ئامــاژهی
مــەرج لــە ســەر ڕێســاکە
ڵ
بــەوه داوه کــە ئەمەریــکا بــەم مەرجــەی کــە داینــاوه لــە قورســا� ڕێسـ ف
ـاکا� تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� ســا� 2005ی کــەم کــردوه و جەخـ تـى لــەوه کردۆتــەوه
ي
کــە ئەمەریــکا هــەوڵ دهدات یاســا ناوخوییـ ف
ـەکا� خــۆی لــە پیــش یاســا نێودهوڵەتیــەکان دابنێــت)2008b ,Organization: 61( .

ش
يف
بە� سێیەم:
میکان�ىم چارهسەری پەتای گوازهر لە الیەن IHR
ف
لــە ڕوانگــەی یاســای مافـ ف
ف
ـەنگاند� ئــەم نەخۆشــیە دهتوانرێــت ئامــاژهی پ �
� بدرێتــت ،مــا�
ـەکا� مــرۆڤ ( ،)2020 ,HRWالیەنێــیك دیکــە کــە بــۆ هەڵسـ
هەبـ ف
ـوو� ســەالمەت یــان مـ فـا� تەندروســتیە .بــەم شــێوهیە شرسۆڤــەی ژمــاره ()14ی مـ فـا� تەندروســت¬بوون ئــەم الیەنانــه دهگرێتــەوه:
-1ڕێزگرتن ()respect
ف
-2پشتیوا� یان پار ت ف
اس� ()protect
-3هێنانەدی ()fulfillment
ڵ
بەپـ ي �ـى خـ ڵـا� یەکــەم ،دهبێــت و�تــان دڵنیـ يـا� ئــەوه بــدهن کــە هەمــوو تاکــەکان ڕێزیــان �
بگ�ێــت ،لەوانــەش ئــەو کەســانەی کــە بەندک ـراون دهبێــت
ىل ي
ف
بگ�ێــت .مەبەســت لــە پاراسـ ت ف
ـ� ،واتــا ڕێگــە بــە کۆمپانیــا و الیەنــه تایبەتــەکان نەدریــت کــە بارودۆخەکــە
بەپـ ي �ـى هەمــوو ڕێــکارهکا� بەندکردنــەوه ڕێزیــان ي
بــە هــەل وهربگــرن و دهســت بــە ســەر پێداویســتیە تایبەتــەکان بــۆ ئــەو نەخۆشــیە بگــرن ،هــەر بۆیــە دهوڵــەت دهبێــت ڕێگــر ج �
� لــەم جــۆره کارانــه.
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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()United Nations human rights, 1948
ڵ
ف
ـر�
مەبەســت لــە خــا� ســێیەم هێنانــەدی ئــەو میکانـ يـ�م و ڕێوشــوێنانەیه کــە دهوڵــەت دهبێــت بیانگرێتەبــەر چ لــە ڕێگــەی یاســادانان یــان چاودیـ ي
ڵ
ف
جێبە�-کـ ف
ج �
ـرد� ڕێســای تایبــەت بــە بارودۆخەکــە .کورتەکــەی ئەوهیــە کــە نابێــت هیــچ جیاوازیــەک بــۆ مــا� تەندروســت¬بوون لــە نێــوان هاو�تیـ فـا�
دهوڵەتــەکان بکرێــت و دهبێــت ئــەو مافانــە هەمــوو تاکـ ف
ـەکا� کۆمەڵــگا بگرێتــەوه )United Nations human rights, 1948( .هەروههــا لــە

ف
ڤ
ف
ج �
جێبە�¬کــردن و ڕێزگرتـ فـى ئــەم ڕێســایه ســەبارهت بــە بەندکـراوان کراوهتــەوه ،یــان ئەگــەر مــا�
دادگای مــا� مــرۆ� ئەوروپــا پێداگــری زۆر لــە ســەر

تەندروســت¬بوون لــە شـ ف
ـوێى کارکردنــدا بکەوێتــە مەتــر� خــاوهن کار بەرپرســه لــە بارودۆخەکــە( .عســکری)2020:4 ،
ف
ـت¬بوو� زانیــار� وهک یەکێــک لــە خاڵـ ف
ف
مـ فـا� دواتــر کــە لــە نــاو سیســتەىم یاسـ ف
ـاکا� مـ فـا� مرۆڤــدا هاتــووه ،بریتـ ي ف
ـەکا� پابەندبــوون
ـ� لــە مــا� بەردهسـ
ي
ڵ
بــە مـ فـا� ئــازاد� ڕادهربڕیــن .هــەر وهک چــۆن لــە بڕیــاری ژمــاره ()59ی کۆمەڵــەی نێودهوڵـ ت
ـە� ڕێکخ ـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان لــە ســا� 1946
ي
ف
ف
و هەروههــا لــە مــادهی ()19ی ڕاگەیێنــدروای جیهانـ يـى مافــەکا� مــرۆڤ و مــادهی ()19ی پەیماننامــەی مافــه مــەده� و سیاســیەکاندا هاتــوه؛ بــە
ف
ف
ت
اد� ڕادهربڕیــن ســنوردار دهکات .هـ پ
ـەر� پەیوهنــدی بــە هــەواڵ و زانیاریــەکان
شــێوهیەىك گشــى کۆمەڵێــک بەنــد لــە بــارودۆ� زۆر تایبەتــدا مــا� ئــاز ي
ف
ـەڕوو� و ئاشــکرایانە بخرێنــە بەردهســت چوونکــە پەیوهنــدی بــە تەندروسـ تـى و
لــە بــارهی ئــەم نەخۆشــیە یــان ئــەم ڤایرۆســە هەیــە دهبێــت زۆر بـ
سـ
ـەالمەتى کۆمەڵــگاوه هەیــە( .عســکری)5 :2020 ،
ي
ف
ش
بە� چوارهم :ما� کارکردن و هاوکارییە مرۆییەکان

ت ڵ
ف
لــە چوارچێــوهی مافـ ف
کا� ب�وبوونــەوهی نەخۆشــیە
ـەکا� مــرۆڤ دهکرێــت دهربــارهی مــا� پێشــکەوتنیش لێکدانــەوه بکرێــت ،بــە تایبــەت لــە
ت ڵ
ڵ
ف
(ئامانجەکا�
کا� ب�وبوونەوهی ئەم جۆره نەخۆشیانە زۆر لە کار و پیشەکان پەکیان دهکەوێت ،هەر بۆیە لە ناو
بەرب�وهکان؛ وهک ئاشکرایه لە

هــەزارهی پێشــکەوتن ژمــاره  )MDJ 6و (هیـ ف
ف
ـکەوتى پایــەدار ژمــاره  )SDJ 3ئامــاژه بــەم الیەنــەش دراوه.
ـواکا� پێشـ
ـە� بەرفـر ف
ـە� نێودهوڵـ ت
مافێــیك دیکــە ،مـ فـا� وهرگرتـ فـى هاوکارییــه مرۆڤایەتیەکانــه .ئــەم نەخۆشــیە کۆمەڵێــک ڕههەنــد و الیـ ف
اوا� هەیــە؛ هــەروهک لــە نــاو
ـوو� نێودهوڵـ ت
ڕهشــنوو� مـ فـا� یەکبـ ف
ـە� مافـ ف
ـە� ،کــە لــە الیــەن هەواڵنـ �ـ�ی ئەنجومـ ف
ـەکا� مــرۆڤ دراوهتــه دهســت کۆمەڵــگای نێودهوڵەتـ يـى ڕێکخـراوی
ي
نەتــەوه یەکگرتــووهکان ،جەخــت لــەوه کراوهتــەوه کــە فریاکەوتنــه مرۆڤایەتیــەکان یەکێکــن لــەو مافانــەی کــە لــە نــاو چوارچێــوهی مافـ ف
ـەکا� مــرۆڤ

ڵ
ف
ـارودۆ� ئــەو و�تانــەی کــە ئابلۆقەیــان خراوهتــه ســەر لەبەرچــاو
بگ�ێــن( .عســکری )5 :2020 ،بۆیــە لــەم ڕوانگەیــەوه دهکرێــت بـ
دهبێــت لەبەرچــاو ي
بگ�ێــت.
ي

