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چکیده
با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همهگیری آن ،اخبار مربوط بهه انهب بیمهاری ونروسه ر
صدر عموم رسانههای جهان قرارگرفته و تبدنل به موضوع مهم روز شد .تا قرن  22میلا ی که موج از
بیماریهان با ونژگ های مشابه نظیر «سارس»« ،آنفلوانزای خوک » و «مهرس» ر منهاقی از جههان
گسترش نافت ،رک رخور از موضوعات انبچنین وجو نداشت .حیهو بیبالملهل بههعنوان حیهو
حاکم بر جامعه جهان  ،وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسه
عهده ار است ول تعارنف قدنم از انب شاخه از حیو  ،باتوجه به توسعه امنه موضوعات و تابعهان آن
جامعیت خو را از ست ا ه بو لذا چار تحول گر ند .ر آثارجدند حیو بیبالملهل ضهواب بهرای
تعییب مکلفان جدند م رحشده ول تاکنون ملاک و ضاب های برای موضوعات نوظههور آن بیهان نشهده
است؛ که موضوع بحث ما رانب پژوهش حول همیب موضوع است چراکه به نظرم رسد رسیدن ونروس
کرونا به مرحله پاندم امکان چنیب کاری را فراهم ساخته باشد .اصولاً انب واقعه به ما نشان ا که باند
به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پر اخت که رموار ی نظیرانب ،نهتنها برای کشهورها ،بلکهه
برای کلیه بازنگران صحنه بیبالملل ،الزامآور تلی شو ؛ همانگونهه کهه ر برخهور بها مسهاظل نظیهر
«حیو بشر» و «حیو محیطزنست» شاهد چنیب توسعهای بو هانم.
کلید واژهها
حیو بیبالملل ،کرونا ،پاندم  ،موضوعات حیو بیبالملل.
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مقدمه
رشد فزاننده تکنولوژی و انش پزشک هرچند مشکلات جامعه بشری را محدو کر ه ول
مرتفع نساخته است و بشرامروزی با مشکلات نوظهور مواجه م باشد که نمونهای ازانب امر ر
شیوع بیماریهان مانند «سارس»« ،آنفلوانزای خوک » و «مرس» و عل الخصوص ر ماههای
اخیر «کرونا» قابلمشاهده است؛ آنهم ر جهان امروز که رسانه تعاملات میان کشورها روزبهروز
کوچکتر شده است.
همانقورکه م انیم وظیفه حیو بیبالملل وضع قواعدی برای ضاب همند کر ن هرگونه
روابط فرامرزی بو ه و رانب راستا «جامعه جهان » متشکل از موضوعات و مکلفان حیو
بیبالملل ،جامعه هدف انب شاخه از انش حیو است .حیو بیبالملل نونب رانب راستا هم با
مساظل نوظهور روبرو م باشد و هم با بازنگران جدند که ر عرصه روابط بیبالملل ظهور
نافتهاند .انشمندان روابط بیبالملل و حیو بیبالملل هم به انب بازنگران و مکلفان جدند توجه
کر هاند و هم به انب موضوعات و سوژههای نوظهور .رخصوص بازنگران جدندی که رکنار
بازنگران اصل نعن کشورها ظهورکر هاند ،سع شد که «ضاب ه شخصیت حیوق موضوع
حیو بیبالملل» مشخص گر ؛ کاری که رمور حیو اخل از قدنمالانام صورت گرفته
است؛ اما رخصوص موضوعات حیو بیبالملل انب ضاب ه و ملاک هنوز مشخص نشده است و
بهقور مور ی تاکنون باتوجه به مساظل مربوط به «حیو بشر» و «محیطزنست» ،شاهد توسعه
امنه حیو بیبالملل نسبت به انب موضوعات بو هانم.
بررس تارنخ رشد حیو بیبالملل و تسری آن نسبت به موضوعات ازانب نوع ،رکنار
پر اختب به مسئله حا ام روزه جامعه جهان نعن کرونا ونروس که سرعت شیوع آن باعث
حالت گر ند که ازآن به «پاندم » تعبیر کر هاند ،م تواند به ما ر تعییب ملاک و ضاب ه برای
موضوعات و سوژههای حیو بیبالملل ناری کند واگر انب ملاکها و ضوابط را بپذنرنم ،باند
حیو بیبالملل فراتر از پر اختب نک از زنرمجموعههای تخصص سازمان ملل متحد ،نعن
«سازمان بهداشت جهان » ،به موضوع کرونا ونروس بهقور خاص و بیماریهای باقابلیت
«پاندم » به قور عام توجه و به وضع قواعدی که رکنترل چنیب بیماریهان مؤثراست،
بپر از ؛ بهگونهای که هرچند رعانت قواعد حیو بیبالملل محدو کننده حاکمیت کشورهاست
ول نظربه اهمیت موضوع ،کشورها همانگونه که برخ محدو نتهای ناش از قواعد مربوط به
«حیو بشر» نا «حیو محیطزنست» را پذنرفتهاند ،پذنرای آن نیز بشوند.
