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 مقدمه
جوامعمدرنزیستدر،توجهاترابهعدمارتباطبینانسانومحیط91-گیریکوویدهمه

کووید است. آخرینوجدیدترین91-معطوفکرده حیوانی، منشا عنوانیکبیماریبا به

هدایایمرگبارازطرفحیواناتِ»آنرا«دایموندجَرِد»بیماریدرفهرستبلندباالییاستکه

هاستروشنشدهاستکهسالمتانسانبازندگیحیواناتومحیطمدت9نامد.می«دوستِما

ناپذیردارد،امااینپدیدهباافزایشمیزانتخریبمحیطزیستپیوندیگریزناپذیروتفکیک

،91-گیریکوویددشدهاست.منشاهمهزیست،صنعتیشدنوافزایشروندشهرنشینیتشدی

ها،حیاتوحشواستفادهازاراضیاستکهبهدرناتوانیجامعهجهانیدرحفاظتازجنگل

بینرفتن از2«مناطقحائل»از کردنانسان اینبرایجدا پیشاز استکه شده سنتیمنجر

زیستگاه بیماریحیوانات، عوامل و قها استفاده مورد آنها میزای محیط9گرفت.رار حقوق

زیستدروضعیتفعلیخودکهمحدودبهبرخیساختارهایحقوقیسنتیاست،ازاتخاذیک

کند،هاوتنوعزیستیراتأمینرویکرداکوسیستمیککهارتباطمتقابلبینسالمتزمین،انسان

زارفروشحیواناتازیکبا91-تر،اگراینفرضیهکهکوویدناتوانبودهاست.بهطورخاص

ووهان»زندهدر اینامرنمایشیدردناکازناتوانیحقوق« چینمنتشرشدهاستتأییدشود،

میان، این در که احتمال این است. وحش حیات از حفاظت برای موجود زیست محیط

تربهکاستیمعاهداتخوارحیوانمیزبانواسطهبودهاست،توجهاترابهصورتجدیمورچه

هایجانوریوگیاهیوحشیدرالمللیگونهکنوانسیونتجارتبین»المللیوبهطورخاصبین

خوارهادرگونهازمورچهکهاینکنوانسیونبههرهشتکند.درحالیمعطوفمی«معرضخطر

تجارتبین و اشاره ممنوعاعالممیضمیمهخود را درسالالمللیآنها مورچه2197کند، ،-

اند.نانبیشترینقاچاقدربینپستاندارانجهانمعرفیشدهخوارهاهمچ

فرصت تبیین صدد در نوشتار چالشاین و زیستها اثرهای بر شده ایجاد محیطی

وارزشوتحلیلآثاریاستکهاینبیماریمی91-گیریکوویدهمه هایتواندبررفتارها
                                                                                                                                                                                                     
1. Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (New York: 
W. W. Norton & Company, 1997) at 45. 
2. Buffer Zones. 
3. United Nations Environment Program, “UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging 
Issues of Environmental Concern”, (2016), pp. 22-24. available at: https:// environment 
live. unep. org/ media/ docs/ assessments/ UNEP_ Frontiers_ 
2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf. 
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داشزیست توجه باید حال، این با باشد. داشته چشممحیطی ترسیم که ازت کاملی انداز

چالشفرصت تبعاتزیستها، و پدیداریسایرها زمانو گذر مستلزم شده، محیطیایجاد

هایعلمیاست.دراینارتباط،محدودیت91-گیریکوویدمحیطیهمهآثاروتبعاتزیست

به شود، انگاشته ساده نباید مشکالتزیستنیز مطالعه که آن بهویژه علمیمحیطی لحاظ

هابرمحیطزیست،بهزیستوآثارشیوعبیماریچالشبرانگیزاست.تحقیقدربارهمحیط

محیطهیچ مطالعه در که چرا ندارد، را یکآزمایشگاه کنترل تحت محیط راحتی وجه

سیستم میهایکلزیست، قرار مطالعه مورد بزرگی همنگرانه به عناصر آن در که گیرند

هاباتأخیرنمایاندیوجوددارند.همچنینآثارروابطعلیومعلولیبینپدیدهپیوستهمتعد

انتشارآالیندهمی هایامروز،منجربهایجادمشکالتیدرآیندهخواهدشدوایننکته،شود.

گونهکهدادگاهبخشالهههمان9دهد.محیطیراتحتتأثیرقرارمیپاسخبهمشکالتزیست

 پرونده ارگاندابن»در با2«یاد ارتباط در خصوصاقداماتدولتهلند در دولتهلند علیه

تالشبرایکُندکردنسرعتتغییراتاقلیمی،شبیه»بیانکرد:2192تغییراتاقلیمیدرسال

بهتالشیکنفتکشاستکهبایدصدهاکیلومترقبلازساحلموتورهایخودراخاموش

نکند.اگرموتورهازمانیخاموششودکهاسکلهقابلرؤیتایواردکندتابهاسکلهصدمه

آسیبمی اسکله نفتکشبه زود یا دیر آن9«.رسانداست، از ازبنابراین، انسان فهم که جا
                                                                                                                                                                                                     
1. Elizabeth Fisher, A Very Short Introduction to Environmental Law (Oxford: Oxford 
University Press, 2017) at 11-12. 
2. Urgenda Foundation 

ت.توسطدادگاهبخشالههموردرسیدگیقرارگرف2192ایبودکهدرسال.پروندهبنیادارگانداعلیهدولتهلندپرونده9
دراینپرونده،بنیادارگانداوگروهیمتشکلازنهصدنفرازشهروندانهلندیدعواییراعلیهدولتهلنداقامهکردندتا

کنند.دادگاهرأیدادکهدولتهلندبایدانتشارCo2ایوبهطورخاصدولترامجبوربهکاهشانتشارگازهایگلخانه
درمقایسهبگازهایگلخانه سالایرا سال9111ا تا تکلیفخوددرمراقبتاز22حداقل2121، درصدکاهشدهدتا

انجامدادهباشد.مسألهاصلیپروندهاینبودکهآیادولت شهروندانهلندیدربرابرخطرقریبالوقوعتغییراتاقلیمیرا
ندتعیینشدهاستراداردیانه؟بنیادمشیآبوهواییهلایازحدیکهدرخطتکلیفبهکاهشبیشترگازهایگلخانه

(و2ارگاندادرتقویتاستداللخوددرجهتتکلیفدولتبهمراقبتازشهروندانبهسهمبنایحقوقیاشارهکرد:مواد)
(قانوناساسیهلندوتکلیفکلیبهمراقبتدرقانونمدنیهلند.29(معاهدهاروپاییحقوقبشر؛اصل)8)

تواندبهدومبنایاولیعنیمعاهدهاروپاییحقوقبشروقانوناساسیهلندبیانکردکهبنیادارگاندانمیدادگاهبخش
استنادکند.بااینحال،دادگاهدررایخوداشارهکردکهدولتتکلیفبهمراقبتمندرجدرقانونمدنیرانقضکرده

هایخطرناکاست.یاطیبرایکاهشوضعیتاست،اینتکلیفمستلزماتخاذتدابیرواقداماتاحت
هایسازمانهرچندپروندهبرتکلیفدولتبهمراقبتمندرجدرقانونمدنیمعطوفشد،بااینحالدادگاهبهموافقتنامه

المللوعلمتغییراتآبوهواییهمبرایمللواتحادیهاروپادرخصوصتغییراتاقلیمی،درکناراصولحقوقبین
دادگاهبیانکردکهتعهداتودفوتبیینقلمروتکلیفتعری ولتبهمراقبتدرارتباطباتغییراتاقلیمیاستنادکرد.
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ارائهیکدیدگاهدقیقعلمیدربارهسیستم هایپیچیدهزیستیبهلحاظنظریکاملنیست،

بیماری شیوع آثار محیطزیستو کوویدوضعیتفعلی چون و91-هایی توسعه مستلزم ،

 هایعلمیاست.پیشرفتابزارهاوروش

 

