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مباني ممنوعيت مصرف و تجارت غذايي حيوانات وحشي از منظر حقوق
بينالملل؛ با نگاهي به انتقال ويروس کرونا از حيوان به انسان
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دریافت-9911/9/99:پذیرش 9911/8/6:

چکيده
مطابق گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،ویروس کرونا به عنوان علت بیماری
کووید 91ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است.بسیاری از این نوع
بیماریهای کشنده ،ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید
امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است.این پژوهش با روش
توصیفی–تحلیلیبهدنبالیافتنبنیانهاییبرایممنوعشناختنیاممنوعساختنتولید،
مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بینالملل است.بدین
منظور و با ارائه استداللهای حقوقی تبیین شده است که اوالً حق برغذا مانع ممنوع-
شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است.ثانیاً تعهدات دولتها درخصوص
پیشگیری از بالیا ایجاب میکند تولید ،مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات
را ممنوع سازند.عالوه بر این ،در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیانهای گسترده
ناشی از مصرف حیوانات وحشی ،دولتهای قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت
بینالمللیدارند.همچنینحفاظتازتنوعزیستیایجاب میکندحقوقبینالملل چنین

مصارفی را ممنوع سازد .بنابراین پیشنهاد میشود دولتها از طریق انعقاد معاهدهای
مشخصنسبتبهتوقفروندحاضراقدامنمایند .
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مقدمه
شیوعگستردهوسپسجهانیویروسکرونا،پسازسالهابیماریجهانسوزتازهایبه

نامکووید 91پدیدارساختکهتازماننگارشاینمقالهبیشازسیصدهزارنفررابهکام
مرگکشاندهاست .اینحجمگستردهکشندگی،ناشیازقابلیتانتقالسریعاینویروس
بودهودرجوامعمختلفبین 9تا 7درصدمبتالیانجانخودراازدستدادهاند.بههمین
سبب،دولتهابرایحفاظتازجانشهروندانخودمجبوربهاتخاذسیاستهایسختگیرانهو
قرنطینه ایشدند؛بسیاریشغلخودراازدستدادندوبسیاریدیگرنیزبهانحایمختلفاز
اینبیماریمتأثرگردیدند.آنچنانکهسازمانبهداشتجهانیاعالمنموده،منشااینویروس
درحیواناتوحشی 9نظیرخفاشبودهواینسازماندرگزارشهایخوداعالمنمودهاست
بیشازهزارویروسبامنشاحیواناتوحشیشناساییشدهواگرانسانهاازتغذیهبهوسیله
حیوانات وحشی خودداری نمایند؛ به احتمال قوی کمتر ویروسی با این قدرت انتقال و
کشندگیآنهاراآزارخواهدداد 2.بدینترتیب،پیشبینیمیشودمسألهممنوعیتمصرف
گوشت حیوانات وحشی بهعنوان یكی از پیامدهای بحران کرونا ،حقوق بینالملل محیط
زیستراتحتتأثیرقراردهد 9.
فارغازچالشهایاخالقیمرتبطباحقوقحیواناتکهدرجایخودقابلبحثهستند؛
در این مقاله تالش میشود تا به این مسأله پرداخته شود که گرچه نص صریحی مبنی بر
ممنوعیتتولید،مصرفوتجارتغذاییحیواناتوحشیدرحقوقبینالمللوجودندارد؛
اماممكناستبرخیمبانیحقوقیموجود،فرضیهچنینممنوعیتیراتقویتنماید.لذاپس
ازارزیابیاینتجارتومصرفازمنظرحقبرغذا،نظربهنتایجاثباتشدهآنبهموضوعبه
.9درتشخیصحیوانوحشیازاهلی،معیارهایگوناگونیرامیتوانبهکاربست.ازجملهاینكهدرفرهنگهایمختلف
ممكناستمصادیقحیواناتوحشیمتمایزباشد.رفتارغیرقابلکنترلحیوانیاغیرخانگیبودننیزمعیارهایدیگری
است.معیارغیرخانگیبودنمتأثرازوضعیتجغرافیایی،نیازهایمتقابلان سانوحیوانوعواملتاریخیوفرهنگیدیگر
است.دراینتحقیق،معیارحقوقییعنیشناسایییكحیوانبهعنوانحیوانوحشیتوسطنهادهایذیصالحبینالمللی
همچونسازمانبهداشتجهانییامعاهداتبینالمللیمدنظراست.البتهبرایاهدافاینمقاله،بهنظرمیرسدورودبه
مصادیقضرورتندارد .
2. Dennis Carroll, et al, “Building a Global Atlas of Zoonotic Viruses”, Bull World
Health Organ, No. 96 (2018), p 292.
 .9علی مشهدی« ،کرونا و حقوق بینالملل محیط زیست» ،در :مجموعه مقاالت سمپوزیوم کرونا ،حقوق و روابط
بینالملل،بهکوششپوریاعسكری(،انجمنایرانیمطالعاتمللمتحد،)9911(،ص .92
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تعهداتمرتبطبابالیاپرداختهمیشود .مبنایدیگر،مسئولیتناشیازاعمالمنعنشدهاست؛

بدین ترتیب که اگر این تجارت و مصرف ،ممنوع نیز نباشد ممكن است موجد مسئولیت
حقوقیبینالمللیباشدومبنایآخر،حوزهحقوقبینالمللحاکمبرحیواناتوتنوعزیستی.
آنچه در سراسر این پژوهش حائز اهمیت میباشد ،این است که بیتوجهی نسبت به
پیشگیریازویروسهایکشندهناشیازمصرفحیواناتوحشی،عالوهبرآنكههستینوع
بشررابهمخاطرهافكندهوتهدیدیواقعیعلیهامنیتانسانیمحسوبمیشود؛چهبساکیان
دولتهارانیزتهدیدمیکند،زیراعنصراساسی«جمعیت»راتهدیدکردهوآزادیتخصیص

منابعاقتصادیواعمالحاکمیتمبتنیبرحقوقبشررانیزبهچالشمیکشاند؛لذاعالوهبر
همهمواردفوقوضعیتهایمشابهرامیتوانبهمثابهتهدیدیعلیهحاکمیتقانوندرسطح
داخلیوبینالمللینیزبرشمرد .

 .1حق بر غذا و مصرف حيوانات وحشي
یكیازمصادیقحقوقبشرمندرجدرماده22اعالمیهجهانیحقوقبشروماده99میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی« ،حق بر غذای کافی» به عنوان یكی از
معیارهای«حقسطحکافیزندگی»برایهرشخصاست.کمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیو
فرهنگیدرزمینهوساحتایندستهازحقوق،طیتفسیرعمومیشماره،92تفسیریازاین
حق ارائه داده است .زمینه مزبور ،برخالف حقوق مدنی و سیاسی کمتر به عنصر بنیادین
توجهدارد؛ازاینروکمیتهنیزاشارهایبهآزادیانتخابغذانكردهاست.برخالف

«آزادی»
حقبرغذا،میثاقدرارتباطباحقبرکار،حقتشكیلیاعضویتدراتحادیهها،حقتشكیل
خانواده،حقبرآموزش،حقپژوهشعلمیبهعنصرآزادی«انتخاب»کهمستلزمآزادیاراده
فردیاست،صراحتاًدرمواد8،7و99و99و92توجهنمودهاست.باوجوداین،نظربهاین
کهاصولکرامت(حیثیت)انسانی،آزادیوبرابریبنیانهایاساسینظامبینالمللیحقوق
بشرراتشكیلمی دهندوباتوجهبهحاکمیتاصلآزادیبرتمامیحقوقبشرکهازجملهدر
مقدمهمیثاقمزبورنیزتجلییافته،میتوانگفتحقبرغذایکافیشاملآزادیانتخابنوع
غذانیزمیباشد.چهبسابتوانقابلیتپذیرشفرهنگیراکهازنظرکمیتهیكیازمفادهستهای
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این حق است 9،مرتبط با چنین آزادی محسوب داشت .این آزادی انتخاب ،بخشی از
خودمختاریانسانبهمنظورتحققسالمت،حریمخصوصی،آزادیابرازمذهبنیزمحسوب
میشود.