ڵ
ن
ش
اد�هاو�تیان
بە�پێنجەم:کەرهنتینەکردنوما�ئاز ی

کا� کەرهنتینەکــردن ،بــە هــۆی نەخۆشــیە گــوازراوهکان ،دژیەکــى لــە نــاو مافـ ف
هەروههــا لــە ت
ـەکا� مرۆڤــدا دروســت دهبێــت .ڕهنگــە بــاس لــەوه بکرێــت
ي
ڵ
یــان بگوترێــت کــە ئیمــه مـ فـا� ئــازاد� هاتوچۆکردنمــان بەپـ �ـى مــادهی ()12ی پەیماننامــەی مافــه مـ ف
ـەده� و سیاســیەکان هەیــە ،بــە�م رسوشــتیه لــەم
ي
ي
ف
ـنوردار-کرد� ئــازاد� هاتوچــۆ ف
داب�ێــت.
کاتــەدا بەنــدی ( )3لــە مــادهی ()12ی تەندروسـ يـتى گشـ تـى وهک هۆکارێــک بــۆ سـ
ي
ڵ
ف
کا� نـ ف
لــە ت
ـارد� یارمەتیــە مرۆڤایەتیەکانیــش پێدهچێــت لــە گــەڵ مــا� سـ
ـەروهر� و�ت کێشــە دروســت بێــت ،بــە تایبــەت کاتێــک کــە دهوڵــەت
ي
ف ڵ
ڵ
ت ڵ
ل�نــەی یاســای نێودهوڵـ ت
و�تەکــەی لــە دهســت بگرێــت و بەڕێــوهی ببــات .هــەر بۆیــە ي� ش
ـە� لــە ســا�  2016بــا�
ـ�ۆ� بــارودۆ�
دهیەوێــت خــۆی کۆنـ ڕ
ئــەم بابەتــەی کــردووه ( ،)2016 ,Commissionلـ ي�ـ�هدا دهبێــت هەڵوهســتە لــە ســەر �
� خــاڵ بکەینــەوه:

ل�نــەی یاســای نێودهوڵـ ت
یەکــەم ،لــە نــاو پــڕۆژهی ي� ش
ـە� ،تایبــەت بــە کارهســات یــان ( ،)disasterپێناســەیەىك زۆر گشـ تـى لــە کارهســاتەکان ک ـراوه کــە
ڵ
بەرب�وهکانیــش لــە چوارچێــوهی کارهســاتەکاندا ف
داب�ێــن( مــاده )Commission, 2016: 2( .)3
دهکرێــت نەخۆشــیە
ڵ
ـە� لــە کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـرد� یارمـ ت
دووهم ،ســەبارهت بــە داواکـ ف
ـە� یــان لــە و�تـ فـا� دیکــە بــۆ دهوڵەتــەکان هەندێــک ئــەرک دانـراون ،لــە کاتێکــدا ڕهنگــە

ڵ
و�تانــە توانــای بەرهنگاربوونــەوهی ئــەو گرفتانەیــان نەبێــت و نەتوانــن ئــەو کارهســاته بــە تــەواوی کونـ تـ�ۆڵ بکــەن و کۆتــا� بهێـ ف ف
ـ�.
خــودی ئــەو
ي
ڕ
ڵ
ت
ت
ف
ت
ت
ت
یارمە�.
پێداویسى بە و� ت� داواکاری
یارمە� و
پیدا�
نێودهوڵە� سەبارهت بە
بەرپرسیارێى کۆمەڵگای
سێیەم،
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ت
ت
ش
ت
بابە� شەشەم:
نێودهوڵە�
ئاساییس
ئاشى و
پەیوهند� نەخۆشیە گوازراوهکان بە
ي

گ
بابەتێــیك دیکــەی یاســای نێودهوڵەتــى گشـ تـى کــە دهکرێــت لــەو چوارچێوهیەشــدا بــا� ئــەم نەخۆشــیە بکەیــن ،بابـ ت
ـە� گرنــیك پارێزگاری¬کــردن لــە
ي
ت
ف
ـاییس نێودهوڵەتیــه .لــەم ڕوانگەیــەوه ئەنجومــە� ئاسـ ش
ئاشـ تـى و ئاسـ ش
ـاییس نێودهوڵــە� و ڕێکخ ـراوی نەتەوهیــە کگرتــوهکان ،بەرپرســیاری یەکــەىم
ـاییس نێودهوڵـ ت
ـاییس نێودهوڵـ ت
ـە� .کاتێــک بــاس لــە ئاشـ تـى و ئاسـ ش
پارێزگاری¬کردنــن لــە ئاشـ تـى و ئاسـ ش
ـە� دهکرێــت ڕهنگــە زۆرینــه پێیــان وابێــت تەنهــا
ڵ
کارهکا� ئەنجومـ ف
ف
ف
ـیەکا� جەنــگ و بەکارهێنـ فـا� هـ ي� فـ� لــە چوارچێــوهی
دهبێــت مەترسـ
ـە� ئاســایش دابێــت ،بــە�م پێویســتە ئامــاژه بــەوه بکەیــن کــە

ـاییس نێودهوڵـ ت
ئەنجومـ ف
ـە� ئاســایش ،نەخـ ش
ـۆ� و ڤایــرۆ� وهک ئایــدز ( )HIV1یــان ئیبــۆالی وهک مەترســیەک بــۆ ســەر ئاشـ تـى و ئاسـ ش
ـە� دانــاوه و
ـاوهڕ� ئــەوه بکرێــت کــە بابـ ت
�
ش
ـە� کۆڕۆنــاش ( )COVID 19لــە
کۆمەڵێــک بڕیــاری لــە بــارهی ئــەو نەخــۆ� و ڤایرۆســانه دهرکــردوه .کەواتــا دهکرێــت چـ ي
ڵ
ف
ف
ف
بەرنامــەی کارهکا� ئەنجومــە� ئاســایش داب�یــت( ،مصفــا ،)6 :2020 ،بــە تایبــەت لــە کاتێکــدا کــە ئــەم نەخۆشــیە دهتوانێتــت بڕواتــه ئــەو و�تانــەش
ف
ـدادا� چەکدارانەیــان تێدایــه؛ وهک ئاشــکرایه لــەم کاتانــەدا مەترســیەىك زۆر فراوانـ تـ� ڕوودهدات .لــە ســەر ئــەم بابەتــە چــوار بڕیــاری تایبــەت
کــە پێکـ

ڵ
ـە� ئاســایش هــەن؛ دوو بڕیــار لــە ســەر بابـ ت
ـارهکا� ئەنجومـ ف
ف
ـە� ئایــدز و دوو بڕیــار لــە بــارهی ئیبــۆال.
بــە نەخۆشــیە بەربــ�وهکان لــە نــاو بڕیـ
ڵ
ڵ
ڵ
بەرب�وهکانــە کــە تێیــدا ئەنجومـ ف
یەکەمـ ي ف
ـە� ئاســایش ڕاشــکاوانه جەخـ تـى
ـ� بڕیــاری ژمــاره ( )1308ســا�  2000لــە ســەر ب�وبوونــەوهی نەخۆشــیە
ڵ
ڵ
ـاییس نێودهوڵـ ت
ف
وهکا� وهک ئایــدز کردۆتــەوه کــە دهتوانێــت ببێتــە مەترســیەک لــە ســەر یەکڕیــزی و ئاسـ ش
ـە�.
لــە ســەر ب�وبوونــەوهی نەخۆشــیە بەربــ�
()United Nations, 2018: 1
لــە سـ ڵـا�  2011بەپـ �ـى بڕیــاری ژمــاره ( ،)1983ئەنجومـ ف
ـە� ئاســایش پێشــوازی لــەوه کــردهوه کــە بــە مەبەسـ تـى بەرهنگاربوونــەوهی نەخۆشــیە
ي
ڵ
ڵ
ت
ف
ف
ت
ـاوکار� هــان
ـیاریێى و هـ
ـووهکا� وهک ئایــدز و دهرمــان کــرد� لــە ســەر ئاسـ تـى کۆمەڵــگای نێودهوڵــە� ،هەمــوو و�تــان بــۆ پابەنــدی و بەرپرسـ
بەرب�وبـ
ي
دهدات.

