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 دهیچک

گیری آن، اخبار مربوط بهه انهب بیمهاری ونروسه   ر و سپس بحران همه« کرونا»با شیوع بیماری      

میلا ی که موج  از  22های جهان قرارگرفته و تبدنل به موضوع مهم روز شد. تا قرن صدر عموم رسانه

 ر منهاقی  از جههان « مهرس»و « زای خوک آنفلوان»، «سارس»ی مشابه نظیر ها ژگنون  با هایماریب

عنوان حیهو  الملهل بهه  وجو  نداشت. حیهو  بیبنیچنبناگسترش نافت،  رک   رخور از موضوعات 

حاکم بر جامعه جهان ، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسه  

، باتوجه به توسعه  امنه موضوعات و تابعهان آن  ار است ول  تعارنف قدنم  از انب شاخه از حیو عهده

الملهل ضهواب   بهرای جامعیت خو  را از ست  ا ه بو  لذا  چار تحول گر ند.  ر آثارجدند حیو  بیب

 نشهده انیهبآن  ای برای موضوعات نوظههورول  تاکنون ملاک و ضاب ه شدهم رحتعییب مکلفان جدند 

رسد رسیدن ونروس ل همیب موضوع است چراکه به نظرم است؛ که موضوع بحث ما  رانب پژوهش حو

انب واقعه به ما نشان  ا  که باند  اصولاًکرونا به مرحله پاندم  امکان چنیب کاری را فراهم ساخته باشد. 

برای کشهورها، بلکهه  تنهانهبه تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پر اخت که  رموار ی نظیرانب، 

گونهه کهه  ر برخهور  بها مسهاظل  نظیهر آور تلی  شو ؛ همانالملل، الزامن صحنه بیببرای کلیه بازنگرا

 انم.ای بو هشاهد چنیب توسعه« زنستحیو  محیط»و « حیو  بشر»

 هاکلید واژه

 الملل.الملل، کرونا، پاندم ، موضوعات حیو  بیبحیو  بیب
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 مقدمه

لات جامعه بشری را محدو  کر ه ول  رشد فزاننده تکنولوژی و  انش پزشک  هرچند مشک   

ی ازانب امر  ر انمونهباشد که مرتفع نساخته است و بشرامروزی با مشکلات  نوظهور مواجه م 

ی هاماه ر  الخصوص علو « مرس»و « آنفلوانزای خوک »، «سارس»ن  مانند هایماریبشیوع 

 روزروزبهکشورها  میان انه تعاملات رس امروز که  ر جهان همآن است؛ مشاهدهقابل« کرونا»اخیر 

 شده است. ترکوچک

 هرگونه کر نمند الملل وضع قواعدی برای ضاب ه انیم وظیفه حیو  بیبقورکه م همان     

متشکل از موضوعات و مکلفان حیو  « جامعه جهان »روابط فرامرزی بو ه و  رانب راستا 

الملل نونب  رانب راستا هم با است. حیو  بیبالملل، جامعه هدف انب شاخه از  انش حیو  بیب

 الملل ظهورباشد و هم با بازنگران  جدند که  ر عرصه روابط بیبمساظل نوظهور روبرو م 

جدند توجه  و مکلفان الملل هم به انب بازنگرانو حیو  بیب المللبیب.  انشمندان روابط اندافتهن

نوظهور.  رخصوص بازنگران جدندی که  رکنار  هایو هم به انب موضوعات و سوژه اندکر ه

ضاب ه شخصیت حیوق  موضوع »اند، سع  شد که بازنگران اصل  نعن  کشورها ظهورکر ه

الانام صورت گرفته حیو   اخل  از قدنم  رمور مشخص گر  ؛ کاری که « المللحیو  بیب

مشخص نشده است و الملل انب ضاب ه و ملاک هنوز است؛ اما  رخصوص موضوعات حیو  بیب

، شاهد توسعه «زنستمحیط»و « حیو  بشر»مور ی تاکنون باتوجه به مساظل مربوط به  قوربه

 انم.الملل نسبت به انب موضوعات بو ه امنه حیو  بیب

الملل و تسری آن نسبت به موضوعات  ازانب نوع،  رکنار بررس  تارنخ  رشد حیو  بیب     

زه جامعه جهان  نعن  کرونا ونروس که سرعت شیوع آن باعث پر اختب به مسئله حا  امرو

تواند به ما  ر تعییب ملاک و ضاب ه برای م  اند،تعبیر کر ه« پاندم »حالت  گر ند که ازآن به 

ها و ضوابط را بپذنرنم، باند الملل ناری کند واگر انب ملاکهای حیو  بیبموضوعات و سوژه

های تخصص  سازمان ملل متحد، نعن  ختب نک  از زنرمجموعهالملل فراتر از پر احیو  بیب

 تیباقابلهای خاص و بیماری قوربه، به موضوع کرونا ونروس «سازمان بهداشت جهان »