2

حال ،آیا این آزادی مطلق است و افراد و ملتها در انتخاب غذای خود – ازجمله
قیدیندارندوآیادولتهادراینزمینهقادربهمداخلهبهمنظورحمایت

حیواناتوحشی– 
ازمحدودیتهایاحتمالیهستندیاخیر؟کمیتهدرتبیینمفادهستهایحقبرغذایکافیبه
عناصریاشارهمیکندکهاز جملهآنها«خالی (بودن)از موادزیانبار» است  9.گرچه این
حقمحور»مطرحشدهاست؛امادرادامه،کمیتهبهایننكته
مفهومدرراستاییكنگرش« 
اشاره دارد که محتوای فوق ،مستلزم «طیفی از اقدامات حمایتی با هر دو ابزار عمومی و
خصوصیبرایجلوگیریازآلودگیموادغذاییبواسطهفسادیابهداشتنامناسبزیست-
محیطییاجابجایینادرستدرمراحلمتفاوتدرکلزنجیرهغذایی»میباشد.عالوهبراین،
« بایددرشناساییواجتنابیاازبینبردنموادسمیکهبهطورطبیعیبروزمیکند،مراقبت
نمود 4».در تفسیر کمیته؛ اوالً مفهوم کل زنجیره غذا 2میتواند شامل زنجیره کامل غذایی
باشد،آنچنانکهدربومشناسیتعریفمیشود.لذااینمفهومرانبایدبهچرخهاقتصادیتولید
تامصرف،فروکاست.بنابراین،زنجیرهغذادرحقیقتوابستگیغذاییهمهموجوداتزنده
بهیكدیگراست7.بنابراینمصرفغذاییحیواناتوحشیتوسطانسان،میتواندیكزنجیره
غذاییمحسوبشودکهکمیته«جابجایینادرست»در آنودرنتیجهآثار«زیانبار»رامورد
توجهقراردادهواینآثاررامبناییبرای«اقداماتحمایتی»دولتبرشمردهاستکهمستلزم
ایفای تعهداتی ایجابی توسط دولت است .ثانیاً مفهوم «مواد سمی که به طور طبیعی بروز
میکند» ،اشارهبهسمومیداردکهممكناستدرفرایندتولیدوفراوریغذایاپسازآن

حادث شود .معیار مزبور اجازه میدهد ویروسهایی که به مراتب کشندهتر از مواد سمی
1. CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11), (1999).
Para 8.
2. Kammi L. Rencher, “Food Choice and Fundamental Rights: A Piece of Cake or Pie
in the Sky?”, Nevada Law Journal, Vol. 12, (2012), p 442.
3. CESCR, op cit, para 8.
4. Ibid, para 10.
5. Food Chain.
6. Fredric Briand and Joel Cohen, “Environmental Correlates of Food Chain
Length”, Science, No. 238 (1987), p 956–960.
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طبیعیهستندوممكناستازطریقتغذیهحیواناتوحشیواردبدنانسانشوند،بیشترمورد
مراقبتقرارگیرند 9.
البتهمسألهکمبودموادغذاییبرایجمعیتروبهتزایدکرهزمین،درکنارمسألهفرهنگ
تغذیه  بعنوان مهمترین استدالل برای تغذیه از حیوانات وحشی مطرح میشود .برخی
تاریخ دانانبراینباورندکهتغذیهامروزماازبرخیحیواناتاهلی(نظیرگوسفند)نتیجهاهلی

کردن آنها بوده و این حیوانات نیز از ابتدا وحشی بودهاند 2.درواقع ممكن است بتوان در
بستریعلمیوبامطالعهتغذیهایننوعحیواناتونتایجآنبرزندگیانسانومحیطزیست،
تدریجاًبرخیحیواناتوحشیرانیزاهلیوموردمصرفقرارداد؛چنانكهایناندیشهبیشاز
 25سال پیش نیز بروز یافته بود 9.اما ترویج این مصارف و عدم ممانعت از آن بدون
مراقبتهایالزمکهپیامدهایمخاطرهآمیزیبراینوعبشرخواهدداشت،مغایراصل«تالش

مقتضی»  4که الزمه ایفای تعهدات دولت برای حفاظت از حق حیات بویژه در زمان شیوع
بیماریهایهمهگیراست  2.درواقعامنیتغذاییبرآزادیغذاییتقدمدارد،بههمینسبب
درکشورهایگوناگونمقرراتیدرخصوصغذایحیوانیوضعشدهاست 7.
بهعالوههمچنانکهمشاهدهمیشودگرچهممكناستنوعخاصیازغذایزیانبار،در
فرهنگ خاصی پذیرفته شده باشد؛ اما کمیته برای پاسداشت حقوق دیگری نظیر حق بر
سالمتوحقحیاتازدولتهاکهحقتغذیهکافیمقدمهالزمتحققآنهاست 6میخواهد
برایمقابلهباغذایزیانباراقداماتیراانجامدهند تاغذای«ایمن» 8وسالم 1محققشود.به
 .9بایدتوجهداشتکهتفاسیرعمومیکمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیازنوعنصوصالزامآورنیستند؛بلكه
راهنماییبرایشناختتعهداتدولتهاونیزشناختقلمروحقهاوآزادیهایمندرجدرمیثاقمیباشند؛لذاتعمیم

مفهومغذایسمیبهغذایویروسیدرتفسیرفوق،خالیازتوجیهنیست .
.2یووالنوحهراری،انسانخردمند،تاریخمختصربشر،ترجمهنیكگرگین،چاپپنجم(تهران:نشرنو)9917،ص
 .949
.9بینا«،رامکردنحیواناتوحشیراهتازهبرایتأمینموادغذاییاست»،بورس،شماره،)9946(،26ص.29
4. Due Dligence.
’5. Antonio Coco and Talita de Souza Dias, “Due Diligence and COVID-19: States
Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak”, part I, available at: https://
www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-haltthe-coronavirus-outbreak.
6. Elsa Tsioumani and Elisa Morgera, Wildlife Legislation and the Emprovement of
Poor in Asia and Oceania (FAO, 2010) p 26.
7. CESCR, op cit, para 4.
8. Ibid, para 14.
9. Ibid, para 25.
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عبارتدیگر،حقرهاییازگرسنگیموجبیبرایتغذیهناایمنوبویژهتغذیهایکهممكن
است موجب اضرار به غیر شود؛ فراهم نخواهد کرد و دولتها تعهداتی ایجابی برای این
منظوربرعهدهدارندتاازتغذیهناسالم– بهخصوصدرسطحوسیع– جلوگیریوتغذیه
سالموپایدارراترویجنمایند .
 .2تعهد به پيشگيری از باليا
در سال  2557کارگروه مربوط به برنامه کاری بلندمدت کمیسیون حقوق بینالملل ،به
کمیسیونتوصیهنمودم وضوعحمایتازاشخاصدرهنگامبالیارابهعنوانیكیازمصادیق
«تحوالتجدیددرحقوقبینالمللونگرانیمبرمجامعهبینالمللیدرکل»دردستورکار
قرار دهد 9.پیشتر کمیته ح.ا.ا.ف در تفسیر عمومی شماره  92به ضرورت کمكهای
بینالمللیبرایتحققحقبرغذادرهنگامبالیااشارهکردهبود2.همچنینپیشتروبههنگام