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پاندمی )(Pandemic

واژه «اپیدم » که رمور امراض مسری رانج است ،برای حالت بهکاربر ه م شو که
رآن شیوع نک بیماری «بیش ازانتظار» باشد والبته بهعنوان ملاک تعییبشده برای سنجش
انب امر ،میدارآن با « میدارمشابه رسال گذشته نا ر نک وره زمان مشابه نگر» سنجیده
م شو  .واژه نگری که رانب مور کمتر آشناست« ،پاندم » نا «همهگیری جهان » است که
رآن شاهد «گسترش موار ابتلا بهقورناگهان رتمام نیاط نک کشور ونا بخش از نک قاره نا
حت کل جهان؛ مثل وبا ،آنفلوانزا ،قاعون ،تیفوس و اندز» هستیم .براساس نظر سازمان
بهداشت جهان «اپیدم به شیوع گستر ه اما من یهای نک بیماری گفته م شو ؛ افزانش
ابتلان که معمول ًا ناگهان بو ه و بیماری بهقورغیرمنتظرهای گسترش م نابد» ،اما «پاندم »
عبارت است از « شیوع نک بیماری جدند ر تمام جهان که افرا زنا ی را ر تمام نیا
رگیرم کند» .انب اص لاح اولیب با بهعنوان نک نگران رخصوص گسترش سرنع ونروس
کرونا ) (Covid-19ر کشورهای مختلف م رح گر ند (ونروس کرونا؛ تفاوت اپیدم و پاندم :
dinu.ir؛ کرونا از وضعیت اپیدم به پاندم م رسد؟.)Khabaronline.ir :
کرونا ویروس )(Coronavirus: Covid-19

کرونا ونروس نوع جدند از ونروس و نمونهای از بیماریهای عفون همهگیر آننده است
که ر چند هه گذشته شاهد شیوع نمونههای ازآن ر مناقی از جهان بو هانم نظیر سارس نا
سندرم تنفس حا ( )Sarsکه ق سالهای  2002تا  2003میلا ی از چیب به بیش از 30
کشور منتیل شد (قانع و نگران)2332 ،؛ آنفلوانزای خوک ) (H1N1که ر سال  2002از
مکزنک شروع و به مناقی از جهان سرانت کر (انز ی و نگران )2333 ،و مرس )MERS-
 (Covکه ر سال  2022ر عربستان مشاهده گر ند و گزارشهان از سرانت آن به آسیا ،اروپا
و حت آمرنکا ا ه شد (بیماری مرس چیست؟.)Elmefarda.com :
آغاز مسئله ونروس کرونا بنا به گزارش اسپوتنیک ازآنچه با استنا به اسنا ولت چیب ر
نشرنه  South China Morning Postآمده ،نوامبر  2022بو که اولیب فر مبتلا به ونروس
کرونا ر استان هوب شناسان شد (افشای زمان کشف اولیب مور ابتلا به ونروس کرونا ر
چیب .)Sputniknews.com :انب ونروس ابتدا ر هووان چیب همهگیر شد وسپس ق
ماههای اخیر به سرعت گزارشهان از شیوع آن ر سانر نیاط نیا منتشرگر ند .ر ابتدا
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سخنگوی سازمان بهداشت جهان اصراری بر استفا ه از عنوان «پاندم » برای آن نداشت
وحت مدنرکل انب سازمان تأکید م کر که باتوجه به «ارزناب مداوم ازگسترش جغرافیان
ونروس و تأثیرآن بر جوامع» ،وضعیت «پاندم » برای آن وجو ندار ؛ اگرچه انب ونروس
رمرحله «اض راری بیبالملل » قرار ار  .وقت انب ونروس بهسرعت به تعدا زنا ی از افرا ر
تمام جهان و بیش از  220کشور سرانت نمو  ،بالاخره مدنرکل انب سازمان ر  22مارس
 2020ر کنفرانس خبری خو ر میر انب سازمان ر ژنو سوظیس از «همهگیری جهان » آن
خبر ا (کووند  22رسماً به «پاندم » رسید و عالمگیر شد .)Tabnak.ir :انب خبر رسماً اعلام
م اشت که ونروس کرونا به مرحله «پاندم » رسیده است ،مخصوصاً آنکه ر زمان نگارش انب
میاله ازعموم کشورهای نیا گزارششده است.