ن  مؤثراست، هایماریبقور عام توجه و به وضع قواعدی که  رکنترل چنیب به« پاندم »

 کشورهاستالملل محدو کننده حاکمیت بی که هرچند رعانت قواعد حیو  بیاگونهبهبپر از ؛ 

ی ناش  از قواعد مربوط به هاتنمحدو گونه که برخ  ول  نظربه اهمیت موضوع، کشورها همان

 اند، پذنرای آن نیز بشوند.را پذنرفته« زنستحیو  محیط»نا « حیو  بشر»
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 ( Pandemic)پاندمی 

شو  که م  کاربر هبهرای حالت  ، بستامراض مسری رانج ا  رمور که « اپیدم »واژه      

برای سنجش  شدهبییتععنوان ملاک باشد والبته به« بیش ازانتظار» رآن شیوع نک بیماری 

سنجیده « میدارمشابه  رسال گذشته نا  ر نک  وره زمان  مشابه  نگر»میدارآن با  انب امر،

است که « گیری جهان مهه»نا « پاندم »تر آشناست، شو . واژه  نگری که  رانب مور  کمم 

قورناگهان   رتمام نیاط نک کشور ونا بخش  از نک قاره نا گسترش موار  ابتلا به» رآن شاهد 

هستیم. براساس نظر سازمان « حت  کل جهان؛ مثل وبا، آنفلوانزا، قاعون، تیفوس و اندز

 ؛ افزانش شوای نک بیماری گفته م اپیدم  به شیوع گستر ه اما من یه»بهداشت جهان  

« پاندم »، اما «نابدای گسترش م قورغیرمنتظرهابتلان  که معمولًا ناگهان  بو ه و بیماری به

شیوع نک بیماری جدند  ر تمام جهان که افرا  زنا ی را  ر تمام  نیا »عبارت است از 

گسترش سرنع ونروس   رخصوصعنوان نک نگران  انب اص لاح اولیب با به«. کند رگیرم 

 ر کشورهای مختلف م رح گر ند )ونروس کرونا؛ تفاوت اپیدم  و پاندم :  (Covid-19)ونا کر

dinu.ir رسد؟؛ کرونا از وضعیت اپیدم  به پاندم  م: Khabaronline.ir.) 

 

 ((Coronavirus: Covid-19کرونا ویروس 

گیر آننده است های عفون  همهای از بیماریو نمونه کرونا ونروس نوع  جدند از ونروس     

انم نظیر سارس نا های ازآن  ر مناقی  از جهان بو هکه  ر چند  هه گذشته شاهد شیوع نمونه

 30میلا ی از چیب به بیش از  2003تا  2002های ( که ق  سالSarsسندرم تنفس  حا  )

از  2002که  ر سال  (H1N1)(؛ آنفلوانزای خوک  2332 کشور منتیل شد )قانع  و  نگران،

-MERS) ( و مرس2333کزنک شروع و به مناقی  از جهان سرانت کر  )انز ی و  نگران، م

Cov)  ن  از سرانت آن به آسیا، اروپا هاگزارش ر عربستان مشاهده گر ند و  2022که  ر سال

 (.Elmefarda.comو حت  آمرنکا  ا ه شد )بیماری مرس چیست؟: 

با استنا  به اسنا   ولت چیب  ر  ازآنچهاسپوتنیک آغاز مسئله ونروس کرونا بنا به گزارش      

بو  که اولیب فر  مبتلا به ونروس کرونا  2022آمده، نوامبر  South China Morning Postنشرنه 

 ر استان هوب  شناسان  شد )افشای زمان کشف اولیب مور  ابتلا به ونروس کرونا  ر چیب: 

Sputniknews.com.) بههای اخیر گیر شد وسپس ق  ماهن چیب همهانب ونروس ابتدا  ر هووا 

سازمان بهداشت  یابتدا سخنگو  ر  نیا منتشرگر ند. هان  از شیوع آن  ر سانر نیاطگزارش سرعت
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 یدسازمان تأک نبا نرکلمد  ن نداشت وحتآ یبرا« پاندم »بر استفا ه از عنوان  یاصرار  جهان

 یت، وضع«آن بر جوامعیرو تأث نروسو یان جغراف مداوم ازگسترش ناب ارز»که باتوجه به  کر  م

. وقت  قرار ار  «الملل بیب یاض رار»وس  رمرحله نرو نبآن وجو  ندار ؛ اگرچه ا یبرا « پاندم»

کشور سرانت نمو ،  220به تعدا  زنا ی از افرا   ر تمام جهان و بیش از  سرعتبهانب ونروس 

 ر کنفرانس خبری خو   ر میر انب سازمان  ر  2020مارس  22بالاخره مدنرکل انب سازمان  ر 

شد:  ریگعالمرسید و « پاندم »به  رسماً  22 دنکووآن خبر ا  )« گیری جهان همه»ژنو سوظیس از 

Tabnak.ir.)  است دهیرس« پاندم » اشت که ونروس کرونا به مرحله اعلام م  رسماًانب خبر ،

