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Abstract 
Human life has experienced many crises 
throughout history, many of which are due 
to the actions that humans perform in their 
environment. Every action has a reaction. 
The reflection of these actions from the 
environment also goes back to human. 
Existence of Covid-19 disease worldwide 
and emergency by the World Health 
Organization; It put the world in a crisis 
and It shows that human activities in the 
environment can have very dangerous 
consequences, including the loss of the 
human life right. Solidarity rights, which 
derive from the third generation of human 
rights, show that some rights should not be 
looked at alone but collectively. This 
pandemic provides an opportunity to 
consider the relationship between human 
rights and environmental laws. According 
to studies, a close and dependent 
relationship has been observed in both 
rights and Looking at both rights at the 
same time can also reinforce the effects of 
sustainable development and prevent an 
epidemic and better control if it happens. 
Keywords: Covid-19, Solidarity Law, 
International Environmental Law, Human 
Rights, Sustainable Development. 

 چکیده
شرده   فراوانری  هرای  بحرران  دچار  تاریخ طول در بشر زندگی
 محریط  در انسان که است اعمالی دلیل به ها آن از بسیاری که
 العمرل  عکر   دارای عملری  هر دهد و می انجام خود زیست
 مری  براز  بشرر  بره  نیر   محیط سمت از اعمال این بازتاب بوده و
در سراسرر جهران و ویرعیت     8۱وجود بیماری کووید. گردد

ایطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهران را در یر    
بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیرت هرای بشرر    

ست می تواند نتایج بسریار خطرنراکی از جملره از    در محیط زی
بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی 
که از نسل سوم حقوق بشر نشات مری گیررد نشران مری دهرد      
بعضی از حقوق را نبایرد بره تنهرایی در نگرر گرفرت بلکره بره        
صورت جمعی باید به آن نگاه کررد. ایرن پانردمی فرصرتی را     

ه که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیسرت  ایجاد کرد
را مدنگر قرار دهیم و طبق بررسری هرای انجرام شرده ارتبراط      
ن دی  و در گرروی هرم در هرر دو حقروق مشراهده شرده و       
نگاه هم مان به هر دو حقوق می تواند آثرار توسرعه پایردار را    
نی  تقویت کند و از ی  همه گیری جلوگیری و در صرورت  

 بهتر کنترل نماید.    اتفاق آن را
، حقوق همبستگی، حقوق برین  8۱کووید: واژگان کلیدی

 المل محیط زیست، حقوق بشر، توسعه پایدار.
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 مقدمه
مویوع شیوع گسترده بیماری های انسانی مویوع جدیدی نیست و در طول سالیان زندگی بشر وجود 

نی  داشته و با گسترش فعالیت های انسانی و روابط بیشتر ملل دنیا و تجارت و ... این امر گستره بیشتری 

پیدا و سیستم های بهداشتی دولت ها با تدابیری مثل قرنطینه؛ جستجو برای درمان و کشف واکسن ها 

جهان  کرونا ویروس از نوع های بیماری پیدایش توانسته اند بر آن ها غلبه نمایند. در بیست سال گذشته،

 .ر چالش قرار داشته اندبهداشت جهان در طول این سالیان د های سیستم را دچار بحران هایی کرده که

را ناچار کرد که در  3است، سازمان جهانی بهداشت 2که منجر به بیماری جدیدی 8ویروس جدید کرونا

این بیماری ویعیت  2121ویعیت ایطراری اعالم نماید و در مارس سال  218۱سی ام  ژانویه سال 

ار داده است پاندمی  )همه گیری( به خود گرفت و کل جهان را تحت تاثیر خود قر

(Balkhair,2020 .)نمای خود را به صورت ی  بیماری تنفسی شدید در استان  بار جدید اولین ویروس

 و مسن افراد در شدید بیماری ایجاد و سریع ووهان چین نشان داد که از ویژگی این بیماری انتشار

تمایل  کرونا متاسفانه ویروس این، بر خاص و ایجاد مرگ و میر زیاد در جهان بوده و عالوه بیماران

با توجه به ماهیت این بیماری مسلما  (Alanagreh,Alzoughoo,et al,2020). جهش دارد زیاد نی  به

توانست در مدت کوتاهی کل جهان را درگیر نماید و سیستم های بهداشتی بعضی مناطق را تا مرز فلج 

طبق ی  مطالعه که بر روی چهل و ی   یاورد.شدن نی  پیش ببرد و ی  بحران بین المللی را به وجود ب

 دریایی غذاهای بازار مرتبط به به شده شناسایی اولیه درگیر بودند موارد 8۱شخص که با عفونت کووید

 این با باشد حیوان ی  در این بازار و ویروس احتماال منبع دهد می است که نشان هوانان حیوانات و

 .(Huang,Wang,et al,2019) نداشتند دریایی غذاهای بازار با ارتباطی هیچ تعدادی از بیماران حال،

 شواهد دیگر با توجه به نوع گیرنده هایی که در پنگولین ها وجود دارد آن را می بان اصلی دانسته اند

.(Zhang,Wu,et al,2020) مطالعاتی نی  این نگریه را رد می کنند .(Boni,Lemey,et al,2020) 

وها مشاهده شده که این نگریه را نی  تقویت می کرد که می بان ویروس و ناقل به انسان شواهدی در راس

داد که م ارع دارای راسو در چین با منشا اولیه  اما شواهدی نشان می (Zhou,Shi,2021). ها باشد 

                                                      

1- SARS-CoV-2 

2- COVID-19 

3- The World Health Organization (WHO) 
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 شده یکی دیگر از احتماالت موجود که مطرح(Zhou,Yang,et al,2020). پیدایش فاصله بسیار دارد 