بروز برخی بالیای طبیعی ،شاکله تدریجی «حقوق بینالملل پاسخ به بالیا» در رویه برخی
دولتهادرحالبروزبود.گزارشهایگزارشگرویژهکمیسیونادوارد والنسیا درسال2599
بهتدوینپیشنویسراجعبه«حمایتازاشخاصدرهنگامبالیا»منجرشد.باتوجهبهاینكه
کمیسیون ،عنوان طرح را از جمله موضوعات ناشی از «تحوالت جدید» حقوق بینالملل
می داند ،علیرغم عدم تصریح به اینكه طرح ارائه شده ،تدوینی یا توسعهای است 9به نظر

میرسدبخشعمدهایازطرحدرواقعبهمنزله«توسعهتدریجیحقوق بینالملل»درمفهوم

ماده  92منشور ملل متحد تلقی میگردد .بنابراین ،اگرچه سند مزبور آمیزهای از تدوین و
توسعه تدرجی حقوق بینالملل است 4اما اغلب مفاد طرح مزبور را نمیتوان تدوین قواعد
عرفی بینالمللی محسوب نمود .باوجود این ،باید توجه داشت که مفهوم توسعه حقوق
بینالمللصرفاًبهایجادقواعدوبنیانهایتازهدرایننظامحقوقیبازنمیگردد؛بلكهمیتواند

1. Recommendation of the Working-Group on the Long-term Programme of Work (see
syllabus: A/61/10) (2006).
2. ICESCR, 1999.
3. Giulio Bartolini, The Draft Articles on “The Protection of Persons in the Event of
Disasters”: Towards a Flagship Treaty?” available at: https://www.ejiltalk.org/thedraft-articles-on-the-protection-of-persons-in-the-event-of-disasters-towards-aflagship-treaty. (2016).
4. ILC, Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters, with
Commentaries, (2016) p. 2
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شاملمواردینیزباشدکهاصولکلّیحقوقبینالمللفاقدقاعدهحقوقیروشنبودهودر
نتیجهتوسعهتدریجی،قواعد،حقوقوتعهّداتیكاصلکلّیراروشنمیسازد.ماده92
اساسنامه کمیسیون ،تفكیك مزبور را با عبارت «پیشنویس کنوانسیونهای راجع به
موضوعاتیکهقبالًبهموجبحقوقبینالمللتنظیمنشدهاست»ویا«درمواردیکهحقوق
(بینالملل) هنوز در رویه دولتها بهقدر کافی توسعه نیافته است» بیان نموده است .اشاره
بخشاخیر،نشانمیدهد در مواردی«حقوق» وجود داردامارویه دولتها بهعنوانعنصر
مادی عرف بینالمللی 9وسیع نیست و این امر اقتضا دارد تا از طریق پیشنویس معاهده
هنجارها و قواعد حقوقی تثبیت شوند .برای این منظور ،قطعنامههای مجمع عمومی نیز در
مواردی میتواند مصداق توسعه تدریجی باشد 2.بدیهی است باید میان این نوع از «توسعه»
حقوقبینالمللکهریشهدرحقوق(ازجملهمبانیواصولپیشین)دارد9ودستهدیگرقواعد
توسعه ای که به کل ،قواعدی نوپدید و فاقد پشتوانه حقوقی در میان اصول و مبانی پیشین
هستند،تمایزقائلشد.ازاینحیث،مقدمهپیشنویسمزبور نشانمیدهدکهاینطرحبه
دنبالبرقراریتوازنمیاندواصل«همبستگیوهمكاریبینالمللی»ازیكسوو«حاکمیت
ملّیدولتها»ازسویدیگراست.البتهنگارشمقدمه،نشانمیدهدکهتأکیدبرحاکمیت
ملّیدراینجاازمنظرحمایتازحقوقحاکمیتیدولتیاستکهازبالیامتأثرگردیدهاست .
 .2-1کويد 11به مثابه بال

ازمنظرکمیسیونحقوقبینالملل،بالیافاجعهعبارتستاز:یكرویدادفاجعهباریایك
سریازرویدادهایمنجربهازبینرفتنگستردهحیات،رنجواندوهگستردهانسانی،جابجایی
گسترده،آسیبهایگستردهمادییازیستمحیطیکهمنجربهاختاللدرکارکردجامعه
میشود .
همهگیریجهانیبیماریکووید91کهتازماننگارشاینمقاله،باعثابتالیبیشازچهار
1. Jörg Kammerhofer, “Uncertainty in the Formal Sources of International Law:
Customary International Law and Some of Its Problems”, EJIL, L, Vol. 15, No. 3,
(2004) .p.551.
2. ILC Reports, Draft Conclusions on Identification of Customary International Law,
With Commentaries, (2018), p 148.
 .9برای مثال میتوان به رابطه میان اصل حاکمیت ملّی و مصونیت دولتها و توسعه تدریجی حقوق بینالملل در
کنوانسیون2554مللمتحددرخصوصمصونیتدولتهااشارهنمود؛.ILC Reports, Ibid, p 145
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میلیوننفرومرگحدودسیصدهزارانسانشدهاست؛مشاغلبسیاریرابهتعطیلیکشانده،
کارکرد برخی نهادهای جامعه نظیر آموزش و بهداشت را بویژه برای اقشار ضعیفتر مختل
کردهاست،موجباعالم قرنطینهعمومی دربرخی شهرها شدهونیزانتظارمیرود بهسبب
خانهنشینی،بیكاریوفشارروحیناشیازتالشبرایعدمانتقالویروس،انبوهیازچالشهای
روانیرانیزبهدنبالداشتهباشد؛میتواندمصداقاینمفهومباشد.ازآنجاکهکمیسیون،محدود
راردنمودوباتكیهبربرخیموافقتنامههایبینالمللی9میتوان

نمودنبحثبه«بالیایطبیعی»
گفتمفهومبال،صرفاًبهبالیایطبیعینظیرزلزله،سیلو...اطالقنمیشود 2بلكههمهگیریهای
ویروسیوحتیتروریسمزیستیرانیزممكناستدربربگیرد.

9

عالوه بر این ،همهگیری کرونا که در چارچوب ماده  44مقررات بهداشتی جهانی 4،به
اعالموضعیتفوقالعادهبهداشتیجهانتوسطسازمانبهداشتجهانیمنجرشد 2،دربرخی
کشورهانظیرنیوزلند ،آمریكا،فرانسه ،ژاپن،بلغارستان و...رسماًبهاعالموضعیت اضطراری
انجامید.بهنظرمیرسددرچارچوبماده4میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسیرویداده
است.مطابقمادهمزبور،هرگاهخطریفوقالعاده،کیانوبقاییكملّتراتهدیدنمایدبا
حصولشرایطی،دولتمیتواندازبسیاریازحقوقوآزادیهایبنیادینعدولنماید.مفهوم
«خطر عمومی برای بقای ملّت» باالترین سطح فاجعه را نشان میدهد که موجد وضعیت
اضطراریدرادارهامور عمومی است .بااعالماین وضعیت توسط ایاالتمتحده ،تردیدی
وجودنداردکهآمریكانیزهمه گیریجهانیویروسکروناراچنینتهدیدیبرایبقایملّت
میشناسد.تعدادیازدولتهانیزطیاطالعیهایرسمی،اعالموضعیتفوقالعادهملّیرادر
چارچوباینمادهبهدبیرکلمللمتحداطالعدادهاند7.همانگونهکهتفسیرعمومیشماره21
کمیته حقوق بشر خاطرنشان میسازد ،برخی حقها نظیر حق حیات همچنان باید در این
1. Bartolini, op cit.
2. Allan Craig and Thérèse O'Donnell, “A Call to Alms?: Natural Disasters, R2P,
Duties of Cooperation and Uncharted Consequences”, Journal of Conflict and Security
Law, Volume 17, Issue 3, (2012), p 371.
3. Nathaniel Smith and Michael Fraser, ”Straining the System: Novel Coronavirus
(Covid-19) and Preparedness for Concomitant Disasters”, AJPH, Vol .110, No. 5,
(2020) p.649.
4. International Health Regulations (2005).
5. WHO, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, available at:
https:// www. who. int/ news-room/ detail/ 30-01-2020-statement-on-the-secondmeeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).
6. CCPR/c/128/2.
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وضعیتمحترمشمردهشود9وحتیبهنظرمیرسدحقجبرانخسارتمندرجدربند9ماده2
حتی مشمول این وضعیت نیز میشود 2.مقررات مشابهی در اسناد منطقهای حقوق بشر نیز
بینیشدهاستکهبرخیدولتهادرچارچوبایناسنادنیزعدولازحقوقبشررابه