 هافرصت .1
می جرأت همهبه که گفت کوویدتوان در91-گیری بازنگری برای طالیی فرصتی

محیطیمحیطیوبهتبعآنبازنگریدربسیاریازقواعدزیستبسیاریازرفتارهایزیست

هابرترازآثاراینفرصتهاوارائهتحلیلیعمیقاینفرصتفراهمکردهاست.شناساییدقیق

مستلزمگذرزمانومشاهدهکل بهحقوقمحیطزیست، اینجا در اما نگرانهوضعیتاست،

شود.ترینآثاراشارهمیبرخیازاینمهم

 
 طبیعت و انسان بین ارتباط در بازنگری .9-9

مهم درازمدتشایدیکیاز زترینو به91-محیطیبیماریکویدیستترینآثار وجود،

آمدننوعیآگاهیجدیدذهنیازجایگاهانسانبررویکرهزمیناست.فرضتسلطانسان

همه با تئوری91-گیریکوویدبرطبیعت، بسیاریاز اینراستا، در است. هایشکستهشده

،همه«الوالک»زسویطبقایننظریها9دوبارهیادآوریشدند.«گایا»قدیمیازجملهنظریه

شکلمی را خودتنظیم زمینیکسیستمواحدو رویکره موجوداتبر کل»ایندهندو
                                                                                                                                                                                                     

بین اصول داخلی، حقوق در انعکاسی»المللی اثر می« دادگاه بنابراین داخلیدارند. قوانین که مواردی در تواند
تعیینکرده المللدرتفسیرمقرراتداخلیکمکصولوتعهداتذیلحقوقبیناند،ازااستانداردهایبازومبهمیرا

بهCo2بگیرد.براینمبنا،دادگاهبهایننتیجهرسیدکهدولتهلنددراینپروندهباتعیینهدفکاهشمیزانانتشارگاز
مرتکبقصورشدهاست.،ردکدرصدتعیینمی22،درحالیکهاینمیزانراباید9111درصددرمقایسهباسال96میزان

تکاجزادربارهکلوتوانصرفابانظربهتک.براساسنظریهگایا،کلموجودچیزیبیشازاجزایآناستونمی9
کل رهیافتی باید کل شناخت برای بلکه کرد، پیدا آگاهی نیز بامجموع که رهیافت این پیشگرفت. در گرایانه

شودگرایانهتفاوتدارد،برایسایراجزایموجوددرطبیعتنیزحرمتومنزلتقائلمینسانهایفردگرایانهیاارهیافت
هایمادیوازطریقعواملمادیصورتوبرایننکتهتأکیدداردکهتعاملساختارهایزندهتنهادرچارچوبمحیط

نقشبازیمینمی اینمیانعواملغیرمادینیز در بلکه نگیرد، دو برآنتاکیدبسیارکنند. ایننظریه در مهمکه کته
هایموجوددرکرهزمیندرگروموجودیتحدوبومشود،عبارتاستازاینکهتداومثباتوپایداریوبقایزیستمی

کنندودرنوعیهمزیستیایکهبامحیطزیستخودبهخوبیتعاملمیمرزهایمعیناستودومآنکهموجوداتزنده
سازندوفرزندانخویشراازشانسهایبعدیخودمیبرند،بهرهزیادیعایدنسلآمیزوسازندهباآنهابهسرمیمسالمت

میبقایباالتریبهره .سازندمند رحیمی، یوسفقویدل کبه: شکل»ن. و گایا علومگیرینگرشنظریه در هاینو
.22-81(،صص9987،)19،شماره99شناسی،سال،مجلهمحیط «محیطی
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زمین سیاره محسوبمی« زنده همانندسلولاستکه هایاینشودوهریکازموجودات،

پذیرند،بلکهتنهاموجوداتازمحیطسیارهخودتأثیرمیموجودزندههستند.بدینترتیب،نه

-گیریکوویددرپرتوایننظریه،همه9.گذارندواسطهزندهبودن،براینمحیطنیزتأثیرمیبه

91 یک ایمنی»تنها پاسخ وحشت« زیستبه میهای ایجاد انسان که است کند.محیطی

ودهیچیپییایمیشبیهاهزارترکدهتواندپیامدهاوتبعاتانساننمیمشخصشدهاستکه

غالباًوافزاهماتریتأثکند،هایاقتصادیایجادمیازطریقفعالیتساالنهکهیکیوتکنولوژیب

آلودگینیبشیپرقابلیغ زیستیهایآنها، آورزیانمحیطی اندازهعتیطبتخریبو به را

مقابلهینیبشیپیکاف آنها بهوضوحآشکارکرد.91-.کوویددنکوبا اینناتوانیانسانرا

گیر،ایننکتهرایادآورکردکهتمدنضعیفوناپایدارفعلیبایدخودراباهمهاینبیماری

2آوریمحدودکرهزمینسازگارکندوازآنفراترنرود.محیطیوتابظرفیتزیست


 ایگلخانه گازهای انتشار کاهش .2-9

،کاهشقابلتوجهآلودگیهوا91-محیطیبیماریکوویدیکیدیگرازآثارمهمزیست

گلخانه گازهای انتشار کاهش بهو سیاستای اجرای قرنطینهعلت تعطیلیهای و سازی

هایاقتصادیبودهاست.مطابقآمارارائهشده،کیفیتهوادرشهرهایبزرگجهاندرماه

میزانقابلمالحظه بهعلتمارسوآوریلمیالدیبه کیفیتهوا درواقع، یافت. ایبهبود

اک دی )کاهشانتشار کربن )CO2سید نیتروژن اکسیدهای ،)NOx( ازن و )O3) ذرات و

درهمینبازهزمانی،ترافیک9هاوخودروهابهبودیافتهاست.(توسطکارخانهPMآلودگی)

 تا جهانی آالینده71هوایی انتشار کاهشدر این مجموع، در یافت. کاهش هایدرصد

مقایسهباسطوحپیشازبحرانمنجرشدهمختلفبهافتموقتانتشاردیاکسیدکربندر

وجودآوردهاستکهجامعهجهانیدرعملبتوانددردرازهاییرابهواینامرامیدواری است
                                                                                                                                                                                                     

،«محیطیباپردازشنظریهگایاوقاعدهفلسفیبسطالحقیقهبررسیاخالقزیست».محمدبیدهندیومحسنشیراوند،9
.89(،ص9911)،99پژوهیدینی،سالدوازدهم،شمارهدوفصلنامهانسان

2. Sergey N. Bobylev, “Environmental Consequences of COVID-19 on the Global and 
Russian Economics”, Population and Economics, No. 4, (2020), at 43-48. 
https://doi.org/10.3897/popecon.4.e53279. 
3. Robert Hamwey, “Environmental Impacts of Coronavirus Crisis, Challenges 
Ahead”, UNCTAD, 2020, available at: https://unctad.org/en/pages/ newsdetails. 
aspx?OriginalVersionID=2333 
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گلخانه گازهای انتشار کاهشچشمگیر برای راهکارهایی عوارضومدت، از تا بیابد ای

الوقوعوشدیدترتغییراتاقلیمیپیشگیریکند.تبعاتقریب

هایاقتصادیرادرسطححداقلینگه،فعالیت91-برایناساستازمانیکهبحرانکووید

انگاریاستاگریابد.بااینحال،سادههانیزبههماننسبتکاهشمیدارد،انتشارآالیندهمی

باشد،چراکهبهموازاتمحیطیباثباتوپایدارمیتصورشودکهاینیکپیشرفتزیست

فعالیتبرطرفش انتشاردنبحرانوازسرگیریمجدد احتمالبسیارزیاد، هایاقتصادیبه

وگازهایگلخانهآالینده ازاینایبهسطحپیشازآنبرمیها بسیاریازفعاالنگردد. رو،

شدهزیست آن خواستار دولتمحیطی که طریقاند از و کرده استفاده فرصت این از ها،

هایحملوهاییبرایشرکتهاومشوقوضعمقرراتجدیدتر،بستهبازنگریدرمقرراتو

کارخانه گازهایگلخانهنقلو جهتکاهشانتشار اینهایصنعتیدر بگیرند. نظر ایدر

9هابهسطحپیشازبحرانشود.تواندمانعازبازگشتسطحانتشارآالیندهمقرراتمی


 اقلیمی تغییرات با مقابله .3-9

دستاو از کوویدیکی شیوع پاسخ91-ردهای منظر از اقلیمی تغییرات با مقابله امکان ،

همهدولت به زمانیبرجستهمیها اینامر پاسخگیریاینبیماریاست. همهشودکه به -ها

شود،مقایسهکرد.سالمتهایاقلیمیدادهمیهاییکهبهبحرانراباپاسخ91-گیریکووید

بسیارزیاداندوشباهتوموضوعاتیدربارهاقدامجمعیجهانیوتغییراقلیم،هرد هایآنها

برایمثال،هردوبحرانتاحدزیادیبردانشعلمیمتکیومستلزماقداماتموردی2است.

