
 
 دنوشته از بصیر دهزا

 
 
 

 از تجارب و آموزه ها  امروز  ، بحران ویروس کرونا 
ی های فردا ها    تا پیشگیر

 
 اجتمایع، اقتصادی 

ی
بروز و شیوع ویروس کرونا در مدت بیش از سه ماه  جوانب مختلفه زنده گ

ی را با شدت بی   ر و آسیب پذیر ساخته است. ویروس کرونا با رسعت رسسام آور ثأمت سابقهجامعه بشر
  کشور جهان به خطرات صیح تا سطح مرگ میر مواجه  206ملیون انسان را در به چهار  بیشیر از 

کشور ها شدت بی سابقه بخشید و یک حالت ترس، در  بحران های اجتمایع و اقتصادی را  ،ساخت
و را به وجود آورد.  گوبی جهان در  ن نای، اضطراب و عدم اطمتشویش  نسبت روز ها و هفته های پیشر

 . د بدون تعریف قرار دار جهابی یک جنگ  وقوع حالت اضطراری 

 

 انسان ها،  موسسات  ویل نقش    نامید  یک آسیب طبیع  را میتوان    کورونا بروز و شیوع ویروس    
عدم وضاحت در از ناشر  انسابی   اتاشتباه ند  با علیم و تحقیقابر ، دولتها و جامعه جهابی میتوان

ی مسئولیت مبنی بر  قواعد نورماتیوی  در اتخاد تدابیر سنجیده شده و به    موجودیت عدم ،جدی گرفتر
ین فاجعه انسابی را در کره خایک ما به وجود بیاور  عدم موقع و  ، بزرگیر  د. ناستفاده از فرصت زمابی

ی الملیل مبنی بر  مرتبط به بروز و شیوع ویروس کورونا ،عدم توافق معلوماتهای   لتبادنامه ها در سطح بتر
ی از پیشبینی بخاطر  علیم و تحقیقابر  ی ، الز و جلوگیر عه دولت ها و جام امیتخطرات احتمایل بشر

سازمانها، دولتها و جامعه ،  مهم را به نسل بشر جدید و  مسائیل گریه اند که درس ها و آموزه های    ،جهابی 
البته دو اصل حقوقر در  ان گره خورده اند. د ب بشر که حفاظت و بقای نسل   استده جهابی ارائه نمو 

له ویروس کورونا قا بررش
ً

فاجعه طبیع و " ل بحث و درک است، ییک ایجاد خطر ناشر از یک بمسا
 . "حاالت غیر قابل پیشبینی "  مطرح است  و دویم وقوع" خارج از اراده 

 

ایط غیر قابل پیشبینی تجربه شیوع رسی    ع کرونا نشان داد که چ ی الملیل در یک رسر گونه جوامع میل و بتر
ی میتوان  د که در مدت کوتاه: ند قرار گیر نو غیر قابل جلوگیر

 
الجوانب آن  با ویروس   -  ،با رسعت غیر قابل تصور در سطح جهابی فراگیر میگردد اثرات کثیر
ی یکدیگر مسدود میگردها رسحدات کشور  -  ،د نبتر
ی روابط  -  مردمان از قریه، شهر تا کشور قطع میگردد،  اجتمایع در بتر



ند   ، واهمه و عدم اطمینان  انسانها از ترس    - و دوکانها   نسبت به آینده به بازار های مواد اولیه یورش مییی
 ، و فروشگاه ها خایل میشوند 

 ،ورشکست میگردند  و  موسسات تولیدی اعم از دولنر و سکتور خصویص بسته -
ان فقر ناشر از بیکاری  20بیش از  - ی فیصد نفوس فعال جامعه به لشکر بیکاران اضافه میشوند و میر

 میگردد. در سطح جهان  وادهلیون ها خانیدامنگیر م
ی الملیل شدیدن آسیب یم - ی کشور ها در عرصه بتر  بیند.  تجارت بتر
که رصیعن میتوانند داخل عملیات رسانیدن کمک ها     هانتقال مواد اولی ترانسپورت هوابی و کانال های -