پیش
مثابهوضعیتفوقالعادهملّیاعالمنمودهاند9.علیهذاارتباطوثیقیمیانحمایتازحقوقبشر
(به ویژهحقوقغیرقابلعدول)درچارچوبوضعیتفوقالعادهعمومیازیكسووحمایتاز
اشخاصهنگامبالیاوجوددارد 4.
 .2-2تعهد به پيشگيری از باليای مشابه کويد11

مفهومکاهشخطربالیادرماده1پیش نویسمزبور،مستلزمتعهد«هردولت»بهکاهش
خطر به وسیله اتخاذ اقدامات مناسب (ازجمله از طریق قانونگذاری و وضع مقررات) ،به
منظور« پیشگیری،تخفیفیاآمادگیبرایبالیا»  است.بهنظرکمیسیون،تعهدبهکاهش
خطر ،مستلزم ایفای تعهدات ایجابی به منظور حفاظت از حقوق بشر (بویژه حق حیات)
است 2.ایننوعتعهداتدررویهنهادهایقضاییحقوقبشرنیزسابقهدارد.همچنینعبارت
«هر دولت»  درصدر این ماده ،اشاره به هر دولتی دارد که در ارتباط با مفاد پیشنویس،
تعهداتیبرعهدهداردونهصرفاًدولتمتأثر  7.درپرتواصولحاکمبرپیشنویس(ازجمله
همبستگی بینالمللی) میتوان گفت دولت ها تعهد دارند اوالً نسبت به اتباع خود و ثانیاً
نسبتبهسایرآحادجامعهانسانی،احتیاطو«دقتکافی» بهمنظورپیشگیریازبروزبالیا
ازجملهازطریقشیوعویروسهایکشنده–  کهتهدیدیبرایحقحیاتبهشمارمیروند
– معمولنمایند.چنینتعهّدیم ستلزمبازنگریدربرنامههاوسیاستهایتغذیهایمرتبطبا
حیوانات وحشی است که گرچه در برخی فرهنگ ها پذیرفته شده است؛ اما چنانكه در
بخشنخستنیزاشارهشدبهعلتویژگیزیانبارآنهابایدتوسطدولتهاموردبازنگریو
کنترلقرارگیرد .
1. CCPR, General Comment No. 29 States of Emergency (Article 4), (2001).
2. CCPR. Ibid. Para. 14.
3. Istrefi, Kushtrim and Isabel Humburg, “To Notify or Not to Notify: Derogations
from Human Rights Treaties”, available at: http://opiniojuris.org/2020/04/18 (2020).
4. ILC, op.cit. 2016, p 31.
5. ILC, Ibid. p 22
6. ILC, Ibid. p. 25
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 .3مسئوليت ناشي از اعمال منع نشده
دربحرانشیوعجهانیکرونا،مسئولیتبینالمللیدولتهاییکهدرایجادوادامهاین

حقوقمسئولیتدولتهابطورتقریباًکاملبر اساس

بیماریکوتاهینمودهاندمطرحاست.

روابطنابرابربیندولتهایبزرگباکوچكبناشدهاست.اصلاولیهدرمسئولیتایناست

کههیچ زیانینباید بدونجبرانباقی بماندو عاملورودزیان،مسئولجبرانخسارتهای
واردهاستوتاحدممكنتالششودزیاندیدهدروضعیتقبلازورودخسارتقرارگیرد.
یتوانند
تهای دولتهابدونآنکه«تخلف»بهشمارآیند م 
بهآنجهت کهبرخی ازفعالی 
بهدولتهایدیگرومردمانشانشود،مفهومیبهنام«مسئولیت

موجبایراد خسارتگسترده
نالملل پدیدار شده است .در بحران حاضر
نالمللی بابت اعمال منع نشده» 9در حقوق بی 
بی 
هاازحیثمسئولیتاعمالمنعشدهجایگاهویژهایدارد .

بررسیمسئولیتدولت
مبنای این مسئولیت آن است که در اثر یك فعل زیانباری که یك عمل متخلفانه
گرددکشوریدچارخسارتهایفراوانشود،اینحالتغیرمنصفانهای


المللیتلقینمی

بین
استکهوضعیتاینکشور -بدونخطایخودمتحملخسارتشدهاست -نادیدهگرفته
شود 2 .بر این اساس گفته میشودجبراننشدنزیان وارده بهزیان دیده بااصلداراشدن
عادالنهمغایرتداردزیرابراثراینفعالیتیكطرفسودودیگریضررکردهاست 9.
نظاممسئولیت بینالمللی برای اعمالمنعنشدهدرحقوقبینالملل،نظامی غیر عرفی ودر
مهای قراردادی خاصومتنوعی استکه
حالتوسعهمحسوبمیشود.این نظامحاوی رژی 
هستهای ،ارگانیسمهای
یهای نفتی  ،
نالمللی نظیر آلودگ 
در حوزههای مبتالبه جامعه بی 
نالمللی دولتهابرای
نوترکیب ژنتیكی وغیره ،توسعهیافتهاند.درمقایسه بانظاممسئولیت بی 
نالمللدرزمینهجبرانخساراتناشی
یشودکهحقوقبی 
نالمللی،مشخصم 
اعمالمتخلفانهبی 
تهای منعشدهدرحالتجربهرویكردهای جدید ومتفاوتی است 4.وجودایننوعاز
ازفعالی 
1. Liability.
2. Tullio Scovazzi, “Recent Trends in International Environmental Law”, In Scovazzi
and Treves, World Treaties for the Protectionof the Environment, Istituto
perl'ambiente, (1992), p.25.
3. Louise De La Fayette, “The ILC and International Liability: A Commentary”,
Review of European Community & International Environmental Law, No. 3, (1997), p
325.
 .4محسن عبدالهی« ،رویكردهای نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع شده در حقوق
بینالملل»،تحقیقاتحقوقی،شماره،)9915(،27ص .292
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مسئولیتبهمعناینفیمسئولیتبینالمللیدولتناشیازاعمالمتخلفانهنیستوبهنوعی
المللیدولتهاهستند.ایننوعازمسئولیتدارای


تكمیلکنندهیكدیگردرنظاممسئولیتبین
سه رویكرد شامل پیشگیری ،خصوصیسازی و جمعی کردن مسئولیت است .رویكرد
پیشگیرانهباعثتوسعهقواعداولیهدرپیشگیریازخسارتهایفرامرزیاستودررویكرد
خصوصی به دنبال غیردولتی کردن مسئولیت پیش میرود .در رویكرد جمعی نگاهی
واقعگرایانه و عملیاتی و شخصیزدایی مسئولیت حاکم است و ایجاد صندوقهای بیمه

خسارتاحتمالینیزدرهمینراستااست 9.
المللیبرایآثارزیانبارناشیازاعمالمنعنشدهدرحقوقبینالمللدرسال

مسئولیتبین
 9168در دستورکار کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد قرار گرفت .این طرح با
باعنوانپیشنویساصولتخصیصزیاندرمورد

حضورچندینگزارشگرنهایتادرسال2557
خسارتفرامرزیناشیازفعالیتهایخطرناکموردتصویبقرارگرفت.درابتداقراربوداین
نوعازمسئولیتبهحوزهخاصیازحقوقبینالمللمحدودنگردداماپروفسور«باکستر»(مخبر

