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 یطیمح ستیزدر کاهش مخاطرات  ها دولتتعهدات محیط زیستی 

   سید داود آقائی
 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ةدانشکد الملل نیبروابط استاد 

 ندا سعیدی
 الملل   نیبکارشناسی ارشد حقوق 

 (2/8/1400پذیرش تاریخ  – 10/6/1400دریافت تاریخ )

 چکیده
حق بشر در اسناد حقوق بشری، بررسی علل و  نیتر یادیبناولین و  عنوان بهنظر به اهمیت حق بر حیات 

تغییورات   و 19کوویود  بوه اپیودمی    تووههی  بیراهکارهای حقوقی در مقابله با مخاطرات ناشی از  معرفی
توهوه هور چوه     بر ایون اسوا ،   .ضروری استمحیط زیست  الملل نیبد حقوق اقلیمی در چارچوب قواع

اصولی آن   پرسشضرورت دارد.  یطیمح ستیزبه پیشگیری و پاسخ مناسب به مخاطرات  ها دولتبیشتر 
محیط  الملل نیبمبنای حقوق چه تعهداتی بر یطیمح ستیزمخاطرات  کاهش زمینۀدر  ها دولتاست که 

تبیوین   در پی ،یا کتابخانهاز منابع  یریگ بهرهحاضر با روش توصیفی تحلیلی و با  پژوهشزیست دارند؟ 
 یطو یمح ستیزو کاهش مخاطرات در مقابله با تغییرات اقلیمی  ها دولتتکالیف و تعهدات محیط زیستی 

کرونوا، حفاتوت از    یریگ همهمقاله بیانگر آن است که با بروز  یها افتهی. ستاناشی از آن از همله کرونا 
مخواطرات  و مودیریت  در ههوت کواهش   یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشور،   عنوان بهمحیط زیست 

در راستای حق حیات و حق بر سالمت افراد، تعهدات باید  ها دولتدارد و  سزاییباهمیت  یطیمح ستیز
 در این زمینوه، و  انجام دهندبا حسن نیت  دمتزلزلی قرار دارکه در هایگاه را محیط زیستی پیشین خود 

ارتقا دهنود.   یالملل نیبدر سطح ملی و را در اهرای استانداردهای محیط زیستی  یالملل نیب یها یهمکار
اقتصادی پس از وضوعیت اضوطرار موهوود ناشوی از شویو        یها بحرانحال باید توهه داشت که  عیندر 
بور ایون    .بیشتر خواهد شد یطیمح ستیزکرونا، موهب افزایش اقدامات اقتصادی و مخاطرات  یریگ همه

ۀ توسوع محیط زیسوت و   الملل نیباصول حقوق در اهرای  ها دولتری متقابل توهه به اصل همکااسا ، 
 بوا هود   حفاتت از محیط زیسوت،   یالملل نیبیک سازمان  سیتأس و نیز محیط زیست الملل نیبحقوق 

، یریو گ هموه محیط زیسوتی مقتیوی در شورایط پویش روی ناشوی از       و قواعد ها استیساتخاذ و اهرای 
 مقاله حاضر است. یها شنهادیپ

، تغییورات اقلیموی  مخواطرات   محویط زیسوت،   الملول  نیبو حقووق   ،هوا  دولتتعهدات  کلیدی: های هواژ
  .ویرو  کرونامخاطرات  ،یطیمح ستیزمخاطرات 

  

                                                            
 مسئول ةنویسند   Email: sdaghaee@ut.ac.ir 
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 مقدمه

سوالمت سراسور ههوان و     یبورا  یدیو تهد 2020، از سوال  19 دیکوو یکرونا با نام علم رو یو

توا   80 نیب یقطر یدارا یا رشته تک رو یو یکرونا، نوع رو یشده است. و یانسان یها تیفعال

 تیکشوورها سورا   ۀسرعت در ههان به همو  به رو یاز انتشار و یناش یمارینانومتر است. ب 120

مورد  ها ونیلیکه تا کنون م یطور شد، به جادیا یههان یریگ همه نیتر بزرگ بیترت نیکرد و بد

بوه   تیو از آن در سطح ههان گزارش شده است. با عنا یکرونا و مرگ ناش رو یابتال به و دییتأ

تفکر و  ت،یحالت، وضع ند،یفرا ده،یدانش مخاطرات که عبارت است از شناخت واقعه، پد فیتعر

 یو هسوم  یمعنوو  ،یهان یهد انیز طیهامعه و مح ت،یهمع یکه ممکن است برا ینیب ههان

 یو معنو یسالمت هسم یاست که برا یا دهیکرونا، پد رو یاز و یناش یریگ داشته باشد، همه

را  اتیو داشته و ازآنجا که حق ح یو معنو یهسم ،یهان یو ضرر هد انیز یهوامع انسان ۀهم

که سبب مقابلوه و کواهش    یالملل نیدر سطح ب یحقوق یراهکارها یهد  قرار داده است، بررس

هوا   دولوت  یتعهود حقووق بشور    نیتور  است. چراکه مهم تیشود حائز اهم ینیچن نیمخاطرات ا

خواهند  معنا یب گریاست و بدون آن حقوق د یحق انسان نیتر یاست که عال اتیحق ح نیتیم

 فیو محتورم شومرده شوود. در تعر    دیو با زیو و در حالت اضوطرار ن  طیشرا ۀدر هم رو نیبود و از ا

 ایو  یهوانور  ،یانسان طیاست که به سالمت مح یمخاطره هر نو  عامل ،یسازمان بهداشت ههان

سالمت انسوان، مصوداق بوارز     ژهیو به هر سه حوزه و به بیوارد آورد و کرونا با آس بیآس یاهیگ

کرونا،  رو یو یریگ مهه ةمخاطر ییبا احراز و شناسا زین یمخاطره است. سازمان بهداشت ههان

کرونوا بور    رو یو و ریکرده است. توأ  اعالن  یدر خصوص سالمت ههان یاضطرار یتیآن را وضع

ها و افراد  دولت تیمبدل کرده و فعال یههان یتیسالمت افراد، توهه به حق بر سالمت را به فور

و  ریتوداب  خواذ قورار گرفتوه اسوت. ات    ریتحوت توأ    نوه یدر دوران قرنط یالملل نیو ب یدر سطح مل

 ةبوا مخواطر   ینیع ۀبا هد  مواهه یالملل نیو ب یها در سطح مل العاده توسط دولت تعهدات فوق

 یهوا  هنبه دیبحران موهود با یاحراز و بررس یراستا، برا نیاست. در ا یکرونا ضرور یریگ همه

در خصووص   یشوود، چراکوه فروضو    یبررسو  یطیمح ستیز یها مختلف موضو  از همله چالش

 میرمسوتق یغ یامودها یکرونوا از پ  رو یو و و یکرونا وهود دارد، از همله آنکه شو  شیدایپ شأمن

 طیمحو  یهوا  چند دهوه بوا چوالش    نیدر عصر حاضر است. زم یههان ستیز طیدر مح راتییتغ

کرونا تا کنون صورت گرفتوه و در   و یاز زمان ش یاریبس یها رو بوده است. پژوهش روبه یستیز

 لیمعاصر که ضمن تحل الملل نیحقوق ب ۀنیپژوهش معیل کرونا در آ هملهحال انجام است، از 

 و یحفظ سوالمت انسوان در مقابلوه بوا شو      یدر مقام مسئول اصل یازمان بهداشت ههانسهم س
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 یکارامود  زانیو حق بور سوالمت، بوه م    نیها در تیم دولت یالملل نیب تیکرونا و مسئول یماریب

در مقابلوه بوا    تیو امن ینقش شوورا  یواکاو نیهمچن وخصوص  نیمعاصر در ا الملل نیحقوق ب

در خصووص   یو سوازمان بهداشوت ههوان    نیدولت چ یالملل نیب تیکرونا پرداخته است. مسئول

پوژوهش کشوور    نیشده است. ا یبررس یدر پژوهش زیشدن آن ن ریگ کرونا و همه یماریب و یش

 یهمکوار  گور ید یاست. در پژوهش ستهموقع مسئول دان به یرسان امتنا  از اطال  لیدل را به نیچ

 ریماننود سوا   به زیکرونا ن رو یشده نه انتخاب. آ ار و یها، الزام و ضرورت معرف دولت یالملل نیب

و حوق بور سوالمت     اتیو آنها حق بر ح نیتر حقوق بشر و از همله مهم یبرا یدیتهد ها، یماریب

 راتییو ازن و تغ یۀکاهش ال ،یا گلخانه یگازها شیاز همله افزا یطیمح ستیاست و مخاطرات ز

 یها نسل یدهایهوامع، تهد یازهایمنظور رفع ن هب یاقتصاد یها تیفعال شیاز افزا یناش یمیاقل