ی به صفر تقرب مینماید  گردند،   ،تقریتی
ی از مبتال شدن به امراض و ویروس های خطرناک   - عدم مواد کاقی وقایوی و حفاظنر  برای جلوگیر

ی الملیل را در وضعیت فوق العاده و  واجهجهان را به بحران صحت جسمابی م خارج از ، موسسات بتر
ول و   اراده  ، قرار میدهد کنیر

 اجتمایع و پیشداوری های  خالف علوم و تجارب معارص  -
ی

تبلیغ ذهنیت های ناشر از عقب مانده گ
د  ان  خطرات ابتال و مرگ و میر را باال مییی ی  ، در میان مردمان عمیقن مذهنی میر

بحران را  بروز  از  تسود جویان حریص با احتکار و سودجوبی بیشیر در حالت بحران، خوف و وحش -
ویروس    و دها مسائل دیگر که دراوضاع کنوبی ناشر از بروز، شیوع و ابتالی    ند شدید تر و عمیق تر میساز 

 ا به نسل بشر ارائه داده است. کرونا تجربه گردیدند و درس های جدید ر 

 

کدام چند اصل زیرین  دقت و توجه نمود تا    اید به  ب  و درس های ناشر از آن  ببا در نظرداشت  تجار      
ی و جلوگیر از مصائب یاد شده   معاقدامات در سطح جوا ی الملیل میتوانند،  زمینه های پیشگیر میل و بتر

ند و در مورد    مورد   باال  ی، بررش و تعمق قرار گیر وریکدام نتیجه گیر را باید روی دست  اقدامات رصی
 . رفتگ

 

میت مسأله در آن است ک      وری باید طرح ریزی و مورد تطبیق قرار میی ه  چه تدانیر و عملکرد های رصی
داده شوند که جامعه جهابی و دولتها بتوانند در حاالت مشابه به وضع کنوبی ، به موقع و با تدابیر قانوبی 

 نایل گردند. ، اقتصادی و اجتمایع 

 

ی الملیل بخ - وری ترین مسآله تدویر یک کنفرانس بتر ی  ها و ساطر برر مقدم ترین و رصی یها، نتیجه گیر
ط ی بدون قید و رسر انه و الزامیت  دول در سهمگیر در یک سند   ،تدر این اقداما شان اقدامات پیشگیر

 کنوانسیوبی  تدوین گردد. 
ی الملیل سال   12از آنجائیکه ماده -    1966کنوانسیون بتر

ی
نیویارک  حقوق اجتمایع، اقتصادی و فرهنیک

کید نموده  
ً

ی دانسته و تا د تا از ندار   یکسان  همه افراد حق  کهیکسان دولت های عضو را بحیث حق بشر
یوع امراض مانند صحت جسمابی و روابی برخوردار باشد، ویل حاالت غیر قابل پیشبینی مانند بروز و ش

ی الملیل   کورونا  پیشبینی نشده است و دولت ها و جامعه جهابی ملزم به رعایت تدابیر عاجل، همکاری بتر
وری به مو قع نشده است . در حالیکه ت وت تکمیل این جو ارائه کمک های رصی ربه کنوبی کرونا رصی

وری میسازد  موافقتنامه را در چوکات یک ضمیمه جدید   . متبارزو رصی
با در نظرداشت اینکه باالثر شیوع رسی    ع کرونا در مدت سه ماه دها میلیون کارگر به لشکر بیکاران و  -

ین کشور ها عرض وجود نمود، ده ها هزار موسسات تولیدی به خطر ورشکست  تهیدستان در بیشیر
ورت ند ید شدن مواجه گرد تصویب  و اقتصاد کشور ها  مواجه به بحران غیر قابل پیشبینی گردید، رصی

ی از   ی الملیل مربوطه بخاطر پیشبینی و پیشگیر ی کار و کارگر و کنوانسیون های بتر ضمیمه ها در قوانتر
ی  شیوع امراض ساری و خطر ناک  از  آسیب های آبی ناشر  در عرصه های مختلف اقتصادی میل و بتر

