
Copyright © 2020, Journal of Police Medicine | This open access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2021;10(1):23-30 
 

 

 

 

Journal of Police Medicine 

Journal Homepage: http://teb.police.ir/teb/ 
 

   

Original Research Article Open Access 

Performance of UN Security Council in Public Health Protection 
during Covid-19 Pandemic, Stressing the Resolution 2532 

(2020) 

Peyman Namamian1*, Hadi Shirzad2, Mehdi Shahbazi3 

1 Assistant Professor of Law Department, Arak University, Arak, Iran 
2 Assistant Professor of Research Institute of Police Science and Social Studies, Tehran, Iran 
3 Ph.D. student in General International Law, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran  

 

ABSTRACT 

 

How to cite this article 
Namamian P, Shirzad H, 
Shahbazi M. Performance of UN 
Security Council in Public 
Health Protection during Covid-
19 Pandemic, Stressing the 
Resolution 2532 (2020). J Police 
Med. 2021;10(1):23-30. 

 

 

*Correspondence: 
Address: Markazi Province, 
Arak City, Shahid Beheshti St., 
Arak University, Faculty 
Economic & Administrative 
Sciences, Department of Law. 
Postal Code: 145151397 
Phone: - 
Tel: 086326221043 
Fax: 086326221045 

namamian@araku.ac.ir-pMail:  
 

 
Article History 
Received: 11/11/2020 
Accepted: 09/12/2020 
ePublished: 04/01/2021 

 

Aims: The Covid-19 outbreak and pandemic imposed such a challenge on the international 

community that it involved not only all countries but also international institutions and 

organizations. Meanwhile, it became evident that governments and international organizations 

were not prepared to cope with this unknown virus due to a lack of multi-dimensional 

recognition and knowledge about the virus. Consequently, the health and hygiene status of the 

whole world faced a turbulent and insecure situation. This situation was to the extent that some 

organizations, such as the UN and its specialized bodies and agencies, including the WHO and 

even the Security Council, considered the prevailing conditions as woeful, deleterious and even a 

threat to the international peace and security. Thus, these organizations sought to adopt 

appropriate policies to protect human lives and confront the threats caused by the Covid-19 

outbreak and pandemic. Ultimately, the Security Council issued Resolution 2532 (2020), calling 

for an immediate ceasefire of any armed conflict in the involved countries. 

Conclusion: Although the covid-19 pandemic was announced as a threat to international peace 

and security under Resolution 2532 (2020), the role and position of the Security Council 

regarding its cooperation with countries in conflict will provide the chance to replace challenges 

with opportunities and enhance international peace and security. Achieving this goal requires 

consensus on international cooperation between all governments, especially the permanent 

members of the Security Council, with priority being given to the international community’s 

interests that will make the Covid-19 outbreak prevention possible by taking appropriate 

measures. 
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ها همه کشورها، سازمان یرینمود که ضمن درگ جادیا یالمللنیرا در قلمرو جامعه ب یچنان چالشآن 19-دیکوو یریگو همه وعیشاهداف: 
در قبال  یآمادگ گونهچیه یالمللنیب یهاها و سازماندولت کهنیآشکار شد ا نیبنیخود کرد. آنچه درا ریدرگ زیرا ن یالمللنیب یو نهادها

 ثیاز ح یآشفته توأم با ناامن یتیجهان را در وضع تیوضع کهینحواشتند، بهند یرا در ابعاد گوناگون شناخت ناشناخته یماریب نیا
 ربطیذ یسازمان ملل متحد و نهادها ریها نظاز سازمان یبود که برخ کهینحوموصوف به تیسالمت و بهداشت قرارداد. در ضمن، وضع

قلمداد  یالمللنیب تیصلح و امن هیعل دیتهد یو حت بارانیبار، زحاکم را اسف طیشرا تیامن یشورا یبهداشت و حت یسازمان جهان رینظ
ها و حفظ جان انسان یبرا ییهااستیدرصدد اتخاذ س یالمللنیحاکم در جامعه ب طیمزبور با توجه به شرا یهاسازمان رو،نیکردند. ازا

بس ضمن آتش 2532با صدور قطعنامه  تیامن یشورا تیبرآمدند که درنها 19-دیکوو یریگو همه وعیاز ش یناش یدهایمقابله با تهد
 .شد ریدرگ یخواستار توقف هرگونه مخاصمات مسلحانه در کشورها ،یفور

اطالق شده است، اما نقش و  یالمللنیب تیصلح و امن هیعل یدیتهد 19-دیکوو یریگهمه 2532وفق قطعنامه  کهنیرغم ابه: یریگجهینت
 استقرار و زیها و نها به فرصتچالش یساز نیگزیو جا جادیا یامکان را برا نیا ر،یدرگ یهابا دولت ییگرادر هم تیامن یشورا گاهیجا

 یاعضا ژهیوها بههمه دولت یالمللنیب یهایامر مستلزم اجماع در همکار نیفراهم خواهد آورد. البته، ا یالمللنیب تیصلح و امن یارتقا
فراهم  19-دیوکو وعیو ش یریشگیرا در پ یالزم، بستر یداتیاست که با اتخاذ تمه یالمللنیمنافع جامعه ب تیبا اولو تیامن یدائم شوار

 .آورندیم

 .مخاصمات مسلحانه، 2532قطعنامه  ،تیامن یشورا، 19-دیکوو، بهداشت یسازمان جهان ها:دواژهیکل 
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 مقدمه
د، و یکم وجود دارنتهدیدهایی که علیه صلح و امنیت در قرن بیست 

المللی است، بلکه خشونت مدنی، تنها شامل جنگ و درگیری بیننه
را نیز  یکشتارجمعهای یافته، تروریسم و کاربرد سالحسازمان جرائم