 است. شدهگزارشعموم کشورهای  نیا میاله از بنا نگارشآنکه  ر زمان  مخصوصاً 

 

 المللینحقوق ب یفتعر

شاخه از علم  نبموضوعات و تابعان ا ن و شناسا ییب ر تب تواند م المللیبحیو  ب تعرنف     

 ینولوژیپر اخت.  ر ترم یمخواه نفتعار نبچند نمونه از ا یلو تحل یانحیو  مؤثر باشد؛ لذا به ب

الملل یبچند ملت )ب ناروابط  و »از حیو   انسته شده که اولًا از  یارشته المللیبحیو ، حیو  ب

بحث («  خصوص المللیبچند  ولت )ب ناچند فر  از اتباع  و  ناروابط  و »از  یاً و ثان(«  عموم

 ناروابط  و »از علم حیو  ناظر بر  یاعنوان رشتهبه  عموم المللیباثر حیو  ب یب.  رهمکند م

)با « عام ول حیو  عام ملل، حیو     ،حیو  عام خارج» یهاانسته شده و معا ل « چند  ولت

، 232-232 :2333 ی،لنگرو  یشده است )جعفرآن  رنظر گرفته ی( برایرعنوان اخ یحترج

 است: نربه شرح ز المللیبشده از حیو  باراظه نگر  نف(. تعار2382و  2381 هایشماره

هاست و قسمت عمده است که  ر  رجه اول حاکم بر روابط  ولت  مجموعه قواعد و اصول»... -

 (.3 :2331میتدر، « )است شدهیلآور تشکآن از قواعد و اصول الزام

اذعان  ارند که  ر  نفتعر نبصاحبان ا«. ها ولت یبمربوط به مناسبات ب الملل یبقواعد ب»-

البته خو  نونسندگان از عنوان ؛ «است  عموم المللیبواژه مترا ف حیو  ب نبا» نفتعر نبا

 (.2232، شماره 221: 2331نگران، و    )آقابخشکنند استفا ه م « الدولحیو  بیب»

« است الملل یبجامعه ب یاعضا یانمناسبات م کنندهیمو تنظ المللیباز روابط ب  ناش»... -

 (.2 :2338 یگدل ،ب یاظ )ض

را  « و تحولات مهم  ر جامعه جهان ییربا تغ یقت ب یتقابل» یراخ نففو ، تعر نفتعار یانماز

خو   نفمدام  ر تعر یضاب ه که ما را از بازنگر نبو باتوجه به ا یبندجمع نک اراست؛ لذا  ر 
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و  الملل یبمجموعه قواعد حاکم بر جامعه ب» المللیبگفت که حیو  ب توان م ساز ، معاف م

عامل  نکآن ما با  نکسویکه حداقل  ر   رواب  نعن است   مناسبات خارج کنندهیمتنظ

محدو ه کاربر   یق ق ییبتع یاست برا یضرور نفتعر نب. با توجه به ا«یمروبروهست یفرامرز

 قواعد به چند امرمهم اهتمام  اشت: نبا

 موضوعات؛ نبا ن شناسا یضاب ه برا ییب رکنار تع الملل یبمشخص ساختب موضوعات ب -اول موضوع     

 یبرا ن هاملاک ییب رکنار تع المللیبمکلفان و تابعان حیو  ب ن شناسا - وم عموضو     

 مکلفان. نبا یصتشخ

حیو  « موضوعات»و « تابعان» یانم یی  ق یکتفک المللیبمعمولًا  ر کتب حیو  ب البته     

 دنگرنک و را مترا ف  نبا المللیباز استا ان حیو  ب نک   وحت خور  به چشم نم المللیبب

سوژه  نشان. ازنظراگیر  ها  رنظرممجموع آن یرا برا (Subject)« سوژه» انسته و معا ل 

 نعن « موضوع» یبه معنا نگر  یاست و  رجا« فاعل ناکننده وضع» یمعنا هب نکجا

 یفشده و موضوع حق و تکلکه قاعده  رمور  او وضع  کس نا  قاعده حیوق کنندهنافت ر»

 وم  یلحاظ کشورها را مشمول هر  و معنا و اشخاص را مشمول معنا نببدو « قرارگرفته است

 یزن المللیبو تابعان حیو  ب نگرانامکان توسعه  امنه باز مسئلهو البته باظرافت به   اند م

 نببا ا شدهیکتفک« مکلف»از « سوژه»(.  رمباحث ما 3 :2338 یگدل ،ب یاظ )ض کند اشاره م

 یجامعه بشر یکه برا  توجهقابل یتباشد که نظر به اهم  موضوع تواند که سوژه م یانب

و  المللیبعرصه روابط ب نگرانباز یتا مرحله آمرانه، برا  حت یوضع قواعد ضوعاست، مو نافته

)چنانکه  «زنستیطمح»و « حیو  بشر»واقع شو ؛ همچنان که  المللیبب تابعان حیو  یجه رنت