کُندیرفتاریو از و باشند نداشته همراه به استنتایججمعیملموسی ممکن که هستند

سازم هشدارهای ببرند. رنج سیاستگذاری درباره جهانی بهداشت نگران»ان کنندهمیزان

عملیبی دولت« سوی کسانیاز برای نظرها، عجیببه هستند، اقلیمی مبارزات درگیر که

بی9رسد.می اقدامات حال، این دولتسابقهبا که بیماریای شیوع کردن محدود برای ها

اقداماتیکهبرایاتخاذکرده91-کووید با درمقایسه ایکاهشانتشارگازهایگلخانهاند،
                                                                                                                                                                                                     
1. Ibid. 
2. Emile N. Houngbo, “COVID-19 Pandemic and Climate Change: A Thought”, 
(2020), available at: https://www.researchgate.net/publication/340647628. 
3. See: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 
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تغییرجدیانجامداده تصوربراینبودکه تاچندیقبل، اند،شدیدترومؤثرتربودهاست.

می ادعا بود. خواهد غیرممکن اقلیمی تغییرات کاهش برای زندگی رشدسبک که شد

زیست حفاظت بر همواره میاقتصادی گفته این از همواره دارد. اولویت کهشمحیطی د

هابودجهالزمبرایتامینمالیانتقالانرژیدرکشورهاوخارجراندارند.بااینحال،دولت

شود،همهاینهاباناگهاننشاندادهنگامیکهخطرآشکارمی91-گیریبیماریکوویدهمه

ردوشوند.ادبیاتمورداستفادهبرایاشارهبههپذیرمیسرعتزیادودرمقیاسوسیعامکان

اماداللتواِعمال-وغیره«وضعیتاضطراری»،«بحران»-مشکلممکناستیکسانباشد

هابهتغییراقلیمآنهادرچارچوبتغییراقلیمبیشترازسرترسبودهاست.درواقعوقتیپاسخ

طعانهدرالمللیازاقدامقاشود،ناتوانیجامعهبینمقایسهمی91-گیریکوویدهابههمهباپاسخ

هاپسازکنترلومهارازاینمنظر،دولت9آید.حلبحرانتغییراتاقلیمیبیشتربهچشممی

صالبتنفسبیشتری91-بیماریکووید شجاعتو با آن، از تجربیاتحاصل بر تکیه و

هایجهانیبرایمبارزهباتغییراقلیمراپیشببرند.توانندبرنامهمی


 پایدار توسعه بر تاکید با اقتصادی یهامدل در بازنگری .4-9

کند،گیریوتعطیلیاقتصادبرایمحیطزیستفراهممیفرصتدیگریکهبحرانهمه

فرصتبازنگریدرمدلاقتصادیبارویکردتوسعهپایداراست.درواقع،مدلفعلیکهمبتنی

اومنابعطبیعیهبرصادراتموادخامضدمحیطزیستیاستوبهتحلیلوتخریبسرمایه

انجامد،بایدموردتجدیدنظرقرارگیرد.محیطیمیهایمختلفزیستکشورهاونیزآلودگی

بهخوبینشاندادکهمدل2121درکشورهاینفتخیز،افتشدیدقیمتنفتدرماهمارس

آثارتوانددرمواقعبحرانی،محیطیمیتکیهبرصادراتموادخامطبیعی،غیرازآثارزیست

هاستکهنویسندگانازترکاعتیادبهرفاهیبسیاریبرجمعیتواقتصادداشتهباشد.مدت

امافقدانارادهسیاسیدربسیاریازکشورهامانعازتغییررویکردبه2گویند،نفتسخنمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Leslie-Anne Duvic-Paoli, “COVID-19 Symposium: The COVID-19 Pandemic and 
the Limits of International Environmental law” , 2020 , http:// opiniojuris. org/ 2020/ 
03/30/covid-19-symposium-the-covid-19-pandemic-and-the-limits-of-international-
environmental-law. 
2. David Andelman and Guy Deutcher, “Kicking the Oil Addiction: Facts and Fiction”, 
World Policy Journal, No. 32 (2), 2015, at 53–61. https:// www. researchgate. net/ 
publication/279251307.  
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 سمتاقتصادهایغیرنفتیاست.

گیرانومحافلسویتصمیمهابرایمقابلهبااینموضوعاتروشناستوبارهاازحلراه

سازیمنابعدرآمدی،مدرنعلمیودانشگاهیموردتأکیدقرارگرفتهاست،ازجملهمتنوع

فعالیتکردنصنایعوماشین ابتکارونوآوری، هایآوریهایعلمیواستفادهازفنآالت،

سمتگذار به را اقتصادها موارد، این همه که ارزشافزوده دارای یکمدلپیشرفته به

کند.آنچهواضحاستآناستکهمدلاخیربهمحیطیپایداررهنمونمیاقتصادیوزیست

تخریبزیست قطعاً اینراستا،محیطیکمتریبهنسبتمدلقبلی، در خواهدداشت. همراه

فشاروهاکاهشمسافرتهایاکتشافواستخراجمنابعطبیعیوبهموازاتآنکاهشپروژه

هایتواندبهکاهشتحلیلوتخریبمنابعطبیعیوکاهشآلودگیمییافراطیگردشگر

9شهریکمککند.
،جهاننیازمندتدوینسازوکارهایجدید91-دردورانپسازکووید 

اقتصادیواداریبرایکاستنازگردشگریافراطیاست.


 هاچالش  .2

فرصت اولیهعلیرغم همههای حقوقبرای91-گیریکوویدایکه اصالحاتدر انجام

-هایمختلفآنفراهممیهایتنظیمیکارآمدتردرحوزهمحیطزیستوتدویناستراتژی

همه این چالشکند، مهمگیری از برخی به ذیالً دارد. همراه به نیز را بسیاری ترینهای

شود.هایاینبحرانبرایمحیطزیستوحقوقمحیطزیستاشارهمیچالش
 

 بازیافت غیرقابل پسماندهای افزایش .9-2

زباله کوویدحجم بیماری شیوع بازیافتبا غیرقابل کاهش91-های است. افزایشیافته

هایآلیمنجرشدهشدیدسطحصادراتکشاورزیوشیالت،بهتولیدمقادیرزیادیاززباله

مشکلپسماندهایمحلیمانندماسک ودستکشاست. ایبارمصرفوپسماندههاییکها

هایبازیافتهافعالیتآید،زیرادربسیاریازشهرها،شهرداریوضوحبهچشممیبیمارستانیبه

بهدلیلترسازانتشارویروسدرمراکزبازیافتمتوقفکرده خودرا فروشانموادخردهاند.

نگرانیی،غذا به اشاره بهداشتییهایبا صرفخصوصدر کاستفاده از یهاسهیکنندگان
                                                                                                                                                                                                     
1. Ayu Aleksandrova, “Modern Features of Tourism Spatial Development”, Geography 
and tourism, No. 2, 2018, at 12-16. 
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ازکاغذیک استفاده ازسرگرفتیکیپالستیهاسهی، برااهرا عالوه بهدلنیند. بهتوصیهلی، ها

 ماندن بسمردم خانه، یاریدر شهروندان،از را قالبسفارشآنالینغذامصرفخود ودر

بلیتحو منزل درب بستهآن افزابارکییهایبندا اتفاقات،اند.دادهشیمصرف این همه

کهاینصنعتبهیحادیرابرایصنعتمدیریتپسماندایجادکردهاست،بویژهآنهاچالش

بحرانکووید می91-واسطه کار ظرفیتمحدود وضعمحدودیتبا با هایوارداتیدرکند.

شرکت فعالیت شدید کاهش و محصوالتکشورها حجم بیماری این نقل، و حمل های

بشدت را حمل غیرقابل شیالت و تولیدکنندگانکشاورزی از بسیاری است. افزایشداده

بازارهایداخلیتولیدصادرات برایفروشدر زیادیازمحصوالتشانرا میزانبسیار محور،

هایآلیبهمیزانقابلتوجهیافزایشیافتهاست.ازآنجاکهاینکنند؛بنابراین،سطحزبالهمی

انتظارحجماززباله درحالپوسیدگیاست، (کهCH4رودسطحانتشارگازهایمتان)میها

هایپسازایناشیازتولیداتدارایپوسیدگیاست،دردورانبحرانوماهیکگازگلخانه

9آنبهشدتافزایشیابد.