و  میکرونوا آ وار مسوتق    رو یو و یریو گ هموه  گور، ید ی. از سوو رود یسوم حقوق بشر به شمار م

در اهورا و   هوا  ولوت تعهودات د  گواه یدارد و ها سوت یز طیمدت بر مح در کوتاه زین یمیرمستقیغ

در اعموال قواعود و اصوول     ها تیو گسترش صالح یالملل نیو ب یمل ستیز طیحقوق مح تیتقو

سؤال مطور  اسوت کوه     نیو ا دینما یم یو کاربرد ینظر تیحائز اهم یالملل نیب ستیز طیمح

روشن شود کوه   دیبا نهیزم نیدر ا ست؟یچ یطیمح ستیها در کاهش مخاطرات ز تعهدات دولت

 ایو آ ،یستیز یمنیوهود دارد و در خصوص ا یطیمح ستیکرونا و مخاطرات ز انیم یا رابطهچه 

 بیو نوترک یهوا  سوم یدر برابور ارگان  سوت یز طیمحافظت از محو  یقواعد و مقررات موهود که برا

فرض بر آن  ر؟یخ ایکرونا هستند  رو یاز همله و ها رو یبه و ریپذ یتسر افته،ی ژنتیکی توسعه 

هوا در   دولت یبرا ستیز طیمح الملل نیمعاهدات و عر  در حقوق ب یبرمبنا یاتاست که تعهد

آنها پرداخته  نییو تب یحاضر به بررس ۀوهود دارد که در مقال یطیمح ستیمقابله با مخاطرات ز

 خواهد شد.

 روش تحقیق

در  هوا  دولوت  یالمللو  نیبو موضو  تعهودات   ۀحیطافزایش فهم و دانش در  ،پژوهش حاضر هد 

نتایج در راسوتای ارتقوا    ۀارائاخص تغییرات اقلیمی و  طور بهو  یطیمح ستیزمقابله با مخاطرات 

. بر این اسا ، این محیط زیست است الملل نیبدر اهرای اصول حقوق  یالملل نیب یها یهمکار

 در پوی کاربردی است و با تبیین آ ار متقابل تغییرات اقلیموی و کرونوا ویورو ،     پژوهش از نو 

 یطو یمح سوت یزدر مقابله با مخاطرات  ها دولت یالملل نیبتعهدات است که  پرسشپاسخ به این 

 آ وار متقابول تغییورات اقلیموی و کرونوا      ،یا کتابخانوه با استفاده از ابوزار   در این زمینه؟ چیست

و همچنوین قرنطینوه و تعطیلوی ضوروری هواموع       یطو یمح سوت یزمتقابل  ةمخاطردو  عنوان به
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در این خصوص توصویف و   ها دولتو تعهدات  هلوگیری از خطر گسترش ویرو  کرونا نظورم به

بخوش اول شوامل آ وار     :تحلیل خواهد شد. بدین ترتیب نوشتار حاضر در قالب دو بخش اسوت 

 الملول  نیبدر نظام حقوق  ها دولتتغییرات اقلیمی و کرونا و بخش دوم شامل تعهدات و تکالیف 

 محیط زیست در رابطه با تغییرات اقلیمی و کرونا است.

 و بحث ها داده
 و ویروس کرونا متقابل محیط زیست ۀرابط -

 اقلیم و کرونا ویروسآثار تغییر 

 منشوأ  2020خفاش در شهر ووهان چین در اوایل سوال   مصر  ،گرفته صورت یها یبررسمطابق با 

در بوازار محلوی    2019ابتال به ویرو  کرونا در دسوامبر  مورد اولین  تاهراًانتشار ویرو  اعالم شد. 

 ۀیو الر ذاتدر همان ماه مقامات چینی، سازمان بهداشوت ههوانی را از شویو      .شهر ووهان چین بود

و انتقال ویرو  کرونوا بوه انسوان     مبدأمنبع میانی، مطلع کردند.  زا یماریبمحلی ناشی از این عامل 

و آ وار  مشخص نیست، اما قابلیت انتقال سریع این ویرو  از انسان به انسوان  ابوت شوده     وضو  به

و حقووق   هوا  یگوذار  استیسدر  ییها چالشتغییرات و  سببویرو  کرونا بر سالمت هوامع انسانی 

انتشار ویرو ،  مبدأشده است. با وهود ابهام در خصوص  یالملل نیبمحیط زیست در سطو  ملی و 

فیلووژنتیکی تووالی ژنوومی نشوان      لیوتحل هیتجزیکی آنکه  ؛آن وهود دارد مبدأدو نظر در خصوص 

 عنووان  بوه دارد و حیووان دیگوری   ارتبوا    ها خفاشاز  1این ویرو  با دو ویرو  سار که  دهد یم

. از سووی دیگور،   [18] پوانگولین( بیمواری را انتقوال داده اسوت     خووار  مورچه) یاحتمالحامل اصلی 

در کوالج حقووق دانشوگاه     الملول  نیبو استاد حقوق  ،مطابق نظر برخی از همله دکتر فرانسیس بویل

 دومنظووره هنگوی   یها سال سال  هنگی بیولوژیکی تهاهمی یا عامل  نوعیویرو  کرونا  ایلینوی

 ژنتیکی با افزایش خواص عملکردی اصال  شده و از آزمایشگاه سطح ایمنی زیسوتی  طور بهاست که 

ووهان چین خارج شده است، به همین دلیل دولت چین در ابتدا سعی بر پنهان کردن آن داشوت و  

و با توهه بوه اینکوه آزمایشوگاه موذکور تحوت       دهد یماکنون اقدامات مهمی را برای مهار آن انجام 

  ویورو   ، سازمان بهداشت ههانی هم از موضو  شیوکند یمنظارت سازمان بهداشت ههانی عمل 

 ریتوأ  گرفته حاکی از وهود رابطه و  صورت تحقیقات، اینوهود . با [27] مطلع است شگاهیآزمااز آن 

 ةمخواطر کوه کرونوا از نتوایج     رسود  یمو  بوه نظور  متقابل میان تغییرات اقلیم و ویرو  کرونا است و 

 بواال آمودن  قطبوی و   یهوا  خیو  روزافزونآب شدن  سببتغییرات اقلیمی است. افزایش دمای زمین 

 مسوبب خوود  کوه   شوود  یمهانوری  یها ستگاهیزو نابودی بسیاری از  ها انو یاقسطح آب دریاها و 
                                                            
1. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
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موذکور   یهوا  سوتم یاکوساز موهووداتی اسوت کوه در      یماریبو انوا   ها رو یون ناقالنزدیک شدن 

ماننود   آبوی  یهوا  سوتم یاکوسدر  سواکن  نناشوی از نواقال   یها یماریب بدین ترتیب .کنند یمزیست 

 یهوا  یموار یبو هواموع بوا افوزایش شویو       دهود  یمو قورار   ریتوأ  ، نظام سالمت را نیز تحوت  ها پشه

طبیعوی بوه خوودی خوود      یهوا  دهیو پد. [23] کننود  یمو نرم  وپنجه دست هماتولوژیک حاد و مزمن

 [.1] انود  شدهانی و انسان موهد مخاطرات به محیط انس زدن دلیل آسیب بهبلکه  ،نیستند زیآم فاهعه

افوزایش  و بوا   اسوت  برای سالمت بشر یطیمح ستیزمخاطرات  نیتر بزرگاز تغییرات اقلیم بنابراین 

هووایی، حیوات و رفواه انسوان را بوه مخواطره        و آبدما، افزایش سطح آب دریاها و رویدادهای شدید 

دفتر کاهش مخاطرات سازمان ملل، مخاطرات طبیعی را بوه سوه گونوه مخواطرات     [. 23] اندازد یم

، مخواطرات ژئووفیزیکی ماننود زلزلوه و آتشفشوان و مخواطرات       سویل توفوان و  هوایی از هملوه  و آب

سووم هوای دارد و بوه     ۀدر دستکرونا  .[1] است کرده یبند دسته ها یماریباز همله  یشناس ستیز

 یهوا  دهیو پددر  یوا ناخواسوته  ات خواسته تغییرورود یا خود ناشی از مخاطرات طبیعی  رسد یمنظر 

در بوا همکواری بنیواد راکفلور      تنسو ل پزشکی ۀمجل مینهزدر این بار طبیعی است. زیان غیر نفسه یف

 یهوا  ستمیسانسان به  داد یمپزشکی هشدار  ۀهامعکه به  کردرا منتشر  یگزارش مهم 2015سال 

متقابل و صدمه به سوالمت انسوان    هایتا هایی که موهب خطر ،طبیعی زمین آسیب رسانده است

تعدیل برای کاهش رسیدگی به عوامل محیطی  نظورم به. گزارش مذکور بر فوریت و فرصت شود می