ڵ
ڵ
ف
ش
ئەنجومە� ئاســایش لە بڕیاری ژماره ()2177ی ســا�  2014بۆ یەکەم جار با� لەوه
نەخۆ� ئیبۆال ،کە لە ئەفریقا زیاتر ب�و بۆوه،
لە بارهی
ـە� دهبێتــە مەتــر� .کەواتــه بابەتێکــە کــە بــە تــەواوی ئەنجومـ ف
ـاییس نێودهوڵـ ت
کــرد کــە ئــەم نەخۆشــیە بــۆ ســەر ئاشـ تـى و ئاسـ ش
ـە� ئاســایش دهتوانێــت

کارهکا� خــۆی دایبنێــت و جارێیك¬تــر جەخـ تـى لــەوه کــردهوه کــە لــەم ڕوانگەیــەوه پێویســتمان بــە هــاوکار� نێودهوڵـ ت
ف
ـە� هەیــە.
لــە نــاو بەرنامــەی
ي
(الســقاف)2 :2020 ،

ڵ
ڵ
ـ� بــە توێژینەوهکەمــان بریتـ ي ف
خا�نــەی پەیوهسـ ت ف
ـ�
بڕیــاری دووهم ،بڕیــاری ژمــاره ( )2439لــە ســا�  ،2018کــە تێیــدا بــا� چەندیــن خــاڵ دهکات ،ئــەو
لە :

ڵ
ڵ
ت
بەرپرسیاریە� یەکەىم دهوڵەت ،واتا و� ت� کۆنگۆ بۆ بەرهنگاربوونەوهی کارهساتەکە بەرپرسیاری
یەکەم ،ب�وبوونەوهی ئەم نەخۆشیە لە کۆنگۆ،
یەکەمە.

ڵ
ڵ
دووهم ،ئــەو و�تــەی کــە نەخۆشــیەکەی تێــدا بــ�و بۆتــەوه دهبێــت زۆر بــە ڕوون و ڕاشــکاوانه زانیــاری و هــەواڵ بخاتــه بەردهســت کۆمەڵــگای
نێودهوڵـ ت
ـە�.

ڵ
ـە� لــە ڕووی ئابــووری و ئاســانکاری¬تر ،یارمـ ت
ســێیەم ،جەخــت لــەوه دهکاتــەوه کــە دهبێــت لــە ســەر ئاسـ تـى نێودهوڵـ ت
ـە� ئــەو و�تانــه بدرێــت بــۆ ئــەوهی
بتوانن کارهساتەکە ت
کون�ۆڵ بکەن)paragraph 6-16:UNAIDS, 2000 ( .
ڕ
کەواتــه ئــەوهی لەبــارهی نەخۆشــیە گــوازراوهکان ئاشــکرایه ،ئەوهیــە کــە تەنهــا ڕێــگای بەرهنگار¬¬بوونــەوهی ئــەو نەخـ ش
ـۆ� و پەتایانــەی لــە ڕابــردوودا

ف
ـە� لــە چوارچێــوهی ڕێسـ ف
ـە� ،یاســای نێودهوڵـ ت
هەبــوون و ئــەو ڤایرۆســە نوێیــەی کۆڕۆنــا ،بریتیــه لــە هــاوکاری لــە ســەر ئاسـ تـى نێودهوڵـ ت
ـاکا� مــا� مــرۆڤ
ف
و مافــه مرۆڤایتیــەکان و ڕێســای تایبــەت بــە ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهــا� ئــەم بابەتــەی ڕێــک خســتووه( .عســکری)8 :2020 ،
ڵ
ت
با� دووهم :تۆمار ف
نێودهوڵە�
کرد� سکا� لە دادگای دادی

ڵ
ف ڵ
و�تانــدا یاساناســەکان باســیان لــەوه کــرد چــۆن دهتوانرێــت الیـ ف
ـە�
ـەرهتاکا� ب�وبوونــەوهی ڤایرۆســەکه بــه نــاو
لــە دیــدگای یاسـ يـا� ،هــەر لەسـ

لێ�ســینەوهی لــه گــەڵ بکرێــت ،هــەر بۆیــه دهســتیان بــه لێکۆڵینــەوه لــه بنەمــا و دهســتووری دادگای دادی
پەیوهندیــدار جب�ێتــه بــەردهم دادگا و پ
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نێودهوڵـ ت
ف
ـادهکا� ( )63و ()64ی
ـە� کــرد )Huremagić & Kainz, 2020: paragraph 1( .بەپـ ي �ـى مــادهی ()76ی دهســتووری دادگاکــه و مـ
ڵ
ڵ
ف
دهســتووری ڕێکخ ـراوی تەندروســتى جیهـ فـا� کــه بــاس لــه ت
ـەرهەڵدا� کێشــه و گرفــت لــه گــەڵ و�تـ فـا� ئەنــدام یــان لــە نێــوان و�تـ فـا� ئەنــدام
کا� سـ
ي
ڵ
ڵ
ت
دهکرێــت .هــەر بەپـ ي �ـى ئــەم مادانــەی بــاس ک ـران دهکــرێ ســکا� لــە ســەر و�� کەمتەرخــەم بکرێــت.
گ
ڵ
بەپـ ي �ـى زانیاریــە گشــتیەکان لــە ســەر ئاسـ تـى میدیــا جیهانیــەکان ،ڤایــرۆ� کۆڕۆنــای نــوێ لــە ســەرهتای مانــیك ()12ی زاییـ فـى ســا�  2019لــە شــاری
ڵ
ـەو� فەرمــى دهوڵـ ت
(ووهــان)ی چـ ي ف
ـە� چـ ي ف
ـ� ســەری هەڵــدا( .بیگــدىل )1 :2020 ،یەکەمـ ي ف
ـ� ،بــە مەبەسـ تـى ڕووبەڕوو¬¬بوونــەوهی کۆڕۆنــا ،لــە
ـ� هـ
ي
ڵ
ڵ
و� ت� ي ف
هاو�تیـ فـا� چـ ي ف
ـ� و جیهــان لـ ي �ـى ج �
چ�¬یشــدا ئــەو کەســانەی
�¬ئــاگا بــوون ،لــە نــاو
 2020/1/20ئەنجامــدرا .لــە دهرئەنجامــدا نزیکــەی  50ڕۆژ
ف ڵ
ڵ
دهست¬گ� دهکران و ي �
بەپى یاسای ي ف
چ� ف
رسا
تاوا� ب�وکردنەوهی پڕوپاگەندهی ناڕاست
لەم ماوهدا هەواڵ و زانیاریەکیان ب�وبکردایه ته وه ،بە
ي

دهدران( .بیگــدىل )2 :2020 ،دهوڵـ ت
ـ� لــەو ماوهیــەدا لــە وتــار و هەواڵــە فەرمیەکانیــدا لــە بــری ئاگادارکردنــەوه و فـ �ـ�کار� و چۆنیـ ت
ـە� چـ ي ف
ـە� خۆپارێــزی
ي ي
بــۆ خەڵــک ،ئــەوهی ڕادهگەیانــد کــە پەتاکــە جێگــەی تــرس و نیگــەر فا� نیــه ،نەخۆشــیەىك چاوهڕوان¬کـراوه و بەتــەواوی لــە ژێــر چاودێــری دایــه .تــا ئــەو
ف
ڕادهیــەی کــە تەنانــەت یەکــەم قوربــا� ئــەو نەخۆشــیەی شــاردهوه( .بیگــدىل )2 :2020 ،دوای ئــەو ماوهیــه ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى ئــاگادار
ـارودۆ� مەتــر� تەندروســتى جیهانــى ڕاگەیانــد و هەواڵەکــەی دایــە دهز ف
ف
گاکا� ڕاگەیانــدن .ئــەم درهنگ¬کێشــانە بــوه
کرایــەوه و لــە  2020/1/30بـ
ي
ي
ڵ
ڵ
ڵ
هــۆی ڕێگربــوون لــەوهی کــە زۆرینــەی و�تــان نەتوانــن لــە زووتریــن کاتــدا ڕێگــری لــە گەیشـ ف
ـەر� و� ت� چـ ي ف
ـتى پەتاکــە بــۆ و�تەکەیــان بکــەن .ئەگـ پ
ـ�

ڵ
ڵ
ـارد� یارمـ ت
دواتــر لــە ڕێگــەی نـ ف
و�تــان هەوڵیــدا دواخسـ ف
ـار� بشــارێتەوه و بــەم جــۆره قەرهبــووی بکاتــەوه ،بــە�م
ـتى ئـ
ـە� بــۆ
ـاگادار� و شــاردنەوهی زانیـ ي
ي
ڵ
ـارد� یارمـ ت
ـ� دهرنەبــڕی و بەڵکــوو لــە بەرامبــەر نـ ف
ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� هیــچ هەڵوێســتێیك فــەرىم لــە بەرامبــەر ئــەو کارهی چـ ي ف
ـە� بــو و�تــان
ســوپا� ئاراســتەی چـ ي ف
ـ� کــرد.