ویژه کمیسیون حقوق بینالملل) در گزارش مقدماتی خود اشاره کرد که جلوهگاه اصلی
مسئولیتبینالمللیناشی ازاعمالمنع نشده هموارهمخاطرات زیستمحیطیاست.بر همین
اساسویباموافقتکمیسیونحقوقبینالمللوکمیتهششممجمععمومیمللمتحدتصمیم

گرفتکارخودرامحدودبهمسائلزیستمحیطیکند 2.عناصراصلیاین طرحعبارتنداز:

اول؛ جبران خسارت فوری و کافی زیاندیدگان خسارت فرامرزی به صورت وسیع ،دوم؛
مسئولیت بدون تقصیر متصدی یا در صورت اقتضای هر فرد یا نهاد دیگر که در صورت
ضرورت با صندوقهای اضافی جبران خسارت مورد حمایت قرار میگیرد و سوم اقدامات
واکنشی برای کاهش یا محو خسارات فرامرزی .این طرح میتواند به عنوان نخستین نظام
مسئولیت جهانی واقعی برای خسارات فرامرزی باشد و اگرچه بیشتر دربرگیرنده موضوعات
زیستمحیطیبودهوبراینمبناتدوینشدهامابهاینحوزهمحدودنمیشود9.ازآنجاکهبرخی

.9همان .278،
،پژوهشهایحقوقی،شماره،9

المللیدرپرتوحقوقبینالمللمحیطزیست»


توسعهمسئولیتبین
 .2سیدقاسمزمانی«،
(،)9989ص .97
نشدهدرحقوقبینالملل ،ترجمهمهدیحدادیو


المللیناشیازاعمالمنع
.9جیمزکرافوردودیگران،مسئولیتبین
سیامكکریمی(تهران:مجد)9917،ص.22
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فعالیتها در حقوق بینالملل ممنوع نیستند نمیتوان همان رژیم مسئولیت بینالمللی سنتی را
یتوان قربانی خسارت را بدون جبران خسارت باقی
برای دولتها اعمال نمود و همچنین نم 
ودراصلپیشنویسفوقبهاینموضوعاشارهشدهاست .

گذاشت
حالبایدبررسیگرددآیاشیوعکرونادرقالبخسارتهایمسئولیتجبرانگنجانده
شودیاخیرکهبراساسبنداولاصلدومپیشنویسپاسخمثبتاست.برطبقاینبند،


می
خسارتعبارتاستازضررمهمبهاشخاص،اموالومحیطزیستکهشاملمواردذیل
میشود :

الف -ضرر به زندگی یا صدمه جسمانی؛ ب -ضرر یا خسارت به اموال اعم از میراث
هزینههای اقدامات
فرهنگی؛ پ -ضرر یا خسارت بوسیله اختالل در محیط زیست و ت  -
معمولدرجهت بازیابی حالت سابقنسبتبهاموال یامحیط زیستاعم از منابعطبیعیو
هزینههایاقداماتواکنشیمعمول 9.
برایتحققمسئولیتناشیازاعمالمنعنشده،وجودخسارتمهموقابلتوجهضروری
است؛کمااینكهدرقضیهتریل اسملتر2نیزبهایننكتهاشارهشدهاستکههیچکشوریحق
نداردازسرزمینخودبهنحویبهره برداریکندویااجازهاستفادهازآنرابدهدکهسبب

خسارتبهسرزمین،اموالیااتباعکشوردیگرشود.امامشكلتعیینآستانهدقیقبرایتعیین
زیان قابلتوجهاست.زیانقابلتوجهدارایدومعیارعینیوذهنیاست،بدانمعناکهاز
لحاظبعدروانیوهمدربعدحقیقیزیانواردشده،قابلتوجهبودناحساسشود.عالوهبر
ایندومعیار،زیانواردشدهبایدازلحاظزمانوحوزهدرگیریزیاننیزقابلتوجهباشد9.
بیشكوجو دکرونادرچنینسطحگستردهجهانیهردومعیارعینیوذهنیرامحققکرده

است .
اما موضوع بعدی،جبرانخسارتاعمالزیانبار ناشیازشیوع بیماری ناشیاز مصرف
پیشنویس دولت منشا،
حیوانات وحشی است .در حوزه جبران خسارت بر اساس اصل   4
خساراتبایدجبرانفوریوکافیبعمل آورد .درخواستغرامتبهمعنای پرداختغرامت
1. ILC, Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary Harm
Arising out of Hazardous Activities, (2006), Principle 2.
2. Trail Smelter.
3. ILC, Ibid, (2006), p. 65.
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یباشد.
کهمتحملشدهاندم 

بهایی 
کافی وفوری بهقربانیان ،متناسبباشدتنقضوآسی 
میزانپرداختغرامتبرایارتكابعملمجاززیانبار،کمترازجبرانخسارتیاستکهدر
مورد ارتكاب اعمال خالف و غیرقانونی میباشد .خسارت کافی به معنای خسارت کامل
نیست ،به عبارت دیگر در حالی که در مسئولیت بینالمللی ناشی از عمل متخلفانه ،اعاده
وضعیتحقوقیبهوضعیتپیشازعملمتخلفانهمدنظراست،درمسئولیتبینالمللیناشی

ازاعمالمنعنشدهممكناستپرداختغرامتباخسارتواردشدهبرابرباشدیانباشدو
آنچه که مهم است خسارت کافی مالک است 9.به عبارت دیگر در این مسئولیت در
چارچوباعمالمنعنشده،ضرورتینداردکهجبرانخسارت،کلیهآثاراعمالزیانباررااز
بینببرد 2.فوریبودنپرداختخسارتنیزبدانمعناستکهزمانمراجعبهمحاکموطی
شدن مراحل دادرسی برای جبران خسارت در کوتاهترین زمان ممكن صورت پذیرد و از
9
بههرحالپرداختهاییکهدولتمسئولازجهت

اطالههایدادرسیجلوگیریبهعملآید.

جبران خسارت انجام میدهد نباید به نحوی باشد که پرداخت از سر لطف 4تلقی گردد.
پرسشدیگرایناستاگرمنشاشیوعاینبیمارییكشخصخصوصیباشدآیامسئولیتیبر
پیشنویس،مسئولیت
جبرانخسارتتوسطاینشخصوجودداردیاخیر.براساساصل  4
اولیه جبران خسارت بر عهده متصدی فعالیت است اما دولت منشا در صورت عدم جبران
تهای
کافی و موثر زیاندیدگان ،مسئولیت ثانویه دارد و با عنایت به حجم گسترده خسار 
وارده ،جبران خسارت خارج از توان متصدیها خواهد بود و این دولتها هستند که
پاسخگوینهاییتقصیرهایرخدادهدرشیوعاینویروسهستند .
نكتهحائزاهمیتدرمسولیتناشیازاعمالمنعشدهآناستکههنگامیکهخسارات
واردشدهناشیازحادثهایباشدکهکشورذیربطمتعهدبهجلوگیریازتحققآنبودهاست،

آن کشور در صورت غیر قابل احتراز بودن واقعه مذکور ،از مسئولیت ناشی از عمل خود
گردد،حالآنكهمسئولیتناشیازاعمالمنعنشدهچنینمعافیتیرابرنمیتابدو


معافمی
.9کرافوردودیگران،پیشین،ص .98
2. Julio Barboza, “International Liability for Injurious Consequences of Acts Non
Prohibited by 16 International Law and Protection of the Environment”, RCADI, Vol.
247, (1976) p. 312.
3. ILC, op. cit. p. 77.
4. Ex Gratia.
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حوادثقهریاثریدرعدممسئولیتدولتزیانزنندهندارد 9.اینموضوعشرایطرابرای
ایجاد مسئولیت بینالمللی در شیوع ویروس کرونا سهلتر خواهد کرد زیرا معاذیر رافع
مسئولیت را بسیار محدود مینماید؛ چه آنكه دولتها چنانكه گفته شد از جهت رعایت
سالمتدرچرخهغذایینیزبایدمراقبتکافیبهعملآورند .
نالمللی و
مطالبهخسارتباید دربردارندهتببین رابطهعلی ومعلولی بین تخطی ازتعهدبی 
ضررواردهباشد.باتوجهبهاینكهسابقهروشنیازنوعدعویشیوعیكبیماریواگیرداردر
نالمللی دادگستری نیز
قالب یك خسارت ناشی از اشاعه بیماری مسری در رویه دیوان بی 
وجودندارد؛تعیینضابطهانتسابدررویهدیوانرابایددرپرتوسایردعاویجستجوکرد.
بررسیاینمعیاردردیوانبینالمللیدادگستریدردرقضیهاجرایکنوانسیونجلوگیریو

مجازاتنسلکشیبیانگراینموضوعاستکهدررابطهباانتسابدوضابطهقابلطرحاست.