  اکوسیستم مخاطرات .2-2

محافظتشدهدریهاوگونهیعیطبیهاستمیاکوس،91-درخاللشیوعبیماریکووید

 هستند. تعطیلیبمعرضخطر سیاستواسطه کردن اجرا و عمومی قرنطینههای سازی،های

اکوس نظارتبر حالتتعلیعیطبهایستمیحفظو موقتبه طور است.قیبه آمده دردر

موظفندایودریومناطقحفاظتازخشکیملیهادرپارکبانانمحیطازکشورها،یاریبس

عدمحضورمناطقرابدوننظارترهاکنند.نیاخانهبمانندوروزهایتعطیلعمومی،دردر

افزایشغیرقانونیجنگل به هرآنها است، حیواناتوحشیمنجرشده صیدوشکار تراشی،

برخی فعالیتانسانی، موازاتکاهشترافیکو به و مشاهداتتجربی برخی مطابق چند

سکونتگونه یا روستایی مناطق به وحشی پاگاههای مانند خاص ملیرکهای های

2اند.برگشته فعالهمچنین، معرضیعیطبیهاستمیاکوس،سمیاکوتورهایتیتوقف در را

یاریدربساغلبسمیعالوه،ازآنجاکهاکوتوربهقراردادهاست.یرقانونیبرداشتوتجاوزغ
                                                                                                                                                                                                     
1. Robert Hamwey, op. cit, at 4.  
2. Richard T. Corlett et al., “Impacts of the Coronavirus Pandemic on Biodiversity 
Conservation”, (2020), available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/ 
PMC7139249. 
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ممکن91-گیریکوویدهمهازیناشیکاریبشیافزا؛استیاقتصادیاصلشالودهنقاط،از

سوقداریناپاوشکنندهیهاستمیمنابعازاکوسرداشتازخانوارهارابهسمتبیاریتبساس

 خودهستند.درآمدخانوادهتامینغذاوهیتهیبرانیگزیجاهایروشدنبالهآنهابرایز،دهد

منجربهازبینرفتن91-گیریکووید،همه9«شورایجهانیسفروگردشگری»مطابقآمار

2یلیونفرصتشغلیدرصنعتسفروگردشگریشدهاست.پنجاهم


 بومیان حقوق بر آثار .3-2

هایکنندکهفاقدخدماتمراقبتبسیاریازبومیاندرمناطقدورافتادهوفقیریزندگیمی

کووید بحران امکاناتبهداشتیدر و محدودیتمنابع می91-بهداشتیکافیاستو تواند،

ترکند.دراینمیان،بومیانانازخدماتدرمانیوبهداشتیراسختمندیبومیدسترسیوبهره

معرضآسیبمسن در حقحیاتهایمهمتر ضرورتحفاظتاز از صرفنظر و تریهستند

توجهبهنقشمهمیکهدرحفظوانتقالدانشسنتیبومیانوفرهنگوسننآنبه ایشان،

دردورانهمهنسل نهاد9ضروریاست.91-ویدگیریکهایبعدیدارند، درمنطقهآمازون،

ازنزدیکشدنبهنوعیکشتارقومیتیبومیان1«کویکا»کنندهازمردمانبومیموسومبهحمایت

هاازهایدرمانیوبهداشتیوقصوردولتبواسطهعدمدسترسیکافیجوامعبومیبهمراقبت

سخنبهمیان91-گیریکوویدهمهرانشیوعانجاماقداماتیبرایحمایتازمردمانبومیدردو

عدم بهداشتی، و خدماتدرمانی به دسترسی در نابرابری از صرفنظر همچنین است. آورده

محیطیوعدمدسترسیالزمبهاطالعاتمراقبتیوبهداشتیبهزبانخاصرسانیزیستاطالع

به فقدانتحقیقاتروزآمددرخصوصاقدامابومیانو برایجوامعطورخاص، تپیشگیرانه

هابدینمعناستکههادردورانشیوعاینبیماریمشهوداست.همهاینبومیازسویدولت

کنندیاآنهاییکهدسترسیالزمبههایاقلیتصحبتمیبسیاریازمردمانبومیکهبهزبان

یمعتبروقابلاتکامحیطیوبهداشتشبکهجهانیاینترنتراندارند،ازدریافتاطالعاتزیست
                                                                                                                                                                                                     
1. World Travel and Tourism Council. 
2. Sotiris Folinas and Theodore Metaxas, “Tourism: The Great Patient of Coronavirus 
COVID-2019”, (2020), available at: https://www.researchgate.net/ publication/ 
340771406. 
3. UN Department of Economic and Social Affairs, “Indigenous Peoples and The Covi-19 
Pandemic: Considerations”, 2020, available at: https:// www. un. org/ development/ desa/ 
indigenouspeoples/ wpcontent/uploads/ sites/19/2020/04/ COVID19_IP_considerations.pdf. 
4. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). 
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محیطیرسانیزیستتواندبهمنزلهنقضاصلاطالعمانندکهاینامرمیازمنابعموثقمحروممی

9برایبومیانقلمدادشود.

هایبومی،روستاییوساحلیبراستفادهپایدارازمحیطزیستمحلیوهمچنینجمعیت

هایکوچکباشندیاکشاورزاندارایمزرعهمنابعطبیعیآنمتکیهستند،چهاینافراداز

شیالتیاشرکت جنگلداری، تجارتزیستی، کار در که متوسطی کوچکو خرد، های

اختاللدرارتباطآنهاباجادیبحرانباعثانیازآنجاکهاخدماتاکوتوریسمفعالهستند.

بیملیتقاضایبازارها استیالمللنیو تولشده بسییروستادکنندگانی، آنهایاریکه از

حمایزنان کلخانوار از اکنوندیمتیهستندکه حفظکاملمدلگریکنند، به یهاقادر

معیتجار نشتیو ا.ستندیخود طوالننیاگر بسیبحران میاریشود، تولیمجبور دیشوند

بازارهاداریپا سرعتدر به بتوانند تا کنند رها را یداخلیموجود هکدرآمدکسبکنند

وستمیاکوسفشاربرویعیازحدازمنابعطبشیبیبرداروبهرهشتریطوربالقوهمنجربهفقرببه

باکاهشصادرات2شود.یمازبینرفتنتنوعزیستیموجوددراراضیموردتصرفبومیان

محصوالتکشاورزیوشیالت،سطحتولیدکاهشیافتهاستواینامرباعثشدهاستکه

اریدرهردوبخشرشدقابلتوجهیداشتهباشد.تعدادزیادیازکارگرانیکهدرسطحبیک

کنند،زنانبومیسرپرستخانواریهستندکهبابروزبخشفرآوریبعدازبرداشتکارمی

تنگنایمالیبسیارشدیدقرارمی زنانیکهدرکشورهایدراینمشکالتدر بویژه گیرند،

9کنندکهنظامتامیناجتماعیکارآمدیدرآنهاوجودندارد.ایزندگیمیحالتوسعه
 

 

 محیطی زیست هایبرنامه و معاهدات اجرای و محیطی زیست آثار ارزیابی تضعیف .4-2

هاومحیطیپروژهیکیازسازوکارهایبنیادینحقوقمحیطزیست،ارزیابیآثارزیست

م آنهاست. بهداشتی آثار خاصارزیابی طور به محیطاقداماتو حقوق در امر زیتاین

کاهش منابع، رفتن تحلیل بازیافتو غیرقابل پسماندهای در مالحظه کاهشقابل زیست،

هابهمحیطزیست،طراحیسبزوساختسازگاربامحیطزیستچشمگیردرانتشارآالینده
                                                                                                                                                                                                     
1. See: https://www.culturalsurvival.org/news/9-ways-indigenous-rights-are-risk-
during-covid-19-crisis. 
2. Lucas Ferrante and Philip Fearnside, “Protect Indigenous Peoples from Covid-19”, 
Science, Vol. 368, Issue 6488, 2020, at 251-252, available at: https:// www. 
researchgate.net/publication/340696998. 
3. Robert Hamwey, op. cit. at 5. 

https://www.culturalsurvival.org/news/9-ways-indigenous-rights-are-risk-during-covid-19-crisis
https://www.culturalsurvival.org/news/9-ways-indigenous-rights-are-risk-during-covid-19-crisis
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زیست آثار رساندن حداقل به برای محصوالت و تولیدتولیدات فرآیند در آنها ،محیطی

زیست آثار بر نظارت زیست، محیط به آنها تخلیه افزایشمصرفو و خام مواد محیطی

زیست است.آگاهی کارگران و کارکنان میان در کوویدپاسخ9محیطی بیماری به 91-ها

بینینشدهبههمراهداشتهباشد،برایمثال،ساختومحیطیپیشممکناستخودآثارزیست

بیمارس عجله ارزیابیآثارزیستتانسازهایبا بدوناینکه انجامها محیطیدقیقیبرایآنها

شدهباشدیاپاشیدنمکررموادضدعفونیکنندهدرمقیاسوسیعدرشهرهابرایازبینبردن

درکشورهایدرحالتوسعهویروسبدونارزیابیآثارزیست بویژه همهاینها محیطیآن.