مفهوم  یدانشو امروزه شاهد پ اندنافته ست نگاه جا یببه چن ی( تا حدو ند  یمخواه

 .یمهست زنستیطمح نبقبال نیض حیو  بشر و تخرر  «الملل یبب یتمسئول»

از   هستند،  ر کتب حیوق  که موضوع حیو   اخل « حیوق هاییتشخص»مور    ر     

موضوع حیو   که « حیوق هاییتشخص» یاست؛ اما برا شدهییبتع ن هاملاک الانامنمقد

 یزن ندنشده بو . شا ییبتع  ضاب  یشپ یالذکر(، تا چندهستند )موضوع  وم فو  المللیبب

 اشت.   خو  مشکلات ندجد« تابعان»به  ی ر تسر المللیبب و بو  که حی نل از  لا نک  نبا

 ن هاشاخص ییباز تع ی ر سه  هه گذشته، شاهد موار  المللیبحیو  ب نعامروزه با رشد سر

عنوان شده است. بهم رح یراخ یها ر  وره یداز اسات  که توسط برخ یمخصوص هست نب ر ا

که «  حیوق هاییتشخص» یاست، برا المللیبب یو بنام ح یدکه از اسات  برانل ناننمونه ا
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که الزاماً  کند اذعان م نتاشاره و  رنها نرهستند به چهار شاخص ز المللیبموضوع حیو  ب

 :یستموجو  ن الملل یببنگرباز نکها  ر شاخص نبا مجموعه

 ؛«انعیا  معاهدات یتاهل»-2

 ؛«موجو  هاییوهش نگر  نا نپلماتیک  یهاروش نقاز قر الملل یبب یاقامه  عاو یتصلاح»-2

 ؛«المللیب ر برابر آثار نیض حیو  ب یتمسئول»-3

 (.84 :2333  ،)برانل« ها ولت  مل هاییت ر ارتباط با صلاح هایتو مصون نا اشتب( مزا»)-8

      

 و مسائل آن« المللیجامعه بین»لزوم شناخت دقیق  

است. آنچه « الملل جامعه بیب»الملل، شناخت  رست  ندنم که لازمه  رک صحیح حیو  بیب    

باشد، قواعد حاکم بر مناسبات  رون قلمروی نک کشور م  گونه که حیو   اخل مسلم است، همان

گیر   برمالملل  است و مجموعه قواعدی را  رکننده مناسبات  ر جامعه بیبالملل تنظیمحیو  بیب

مرکب از »ی امجموعهالملل  را بر آن است. برخ  از حیوقدانان جامعه بیب که حاکم بر مناسبات

الملل  را (. برخ  نیز تعرنف را بسط  ا ه و جامعه بیب1: 2331کنند )میتدر،  ماقلا  « ها ولت

از همکاری و همبستگ  مبتن  بر منافع مشترک و نیازهای متیابل »شمارند که  ماجتماع  

الملل به آن نظم خاص  بخشیده و بر آن حاکم شده میررات حیو  بیب»و  گرفتهشکل« کشورها

« نیازهای متیابل»و « منافع مشترک»، « جمع ستهواکنش (. »2: 2338)ضیاظ  بیگدل ، « است

کند.  رهم تنیدگ  کشورها  ر جهان امروز ناش  از م  توجهجلبتغیرهان  است که  ر انب تعرنف م

محی   - رک انب م لب مهم است که برخ  مساظل نظیر حیو  بشر، ترورنسم و مشکلات زنست

ن  از مشکلات کل جامعه جهان  هستند. چنیب  رک  ناش  از افزانش س ح آگاه  مر م  ر هانمونه

 و مشکل انب من یه نیاط جهان است که بپذنرند برخ  مشکلات، مشکل انب ملت نا آن کشوراقص  

کننده مشکلات جهان  وجو    وضع قواعد تنظیمچگونگینه  رزمنا آن قاره نیست. البته مساظل حا ی 

 رانب  شدهکسبهای یتموفیحال نببااگنجد(؛  نم ار  )که خو  بحث مستیل  است و  رانب میال 

 توان نا نده انگاشت.صوص را هم نم خ

توانند قابلیت انب را  اشته باشند که  مچه موضوعات  » اساساً مسئله ما  ر اننجا انب است که     

سیر »و بررس  « الملل جامعه بیب»توانیم با تعرنف  قیق  مما « مسئله جامعه جهان  تلی  شوند؟

 به ضواب    رانب مور   ست پیدا کنیم.« الملل تحول تارنخ  مکلفان و موضوعات بیب
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 المللینگاهی به سیر تاریخی تحولات جامعه بین

الملل، ضمب ذکر تیابل آن با حیو   اخل ، آن را تعارنف از حیو  بیب بنترعمده ندنم که      

الملل  و افرا  و برخ  بازنگران جدند بیب هایسازمانها، قواعد حاکم برمناسبات میان  ولت