بورای رهبوران و متخصصوان ههوان در     را  یالمللو  نیبو  یفراخوانو  ورزید دیتأک ها یماریببار ههانی 

تغییورات در   گی توأ یر چگوون  در زمینوۀ « یا ارهیسو سوالمت  »به نام  یا رشتهفرا یحمایت از رویکرد

. افزایش تغییرات اقلیم و بحوران  [23آغاز کرد ] ها انسانطبیعی زمین بر سالمت و رفاه  یها ستمیس

 یهوا  ستگاهیزافزایش دمای زمین، مخاطرات زیادی از همله سونامی، تخریب محیط زیست، تخریب 

  یموار یبانووا   و  ، کمبود منابع غذایی، فقر و بیکاری، آلودگی هوا و اتمسفرها ابانیبهانوری، افزایش 

خطرنوا  ناشوی از افوزایش     یهوا  یموار یبو   سورطان تنفسوی، قلبوی، انووا      یهوا  یموار یباز همله 

کرونوا،   گیوری  هموه قبول از شورو     .موهود در اتمسوفر و هووا را در پوی داشوته اسوت      یها ندهیآال

مواهه بودند. مطابق با اعالن سازمان بهداشوت   یا هشداردهندهمحیط زیست با آمار  گذاران استیس

مربوو  بوه    ،ههان یرهایوم مرگدرصد از تمام  25حدود  ،محیط زیست ملل متحد ۀههانی و برنام

میلیوون نفور از کیفیوت     7. سواالنه  گذارند یم ریتأ اقتصادی است که بر محیط زیست  یها استیس

از حیوات  ایدز، سار  و ابووال  عفونی مانند  یها یماریب. تعداد زیادی از [31] رندیم یمنامناسب هوا 

وحش به انسان سرایت کرده است و مشخص است که ویرو  کرونوا نیوز از هموین طریوق منتقول      

 هوا  انسوان طبیعی  یها یماریبمیزبان  عنوان بهاز ابتدا  ها خفاشاز آغاز قرن بیستم،  .[21]است شده 

، تحقیقوات  انود  شدهدر انسان  ها عفونتدر چهل سال گذشته، موهب تهور  و  شدهشناسایی و  بت 
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 انود  شدهعفونی در انسان  یها یماریبموهب   و نیپا هندرا، ، ابواللیسا ایه که ویرو  دهد یمنشان 

مواهوه  مخاطرات زیستی متعودد   و با تهدیدهاحیات انسان را نیز  به محیط زیست یتوهه . بی[35]

که  ازآنجاو  مولکولی ههان است یوستگیپ هم بهبارزی از  ۀنمون، ویرو  کرونا یریگ همه. کرده است

یوادآور ا ور   ، زاسوت  یموار یبو  ابود ی یمو بین حیات وحش و انسان ههوش   ویرو  قابل انتقال نوعی

 یا گلخانوه  یگازهوا افزایش  در پیزمین  ةکرتغییرات اقلیم و گرم شدن  یا پروانها ر است.  یا پروانه

هوانوری و نزدیکوی آنهوا بوه      یهوا  سوتگاه یزموهب نوابودی  ، ها دولتاقتصادی  یها تیفعالناشی از 

افوزایش انتقوال    سوبب مخاطرات زیستی برای بشوریت   یا پروانها ر  .انسانی شده است یها تیهمع

سوندرم   شویو  بیمواری   سوبب  1. تاکنون دو ویورو  کووو  شده است نیزها به هوامع انسانی  پاتوژن

 بووده اسوت   در چین شده است که منشأ هر دو ویرو  خفواش  3و سندرم اسهال حاد 2تنفسی حاد

صوورت   ییها یماریببنابراین ضروری است تا مطالعاتی برای پیشگیری از شیو  مجدد چنین [. 36]

دلیول تنوو     بوه سورزمین در ههوان اسوت و     نیتور  تیو پرهمعگیرد. چین سومین قلمورو بوزرگ و   

ویورو  کرونوا در    یهوا  گونهخفاش است. اکثر  منشأبا  یها رو یوو  ها خفاشزیستگاه  ،هوایی و آب

. از انود  شوده گوذاری   و نوام  بررسیتوسط دانشمندان چینی  4ها رو یو یبند طبقه یالملل نیب ۀکمیت

فوایود بیشوتری دارنود و ایون      شوده  ذبحسوی دیگر در فرهنگ چینی اعتقاد بر آن است که غذاهای 

دو بیمواری   که هر 5مر  وسار  . با توهه به شیو  [36] دهد یمموضو  انتقال ویرو  را افزایش 

شیو   ییها یماریبچنین  مجدداًکه  رود یم، احتمال اند گرفتهحاد تنفسی بوده و از چین سرچشمه 

ویورو  خفواش اسوت کوه      منشوأ حاد تنفسوی بوا    یها یماریبتکرار  19 کوویدویرو   .دنپیدا کن

بیشتر داشوته و در میوان    ییزا یماریببا قدرت واگیری و دلتا و المبدا  یها نامبا  ییها ههشتاکنون 

 یهوا  رو یوکلی اعتقاد بر این است که  طور بهکر است که شایان ذهوامع انسانی شیو  یافته است. 

نظور   . از ایون شوند یمو موهب شیو  بیماری بعدی  شدهشده از خفاش دوباره تاهر  منتقل یکرونا

با عنایوت بوه    [.36] است ییها یماریبچنین  ةدوبارشیو  برای پیشگیری از  یا برهسته ۀچین نقط

دلیول   بوه  هوا  خفواش تغییرات اقلیم در افوزایش   ریتأ انتقال ویرو  کرونا از خفاش به انسان،  ۀنظری

هوانوری   یهوا  سوتگاه یزچراکه این تغییورات و نوابودی    ،آنها حائز اهمیت است یها ستگاهیزنابودی 

ویورو    منشوأ که  2005شده است. تا سال  ها انسانشدن ناقالن ویرو  کرونا به  تر کینزدموهب 

به کشوف ویورو  کرونوا در    ویرو  سندرم حاد تنفسی سار   منشأکرونا کشف نشده بود، کشف 

                                                            
1. Covs (Corona virus) 
2.  SARS-CoV 
3. SADS-CoV 
4. ICTV/22-38 (International Committee on Taxonomy Virus. Viruses 22-38) 
5. MERC. (Middle East Respiratory Syndrom) 
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گونه خفواش بوا بوالر بور      100شد و از آن زمان انوا  مختلف ویرو  کرونا در بیش از منجر خفاش 

با توهه به رونود افزایشوی   .  [35]، شناسایی شده است اند شدهکه در سراسر ههان توزیع  ژنوم 600

شوده یوا    شوناخته  ی، شویو  انووا  زیوادی ویورو  کرونوا     هوا  ستمیاکوستغییرات اقلیم و آ ار آن بر 

مشوابه کرونوا    یها یماریبو همچنین  (ICTV) ها رو یو یبند طبقه یالملل نیب ۀکمیتناشناخته در 

دارد. ا ور   ریتوأ  آلودگی هوا نیز بر بیماری کرونوا   ،دیگر دور از انتظار نیست. از سوی حیوانی منشأبا 

 ریتوأ  تحوت  مجواری تنفسوی    .استاصلی بیماری کرونا بر سالمت انسان مربو  به سیستم تنفسی 

فسویلی   یهوا  سووخت توسوط خودروهوای دیوزل و     دشوده یتولذرات معلوق   ی ناشوی از هوا یآلودگ

و ابوتال  حواکی از شودت   . مطالعوات  در پی داردآ ار بیماری را تشدید  شود که میمسدود ، ها روگاهین

 ۀرابطو است. برخی تحقیقات  تر آلوده یشهرهاافراد مبتال به ویرو  کرونا در مناطق و شمار افزایش 

 زمینوه تحقیقوات بیشوتری در ایون     هرچند، دهد یممثبت بین آلودگی هوا و بیماری کرونا را نشان 

مودت   از هملوه  مختلوف، ی ها تیمحدوداذعان به  ضمنهدید، حال در تحقیقی  عین در .الزم است

خواص و برخوی    یهوا  مکوان بوه   هوا  یبررسو همچنین محدود بودن ویرو  کرونا  شیو  زمان کوتاه

عفونوت ویورو  کرونوا را افوزایش     آلودگی هووا   آنکهمنطقی فیزیولوژیکی مبنی بر  ۀرابط، ها ندهیآال

از دانشگاه هاروارد نشوان داده اسوت کوه ایتالیوا، فرانسوه،       یا مطالعه. [4] نشده است، یافت دهد یم

. بوا وهوود ایون    [34] انود  داشوته خوود   ةآلوود  ۀمنطقپنج  دررا  ریوم مرگدرصد  78اسپانیا و آلمان 

گرفته در خصوص میزان آلودگی هوا در زمان ویرو  کرونا در برزیول، در   صورت یها یبررسمطابق 

هوا بر بودن  شدید آلودگی نتیجه گرفت که  توان یممورد پیوندهای بین ویرو  کرونا و آلودگی هوا 

 یهوا  یموار یبعامل خطر اساسی برای بسیاری از . قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا گذارد یم ریتأ 

 توانود  یمو . قرار گرفتن در معرض آلوودگی هووا   دهد یمافراد را افزایش  یمزمن است و احتمال ابتال

 .[22] و خطر ابتال را نیز افزایش دهد کندتنفسی را بدتر  یها عفونتعالئم افراد مبتال به 

غیرمستقیم آ ار مثبتی  صورت به مدت کوتاهضروری، در  یها یلیتعطقرنطینه و حال  عیندر 

دوران بیماری  یها تیمحدود. داشته است 2020در سال  ژهیو بهبر آلودگی هوا و تغییرات اقلیم 

 یهوا  نوده یآالو  یا گلخانوه موقت موهب کاهش گازهوای   طور بهاقتصادی،  یها تیفعالو کاهش 

 (ESAناسا و سرویس نظارت بر هو آژانس فیایی اروپوا )  یها ماهوارهموهود در هوا شده است. 