ابااخاللمواجهکند.بهعالوه،ویروسممکناستمانعممکناستفرآیندتوسعهپایدارر

اجرایبرخیمعاهداتزیست تکالیفگزارشاز برایمثال، تعهداتمحیطیشود. دهییا

ظرفیت یا اولویتمالی تغییر نتیجه استدر ممکن همهسازی ثانیاً، نشود. رعایت گیریها

اندازدوقطعاًمحیطیرابهتأخیرمیزیستهایجهانیبرایاقداماتاحتماالًتالش91-کووید

هابرآنبودبینیکند.پیشالزمبودرامنحرفمی2121توجهاتسیاستگذاریکهدرسال

سال حقوقبین2121که برنامهسالتحولدر هاییبرایاجالسالمللمحیطزیستباشد.

بین اقلیم برنامه جمله از بود، شده داده ترتیب اهدافCOP 26دولتی با گالسکو در

زیستی تنوع برنامه اقلیمی، یکCOP 15بلندپروازانه سر بر برایتوافق کومینگچین در

سال مذاکراتیبرسرتصویب2121چارچوبتنوعزیستیجهانیبرایبعداز همینطور و

صالحیتی قلمرو از خارج که مناطقی در دریایی زیستی تنوع درباره جدید یکمعاهده

ایدرخصوصبرگزاریابهاماتقابلمالحظه91-گیریکوویدهایملیهستند.همهتدول

هاشدهاست.درهایمهمایجادکردهوموجبتأخیردراقداموازدسترفتنفرصتنشست

درآمدهایاقتصادیدولت و کاهشرفاه راستا، استسبباین ممکن بحران، از ناشی ها

2رایحفاظتازمحیطزیستشود.کاهشبودجهوارادهسیاسیب
 

 . آثار و تحوالت3
پیشرویحقوق91-هاییکهبیماریکوویدهاوچالشدربندهایپیشینبرخیفرصت

                                                                                                                                                                                                     
1. Gurumurthy Vijayan Iyer, “Environmental Health Impact Assessment (EHIA) 
Process for Coronavirus' Impact Towards Sustainable Development”, 2020, at 17. 
https://www.researchgate.net/publication/340582707. 
2. Ibid, at 17. 
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دهد،موردبررسیقرارگرفت.دراینبند،برخیتأثیراتوتحوالتیمحیطزیستقرارمی

شود.دربحثگذاشتهمیگذارندبههابرحقوقمحیطزیستمیهاوچالشکهاینفرصت

رودتوضیحدادهآنهارانشانهمی91-گیریکویدواقعدراینبند،چهارنوعازتبعاتیکههمه

می تحوالتهنجاریزیست-9شود: ایجادتحولدرمعیارهای-2محیطی؛ آثارجمعیتیو

منابعیکهبازنگریدرنحوهتخصیصمنابع)شامل-1ها؛وبازنگریدرارزش-9محیطی؛

مصادیقمی از کدام هر تسهیالترفاهیصرفشوند(. سایر برایمحیطزیستیا توانند

پیشفرض برای مهمی بالقوه پیامدهای حقوقمذکور، توانایی محیطزیست، حقوق های

بامحیطزیستدرمحیطزیستدرتنظیمکارآمدمحیطزیستوبرایروشتعاملانسان

دهبهدنبالدارد.هایآینهاودههسال


 محیطی زیست هنجاری تحوالت .9-3

آثار پرتو در انسانی رفتار دادن شکل دنبال زیستبه محیط حقوق کلی، تعبیری در

تواننتیجههایذکرشدهدربندقبلمیچهازچالشمحیطیآناست.بااینحال،آنزیست

گیریهایغیرهمهادروضعیتمحیطیبرایاجرگرفت،آناستکهتقریباًهمهقوانینزیست

شده زیستطراحی آثار و انساناند رفتار وضعیتمحیطی مبنای بر را نهها و عادی های

پیشمفروضاتهمه دادهگیریمورد قرار رفتاربینی در تحوالتبنیادینچه نتیجه، در اند.

ادلخارجکندودرواقعمحیطیراازتعتواندقوانینزیستانسانییادرآثاراینرفتارها،می

زیست وجودقوانین دیگر که دهد قرار رفتارهایی آثار یا رفتار تنظیم بر ناظر را محیطی

،انقطاعیدررفتارهایمعمولوبهتبعآن،در91-گیریکوویدخارجیندارند.درواقع،همه

فتارهاکاهشهمانگونهکهگفتهشد،برخیر9محیطیایجادکردهاست.اجرایقوانینزیست

هایملی(وبرخیها،گردشگرییافشاربرپارکیافتهاست)مثلحملونقل،انتشارآالینده

و بیمارستانی پزشکی، پسماندهای تولید )مثل است کرده پیدا شدت دیگر رفتارهای

هایمحیطیازانواعرفتارهایذکرشده،استراتژیپالستیکی(.برایمدیریتاینآثارزیست

هایمدیریتپسماندبرایمقابلهبامثلسیستم–ایوجودداردیمیازقبلتصویبشدهتنظ

سیاست خطرناک، پزشکی آلودگیپسماندهای سطوح با مقابله برای هوا آلودگی های
                                                                                                                                                                                                     
1. The Psychology of Environmental Law NYU Press, forthcoming 2021, (Discussing 
the Central Role Behavioral Assumptions Play in Environmental Law). 
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سیاست گازهایگلخانهمتعارفیا اینهایانتشار اینحال، با اقلیم. تغییر با ایبرایمقابله

هایهاوسالاندوبسیاریازآنهادرماهگیریتدوینشدههایغیرهمهزمانهابرایاستراتژی

 آیندهنیازمندبازنگریهستند.

شوداینترینپرسشیکهمطرحمیبهطورخاص،درارتباطباحقوقمحیطزیست،مهم

جاداتخاذشدهاست،بهمعنایای91-کهبرایمقابلهباخطراتکوویداستکهآیااقداماتی

همه از قبل موجودِ وضع بر استثنا نوعی صرفاً یا است، جدید قلمدادیکهنجار گیری

شود؟اهمیتپاسخبهاینپرسشازآنروستکههرگونهبرداشتازوضعموجود،نقشمی

کند.اگربهاینمهمیدرحقوقبهطورکلیوحقوقمحیطزیستبهطورخاصبازیمی

گیری،بسیاربیشترازمطبوعیتیاستکهدردورنجناشیازاینهمهنکتهتوجهداشتهباشیم

تواندمبناییشود،آنگاهشناساییوضعموجودمیهاودستاوردهایآنناشیمیکهازفرصت

جدید مقررات و قوانین تدوین و بعدی دستاوردهای و خسارات ارزیابی برای مستحکم

شزیست منظر، این از کند. فراهم ومحیطی اجتماعی مهم یکاقدام موجود ناختوضع

مرجعاحتمالیاست. میانچندنقطه متضمنانتخاباز در9روانشناختیاستکه ایننکته

همه میچارچوب پیش را پرسش این کیفیتگیری، از سطوحی یا سطح چه که کشد

شوند؟زیست گرفته نظر نقاطمرجعدر یا نقطه عنوان به خا محیطیباید طور آیاصبه تر،

همه به پاسخ در اخیر گسترده رفتاری پاک-گیریتحوالت هوای تمیزتر،مثل آب و تر

جمعیت پارکافزایش احیای حیوانی، گلخانههای گازهای انتشار کاهش ملی، ای،های

افزایشپسماندهایخطرناکوپالستیکی،کاهشاستفادهازحملونقلعمومیوکاهش

هایآیندهکندکهسیاستیکهنجارجدیدراایجادمی-اجمنابعطبیعیهابرایاستخرانگیزه

محیطزیستیبایدبراساسآنارزیابیشود؟

کهیکیازاصولتأثیرگذار2«ضدفرسایش»گفتهباارجاعبهاصلپاسخبهسؤاالتپیش

زیست میسیاستگذاری پیدا بیشتری استوضوح محیطی اصل ساده، بیانی در دض»کند.

فرسایش محیطینبایددستخوشتخریبوفرضمبتنیاستکهکیفیتزیستبراینپیش«
                                                                                                                                                                                                     
1. Arden Rowell and Josephine van Zeben, “The New Status Quo of the Paris 
Agreement: The Psychological Impact of the 2 Degrees Aspiration”, European Journal 
of Risk Regulation, Vol. 5, (2016), at 51. Electronic Copy available at: 
https::////ssrn.com ssrn.com//abstract abstract==2793916. 
2. Antidegradation. 