تعریف حقوق بینالملل
تعرنف حیو بیبالملل م تواند ر تبییب و شناسان موضوعات و تابعان انب شاخه از علم
حیو مؤثر باشد؛ لذا به بیان و تحلیل چند نمونه از انب تعارنف خواهیم پر اخت .ر
ترمینولوژی حیو  ،حیو بیبالملل رشتهای از حیو انسته شده که اولاً از «روابط و نا چند
ملت (بیبالملل عموم )» و ثانیاً از «روابط و نا چند فر از اتباع و نا چند ولت (بیبالملل
خصوص )» بحث م کند .رهمیب اثر حیو بیبالملل عموم بهعنوان رشتهای از علم حیو
ناظر بر «روابط و نا چند ولت» انسته شده و معا لهای «حیو عام خارج  ،حیو عام
ملل ،حیو ول عام» (با ترجیح عنوان اخیر) برای آن رنظر گرفتهشده است (جعفری
لنگرو ی ،232-232 :2333 ،شمارههای  2381و  .)2382تعارنف نگر اراظهشده از حیو
بیبالملل به شرح زنر است:
« ...مجموعه قواعد و اصول است که ر رجه اول حاکم بر روابط ولتهاست و قسمت عمدهآن از قواعد و اصول الزامآور تشکیلشده است» (میتدر.)3 :2331 ،
«قواعد بیبالملل مربوط به مناسبات بیب ولتها» .صاحبان انب تعرنف اذعان ارند که رانب تعرنف «انب واژه مترا ف حیو بیبالملل عموم است»؛ البته خو نونسندگان از عنوان
«حیو بیبالدول» استفا ه م کنند (آقابخش و نگران ،221 :2331 ،شماره .)2232
« ...ناش از روابط بیبالملل و تنظیمکننده مناسبات میان اعضای جامعه بیبالملل است»(ضیاظ بیگدل .)2 :2338 ،
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ازمیان تعارنف فو  ،تعرنف اخیر «قابلیت ت بیق با تغییر و تحولات مهم ر جامعه جهان » را
اراست؛ لذا ر نک جمعبندی و باتوجه به انب ضاب ه که ما را از بازنگری مدام ر تعرنف خو
معاف م ساز  ،م توان گفت که حیو بیبالملل «مجموعه قواعد حاکم بر جامعه بیبالملل و
که حداقل ر نکسوی آن ما با نک عامل
تنظیمکننده مناسبات خارج است نعن رواب
فرامرزی روبروهستیم» .با توجه به انب تعرنف ضروری است برای تعییب قیق محدو ه کاربر
انب قواعد به چند امرمهم اهتمام اشت:
موضوع اول -مشخص ساختب موضوعات بیبالملل رکنار تعییب ضاب ه برای شناسان انب
موضوعات؛
موضوع وم -شناسان مکلفان و تابعان حیو بیبالملل رکنار تعییب ملاکهان برای
تشخیص انب مکلفان.
البته معمول ًا ر کتب حیو بیبالملل تفکیک قیی میان «تابعان» و «موضوعات» حیو
بیبالملل به چشم نم خور وحت نک از استا ان حیو بیبالملل انب و را مترا ف نکدنگر
انسته و معا ل «سوژه» ) (Subjectرا برای مجموع آنها رنظرم گیر  .ازنظرانشان سوژه
نکجا به معنای «وضعکننده نا فاعل» است و رجای نگر به معنای «موضوع» نعن
« رنافتکننده قاعده حیوق نا کس که قاعده رمور او وضعشده و موضوع حق و تکلیف
قرارگرفته است» و بدنب لحاظ کشورها را مشمول هر و معنا و اشخاص را مشمول معنای وم
م اند و البته باظرافت به مسئله امکان توسعه امنه بازنگران و تابعان حیو بیبالملل نیز
اشاره م کند (ضیاظ بیگدل  .)3 :2338 ،رمباحث ما «سوژه» از «مکلف» تفکیکشده با انب
بیان که سوژه م تواند موضوع باشد که نظر به اهمیت قابلتوجه که برای جامعه بشری
نافته است ،موضوع وضع قواعدی حت تا مرحله آمرانه ،برای بازنگران عرصه روابط بیبالملل و
رنتیجه تابعان حیو بیبالملل واقع شو ؛ همچنان که «حیو بشر» و «محیطزنست» (چنانکه
خواهیم ند) تا حدو ی به چنیب جانگاه ستنافتهاند و امروزه شاهد پیدانش مفهوم
«مسئولیت بیبالملل » رقبال نیض حیو بشر و تخرنب محیطزنست هستیم.