 20. کواهش  انود  کورده مشاهده را آلودگی هوا در شهرهای بزرگ اطرا  ههان  چشمگیرکاهش 

. ا ور  [29] خواهود داشوت   بورای سوالمت   زیادیفواید ههان  بیشتر مناطقآلودگی در  درصدی

موهوب   توانود  یمو که  ازآنجااست که  2020در سال  کربن دیاکس یدانتشار مثبت مهم، کاهش 

 دیاکسو  ید 2020کاهش تغییرات اقلیم شود، رویداد مهمی است. با توهه به قرنطینه، در سوال  

 ةعمود کاهش نسبی  عنوان بهدرصد کاهش یافت. پس از هنگ ههانی دوم، این کاهش  7کربن 
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فسویلی از   یهوا  سووخت  ةعمود  ةانتشواردهند  یهوا  دولوت  همۀانتشار در نظر گرفته شده است. 

درصود در   7/1اروپوا،   ۀاتحادیو درصد در  11، از همله کربن خبر دادند دیاکس یدکاهش انتشار 

، محققوان  ایون وهوود  . بوا  [21] درصود در هنود   9 و مریکوا آ ةمتحدایاالت  در درصد 12چین، 

ممکن است سرعت گرم شده زمین  2020در سال  یا گلخانهمعتقدند که کاهش انتشار گازهای 

در  هوا  یآلوودگ  تأ یر چراکهکاهش ساالنه است.  نیتر بزرگو این میزان کاهش،  را کاهش ندهد

 کم دستمختلف در  یها عرصهبشر در  یها تیفعالخواهد بود و  تیرؤقابل  بلندمدتاتمسفر در 

نیوز دیگور   نیتروژن  دیاکس ید .[2] زمین شده است ۀسابق یبسال اخیر موهب گرم شدن  200

سونگ،   زغوال ، بنوزین، گازوئیول   .ابود ی یمو خطرناکی است که از سووختن انتشوار    یا گلخانهگاز 

 ،تحقیقوات  که براسوا   این گاز هستند دکنندگانیتول ها روگاهینصنعتی و  ساتیتأسخودروها، 

هسوتند.  بیماری حاد تنفسی و سرطان ریه بیماری کشنده برای انسان از همله  عامل بُروز چند

دلیول بسوته    بوه گذاشته اسوت. در چوین    ریتأ ضروری بر انتشار این گاز  یها یلیتعطقرنطینه و 

 سورعت  بوه نیتوروژن   دیاکسو  یدانتشار و صنعتی در شهرهای بزرگ،  ونقل حملشدن واحدهای 

صود کواهش داشوته    در 49در رم و  درصود  54در پاریس این آالینده انتشار  .کاهش یافته است

که در برخی از شهرهای اروپوا از زموان شویو      دهد یمنشان  آژانس هوایی اروپا یها دادهاست. 

. در قرنطینوه،  [21] درصود کواهش داشوته اسوت     45نیتوروژن   دیاکس یدانتشار ویرو  کرونا 

 هوا  دهکوربن را تجربوه کورده اسوت، در      دیاکس یدمستقیم کاهش انتشار  طور بههمعیت ههان 

و  ، تقاضوای مصور  بورق صونعتی    ونقول  حمول کرونوایی،   یهوا  تیمحودود دلیل اعمال  بهکشور 

شوده  منجور  کوربن   دیاکسو  یدبه کاهش انتشار که در نهایت  هصنعتی کاهش یافت یها تیفعال

شده  یا گلخانهکاهش انتشار گازهای  سببکاهش سفرهای هوایی نیز که  رسد یمبه نظر  .است

کوربن ناشوی از    دیاکسو  یدحوال کواهش    ایون بوا   .[21] داشوته اسوت   وهوا آبمثبتی بر  ریتأ و 

 ،[12] شوود  یمو را شامل  شده یزیر برنامه، نسبت کمی از هد  کاهش ویرو  کرونا یریگ همه

داشوته باشوند.   اقدامات متقابل اساسوی   در برابراما مستلزم آن است که مردم پذیرش بیشتری 

را بورای کواهش    یفورد  منحصربه یها حلکه راه  کاهشی علیه گرمایش ههانی یها برنامهالبته 

مهم برای  یفرصتپساکرونا،  ةبر این، دور افزون. شوندتشویق باید  دهند یمکربن ارائه  دیاکس ید

. موردم اکنوون در    گوذارد  یم در اختیار بهبود اعتماد عمومی منظور بهاهرای اقدامات تطبیقی 

نامطلوب تغییرات اقلیم در این  راتیتأ بهتری از گرمایش زمین دارند، بنابراین آمادگی در برابر 

منفی احتمالی بسیاری از ویرو  کرونا بر  راتیتأ . [9کرد ]تقویت  توان یمرا  پدیدآمدهفرصت 

 2020 اعالن سازمان ههانی هواشناسی، سوال تصور کرد. مطابق با  توان یمرا نیز  تغییرات اقلیم

دوران کرونا  یها تیمحدودبرای زمین در طول تاریخ بوده است.  شده  بت یها سال ترین گرماز 
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 و هوا  روگواه ینفعالیوت بیشوتر   ر  خانگی بیشتر انرژی برق شوده کوه   مص سببافراد  ۀقرنطینو 

افوزایش آلوودگی ناشوی از کوارکرد      و در نتیجهفسیلی  یها سوختمصر  بیشتر زغال سنگ و 

 ةمتحود کوه ایون میوزان در ایواالت      دهد یمنشان  ها ینیب شیپ. را در پی داشته است ها روگاهین

 درصد افزایش یافته است. 8تا  6آمریکا حدود 

 در حفاظت از محیط زیست ها دولت یالملل نیبتعهدات  -

 در مقابله با تغییرات اقلیمی ها دولتتعهدات عرفی 

 آور الزاممخرب عناصر آن نیازمند وضع و اهرای قواعد  یها تیفعالدلیل افزایش  بهمحیط زیست 

شورای حقوق بشر سوازمان   یتازگ بهاست. در این راستا  یالملل نیبمحیط زیستی  آور الزامو غیر 

اساسی به رسمیت شوناخت   یحق عنوان بهملل متحد دسترسی به محیط زیست سالم و پا  را 

 .رود یمو بوه شومار    یالمللو  نیبو قواعد محویط زیسوتی    کردن آور الزامکه گامی مثبت در ههت 

. [16] بیداری و آگاهی در خصوص محیط زیست دانسوت  ةدوررا باید  1970و  1960 یها دهه

بسویاری از کشوورها آن را اهورا کردنود، از هملوه در      رم  ۀاساسونام از  1خروج اکوساید رغم یعل

بر  عالوه( و سایر کشورهای شوروی سابق. 1996) هیروس(، فدراسیون 1990) تنامیوقوانین ملی 

. حقووق  انود  شناختهو حیوانات را به رسمیت  ها ستمیاکوسحقوق طبیعت،  ها التیااین، برخی از 

 با محیط زیست و هنبش به رسومیت شوناختن آن پیونود خوورده اسوت      یا ندهیفزا طور بهبشر 

بوه  مربوو    ماًیمسوتق آنکوه   بوا که  تریل اسملتر اصلی بیان شد ۀقیی. در دیوان داوری در [28]

دلیل آنکوه دارای آ وار    بههواست،  ۀوسیلبه  یا هستهفرامرزی و نتایج زیانبار آلودگی  یها بیآس

تغییورات اقلیموی و انتشوار ویورو  کرونوا       به پذیر تعمیمیک اصل عرفی  ،زیانبار فرامرزی است