 017هاهاوچالشوحقوقمحیطزیست:فرصت99-بحرانکووید
 

محیطیهاواستانداردهایزیستفرسایششودوبرایتحققاینهدف،برافزایشسختگیری

حفظ»تریناهدافشکهیکیازاصلی–برایمثال،قانونآبپاکدرآمریکا9کند.تأکیدمی

فیز هایکشورشناختیآبیکیوزیستتمامیتشیمیایی، شودایتفسیرمیگونهبه-است«

سخت با برایحفاظتازکیفیتآبتحمیلکند.کهاستلزاماتضدفرسایشرا 2گیریو

توانبرایپشتیبانیوحمایتازحال،سؤالایناستکهآیااینالزاماتضدفرسایشرامی

مثلبهبودهایناشی-کاربرد؟نیزبه91-ویدمحیطیناشیازکوهایکیفیتزیستپیشرفت

هابرحملهایملیومحدودیتازکاهشتولیداتصنعتی،کاهشبازدیدکنندگانازپارک

هایدرچارچوبحفاظت،پایداریوسایرسنت«ضدفرسایش»ونقلوسفر؟اگرچهاصل

اینزیست با این پیشاز هیچگاه اما تحوالترفتاریمحیطیقدمتیطوالنیدارد، از نوع

برکیفیتزیست محیطیدستوپنجهنرمنکردهگستردهجهانیوآثاربسیارچشمگیرآنها

برای فرد به اینفرصتیمنحصر معنیاستکه اینتحوالتبدان آیا ایناوصاف، با بود.

پیشرفت زیستتثبیت یاهای فرسایشاست ضد الزامات اجرای استمرار طریق از محیطی

کهاعمالکردنیکاصلکلیبرشرایطاستثنایی،غیرمنطقیوبرایرسیدنبهاهدافنای

تصمیمزیست است؟ نامناسب چارچوبمحیطی در حقوقی گستردهگیران و مختلف های

 هایدشوارمواجهخواهندشد.محیطیبهزودیباایندوراهیزیست

هایحقوقی،هنجارهایحقوقحوزهیکیازابعادمهماینمعماآناستکهمانندسایر

انعطاف ظرفیتو یعنیمحیطزیست، ندارند: برایاِعمالبرشرایطمختلفرا پذیریالزم

طورکلی،حقوقمحیطزیستتواناییسازگارشدنباتغییراتمستمردرریسکورفتار.به

گرمعناکهنهادهایتنظیمبینیکند،بهاینایراپیشتواندتغییراترفتاریبنیادینولرزهنمی

شرایطعادیمعطوفکرده به بیشتر را توجهخود مراحلمختلفیدروضعمقررات، اندتا

درگیریوپسازهمه)مثلمراحلهمه گیری(کهممکناستدریکجامعهاتفاقبیفتد.

                                                                                                                                                                                                     
1. Robert L. Glicksman, “The Justifications for Nondegradation Programs in M. Prieur 
& G. Sozzo, (eds), U.S. Environmental Law”, Brussels: Bruylant Publishing, (2012), at 
5.https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1679&context=faculty_p
ublications. 
2. EPA, Water Quality Standards handbook, Chapter 4: Antidegradation, (2012), 
available at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-10/documents/handbook-
chapter4.pdf (Providing a History of Antidegradation Policy in Water Quality, and an 
overview of Current Approaches to Antidegradation). 

https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1679&context=faculty_publications
https://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1679&context=faculty_publications
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ارهامحیطیهیچتمهیداتیبرایمقابلهبابازگشتتدریجیکسبوکعمدههنجارهایزیست

ناشیازسرگیریفعالیتونیزتغییراتناگهانیدرانتشارآالینده افزایشها هایاقتصادییا

پیش درحالیرفتوآمدها هاییرامحیطیمعافیتکهبرخیقوانینزیستبینینشدهاست.

کردهپیش میبینی را اضطراری دوران خالل در تعلیق اجازه و ایناند گفت باید دهند،

تهدیداتقریبالوقوعموقتیطراحیشدهمقررا با هایدواندومانندسوئیچتبرایمقابله

یکیعملمی-تاییروشن و منطقصفر با یکوضعیتاِعمالخاموشو بر یا که کنند

9شوند.شوندیانمیمی

دروچالشبرانگیزخواههایپیشهاوحتیسالاینامراحتماالًاجرایمقرراترادرماه

بایددیدکه برایمثال خواهدکرد. ایجاد تحوالترفتاریبسیاریرا تبعخود، به و کرد

گیریچگونهانجامخواهدشد؟برایمثالدرمحیطیدراواخرهمههایآثارزیستارزیابی

،اگردولتفدرالتصمیمبهساختیک2«محیطیقانونسیاستملیزیست»امریکابهموجب

هاییازاراضیعمومیبرایدسترسیعمومیبگیرد،بایدقبلازازکردنبخشبیمارستانیاب

زیست آثار یکبیانیه اقدامی، زیستهرگونه آثار تحلیل و تجزیه حاوی محیطیمحیطی

هایآنانجامدهد.البتهاستثنائاتیبراینقانونوجودداردکهاحتمالیونیزتحلیلجایگزین

پیش قانون خود بینیدر قانون در بلکه است، بالیایطبیعیو»نشده مواقع امدادرسانیدر

برای2121مارچ99کهدونالدترامپدر9«هایاضطراری)موسومبهقانوناستافورد(کمک

پیش کرد، استناد آن به ملی وضعیتاضطراری بهاعالم نسبت استثنائات است. شده بینی

شودواینبدانمعناستیاضطراریملیاعمالمیهاهایفوریبرایمقابلهباوضعیتپاسخ

مثل–91-گیریکوویدکهتصمیماتمتخذهبرایپاسخبهوضعیتاضطراریناشیازهمه

ساختتعطیلیپارک تعلیقاقداماتاجرایی، محدودکردنحملونقل، واراضیملی، ها

-هایصحراییتأسیساتبیمارستان الزاماتمربوطبه «محیطیسیاستملیزیستقانون»از

تصمیماتمحدودکنندهآزادی گذاریاجتماعیوهایفردیکهفاصلهمعافخواهندبود.

مندخواهندبود.هایمشابهیبهرهکنندنیزاحتماالازمعافیتماندندرخانهراالزامواجرامی
                                                                                                                                                                                                     
1. Michael B. Gerrard, “Emergency Exemptions in Law in the Time of COVID-19”, (2020), 
at https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239 &context= books 
(Katharina Pistor, Ed.). 
2. National Environmental Policy Act (NEPA). 
3. Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act. 
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یبازگشتیابازگشتاماسؤالمهمایناستکهآیاایناستثنائاتنسبتبهاقداماتیکهبرا

همه از قبل حالتعادی به شدهتدریجی طراحی میگیری اعمال نیز عبارتاند به شوند؟

توانبدونتحلیلتوانندبستهشوند،اماآیامیهایملیدروضعیتاضطراریمیدیگر،پارک

محیطیهارابررویهمهبازدیدکنندگانجدیدباهمهآثارزیستمحیطی،پارکآثارزیست

هاواستثنائاتوضعیتاضطراری،درخاصخودبازگشاییکرد؟بهدیگرسخن،آیامعافیت

سرگیری از برای وضعیت این از خروج اعمالزمان نیز اضطرار زمان از قبل رفتارهای

گیری،اینسؤاالتمدتمانندیکهمههایاضطراریکُندوطوالنیشوند؟برایوضعیتمی

خاصغام طور ملیسیاست–اندضبه قانون در الزاماتیکه مانند استلزاماتقانونی با و

غامضزیست دارند، وجود میمحیطی قوانینتر عمده در که است آن نکته شوند.