نخستضابطهکنترلکلی ودومضابطهکنترلموثر.ضابطهکنترلکلی پیشتردررویه دیوان
نالمللی
نالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق مورد تایید قرار گرفته بود .اما دیوان بی 
بی 
دادگستری در رسیدگی بهقضیه ژنوساید این رویه راموردتایید قرارنداد،بلكهرویه سابق
خوددرقضیهنیكاراگوامبنیبرپذیرشضابطهکنترلموثرراتاییدنمودوچنیننتیجهگرفت
کهصربستانازطریق ارگانخودمرتكبژنوساید نشدهاست 2.بنابراینبامعیارکنترلموثر
که معیاری سختگیرانه در انتساب مسئولیت است ،باید بررسی کرد ارکان و نهادهای
دولتهایی کهدر تولید،مصرف وتجارت غذایی حیوانات وحشی کوتاهی نمودهاند ،این

تواندمسئولیتزاباشدکهبرایتطبیقآن،بایدهرکشوروعملكردآنان


قصورتاچهمیزانمی
رابطورجداگانهدربوتهآزمایشاینمعیارقرارداد.درکناراینمعیار،مسئولیتمحضناشی
ازاعمالفوقالعادهخطرناکنیزدردکترینطرفدارانیدارد9کهسببمیشودبانتایجحاصل
ازمصرفحیواناتوحشی،برایدولتقاصرمسئولیتایجادشودواحترازازاینمسئولیت
ایجابمیکند،دولتهاچنینمصارفیراممنوعسازند .
.9زمانی،پیشین،ص .91
سابمسئولیتدررویهیدیوانبینالمللیدادگستریدرپرتوقضیهژنوساید

.2سیدجمالسیفیودیگران«،قابلیتانت
(بوسنیهرزگوینعلیهصربستانومونتهنگرو»،تحقیقاتحقوقی،شماره،)9915(،956ص .282
 .9سیامك کریمی« ،کرونا و ضرورت مسئولیت محض دولتها در جبران خسارات فرامرزی» ،در :مجموعه مقاالت
سمپوزیومکرونا،حقوقوروابطبینالملل(تهران:انجمنایرانیمطالعاتمللمتحد)9911،ص.955
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 .4تنوع زيستي و حيوانات وحشي
اینکهبهطورکلیچراحمایتوحفاظتازحیواناتضروریاست9،موضوعاصلیاین
تحقیق نیست  .در چارچوب بحثما همانگونه که در بخشنخست اشاره شد،حق بر غذا
مستلزمتوجهبه«مدیریتپایداراستفادهازمنابعطبیعی»است2.بدینترتیب،مصارفانساناز
طبیعتبایدپیشاز هرچیزمتضمن حفظپایداریاین منابعباشد.در واقع توجه به امنیت
غذاییوحفاظتازمنابعزیستی،دومطلوبیاستکهازجملهدربهرهمندیغذاییازطبیعت
وبویژهبادرنظرگرفتنپیامدهایپایدار،ایننوعاستفادهبایدموردتوجهباشد9.قطعنامه2/74
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت نیز بر همین نكته تصریح دارد 4.همچنین برخالف
حیواناتاهلیکهبهصورتصنعتیتولید(ونهمتولد)میشوند–علیرغمدیگرچالشهای
مصرفبیرویهحیواناتوحشی،تهدیدیبرایتنوعزیستیاست .شیوعویروس

اخالقی– 
عالمگیر کرونا را فارغ از بحثهای مربوط به حمله بیولوژیك صورت گرفته ،از منظر دو
کنوانسیونبینالمللیمرتبطمیتوانبررسینمود.نخستکنوانسیونسالحهایبیولوژیك2و
دیگرازدریچهکنوانسیونتنوعزیستی.درواقعهدفازاینبررسی،یافتنپتانسیلوظرفیت
معاهداتیموجودعلیرغمفقداننظامجامعبینالمللیدراینزمینه7میباشد.

بیماریکووید 91-بهعنوانآخریننمونهازبیماریهایناشیازجانورانبهتعبیربرخی،
«هدیهایکشندهازسویدوستانحیوانماانسانهامیباشد»6.درواقعاینبیمارینشانازاین
داردکهسرنوشتسالمتانسانهارانبایدفارغازمحیطزیستواجزایآنازجملهجانوران
موردتوجهقرارداد.نوعبهرهبرداریازاکوسیستمتاثیرمستقیمبر حیاتبشرداشتهومستلزم
بررسی است .حمایت از حیوانات تقریباً از  9155با انعقاد کنوانسیون حفاظت از حیوانات
وحشی ،پرندگان و ماهی در آفریقا و سپس کنوانسیون  9152حمایت از پرندگان مفید برای
1. Sabine Brels, “A Global Approach to Animal Protection”, Journal of International
Wildlife Law and Policy, No. 20, (2017), p. 107.
2. ICESCR, 1999, para. 25.
3. Sue Mainka & Mandar Trivedi, Links Between Biodiversity Conservation,
Livelihoods and Food Security (IUCN, 2002) pp. 23 and 37.
4. IUCN, Res 2.64, The Unsustainable Commercial Trade in Wild Meat (2000).
5. Biological Weapons Convention, 1972.
6. Alexander Gillespie, Animals, Ethics and International Law, in: Sankoff & S White
(Eds.), Animal Law in Australasia, Sydney, (Federation Press, 2009), p. 352.
7. Nigel Clark, “Animal Interface: The Generosity of Domestication”, in Cassidy,
Rebecca, Mullin, Molly (Eds), Where the Wild things are Now: Domestication
Reconsidered (Oxford: Oxford University Press, 2007).
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کشاورزیآغازشدومعاهداتپراکندهدیگرینیزطیبیشازیكقرناخیرمنعقدگردید9،
امااینموضوعاز9115ابعادگستردهتروسیاسینیزبهخودگرفت2کهدراینمجالتعهدات
دولتهادرچارچوبدوکنوانسیوننسبتاًمهمترتنوعزیستیوسایتسدرخصوصارتباط
انسانباحیواناتوحشیبررسیمیشود .