را در  هوا  دولوت ، 1961-1629 ۀقطعنامو  دراست. از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل نیز 

 .داند یم یالملل نیبانجام اقداماتی که نتایج بیولوژیکی فرامرزی زیانبار دارند، دارای مسئولیت 

 ادوارد نورتن لوورنتس « ینظم یب ۀنظری» ،تر یعلم یا به تعبیر یا پروانهدر اهال  استکهلم ا ر 

اهزای محیط زیست و ههوان هسوتی اسوت، موورد اشواره قورار        همۀپیوند عمیق میان که بیانگر 

ویرو  کرونا شاهد این ا ر در محیط زیست و تمام ابعاد حیوات   گیری همهگرفت و امروز با شیو  

بشری هستیم. در کنفرانس مذکور، تخریب محیط زیست برای سالمت هسمی، روحی و اهتماعی 

، کموا  شد دیتأکیکپارچه محیط زیست و توسعه  یها استیس بر ضرورتانسان میر شناخته شد و 

اینکه ا ر تخریب محیط زیست بر سه بُعد سالمت موذکور در اعالمیوه را بوا شویو  ویورو  کرونوا       

 یفلسوف  یهوا  کیو تکنمبنای شاهد هستیم، به نحوی که برخی محققان با استدالل فلسفی خود بر

                                                            
1. Ecocide 
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از انتقام محیط زیسوت   یا ژهیونو  دلیل پیامدهای ناشی از آن،  بهرا ویرو  کرونا سنتی و مدرن( )

از  ناشوی  مخواطرات  روزافوزون  یهوا  نشوانه گفتار اعالمیوه بوه   پیشو در . [19] کننود  یمو از بشر یاد 

اقتصادی و سطو  خطرنا  آلودگی در آب، هوا، خا  و موهودات زنده بوا اخوتالالت    یها تیفعال

، ناپوذیر تجدیدسوازی منوابع    تهوی ، تخریب و کره ستیز یها ستمیاکوسشدید و نامطلوب در تعادل 

کمبودهای شدید میر برای سالمت هسمانی، روحی و اهتماعی انسان، در محیط زیست مصونو   

به مسوئولیت انسوان و تعهود    در محیط کار و زندگی اشاره شده است. در اصول بیانیه،  ژهیو بهبشر 

و مدیریت مناسب در خصوص حفظ و بهبوود محویط زیسوت بورای نسول       یزیر برنامهدر  ها دولت

 یطو یمح سوت یزتالش بورای مودیریت مخواطرات     وه و حفظ منابع طبیعی آیند یها نسلحاضر و 

مدیریت منطقی منابع و بهبود محیط زیست باید روشوی  برای  ها دولت گفته شده کهو  اشاره شده

 . [33] کنند یگذار استیس خود ۀتوسع ۀبرناممتمرکز برای 

معیول ناشوی از    نووعی ، تهدیود کنود  ، پیش از آنکه سوالمت افوراد را   ویرو  کرونا یریگ همه

اصولی استکهلم،  ۀاعالمیزیست و تعهدات محیط زیستی است. در مخاطرات به  ها دولت یتوهه یب

 هوای برای تشوخیص، اهتنواب و کنتورل خطر    فناوری، استفاده از علوم و ها دولتاز همله تعهدات 

بشوریت اسوت کوه از زموان بُوروز       ۀهامعبه نفع عموم  یطیمح ستیزو حل مسائل  یطیمح ستیز

 یتعهود  عنووان  بوه ، اصول موذکور را   یطو یمح ستیزیک معیل  عنوان به، ویرو  کرونا یریگ همه

و  عموومی  یهوا  یلو یتعطاز همله قرنطینه و  ییها استیس. دنک یم تر برهسته ها دولتاساسی برای 

اصوول موذکور و لوزوم    اهمیت شهر در ساعاتی از شب، بیانگر وسایل نقلیه در  وآمد رفت ممنوعیت

. هریان آزاد اطالعات روزآمد علمی و انتقوال تجوارب، بورای تسوهیل رفوع      هاست دولت ةویژتوهه 

در حوال   یها دولتبه  افتهی توسعه یها دولتو وتیفه انتقال آنها به عهده  یطیمح ستیزمشکالت 

از همله انتقوال اطالعوات تغییورات و تهدیودات محویط       ،هاست دولتتعهدات مهم دیگر از توسعه 

شویو   واقوع در هنووب شورق آسویا و چوین و در نتیجوه        یها گاه ستیزنابودی  سببزیستی که 

در  گرفتوه  صوورت  یهوا  تیو فعالرا در قبوال   هوا  دولوت  ،اعالمیوه  21اصل ویرو  کرونا شده است. 

، شوود  موی  هوا  دولوت موهب خطر برای محیط زیسوت سوایر    کهتحت کنترل آنها منطقه  ةمحدود

 در برابور  هوا  دولوت  ۀپیشوگیران بوه اقودامات   از یک اصول عرفوی اسوت و     مُلهمکه  داند یممسئول 

انرژی اتموی هوم    یالملل نیبسازمان  ۀدبیرخان. در گزارش مخصوص دارداشاره فرامرزی  یها بیآس

حفاتت از سایر کشورها  ها دولتنتیجه گرفت که یکی از وتایف  توان یمچرنوبیل  ۀحاد به دنبال 

و هوی  دولتوی    افتود  یمدر مقابل ا رات هدی آلودگی مرز گذری است که در قلمرو ملی آن اتفاق 

. در اصول  شوود حق ندارد از اموال یا سرزمینش به صورتی استفاده کند که سبب زیان به دیگوران  

حفاتوت و   یالمللو  نیبو برابری در خصوص موضوعات  ۀپایبر ها دولتبه همکاری چهارم نیز  و بیست
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یوا  کنترل، هلوگیری، کاهش  برایهمکاری دو یا چندهانبه  یها نامه موافقتبهبود محیط زیست و 

اصل مذکور، وهوب انتقال و تسهیل  اشاره شده است. یطیمح ستیزمعکو   تأ یراتاز بین بردن 

ویورو    یریو گ هموه ، پس از برطر  شودن  ها دولتپا  و همکاری بین  های فناوریدسترسی به 

در همواهنگی بورای حفاتوت و     هوا  سوازمان . در این راستا اهمیت نقش دکن یم تر برهستهرا  کرونا

اصوولی ریوو در    ۀبیانیو ضروری اسوت. بوا توهوه بوه اینکوه       ها دولتبهبود محیط زیست و تیمین 

 تیو اهماسوت،   سوت یز طیمحو  الملول  نیبو پایدار حاوی بسیاری از اصول حقووق   ۀتوسعخصوص 

استکهلم، نکات بسیاری را در خصووص حفاتوت    ۀاعالمیدادن  قرارریو با مبنا  یۀانیب. دارد یشتریب

 ۀتوسوع از  ناپذیری هدایی ءحفاتت از محیط زیست را هز . این بیانیهدارد یماز محیط زیست بیان 

محویط زیسوت در راسوتای حفاتوت و      الملول  نیبو حقوق که مبین آن است که  شمرد یبرمپایدار 

، 21کوار   حمایت از انسان، سالمت و رفاه وی وضوع شوده اسوت. از هملوه دسوتاوردهای دسوتور      

اصول اول بیانیوه، انسوان را    ازن اسوت.   ۀالیو حفاتت از اتمسفر شامل تغییرات اقلیم و حفاتوت از  

کوه مبوین سوالمت و توانوایی     را و برخورداری از زندگی سالم و رفواه   داند یمپایدار  ۀتوسعموضو  

مذکور به حوق   ۀبیانی. در داند یمبا طبیعت  یدر هماهنگهزو حقوق بشر و اوست  یروح و هسمی

 ۀتوسوع بین محیط زیست سالم و رفاه انسوان و   ۀرابطبر و  بنیادین محیط زیست سالم اشاره شده

 ۀرابطو ویرو  کرونا بیانگر لزوم توهه به محیط زیست و  یریگ همهشیو   است. شده دیتأکپایدار 

است. بیانیوه در   شدهاشاره بین کیفیت محیط زیست و رفاه انسان است که در اصل اول بیانیه نیز 

در  هوا  دولوت کوه متیومن تعهود     منشوور ملول متحود اشواره دارد     براسا اصل دوم به حاکمیت 

در ایون خصووص    هوا  دولوت از محیط زیست و نیز مسوئولیت   یبردار بهرهو  یا توسعه یها استیس

مبنای اصل حاکمیت، دولت متعهد به وضع قووانین در  ایران نیز برقانون اساسی  50اصل در  .است

 هوا  دولوت ، به تعهد ههت هلوگیری از آلودگی در سطح ملی و فرامرزی است. در اصل هفتم بیانیه

کوره   یها ستمیاکوسدر راستای حفاتت از محیط زیست و  یالملل نیب یها یهمکاردر مشارکت و 