منجمد ارسالی به کشور چین است اما با وجود پیدایش اولیه در ووهان این امر نی  بعید به نگر می  غذای

  .(Sun,Cheng,et al,2020)رسد

به هر روی منشا ویروس چه به صورت طبیعی باشد و چه انسانی و یا انتقال از سایر جانداران مدنگر    

باشد از این بحث خارج و نشان می دهد روابط بین فعالیت های انسانی و رفتار آن با طبیعت و پیرامون 

ان و پیدا کردن راهکارهایی عامل ریشه ای این بحران بوده و بشر باید به دنبال به نگم درآوردن این بحر

برای کنترل و پیشگیری و اجرای عدالت در پ  این گونه پاندمی ها باشد و طبیعتا وقتی از عدالت؛ نگم 

و چهارچوب های کنترلی صحبت به میان می آید علم حقوق به عنوان ی  رشته مرتبط باید دیدگاه 

ند دیدگاه های حقوق داخلی هر کشور را های خود را ارائه دهد. مویوع مطرح شده از جهاتی می توا

مورد بررسی قرار دهد ولی با توجه به آن که پاندمی ها در ذات خود ی  بحران بین المللی تلقی می 

شوند؛ حقوق بین الملل به عنوان یکی از شاخه های این علم ی  بازیگر اصلی به شمار آمده و خود 

خه هایی است. نسل سوم حقوق بشر نگریه ای به نام شاخه حقوق بین الملل عمومی نی ، دارای زیرشا

 به فقط بلکه نیست، اجرا قابل فرد ی  توسط فقط حقوق همبستگی را ارائه می دهد که این حقوق

 توسعه، حق حق صلح، حق مردم، سرنوشت تعیین موثر است از جمله این موارد حق جمعی صورت

های جنسی، قومی، مذهبی، زبانی و... را اقلیت  بشردوستانه، حقوق محیط زیست، حق های کم 

حقوق بشر و حقوق محیط زیست هر دو با منشا  .(VASILE CORNESCU,2009) معرفی می نماید

هستند و مفهوم ارگاامن  در رای کشتی بارسلونا توسط دیوان بین المللی دادگستری  4«ارگاامن »

 دولت ها را کلیه توان می تعهدات، اهمیت وارد حقوق بین الملل عمومی شده و در آن با توجه به 8۱۹1

 برای که است تعهداتی به مربوط جمعی ماهیت آن ها دانست و نقض از حمایت در قانونی منافع دارای

 شده است ایجاد الملل بین جامعه کل واقع در یا کشورها از گروهی جمعی منافع از حمایت

(Wet,2013).  با توجه به آن که این پاندمی ابعاد جهانی دارد در این مقاله سعی شده یمن بررسی

 اثرات پاندمی بر پیکره بشر و محیط زیست به ارتباط حقوق بشر و حقوق محیط زیست پرداخته شود.

 کنوانسیون و مقررات طریق از الملل بین حقوق رویکرد با هنجاری قانونی پژوهش ی  از مقاله این

مویوع پاندمی با اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین المل  با مرتبط موارد ویژه به مربوطه، های

                                                      

4- Erga Omnes 
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و نگاه به اسناد  مطالعه از استفاده با اطالعات آوری جمع روش های و از محیط زیست استفاده نموده

بین دو حقوق بین المللی و تج یه و تحلیل بر اساس تفکر حقوقی رابطه بین بشر و محیط زیست، ارتباط 

 را در ویعیت پاندمی مشخص می نماید.

 وابستگی بشر و محیط زیست در یک ارتباط متقابل   -۹
تفاوت های مذکور همدیگر را نی  تکمیل می  بوده اما متفاوت جنبه دو تحت پ شکی مشکالت   

 به جهات دیگر،و از  بشر را نشان می دهند بیولوژیکی ی  وحدت سالمتی های طرفی پدیده از. نمایند

توسط  8۱۹4 سال در .(Horwitz,1966) می گردند مشروط زندگی های شیوه و اجتماعی نهادهای تنوع

« کره زیست و بشر»ی  برنامه  شکل ای به سهم علوم اجتماعی و ارزیابی آن در  ویژه یونسکو گروه

 مسئول اقدامات خود ظرفیت و آگاهی با و شناخته شده محیط از بخشی هم مان بشر و در آن پرداخته

اما از نگر  .(UNESCO,1974) نیست محیطی صحنه ی  در بازیگر ی  عمدی است و بشر صرفاً

 محیط زیست یکی از این نگریه ها جبرگراییدیدگاه جغرافیدانان نگریه های گوناگونی وجود دارد. 

 تاریخ، هستند که عقیده این بر جبرگرایان است و انسان اعمال تمام مسئول طبیعی محیط که بوده

 فی یکی عوامل توسط زیادی حد تا اجتماعی ملت یا گروه ی  رشد مراحل و زندگی سب  فرهنگ،

هوا  و آب ویژه به فی یکی، جغرافیای های جنبه که گوید می فلسفه این شوند؛ می کنترل و اداره محیط

 افراد آن که را ای جامعه فرهنگ و رفتار خود نوبه به گذارد که می تأثیر افراد روانشناختی ذهنیت بر

 محافگه جبرگرایی را مفهوم امکان پذیری تئوریاما در اوایل قرن بیستم  کند؛ می تعریف داده تشکیل

 بر این بود قبول نمی دانست و دلیل قابل پیشرفته و متمدن ای جامعه توسط می دانست و آن را کارانه