ر مور «شخصیتهای حیوق » که موضوع حیو اخل هستند ،ر کتب حیوق از
قدنمالانام ملاکهان تعییبشده است؛ اما برای «شخصیتهای حیوق » که موضوع حیو
بیبالملل هستند (موضوع وم فو الذکر) ،تا چندی پیش ضاب تعییب نشده بو  .شاند نیز
انب نک از لانل بو که حیو بیبالملل ر تسری به «تابعان» جدند خو مشکلات اشت.
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امروزه با رشد سرنع حیو بیبالملل ر سه هه گذشته ،شاهد موار ی از تعییب شاخصهان
ر انب خصوص هستیم که توسط برخ از اساتید ر ورههای اخیر م رحشده است .بهعنوان
نمونه انان برانل که از اساتید بنام حیو بیبالملل است ،برای «شخصیتهای حیوق » که
موضوع حیو بیبالملل هستند به چهار شاخص زنر اشاره و رنهانت اذعان م کند که الزاماً
مجموعه انب شاخصها ر نک بازنگربیبالملل موجو نیست:
«-2اهلیت انعیا معاهدات»؛
«-2صلاحیت اقامه عاوی بیبالملل از قرنق روشهای نپلماتیک نا نگر شیوههای موجو »؛
«-3مسئولیت ر برابر آثار نیض حیو بیبالملل»؛
 («-8اشتب) مزانا و مصونیتها ر ارتباط با صلاحیتهای مل ولتها» (برانل .)84 :2333 ،
لزوم شناخت دقیق «جامعه بینالمللی» و مسائل آن
ندنم که لازمه رک صحیح حیو بیبالملل ،شناخت رست «جامعه بیبالملل » است.
آنچه مسلم است ،همانگونه که حیو اخل قواعد حاکم بر مناسبات رون قلمروی نک کشور
م باشد ،حیو بیبالملل تنظیمکننده مناسبات ر جامعه بیبالملل است و مجموعه قواعدی
را ربرم گیر که حاکم بر مناسبات آن است .برخ از حیوقدانان جامعه بیبالملل را بر
مجموعهای «مرکب از ولتها» اقلا م کنند (میتدر .)1 :2331 ،برخ نیز تعرنف را بسط
ا ه و جامعه بیبالملل را اجتماع م شمارند که «از همکاری و همبستگ مبتن بر منافع
مشترک و نیازهای متیابل کشورها» شکلگرفته و «میررات حیو بیبالملل به آن نظم خاص
بخشیده و بر آن حاکم شده است» (ضیاظ بیگدل « .)2 :2338 ،واکنش ستهجمع »« ،منافع
مشترک» و «نیازهای متیابل» متغیرهان است که ر انب تعرنف جلبتوجه م کند .رهم
تنیدگ کشورها ر جهان امروز ناش از رک انب م لب مهم است که برخ مساظل نظیر
نمونههان از مشکلات کل جامعه جهان
حیو بشر ،ترورنسم و مشکلات زنست-محی
هستند .چنیب رک ناش از افزانش س ح آگاه مر م ر اقص نیاط جهان است که بپذنرند
برخ مشکلات ،مشکل انب ملت نا آن کشور و مشکل انب من یه نا آن قاره نیست .البته مساظل
حا ی رزمینه چگونگ وضع قواعد تنظیمکننده مشکلات جهان وجو ار (که خو بحث
مستیل است و رانب میال نم گنجد)؛ باانبحال موفییتهای کسبشده رانب خصوص را هم
نم توان نا نده انگاشت.
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مسئله ما ر اننجا انب است که اساساً «چه موضوعات م توانند قابلیت انب را اشته باشند
که مسئله جامعه جهان تلی شوند؟» ما م توانیم با تعرنف قیق «جامعه بیبالملل » و
رانب مور ست پیدا
بررس «سیر تحول تارنخ مکلفان و موضوعات بیبالملل » به ضواب
کنیم.