فشوارهایی کوه هواموع آنهوا بور      لیول  د  به افتهی توسعه یها دولت تر افزونزمین و تعهد و مسئولیت 

بوه همکواری    ها دولتتعهد بر  مجدداًاصل چهاردهم نیز  .کند یماشاره  اند دهکرمحیط زیست وارد 

از مسائل محیط زیستی وهود دارد که حقوق بشر موهوود بورای آنهوا     . بسیاریدکن یم دیتأک مؤ ر

درحوالی کوه اصول مشوارکت عموومی در بسویاری از معاهودات و         .پاسخ صریح و مناسوبی نودارد  

مطور  اسوت کوه حقووق مشوارکت و       این نکتوه  ،چندهانبه وهود دارد یطیمح ستیزقراردادهای 

هموۀ  . [20] گیورد انجوام نموی   یطو یمح سوت یز یها استیسو  ها پروژهمناسب در  طور بهحفاتت، 

بوه میوزان   میزان ا ربخشی قوانین محیط زیسوتی   چراکه ،دارندتعهد به وضع قوانین مؤ ر  ها دولت

به احتیا  در حفاتوت از محویط    ها دولتدارد. اصل پانزدهم به تعهد بستگی دولت  یافتگی توسعه
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از مصادیق اصل احتیا  اسوت.   ها دولتاقتصادی  یها تیفعالکه نظارت و ارزیابی  پردازد یمزیست 

یوا  باید اقدامات مناسب را در ههت کنتورل و نظوم بخشویدن بوه منوابع هودی آلوودگی         ها دولت

انجام دهنود. حمایوت از ایون اصول در     تحت صالحیتشان  یا مناطق گذر در سرزمینمرز یها انیز

نیوز   داوری تریول اسوملتر در دعووای کانوال کورفوو      داوری و دادگسوتری از قبیول    یای از آرا پاره

کوه   کند یماشاره  ها دولتاصل شانزدهم بیانیه به تعهد مهم دیگری از سوی  [.5]شود  میمشاهده 

 یهوا  نوه یهزبایود   ساز آلودهمحیط زیست است و  یساز سالمیک دولت برای  یها پرداختمتیمن 

محویط زیسوتی    یهوا  یآلودگاصل مذکور با توهه به وضعیت کنونی  کند.رفع آلودگی را پرداخت 

متصوور اسوت. بیشوتر اصوول      افتهی توسعه یها دولتبرای  یتر نیسنگ، تعهد تغییرات اقلیم ویژه به

 ةاسوتفاد صونعتی و   یهوا  تیو فعالدر ههت کنترل  ها دولت، مبین تعهدات مورد توافق در این سند

صونعتی و شوهری    ۀتوسوع  هوای  زیانپایدار از منابع طبیعی، کنترل آلودگی در به حداقل رساندن 

 بیانیوه هجده  ةمادمذکور در  یرسان اطال محیط زیست، اصل  الملل نیبحقوق است. یکی از اصول 

، در خصووص  2019در دسوامبر   کرونوا  رو یو و و یدر زموان شو   کوه  اسوت  یتعهودات  از که است

 بایود  هوا  دولوت  نکوه یاحائز اهمیت است، مبنی بر دولت چین  ویژه به ها دولت موقع به یرسان اطال 

 رسود  یمشورهای دیگر را از فجایع و حوادث طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر ک بالفاصله

شاهد  یالملل نیبقیایی  ۀرویدر ، مطلع سازند آ ار سوئی بر محیط زیست این کشورها داشته باشد

از هملوه   یا هسوته چرنوبیل و موضع شوروی بودیم که البتوه بوا توهوه بوه اینکوه عملیوات        ۀقیی

 هوا  دولوت براسوا  آن،  اشاره کرد کوه   بیانیهبه اصل نوزده  توان یم ،دولت شوروی بود یها تیفعال

اطال  دهنود و اطالعوات تخصصوی در     موقع بهو  دیگر را قبالً یها دولتباید امکان به خطر افتادن 

آنهوا  و هدی فرامورزی داشوته باشود در اختیوار      ءآ ار سو ممکن استکه  را ییها تیفعالخصوص 

آن اسوت کوه اصوول حقووق      مهوم  ۀنکتو  .دو در اسر  وقت و با اعتماد کامل مشورت کنن بگذارند

 هوا  دولوت  یها تیفعالدارند و در راستای نظارت بر  رانهیشگیپ ۀهنبمحیط زیست اصوالً  الملل نیب

کردن حفاتت  مندقانونبه  مند عالقه یها دولتاز  زیادی، نمایندگان تعداد 2012. در ژوئن ندسته

محویط   سالگرد کنفرانسبرزیل دیدار کردند تا بیستمین  یرویودوژانیراز محیط زیست مجدداً در 

را بررسوی و   21کوار   دستورسازمان ملل را هشن بگیرند و نتایج حاصل از  1992 ۀزیست و توسع

 یهوا  یفنواور اسوتفاده از   پایودار،  ۀتوسعبر  ها دولت ۀتوسعارزیابی کنند. کنفرانس محیط زیست و 

پایدار و حفاتت از محویط زیسوت، در    ۀتوسعتمرکز داشت. در راستای  یالملل نیبسبز و حاکمیت 

پایدار، اتخاذ اقدامات مناسوب بورای    ۀتوسعقوانین آب در  یساز کپارچهیاز آب، اهمیت  یبردار بهره

 ةحووز را مودنظر قورار داد. در    ، منابع آبی، خدمات بهداشتی آب و کواهش آب یخشکسالمقابله با 

هوایی، اهرای کامل تعهدات کنوانسیون تغییرات اقلیم و پروتکل کیوتو، سوازگاری بوا   و آبتغییرات 
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توسعه بوا مالحظوات    یها تیفعالفناوری مورد توهه قرار گرفت.  ۀتوسعتغییرات اقلیمی و انتقال و 

بهینوه از منوابع، توهوه بوه ترفیوت محویط زیسوت و اسوتفاده از          ةاستفادمحیط زیستی از همله 

نظوارت ههوانی سوازمان ملول بور پیامودهای       فرایندهای پا  و بازیافوت پسوماندها خواهود بوود.     

محویط زیسوتی شویو      منشوأ نظارت سازمان ملول متحود بور     .دارداشاره کشورها  یطیمح ستیز

کنتورل منوابع    ۀوتیفو کلی در عر  سوه اصول    طور بهتوهه است.  شایانویرو  کرونا  یریگ همه

فووری را   یرسان یاریو  یرسان اطال  و مرزگذر، یها یآلودگفرامرزی در مورد  یها یهمکارآلودگی، 

کوه   کورد در تغییرات اقلیمی و انتشار ویرو  کرونوا ذکور    ها دولتدر مورد تعهدات عرفی  توان یم

. اصل کنترل منوابع آلوودگی، خوود چنود     ردیگ یمبرخی از آنها آلودگی را در معنای عام آن در بر 

دنبال دارد، از همله تعهد به مراقبت که مستلزم آن است که دولت چین و سوایر   بهعرفی را  ةقاعد

همچنوین پیشوگیری مطلوق در     ؛از منابع خود، مراقبت الزم را انجام دهند یبردار بهرهدر  ها دولت

نیسوت و ارزیوابی قبلوی     ریپوذ  امکوان که عودم ایجواد آلوودگی     ها دولتخصوص اقدامات خطرنا  

در نهایوت  . ردیگ یم منشأتعهدی است که از مفهوم پیشگیری  ها دولتبالقوه خطرنا   یها تیفعال

فرامرزی بایود موورد    یها یآلودگدر  وریو قابل مالحظه است  ۀاعالمی 15اصل احتیا  که در اصل 

 قرار گیرند. ها دولتتوهه 

 در مقابله با تغییرات اقلیمی ها دولتتعهدات معاهداتی 

در راسوتای   ها دولتمحیط زیستی که ذکر شد،  یها هیانیبو  ها هیاعالمبر اصول مندرج در  عالوه

محیط زیست، اقداماتی از طریق تصویب و الحاق بوه معاهودات    ةدهند لیتشکحفاتت از عناصر 

در مخواطرات   هوا  دولت. هاست دولتتعهداتی برای  ةرندیدربرگکه  اند دهکرنیز منعقد  یالملل نیب

منشور  3 ةماددر و این امر  کنندبا یکدیگر همکاری  بایدمرزگذر،  یها یآلودگو  یطیمح ستیز

هر دولتی باید برای ایجاد سیستم براسا  آن، دارد که ریشه  ها دولتحقوق و تکالیف اقتصادی 

اسوتفاده مطلووب از منوابعش بودون ایجواد ضورر و زیوان بوه          ۀزمینو و مشاوره در  یرسان اطال 

کنوانسویون ژنوو آلوودگی هووای      ۀمقدمو . بر این مبنا، در بند اول کندهمکاری  ی دیگرها دولت

به لزوم ترویج برقراری روابط و همکاری در حفاتت از محیط زیست  صراحت بهفرامرزی دوربرد، 

کنوانسیون تنو  زیستی، به موضوعی اشاره شوده اسوت کوه     ۀمقدم. همچنین در دنک یماشاره 

طبیعوی و   یهوا  ستگاهیزو  ها ستمیاکوسشر  اصلی حفظ تنو  زیستی، حفاتت از براسا  آن، 

کوه بوا فورض     اسوت طبیعوی خوود    یها طیمحدر  ها گونهمانای  یها تیهمعنگهداری و احیای 

کنوانسویون کوه اهودا      1 ةمواد اسوت.   تأمول  شوایان انتقال ویرو  کرونا از خفاش به انسوان،  

کوه اولوین هود      دنو ک یمو را متعهد به حفظ تنو  زیستی  ها دولتاست،  بیان شدهکنوانسیون 
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معنوای قابلیوت    بوه تنو  زیستی  ،کنوانسیون 2 ةمادحال آنکه مطابق بند اول  کنوانسیون است.