که اگر راب ه افرا  مربوط به  شمارند مفرامل  و ا نان  هایشرکتالملل نظیر حنه بیبص

. با شو  م« الملل خصوص حیو  بیب»باشد، وار  حی ه « مناسبات خصوص  اشخاص»

میلا ی، مناسبات میان واحدهای  23 ر قرن  ((Nation-Statesپیدانش کشورهای مل  

رورت سامانده  به مناسبات میان انب واحدهای جدند  ر سیاس  وار  مرحله جدندی شد و ض

همیب  لیل است که علیرغم سابیه قولان  حیو   به دنشاالملل  نیز پیدا شد. مناسبات بیب

 2421 ر حدو  سال «  ر باب حیو  جنگ و صلح»الملل، برخ  نگارش و انتشار کتاب بیب

پدر  رانگارنده آن هوگو گروسیوس هلندی الملل و حیو  بیب ٔ  نهی رزممیلا ی را اولیب کتاب 

الملل  مواجه بیب هایسازمانبا قلیعه اولیب  . از قرن نوز هماند انستهالملل حیو  بیب

سازمان »و سپس « جامعه ملل»  ر قالبکه اشکال نونب آن  ر نیمه اول قرن بیستم  منشو م

 ر حیو   هاآنضرورت توجه به میلا ی نیز  22کند و ازهمان قرن ظهور پیدا م « ملل متحد

 .شو  مواقع  رشنمور پذالملل  جامعه بیب شدهنهننها عنوان اعضای الملل، بهبیب

به میان آمد، حمانت از فر  موجب شد که بحث مسئولیت « حیو  بشر»از زمان  که پای     

و پانان جنگ ی شورو. با فروپاش  شو  مکیفری اشخاص کمکم از پانان جنگ  وم جهان  م رح 

« الملل هه حیو  بیب»پانان  قرن بیستم که آن را  الملل  ر  ههسر  کلاسیک، رشد حیو  بیب

ی ونژه بررس  جنانات جنگ   ر روآندا و بوسن  و ها ا گاهو شاهد تشکیل  ر یگ منامیدند، شتاب 

گیر نبو ، رچه چشمحیو  بشر اگ نهیزم  رالملل های حیو  بیب. موفییتمنشو مسانر نیاط جهان 

اساسنامه »با تصونب متب  2223(.  ر ژوظیه 48-42: 2333)سیمبر،  ستین  نیز پوشچشمقابلول  

حیو  جزای »الملل و پیدانش کیفری نی ه ع ف  نگری  ر رشد حیو  بیب« الملل  نوان بیب

الملل ، ری بیبی  ا گاه کیفهاتیفعالکند. امروزه به علت رشد روزافزون ظهورم « المللبیب

ای نوظهور مور توجه محییان قرارگرفته است )ر.ک عنوان شاخهخو  به« المللحیو  جزای بیب»

( و انب  رحال  است که تا همیب چندی پیش 2333 ، محمدصا قریم؛ 2333به: کیت  شیانزری، 

با توسعه  گرن عبارتبه(. 220: 2331رفت )آقان ، از ابهام  ر اراظه تصونری مشخص از آن سخب م 

مسئولیت کیفری »ی مفهوم ریگشکلزمینه برای  المللبیبو حیو  جزای  المللبیب امنه حیو  
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ی که  نگر موقعیت و سمت رسم  او موجب مصونیت وی ازانب اگونهبهفراهم گر ند « فر ی

 (.222-222: 2322ی، آبا قواممسئولیت نخواهد بو  )رمضان  

توان به الملل م نخچه کوتاه، امروزه  ربیان اعضاء و تابعان حیو  بیببا توجه به همیب تار    

ای و بازنگران نوظهور انب صحنه، نظیر الملل  و من یههای بیبکشورها،  ولتمر ان، سازمان

توان به حیو  بشر، های فرامل  و ا نان اشاره کر  همچنان که  ر بیان موضوعات آن م شرکت

اره  اشت. برخ  از نونسندگان ضمب توجه به بسط و توسعه صحنه محی   اش-مشکلات زنست

: 2330؛ تافلر، 202-33: 2330اند )فرانکل، الملل  به انب موضوع توجه کر هجهان  و مساظل بیب

محی   نظیر ازبیب رفتب لانه اوزون و -(. مساظل زنستSpannier, 1991: 45-48و  411-442

 ،برخور ارنبو   گاهنازجا  المللبی ر حوزه مساظل ب شیپ یتا چندافزانش  مای کره زمیب که 

 ؛ ثیف 143: 2332الملل را به خو  جلب کر ه است )کاظم ، بیب امروزه توجه محییان روابط

(. نتیجه آنکه Brzinski, 1970: 14 و 22: 2333؛ میرزان  ننگجه، 228-223: 2330عامری، 

 23الملل نونب، اگر مبدأ آن را همان قرن زعمر حیو  بیبعلیرغم عدم گذشت بیش از چند سده ا

؛ بدنب نحو که باتوجه به کارونژه منابو هالملل  شاهد توسعه جامعه بیب 22تا قرن  میلا ی بدانیم،