ـاکا� سـ ڵـا�  1969و 2005ی ڕاگەیێنــدراوی گشـ تـى مافـ ف
بەپـ �ـى پێناســەی ئــەو ڕێســا و یاســانەی کــە پێشـ تـ� ئاماژهیــان پێکـرا ،وهک ڕێسـ ف
ـەکا� مــرۆڤ و
ي
ڵ
ڵ
ڵ
ف
ت
ف
ـەالمەتى هاو�تیان و ي �
بەپى ئەرىك دهوڵەتان ،و�تا� زیان پێکەوتوو دهتوانن ڕێگەی یاسـ يـا� لە ســەر و�� کەمتەرخەم بگرنەبەر .هەروهها
ما� سـ
ي
ڵ
و�تـ فـا� تووشــبوو دهتوانــن داوای یارمـ ت
بــەو پێیــەی کــە ڕێکخ ـراوه نێــوده و لــه تییــه کان دهسـ تـى یارمـ ت
ـاوکار�
ـە� و هـ
ـە� بــۆ تووشــبوان درێــژ دهکــەن،
ي
ـە� ،ئەنجومـ ف
ـاییس نێودهوڵـ ت
ف
لــە کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
اوهکا� تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� بکــەن .لــە الیــەىك دیکــە لــە ڕوانگــەی ئاسـ ش
ـە� ئاســایش
ـە� و ڕێکخـر

ـوا� لــە بەرامبــەر کۆڕۆنــاش هەمــان کار ئەنجــام بــدات و بــە چــاوی ئاسـ ش
وهک چــۆن لــە بەرامبــەر ئایــدز و ئیبــۆال هەندێــک ڕێــکاری گرتنــە بــەر دهتـ ف �
ـاییس
ڵ
ف
نێونەتــەوه� ســەیری بابەتەکــە بــکات .هەروههــا بەپـ �ـى یاسـ ف
ـاکا� بەنــدی (ئەلــف) و ڕێســای ســا� 2005ی ڕێکخ ـراوی تەندروسـ تـى جیهـ فـا� و مــا�
ي
ي
ڵ
زانیــار� بەپـ �ـى بڕیــاری 59ی کۆمەڵــەی نێودهوڵـ ت
ـە� ڕێکخ ـراوی نەتــەوه یەکگرتــووهکان ،دتوانرێــت و� ت� کەمتەرخــەم و خەتابــار ڕووبــەڕووی یاســا
ي
ي
بکرێتــەوه.

ڵ ن
ت
ت
بابە�یەکەم:
یاسا�و�تا�تووشبوو
هەڵوێس�
ی

ڵ
ڵ
ڵ
ف
اوهکا�
دوای ب�وبوونــەوهی کۆڕۆنــا لــە زۆربــەی و�تـ فـا� جیهــان ،زۆرینــەی یاســاناس و خــاوهن بۆچوونــە سیاســیەکان لــە و�تـ فـا� جیــاواز و ڕێکخ ـر
کۆمەڵــگای مـ ف
ـەده� ،ئەوهیــان ڕایاگەیانــد کــە دهبێــت لــە بەرامبــەر ئــەم کارهی چـ ي ف
بگ�ێتەبــەر( .ایمــن ســامه )2 :2020 ،لــەو
ـ� ،هەڵویسـ تـى یاسـ يـا� ي
ڵ
ـکا�کردن لــە چـ ي ف
کارانــەی کــە تــا ئێســتا لــە بەرامبــەر چـ ي ف
ـ� ( )tortهەڵوێسـ تـى
گ�اونەتەبــەر ،هەڵوێسـ تـى هەندێــک یاســانا� ئەمەریکایــه کــە بــە سـ
ـ� ي
ڵ
ڵ
ف
ف
و� ت� چـ ي ف
ـ� هەیــە کــە تــا ئەمــڕۆ
دادگاکا� ئەمەریــکا پێویسـ تـى بــە هەڵگرتـ فـى پارێـزگاری لــە ســەر
ـند¬کرد� ئــەم داواکاریــه لــە
خۆیــان نیشــاندا ،بــە�م پەسـ
ڵ
ف
یاســایەىك لــەو شــێوهیە لــە ئەمەریــکا بـ ف
دادگاکا� ناوخــۆی و� ت�
داواکار� ڕێــژهی زیانــەکان لــە
ـوو� نیــه .بەپـ ي �ـى زانیاریــەکان تــا ناوهڕاسـ تـى نیسـ فـا� 2020
ي
ئەمەریــکا نزیکــەی  20ترلیــون دۆالر بــووه( .بیگــدىل)5 :2020 ،
ف ڵ
هەروههــا ،لــه  2020/4/5وتەبـ � شـ�ی وهز ت
و� ت� چـ ي ف
ـ� لەبــارهی کۆڕۆنــا گاڵتەیــەىك تــاڵ
اره� تەندروسـ تـى کۆمــاری ئیســاىم ئـ ي�ـ�ان ڕایگەیانــد :ئامــارهکا�
ي
ڵ
ـەف�ی
بــوو بەرامبــەر بــە جیهــان .زۆرینــەی و�تــان بەپـ ي �ـى ئــەو ئامارانــه يب�وڕایــان وابــوو کــە ئــەم نەخۆشــیە وهک ئەنفلۆئەنزایــه .لــە بەرامبــەردا ،سـ ي
ڵ
ف
دهوڵـ ت
زۆرهکا� گــەىل چـ ي ف
ـە� چـ ي ف
ـ�
ـ� لــە تــاران لــە وه�مێــیك تونــددا ،لــە تــۆڕی سۆشــیال میدیـ يـا� تویتــەر ،ڕایگەیانــد "هیــوادارم ڕێــز لــە ڕاسـ تـى و هەوڵــە
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ـ� ،وتەبـ � شـ�ی وهز ت
اره� دهرهوهی ئـ �ـ�ان لــە چاوپێکەوتنێکــدا لــە بەرامبــەر نـ ف
ش
ـەف�ی چـ ي ف
ـت¬خۆ�
ـارد� یارمەتیەکانیــان دهسـ
بگــرن" .دوای تویتەکــەی سـ ي
ي
ي
ـەکا� پێشـ تـ�ی وتەبـ � شـ�ی وهز ت
ـ� کــرد .بــەم شــێوهیە ئـ �ـ�ان وتـ ف
لــە چـ ي ف
اره� تەندروسـ تـى کشــاندهوه و لــە بەرامبــەر چـ ي ف
ـ� پاشەکشــەی لــە هەڵوێسـ تـى خــۆی
ي
ي
کــردparagraph 2-3:)BBC Persian 2020 ( .
ڵ
ڵ
ت
ف
ف
و� ت� ي ف
گۆشى (شەمشەمه کوێره)یه ،کە ئەگەری دووباره ب�وبوونەوهی
فرۆشتى
هەڵگرتى قەدهغەی بازاڕی
چ�،
کارێیك سەرپێچیانەی دیکەی
ڵ
ڵ
ف
گە�ڵەکـ ف
اوهکا� چـ ي ف
و� ت� چـ ي ف
ـ�،
ـ� .ســەبارهت بــە کــرداره شــار
ـرد� داوا لــە ســەر
نەخۆشــیەکە لــەم ڕێگەیــەوه زۆره .ئەمــەش زهمینەیــەىك دیکەیــه بــۆ
ف ڵ
و� ت� چـ ي ف
ـ� ( )42هــەزار کــەس بــوون
ڕۆژنامــەی (واشینگتۆن-پۆســت) لــه  2020/4/5لــە هەواڵێکیــدا ئامــاژهی بــەوه داوه کــە ژمــارهی مــردووهکا�
نــەك ( )3500کــەس .ئــەم ناڕهزایـ ت
ـە� و دهنگۆیانــە نیشــانەی ئــەوهن لــە ئایندهیــەىك نزیکــدا کەیــیس یاسـ يـا� بــۆ ئــەم بابەتــە وهک یەکێــک لــە کەیســە
ف
گەورهکا� جیهان دهبێتەوه و دهنگدانەوهی زۆری �
ىل پەیدا دهبێت .بۆیە پێویســتە بە چاوێیك زانسـ تـى و یاسـ يـا� بۆ ئەم بابەتە ســەیری توانای یاســا
بکەیــن( .بیگــدىل)7 :2020 ،
ڵ
ش
بە� یەکەم :بنەمای دهسە� ت� دادگا