شوند. البته این در حالی است که تهدیداتی نظیر فقر، شامل می
وانند تمی زیستیطمحهای عفونی کشنده و تخریب شیوع بیماری
ار المللی طی ادوبار را در پی داشته باشد. جامعه بینعواقبی فاجعه

 های فراگیر مختلفی نظیر طاعون، آنفوالنزا،گوناگون با شیوع بیماری
ر هایی دِابوال و ایدز مواجه بوده است. شیوع چنین بیماریسارس، 

های های متعدد در حوزهجوامع گوناگون، افزون بر ایجاد چالش
ای هطبیعی و پزشکی، قلمرو علوم اجتماعی و انسانی را با چالش

 مواجه ساخته است. یفراوان
در « 19-کووید»، شیوع بیماری 2019در اواخر دسامبر سال 

چین مشکالت بسیار زیادی را از حیث کنترل، مدیریت، « ووهان»
المللی نظارت در عرصه پیشگیری، مقابله و سرکوب برای جامعه بین

سازمان بهداشت جهانی از سوی  19-، کوویدیتدرنهافراهم آورد که 
گیر جهانی معرفی عنوان یک بیماری همه، به2020یازدهم مارس  در

-سازمان ملل متحد کووید کل یردب های جداگانه،پیام [. طی1شد ]
المللی قلمداد کرد و اشاره را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین 19

[. 2] است« جنگ» مثابهبهنمود که درگیری کشورها با این بیماری 
 19-گیری کووید، تشبیه همهبارهیندراها البته نظر به طرح دیدگاه

وجود در این دو های مبه شرایط جنگی از حیث معیارها و مؤلفه
تطبیق وضعیت حاکم در وضعیت، امری کاماًل صحیح نیست؛ چرا 

در جامعه و نیز  19-گیری عمومی کوویدمخاصمات مسلحانه در همه
 هامرتبط با سالمتی انسان یعمومهای تبع آن گسترش بحرانبه

توان اذعان داشت که است. وفق همین امر، می شدهگرفتهنادیده 
 المللیعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینبه 19-اطالق کووید

توصیف دقیقی نیست و بر همین اساس در بسیاری از موارد 
نظامی غیرقانونی که از سوی بازیگران غیردولتی صورت  یاتعمل
ختم شود.  19-ویژه کوویدها بهتواند به انتقال بیماریپذیرد میمی
 تواند موجبات نقض صلح ومی یاتعملتعبیر دیگر، این دسته از  به

 [.3المللی را فراهم کند ]بین امنیت
المللی و احوالی، کارآمدی موازین حقوق بیندر چنین اوضاع 

در حراست و حفاظت از جان انسان و ارتقای حق بر سالمت در بستر 
. این در حالی است که با [4]قرار گرفت  چالش زاآزمونی سخت و 

در تأثیرپذیری جامعه  19-ماری کوویدبیتوجه به ماهیت خاص 
المللی در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بین

بهداشتی، اعتقادی، حقوقی، قضایی و غیره، ضرورت پیشگیری و 
التی عنوان رسالمللی بهمقابله مؤثر در این عرصه از سوی جامعه بین

 المللیبین در حفاظت از حقوق بهداشتی در چارچوب موازین حقوق
 ازجملهنوع سالحی تنها در این عرصه دیگر هیچ عالوه، نهاست. به

سالح جنگی مؤثر نخواهد بود، بلکه ادبیاتی در نظر برخی از مسئوالن 
ها نظیر انگلیس و فرانسه در قبال برخی از دولت های حاکمیتینظام

جنگ برای بهداشت و »که شامل  [5] شدهاستفاده 19-کووید

جنگ با دشمن »، «یشبه جنگوضعیت جنگی یا »، «سالمت
 .[6]و غیره است« نامرئی

مستقیم و  به نحوها و عوامل زیادی ، مؤلفهحالینباا
 گیر جهانیهای همهغیرمستقیم نظیر مخاصمات مسلحانه، بیماری

 هایی مواجهالمللی را با مخاطرهو غیره موجبات صلح و امنیت بین
تنهایی مبین خود به 19-ی است که کووید. این در حال[7]سازد می

نقض همه عوامل مؤثر در حفاظت از صلح و امنیت در قلمرو داخلی 
، شناسایی وضعیت روینازاالمللی را فراهم آورده است. و بین

از طریق موازین حقوقی در چارچوب « 19-گیری جهانی کوویدهمه»
می  23)بازنگری  [8]المللی بهداشتی مقررات بین»به بعد  43مواد 
ها، فضای سازمان بهداشت جهانی و نیز سایر دولت(« 2005

المللی را در به حداقل رساندن شیوع بیماری های بینهمکاری

آورد. البته هدف و گستره این مقررات، پیشگیری، فراهم می
المللی انتشار بین در قبالکنترل بهداشت عمومی  و محافظت

 .[9] است هابیماری
 المللیر حالی است که در صورت عدم اجرای تعهدات بیناین د

المللی بهداشتی به ، قواعد مقرر در مقررات بین[10] هااز سوی دولت
دهد در ابتدا با سازوکارهای سازمان بهداشت جهانی امکان می

وفصل اختالف با داوری، دو طریق فرایند حل دیپلماتیک و سپس از
افزون بر تعهدات  .[11]ا مرتفع نماید دولت بتوانند اختالفات خود ر

گیر جهانی، های همهدرمان این دسته از بیماری راجع بهها دولت
ه بها عنوان تعهدات ایجابی دولتها نیز بهپیشگیری از شیوع آن

آید. در راستای تعهد به حفاظت از مردم در قبال شیوع و می شمار
ها باید همه اقدامات مؤثر در پیشگیری را دولت 19-سرایت کووید

بار اقتصادی ها نسبت به آثار زیانانجام دهند. در ضمن آن، دولت
 ناشی از شیوع بیماری، مردم را تحت حمایت اقتصادی قرار دهند.