الملل  ر سامانده  به هرگونه روابط خارج ، لازم گر ند هم مکلفان )تابعان( وهم حیو  بیب

کتب و  روزامروزه لذا ؛دنکنالملل نیز متناسب با آن توسعه پیدا بی( حیو  بیهاسوژهموضوعات )

که اگر بیش از  پر ازند مالملل به مساظل  الملل و حیو  بیبمیالات علم  رشته روابط بیب

 .میکن نمالملل مشاهده  رحوزه م العات حیو  بیب هاآنچهار هه به عیب برونم، اثری از

 

 «محیطی-ای زیستهمدل بحران»شاخص نمونه:  

، شاند شد نممحی   مشاهده -الملل به مساظل زنستتا چند  هه پیش اثری ازتوجه حیو  بیب    

وجو  نداشت، بلکه شاند بدنب سبب که اهمیت آن چندان  اصلاً چنیب مشکلات   خاقر کهنه بدنب 

ی هازبالهاز  فب  که دندن  نمچنان مرتبط با نکدنگر  رک نشده بو . کشورها سرنوشت خو  را آن

 جنتدربهی خو   ر خاک سانرکشورها تر ندی به خو  راه  هند. نگران  نسبت به انب مساظل اهسته

شهید بهشت ،   انشگاه-)گروه صلح کرس  حیو  بشر، صلح و موکراس  نونسکو قرارگرفت مور توجه

ه زمیب، ذوب شدن کر گرم شدنای، (. کمکم مساظل  نظیر افزانش گازهای گلخانه10-42: 2332

های ونرانگر و رنزش ، وقوع سیلهاجنگلهای ق ب ، سوراخ شدن لانه اوزون، ازبیب رفتب برف

کنترل انب معضلات   رجهت . تنظیم قواعدی برای کشورهاقرارگرفتهای اسیدی مور توجه باران
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الملل  بیب جلاساافزون شد و پس از چند  روزروزبه، ول  کر  ماگرچه حاکمیت کشورها را محدو  

وار  نی ه ع ف  گر ند.  ر اهمیت انب کنفرانس همیب بس که سران  2222 رکنفرانس رنو  ر ژوظب 

کشور جهان را به برزنل کشاند و توجه جامع  به مباحث حا   210بیش از  رتبه عالی هائتیهو 

محی   -زنست(. انب تحول  رنگاه به مساظل 2332 ر آن صورت گرفت )لواسان ،  ستنزطیمح

و  ستنزطیمحبیانیه رنو پیرامون » 2بو  و  ربیانیه نهان  انب کنفرانس تبلور نافت.  ر اصل  سابیه ب

ی هااستیسی از منابع خو   ر راستای ریگبهرهحق حاکمیت ]کشورها[ برای »با اشاره به « توسعه

ن  که  ر قلمروی هاتیفعال؛ بر انب نکته تأکید  ار  که چنیب «زنست  خو ی و محیطاتوسعه

سانرکشورها نا مناقق خارج از  ستنزطیمح، نباند آسیب  به  هد مصلاحیت سرزمین  هرکشور رخ 

سهم متفاوت کشورهای »بیانیه ضمب اشاره به  3قلمروی مل  آن کشور وار  ساز . همچنیب  راصل 

کلیه « الملل ت بیبمشارک»و لزوم  هاآن« مسئولیت مشترک»، بر «ستنزطیمحجهان  ر تخرنب 

تأکید شده است. بسیاری از « ی کره زمیبهاستمیاکوسحفظ و بازنافت سلامت و انسجام »ها  ر  ولت

 23ها  رانب خصوص پر اخته است.  رنهانت ضمب اصل  نگراصول انب بیانیه به بیان تکالیف  ولت

 کنتشرو « توسعه پاندار نهی رزم  المللتدونب قوانیب بیب»ها و افرا   ر برهمکاری  ولت مجد اً نیز 

و  ستنزطیمحبرای حل انب مساظل و معضلات اشاره گر نده است )بیانیه رنو پیرامون  هاآن  مساع

محی   -ی زنستهاخسارتانرا   نهی رزم گرفتهشکلمواضع صرنح  .(www.Unic-ir.Orgتوسعه: 

ضع قواعد امری، شاهد آن هستیم که ن  شد و با وهاخسارتزمینه پیدانش مسئولیت  ر قبال چنیب 

 ر انب خصوص، ( International Liability)« مسئولیت مدن »گیری علاوه بر پیدانش و شکل

انجا  شو  )گروه صلح کرس  حیو   (International Responsibility)نیز «  المللبیبمسئولیت »

 (.202-222: 2332 انشگاه شهید بهشت ، -بشر، صلح و  موکراس  نونسکو

هان  بر اعمال حاکمیت کشورها و نتمحدو رسد که علت پذنرش تدرنج  به نظر م      

های یماریبنل  ر  لاالملل   ر عوامل زنر نهفته باشد که عموم انب یببآزا ی بازنگران عرصه 