 طبیعت گوید می امکان پذیری مفهوم است؛ کرده اصالح را ماهیت فناوری، توسعه کم  به انسان که

 فلسفه این است، آزاد انتخاب در آن ها بین از انسان که کند می فراهم را متعددی امکانات و ها فرصت

 مفهوم دهد و می تغییر خود را بر طبیعت تأثیر خود اراده و ذهن کم  با انسان که دارد می بیان

 ایده دو بین میانی مسیر ی  دهنده نشان که شد مطرح تیلور گریفیت توسط جدید جبرگرایی

 انسان زندگی به هر روی چرخه .( (KRISHNA SINGHامکان پذیری است و محیطی جبرگرایی

مختلفی بوده که این چرخه بر منابع طبیعی و محیط زیست نی  اثرگذار است، انسان با  مراحل شامل

خاصیت زندگی جمعی شهرها را به وجود آورده و در آن برای پناه ساختمان سازی کرده؛ برای 

رساندن آب توسل به لوله کشی نموده و برای حمل و نقل و جابجایی خودروها را اختراع و برای 
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اده و به حریم زیستگاه ها ورود و برای تغذیه مویوعاتی مثل شکار و... را اب ار قرار سهولت مسیر ج

داده و برای سالمت خود مراک  بهداشتی ایجاد نموده و تمام این فعالیت ها رابطه ای بین انسان و محیط 

خود  زیست و تبادل با دیگر موجودات زنده را مشخص و منجر به تغییرات فراوانی در محیط اطراف

 شده است. 

 به کیفیت نگر از حقوق که است این «بشر حقوق» مفهوم خاص از دیدگاه حقوق بین الملل ویژگی   

 این بنابراین کرد؛ محروم وجودیتش از توان نمی شرایطی هیچ در که دارد تعلق فرد به انسان ی  عنوان

خود انسان را  2و  8ماده  تلقی شده است. اعالمیه حقوق بشر در ذاتی انسانی شرایط برای حقوق

 3موجودی آزاد در نگر گرفته و هیچ تمای ی منجر به نقض حقوق آزادی اشخاص نمی شود و در ماده 

همچنین ماده  .(UDHR,1948) خود حق حیات را به عنوان یکی از سه اصل داخل خود معرفی می کند

به قانون تحت حمایت خودش قرار  کنوانسیون حقوق بشر اروپا حق حیات برای هر انسان را با توجه 2

اگر نگاه به سوی آینده باشد محیط زیست نی  به عنوان یکی از اج ای حق  .(ECHR,1950)می دهد 

حیات برای بشر مورد توجه است و تخریب و نابودی آن، می تواند این اصل مهم حقوق بشری را به 

 همراه طبیعی های سیستم بر انسان تأثیر اب اغلب زیست  برای استفاده و درک محیط کلمه خطر بیندازد.

 مشخص سیستم ی  در عناصر متقابل وابستگی از مفهومی که شده متمای  اکولوژی است و از کلمه

 گسترده تر مفهوم از ای زیرمجموعه عنوان به را زیست محیط که رسد می نگر به است و منطقی

 .(Morelli,2011) بگیریم نگر در اکولوژیکی، های سیستم و انسانی های فعالیت تالقی یعنی اکولوژی،

در زمینه اقدامات مخرب زیست محیطی و پیش نوی   8۱۱3کنوانسیون لوگانو مصوب  2 ماده 83بند 

 فعالیت از ناشی فرامرزی آسیب صورت در یرر در زمینه تخصیص الملل بین حقوق کمیسیون اصول

ت ارائه داده اند که هر دو تعریف مشابه بوده هر دو تعریفی از محیط زیس 2111در سال  خطرناک های

و منابع طبیعی از نوع جاندار و غیرجاندار و عناصر سه گانه آب، خاک، هوا، گیاهان، جانداران و 

واکنش های بین یکدیگر را ج ء ویژگی های محیطی تلقی کرده، اما با کمی تفاوت که در پیش نوی  

با توجه به تعاریف ذکر شده انسان  .(Lugano,1993()A/61/10,2008) آثار فرهنگی لحاظ نشده است

ی  موجود جاندار است و واکنش بین دیگر اج اء محیط زیست برای او الزم تلقی شده و بخشی از 

 این محیط به شمار می آید. 
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   ۹۱دیدگاه های حقوق بشر در پاندمی کووید -۲

همه گیری این بیماری ی  بحران جهانی را به وجود آورد و منجر به ی  ویعیت ایطراری از نگر    

بهداشت جهانی شد که اولویت حفظ جان انسان هاست و بحران های دیگر از نگر اقتصادی، اجتماعی 

ادی و سیاسی در اولویت های پ  از آن قرار می گیرد. همانطور که پیشتر ذکر شد حق زندگی و آز

اشخاص از اصول پایه ای حقوق بشر تلقی می شود، اما حقوق منافع عموم بر منافع اشخاص مقدم و 

دولت ها به ناچار مجبور به محدودیت هایی شده اند. همچنین مویوعاتی همچون تامین آب، غذا و 

ثیر قرار بهداشت و... نی  برای حق حیات الزم است. در تمام ویعیت های آنارشی  حقوق بشر تحت تا

و خدمات  غذا گرفته و همیشه تمای اتی شکل می گیرد که توانسته دسترسی قشری از انسان ها به آب،

 و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق در بهداشت حق بهداشتی را تحت شعاع قرار دهد.