ا اتخاذ ها بالمللی دولتی کردن تعهدات بینالبته در راستای عملیات
و  تیحسن نالمللی، رعایت اصول های بینسازوکارهای همکاری

ها برای حراست از کرامت کارگیری همه ظرفیتشفافیت و نیز به
شفافیت در ارائه اطالعات جهت اتخاذ »انسانی اقداماتی نظیر 

ح های بهداشتی در سطهمکاری»، «گذاری متناسبسیاست
المللی جهت پیشگیری و درمان و عدم تبعیض در ای و بینمنطقه

ها به تجهیزات رفع موانع حقوقی در دسترسی دولت»، «این مسیر
های رسانی و آموزشاطالع»، «پزشکی و رفع کمبودهای دارویی

زنان،  همچونپذیر های آسیبحمایت از گروه»، «بهداشتی
 .[12] ره باید صورت پذیرد، و غی«سالمندان، کودکان، و معلولین

 19-گیری جهانی کوویدبا توجه به ورود جهان به مرحله همه
الشمول در نظام دارای ماهیتی عام ارتباطنیدراها تعهدات دولت

ار بها، ایجاد وضعیت زیانالمللی است که در صورت نقض آنبین
ین ا .[13]قطعی است  مالحظهقابلای گونهبرای کل جامعه جهانی به

 2177توان به صدور قطعنامه عنوان نمونه، میدر حالی است که به
شیوع ِابوال  راجع به 2014شورای امنیت سازمان ملل متحد طی سال 

المللی مثابه تهدیدی علیه صلح و امنیت بیناشاره داشت که آن را به
ها با همکاری آن، همه دولت جهیدرنتکه  قراردادمورد شناسایی 
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ویژه کشور کنگو، مانعی مستحکم را در قبال شیوع به باهمفراگیر 
 .[14]گستره این بیماری ایجاد کردند 

 
 المللیهای امنیت بینو چالش تحوالت جهانی

مثابه رفتار به 19-گیری کوویدرغم مقابله نظام جهانی با همهبه
 (، تروریسم بهداشتییریبه تعبجنایی دهشتناک بهداشتی )یا 

(Health Terrorism) ، تهدیدات امنیتی بدون مانع جدی در حال
و بررسی این دسته از رفتارها علیه امنیت عمومی  افزایش بوده

های کشورها با توسل به اقدامات غیرقانونی علیه بهداشت، طی ماه
در سراسر منطقه خاورمیانه و آسیای  2020مارس، آوریل و ژوئن 

ییر شرایط ناشی از شیوع تغ .[15]است  مسئلهمرکزی مؤید همین 
ها با های جنایی فرصت رشد داده است و آنبه این گروه 19-کووید

دی های اقتصاسرخوردگی. البته کنندهماهنگی بهتری فعالیت می
در بسیاری از کشورها بستر مناسبی  19-و سیاسی در دوره پساکووید

 دکنیم های جنایی از احساسات مردم فراهمبرداری گروهرا برای بهره
 .دهدافزایش می هاآنو زمینه جذب نیرو را در 

 2020سازمان ملل متحد در چهارم آوریل  کل یردب، همهینباا
طی یک کنفرانس مطبوعاتی از طریق ویدئو کنفرانس در مورد 

هشدار داد و اظهار  19-ناشی از شیوع نوع جدید کووید ابهامات
توانند از این بیماری های جنایی و رادیکال میگروه»داشت 

طی ویدئو کنفرانسی با  کل یردبدر ضمن، «. کنند. سوءاستفاده
اذعان  2020در دوم ژوئیه  «المللیحفظ صلح و امنیت بین»موضوع 

ها را چالش اصلی ما این است که امروز جان انسان»داشت که 
های امنیتی را برای فردا مستحکم نجات دهیم، ضمن آنکه ستون

های تولید و افزود که زنجیره کل یردبعالوه، [. به16« ]خواهیم کرد.
 متأمین مواد غذایی، دارویی و سایر تجهیزات پزشکی باید تداو

در  پذیرترین مناطقآسیب ویژه برای فقیرترین وداشته باشد و به
 گیریبه دلیل همه سازمان ملل متحد کل یردبشود.  نظر گرفته

بس جهانی شد و از طریق کنفرانس مزبور خواستار آتش 19-کووید
در  بسبه پذیرش آتش بر این اساس اذعان داشت که اگرچه تمایل

سوریه، یمن، لیبی، میانمار، اوکراین،  هازجملمناطق جنگی  برخی از
[، اما هنوز این تمایالت به قطعیت 17سودان و کامرون وجود دارد ]

منتهی نشده است. این در حالی است که اقدامات معطوف به 
قاچاق انسان را  یدگانبزه د، 19-سرعت شیوع کوویدیت محدود

کشی قرار داده و دسترسی آنان را به در معرض بهره ازپیشیشب
کند و بر این اساس مدیر اجرایی دفتر خدمات اولیه محدود می

مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، اذعان نمود این دفتر 
نهاد شریک خود در سراسر جهان های مردمها و سازماناز دولت

له با قاچاق انسان بتوانند فعالیت کنند تا واحدهای مقابحمایت می
 یدگانبزه داصولی خود را به شکل ایمن ادامه دهند و دسترسی 

تأمین و تضمین  یازشانموردنقاچاق انسان به مساعدت و خدمات 
 .[18گردد ]

بستر  یفراهم آوررغم ايجاد شرايط اضطراري و به 19-كوويد
را در قلمرو  هاخسارات مادي، معنوي و حتي جاني، مسئوليت دولت

مقابله با اين بيماري جهاني در همه ابعاد نظير فرهنگي، اجتماعي، 

 توان، ميروینازاسياسي، حقوقي، قضايي و غيره آشکار ساخت. 
 وخطاآزمونها را در اين عرصه ميزان عملكرد و آمادگي دولت