نگاهی به سیر تاریخی تحولات جامعه بینالمللی
ندنم که عمدهترنب تعارنف از حیو بیبالملل ،ضمب ذکر تیابل آن با حیو اخل  ،آن را
قواعد حاکم برمناسبات میان ولتها ،سازمانهای بیبالملل و افرا و برخ بازنگران جدند
صحنه بیبالملل نظیر شرکتهای فرامل و ا نان م شمارند که اگر راب ه افرا مربوط به
«مناسبات خصوص اشخاص» باشد ،وار حی ه «حیو بیبالملل خصوص » م شو  .با
پیدانش کشورهای مل ) (Nation-Statesر قرن  23میلا ی ،مناسبات میان واحدهای
سیاس وار مرحله جدندی شد و ضرورت سامانده به مناسبات میان انب واحدهای جدند ر
مناسبات بیبالملل نیز پیدا شد .شاند به همیب لیل است که علیرغم سابیه قولان حیو
بیبالملل ،برخ نگارش و انتشار کتاب « ر باب حیو جنگ و صلح» ر حدو سال 2421
میلا ی را اولیب کتاب رزمینه ٴ◌ حیو بیبالملل و نگارنده آن هوگو گروسیوس هلندی را پدر
حیو بیبالملل انستهاند .از قرن نوز هم با قلیعه اولیب سازمانهای بیبالملل مواجه
م شونم که اشکال نونب آن ر نیمه اول قرن بیستم ر قالب «جامعه ملل» و سپس «سازمان
ملل متحد» ظهور پیدا م کند و ازهمان قرن  22میلا ی نیز ضرورت توجه به آنها ر حیو
بیبالملل ،بهعنوان اعضای نها ننهشده جامعه بیبالملل مور پذنرش واقع م شو .
از زمان که پای «حیو بشر» به میان آمد ،حمانت از فر موجب شد که بحث مسئولیت
کیفری اشخاص کمکم از پانان جنگ وم جهان م رح م شو  .با فروپاش شوروی و پانان
جنگ سر کلاسیک ،رشد حیو بیبالملل ر هه پانان قرن بیستم که آن را « هه حیو
بیبالملل» نامیدند ،شتاب م گیر و شاهد تشکیل ا گاههای ونژه بررس جنانات جنگ ر
روآندا و بوسن و سانر نیاط جهان م شونم .موفییتهای حیو بیبالملل رزمینه ٴ◌ حیو
بشر اگرچه چشمگیر نبو  ،ول قابلچشمپوش نیز نیست (سیمبر .)48-42 :2333 ،ر ژوظیه
 2223با تصونب متب «اساسنامه نوان بیبالملل » کیفری نی ه ع ف نگری ر رشد حیو
بیبالملل و پیدانش «حیو جزای بیبالملل» ظهورم کند .امروزه به علت رشد روزافزون
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فعالیتهای ا گاه کیفری بیبالملل « ،حیو جزای بیبالملل» خو بهعنوان شاخهای نوظهور
مور توجه محییان قرارگرفته است (ر.ک به :کیت شیانزری2333 ،؛ میرمحمدصا ق )2333 ،
و انب رحال است که تا همیب چندی پیش از ابهام ر اراظه تصونری مشخص از آن سخب
م رفت (آقان  .)220 :2331 ،بهعبارت نگر با توسعه امنه حیو بیبالملل و حیو جزای
بیبالملل زمینه برای شکلگیری مفهوم «مسئولیت کیفری فر ی» فراهم گر ند بهگونهای که
نگر موقعیت و سمت رسم او موجب مصونیت وی ازانب مسئولیت نخواهد بو (رمضان
قوامآبا ی.)222-222 :2322 ،
با توجه به همیب تارنخچه کوتاه ،امروزه ربیان اعضاء و تابعان حیو بیبالملل م توان به
کشورها ،ولتمر ان ،سازمانهای بیبالملل و من یهای و بازنگران نوظهور انب صحنه ،نظیر
شرکت های فرامل و ا نان اشاره کر همچنان که ر بیان موضوعات آن م توان به حیو بشر،
مشکلات زنست -محی اشاره اشت .برخ از نونسندگان ضمب توجه به بسط و توسعه صحنه
جهان و مساظل بیبالملل به انب موضوع توجه کر هاند (فرانکل202-33 :2330 ،؛ تافلر،
 442-411 :2330و  .)Spannier, 1991: 45-48مساظل زنست-محی نظیر ازبیب رفتب لانه
اوزون و افزانش مای کره زمیب که تا چندی پیش ر حوزه مساظل بیبالملل ازجانگاه
برخور ارنبو  ،امروزه توجه محییان روابط بیبالملل را به خو جلب کر ه است (کاظم :2332 ،
143؛ ثیف عامری228-223 :2330 ،؛ میرزان ننگجه 22 :2333 ،و .)Brzinski, 1970: 14
نتیجه آنکه علیرغم عدم گذشت بیش از چند سده ازعمر حیو بیبالملل نونب ،اگر مبدأ آن را
همان قرن  23میلا ی بدانیم ،تا قرن  22شاهد توسعه جامعه بیبالملل بو هانم؛ بدنب نحو که
باتوجه به کارونژه حیو بیب الملل ر سامانده به هرگونه روابط خارج  ،لازم گر ند هم
مکلفان (تابعان) وهم موضوعات (سوژههای) حیو بیبالملل نیز متناسب با آن توسعه پیدا
کنند؛ لذا امروزهروز کتب و میالات علم رشته روابط بیبالملل و حیو بیبالملل به مساظل
م پر ازند که اگر بیش از چهار هه به عیب برونم ،اثری ازآنها رحوزه م العات حیو
بیبالملل مشاهده نم کنیم.