ڵ
ـە� ت� تەرافــو� ( :)Adversarialلــە دادبیـ فـى ترافوعیــدا تاوانبــار و داواکار بــە یەکــەوه ئــاگاداری کاری دادگایـ ي ف
ـ� و هــەردوو
ئەلــف) بەکارهێنـ فـا� دهسـ
ف
الیــەن مــا� بەرگرییــان هەیــە .بەپـ ي �ـى مــادهی ()75ی دهســتووری ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا�" ،هــەر بابــەت یــان لــە یەکـ تـ� تێنەگەیشــتنێک لــە
جێبە�¬کـ ف
ج �
ـرد� ئــەم دهســتووره دروســت بێــت ،بــە ڕێگــەی گفتوگــۆ یــان لــە ڕێگــەی کۆمەڵــەی ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا�
بــارهی شرسۆڤــە یــان
دهن�درێتــە دادگای دادی نێودهوڵـ ت
چارهســەر نەکرێــت ،لــە ڕێگــەی الیەنــه پەیوهندیدارهکانــەوه بەپـ �ـى دهســتووری دادگا �
ـە� ،مەگــەر ئــەوهی کــە
ي
ي

الیەنــەکان ڕێگەیــەىك دیکــە بگرنەبــەر")Organization, 1995: 17( .
ڵ
لێک-تێنەگەیشتى نێوان و� ف
ف
تا� ئەندام نەکراوه ،بۆیە تەنها ڕێکخراوهکە دهتوانێت بۆ
زۆر کەس لەو باوهڕهدان لەبەر ئەوهی لەم مادهیەدا با�
ڵ
دادگای دادی نێودهوڵـ ت
ـە� بگەڕێتــەوه .دادگا لــە هــەر بارودۆخیکــدا فەرمــان دهربــکات ئــەوا بڕیــاری ڕاوێژکاریــه ،بــە�م ئەمــە بڕیارێکــە کــە بــۆ ڕێکخراوهکــە
ڵ
و�تـ فـا� ئەنــدام پێویســته جێبـ ج �
ـە� بکرێــت .لــە بەرامبــەردا زۆرینــەی یاساناســەکان ،کــە لــە ســەر ئــەم بابەتــە نووســینیان هەیــە ( .بیگــدىل:2020 ،
و
 ،)9لــەو بــاوهرهدان کــە:
یەکەم ،ي �
بەپى دهستووری دادگا ،تەنها کێشەی نێوان دهوڵەتەکان دهتوانێت بچێتە دادگا.
دووهم ،واتــای کێشــە لــە مــادهی ()75ی لــە ســەر بۆچوونــه ڕاوێژکاریــەکان بــەکار نایــەت .بەڵکــوو بەپـ ي �ـى بەنــدی ()1ی مــادهی ()69ی پەیماننامــەی
نەتــەوه یەکگرتــووهکان ســوود لــە واژهی "بابـ ت
ـە� یاسـ يـا�" وهرگـ يـ�اوه.
ف
ڕێپێدا� داواکار� ڕای ڕاوێژکار� بەو شێوهیەی کە ي� ف
دهڵ� لە مادهی ()76ی دهستووری ڕێکخراوهکەدا هاتووه.
سێیەم،
ي
ي
ڵ
چــوارهم ،ئیلزاىم¬بـ ف
ـوو� بۆچوونــه ڕاوێژکاریــەکان پێوێسـ تـى بەوهیــه کــە دهبێــت لــە نــاو دهســتووری ڕێکخراوهکــەدا ئامــاژهی پ �
�¬بدرێتــت ،بــە�م لــە
دهســتووری ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى جیهانیــدا ئامــاژهی پێنەک ـراوه.
ڵ
ڵ
هەروههــا بەپـ �ـى بەنــدی ()4ی مــادهی ( )56لــە ڕێســا نێودهوڵەتیـ ف
ـەکا� تایبــەت بــە تەندروسـ تـى ســا�  ،)IHR( 2005و�تـ فـا� الیەنگــری ئــەم ڕێســایه
ي
ف
ف
دهتوانــن بەپـ ي �ـى بەنــدی ()1ی مــادهی ( )36لــە دهســتووری دادگا ڕێککــەون .ئەڵبەتــه دهبێــت مەرجــەکا� پێشــینەی هەبــوو� کێشــە و گفتوگۆکــردن
ڵ
ف
ت
ڕوو� مادهی ()75ی دهستووری دادگا ،ف
ف
گشى وادهردهکەوێت کە ي �
ت
تف
ال�-کەم لە قۆنا� یەکەمدا دهسە� ت� (شاراوه
بەپى ده�
بکرێ� ،بە
دیاری
یــان هەڵپەسـ ي�ـ�او)یان هەیــە)ICJ-CIJ.ORG( .
ڵ
ب) دهســە� ت� ڕاوێـژکاری :بەپـ ي �ـى مــادهی ()76ی دهســتووری ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� و بەنــدی ()2ی مــادهی ()96ی پەیماننامــەی نەتــەوه
ف
ف
ڵ ت
ت
کار� هەیــە .ئــەو پرســیاره چاوهڕوانک ـراوهی کــە دهکرێــت بخرێتــە
یەکگرتــوهکان ،دادگای دادی نێودهوڵــە� ،دهســە�� دهرکــرد� فەرمــا� ڕاوێ ـژ ي
ڵ
ف ڵ
ـ� بــۆ بەرهنگاربوونــەوهی ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا بەپـ �ـى یاســای نێودهوڵـ ت
و� ت� چـ ي ف
وه�مــدا پێـ پ �
ـە� بــووه؟ لــە
ـده�
بــەردهم دادگا ئەوهیــە کــە :ئایــا ڕێوشــوێنەکا�
ي
ـرۆ� بــە ئەنقەســت یــان بــە
کەمتەرخــەىم کرابێــت و بابەتــە یاسـ يـا� و مافــە تەندروســتیە جیهانیــەکان وهک پێویســت ڕهچــاو نەکرابــن یــان هەڵــەی مـ ي
نائەنقەســت ڕووی دابێــت ،بۆیــە توێــژهران و ڕێکخـراوه نێودهوڵەتیـ ف
ـەکا� تەندروسـ تـى جیهـ فـا� لــە ڕوانگــەی یاسـ يـا� کاری لــە ســەر دهکــەن .لــە درێــژهدا
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

https://www.huj.uoh.edu.iq

220 HUJ-Volume 5, Issue 3, September 2020

ڵ
تیشــک دهخرێتــە ســەر وه�ىم ئــەم پرســیاره.
ت
بابە� دووهم:
گریمانە�
داواکار� سەرهىك لە الیەن داواکاری
ي
ي
ڵ
ف
ف
و� ت� چـ ي ف
ـدهکا� دهســتووری ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� و ڕێســای تایبــەت بــە
ـکاند� بەنـ
ـ� تایبــەت بــە ڤایــرۆ� کۆڕۆنــا بریتیــە لــە شـ
کــرداری
ڵ
ف
جیها� سا�  ،2005بە تایبەت یاسا و ڕێسای تایبەت بە ئاگادارکردنەوه لە ڕووی کات و دواکەوتن لە خستنەڕووی ئەو زانیاریانەی
تەندروستى
ي
ف
کــە لــە مــادهکا� ( )63و ()64ی دهســتووری ڕێکخراوهکــەدا هاتــوون.

ن
ش
بە�یەکەم:گریمانەکا�داواکاری

ڵ
و� ت� چـ ي ف
لــە کاتێکــدا پ �
ـ� بەپـ ي �ـى ئــەو ڕێســایانەی کــە ئاماژهیــان پێــدرا کاری بکردایــه و ئــەرىك خــۆی بەپـ ي �ـى ئــەو ڕێوشــوێنانە جێبـ ج �
ـە�
� دهچێــت ئەگــەر
ت
بکردایــە ئەمــڕۆ ڕووبــەڕوووی ئــەو ڕێــژه بەرفراوانــەی ڵب�و¬بوونــەوهی ئــەم نەخۆشــیە نەدهبووینــەوه .لـ �ـ�هدا هەندێــک الیـ ف
داواکار�
ـە� حقــوو�
ي
ي
یاســاییان هەیــە ئــەم الیــەن و کەســانەی کــە دهتوانــن داواکاری گریمانەییــان هەبێــت بریتـ ي ف
ـ� لــە:
ف
ف
ف
جیها� ي �
ڕێساکا� ڕێکخراوهکە؛
پێشێل¬کرد�
بەپى
تەندروستى
-1ڕێکخراوی
ي
ت
ف
ش
ئەنجومە� ئاسایش ،لە ڕووی مەتر� بۆ سەر ت
نێودهوڵە�؛
ئاساییس
ئاشى و
-2ڕێکخراوی نەتەوه یەکگرتوهکان ،بە تایبەت
ف
ف
ف
ف
-3دهز ف
یاساکا� تایبەت بە ما� مرۆڤ؛
پێشێل¬کرد�
گاکا� ما� مرۆڤ لە ڕووی
ڵ
ف
ف
و� ف
ڕێساکا� دهستووری ڕێکخراوهکە.
پێشێل¬کرد�
تا� ئەندام لە ڕووی
-4هەر کەس یان کۆمەڵە کەسێک یان سەرجەم

ن
ن
ش
بە�دووهم:بەڵگەکا�ما�داواکاری

ئــەو ڕێســا و یاســایانەی کــە پێشــێل کـراون دهبنــە بەڵگــەی الدان لــە یاســا و تۆمەتبــار دهکێشــتە بــەردهم دادگا .لـ ي�ـ�هدا پرســیار ئەوهیــە کــە چ ڕێســا یــان
ڵ
یاســای دهســتووری ڕێکخراوهکــە پێشــێل ک ـراون؟ لــە وه�مــدا دهتوانــرێ بگوترێــت مــادهی ( )63و ()64ی دهســتووری ڕێکخ ـراوی تەندروسـ يـتى
جیهـ فـا� ،کــە لــە درێــژهدا باســیان لێــوه دهکرێــت.