 به نظراساسي قرار داد. اين عملكرد مادامي صحيح  موردسنجش
در  قوانین و مقررات مصوبها در راستاي خواهد رسيد كه دولت

سطوح گوناگون در قلمرو حاكميت سرزميني در قبال اين پديده 
ه داشته جانبو با قيد تسريع مقابله همه بهنگامبرانگيز جهاني چالش

مثابه حافظان اصلي امنيت انساني ها بهباشند. در اين راستا دولت
داده، ضمن پذيرش نسبت به چنين وضعيت رخو مالي جامعه بايد 

مسئوليت و پاسخگو بودن در قبال خسارات وارده، درصدد جبران 
دهي به مورد اهتمام در پاسخ مسئلهها نيز برآيند. بنابراين، آن

كه، هدف غايي در اين فرايند، ها اينخسارات وارده و نحوه جبران آن
توان بدين منظور ه ميحادثه است ك به ماقبلبازگرداندن شرايط 

لوب مط به نحوسازوكارهاي جبراني مادي و معنوي را استفاده کرد تا 
 .خسارات جبران شوند یامالحظهقابلو 
 

 گیر و جهانیهای همهروند شیوع بیماری
و اتخاذ تدابیر و سازوکارها در کنترل و  19-گیری جهانی کوویدهمه

ویژه های قبلی بهبه شیوع بیماری درکقابلای گونهمدیریت آن به
در چین، مرس  «سارس»شیوع سندرم تنفسی حاد وخیم موسوم به 
های طی سال یببه ترتدر عربستان و شیوع ِابوال در غرب آفریقا 

است که ِابوال در  به ذکر، شباهت دارد. الزم 2014و  2012، 2003
بسیار  زمانمدتشیوع پیدا کرد و در « گینه»در کشور  2013دسامبر 

نمود.  سرایت« سیرالئون»و « لیبریا»اندکی به دیگر کشورها نظیر 
وهشت هزار َتن بود که بیست بربالغ ابتالطی حدود دو سال موارد 

رغم عدم توجه ، بهدرهرحالَتن رسید.  هزار یازده بربالغموارد فوتی 
شورا  2014دسامبر سال  18ویژه شورای امنیت به شیوع سارس، در 

ِابوال در غرب قاره آفریقا را تهدیدی  ، شیوع2177ا صدور قطعنامه ب
این مزبور برای  المللی اطالق کرد. قطعنامهعلیه صلح و امنیت بین

 موردتوجهبود که یک معضل برای سالمت و بهداشت عمومی را  امر
منشور ملل متحد، شیوع ِابوال  39قرار داده و متعاقب آن وفق ماده 

 و هددالمللی تشخیص ر در نقض صلح و امنیت بینرا تهدیدی مؤث
های لیبریا، سیرالئون و گینه خواست تا تدابیر مناسبی را از دولت

منظور قرنطینه و پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری در به
. الزم به ذکر است که شورای امنیت در خصوص [19] یرندنظرگ

جمهوری دموکراتیک جویانه نیروهای نظامی در اقدامات مداخله
صادر  2018اکتبر  30را در  2318کنگو در پاسخ به ِابوال قطعنامه 

 نمود.
عالوه، شورای امنیت از سازمان بهداشت جهانی درخواست به

بر  را بیماریها با این کرد تا راهبری فنی و عملیاتی مبارزه دولت
البته شیوع این بیماری وفق مفاد قطعنامه عامل  گیرد. عهده

کننده ثبات کشورهای متأثر از بیماری قلمداد شده و بروز ضعیفت
های اجتماعی و وخامت فضای سیاسی و های مدنی، تنشناآرامی

آنچه  [.20امنیتی کشورهای درگیر را از پیامدهای آن برشمرد ]
خ به رسد پاسمی به نظرتر حائز اهمیت برای مطالعه دقیق بینیندرا

را  19-کووید مقابله باای امنیت امکان آیا شور»هایی نظیر پرسش
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ِابوال با  زایی و شیوعتطبیق معیارهای بیماریامکان »و « دارد؟
است که مبنای عملکرد « وجود دارد؟ 19-گیری جهانی کوویدهمه

 سازد.شورای امنیت را در حفاظت از بهداشت عمومی آشکار می

ه های مطروحه باید ابتدا عواملی کبرای پاسخ به پرسش
لیه مثابه تهدید عموجبات شناسایی ِابوال از سوی شورای امنیت به

، رونیازاقرار گیرند.  موردسنجشاند المللی شدهصلح و امنیت بین
عنوان تهدید علیه صلح و امنیت گیر بههای همهظهور بیماری

وقت سازمان ملل  کل یردب 2005مارس  21المللی، یادآور گزارش بین
شده بود که تهدیدات علیه  خاطرنشانمتحد است. طی این گزارش 

تنها مشتمل بر مخاصمات داخلی و  21صلح و امنیت در قرن 
یافته، تروریسم و قاچاق و استعمال سازمان جرائمالمللی، بین

گیری تواند شامل فقر، همهنیست، بلکه می یکشتارجمعهای سالح

 A/59/2005, 21)، باشدزیستیطمحو تخریب  های کشندهبیماری

March 2005). 
، کنی ِابوالای در مهار و ریشهسابقهشورای امنیت طی اقدام بی

بررسی این  منظوربه 2014سپتامبر  18نشستی اضطراری را در 
بیماری برگزار کرد. رویکردهای حاکم در این نشست حاکی از آن بود 

ال گیری ِابوتلفات ناشی از همه که گسترش فزاینده و نرخ باالی
المللی را فراهم آورده است. افزون بر این، موجبات یک تهدید بین

گیری ِابوال در های عضو ملل متحد بر تبعات ناشی از همهدولت
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در غرب آفریقا تأکید نظام

 2014تامبر سپ 18، شورای امنیت با اتفاق آراء در روینازاداشتند. 
بر نقش را تصویب و در ضمِن آن شورای امنیت  2177قطعنامه 

مرکزی و محوری سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد و اعضای ملل 

های صادره از سوی مدیرکل سازمان نامهمتحد را به اجرای توصیه
های این قطعنامه، پس از قطعنامه بهداشت جهانی فراخواند.