جمله پیشگیری به صراحت اشاره شده و دولت های عضو باید اقدامات مصرح از  82در ماده  0فرهنگی

  .(UN,1966) و... را صورت دهند

محدود کردن انسان ها و وجود قرنطینه، خود برخالف وجود آزادی حرکتی انسان ها تلقی شده اما   

زمانی که ی  بیماری همه گیر جهان را درگیر کرده منافع عمومی ایجاب می کند که با حفظ کرامت 

اعالمیه حقوق بشر  83توجه به موقتی بودن این امر در ماده  انسانی این محدودیت ها ایجاد شود؛ البته

 بسیار یروری است و زمانی که این یرورت به پایان رسد باید محدودیت ها نی  پایان یابد

.(UDHR,1948)  را چین در حرکتی های محدودیت و انبوه قرنطینه اجرای مثبت تأثیر مطالعات اکثر 

پیش همچنین ی  مطالعه  .(Taghrir,Akbarialiabad,et al,2020) کردند کرونا تأیید اپیدمی طی در

 و ایطراب استرس، سطحبینی کرده در دوران همه گیری و اقدامات مرتبط با مهار از جمله قرنطینه 

 فی یکی فاصله اف ایش پیدا کرده و استرس به طور خاص به مربوط عالئم سایر همچنین و افسردگی

 بر جدی عواقب تغییر می دهد ولی بیماری شیوع کاهش برای را روزمره الگوهای که است بدیهی

همچنین  .(Zhang,Ma,2020) بلندمدت را به ارمغان می آورد و مدت کوتاه در رفاه و روان سالمت

کرونا  منفی تأثیرات اقتصاد یکی دیگر از عواملی است که در کیفیت زندگی بشر تاثیرگذار است.

 شده؛ به طور مثال هنگام بحران احساس تر سخت کشورها داخل در گروهاو  کشورها بعضی از توسط
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 از قبل توسعه حال در کشورهای رو به وخامت گذاشت، اروپایی و آسیایی کشور چند در کرونا که

 المللی بین کردند؛ همچنین خدمات تجربه را اقتصادی سرایت اثرات بیماری بر سالمت شهروندان، تأثیر

گرفت و بسیاری از مویوعات تجارتی و مهاجرتی  قرار تأثیر تحت شدت به نی  جهانگردی و مسافرت

 شغل افت و دچار شدند روبرو نامطلوبی شرایط با می بان کشورهای مهاجر در محدود شده و کارگران

 می گذارد توسعه نی  تأثیر حال در کشورهای در آن ها های گردیده که بر خانواده درآمد کاهش و

(UNDP,2020). ۹/2 تقریباً اکنون ج ئی  یا کامل محدودیت های زده تخمین سازمان جهانی کار 

 نشانه می رود را جهان کار نیروی هشتادوی  درصد حدود که داده، قرار تأثیر تحت را کارگر میلیارد

(IMF,2020). همچنین  و نامتناسب و افرادی آسیب پذیر تلقی شده بالقوه خطر معرض در همچنین زنان

 مهاجران، و پناهجویان پناهندگان، بومی، مردم ها، اقلیت معلولیت، دارای افراد مسن، افراد جمله از

کنند نی  ج ء  می زندگی فقر در که کسانی و خانمان بی افراد شده اند، محروم آزادی از که افرادی

و اولویت  مشکالت موجود و اولویت حقوق داخلی .(OHCHR,2020) قشر آسیب پذیر هستند

شهروندان هر دولت می تواند تمای هایی را در سطح جامعه جهانی به وجود آورد از جمله نقض اصل 

 (UDHR,1948). اعالمیه حقوق بشر مطرح شده است 2عدم تبعیض که در ماده 

 داد قرار بررسی مورد را حیات حق از ناشی مثبت وظایف 2181تفسیر شورای حقوق بشر در سال  در   

مناسب جهت بهبود شرایط  با دولت ها است و باید اقدامات حیات از حفاظت کرده وظیفه خاطرنشان و

 بر همین اساس اصل .(UN(HRC),2019) عمومی جوامع در صورت تهدید مستقیم حیات صورت دهند

یکی دیگر از اصل های حقوق بشری است که از حقوق داخلی کشورها وارد حقوق بین الملل   تناسب

 حقوق بر که قوانینی همه که و بیشتر قوانین اساسی آن را پذیرفته است. این اصل  اعالم می داردشده 

 کفایت، زیراصل سه از تناسب تحلیل و باشند و تج یه منطقی یا متناسب باید گذارند می تأثیر بشر

 اروپایی کنوانسیون طبق (Cianciardo,2010).سنجش را در پرتوی خود دارد  دقیق تناسب و یرورت

 یکی به دستیابی برای که است مجاز صورتی در فقط بشر حقوق در خاص دخالت هرگونه 1بشر حقوق

 انسانی مثل منع مطلق حقوق نمی تواند باشد، البته این موارد در کنوانسیون الزم مندرج قانونی اهداف از

 یرورت توجیه عنصر و ی  تعادل ساختار در تناسب اصل. (ECHR,1950) شکنجه و... را شامل شود

برای پایان ی  همه گیری وجود واکسن، داروها و  .(Sieckmann,2018) است شده گنجانده هنجاری
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تجهی ات پ شکی به صورت عادالنه در جامعه بین الملل مطرح است و نگرانی های حقوق بشری 

و در آن در دوحه تنگیم شده  2118که در سال  ۹دیگری را پیش روی می آورد. توافقنامه ای

همچنین در سال  .(WHO,2001) درخواست شده که مانع از کم  در مورد خدمات بهداشتی نگردند

اعالمیه پادمانی جهت سهولت خدمات بهداشتی به خصوص برای کشورهای فقیر تاکید کرده  218۹