گرینگ�یــن یاســا ،ڕێوشــوێن ،ڕاپـ ت
ت
ف
-1مــادهی (" ،)63هــەر یــەک لــە ئەندامــان دهبێــت بــە ج �
ـارودۆ�
ـۆر� فــەرىم و داتــای تایبــەت بــە بـ
� دواکەوتــن
ڵ
ڵ
ـەالمەتى گشـ تـى کــە لــەو و�تــه بــ�و بۆتــەوه بیگەیێنــه دهسـ تـى ڕێکخراوهکــە" (خســتنەڕووی زانیاریــه یاسـ يـا� ،ڕێوشــوێن و داتــاکان
تەندروسـ تـى و سـ
ي
دهسـ ج �
ـتبە� بخرێنــە بەردهســت ڕێکخراوهکــە)
ڵ
ڵ
و�تـ فـا� ئەنــدام دهبێــت ڕاپۆرتــه داتاییـ ف
ـەکا� تایبــەت بــە نەخـ ش
ـۆ� بەرب�وبــوو ،بەپـ ي �ـى ئــەو ڕێوشــوێنەی کــە لــە الیــەن
 -2مــادهی ( ،)64هــەر یــەک لــە
کۆمەڵــەی ڕێکخراوهکــە دیــاری دهکرێــت ،بیخەنــەڕوو)TZENG, 2020: paragraph 5( .

ن
ت
کۆتا�
بابە�سێیەم:هەڵسەنگاند�
ی

ڵ
ڵ
بەپـ �ـى بوچوونـ ف
ـەکا� (پیتــەر زینــک) کــە لــە توێژینەوهکەیــدا بــا� کــردووه "ســکا� تۆمارکــردن و بەرز¬کردنــەوهی داوا بــۆ قەرهبــووی زیـ فـا� و�تێــک
ي
ڵ
لــە ئاســت و� ت� چـ ي ف
ـ� لــە دادگادا کارێــیك ســاده و ئاســان نیــه )2020 ,conclusion:TZENG ( .گریمــان کــە داوا یاســاییەکە بــە ئەنجامێــیك گونجــاو
ف ڵ
ت
و�تێــیك گــەورهی وهک چـ ي ف
ـتکەو� ســیا� بەرچــاوی
ـ� بــۆ بــەردهم دادگا و خســتنەڕووی کێشــەیەىك لــەم جــۆره دهتوانێتــت دهسـ
نــەگات ،بــرد�
ڵ
ڵ
هەبێت .ئەم هەوڵە کە بتوانرێت و�تێک لە بەرامبەر ف
مرد� کەسانێیك زۆر لە هەر شوێنێیك دونیا بە بەرپرس بنارسێت و لە هەو� خستنەڕووی
جێبە�-کـ ف
ـیاریە� نێودهوڵـ ت
ت
ت
ج �
ـرد�
بچوک�یــن شــانیس
ـە� دابێــت ،کارێــک نیــه کــە هەمــوو ڕۆژێــک ڕووبــدات ،لــە ئەنجامــدا لــە کاتێکــدا کــە
بەرپرسـ

دادپــەروهری هەبێــت نابێــت پشــت¬گوێ بخرێــت" ( .بیگــدىل)11 :2020 ،
ڵ
ڵ
ف
چ� کارێیك ساده نیه لە چەند ڕوویێکەوه ي �
و� ت� ي ف
جى لێکۆڵینەوه و باس¬کردنه:
بۆچو� پیتەر زینک کە سکا�کردن لە
ڵ
و�تــان دهرگـ يـ�ی نەخۆشــیەکەن و هێشــتا لــە ف
دۆ� بەرهنگار¬بوونــەوهدان ،کاتێــیك گونجــاو
یەکــەم ،پێدهچێــت لــەم کاتــەدا کــە هێشــتا زۆرینــەی
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ڵ
ـ� لــە پــاش ڵب�وبوونــەوهی نەخۆشــیەکە ،یارمـ ت
و� ت� چـ ي ف
نەبێــت بــۆ بەرزکردنــەوهی ئــەم داوایــه دژبــە چـ ي ف
ـە� تەندروسـ يـتى بەرچــاوی
ـ� ،بــە تایبــەت کــە
ڵ
بــۆ و�تـ فـا� زیانبــار نــاردوه .هــه ڵبــه ت ئــەم بەڵگەیــه لــە ڕووی یاســاییەوه نابێتــه هیــچ پاســاوێک و پێشــگر نیــه لــە بەرزکردنــەوهی داوای یاسـ يـا�.
()2020 ,conclusion :TZENG

ڵ ف
�ف
ف
ـد� ســیا� و
دووهم ،بەرزکردنــەوهی داوای یاسـ يـا� دژ بــە دهوڵەتیــیك بەهـ يـ�ی پلــە یــەىك وهک چـ يـ� لــە الیــەن و�تــا� دیکــە ،کــە بــە جۆرێــک پەیوهنـ ي
ئابوورییــان لــە گــەڵ هەیــە ،ئەســتەمە .دیســان ئــەم بۆچوونــەش نابێتــه هیــچ پاســاوێیك یاسـ يـا� و نابێتــه ڕێگــر لــە بــەردهم بەرزکردنــەوهی داوای یاسـ يـا�
ڵ
ڵ
ف
و نیشـ ف
ي� ف
بەه�هیــان لــە گــەڵ
ـەلماند� لــە دادگادا .لــە هەمــان کاتــدا تــەواوی و�تــان ئــەو جــۆره پەیوهندیــه
ـاندا� بەڵگــە و بنەمــای دهســە� ت� دادگا و سـ
ڵ
ـ� ،پەیوهندیـ ف
ـ� نیــه کــە نەتوانــن ڕێــگای دادگا بگرنەبــەر .بــۆ نموونــه ناکۆکیـ ف
ـەکا� ئــەم سـ ڵـا�نەی نێــوان ئەمەریــکا و چـ ي ف
و� ت� چـ ي ف
ـەکا� نێــوان ئــەم دوو
ڵ
ڵ
ـوو� لێکـ تـ�ازان کــردووه .دهرهنجــام ،هــەروهک چــۆن دوورگـ ف
و�تــەی تاڕادهیــەک تـ ش
ـەکا� مارشــال لــە دژی و�تـ فـا� بەریتانیــا و هندوســتان و پاکســتان
ڵ
ڵ
و�تــە بچووکانــەی کــە پەیوهندیــەىك توندیــان لــە گــەڵ چـ ي ف
ـ� نیــه ،دهتوانــن لــە دژی ئــەم و�تــە داوای یاسـ يـا� بــەرز
داوایــان بــەرز کــردهوه ،زۆرینــەی ئــەو
بکەنــەوه( .بیگــدىل)12 :2020 ،

ش
ین
بە�یەکەم:
یمداواییاسا�
میکان�
ی

ڵ
ڵ
ڵ
ـ� گرێــدراون یــان لــە ئاســت دهوڵـ ت
و�تـ فـا� زیانمەنــد ،بــە تایبـ ت
ف
و� ت� چـ ي ف
ـە�
ـە� ئــەو و�تانــەی کــە بــە جۆرێــک بــە
ـەرهکا� بــەردهم
وێ ـڕای کۆســپ و تەگـ
چـ ي ف
ـ� الوازن ،بــە مەبەسـ تـى وه رگرتـ فـى مــاف و قەرهبــووی یاسـ يـا� و ڕێگری¬کــردن لــە دووبارهبوونــەوهی هەڵــە و کاری نەخــوازراو لــە دژی تەندروسـ تـى
ڵ
ڵ
جیهـ فـا� ،پێویســتە و�تـ فـا� زیان¬¬دیتــوو بــۆ داوای یاســاییەکانیان ئــەم خا�نــە ڕهچــاو بکــەن:

ڵ
یەکــەم ،هەرچەنــده لــە ڕووی دهســە� ت� خۆیــەوه ،پێشــینەی کاری دادگا پێشــینه و ش�¬کردنەوهیــەىك بەرتەســکە؛ لــەم کەیســەدا ،بەپـ ي �ـى بنەمــای
ڵ
ف
ـە� ت� دادگا واتــا مــادهی ()75ی دهســتووری ڕێکخـراوی تەندروســتى جیهـ فـا� ،ف
ـا� یەکــەم و بەشــێوهی ڕووکـ ش
ـە� یــانprima
ال�¬کــەم لــە قۆنـ
دهسـ
ي
ڵ
ف
ـا� لێکۆڵینــەوهی بابـ ت
�
ـە�.
ـت¬گو� بخــات و بچێتــه نــاو قۆنـ
 facieدهکــرێ ڕهخنــه لــە دهســە� ت� دادگا بگرێــت و پشـ
ي
ف
ت
ش
توو� چەند گرفتێک بێت ،لەوانه:
یاسا� لە قۆنا� سەرهىك
بابە� داوای
دووهم ،ڕهنگە
ي
ف
ف
ف
ت
سەرپێچیەکا� ي ف
چ�.
جیها� لە بەرامبەر
تەندروستى
هەڵوێسى فەرىم ڕێکخراوی
نەبوو�
أ)
ي
ڵ
ڵ
ت
و� ت� ي ف
چ�.
گرفى خستنەپا� ئەم کرداره سەرپێچیکارانە بۆ
ب)

ف
ف
کۆتا�.
بڕیاردا�
دادوهر� لە الیەن دادگا ،پێش چوونه ناو قۆنا�
دیپلۆماسى
ج) گرتنەبەری
ي
ي
ي
ف ڵ
ـەپێى ،دیاری¬کـ ف
رسای پێـ شـ� ف
و� ت� چـ ي ف
ـرد� ڕێــژهی چەندێـ تـى ف
ـ� بــدات و ف
ارد� بەســەردا بسـ ف �
رسای پێـ ج شـ�اردن
ســێیەم ،گریمــان دادگا بڕیــاری ئیدانەکــرد�
ج
ئەویــش لەماوهیــەىك دوور و درێــژدا ،کــە بەپـ �ـى زیانــه فراوانـ ف
ـەکا� ئــەم نەخۆشــیە لــە هەمــوو جیهــان هەڵدهســەنگێندرێت ،کارێــیك تاڕادهیــەک قورســە.
ي
ڵ
ڵ
ـە� ت� خــۆی بســەلمێنێت و بیخاتــەڕوو و لــە کۆتاییــدا بڕیــاری تاوانبارکــرد�ف
و� ت� چـ ي ف
ـ� داوا بــەرز بکرێتــەوه و دادگا دهسـ
چــوارهم ،ئەگــەر لــە بەرامبــەر
ڵ
ڵ
ڵ
ـ� ســەرپێچیان لــە گەیانـ ف
و� ت� چـ ي ف
و�تـ فـا� دیکــەی وهک ئەمەریــکا ،بەریتانیــا و ئـ ي�ـ�ان کــە وهک و� ت� چـ ي ف
ـ� بدرێــت ،ئایــا
ـد� هــەواڵ و زانیــاری یــان
دادگا� دهکرێــن؟ بــە دڵنیاییــەوه ئــەم باباتــەش جێگــەی تێبیـ فـى و لێکۆڵینەوهیــه.
ئاگادارکردنــەوهی درهنــگ و شــاردنەوهی زانیاریــەکان کــردووه،
ي
(بیگــدىل)12 :2020 ،
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بەپـ �ـى ئــەم وردهکاریانــەی کــە بــاس ک ـران ،ڕهنگــە باشـ تـ�ین ڕێگەچــاره لــە دادگای دادی نێودهوڵـ ت
ـە� ،داواکاری ڕای ڕاوێ ـژکاری ج �
� لــە الیــەن ڕێکخ ـراوی
ي
ڵ
تەندروسـ يـتى جیهـ فـا� .لــەم کاتــەدا ئەگــەر دادگا لــە چوارچێــوهی ڕای ڕاوێـژکار� ،کــردهوهی و� ت� چـ ي ف
ـێلکار� یاســای
ـ� بــە کردارێــیك ســەرپێچیانە و پێشـ
ي
ي
ف
ف
ت
ش
نێودهوڵە� بزانێت ،تاڕادهیەىك زۆر ئەنجام بە دهست دهکەوێت ،هەرچەنده ي �
بەپى فەرمانه ڕاویژکاریەکا� دادگا ،ف
پێ�ارد� بە دوادا نایێت،
رسای ج

ڵ
ف
ـەلمێ�ێت کــە:
یــان بەپـ ي �ـى ئــەم جــۆره فەرمانــه ڕاوێژکاریانــه زیان¬لێکەوتــووان قەرهبــوو ناکرێنــەوه ،بــە�م دڵنیـ يـا� دهدرێــت و دهسـ
ڵ
ڵ
ف
و� ت� ي ف
قایمکاریەکا� بۆته هۆی ب�وبوونەوهی نەخۆشیەکە لە تەواوی جیهان.
چ� هەوڵیداوه نەخۆشیەکە بشارێتەوه و بە کاره
یەکەم،
ڵ
ت
ت
و�ته زۆر ي ف
ش
ش
ئاساییس جیهان.
مرۆڤایە� و
ئاساییس
سەرهکی�ین هۆکار و مەتر� جیدیه بۆ سەر
بەه� و گەورهیه
دووهم ،دهردهکەوێت کە ئەم
گ
ئاشــکرایه ئــەم فەرمانــه ڕاوێژکاریــه کاتێــک گرنــیك زیاتــری دهبێــت کــە کۆمەڵــەی ڕێکخ ـراوی تەندروســتى جیهـ فـا� لــە ئاســت پەیــاىم مرۆڤایـ ت
ـە� و
ي
ـە� دهربــکات و بــە هەمــوو جیهــان و مرۆڤایـ ت
جیهانــى خۆیــدا ،بڕیارێــک بــۆ پەســەندکردن و پارێـزگاری لــەو فەرمانــەی دادگای دادی نێودهوڵـ ت
ـە� پیشــان
ي
ڵ
بــدات کــە دادپــەروهری لــە پیــش هـ ي� فـ� و دهســە�تەوهیه.

کۆتا�
ی
یەکەم:دهرئەنجام

ـە� دهکــرێ پەنــا ب�ێتــە بــەر یاســا؛ بــە تایبـ ت
جیهـ فـا� ئەمــڕۆ بــە چوارچێــوهی یاســا� بەنــد ک ـراوه و بــۆ هــەر دیــارده و ناهەمواریێــیك نێودهوڵـ ت
ـە� بــۆ ئــەو
ج
ي
ڵ
و�تــان و مرۆڤایـ ت
ـە� هاوبەشــن و زۆرینــەی خەڵــک تێیــدا زیانمەنــد دهبــن ،یاســا دهتوانێــت ببێتــە باشـ تـ�ین ئامـراز و پێــوهر.
کارهســاتانەی کــە لــە نێــوان

ڵ
ڵ
ڵ
لــە گــەڵ ئەوهشــدا زۆر لــە و�تـ فـا� زلهـ ي� فـ� بــە ئاسـ فـا� مــل نادهنــە یاســا نێودهوڵەتیــەکان .ب�وبوونــەوهی پەتــای کۆڕۆنــا یەکێــک لــەو زیانــە بەکۆمە�نەیــە
کــە تــەواوی جیهـ فـا� تـ ش
ـوو� گرفتێــیك مــەزن کــردوه و مەتــر� گەورهتریـ شـیس بــۆ مــرۆڤ بەدواوهیــە ،بۆیــە پێدهچێــت گۆڕانــکاری بــە ســەر یاســا و ڕێســا