« ویروس ایدز» راجع بهشورای امنیت  1983( 2011و ) 1308( 2000)
ی عموممستقیم در ارتباط با سالمت و بهداشت  به نحوبوده که 

 مسئله، ترکیبی از چند 2177رسد قطعنامه می به نظربنابراین، است. 
 المللیعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بیندر معرفی ِابوال به

 که مشتمل بر موارد ذیل هستند: اندمقررشده
 گسترش سریع ویروس و نرخ تلفات انسانی متناظر با آن؛ -الف

 سرعتبهتوان نظام پزشکی در قلمرو کشور با توجه  انفقد -ب
 انتشار ِابوال؛

وجود تبعات منفی ِابوال بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی غرب  -ج
 آفریقا؛

گیری ِابوال نسبت به برقراری صلح واسطه همهتحمیل تهدید به -د
 .[21]درگیری در غرب آفریقا پس از 

 
 با ِابوال  19-انطباق معیارها و آثار تشخیصی کووید

از حیث معیارها و آثار تشخیصی قابل  19-بیماری ِابوال با کووید
انطباق است. نخست، باید توجه داشت کشور چین و مقامات 

را در کنترل، مدیریت و حتی  یامالحظهقابلمسئول آن اقدامات 
صورت دادند؛  19-کووید مبتالبهپیشگیری از شیوع و درمان افراد 

قرنطینه شهر ووهان و دیگر شهرهای آلوده در همان روزهای ابتدایی 

ری قرنطینه در حیات بش ینتربزرگشیوع، موجبات شکستن رکورد 
داث و اح سفر کردنهایی دیگر برای را رقم زد. البته محدودیت

طور کامل مخصوص افراد ناقل و مبتال بودند، هایی که بهبیمارستان
ود. اولیه در قبال ِابوال ب اقداماتنسبت به  مؤثربسیار  مقابلهمؤید 

در  19-دوم، سازمان بهداشت جهانی برخالف اعالم شیوع کووید
رغم وضعیت اضطراری ِابوال به در خصوصهمان ابتدای انتشار، 

 ماه پس هشتالمللی، تا حدود با دغدغه بین أمتوسالمت عمومی 
. آورد به عمل، از اعالم آن ممانعت از گزارش اولین موارد ِابوال

در مقایسه با  19-گیری جهانی کوویدهمه یطورکلبه، روینازا
لمللی امؤید تهدیدی علیه صلح و امنیت بین یدرستبهگسترش ِابوال 

 است.
زار وهشت هبیست بربالغو سال با توجه به اینکه ِابوال طی د

تنها ظرف دو ماه به این رقم رسید؛  19-نفر را مبتال کرد، کووید
در مقایسه با ِابوال و سارس،  19-تلفاِت کووید رغم نرخ پایینعلی

تعداد بیشتر بیماران به همان اندازه به آمار باالی تلفات منجر 
ه غرب آفریقا محدود طور عمده ببیماری ِابوال به عالوهبهشود. می

کل جهان را تحت سیطره خود قرار داده است.  19-بود، اما کووید
ت تواند مؤید اهمیِابوال در غرب آفریقا تنها می نحوه انتشار و شیوع

ی ای را بر کشورهایهای بالقوهپیامد درواقعزمان تا هنگامی باشد که 
شگیری که هنوز با موقعیت پس از سرایت، در حال مقابله و پی

 شورای»است که  ذکریانشا عالوهبههستند، تحمیل نموده است. 
عنوان یکی از ارکان اتحادیه آفریقا در نهصد و به« صلح و امنیت

ِابوال ضمن ابراز  در خصوص 2014فوریه  20دهمین اجالس خود در 
ح تواند تهدیدی برای صلنگرانی شدید، تأکید نمود این بیماری می

 آفریقا باشد. و امنیت در قاره
المللی برای اطالق عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین

 هایای برای دولتهای دوجانبهتواند مزیتنظیر ِابوال می 19-کووید
در فرآیند مقابله و پیشگیری داشته باشد. از  19-درگیر با کووید

های عضو با سو، فراخوان شورای امنیت برای همکاری دولتیک
تواند درجایی که نیاز به بودجه و تأمین از بیماری می مناطق متأثر

معیارهای اضافی وجود دارد نتایج مطلوبی را فراهم آورد. این در 
، شورای 2177حالی است که در زمان شیوع ِابوال وفق قطعنامه 

را نظیر موارد  یتوجهقابلواسطه آن سازوکارهای مهم و امنیت به
 ذیل ارائه کرد:

های منابع و مساعدت اضطراری شامل توانمندیارائه  -الف
پزشکی کاربردپذیر، خدمات آزمایشگاهی، خدمات بالینی تخصص، 

 تخصص فنی؛
اتحادیه آفریقا، جامعه  همچونالمللی های بینسازمان -ب

 هایهای غرب آفریقا و اتحادیه اروپا همه توانمندیاقتصادی دولت
ری بیماری، تعلیم و موجود را در حصول اطمینان از تشخیص فو

 گرفتند. به کارآموزش کارکنان بهداشت و همیاری هماهنگ شده 
و  19-در معیارهای کووید سنجشاز سوی دیگر، مطالعه و 

واند تالمللی میعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بیناطالق آن به
های درگیر و در دولت دیگرگذاری روزافزون از کشور چین و فاصله