 است: مشاهدهقابلیت پاندم  نیز باقابل

 ه بر زندگ  بشر  اشته است؛آثارسوء محسوس  ک واس هبهاهمیت بالای انب مساظل -2

 نافته است؛نشافزا رک بهتر موضوع به  لیل آنکه سوا  بشر و آگاه  عموم  مر م  نیا -2

هان  که جنبه نتمحدو نسبت به  ها ولتحساسیت  معمولاً  چراکه ها ولتحساسیت کمتر -3

 های با وجهه سیاس  کمتراست.نتمحدو غیرسیاس   ارند نسبت به 
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باشد م  مشاهدهقابلیت پاندم  باقابلهای یماریبهای  ر نژگ ون است که تمام  انب جالب آ     

قواعد آن  تر از سانرنعسرالملل  ر انب زمینه یبب، رشد حیو  هاآنعدم نگاه سیاس  به  صورت  رو 

 خواهد بو .

 

 (World Health Organization) «سازمان بهداشت جهانی» نیازی فراتراز وظایف

ای است که سازمان بهداشت نژهو  فراتراز نیش پاندمیت باقابلالملل به امراض توجه حیو  بیب     

که مسئول  ی با کارونژه تخصص   ر سازمان ملل متحدهاآژانسعنوان نک  از به( WHO)جهان  

آورنل  4 انیم انب سازمان  ر که م قورهمان هد.  م  بهداشت جهان  است، انجام  هسازمان

 ر ژنو سوظیس تأسیس گر ند و امروزه  امنه شمول اعضای آن فراتراز اعضای سازمان ملل  2283

 ستیاب  مر م به بیشترنب »آند  برم اشاساسنامه که ازچنانآنباشد. هدف انب سازمان متحد م 

مبارزه با »و وظیفه اصل  آن علاوه بر ارتیای سلامت عموم  مر م جهان، « س ح سلامت ممکب

است که  رهمیب راستا به انجا  هماهنگ   ر « های مسری شانعها، مخصوصًا بیمارییماریب

های های عفون  همانند مالارنا و اندز و حمانت از برنامهالملل  جهت پانش بیماریی بیبهاتلاش

« هایماریبالملل  ی بیببندقبیه»هان  وهمچنیب یماریبمربوط به پیشگیری و  رمان چنیب 

 (.Wikipedia.Orgپر از  )سازمان بهداشت جهان :  م

) سته « انتیالقابلهای بیماری» ازجملهشو   مبو جه انب سازمان نیز  ر شش ر نف هزننه      

« هاچالشآما گ  برای مواجهه با »گیرند و اول( که اندز، هپاتیت و مالارنا  رانب  سته قرارم 

قور آما ه بو ن و همیب هابحرانو  هاچالشمواجهه با ظرفیت کشورها برای ») سته پنجم( که 

ازجمله « و مدنرنت شرانط بحران هاآنبین  احتمال وقوع یشپبرای  رک شرانط اض راری و  هاآن

(.  راننجا ما Motamem.Orgموار  آن است )آشنان  با سازمان بهداشت جهان  و وظانف آن: 

های حیو  سوژه»نک  از  عنوانبه« یت پاندم باقابلهای یماریب»وقت  صحبت از پذنرش 

کنیم، امری فراتر ها م آن  رمور الملل برای وضع قواعدی و  رنتیجه مداخله حیو  بیب« المللبیب

هان  ماست؛ چراکه فعالیت مدنظر« سازمان بهداشت جهان »هان  نظیر های رسم  ارگاناز فعالیت

 وجه کاف  نیست.یچهبه ست برای میابله با انب موار  نبازا

 

 «المللسوژه حقوق بین»تعیین ملاک برای قابلیت یک موضوع برای تبدیل به یک 
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با توجه به مساظل  که ذکرشد و با بررس  سانرموار ی که  ر سیرتحولات تارنخ  حیو       

عنوان هتوان  و ونژگ  عمده باست، م  مشاهدهقابلالملل از زمان پیدانش آن تا زمانه ما بیب

سوژه برای توجه ونژه حیو  »نک  بهضابط و ملاک برای آنکه موضوع  قابلیت آنکه تبدنل 

 گرفت: رنظرشو ، « الملل و تنظیم قواعد مربوط به آنبیب

 فرامرزی بو ن مسئله: -ملاک اول

باند با ن  که هاسوژهعنوان به رسماً الملل قرارگرفته و حیو  بیب مور توجهمساظل  که تاکنون      

پر اخت، همگ  مساظل  هستند که  ر محدو ه  هاآنی مندضاب هوضع قواعدی جدند به تنظیم و 

محی  ، گرم -های زنست آلو گبرخ  ازانب مساظل نظیر  اصولاً شوند.  نممرزهای نک کشور محدو  

ش  از های ونرانگر، آلو گ  نای اسیدی، سیلهاباران، هاآبشدن کره زمیب، بالا آمدن س ح 

یله وسبهی، رنزگر ها و نگر مساظل مشابه  رک  از مرز نا قلمرو ندارند تا اهستههای صنعت  و یتفعال

نور ند، بنابرانب سوای م  بدون توجه به قلمروی کشورها مرزها را  ر هاآنمحدو  شوند.  هاآن

 هاآن، آثار و نتانج سوء   است(بررسقابل)که انب خو   اند اشتهنیش  هاآنانجا   هرعامل  که  ر

 محدو  به نک نا چند کشور محدو  نخواهد شد.