 .(TRIPS,2017)است 

  ۹۱حقوق محیط زیست و اثرات پاندمی کووید -۳

لیت های انسانی به دالیل محدودیت ها کاهش پیدا کرده؛ به طبع همین در همه گیری کرونا فعا   

مویوع می تواند اثرات مثبتی برای محیط زیست به همراه داشته باشد؛ از سوی دیگر استفاده از 

خدمات بهداشتی رشد چشمگیری داشته که می تواند در آینده آسیب های جدیدی به محیط زیست 

آالینده  از محدودیت ها، فت و آمد و استفاده کمتر از وسایل نقلیه ناشیوارد نماید، به دلیل کاهش ر

 مختلف های محیط در انسانی صدای ناشی از فعالیت کاهش همچنین و اتمسفر بر انسان تأثیر های هوا و

 .(Binda,Bellasi,et al,2021) شهری کاهش پیدا کرده و کیفیت آب حویه ها نی  بهتر شده است

 اقتصادهای به خصوص که سوخت آن ها توسط ذغال سنگ تامین می شده هایی نیروگاه از استفاده

اما همانطور که ذکر  .(Helm,2020) است یافته کاهش در ماه های ابتدایی به شدت مانند چین ب رگ

 بشر، بلکه بر دیگر ارکان زیست محیطی نی  وجود داشته است. شده ابعاد منفی این همه گیری نه تنها بر

 زباله زیادی مقادیر تولید بازیافت مانند پالستی  ها، غیرقابل های زباله حجم اف ایش شامل این اثرات

 و نگهداری در مشکالت و ها سختی کشاورزی، محصوالت صادرات سطح کاهش دلیل به آلی های

 در اختالل .(Cheval,Mihai Adamescu,et al,2021)طبیعی می گردد های اکوسیستم بر نگارت

 به اما کرده کم  کربن اکسید دی انتشار کاهش به مردم و دیگر اج ا ها، فناوری کاال، جابجایی

 در مدور اقتصاد ی  به انتقال از حمایت و سب  تجارت رسانده است؛ آسیب نی  سب  تجارت جریان

 و متحدسازمان تجارت جهانی و برنامه محیط زیست سازمان ملل  باالی ارتباط سطح از پ  ،218۱ سال

را به دنبال  توجهی قابل سیاسی سب ، جنبش تجارت مورد در رسمی غیر های گروه از تعدادی ایجاد

 نابرابری؛ معکوس و فقر اف ایش برای تهدیدی گردشگری بر کرونا تأثیرات .(UNEP,2020) داشت
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 برای گردشگریبوده که با اهداف توسعه پایدار مغایر و  فرهنگ از حفاظت اقدامات و طبیعت کردن

 توانمندسازی برای ای نشین،که وسیله حاشیه جمعیت از دیگر بسیاری و بومیان روستایی، جوامع زنان،

با توجه به محدودیت ها و ارتباط از طریق اینترنت و گرفتن اطالعات  .(UN,2020) است درآمدزایی و

و... ممکن است اف ایش مصرف انرژی نی  باال رود؛ همچنین تحرک حیات وحش به داخل شهرها و... 

 ایستگاه و شهر های خیابان در سیکا های گوزن ژاپن، یکی دیگر از عوامل است؛ به طور مثال در نارا

دیگر  گردشگرانی که در پارک های شهر برای آن ها منبع تغذیه بودند زیرا زدند یم پرسه مترو های

  .(Kienapple,2020) نیستند

طبیعت از ی  دیدگاه در واقع از حقوق بشر آمده و از حقوق خود بشر ناشی است و از  حقوق مفهوم  

 مورد در حقوقی فهسوی دیگر نگاه بقای خود بشر ناشی از وجود طبیعت و اکوسیستم هاست و فلس

 سیاره مرزهای واقعیت باید در جوامع در قانون حاکمیت سنتی مفهوم که حقوق طبیعت این گونه است

مورخ و  1«بری توماس» .(DARPÖ,2021) باشد داشته اولویت زیست باید محیط گردد و شامل را

 زیستگاه حق بودن، حق در نگر گرفته؛ زمین جامعه اعضای از ی  هر حق را برای سه حداقل فیلسوف،

به ما می  بومی زمین؛ همچنین سنت های جامعه توسعه حال در تازه روندهای در خود نقش ایفای حق و

 بستگی زمین سالمتی به جامعه اعضای همه و هستند طبیعت ب رگتر جامعه از بخشی انسان ها که آموزد

 Earth Law)است  تفاهمات این از ناشی طبیعت یکپارچگی حفظ برای انسانی وظیفه دارند و ی 

Center,2020). بیماری ی  گ ارش مشترک سازمان ملل متحد و  کنوانسیون تنوع زیستی اعالم داشته 

کنند که ممکن است  تجدیدنگر طبیعت با خود رابطه در تا کشد می چالش به را مردم گیر کرونا همه

 تخریب و زیستی از بین رفتن تنوع ادامه از، ناشی داشته که خود بقای و رفاه برای را عمیقی عواقب

 مانند ویرانگر بیماری های شیوع برای جدیدی های فرصت و با تخریب طبیعت، اکوسیستم هاست

 زیستی شامل مدیریت تنوع-بهداشتی گذار آید و می به وجود حیوانات و انسان در کرونا ویروس

 طریق از وحش حیات از استفاده همچنین و شهری و کشاورزی های اکوسیستم جمله ها، از اکوسیستم

  .(UNEP,CBD,2020)اشخاص سالم است  و سالم های اکوسیستم ارتقاء برای یکپارچه، رویکرد ی 

 تجارت اما نشود، مشخص کامل طور به کرونا ممکن است هرگ  گیر همه بیماری اصلی علت گرچه  