نێودهوڵەتیەکانــدا بێــت و کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـە� ڕێــکاری گونجاوتــر و کاراتــر بگرنەبــەر لەوانــە:
ڵ
ڵ
�
ـد� و�تــان لــە نــاو پەیماننامــە و بەڵێننامــەی ڕێکخ ـراوه جیهانییــە نێودهوڵەتیــەکان هــەىل ســکا� و وهرگرتنــەوهی قەرهبــووی زیانبــاران
-1بەپـ يـى پابەنـ ي
دهســتەبەر بکرێــت.
ڵ
 -2و�تان دهتوانن لە پەنا ئەو ڕێکخراوه جیهانیانە زیاتر بەدواداچوون بۆ مافە یاساییەکانیان بکەن.
ڵ
ـ� هەیــە و زۆرتریــن زیانیــان لێکەوتــوه تەنهــا دهتوانــن لــە ڕێگــەی یاســا و بــە پشـ ف
ت
کەم�یــن پەیوهندییــان لــە گــەڵ چـ ي ف
ـتیوا� ئــەم
 -3و�تـ فـا� بچــووک کــە
ـەکا� خۆیــان بکــەن و فشــار بــۆ الیـ ف
ڕێکخراوانــە داوای مافـ ف
ـە� هەڵــەکار بهێـ ف ف
ـ�.
ڵ
 -4بەپـ �ـى یاســا ،کۆمەڵــگای نێودهوڵـ ت
ـە� دهتوانێــت فشــاری یاسـ يـا� بــۆ و�تـ فـا� کەمتەرخــەم یــان تاوانبــار بهێنێــت تاکــوو پابەنــدی یاســا تەندروســتیەکان
ي
و مافــە مرۆیــەکان بێــت.

ڵ
ف
ت
جیها� پێبکەنەوه.
نێودهوڵە� دهتوانێت فشار بۆ و� ت� کەمتەرخەم یان خەتابار بێنێت تاکوو قەرهبووی
 -5کۆمەڵگای
گ
ڵ
ڵ
و� ف
گشى لە بارهیەوه ج ف
ت
ف
ب� ف ف
و� ت� پێشێلکار ف ف
وێ�.
گۆشەنشیى بکەن و ڕای
بێ� و
تا� جیهان بە هاودهنیك و یەکڕیزی دهتوانن فشار بۆ
-6
ڵ
ڵ
ف
و� ف
جیها� وهک ز ي� ف
و� ت� ي ف
له�ێک دهکەوێت.
چ� لە متمانەی
تا� هاوخەم ،لە ڕووی فەرهەنگیەوه
 -7بەم کاره گەلەکۆمەکیەی
ـە� ئابــووری نـ � ڵ ف
ـدا� ڕای گشـ تـى جیهـ فـا� ،سیاسـ ت
 -8جگــە لــە چــەىك یاســا و هانـ ف
ـوور�
ـو� و�تــا� ئەوروپــا و ئەمریــکا دهتوانێــت ڕووبــەڕووی ئابـ ي
ي
ڵ
ڵ
و� ت� چـ ي ف
ـە� یاســا بێــت.
ـ� بێتــەوه و ئــەو و�تــە ناچــار بکــەن تاکــوو ملکـ پ
کارهســاتباری
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دووهم:ڕاسپاردهکان
�
ـەوه� بکرێــت بــەو مەبەســتەی لــە
بەپـ يـى پــرس و دهرئەنجــاىم توێژینەوهکــە ،پێویســتە ئامــاژه بــە هەندێــک ڕاســپارده لــە قالـ جـى پێشــنیاری توێژینـ ي
داهاتــوودا کاری توێژینــەوه� بکرێتــە پێوهرێــیك چەندڕههەنــد� بــۆ بەدواداچــوون و لێکۆڵینــەوهی پرســە جیهانیـ ف
ـەکا� وهک نەخۆشــیە گــوازهره و
ي
ي
ڵ
بەربــ�وهکان.
-1پێويســتە ڕێكخـراوى تەندروســتى جيهـ فـا� ،وهك اليـ ف
ـە� ســەرهىك پەيوهنديــدار بــە نەخۆشــيە گــوازراوهكان ،ڕێســاى نوێـ تـ� و توندتــر ،بــه مەبەسـ تـى
ي
پێشــگر� لــه ڵب�وبوونــەوهى نەخوشــيە گــوازراوهكان و چارهســەر ف
كرد� ئــەم نەخۆشــيانه ،دهربــكات.
ي
ڵ
ڵ
يف
لێ�ســينەوه لــه و�تـ فـا� هەڵــەکار
-2ڕێکخـراوی تەندروسـ يـتى جیهانـ يـى پێــش هــەر اليەنێــك پێویســتە لــه بەرامبــەر و�تـ فـا� كەمتەرخــەم
ميكان�ميــك بــۆ پ
ڵ
گە�ڵــە بــکات.
اوهکا� وهک كۆميتـ ف
ف
-3پێویســتە ڕێكخـراوى نەتــەوه يەكگرتــووهكان گرنگــى زياتــر بــە بابـ ت
ـەكا�
ـە� نەخۆشــيە گــوازراوهكان بــدات و لــه ڕێگــەى دامــەزر
ي
ف
پارێـزگارى لــە مافـ ف
اوهكا� تايبــەت بــە ڵب�وكردنــەوهى پــەروهرده و �
ـەكا� مــرۆڤ ،ڕێكخـر
ف�كــردن و فەرهەنــگ وهك يونســێف و يۆنســكو ،ڕێنمــاى زۆر
ي
ڵ
ف�كاريـ ف
بــاش لــه ســەرجەم ناوهنــده �
ـەكا� جیهانــدا بــ�و بكەنــەوه.
ي
ڵ
ڵ
و�تــان و ئاشـ تـى و ئاسـ ش
ـايیس نێودهوڵەتيــەوه هەيــە ،پێویســتە
ـەقامگ� ي�
-4بــە هــۆى ئــەوهى ب�وبوونــەوهى ئــەم جــۆره نەخۆشــيانە پەيوهنــدى بــە سـ
ي
ڵ
ـايیس نێودهوڵـ ت
ئەنجوومـ ف
ـە� ئاسـ ش
ـە� بــە شــێوهیەىك زۆر گرنگـ تـ� لــەم بابەتــه بڕوانێــت و بڕيــارى ژیرانــەی بــۆ دهربــكات و و�تـ فـا� كەمتەرخــەم ئــاگادار
بكاتــەوه.

ڵ
ڵ
ـە� وهك ئــەرىك بنـ ت
و�تـ فـا� بەرپرســيار تۆمــار كــرد ،پێویســتە دادگاى دادى نێودهوڵـ ت
ـەڕه� خــۆى بڕيــارى
-5ئەگــەر و�تــان داواى ياســاييان لــه بەرامبــەر
نــوێ و دادپەروهرانــه لــەو بــارهوه دهربــكات.
ڵ
و�تــان پێويســتە و لــە هەمــووى گرنگـ تـ�ه ئەوهیــە کــە ج �
ده� ڕێــز لــه ڕێســا و ياســا نێودهوڵەتییــەکان بگــرن و لــە ئەگــەری گومــان و
-6ئــەوهی لــە ســەر
ڵ
ـتبە� كۆمەڵــگاى نێودهوڵـ ت
دهرکەوتـ فـى نەخۆشــیەک بــە ڕاشــكاوانه و دهسـ ج �
ـە� ئــاگادار بکەنــەوه .هەروههــا دهبێــت دهوڵەتــەکان هــەو� ڕێگرتــن لــە
ڵ
ب�وبوونــەوهی نەخۆشــيە گــوازراوهكان بگــرن.

سەرچاوهکان

ئەلف)فار�
ب�¬الملــیل دولــت ب ـرای تضمـ ي ف
-1زمـ فـا� ،سیدقاســم (" ،)1399بح ـران کرونــا و تعهــد ي ف
ـ� ســامت شــهروندان" ،ته ـران :دانشــگاه عامــه طباطبـ يـا�،
دانشــکده حقــوق و علــوم ســیا�.
ـ� در دیــوان ي ف
ـن� طــرح دعــوا علیــه چـ ي ف
-2ضیـ ئـا� بیگــدىل ،محمدرضــا (" ،)1399کرونــا و حقــوق ي ف
ب�¬الملــیل دادگسـ تـ�ی"،
ب�¬الملــل ،امکان¬سـ ج
ته ـران :آکادىم حقــوق ي ف
ب�-الملــل ضیـ ئـا� بیگــدىل.
ئ
ب�¬الملل" ،تهران :آکادىم حقوق ي ف
-3عسکری ،پوریا (" ،)1399کرونا و حقوق ي ف
ضیا� بیگدىل.
ب�-الملل
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.)Association For UN Studies
ب)عر�
ج

ف
ش
ـدوىل مابعــد كورونــا
ـدوىل الراهــن ي� ظــل كورونــا واســتراف للوضــع الـ ي
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يف
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