 راجع بهه و پیشگیری با آن را کاهش دهد. این امر حال مقابل
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های که دولتدائر بر این 2177فراخوان شورای امنیت وفق قطعنامه 
ِاعمال  عمومی هایمرزنیز در سفر و  ی را درهایمحدودیتباید عضو 

ی به هااز شیوع بیماری ِابوال که منجر به تضعیف تالش کنند تا
 را پیشگیری نمایند، بوال شده بودندگذاری به اِ عمل آمده در پاسخ

 .نمایدمیتصدیق 
 

 2532راهبرد شورای امنیت در چارچوب قطعنامه 
 هاگذارینحوه تصویب و سیاست -الف

در راستای مواجهه با مخاصمات مسلحانه ارتکابی در سطح جهان در 
در  بس فوری جهانیو درخواست آتش 19-گیری کوویدزمان همه

 ،سازمان ملل متحد کل یردبتوسط  پذیرآسیبزده و مناطق جنگ
 در خصوصشورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن نگرانی شدید 

ویژه در قلمرو کشورهای درگیر مخاصمات به 19-آثار مخرب کووید
صادره از سوی مجمع  270/74گرفتن قطعنامه  در نظرمسلحانه، با 

همبستگی دائر به  2020عمومی سازمان ملل متحد در دوم آوریل 
اندازی برنامه واکنش جهانی و تقدیر از راه 19-جهانی در قبال کووید

را در یکم ژوئیه  2532در ارتباط با این پدیده، قطعنامه  بشردوستانه
ریاست شورای  2020مارس  27مطابق رویه مقرر در نامه ] 2020

ود ها و نبامنیت خطاب به اعضای دائمی با موافقت حداکثری دولت
 یردبلت ممتنع و مخالفی در راستای حمایت از درخواست هیچ دو

[ و بدون ارجاع صریح به مفاد مقرر در فصل هفتم منشور ملل کل
شورای امنیت طی قطعنامه  است به ذکرالزم  .متحد، صادر نمود

نامی از سازمان بهداشت جهانی نبرد، اما در پیشگفتار آن وفق  2532
به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن  270/74قطعنامه 

شناختن نقش اصلی نظام سازمان ملل متحد در قبال  یترسم
مراتب تقدیر را از نقش اساسی سازمان بهداشت جهانی ، 19-کووید

 ملل متحد کل یردباین در حالی بود که آورد.  ه عملبدر این عرصه 
رغم بیان علی با انتقاد از سکوت شورای امنیت،

در قبال تهدید امنیت و صلح جهانی از زمان  هشدارها ترینقوی
اظهار داشت  ،19-نوع جدید کووید جنگ جهانی دوم تاکنون از سوی

اری این بیم که این شورا مدتی طوالنی است که هیچ اقدامی در قبال
عالوه، تأکید کرد مداخله شورای امنیت برای نداشته است. به

اقدامی بسیار  19-صلح و امنیت توسط کووید پیشگیری از تهدید
حساس است. در چنین اوقات پراضطرابی، وحدت اعضا و نشان 

 [.22حل موضوعی بسیار مهم است ]های معطوف به راهدادن پیام
های شورای امنیت، از همه طرف 2532وفق قطعنامه 
ر ببس فوری تا نسبت به آتش شدهخواستهمخاصمات مسلحانه 

روز متوالی اقدام  90اصول مقرر حقوق بشردوستانه به مدت  اساس
امر، این قطعنامه بر پایه رابطه متقابل میان خشونت  درواقعنمایند؛ 

 19-گیری کوویدمهو عدم ثبات حاکم بر مخاصمات و تشدید ه
منظور، جهت فعال کردن ایمنی نیل به  ینبه هماستوار است. 

مفاد خدمات  بر اساسهای بشردوستانه بدون تعلیق کمک
رفی و ططرف وفق اصول بشردوستانه، بیبشردوستانه اشخاص بی

تمل المللی که مشحقوق بین بر اساسای پزشکی استقالل و تخلیه
وستانه و حقوق پناهندگان است، باید المللی بشردبر حقوق بین

ای تأکیدی ناظر به عدم اجرای گونهاعمال گردد. این قطعنامه به
بس فوری در مخاصمات ارتکابی و عملیات نظامی علیه آتش
های تروریستی های تروریستی در عراق و سوریه و دیگر گروهگروه

 . است، اندشدهییشناساکه توسط شورای امنیت 
ها و معیارهای نوینی در قبال یکی از مؤلفه 2532قطعنامه 

 19-گیر در سطح جهان یعنی کوویدهای همهترین بیماریمهلک
ه سابقگرفتن میزان بی در نظر، این قطعنامه ضمن روینازااست. 

علیه صلح و امنیت  19-کوویدگیری جهانی تهدید بیماری همه
در همه  المللی، خواستار ترک مخاصمه عمومی و فوریبین

های موجود مطابق بند نخست شد. البته بر اساس بند دوم، موقعیت
د تا با قی شدهخواستهاز همه طرفین درگیر در مخاصمات مسلحانه 

بس روز متوالی نسبت به آتش 90فوریت به مدت حداقل 

ها بدون رسانیفعال کردن ایمنی در کمک باهدفبشردوستانه 
الملل در چارچوب حقوق بین طرفی و استقاللتعلیق و با بی

بشردوستانه و حقوق پناهندگان اقدامات مؤثری را صورت دهند. 
بس این در حالی است که بر پایه بند سوم این قطعنامه، آتش

های تروریستی در عمومی فوری در مورد عملیات نظامی علیه گروه
های تروریستی در فهرست اعالمی شورای عراق و سوریه و دیگر گروه

 ای استاین اولین مرتبهروی،  هرحالبهنیست.  اعمالقابلمنیت، ا
 بسکه شورای امنیت برای ترک مخاصمه عمومی و برقراری آتش

 وفق حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه فراخوان داده است.
 