زمینی، دریایی و دیگور   یها ستمیاکوسکه شامل است زنده از هر منبع  یها سمیارگانتمایز بین 

. دهند یمرا تشکیل  ها ستمیسکه بخشی از است ترکیبات اکولوژیکی و نیز  آبزی یها ستمیاکوس

و  دانود  یم ها ستمیاکوسو تنو   ها گونهو بین  ها گونهدر ادامه این مفهوم را شامل تنو  در درون 

یوا هور    هوا  تیو همعاز آن  ییهوا  بخوش یا  ها سمیارگانمنابع زیستی را مشتمل بر منابع ژنتیکی، 

که دارای استفاده یا ارزش بالفعل یوا بوالقوه بورای     شمرد یبرم ها ستمیاکوسبخش زیستی دیگر 

اسوت کوه در بودن خفواش و در      یا زنوده . با عنایت به اینکه ویرو  کرونا ارگانیسوم  ندنو  بشر

 1 ةو مطابق ماد استکنوانسیون  2 ةمادوهود دارد، به نظر مشمول تعریف  ها ستمیاکوسبرخی 

زنده مشابه  یها سمیارگان یگردو  ها سمیارگانو حفظ این ریز ها ستمیاکوسکنوانسیون حفاتت از 

کنوانسویون،   3. همچنوین مطوابق اصول    سوت ها دولوت خود، از همله تعهودات   ۀاولیدر هایگاه 

در  گرفتوه  انجوام  یهوا  تیو فعالیابنود  اطمینان  ند کهاز منابع خود متعهد یبردار بهرهدر  ها دولت

خارج  کشورها یا مناطق دیگر، موهب صدمه به محیط زیست اکنترل آنه تحت قمناطقلمرو یا 

دارد. در اشواره  الضرر و عدم آسویب فرامورزی    ةقاعدبه نشوند. اصل مذکور از قلمرو ملی ایشان 

تا به حد امکان متعهد  ها دولتکنوانسیون  5 ةمادراستای اهرای مفاد کنوانسیون مذکور نیز در 

مربوو  ههوت    یالملل نیب یها سازمانبه همکاری مستقیم با یکدیگر و در صورت لزوم از طریق 

حال با پذیرش فرضی که شویو  بیمواری    عینپایدار از تنو  زیستی هستند. در  دةاستفاحفظ و 

 14 ةمادکرونا ناشی از اشتباه دولت چین در خصوص سال  بیولوژیک خود بوده است، مطابق با 

مناسوب در   یهوا  روشنحوو مقتیوی    بوه ند که تا حد امکان و متعهد ها دولتکنوانسیون مذکور 

بوار  زیان توأ یرات خوود را کوه ممکون اسوت      یهوا  پوروژه محویط زیسوتی    هایارزیابی ا ر ۀزمین

و  گیرنود در پویش   یراتیتوأ  با هد  اهتنواب از چنوان   بر تنو  زیستی داشته باشد  چشمگیری

همچنین در صورت بروز خطر یا خسارت آنی یا کشنده برای تنو  زیستی تحت صالحیت خود، 

و اقودامات الزم بورای    کورده  آگواه  درنوگ  بوی دیگور را   یهوا  دولتانتشار ویرو  کرونا،  مانند به

خوود بوا    یهوا  تیو فعالو در خصوص تکمیل  کنندو خسارت را آغاز  هاهلوگیری یا کاهش خطر

 .[30کنند ]همکاری  یالملل نیب یها سازمانو  ها دولت دیگر

ههوان،   یهوا  ستمیاکوسو  ها گاهستیزتغییرات اقلیم در تخریب  تأ یر مهمهمچنین با توهه به 

 محویط  از حفاتوت  بورای  هوا  دولت. شوداشاره در خصوص تغییرات اقلیم  ها دولتتعهدات  باید به

 عمول  بورای  توسعه حال در و افتهی توسعه یها دولت اما مسئولیت دارند، مشتر  مسئولیت زیست

 مشوکالت  ایجواد  در متفواوت  سوهم  دلیول  بوه  تفاوت این .متفاوت باشد است ممکن تکلیف این به

 مصور   و تولیود  الگوهوای  بوا  طبیعوی  منوابع  از هیرو یب ةاستفاد با تاریخی لحاظ به یطیمح ستیز
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هلووگیری،   در هوا  دولت این تکنولوژیکی و مالی یها ییتوانا و یافته توسعه یها دولت توسط ناپایدار

 ،اسوت  متفاوت سهم مقدار تنها نه واقع در. شود یم توهیه یطیمح ستیز مشکالت کاهش و کنترل

 نظوام  یک در ها دولت برای متفاوت یها تیمسئول شناسایی. [8] است متفاوت نیز آن ماهیت بلکه

 در نابرابری از هد  همه نیا با ،کند یم ایجاد حقوقی نظام آن میان تابعان ماهوی نابرابری حقوقی،

 حقووقی  تعهدات وهود( انجام صورت و )در مشارکت تیمین زیست محیط الملل نیب حقوق ةحوز

 اهودا   بوه  حقوقی نظام ترتیب بدین تا است توسعه حال در یها دولت مقرر توسط زمان مدت در

 بشوریت  مشوتر   نگرانوی  محیط زیست از . حفاتت[25] کند پیدا دست درازمدت در شده نییتع

 یهوا  دولوت  اولویوت . دارند مشتر  نگرانی این چارچوب متفاوتی در یها تیاولو ها دولت اما است،

 از خطور  و اُزُن ۀالی کاهش هوا، آلودگی مانند زیست محیط تخریباز ناشی  مشکالت ،افتهی توسعه

 ۀتوسوع  به یابیدستبه  ،توسعه حال در یها دولت  تیاولو که حالیدر ،است زیستی تنو  رفتن بین

مبنوای  ، تعهودات بر هوا  دولوت تعهودات  از هملوه  . [25] شوود  یمو فقر فروکاسته  یکن شهیر و پایدار

چوارچوبی   ،ایون کنوانسویون  است کوه   فرامرزی دوربرد هوا ژنو در مورد آلودگی 1979کنوانسیون 

برای کنترل و کاهش ورود خسارت به سالمت بشری و محیط زیست از طریوق آلوودگی فرامورزی    

کاهش آلودگی هووا را ترسویم    منظور به یالملل نیب، اصول کلی همکاری کنوانسیون. هوا ایجاد کرد

در این خصووص اسوت،    دانش الزم خط مشی و ةکنند انیبکه را و چارچوب سازمانی مربو   کرده

طورفین ایون کنوانسویون از     یهوا  توالش  یسواز  هماهنگ در پیاست. این کنوانسیون  کردهفراهم 

، تبادل اطالعات در مورد آلوودگی هووا و توأ یرات    ، نظارتطریق ابزارهایی همچون افزایش تحقیق

حقووق   ةحووز عموومی در   از همله اسناد کاهش انتشار مواد آالینده است. راهبردهای ۀتوسعآن و 

اسوت. کنوانسویون ویون و پروتکول موونترال       1985محویط زیسوت کنوانسویون ویون      الملول  نیب

شوند. این کنوانسویون در واقوع    زیست محسوب می حفاتت از محیط زمینۀهای مهمی در  موفقیت

های متعدد چارچوبی است که تشکیالت سازمانی الزم برای به تصویب رسیدن پروتکل ۀنام موافقت

هوا کوه هموان    کربنوروکه معیارهای خاصی را برای تولیود کلروفلو  را هایی و پروتکل کردهرا فراهم 

مجموع عموومی    207/44و  57/43 هوای  قطعناموه  کنود. وضع می هستندالیه اُزُن  ةکاهندعوامل 

نگرانوی مشوتر  نوو  بشور تلقوی کورده و       تغییرات اقلیم را  1989و  1988 یها سالترتیب در  به

بورای رسویدگی بوه ایون معیول صوورت پوذیرد و         موقوع  بهکه باید اقداماتی  کردندقاطعانه اعالم 

 وهووا  آبچارچوب رویکردهای سازمان ملل متحد در مورد تغییرات  عنوان بهنیز  1992کنوانسیون 

ای در نیول بوه تثبیوت میوزان انتشوار گازهوای گلخانوه        منظور بهاین کنوانسیون  به تصویب رسید.