محیطیدروضعیتاضطراری،محیطی،موجهاتمعافیتازانجامارزیابیآثارزیستزیست

شود.اینفرضرعایتتشریفاتآیینیبنامیهاییمثلفوریتوضرورتاقدامبدونبرفرض

ها(اعمالشود،اماشایدنتوانآنهاراممکناستبهخوبیبراقداماتاولیه)مانندبستنپارک

تردرخصوصاینکهچهزمانیوتحتچهشرایطیاوضاعدرخصوصتصمیماتتدریجی

اسختاحدیبهاینامربستگیها(،اعمالکرد.پبهحالتاولبرگردد)مثلبازگشاییپارک

 مثابه اقداماتبه این آیا که عادی»دارد و حالتمعمول بازگشتبه می« تلقی و–شود

قبلازهمه«معمول» یا-محیطیپیشازآناستگیریوکیفیتزیستاینجابهمثابهمعمولِ

رفتارهایفعلیوکیفیتزیست نظرمحیطیناشیازآنبایدبهعنوانمبنانه، یارزیابیدر

رسدکهبایدگرفتهشود.هنوزپاسخروشنیبرایاینسؤاالتوجودندارد،هرچندبهنظرمی

محیطیباتاکیدبراصولحمایتازاینفرصتبرایبازنگریدربسیاریازهنجارهایزیست

محیطیمانندپیشگیری،احتیاطوضدفرسایشاستفادهکرد.زیست


  محیطی معیارهای در تحول یجادا و جمعیتی آثار .2-3

گیریهاییاستکهاینهمهمرتبطباچرخش91-گیریکوویدآثاردیگرناشیازهمه

ایاست.همانگونهکهایجادکردهاستودرحالتأثیرگذاریبرسطوحیازخطراتزمینه

زیست قوانین شد، همهگفته از پیش انتظارات با مطابق واقعیتمحیطی و هایگیری

همهجمعیت از خطراتقبل و شرایطمحیطی شدهشناسی، تدوین درگیری مثال برای اند.
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استانداردهایملیکیفیتهوایمحیطدرسطحیتعیینشده آمریکا، اندکهایاالتمتحده

کندکهبرایمحافظتازبهداشتوسالمتعمومیضروریاستواینامکانرافراهممی

دا امنکافیوجود باشد.حاشیه قابلتحملآلودگیهوا،9شته آستانه یا تعیینمیزانمجاز

ریسک تحلیل و تجزیه آالیندهمستلزم تأثیر واقع، در که راهاست عمومی سالمت بر ها

شناختیدقیقدربارهایکهدرکنارسایرعواملبااطالعاتجمعیتارزیابی–کندارزیابیمی

ترآنکههمینمهم2شود.ایتنفسیتکمیلمیبیمارانزمینهمیزانپیربودنجمعیتویاتعداد

میزانازآلودگی،بستهبهچگونگیتجمیعآلودگییاچگونگیپخششدنآنبینجمعیت،

تواندخسارتکمیازیادیبهباربیاورد.بنابراین؛حساسیتجمعیتبسیارمهماست.برایمی

شهروندانبسیارآسیب پایینپذیرترباجمعیتیبا ترتعریفیدسطوحقابلتحملآلودگیرا

کم سالمتی و تبعاتبهداشتی تا حالیکرد در باشد، داشته یکجمعیتمقاومتری ترکه

توانددربرابرآلودگیتابآوریباالتریداشتهباشدوخطراتسالمتیکمتریتحملمی

مانسطوحازآلودگیکهقبالًجمعیتراازقبلبیمارترکند،ه91-اگربیماریکووید9کند.

بزرگ صدمات حاضر، حال در است ممکن بود، تحمل تحملقابل غیرقابل و تریتر

دهند،سطوحازقبلباالیآلودگیهوا،کند.همانگونهکهبرخیمطالعاتفعلینشانمیایجاد

ایمناطقباترکند:اینامربرتروصدماتآنراسنگینراوخیم91-تواندتبعاتکوویدمی

مناطقیدرجهان)مثلمناطقصنعتیفشردگیجمعیتیبسیارزیادمثلمحیط هایشهرییا

آسیب که کوویدچین( جمعیتنسبتبه موجود قبل سطوحباالیبه91-پذیریاز واسطه

تواندجمعیتراباعوارضبلندمدتبهداشتیمواجهسازدوآلودگیوجودداشتهاست،می

کههمانجمعیترازمانیکهرابهمخاطرهاندازد.عوارضسالمتیوبهداشتیسالمتافراد

1کند.پذیرترمیبرسد،دربرابرآلودگیهواآسیب91-آلودگیبهسطحپیشازکووید

دیگرمفروضاتیکهحقوقمحیطزیستکمتربهآنهاتوجهکردهاست،بهتعیینمعیارها

د.درواقع،اینمبانیومعیارهابرایاینمورداستفادهقرارگردنومبانیشرایطمحیطیبرمی
                                                                                                                                                                                                     
1 Clean Air Act, 42 U.S.C. §7409(b) (1). 
2 Qian Di et al., “Air Pollution and Mortality in the Medicare Population”, New 
England Journal of Medicine, Vol.  376, 2017, at 2513-2522 at https:// www. nejm. 
org/doi/full/10.1056/NEJMoa1702747?query=featured_home. 
3 Arden Rowell, “Allocating Pollution”, University of Chicago Law Review, Vol. 79, 
Issue. 3, 2012, at 985-1049.  
4.https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-
contributor-to-covid-19-deathsstudy. 
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تحملکندودرگیرندکهمحاسبهکنندیکفردتاچهحدمیمی تواندآلودگیاضافیرا

تا91-ایدروضعیتپیشازبیماریکوویدعینحالایمنوسالمبماند.اینمعیارهایپایه

بسیاریازموحدیتعیینشده آنمفروضاتدرحالحاضرکاربردیندارند.اندودر ارد،

توانددرمعرضموادهاومحاسباتفعلیازاینکهیکفردتاچهحدمیبرایمثال،ارزیابی

شودکهبخشاعظمیازروزهاقرارگیرد،برمبنایاینفرضانجاممیخطرناکوآالینده

رادرحقوقایدیکگرایشطوالنیهاششود.اینفرضیکفرد،بیرونازمنزلسپریمی

همهمحیط بیرونیومحیطزیستمتصلبکردهاستکهازمنظرحقوقمحیطزیست؛ ها،

حدزیادیکیفیتزیست تا منزلهستندو گرفتهشدهخارجاز محیطیداخلمنازلنادیده

یستند.حداقل،است.بااینحال،اینمفروضاتبرایبیشترمردمدرتعطیلیوقرنطینهصادقن

هاهایداخلخانهایتعدیلشودتامحیطمفروضاتدرخصوصشرایطمحیطیبایدبهگونه

طلبانهبهنظرشایدتاحدیجاه9کنند،موردتوجهقراردهد.راهمکهافراددرآنزندگیمی

لیهایداخبرسد،امااینفرصتیبرایحقوقمحیطزیستاستتارویکردخودرابهمحیط

همتوسعهدهد.


 هاارزش در بازنگری  .3-3

ایکهپیشهایاجتماعیوتعهداتعمومیمحیطیموجوددرپرتوارزشقوانینزیست

گیریاخیر،ممکنهاییمثلهمهاند.بااینحال،بحراناندوضعشدهگیریوجودداشتهازهمه

گسترده بسیار ارزشاستآثار سیاسیایبر احتماالًشهرون هایهنجاریو باشد. دانداشته

گیری،بهارزیابیمجددخطراتومنافعبرخیروابطبادنیایطبیعیتوسطمردممنجرهمه

ماشاهدجنبشمی براینمونهازحیثخطرات، انواعتعامالتبینشود. هاییبرایمقابلهبا

بازارخریدوایمکهمعتقدبهتعطیلیبازارهایحیاتوحشمثلانسانوحیاتوحشبوده

اولینجهشرا91-کهاحتماالًبیماریکووید،جایی2اندفروشحیواناتووهاندرچینبوده

محیطیوحقوقحیواناتطرفدارانکهفعاالنزیستازحیوانبهانسانداشتهاست.درحالی
                                                                                                                                                                                                     
1. Rowell & Bilz, op. cit. at 67.   
2. Peter Singer and Paola Cavalieri, “The Two Dark Sides of Covid 19”, (2020), 
Project Syndicate, online at: https://www.project-syndicate.org/commentary/wet-
markets-breeding-ground-for-new-coronavirus-by-peter-singer-and-paola-cavalieri-
2020-03?barrier=accesspaylog. 
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اتوحشیالمللیحیوانتعطیلیاینبازارهاوهمینطورتوقفسایرانواعمبادالتتجاریوبین