 از دست رفتن بین جهانی بر ارتباط اقتصاد و انسان سالمتی برای آن با مرتبط خطرات و وحش حیات
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تأکید کرده و نقش کنوانسیون سایتی  بیش از پیش مورد توجه  گیر همه های بیماری و زیستی تنوع

 و عمومی بهداشت و وحش حیات تجارت بین رابطه دائمی کمیته که شده قرار گرفته و پیشنهاد

 ی  بتواند این کنوانسیون از ها محدودیت و ها فرصت دهد و با شناسایی قرار بررسی مورد را حیوانات

 برای جهانی های تالش به و پشتیبانی زیست محیط و انسان حیوانات، سالمت برای یکپارچه رویکرد

 کند کم  وحش حیات تجارت با ارتباط در دام و انسان مشترک بیماری ظهور خطر کاهش

(CITES,2021).  

امروزه اصل ادغام که در حقوق تنوع زیستی وجود دارد بیش از پیش خودنمایی می کند. بی توجهی   

می تواند مشکالتی را برای جوامع  ۱به تغییرات اقلیم و گرم شدن جهانی و نگاه ساده به توافقنامه پاری 

 را  ها ویتامین و ها ری مغذی توجهی قابل می ان هوا آلودگی و زمین کره شدن گرم بشری ایجاد نماید.

 التهابی پیش ایمنی های پاسخ بیشتر و تحری  ویروس های سویه ظهور به و منجر کاهش زیاد می ان به

 انتگار آینده، نگشته شود و در تنگیم یدویروسی ایمنی های پاسخ و بدن ایمنی مختلف های سلول در

 توانسته وحش حیات و انسان رفتارهای سیل، و خشکسالی مانند هوایی، و آب شدیدتر حوادث

 قرار تر ن دی  تماس در غذا کمبود هنگام در ویژه به را گونه دو هر و دهد تغییر را مهاجرت الگوهای

در زمینه تغییر اقلیم و توافقنامه پاری  توجه به هدف دوم توافقنامه نی  مورد  .(Gorji,Gorji,2021) دهد

از استراتژی هایی است که باید همراه با کاهش گازهای اهمیت است و سازگاری با تغییر اقلیم یکی 

 فرهنگ پنج ه ار از به بیش بومی افراد از نفر میلیون سیصدوهفتاد از بیش گلخانه ای صورت گیرد.

 از بیش آسیا از اخیر اما ارزیابی ساکن، جهان سراسر در کشور نود در  و دارند تعلق متنوع

 Russo Carroll,Akee,et)است زده تخمین را کشورها این در ساکن بومی میلیون چهارصدویازده

al,2021). و سیاسی قدرت از تاریخ طول در که رخ می دهد جامعه از در بخش هایی تأثیر بیشترین 

سالخوردگان و  و کودکان جوانان، بومی، زنان جمله از بومی، مردم ویژه به شده، گذاشته کنار اقتصادی

ای  قبیله و بومی مردم کنوانسیون و بومی مردم حقوق مورد در ملل سازمان اعالمیه در که همانطور

 برای افراد این آگاهانه ریایت آوردن دست به هدف با مشاوره و مشارکت ذکر شده  باید 8۱1۱81

 قبلی صورت گیرد؛ به آن با مشاوره مراحل برای سالم بهداشتی شرایط از اطمینان و اتخاذ اقدام هرگونه

                                                      

9- The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change 2015 

10- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) 
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 مختلف های آژان  و نهادها و 2121 بومیان مسائل مورد در آژان  بین پشتیبانی گروه ترتیب همین

 اند کرده صادر در این دوران را خود کاری های زمینه مورد در راهنمایی و مشابه مطبوعاتی های بیانیه

(Yala,2020). برای  88از نگاه دیگر مشکالت زباله ها مطرح شده که می تواند در کنوانسیون بازل

در مورد زباله های آلی و کنوانسیون  82انتقاالت برون مرزی مواد زیان بار و کنواسیون استکهلم

 در بخش کشاورزی و مواد شیمیایی و دفع آفات دنبال شود. 83روتردام

 در روند توسعه پایدار   ۹۱تاثیرات پاندمی کووید -۴

رشته اقتصاد دانسته که با این سوال  از مفهوم ی  عنوان توسعه پایدار را به 84«پیگو»تاریخی،  نگر از   

 با میالدی، 8111را دارد که در دهه  انسانی جمعیت اف ایش زمین ظرفیت طبیعی منابع که آغاز می شود

شده و بسیاری از صاحبنگران تشکیل مفهوم توسعه پایدار را از نگر  برجسته 80«مالتوس» جمعیت نگریه

در گ ارشی  8۱1۹اما از سال  .(Mensah,2019) مرتبط می دانند 8۱۹2بین المللی به کنفران  استکهلم 

در مجله آکسفورد « آینده مشترک ما»که در کمیته محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد به نام  

منتشر شده مفهوم توسعه ای مطرح شد که در آن فقط دیدگاه توسعه ای اقتصادی تلقی نمی شد و 

و مویوعات اجتماعی نی  مدنگر قرار گرفت. بر اساس تعریف جدید،  عناصر دیگر مثل محیط زیست

 نسل توانایی آن که بدون کند می برآورده را حایر حال نیازهای توسعه پایدار توسعه ای تلقی شده که

اسناد دیگری نی  مانند بیانیه ریو  .(UN,1987) بیندازد خطر به را خود نیازهای تأمین در آینده های

 2112در نیویورک و بیانیه ژوهاسنبورگ  2111و بیانیه ه اره در سال  28دستورکار  3۱، فصل 8۱۱2