شاخص نمونه« :مدل بحرانهای زیست-محیطی»
تا چند هه پیش اثری ازتوجه حیو بیبالملل به مساظل زنست-محی مشاهده نم شد،
شاند نه بدنب خاقر که چنیب مشکلات اصلاً وجو نداشت ،بلکه شاند بدنب سبب که اهمیت
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آن چندان رک نشده بو  .کشورها سرنوشت خو را آنچنان مرتبط با نکدنگر نم ندند که از
فب زبالههای هستها ی خو ر خاک سانرکشورها تر ندی به خو راه هند .نگران نسبت به
انب مساظل بهتدرنج مور توجه قرارگرفت (گروه صلح کرس حیو بشر ،صلح و موکراس
نونسکو -انشگاه شهید بهشت  .)42-10 :2332 ،کمکم مساظل نظیر افزانش گازهای گلخانهای،
گرم شدن کره زمیب ،ذوب شدن برفهای ق ب  ،سوراخ شدن لانه اوزون ،ازبیب رفتب جنگلها،
وقوع سیلهای ونرانگر و رنزش بارانهای اسیدی مور توجه قرارگرفت .تنظیم قواعدی برای
کشورها رجهت کنترل انب معضلات اگرچه حاکمیت کشورها را محدو م کر  ،ول روزبهروز
افزون شد و پس از چند اجلاس بیبالملل رکنفرانس رنو ر ژوظب  2222وار نی ه ع ف
گر ند .ر اهمیت انب کنفرانس همیب بس که سران و هیئتهای عال رتبه بیش از  210کشور
جهان را به برزنل کشاند و توجه جامع به مباحث حا محیطزنست ر آن صورت گرفت
(لواسان  .)2332 ،انب تحول رنگاه به مساظل زنست-محی ب سابیه بو و ربیانیه نهان انب
کنفرانس تبلور نافت .ر اصل « 2بیانیه رنو پیرامون محیطزنست و توسعه» با اشاره به «حق
حاکمیت [کشورها] برای بهرهگیری از منابع خو ر راستای سیاستهای توسعهای و
محیطزنست خو »؛ بر انب نکته تأکید ار که چنیب فعالیتهان که ر قلمروی صلاحیت
سرزمین هرکشور رخ م هد ،نباند آسیب به محیطزنست سانرکشورها نا مناقق خارج از
قلمروی مل آن کشور وار ساز  .همچنیب راصل  3بیانیه ضمب اشاره به «سهم متفاوت
کشورهای جهان ر تخرنب محیطزنست» ،بر «مسئولیت مشترک» آنها و لزوم «مشارکت
بیبالملل » کلیه ولتها ر «حفظ و بازنافت سلامت و انسجام اکوسیستمهای کره زمیب»
تأکید شده است .بسیاری از نگراصول انب بیانیه به بیان تکالیف ولتها رانب خصوص
پر اخته است .رنهانت ضمب اصل  23نیز مجد ًا برهمکاری ولتها و افرا ر «تدونب قوانیب
بیبالملل رزمینه توسعه پاندار» و تشرنک مساع آنها برای حل انب مساظل و معضلات اشاره
گر نده است (بیانیه رنو پیرامون محیطزنست و توسعه .)www.Unic-ir.Org :مواضع صرنح
شکلگرفته رزمینه انرا خسارتهای زنست-محی زمینه پیدانش مسئولیت ر قبال چنیب
خسارتهان شد و با وضع قواعد امری ،شاهد آن هستیم که علاوه بر پیدانش و شکلگیری
«مسئولیت مدن » ) (International Liabilityر انب خصوص« ،مسئولیت بیبالملل » نیز
) (International Responsibilityانجا شو (گروه صلح کرس حیو بشر ،صلح و
موکراس نونسکو -انشگاه شهید بهشت .)202-222 :2332 ،
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به نظر م رسد که علت پذنرش تدرنج محدو نتهان بر اعمال حاکمیت کشورها و
آزا ی بازنگران عرصه بیبالملل ر عوامل زنر نهفته باشد که عموم انب لانل ر بیماریهای
باقابلیت پاندم نیز قابلمشاهده است:
-2اهمیت بالای انب مساظل بهواس ه آثارسوء محسوس که بر زندگ بشر اشته است؛
 -2رک بهتر موضوع به لیل آنکه سوا بشر و آگاه عموم مر م نیا افزانشنافته است؛
-3حساسیت کمتر ولتها چراکه معمول ًا حساسیت ولتها نسبت به محدو نتهان که جنبه
غیرسیاس ارند نسبت به محدو نتهای با وجهه سیاس کمتراست.
