
استناد به مسئولیت مصونیت دولت ها، یا عدم امکان 
استناد به قوانین داخلی شان در طرح پیش بینی شده، 

اما هنوز به تصویب نرسیده و الزامی نشده است.
در  به عنوان پیش بینی  که شاید  قابل طرح  نکته 
عمده مسئولیت های بین المللی باشد، برای دولت ها 
ناظر  عمدتًا  زمینه،  این  در  موجود  کنوانسیون های  و 
بعد  و  داده  خ  ر دنیا  در  مشکلی  که  اســت  مـــواردی  به 
کنوانسیون  زمینه  این  در  افتاده اند  فکر  به  همه  آن  از 
برای  آن  و عواقب  کرونا  بنویسند. شاید مسئله شیوع 
سال های  در  مــی کــرد.  ــاور  ب کسی  کمتر  را  دنیا  ســراســر 
این  به  نه  البته  دســت،  ایــن  از  بیماری هایی  گذشته 
شکل، مثل سارس، ابوال، انواع مختلف آنفوالنزا شیوع 
پیدا می کردند؛ اما هیچ کدام به این سطح از همه گیری 
در سطح دنیا نرسیدند! شاید به دلیل مغرور شدن بشر 

امروز به خود بود؛ بشر تصور می کرد با امکانات پزشکی 
که طاعون و وبا بتواند  وسیع، دیگر مثل قدیم نیست 
فکر  کند!  درگیر  را  مختلف  کشورهای  از  نفر  میلیون ها 
حتی  و  بیماری  نــوع  هر  می تواند  زود  خیلی  مــی کــرد، 
کند؛ اما شاید وقوع این مسئله  بیماری مسری را درمان 
کنوانسیون و مقررات  کشورها به فکر وضع  باعث شود، 
بین المللی در این مورد بیفتند و در حوزه بیماری های 
کنند. حتی در حوزه فعالیت های  مسری فکری جدی 
زیست محیطی این دو بحث مختلف خواهد بود؛ یکی 
زیستی  پژوهش های  مطالعات  و  فعالیت ها  مــورد  در 
کشورهای مختلف در محیط های  که ممکن است در 
بیماری های  خصوص  در  و  شــود  انجام  آزمایشگاهی 
کنون  ا مثل  مختلف  کــشــورهــای  بین  شــایــع  مــســری 
ناقص  کنونی  مــقــررات  اســـت؛  قــانــون گــذاری  نیازمند 

که  نظارتی  و  مراقبت  وظیفه  عــدم  شــد.  نخواهد  مبرا 
برایشان  مــی تــوانــد  هستند،  آن  بــه  مــوظــف  دولــت هــا 
مسئولیت ایجاد کند. با نبود نظارت بر تحقیقات پزشکی 
است  ممکن  که  شــده  مطرح  فرضیه  ایــن  کشورها  در 
شیوع این ویروس در نتیجه فعالیت در یک آزمایشگاه 
باشد، باید تحقیقاتی انجام دهند؛ نمی خواهیم حالت 
است  ایــن  هم  فــرض  یک  بله  بگوییم؛  را  بدبینانه اش 
و...  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  دالیل  به  ویروس  که 
عمدًا در سطح دنیا تولید و شایع شده و در عین حال 
ممکن است شیوع این ویروس در نتیجه یک اشتباه یا 
بی دقتی در فعالیت های تحقیقاتی باشد؛ این احتمال 
گر این فرض هم باشد، رافع مسئولیت  هم هست؛ اما ا
که این فعالیت ها در زیرمجموعه  آن دولت نخواهد بود 

گرفته است. آن صورت 

 -80 عرفی  علم  از  می کنیم؛  بررسی  مدنی  مسئولیت 
موظف اند  دولــت هــا  درصــد  پنج  احتمال  تا  درصــد   90
اقدامات الزم را انجام دهند؛ وگرنه مسئول هستند. بر 
این اساس قلمرو مسئولیت دولت گسترش پیدا می کند 
و با اثبات اینکه من تقصیر نکرده ام، از مسئولیت بری 