 
3
 .4-1کنوانسيون تنوع زيستي
با روند فزایندهای که در تخریب تنوع زیستی در دهههای گذشته صورت گرفته بود
هاواکوسیستمها

ضرورتاتخاذتدابیرمحكمترازسویجامعهجهانیبرایحفاظتازگونه
بیشتر از پیش احساس گردید .پیش از تدوین و الزماالجرا شدن کنوانسیون تنوع زیستی،
حمایتها به صورت منطقهای و موضوعی بوده که نسبت به یكدیگر از چارچوبهای

تعهداتیمتفاوتیبرخورداربودند.اینضعفخیلیسریعدربسیاریازجنبههایتنوعزیستی

رغمچالشهایاجتماعی،اخالقیوفرهنگی4؛کشورهای


خودرانمایاننمودوسببشدعلی
مختلفلزومایجادکنوانسیونیجامعکهدربرگیرندهتمامیابعادتنوعزیستیباشدراحس
نمایند .با این حال ایده یك کنوانسیون جهانی به منظور جایگزینی برای کنوانسیونهای
موجودمطرحنگردید  2بلكههدفازآندرانداختنطرحیبودتادربردارندهتعهداتعام
برای حفاظت از تنوع زیستی باشد 7که بر این اساس و پس از فرایندی از مذاکرات ،این
کنوانسیوندرنهایتدرسال9112تصویبواجراییگردید.
بهعبارتیدیگراینویروسانتقالیافتهازحیوان 6اکنونمهمترینتهدیدبالفعلیاستکه
کنوانسیونموضوعبشریتموردتوجهتدوینکنندگان

بشریتباآنمواجهاست.درمقدمهاین 
1. M. J. Bowman, The Protection of Animals under International Law, Conn. J. Int'l L.
Vol. 4 (1988-1989), p 487.
2. Jason Wyckoff, “Hierarchy, Global Justice and Human-Animal Relations”, Journal
of International Wildlife Law and Policy, No. 19, (2016), p 236.
3. Convention on biological diversity.
4. Lu Feng, Wenjie Liao and Junhua Hu, Towards a More Sustainable Human–Animal
Relationship: The Legal Protection of Wildlife in China, Sustainability, No. 11, (2019),
p 1.
 .2بند  9ماده  22مقرر می دارد  :مفاد این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات هیچ یك از کشورهای عضو ناشی از
کنوانسیونهای موجود بینالمللی مؤثر نخواهد بود ،به جز مواردی که اعمال آن حقوق و تعهدات موجب آسیب و
راتجدیبهتنوعزیستیمیشوند .

خط
6. Cyrille de Klemm, and Clare Shine, Biological Diversity Conservation and the Law
(Switzerland and Cambridge, UK, IUCN, 1993) p 17.
7. Zoonotic Disease.
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کنوانسیونقرارگرفتهاست.بهاینترتیبکهموضوعتنوعزیستیرا«مسالهبشریت»دانستهاست9.
نتیجهمنطقیاینامرنیزجدانبودنسرنوشتبشریتازمحیطزیستپیرامونآناست.دراین
راستا نیز دولتها گرچه از حقوق حاکمیتی بر منابع زیستی در چارچوب سرزمینی خود
برخوردارندبااینحال مسئولیتحفاظتازتنوعزیستیونیزاستفادهازمنابعزیستیبهصورت
پایدار را نیز بر دوش خود دارند .استفاده پایدار از منابع زیستی 2را میتوان حلقه اتصال این
کنوانسیونبامدیریتتنوعزیستیازیكسووسالمتبشریتازسویدیگرنامید.چراکهحقبر
سالمتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات در «نسل اول» قرار دارد و از سویی دیگر با حق
بهداشتوتامیناجتماعیدر«نسلدوم»گرهخوردهاست.عالوهبراین،حقبرمحیطزیست
سالمکهدرنسلسومحقوقبشرقرارداردنیزازسرچشمهحقبرسالمتیسیرابمیشود9.بااین

هامیباشد 4.بنابراینبه

حالتمرکزوتاکیدکنوانسیونبررویمفهومتنوعزیستیواکوسیستم
لحاظ موضوع و هدف ،این کنوانسیون گرچه از لحاظ حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع
زیستیدارایاهمیتفراواناست؛بااینحالموضوعتهدیدشدنسالمتبشردرآنبهجهت
استفاده بیرویه و به خطر افتادن منابع زیستی و گونههای موجود ،مدنظر بوده و مسئله تهدید
سالمت بشر از طریق استفاده از گونههای وحشی از جایگاه مقرراتی صریح برخوردار نیست.
گرچهوجودمفاهیمتنوعزیستیواستفادهپایداربهصورتغیرمستقیممیتواندمتضمنتعهداتی
در این زمینه باشد یا حداقل ضرورت توجه به این بُعد را تقویت نمایند« 2.به هرحال حقوق
ارزشذاتیتنوعزیستیوارزشهایا کولوژیكی،ژنتیكی،اجتماعی،اقتصادی،

.9بعدازاذعانبرآگاهیدولتهابر«
علمی،آموزشی،فرهنگی،بازآفرینیوزیباییشناسانهتنوعزیستیواجزایآن» «،حفظتنوعزیستیمسألهتمامیبشریت»
دانستهشدهاست .
.2ماده 9کنواسیونسههدفعمدهرابرایآنبرشمردهاستکهعبارتنداز :
الف-حفاظتازتنوعزیستی؛
ب-بهرهبرداریپایدارازتنوعزیستی؛
دسترسیوتسهیمعادالنهمنافعحاصلازبهرهبرداریمنابعژنتیكی .

پ-
 .9سیدقاسمزمانی«،شبیه سازیدرمانیوحقبرسالمتیدرقلمروحقوقبینالمللبشر»،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،
دوره،8شماره)9982(،91صص.49-22
4. Guillaume Futhazar, Biodiversity, “Species Protection, and Animal Welfare under
International Law”, MPIL Research Paper Series, (2018), p 3.
.2درچارچوبکنوانسیون،بهنظرمیرسداینامرازطریقاستراتژیهایترسیمشدهتوسطکنفرانساعضاقابلاجرا
باشد.تاکنون 94کنفرانسبرگزارگردیدهاستکهکنفرانسپانزدهمبهدلیلشیوعویروسکرونابهتعویقافتادهاست.به
نظرمیرسددرقالباینکنفرانسهاکهبهمنظوراجرایکنوانسیونبرگزارمیگردنددولتهایعضومیتوانندبرخی
مواردرابهخصوصدرزمینهحفظواستفادهپایدارازتنوعزیستیجهتپیشگیریازچنینبیماریهاییدرنظربگیرند .
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بینالمللمحیطزیستکهامروزهمحدودبهساختارهایحقوقیسنتیشدهاستناتوانازدرپی
گرفتنرویكردینسبتبهاکوسیسیتماستکهبتواندوابستگیسالمت،تنوعزیستیوابنایبشر
درجهانرابخوبینمایانسازد» 9.

 .4-2کنوانسيون سايتس

2

عالوهبرکنوانسیونتنوعزیستی،مهمترینمنبعبینالمللیحمایتازگونههایجانوری،

باشد.طرحاینکنوانسیونبهدرخواستاتحادیهبینالمللیحفاظتاز

«کنوانسیونسایتس» 
می
طبیعت و منابع طبیعی تهیه و تنظیم گردیده است .هدف از تصویب این کنوانسیون پایان
هادرتامینحمایتازگونههایدرخطرانقراضبود

بخشیدنبهنواقصقوانینداخلیدولت
و مستلزم تصویب قوانین داخلی است 9.این کنوانسیون دارای سه ضمیمه است .در ضمیمه
نخست؛ لیست گونههای در معرض انقراض به سبب تجارت بینالمللی موجود میباشد .به
هایموجوددراینضمیمهبهمقاصدتجاریممنوعمیباشد.در

موجبماده9دادوستدگونه
شده اندکهدرحالحاضرضرورتادرمعرضتهدیدانقراضقرار
ضمیمهدومگونههاییدرج 

ندارندولیاگرتجارت(آنها)تحتکنترلدقیقدرنیایدامكانتهدیدآنهامیرود.تجارت
بینالمللیگونههایمندرجدرضمیمهدوکنوانسیونبااعطایمجوزصدور،میسراست.اجازه
صدورگونه هایضمیمهدوممنوطبهتشخیصمقاماتمربوطهمبنیبرایناستکهتجارت،

بقایگونههارادرحیاتوحشتهدیدنخواهدکرد4.ضمیمهسومحاویلیستیازگونههایی
میباشد که به درخواست یكی از دول عضو وارد شده است .در این خصوص دولتهای