جالب آن است که تمام انب ونژگ های ر بیماریهای باقابلیت پاندم قابلمشاهده
م باشد و رصورت عدم نگاه سیاس به آنها ،رشد حیو بیبالملل ر انب زمینه سرنعتر از
سانرقواعد آن خواهد بو .
نیازی فراتراز وظایف «سازمان بهداشت جهانی» )(World Health Organization

توجه حیو بیبالملل به امراض باقابلیت پاندم فراتراز نیش ونژهای است که سازمان
بهداشت جهان ) (WHOبهعنوان نک از آژانسهای با کارونژه تخصص ر سازمان ملل متحد
که مسئول سازمان ه بهداشت جهان است ،انجام م هد .همانقورکه م انیم انب سازمان
ر  4آورنل  2283ر ژنو سوظیس تأسیس گر ند و امروزه امنه شمول اعضای آن فراتراز
اعضای سازمان ملل متحد م باشد .هدف انب سازمان آنچنانکه از اساسنامهاش برم آند
« ستیاب مر م به بیشترنب س ح سلامت ممکب» و وظیفه اصل آن علاوه بر ارتیای سلامت
عموم مر م جهان« ،مبارزه با بیماریها ،مخصوص ًا بیماریهای مسری شانع» است که
رهمیب راستا به انجا هماهنگ ر تلاشهای بیبالملل جهت پانش بیماریهای عفون
همانند مالارنا و اندز و حمانت از برنامههای مربوط به پیشگیری و رمان چنیب بیماریهان
وهمچنیب «قبیهبندی بیبالملل بیماریها» م پر از (سازمان بهداشت جهان :
.)Wikipedia.Org
بو جه انب سازمان نیز ر شش ر نف هزننه م شو ازجمله «بیماریهای قابلانتیال»
( سته اول) که اندز ،هپاتیت و مالارنا رانب سته قرارم گیرند و «آما گ برای مواجهه با
چالشها» ( سته پنجم) که «ظرفیت کشورها برای مواجهه با چالشها و بحرانها و همیبقور
آما ه بو ن آنها برای رک شرانط اض راری و پیشبین احتمال وقوع آنها و مدنرنت شرانط
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بحران» ازجمله موار آن است (آشنان با سازمان بهداشت جهان و وظانف آن:
 .)Motamem.Orgراننجا ما وقت صحبت از پذنرش «بیماریهای باقابلیت پاندم » بهعنوان
نک از «سوژههای حیو بیبالملل» و رنتیجه مداخله حیو بیبالملل برای وضع قواعدی
رمور آنها م کنیم ،امری فراتر از فعالیتهای رسم ارگانهان نظیر «سازمان بهداشت
جهان » مدنظر ماست؛ چراکه فعالیتهان ازانب ست برای میابله با انب موار بههیچوجه کاف
نیست.
تعیین ملاک برای قابلیت یک موضوع برای تبدیل به یک «سوژه حقوق بینالملل»
با توجه به مساظل که ذکرشد و با بررس سانرموار ی که ر سیرتحولات تارنخ حیو
بیبالملل از زمان پیدانش آن تا زمانه ما قابلمشاهده است ،م توان و ونژگ عمده بهعنوان
ضابط و ملاک برای آنکه موضوع قابلیت آنکه تبدنل به نک «سوژه برای توجه ونژه حیو
بیبالملل و تنظیم قواعد مربوط به آن» شو  ،رنظرگرفت:
ملاک اول -فرامرزی بو ن مسئله:
مساظل که تاکنون مور توجه حیو بیبالملل قرارگرفته و رسم ًا بهعنوان سوژههان که باند
با وضع قواعدی جدند به تنظیم و ضاب همندی آنها پر اخت ،همگ مساظل هستند که ر
محدو ه مرزهای نک کشور محدو نم شوند .اصولاً برخ ازانب مساظل نظیر آلو گ های
زنست-محی  ،گرم شدن کره زمیب ،بالا آمدن س ح آبها ،بارانهای اسیدی ،سیلهای
ونرانگر ،آلو گ ناش از فعالیتهای صنعت و هستهای ،رنزگر ها و نگر مساظل مشابه رک از
مرز نا قلمرو ندارند تا بهوسیله آنها محدو شوند .آنها بدون توجه به قلمروی کشورها مرزها
را رم نور ند ،بنابرانب سوای هرعامل که رانجا آنها نیش اشتهاند (که انب خو
قابلبررس است) ،آثار و نتانج سوء آنها محدو به نک نا چند کشور محدو نخواهد شد.