 ماهیت و معیارهای حقوقی -ب
پشتیبانی سیاسی معناداری ها حاکی از ایجاد که گزارشرغم اینبه

بس جهانی ملل متحد برای آتش سازمان کل یردباز طریق فراخوان 
گذاری شده است، اما تاکنون آثار و تبعات صدور قطعنامه و ارزش

هنجاری آن مشهود نیست. این در حالی است که البته قطعنامه بر 
 المللی، سالمت و بهداشت عمومیمسائلی نظیر صلح و امنیت بین

[. بنابراین، قطعنامه بر اساس 23و غیره تأثیر شگرفی داشته است ]
های جهانی علیه بهداشت سازوکار شورای امنیت در قبال بحران

خ پاسالمللی در عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینعمومی به
و  1308(2000های )به ویروس ایدز وفق قطعنامه یگذار

[ و غرب آفریقا]2177(2014های )و ِابوال وفق قطعنامه 1983(2011)
اری گذ[ توسعه یافت، پایهجمهوری دمکراتیک کنگو] 2439( 2018)

 و استحکام یافت.
 الملليبا توجه مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين

منشور ملل متحد، مقابله با  24موجب بند نخست از ماده به
شورای وظايف و اختيارات در چارچوب  19-کوویدگیری جهانی همه

، با توجه به رویکردهای حاکم در چارچوب روینازا امنیت قرار دارد.
منشور ملل متحد در قبال  مطابقسازوکارهای شورای امنیت 

در  19-بار کوویدو آثار مخرب و زیان 19-گیری جهانی کوویدهمه
المللی و نیز تهدیدهای ناشی از خطر نقض صلح و امنیت بین

معیارهای امنیت جمعی وفق  حاکم در اقدامات و عملیات توسعه
 گسترش مفهوم صلح و امنیت توأم بافصل هفتم منشور ملل متحد 

ظیر ن هاییپرسشالمللی در ساختار تکلیفی شورای امنیت، بین
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« چیست؟ 19-جایگاه و نقش شورای امنیت در رسیدگی به کووید»
شورای امنیت افزون بر معیارهای امنیتی کالسیک نظیر فراخوان »و 

 مقابله باگرایی جهانی در بس و غیره، مسئولیت همبرای آتش
 طرحقابل «قرار داد؟ یرشموردپذرا  19-گیری جهانی کوویدهمه

ه وفق معیارهای موجود در قطعنامه است ک به ذکرالبته الزم  است؛
فراخوان]یا رفع[ محدودیت سفر و محدودیت مرزی، نظیر  2177

رسانی و امدادرسانی شامل تأمین های عضو در کمکالتزام دولت
رسانی عمومی و مبارزه با و ملزومات، ارتقای اطالع کارکنان

رسانی نادرست، آمادگی متخصصین فنی شامل منابع پزشکی اطالع
در تضمین دستیابی در  یامالحظهقابلاربردپذیر؛ شورا اقدامات ک

های و دیگر فناوری 19-کوویدقبال نگرانی جهانی نسبت به واکسن 
ام شوند، انجگیری جهانی ساخته میپزشکی که برای مبارزه با همه

 داد.
معیارهای تقاضا »، 2532با توجه ماهیت حقوقی قطعنامه 

در « آور مشتمل بر چه مواردی است؟بس جهانی الزامبرای آتش
تشخیص اینکه یک قطعنامه شورای  در خصوصادبیات حقوقی 

این امر تابع  هرچندآور هست یا خیر بحث شده است؛ امنیت الزام
منشور ملل متحد  25های اتخاذی شورای امنیت وفق ماده تصمیم

 است.
درخواست کمک  کل یردبدر بند چهارم از  2532قطعنامه 

 ازجملههای سازمان ملل متحد کند تا برای اطمینان همه بخشمی
اقدامات و مخاصمات  19-های دولتی نسبت به مقابله با کوویدگروه

های بشردوستانه را متوقف نمایند. البته در مسلحانه متأثر از بحران
شود تا با درخواست می کل یردبضمِن آن، وفق بند پنجم از 

در قلمرو  19-گیری کوویدی سازمان ملل متحد در قبال همههاتالش
کشورهای تحت شرایط درگیری و مخاصمات مسلحانه متأثر از 

بر عملیات نیروهای  19-های بشردوستانه و اثرگذاری کوویدبحران
حافظ صلح و مأموران ویژه در راستای وظایف دارای اولویت و الزامی 

 نسبت به بینیندراه نماید. البته های روزآمدی را ارائخود، گزارش
های آنان برای میزبانی مأموران حافظ صلح وفق اختیارات و ظرفیت

های پناهندگان جهت ویژه آوارگان داخلی و نیز اردوگاهها بهدولت
ای دسترسی به تسهیالت بشردوستانه، پشتیبانی قابل مالحظه

و  لک یردبا درخواست شده ت کل یردبصورت پذیرد. در ضمن آن، از 
های عضو در جهت حفاظت و ایمنی، امنیت و سالمت همه دولت

نیروی انسانی و حافظان صلح ملل متحد، افزون بر حفظ و استمرار 
مسائل پیشگیری از انتشار و شیوع  راجع بهانجام اقدامات آموزشی 

 ، اقدامات مؤثری صورت گیرد )بند ششم(. 19-کووید
ز نقش اساسی زنان در ا 2532در بند هفتم قطعنامه 

و نیز آثار منفی  19-ای با ابعاد متنوع کوویدهای مقابلهتالش
ویژه تبعات منفی در حوزه گیر بههمه بیمارینامتناسب این 

اقتصادی و اجتماعی آن نسبت به زنان، دختران، آوارگان، افراد 
ُمسن و معلول، خواستار اقدامات مجدانه در نیل به کاهش آثار 

ی و اطمینان از مشارکت زنان و جوانان در توسعه برابر و گیرهمه
تقدیر  19-گیری کوویدمعنادار در اقدام مناسب و پایدار علیه همه

 شد.