اهداف توسعه ه اره در  2111(. در سال 83۱2و... بر این مفهوم تاکید نموده اند )پورهاشمی و ارغند،

 اما در اجالس .(UN,2000) باید به سرانجام می رسید 2180هشت هدف آرمانی تنگیم شده که تا سال 

 2131دستورکار  2180مطرح و در سال  2180دستورکار توسعه بعد از سال  2182در سال  21ریو

  .(UN,2015) جایگ ین اهداف توسعه ه اره شد و هفده هدف آرمانی مدنگر قرارگرفت

                                                      

11- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 

and Their Disposal 1989 

12- Convention is a global treaty that aims to protect human health and the environment from 

the effects of persistent organic pollutants (POPs).2001 

13- Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 

and Pesticides in International Trade 1998 

14- Pigou 

15- Malthusian  
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 آن جا ذکر شده از 2121بر اساس گ ارش سازمان ملل متحد در مورد اهداف توسعه پایدار در سال    

 اجتماعی های سیستم اهمیت شود، می به شدت احساس گیری همه اقتصادی در دوران  تأثیرات که

دیگر این واقعیت را روشن کرده؛  زمان هر از بیش پذیرها آسیب و فقرا از حفاظت برای قدرتمند

 سریع بدتری را تجربه خواهد کرد و اف ایش اویاع احتماالً ویعیت گرسنگی و ناامنی غذایی همچنین

شده  بهداشتی های سیستم از بسیاری فلج شدن و زندگی ها رفتن بسیاری از دست از ونا باعثکر موارد

 را جهان آموزان دانش جمعیت اتفاق به قریب بیشتر، اکثریت شیوع از جلوگیری برای مدارس و تعطیلی

اند ممکن  قرارگرفته بیماری تأثیر تحت شدت به دختران و زنان که آن جا داده و از قرار تأثیر تحت

آب،  حیاتی اهمیت یابد، این بحران اف ایش کودکان و ازدواج دختران و زنان علیه است خشونت

 به مقرون انرژی به فوری نیاز بیش از پبش مشخص کرده و بر انسان را سالمت از محافگت و بهداشت

 اطالعات به دسترسی و جوامع برای بیماران، معالجه برای بهداشتی مراک  و ها بیمارستان برای صرفه

شده و ذکر شده این بحران می تواند این هدف را متوقف نماید؛ همچنین ی  تاثیر  تأکید ... و حیاتی

 در گذاری سرمایه ادامه و پایدار و فراگیر صنایع نامطلوب بر بازار کاری جهان است و ترویج

است، اما بحران  حیاتی درازمدت اقتصادی توسعه برای تحقیقات و نوآوری فی یکی، های زیرساخت

را شاهد هستیم؛ همچنین  پیشرفت کردن معکوس حتی یا توقف به تهدید که بوده کننده ثبات بی چنان

 خواهد کشورها فقیرترین بر تأثیر گیری احتماالً همه گسترده تأثیرات ویعیت نابرابری بدتر شده و

 بحران برای آن ها آیا این که افتاده اما اتفاق شهری مناطق بیماری در موارد درصد نود از داشت؛ بیش

 زباله های پ شکی جمله از ها زباله دارد، همچنین پایدار و شهری توسعه به بستگی هستند، آماده بعدی

رو به اف ایش است اما اثرات مثبت این بحران بر تغییرات اقلیم وجود  گیری، همه طی در شده تولید

 زیست محیط با ای را شاهد بوده ایم، اما بعد همه گیری باید رابطهداشته و کاهش گازهای گلخانه 

را در چهارچوب توافقنامه پاری  مورد توجه  تحول تغییرات و سیستمی تغییرات و شود مجدد تعریف

بوده، ولی  ها اقیانوس بهبودی برای فرصتی بحران از ناشی انسانی های فعالیت شدید قرار دهیم؛ کاهش

 اقتصاد و عمومی ندارد و همین امر سالمت گرایش پایداری سمت به زمینی های اکوسیستم از حفاظت

دچار  ها حواله و خارجی مستقیم گذاری سرمایه تجارت، کاهش با تهدید و همه گیری اکنون جهانی را

همانطور که مشاهده شد ی  پاندمی می تواند تمام ابعاد توسعه ای  .(UN a,2020)تالطم شده است 

 ر را تحت تاثیر قرار دهد و ارتباط مستقیم با اهداف توسعه پایدار داشته باشد.بش
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  ۹۱اصول همکاری و مشارکت به عنوان اصول پیشرو در پاندمی کووید -۵

منشور  00ایجاد چهارچوب حقوق بین الملل بر مبنای همکاری دولت ها بنا نهاده شده و در اصل    

سازمان ملل متحد حل مسائل بین المللی در زمینه های مختلف از جمله مویوعات بهداشتی، اجتماعی، 

ر ب .(UN,1945) اقتصادی و مویوعات حقوق بشری به وسیله همکاری بین اعضاء صورت می گیرد

داشته که همه آن ها بر  81مصوباتی 8۱همین مبنا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمان بحران کووید

اصل همکاری و چندجانبه گرایی تاکید دارند. از زمان اعالمیه استکهلم نی  در حقوق محیط زیست این 

ولت ها اصل پررنگ شده و حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت به همکاری د

نیازمند است و امروزه مبنای معاهدات زیست محیطی است و ردپای این اصل را در کنوانسیون های 

تنوع زیستی و کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم و به دنبال آن توافقنامه 

 .(Zarei,Mosavi Madani,2020) پاری  نی  می توان مشاهده نمود

 از گروهی فعال مشارکت عنوان به مشارکت صول می توان به اصل مشارکت اشاره نمود.از دیگر ا   