 الملل  برای حل مسئله:لزوم مشارکت بیب -ملاک  وم

الملل  باشد، شاند برای حل برخ  مشکلات  اخل  کشورها نیز نیاز به مشارکت  اوقلبانه بیب     

نیستند.  رفعقابلرکت نک نا چند کشور شوند با مشا مالملل واقع ول  مساظل  که سوژه حیو  بیب

نابند و نه قابلیت کنترل شوند و نا حداقل گسترش م یله نک کشور انجا  م وسبهها نه انب بحران

 است. یازن  و مشارکت جهان الملل یبها به عزم ب فع آن یبرا اصولاً  توسط نک کشور را  ارند و

ی، امن یههای ر همه کشورها، نها ها و سازمانو لزوم توجه فراگی« پذنری همگان یتمسئول»

الملل برای حل مشکلات ناش  ازانب مساظل و جهان  و کلیه بازنگران صحنه بیب ایفرامن یه

الملل  های بیبشو  وشاند همیب ضرورت موجب گر نده که کمکم سازمان مضروری انگاشته 

 ها ازخو  نشان بدهد.آنای نسبت به فراگیر نظیر سازمان ملل متحد توجه ونژه
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 گیرینتیجه

 نافت: ستتوان به نتانج زنر  م ر انب پژوهش  شدهم رحاز مباحث   رمجموع

موضوعات »ی مرکب از امجموعهرا « الملل یببجامعه »توان  مرسد که به نظرم  -الف     

ن  هاملاکو، برای هرنک شمر  وعلیرغم ارتباط میان انب  « مکلفان )تابعان(»و « ها()سوژه

 جداگانه  رنظرگرفت؛

مساظل  هستند که ممکب است توسط « المللیببی حیو  هاسوژه»نا « موضوعات جهان » -ب     

به نک مسئله جهان  ناش  از رفتار جمع  غیرمسئولانه  هاآننک کشور انجا  شوند ول  تبدنل 

گیرند؛ ضمب  برمرا  ر هاستآنستگاه شمول  فراتراز قلمرون  که خا  رهرصورتکشورهاست و 

 ها را ندار ؛آنکه به همیب  لیل و  لانل  نگر نک کشور توانان   فع و رفع آن

 ر زمانه ما نشان  ا  که علیرغم رشد چشمگیر  انش پزشک ، برای مبارزه با   ا هرخوقانع  -پ     

الملل یببرا از موضوعات حیو   هاآنای وجو  ندار  جز آنکه هان  با خصلت پاندم  چارهیماریب

 تأنیدی برانب مسئله است؛ ونروس کرونا«  وره قولان  نهفتگ »و « سرعت تکثیر بالا»محسوب کر . 

ی رسم  موجو  نظیر هاسازمان  کشورها وحت  مساع  پزشکتکنیک  و  صرفاً های یتفعال -ت     

 باشد؛ه لازم است، ول  کاف  نم برای میابله با انب مساظل اگرچ« سازمان بهداشت جهان »

موضوعات »ان  و  رنتیجه همساظل ج عنوانبههان  یماریببا فرض پذنرش چنیب  -ث     

قواعد و  هاآنای نیز جزانب وجو  ندار ، لازم است برای کنترل که چاره« المللحیو  بیب

ا تنظیم شو ؛ تا اگر الملل  و فراتراز حاکمیت کشورها والبته با همکاری کشورهیببضواب   

شو ، لااقل  ر وهله اول  ر  منا نده گرفته  هاآنالملل  ر انجا  یببمسئولیت بازنگران صحنه 

 عدم گسترش و مهارآن تعییب گر  ؛

مراحل باند مسئولیت کشورها نا هر   رآنساز مراحل بعدی باشد که ینهزمتواند  مانب  -ج     

  بررسقابلشو ،  مها چنیب معضل  برای جامعه جهان  انجا  سوء رفتارآن واس هبهنها ی که 

 و پیگیری باشد؛

نظربه اهمیت موضوع و  رک مستییم جامعه بشری و باعنانت به حساسیت  -چ     

های مور نیاز نتمحدو الملل ( نسبت به یببنب بازنگران صحنه ترمهم عنوانبهکمترکشورها )

کمتراست(؛ « بشرحیو  »سیاس  آن نسبت به مساظل  مانند برای رفع انب مشکلات )که جنبه 

      وجو  خواهد  اشت. اندازچشمالملل  رانب یببامکان توسعه حیو  
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