ملاک وم -لزوم مشارکت بیبالملل برای حل مسئله:
شاند برای حل برخ مشکلات اخل کشورها نیز نیاز به مشارکت اوقلبانه بیبالملل
باشد ،ول مساظل که سوژه حیو بیبالملل واقع م شوند با مشارکت نک نا چند کشور
قابلرفع نیستند .انب بحرانها نه بهوسیله نک کشور انجا م شوند و نا حداقل گسترش
م نابند و نه قابلیت کنترل توسط نک کشور را ارند و اصول ًا برای فع آنها به عزم بیبالملل
و مشارکت جهان نیاز است« .مسئولیتپذنری همگان » و لزوم توجه فراگیر همه کشورها،
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نها ها و سازمانهای من یهای ،فرامن یهای و جهان و کلیه بازنگران صحنه بیبالملل برای
حل مشکلات ناش ازانب مساظل ضروری انگاشته م شو وشاند همیب ضرورت موجب گر نده
که کمکم سازمانهای بیبالملل فراگیر نظیر سازمان ملل متحد توجه ونژهای نسبت به آنها
ازخو نشان بدهد.
نتیجهگیری
رمجموع از مباحث م رحشده ر انب پژوهش م توان به نتانج زنر ستنافت:
الف -به نظرم رسد که م توان «جامعه بیبالملل » را مجموعهای مرکب از «موضوعات
(سوژهها)» و «مکلفان (تابعان)» شمر وعلیرغم ارتباط میان انب و ،برای هرنک ملاکهان
جداگانه رنظرگرفت؛
ب« -موضوعات جهان » نا «سوژههای حیو بیبالملل» مساظل هستند که ممکب است
توسط نک کشور انجا شوند ول تبدنل آنها به نک مسئله جهان ناش از رفتار جمع
غیرمسئولانه کشورهاست و رهرصورت شمول فراتراز قلمرون که خاستگاه آنهاست را
ربرم گیرند؛ ضمب آنکه به همیب لیل و لانل نگر نک کشور توانان فع و رفع آنها را
ندار ؛
پ -وقانع رخ ا ه ر زمانه ما نشان ا که علیرغم رشد چشمگیر انش پزشک  ،برای
مبارزه با بیماریهان با خصلت پاندم چارهای وجو ندار جز آنکه آنها را از موضوعات
حیو بیبالملل محسوب کر « .سرعت تکثیر بالا» و « وره قولان نهفتگ » ونروس کرونا
تأنیدی برانب مسئله است؛
ت -فعالیتهای صرفاً تکنیک و پزشک کشورها وحت مساع سازمانهای رسم موجو
نظیر «سازمان بهداشت جهان » برای میابله با انب مساظل اگرچه لازم است ،ول کاف
نم باشد؛
ث -با فرض پذنرش چنیب بیماریهان بهعنوان مساظل جهان و رنتیجه «موضوعات
حیو بیبالملل» که چارهای نیز جزانب وجو ندار  ،لازم است برای کنترل آنها قواعد و
ضواب بیب الملل و فراتراز حاکمیت کشورها والبته با همکاری کشورها تنظیم شو ؛ تا اگر
مسئولیت بازنگران صحنه بیبالملل ر انجا آنها نا نده گرفته م شو  ،لااقل ر وهله اول ر
عدم گسترش و مهارآن تعییب گر ؛
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ج -انب م تواند زمینهساز مراحل بعدی باشد که رآن مراحل باند مسئولیت کشورها نا هر
نها ی که بهواس ه سوء رفتارآنها چنیب معضل برای جامعه جهان انجا م شو  ،قابلبررس
و پیگیری باشد؛
چ -نظربه اهمیت موضوع و رک مستییم جامعه بشری و باعنانت به حساسیت
کمترکشورها (بهعنوان مهمترنب بازنگران صحنه بیبالملل ) نسبت به محدو نتهای مور نیاز
برای رفع انب مشکلات (که جنبه سیاس آن نسبت به مساظل مانند «حیو بشر» کمتراست)؛
امکان توسعه حیو بیبالملل رانب چشمانداز وجو خواهد اشت.
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