انسوانی را در سیسوتم    منشوأ سطحی که گازهای منتشره در اتمسفر نتواند اختالالت خطرنا  بوا  

ایون کنوانسویون، تثبیوت میوزان      2 ةمواد . طبق [18]شد هوایی ایجاد کند، تدوین و تصویب  و آب
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ای باید در چارچوب زمانی مناسوب صوورت گیورد توا اکوسیسوتم فرصوت تطبیوق        گازهای گلخانه

را داشته باشد و از در معرض خطور نبوودن تولیود غوذا اطمینوان       وهوا آبطبیعی خود با تغییرات 

یون، کنوانسو  4 ةمواد  2پایدار قرار دهد. طبق بند  ۀتوسعصنعتی را در مسیر  ۀتوسعو  شودحاصل 

یوک کنوانسویون قورار     ۀضومیم و برخی کشورهای دیگر که اسامی آنهوا در   افتهی توسعهکشورهای 

خوود در خصووص گازهوای منتشوره توسوط       بلندمدتاند که در اصال  روندهای دارد، متعهد شده

تغییرات اقلیم از طریق  تأ یربرای کاهش  ژهوی بهو  باشند بشری، نقش راهبردی داشته یها تیفعال

. کننود هوا اقودام   اسا  آن سیاستو بر ملی را اتخاذ یها استیسای، گازهای گلخانه کردنمحدود 

اسا  اصل مسئولیت مشتر  اما متفاوت بنیوان نهواده شوده    ، بر1992کنوانسیون تغییرات اقلیم 

 ةآینود حوال و   یها نسلهوایی برای منفعت و اعیا باید از سیستم آب»کنوانسیون،  نیا بنابراست. 

بور سوایر تعهودات انتقوال      عوالوه  هوا  دولت. همچنین «اسا  اصل انصا  حفاتت کنندبشریت، بر

خود مطابق با کنوانسیون، متعهد بوه همکواری در پیشوگیری از انتشوار گازهوای       ۀتوسعو  فناوری

 .[14] اند شده یا گلخانه

 یریگ جهینت

 ةحووز ویرو  کرونا در  ناشی از شیو  ید این است که برای ارزیابی مخاطراتمؤ آمده دست به ۀنتیج

متقابل این  هایو ا ر یطیمح ستیز مخاطراتمختلف موضو  از همله  یها هنبهباید محیط زیست 

 میرمسوتق یغاز پیامدهای  ،که ممکن است شیو  ویرو  کروناچرا شود،بررسی دو پدیده بر یکدیگر 

 یهوا  دادهاسوا   بر بوا شویو  کرونوا،    هرچند ،حاضر باشدط زیست ههانی در عصر تغییرات در محی

 گیوری  همهدر طول  وهوا آبههانی کربن،  ةپروژاز ناسا، آژانس فیایی اروپا و  شده یآور همعآماری 

موقت بهبود یافته است، کیفیت محیط زیست، کیفیت آب و آلودگی صوتی در قرنطینه  طور بهکرونا 

صونعتی و تقاضوای بورق، انتشوار      یهوا  تیو فعالیا کاهش ، توقف ونقل حملکمتر از  ةاستفاددلیل  به

بوروز  کوه   ازآنجوا داشوته اسوت. از سوویی     چشمگیرینیتروژن کاهش  دیاکس یدکربن و  دیاکس ید

در ، اسوت تغییرات اقلویم   ویژه بهو  یطیمح ستیز به مخاطرات توههی بیاز پیامدهای ویرو  کرونا 

نگرانوی   ،کرونادوران پسوا حفاتوت از محویط زیسوت در    ، یطیمح ستیزراستای مدیریت مخاطرات 

پایدار باشند،  ۀتوسعکه متیمن  ها دولتبرای  یالملل نیب آور الزاماست که باید با وضع قواعد  ای ی هد

 ییهوا  ینگرانو ، ویرو  کرونا یریگ همههلوگیری شود. قبل از در زمان شتاب اقتصادی پس از کرونا 

بودهه برای حفاتت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیم و بالیای ناشوی از آن   نیتأممبنی بر 

حقووق  و قواعود  بورای تحقوق اصوول     کوه  رسد یمبه نظر ست اما از زمان بروز ویرو  مطر  بوده ا

ویرو  کرونا، قرنطینه و  منشأنظر از  صر اما ؛ کافی نیست ها دولت، اقدامات محیط زیست الملل نیب
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مقابله با ویرو  کرونا و حفاتوت از محویط زیسوت     یها حلکرونایی که یکی از راه  یها تیمحدود

آ ار سوئی بر رشد اقتصادی هوامع خواهود داشوت. نهادهوای دولتوی و نظوارتی       درازمدتاست، در 

نحووی کوه    بوه  یطو یمح سوت یزکاهش مخواطرات   براینظارتی  یسازوکارهابا ایجاد  باید یالملل نیب

قابل حیات و سازگار با محیط زیست  یا ارهیسباشد،  کره ستیزپایدار و سالمت  ۀتوسع ةکنند نیتیم

محیط زیست از لحاظ تئوری شامل  الملل نیبحقوق آنکه با  کنند.آینده را محافظت  یها نسلبرای 

 ه باکمی در مقابل ةبازدارنددر عمل نقش پیشگیرانه و ، هاست دولتبرای  آور الزامو غیر  آور الزامقواعد 

 ۀتوسوع مشکالت محیط زیستی باید به  حل یبراکه  یحالدر ؛استداشته  یطیمح ستیزمخاطرات 

مؤ ر قادر به حفاتوت از سوالمت    طور بهمحیط زیستی موهود  یها استیس اما ،پایدار توسل هست

ههوان، مشوکالت موهوود از هملوه     ویورو  کرونوا در    گیوری  هموه پایدار نیستند.  ۀتوسعههانی و 

هوامع در حوال توسوعه را    در ویژه بهضعیف در سالمت  یها نظاماهتماعی، اقتصادی و  یها ینابرابر

، درآمود  کوم و اقشوار   یا نوه یزم. همچنین باید به این موضو  توهه داشت که بیماران کرد تر برهسته

ویرو  کرونا و تغییرات اقلویم هسوتند. در نتیجوه توأ یرات      یریگ همه ریتأ نحو نامتناسبی تحت  به

انسوانی بوا ضوعف     یهوا  تیهمعدر حال توسعه و  یها دولتمنفی ویرو  کرونا و تغییرات اقلیم در 

در  ریپذ بیآس یها تیهمعو  ها دولتباید از این  الملل نیبشدیدتر است. حقوق  اقتصادی و اهتماعی

اقتصادی ویرو  کرونا بر محویط   ریتأ برابر این بار میاعف با حفظ همبستگی ههانی حمایت کند. 

و موهب گرمایش زمین و تغییرات اقلیم شده است که این زیست از ههات مختلف بسیار زیاد بوده 

امر مبین آن است که اقتصاد ههان پایدار نیست و این امر موانعی بورای اهورای پاسوخ مناسوب بوه       

تغییرات اقلیم است، زیرا بسیاری از آنها از همله تبدیل منابع انرژی به منابع تجدیدپذیر و دسترسی 

صونعتی در   ۀافتو ی توسوعه  یها دولت ژهیو به ها دولتبنابراین  اند؛ پرهزینهداماتی پا ، اق یها یانرژبه 

کرونا اقدامات مقتیوی را  پسا ةدورپایدار در  یوهوا آبدر ههت بهبود  باید یگذار استیس یها حوزه

متقابل ویرو  کرونا  ریتأ . افزایش آگاهی از کننداتخاذ  محیط زیست الملل نیبدر چارچوب حقوق 

 یریگ همه، اصالحات مهمی در شرایط اقتصادی، اهتماعی و محیط زیستی در طول و تغییرات اقلیم

با همکاری و  صرفاًکه  طلبد یم یطیمح ستیزدر ههت کاهش مخاطرات  ویرو  کرونا و پس از آن

 حال توسعه قابل اعمال و اهرا خواهد بود. و در یافته توسعه یها دولتهمبستگی میان 

 تقدیر و تشکر

، بدین حقوق و علوم سیاسی تهیه شده استدانشکدة  الملل نیباین مقاله با حمایت گروه روابط 

 .شود یم یقدردان آنانوسیله از 
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