 تصمیم بر تأثیرگذاری مقدماتی، ترتیبات در شرکت به تواند و می تعریف جمعی روند ی  در افراد

نماید؛ همچنین تعریف بنیاد توسعه  اشاره گیری تصمیم واقعی فرآیندهای در شرکت یا گیرندگان

 بر و درگیر سازمان یا جامعه ی  اعضای همه آن طریق از که را فرآیندی دانسته مشارکتآفریقا 

بعضی از اسناد حقوق  .(ADDINK,2019) هستند تأثیرگذار توسعه های فعالیت به مربوط تصمیمات

 82اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و ماده  1بشری و بهداشتی نی  به این اصل پرداخته اند؛ ماده 

و یا گ ارش سازمان ملل متحد در مورد مشارکت افراد معلول با اب ارهای الزم و  8۹حقوق کودک

 صل مشارکت تاکید می نماینددر مورد حق داشتن استاندارد باالی بهداشتی بر ا 84تفسیر ماده 

(UN,1989()DRMCF,1789()CESCR()OHCHR,2020).  اصل مشارکت در بسیاری از اسناد حقوق

کنوانسیون سازمان ملل متحد در  1ماده  3، بند 4بین الملل محیط زیست نی  تاکید شده از جمله در ماده 

 81ماده  2کنوانسیون تنوع زیستی و بند  مورد تغییرات آب و هوا، به دنبال آن توافقنامه پاری  و مقدمه

در مورد مردم بومی و قبیله ای سازمان  8۱1۱کنوانسیون  ۹و  0؛همچنین در مورد مردمان بومی در ماده 

 .(UNFCC,1992()CBD,1992()ILO,1989) جهانی کار نی  بیان شده است

                                                      

16- A/RES/74/270"A/RES/74/274"A/RES/74/306"A/RES/74/307 

17- Convention on the Rights of the Child 1989 
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 نتیجه 

حیط زیست و فعالیت های آن می به بشر یادآوری کرده که هر عملی بر م 8۱وجود پاندمی کووید  

تواند بازتاب های گسترده ای را در سطح جهان به همراه داشته و رعایت نکردن حدود مرزی با حیات 

وحش و آسیب رساندن به آن، موجبات بیماری های مشترک بشر و حیوانات را ایجاد نماید؛ انسان و 

ترک هستند که در صورت تخریب محیط کره زمین به عنوان بستر فعالیت و زندگی آن ی  پیکره مش

و نادیده گرفتن حق ذاتی طبیعت، حق زندگی به عنوان ی  اصل مهم در حقوق بشر نی  مورد تهدید 

است. با توجه به آن که هر دو حقوق از ی  منشاء هستند و منافع عام الشمول را دربرمی گیرد، ایجاد 

بسیار مهم تلقی شود و بحران های جهانی را نمی این پاندمی نشان داد که همبستگی حقوقی می تواند 

توان ی  جانبه نگاه کرد بلکه این حقوق در عین مستقل بودن رابطه تنگاتنگی با هم داشته و هیچکدام 

نمی تواند به تنهایی در اولویت قرار گیرد. همانطور که مشاهده شده توجه به توافقنامه پاری  باید به 

تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گیرد، زیرا این تغییرات می تواند عنوان ی  عامل جلوگیری از 

مرزهای خشکی و دریایی را تغییر داده و زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد و حتی صلح جهانی را نی  

به خطر بیندازد و ممکن است همه گیری های بیشتری را در سال های آینده به وجود آورد. همچنین با 

حیاتی مثل آب و کمبود منابع و نقش آن در بهداشت در زمان همه گیری، می تواند  توجه به عنصر

موجبات ی  جنگ بر سر آب را پیش رو آورد. روند توسعه ای برای تمام دولت ها بسیار مهم تلقی 

شده و اهداف توسعه پایدار به عنوان ی  آرمان مشترک می تواند یمن حفظ توسعه، منافع محیط 

ات اجتماعی را مدنگر قرار دهد، اما ی  همه گیری بر تمام اهداف توسعه پایدار تاثیر زیست و مویوع

معکوس گذاشته و اگر هم تاثیرات مثبت در دو مورد مشاهده شده با توجه به عقب ماندگی در دیگر 

اهداف پ  از فروکش کردن همه گیری، ممکن است به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و چندین برابر 

آن وارد شود. وجود توسعه پایدار نشان بیشتری از این همبستگی است و نگاه به آن به عنوان  یربه به

ی  مفهوم یا اصل خیلی ساده انگارانه تلقی شده و خود می تواند به عنوان ی  حقوق مشترک بشری 

و محیط زیست محسوب شود. همچنین وجود اصل همکاری و مشارکت و اشتراک آن در هر دو 

ان دهنده آن است که در ی  پاندمی نه تنها دولت ها باید در حفظ بشر، بهداشت و محیط حقوق، نش

زیست آن با هم همکاری نمایند همکاری سازمان های بین المللی چه از نگر بشری چه محیط زیستی 

می تواند کم  شایانی را در برون رفت از همه گیری نشان دهد و سازمان های بین المللی در این 
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می ها با شرایط موجود نمی توانند این نگم را به وجود آورند و با توجه با همین شرایط ی  قرارگاه پاند

جهانی برای ارتباط هماهنگ بین مویوعات بشری و محیط زیست مخصوصا مویوعات مشترک بین 

کنوانسیون تنوع زیستی و سایتی  و سازمان بهداشت جهانی الزم و مشارکت جامعه جهانی بیش از 

 پیش احساس می شود. 
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