همهبوده بحران میاند، فعلی برداشتگیری گرفتن شکل به وتواند دولتی و عمومی های

کمککند. اینرفتارها با آن9ارزیابیخطراتهمراه طوالنیدیگر ممکناستدوره که

افکاروارزش ترغیبکندکهدرتعهدات، اشخاصرا بواسطهقرنطینه، هایهنجاریخود،

هایملی،ایالتیومحلیممکناستبازنگریکنند.تعطیلیبسیاریازپارکدوریازطبیعت

موجبشودتامردمدربارهارزشاینفضاهاارزیابیمجددیداشتهباشندوشایدحتیآنهارا

بر91-گیریکوویدتوانگفتهمههایخودسوقدهد.بنابراین،میبهبازنگریدراولویت

گذارد.براینمونه،ترتأثیرمیعقولبهمشکالتاجتماعیگستردههایممکنوحتیمپاسخ

توانداحتمالتحوالترفتاریجمعیدرآیندهگیری،میتغییراتجمعیدررفتارناشیازهمه

مسافرت- اقلیمازطریقکاهشچشمگیر و-مانندمدیریتکارآمدتغییر قابلتصورتر را

2ترکند.وقوعآنرامحتمل


 منابع تخصیص نحوه در ریبازنگ .4-3

هاواعتقاداتمردمنسبتبهمحیطگیریبهارزیابیمجددارزشگونهکهبحرانهمههمان

شود،بههمینترتیبممکناستبهبازنگریدرنحوهتخصیصوتوزیعمنابعوزیستمنجرمی

تمنجرشود.هایمهمدرثروتودسترسبودنمنابعبرایاجرایآناعتقاداتوتعهداچرخش

چنداثراتکاملاقتصادیهمه اینبیماریحداقلمیگیریمبهمباقیمیهر اما تواندبهماند،

کند:منابعیکهبرایتولیدماسکمورداستفادهقرارلحاظاقتصادی،نوعیهزینهفرصتتحمیل

کنونبسیاریگونهکهامحیطیشود.اگرهمانتواندصرفبهبودمطبوعیتزیستگیرد،نمیمی

دهدگیری،رفاهوثروتملیوجهانیراتحتتأثیرقرارمیکنندکههمهبینیمیازمفسرانپیش

حتیافسردگیمی اقتصادیویا باعثرکود تأثیراتاینبحرانبهمراتبعمیقیا ترهمشود،

کنند،چرارفمیشوند.جوامعفقیرترمثلافرادفقیرتر،منابعکمتریرابرایمحیطزیستصمی

91-بهعالوه،صرفنظرازآثاررفاهیکووید9کهدرمجموعپولکمتریبرایخرجکردندارند.
                                                                                                                                                                                                     
1. https://wwf.panda.org/?200010/Fighting-the-illegal-wildlife-trade, https://www.nrdc.org/ 
stories/wildlifetrade-101, https://www.google.com/search? sxsrf=ALeKk00HXNci5B. 
2. Naushad Khan et al., “Climate Impact on Corona Virus in the World”, 2020, 
available at:  https://www.researchgate.net/publication/340488255. 
3. Lisa Robinson, “How US Government Agencies Value Mortality Risk Reductions”, 
Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 1, Issue 2, 2007, at 283-299. 
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رابرایوضعیاالزامقوانینهایاپیچیدگیاضافیگیریبهخودیخودهزینهدربرخیموارد،همه

میزیست امکامحیطیایجاد ممکناستبرخیاستانداردهایمبتنیبر سنجیبرایالزامنکند.

شوند،چالشبرانگیزترشود)برایمثالاگرهایتولیدمختلمیمقرراتدرمواردیکهزنجیره

امکاندسترسیبهموادشیمیایی،تجهیزاتایمنییاکارکنانیکهقبالًبرایمدیریتمحیطزیست

محیطیممکناستتهایزیسشدفراهمنشود(.همچنینحسابرسییاپسماندهابرآنهاتکیهمی

هایتولیدمتغیرهستندیاگیری،دارایبرنامههایتولیدیدردورانبحرانهمهدرمواردیکهبنگاه

ترتریاپرهزینهکند،پیچیدهگیریدسترسیبهآنهارامحدودترمیهایمربوطبههمهمحدودیت

همهاینموارداقتضادارددولت بهسرعتضمنبازنگریشوند. درنحوهتخصیصوتوزیعها

تحلیلرفتنمنابعحمایتزیست مانعاز اقتصاد، نهادهایمنابعدر اینزمینه، در محیطیشوند.

المللیوظیفهدارندتابهسرعتازکشورهایفقیرودرحالتوسعهدربرابرکاهشاحتمالیبین

هایالزمرابهعملآورند.محیطیحمایتهایزیستبودجه



 گیری و راهکارها نتیجه
انسانبرراتیتأث.جذابازعصرآنتروپوسناستیریتصو91-دیووکیرگیهمهبحران

قیچنانعمنیزمروی استکه جدکیبوده است.یشناسنیزمدیدوره آورده بوجود را

آندستومیکردهاستواکنونباتبعاتمستقثباتیرابهاستمیانسان،تعادلشکنندهاکوس

مپنج نرم اکندیه با نی. چالشحال همه کنار در بیماری،یرگیهمهها؛ یبرایفرصتاین

بهدنیبحرانورساینانیممکناستباپااست.دیجدهایانیآثاروساختبننیاصالحا

حلشوند،جیتدربهمحیطیآنزیستهایچالشازیاریبس،یاقتصادهایتیفعالیسطحقبل

رسدمدت،بهنظرمیدرکوتاه.رودیمنیازبزیهوانیکاهشآلودگثلهایآنمفرصتاما

،آثارمثبتیبرمحیطزیستداشتهباشدوبهکاهشچشمگیرانتشار91-کهبیماریکووید

گلخانهآالینده گازهای و هوا در تعهداتها است ممکن نتیجه، در و شود منجر ای

زمان،بایدجانباحتیاطراهمنگهقگردد.هممحیطیموجودباسهولتبیشتریمحقزیست

هاییکهازنخواهدداشت،امادرسیدائمیطمحیستیبحرانآثارزنیاداشت،زیرااحتماالً

همه میاین گیری آموخت، کمکمتوان ما مکانکندیبه ،ستیزطیمحیداریپاکیتا
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یعارندهیآیایدردنستیزطیمحبیکاستنازتخریوچگونگیمصرفاجتماعیالگوها

.میکنازبحرانرابهتردرک

شناختی،منجربهایجادآثاروتبعاتیدررفتارهایانسانی،جمعیت91-گیریکوویدهمه

هاونحوهتخصیصمنابعشدهاستوبرایناساس،بایدشرایطمحیطی،بازنگریدرارزش

ایسنتیومنسوخیکهبراساساینهاییبرایساختارهایحقوقیورویکردهانتظارچالش

ایجادشده حقوقمحیطزیست،ساختارها ارتباطبا در باشیم. داشته تناسببین اندرا عدم

و تناسب عدم این شناسایی زمان است. توجه قابل نوظهور شرایط و گذشته مفروضات

راهپیشروهاوجوامعشروعبهانتخاببهترینچراکهدولت ناسازگاریهمینحاالاست

سرگیریفعالیت از میبرایبازگشتو فعلیدورهها دوره واقع، در حتیکنند. و ایمهم

برخیتحول ارتکاب به است ممکن دوره، این است. زیست محیط حقوق برای گرایانه

برای فرد به منحصر فرصتی حال عین در اما شود، منجر سیاستگذاران سوی اشتباهاتاز

ازجملهسازمانبازنگریدرساختا وهنجارهایحقوقیوقانونیموجود ومعاهداتیرها ها

زمینناتوانبودهفراهممی بهحالدرحفاظتمؤثرازکره تا پیش،کندکه چندماه تا اند.

چنانجدیوماالیطاقبهنظرمحیطیآنهایزیستتغییراتموردنیازبرایپاسخبهبحران

هادولت91-گیریکوویدهپیشرفتیراغیرممکنکردهبود.اماهمهرسیدکهتقریباًهرگونمی

مشاغلسبز، فرصتیبرایایجاد آنها به و کرده همانمسیرهایقبلیرها وابستگیبه از را

هایساختاریوتسهیلتغییراترفتاریدادهاست.بااینحال،برایگذاریاندازیسرمایهراه

گیری،بایدوضعیتحقوقمحیطزیستدردورانپسازهمهتریازاندازدقیقترسیمچشم

می نظر به حال، این با کرد. پیشه صبوری مقرراتکمی تدوین مثل راهکارهایی رسد

مانندبهداشت،یاجتماعهایبهارزشتریتوجهجدمحیطیخاصوضعیتاضطراری،زیست

نظامنیتدوجملهدرقالبازکنندگانیکارگرانوکارکنانوحقوقمصرفمنیسالمتوا

سختگیاجبار بهداشتکارگاهیمنیاتررانهیو و خاصمواقع فوریهمهها تعطیلی گیری،

برنامه نظام در بازنگری شهری، حیوانات فروش و خرید تملکبازارهای و شهری ریزی

انات،هایحیوهایانسانیوزیستگاهاراضیباهدفاحیایمناطقحائلسنتیمیانسکونتگاه

نیتدو،درآمدکمیهاجبرانخساراتواردهبهجامعهوگروهیبرایجمعیهاصندوقجادیا
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اضطراریازجملهتیومقرراتوضعهاتیناقضانمحدودیبرایمدنتینظامخاصمسئول

دولتمهم که هستند راهکارهایی میترین کوویدها تهدید آن طریق از به91-توانند را

ایحفاظتکارآمدترازمحیطزیستتبدیلکنند.فرصتیطالییبر
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