سد.  وری به نظر میر  الملیل ، رصی



فت رسی    ع در عرصه  - نتیک از اینکه جهان کنوبی با پیشر تخنیک، ترانسپورت،  تکنالوژی مدرن  و سییی
گ و قابل اهمیت  ر دارد، منجمله  ترانسپورت هوابی و آبی  انکشاف بز   قرار   در یک روابط نزدیک و رسی    ع

وری میسازد تا در صورت  بسته شدن  را کسب نموده است، ایجاب توافقنامه های جدید را رصی
وری و خدمات با و  ترانسپورت هوابی و آبی به رسعت داخل عملیات  سایلرسحدات، انتقال مواد رصی

 عاجل شده بتوانند. 
بروز و شیوع کرونا را میتوان در ردیف آفت های طبیع حساب نمود، ویل  نقش انسانها، نهاد های  - 

ی از شیوع ویروس های مانند کورونا   تحقیقابر علیم و   باید   عرصه خدمات صیح در رسعت و یا جلویگیر
 افراد بشر قوین اثر بخش 

ی
باشد. اشتباهات، عدم برخورد محتاطانه و عوامل و اهداف دیگر که زنده گ

ی الملیل مورد بررش قرار گرفته ، ی الملیل به خطر اندازد ، باید از زوایای حقوق بتر  را در سطح میل و بتر
ی الملیل  در باید دولت ها  ی که با  منجمله دولت ها ،عهدات دولت ها تچهارچوب موافقتنامه های بتر

ی پروژه ها،  فته مجهز اند، مکلف به ارائه معلوماتهای قبیل از چنتر بلند ترین امکانات  مایل و تخنیک پیشر
ی ها گردند. نظر به اثرات منفی و خطرناک مانند ویروس کورونا ، باید دول زیربط  مانند ساخت واکستر

ی الملیل مربوط به  استفاده از انرژی اتویم ، تعهدات شان به مانند کنوانسیون ها و موافقتنامه های بتر
تدوین نمایند تا الزامیت دول  مشخص و قابل تطبیق باشد. مهم است را در قالب یک کنوانسیون جدید  

ش به معلوماتهای امنینر و ت ی الملیل مانند سازمان صیح جهان باید صالحیت دسیر ا نهاد های بتر
 عوی را داشته باشد. مصئوننر مبنی بر پروژه های تحقیقابر صحت وقای

ی الملیل برای پیشگیر  - ناشر از کمبود مواد اولیه   از بحرانات اقتصادی ی همه دولت ها و موسسات بتر
ی از شیوع  ویروس های مانند   باید به امکانات مواد ریزرقی برای مدت زمان  که تدابیر عاجل جلوگیر

ش داشته   باشند. کورونا ، رویدست گرفته میشوند، دسیر
ی بحرانات جرایم احتکار بخاط منفعت غیر  - از آنجائیکه در مراحل بحران اقتصادی و یا تهدید به چنتر

وع میتواند، حق حیات گروه های مردم مانند فقراو سایر تهیدستان را  به مخاطره جدی قرار دهد،   مشر
ی الملیل بحیث ج ی جرایم در سطح میل و بتر ی  و  نایتباید این چنتر ی ضد امنیت ضد بشر میل در قوانتر

ی الملیل قابل پیش بینی و میل و کن  . گردند   انسیونهای مجازابر بتر
ی کشور ها   - یت قوانتر ی است و حرمت، رعایت آن در اکیر ی جامعه بشر ی دین و مذهب حق بشر داشتر

ان دی ی الملیل حقوق بشر تسجیل یافته اند، ویل  تبلیغات مذهنی نهاد ها و یا رهیی نی و و کنوانسیون بتر
ایجاد در   مذهنی درحاالت بحرانات که در فوق از آن تذکر داده شده است، باعث تشویق، تحریک انسانها 

ی از شیوع  ویروس ها ی مجازابر مینمایند  خطر ناک و کشنده یموانع از تدابیر پیشگیر ، متیک بر قوانتر
 د. نمورد تعقیب عدیل و قضابی قرار گیر 

 