نخواهد شد.
ــکــل، »پــیــش نــویــس  ــر مـــقـــررات ایـــن پــروت عــــالوه ب
سازمان  بین الملل  حقوق  کمیسیون  را  کنوانسیونی« 
ملل برای جبران خسارت ناشی از امراض فرامرزی تهیه 
کنوانسیون  کرده که آن هم به تصویب نرسیده و هنوز به 
کمیسیون حقوق بین الملل طرح  تبدیل نشده است. 
کرده و سال ها از آن می گذرد؛ اما به  پیش نویس را ارائه 
اصل  بر  کید  تأ طرح  این  در  اســت.  نرسیده  نتیجه ای 
جبران کامل خسارت و مسئولیت دولت ها، عدم امکان 

اگر ثابت شود کشوری به صورت عمدی 
ع و ساخت این  یا سهوی در زمینه شیو

ویروس، عمدًا یا سهوًا نقش داشته، 
مسئولیت خواهد داشت؛ یعنی اگر 

به نوعی رابطه سببیت برایش برقرار 
شود، قطعًا مسئول خواهد بود. این 

پروتکل ایمنی زیستی دامنه مسئولیت 
را خیلی گسترش می دهد؛ یعنی 

این نیست که بگوید عمدی نبود، یا 
حتی به صرف سهوی بودن، دولتی از 

مسئولیت مبرا نخواهد شد.

به  بتواند  کــه  سندی  و  متن  بیشترین  شاید  و  اســت 
در  کارتاهینا  پروتکل  بحث  شــود،  مرتبط  موضوع  این 
مورد فعالیت های ایمنی زیستی است. البته شاید این 
کند؛  موضوع بتواند قدری مرتبط شود و به آن استناد 

گسترده است. که قلمرو آن پروتکل خیلی  چرا
مصادیق  بین المللی  سطح  در  هــنــوز  بــنــابــرایــن 
مختلفی را می توانیم به عنوان مسئولیت در این زمینه 
کشوری به عمد یا سهو در  گر ثابت شود  در نظر بگیریم. ا
زمینه شیوع و ساخت این ویروس نقش داشته است، 
رابطه  به نوعی  ــر  گ ا یعنی  داشـــت؛  خــواهــد  مسئولیت 
برقرار شود، قطعًا مسئول خواهد بود.  برایش  سببیت 
خیلی  را  مسئولیت  دامنه  زیستی  ایمنی  پروتکل  این 
عمدی  بگوید  که  نیست  این  یعنی  می دهد؛  گسترش 
نبود، یا حتی به صرف سهوی بودن، دولتی از مسئولیت 

ــه ایــجــاد  ــد منجر ب ــوان ــه مــی ت ک ــری  ــگ ــوع دی ــوض م
کردن اطالعات،  مسئولیت برای دولت ها شود، مخفی 
اآلن  که  بحث هایی  اســت؛  نادرست  اطالعات  ارائــه  یا 
که میزان  گفته می شد  درباره چین مطرح است. اوایل 
این  بودن  کشنده  یا  ک،  خطرنا یا  بیماری  این  شیوع 
گر  ا آنچه داریم می بینیم؛  از  کمتر است  بیماری خیلی 
یا حتی در نتیجه اشتباهاتی  را عمدًا  این  دولتی واقعًا 
کرده باشد، باید مسئولیت خسارات ناشی از این  اعالم 

عمل را بپذیرد.
که ایران در سال 82 به  در نتیجه همین پروتکل 
مسئولیت  موضوع  در  که  ــم  داری قانونی  پیوست،  آن 
استناد  قابل  زیستی«  ایمنی  »قانون  عنوان  با  داخلی 
است. این قانون سال 88 به تصویب رسیده و شورایی 
کرده و وظایفی را بر عهده آن گذاشته است  را پیش بینی 
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