گیری جهانی ، موضع شورای امنیت در قبال همههمهینباا
ای شورای امنیت قابل احراز و قطعی نیست. رئیس دوره 19-کووید

وم در س« وعاتی شورای امنیتکنفرانس مطب»طی از کشور بلژیک 
 19-کووید مسئلهمادامی شورای امنیت »... اظهار نمود  2020فوریه 
دهد، که موضوع تهدیدی علیه صلح و خود قرار می دستور کاررا در 

، ضمن کاهش مسئله[. این 24« ]المللی قلمداد شود.امنیت بین
این  گیریهایی که با همهانزوای فزاینده چین و یا دیگر دولت

-هایی که ضمن درگیری با کوویدبیماری مواجه هستند، برای دولت
تواند منافع گیری آن هستند، می، در پی پیشگیری از همه19

ش های فوری، آموزمشتمل بر، تأمین منابع کافی و کمکمتقابلی ]
های رسانی، اطالع19-یکسان پزشکان در تشخیص سریع کووید

شار انت سرعتبه[ ایجاد کند. البته با توجه واقعی و صحیح و غیره

اقدامات و عملیات تشخیصی »با این مضمون که  مسئله 19-کووید
 است. طرحقابل« پذیرد؟به چه نحوی صورت می 19-کووید راجع به

 19-با توجه به رویکرد شورای امنیت در قبال اطالق کووید
را  رهای اتخاذیالمللی معیاعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینبه

مقرر نمود که این  19-در چارچوب شیوع ِابوال برای مقابله کووید
معیارهای است؛  مالحظهقابلمعیارها در دو سطح اولیه و ثانویه 

و همگام با فراخوان سازمان بهداشت جهانی  خودیخودبهاولیه 
توانند شامل مواردی نظیر درخواست از کشورها برای اجرای می

ی ویژه تشخیص فوری بیماری، تفکیک موارد مشکوک سازوکارها
، افزایش ظرفیت درمان موارد مبتال و تقویت نظام پزشکی به ابتال

ها، باشند. در ضمن، معیارهای ثانویه مشتمل بر فراخوان دولت
که در حال  19-کشورها برای کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی کووید

ی جهانی وارد کرده حاضر لطمه و خسارات شدیدی به اقتصادها

 .است
 

 گیرینتیجه

موجبات سنجش عملکرد و کارآمدی  19-گیری کوویدشیوع و همه
ربط آن نظیر المللی نظیر ملل متحد و ارکان ذیهای بینسازمان

سازمان جهانی بهداشت و حتی شورای امنیت را در بوته آزمایش 
قرار داد. این امر مبین عدم کارکرد و کارآمدی مؤثر نهادهای مزبور و 

 تواندمی به سهولتای بود که نین پدیدهها در قبال چآمادگی آن
طور ظاهری مستحکم بهداشتی، اجتماعی، سیاسی ساختارهای به

 .یزدفروبرو حتی اقتصادی و حقوقی را در قلمرو جهانی درهم 
عنوان تهدیدی علیه صلح و به 19-گیری کوویدکه همه حالیندرع

با المللی اطالق شده است، عملکرد شورای امنیت امنیت بین
های ناشی از تواند موجبات ایجاد فرصتها میگرایی دولتهم

 المللی فراهمهایی را برای ارتقای صلح و امنیت بینچنین چالش
توان به ارائه سازوکارهای متناسب و مؤثر به آورد. در این زمینه می

ربط سازمان از سوی نهادهای ذی 19-ها در قبال شیوع کوویددولت
ه سازمان بهداشت جهانی و شورای امنیت اشاره ویژملل متحد به

هایی که توأم با اجماع و کرد. بنابراین، وجود چنین همکاری
تواند با ایجاد بستر مناسب برای برقراری صلح گرایی است میهم

منجر شود؛  19-ویژه مناطق درگیر کوویدپایدار در نظام جهانی به
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های متعدد امکانی برای شورای امنیت تنها با صدور قطعنامه چراکه
 نخواهد بود. 19-گیری کوویدمواجهه با ابعاد گوناگون همه

ساختار و  راجع بهپژوهی آینده ، در راستای مطالعاِت همهینباا
هایی که باید در نظام سالمت و بهداشت عمومی در گذاریسیاست

از سوی سازمان جهانی بهداشت در قبال شیوع  جامعه جهانیقلمرو 
 ،اینکه گردداتخاذ  19-ویژه کوویدگیر جهانی بههای همهبیماری

سازمان تقویت ساختار و ارتقای کارآمدی  باهدفاصالحاتی 
 صورت پذیرد تا با اتکای به دانش و قدرت کارآمدی بهداشت جهانی

ها به تهدیدهای ناشی از شیوع این دسته از بیماری ،عملکردی و
 ت پایدار فراهم آید. البته اینهایی برای استقرار صلح و امنیفرصت

المللی همه های بینگرایی و اجماع در همکاریمهم نیازمند هم

ویژه اعضای دائم شواری امنیت با اولویت منافع جامعه ها بهدولت
المللی است که با اتخاذ تمهیداتی الزم، بستری را در پیشگیری بین

 آورند.فراهم می 19-و شیوع کووید
 

 گونه تضاد منافعیدارند که هیچنگارندگان اذعان می تعارض منافع؛
 در این مقاله وجود ندارد.

ر دعنوان نویسنده مسئول، به« پیمان نمامیان» سهم نگارندگان؛
ارائه ایده و طرح اولیه، جستجو و مطالعه منابع و تقریر اولیه آن 

ز ا نهایی مقاله حاضر یدتائ و یپس از بازنگر ؛مبادرت داشته است
 ر عهدهبآن  تقریرات، مسئولیت دقت و صحت سوی کلیه نگارندگان

.هاستآن
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