هانمودهونیازمندهمكاریسایردولتها


عضوخودمبادرتبهتنظیمتجارتبرخیازگونه
برداریناپایداروغیرقانونیهستند،لذادرخواستدرجاینگونههارادر


برایپیشگیریازبهره
لیستضمیمهسومدارند.تجارتبینالمللیگونههایمندرجدراینضمیمهنیزمستلزمشروط

1. Leslie Ann Duvic-Paoli, “The COVID-19, Pandemic and Limits of International
Environmental Law”, available at: http://opiniojuris.org/2020/03/30/covid-19symposium-the-covid-19-pandemic-and-the-limits-of-international-environmental-law/
(2020).
2. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
3. Jiwen Chang, China’s Legal Response to Trafficking in Wild Animals: The
Relationship between International Treaties and Chinese Law, in: Studies in Global
Animal Law, London (Springer Nature, 2020).
.4رکماده4کنوانسیونسایتس .
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مندرجدرماده 2کنوانسیونمیباشد.مورچهخواربهعنوانگونهایکهامروزهتئوریتاثیر
تغذیهانسانازگوشتآنبرسرایتویروسکووید91-درمیاندانشمندانبیشترتقویتشده
است،درلیستمربوطبهضمیمهنخستکنوانسیونسایتسقراردارد.لذاازدیدکنوانسیون،
تجارت آن ممنوع میباشد .اما باید دید که آیا کنوانسیون سایتس میتواند مبنایی برای
جلوگیریازمصرفحیواناتوحشیگردد.بهتعبیردبیرکلکنوانسیونسایتسکهدربیانیه
ویبعدازشیوعویروسکروناآمدهاست«:موضوعبیماریهایانتقالیافتهازحیواناتخارج
ازماموریتیاستکهکنوانسیون بهمنظورآن شكل گرفتهاست» 9.با اینحالاجرای رژیم
حقوقیسایتسوقاعدهمندساختنخریدوفروشگونههایمختلفمیتواندبرعدماشاعه
بیشتر ویروس های ناشی از حیوانات وحشی تاثیرگذار باشد ،گرچه صرف اجرای این
کنوانسیون کافی نیست؛ بویژه از این جهت که مانند اکثر معاهدات مربوط به تنظیم امور
تجاری ،اجرای کنوانسیون سایتس نیز منوط به اتخاذ تدابیر قانونگذاری و اداری داخلی
میباشد 2.با این حال رویكرد «زنجیره کامل» که در کنوانسیون بروز یافته 9میتواند نقش

مهمیدرتحوالتآیندهدرخصوصتجارتحیواناتوحشیایفانماید.
در همین راستا چین که پیشتر قانون حمایت از حیات وحش را در  2597به تصویب
رساندهبود4،در24فوریه2525بااتخاذتدابیرقانونیفراترازحدکنوانسیونبهممنوعساختن
مصرف گوشت حیوانات وحشی پرداخت که از طریق دبیرخانه کنوانسیون به اعضا ابالغ
گردیدهاست.درنهایتامورتجاریبینالمللیمربوطبهگونههایمختلفحیواناتکهبا
ضرورتهای مقطعی از جمله حفظ و نجات گونههای در خطر انقراض شكل گرفتهاند،
نیازمندآنهستندکهباتصمیمجامعهجهانیتكمیلگشتهودایرهممنوعیتشاملمصرف
گونههایوحشینیزشود.اعتراضتعدادیازدولتهابهتجارتغذاییحیواناتوحشیدر
چین،ممكناستتدریجاًعرفیبینالمللیدرخصوصاینممنوعیترانیزشكلدهد.این
1. CIETS Secretariat’s Statement in Relation to COVID-19 available at: https:// www.
cites. org/ eng/ CITES_Secretariat_statement_in_relation_to_COVID19. (2020).
.2رک.ماده8کنوانسیونسایتس .
3. Annecoos Wiersema, “CIETS and the Whole Chain Approach to Combating Illegal
Wildlife Trade”, Journal of International Wildlife Law and Policy, No. 20, (2017), p
224.
4. Feng, et al, op cit, p 2.
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نكته را نیز نباید از نظر دور داشت که محدودیت در این زمینه ممكن است به حذف پروتئین
ازغذایساکنانمناطقدورافتادهوجنگلیمنجرشود9.اماازآنجاکه این چالشباروشهای
دیگریهمچونتغذیهجایگزینیاتضمینامنیتغذاییقابلحلاست،مانعیجدیدرمقابل
استداللهایمخالفانتجارتگوشتحیواناتوحشیمحسوبنمیشود .
نتيجهگيری
مطابقشواهداولیه،گسترشویروسکروناوشیوعبیماریکووید 91-ناشیازمصرف
هابودهاست.اینقبیلویروسهادر

غذاییحیواناتوحشی(احتماالًخفاش)درمیانانسان
میانحیواناتوحشیرواجدارندوبدونمصرفانسانی،بهانسانمنتقلنمیشوند.بهسبب
مخاطرات گستردهای که چنین ویروسهایی ایجاد میکنند؛ پس از شیوع کووید 91-این
اندیشهتقویتگردیدکهتجارتومصرفغذاییاینحیواناتبایدممنوعشود.درجریان
نگارش اینمقاله ،دولتچینبهصورت یكجانبهمحدودیتهایی نیزدر اینزمینه وضعو
اعمالنمودتادرکناراعتراضاتبرخیکشورهایدیگرتدریجاًزمینهشكلگیرییكقاعده
عرفیدرآین دهپدیدارشود.پرسشاصلیمقاله این استکه چرابایدچنینممنوعیتی در
حقوقبین المللشناساییشود؟برایپاسخازچهاررهیافتاستفادهشد.دررهیافتنخست،
پدیدارشدکهحقبرغذاوآزادیانتخابغذادرکنارمؤلفهپذیرشفرهنگی،مانعازچنین
ممنوعیتینیست؛زیراقواع ددیگرناشیازحقبرغذانظیرتعهداتایجابیدولتدرتضمین
سالمتغذاوچرخهغذادرکناراصلتالشمقتضیایجابمیکندغذایمخاطرهافكناز
فهرستغذایمحلّیحذفشود.رهیافتدوممسألهتعهدبهپیشگیریازبالیااستکهتعهد
جاکهشیوعبیماریهایهمهگیرمیتواندمصداق

بههمكاریبینالمللیرادرپیدارد.ازآن

کاررفتهدرپیشنویسکمیسیونحقوقبینالمللباشد؛منعتجارتومصرف

بالدرمفهومبه
حیوانات وحشی بخشی از تعهد به همكاری در کاهش مخاطرات نیز محسوب میشود.
رهیافتسوم،خاطرنشانمیسازدکهولومصرفوتجارتحیواناتوحشیممنوعنباشد،اما
بامالحظهخساراتفرامرزیحاصلازآن؛دولتذیربطمسئولیتیخواهدداشتکهدراغلب
1. Robert Nasi and John Fa, COVID-19-led Ban on Wild Meat Could Take Protein off
the Table for Millions of Forest Dwellers”, (2020), available at:https:// forestsnews.
cifor.org/6485.
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موارد جبران آن نیز عمالً ناممكن است .رهیافت چهارم مشخصاً بر حوزه حقوق بینالملل
حیواناتمتمرکزبودوگرچهازمقرراتجاری،نصصریحیمبنیبرمنعتجارتحیوانات
وحشی–جزدرچارچوبکنوانسیونسایتس–وجودندارد؛اماپیشبینیمیشوددرآینده
حفاظتازگونههایوحشیبهمصارفغذاییکهمشخصاًبهپایداریمنابعزیستمحیطی
آسیبمیرساندنیزازطریقانعقادمعاهداتبینالمللیمنعشود .
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