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ثیر أدر چارچوب حقوق بین الملل و ت ویروسکرونا 

 آن بر امنیت اقتصادی

 1سعید نظری شیخی
  2حسین سوری

 چکیده

حقوق بین الملل درباره بیماري هاي واگیردار از جمله  اصول در خاصي و مشخص قانوني هاي چهارچوب كه درحالي

این بحران را مدیریت كرده  خود مقررات و اساسي قانون با توجه به بیشترپیش بیني شده بود، دولت ها كروناویروس 

 دارد آنها اجتماعي و اقتصادي وضعیت بودن نامناسب از حکایت ها گزارشگیر كرونا در كشورهاي مورد در .اند

رو در این مقاله با هدف بررسي بحران كروناویروس در چارچوب حقوق بین  از این .باالخص كشورهاي درحال توسعه

تحلیلي و مطالعات كتابخانه اي  -كه با بهره گیري از روش توصیفي كردیم؛ثیر آن را بر امنیت اقتصادي تحلیل أالملل، ت

روابط تجاري نتیجه بحران كروناویروس در محدودیت هاي ایجاد شده در حاكي از آن است كه  ،یافته هاي پژوهش

تهدید امنیت سرمایه گذاري و امنیت اشتغال و درآمد بین المللي و همچنین اجراي قوانین بین الملل اقتصادي، باعث 

 گذارد. ميثیر بر منابع اولیه، تولید، اشتغال، توزیع درآمد و رفاه أشده و در نتیجه ت
 

 .حقوق بین الملل، سازمان سالمت جهاني، امنیت اقتصادي، (91-ویروس )كوویدكرونا :ها کلیدواژه
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 مقدمه

كه سرعت پیشرفت علم و فناوري به حد اعجاب انگیزي در پایان دهه دوم قرن بیست و یکم 

رسیده است، براي كمتر كسي این امر قابل تصور بود كه ویروس جدیدي به نام كرونا به عامل 

 2۱91در حقیقت در اواخر دسامبر  .تهدید حیات افراد تبدیل شود و بحراني بین المللي ایجاد كند

اري شبیه ذات الریه در شهر ووهان كشور چین به بود كه بروز یک بیم 9۹1۱و اوایل دي ماه 

سازمان جهاني بهداشت گزارش شد. چند روز پس از این گزارش مشخص شد كه نوع جدیدي از 

هرچه  رسد به نظر مي بر آن نهادند. 91-نام كووید كه ویروس كرونا مسبب این بیماري شده است

ها و تهدیدهاي امنیتي ناشناخته نیز پدیدار  رود، به همان اندازه خطرها، چالش جهان به پیش مي

چه در این روزها با  آورند. آن تري را براي حیات و بقاي بشر به وجود مي شوند و عصر خطرناک مي

جهان به بار  به وقوع پیوسته است، تهدید بزرگي براي( 91شیوع ویروس كرونا )نوع جدید كووید 

آورده است. امري كه این بیماري را به یک تهدید جدي امنیتي در سطح جهان بدل كرده است. این 

جدا از تلفات انساني  بشري وارد ساخته است.  اي به جامعه ویروس با شیوع خود خسارات گسترده

ن از زمان شیوع این كه تاكنون این ویروس از خود بر جا گذاشته، بسیاري از بازارهاي سهام در جها

 بین تجارت حقوق و اقتصادي الملل بین حقوق اجراي به بیاني .اند ثیر قرار گرفتهأویروس تحت ت
 مرزهاي كرونا، ویروس فراگیري با مقابله بهانة به ها دولت .است كرده مشکل دچار نیز را الملل
 كار از تقریباً نقل و حمل هاي شركت و صنایع صاحبان و جارت و بازرگانان و اند بسته را خود

 به دوباره را بشر حقوق با تجارت احتمالي تعارض لةأمس ویروس این دلیل، همین به .اند بازایستاده
 شرایط در اما كاالهاست، و تجار آزادانه آمد و رفت مستلزم تجارت، آزادي اصل .است كشیده میان

 قرار مخاطره معرض در را ها انسان جان تواند مي كاالها و آمد و رفت آزادي فعلي، بحران از ناشي
 ایفاي از كرونا شیوع تعل به كه تجاري و بازرگانان نیستند كم حاضر، شرایط در همچنین. دهد

بر اعالم سازمان بهداشت جهاني شیوع این ویروس در بنا .اند مانده عاجز خود قراردادي تعهدات

سیستم هاي بهداشت و درمان،  ،گیري بیماري همهگیري رسید.  مدت تقریبي دو ماه به مرحله همه

افکار عمومي را درگیر  و اقتصادهاي جهان، نهادهاي سیاسي، سازمان هاي بین المللي و منطقه اي

خود كرد و دنیا را با بحراني جدید و گسترده روبه رو كرد. بحراني كه نتایج آن بیماري تعداد 
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هزاران انسان، ناتواني سیستم هاي درماني و ركود بسیاري از انسان ها در سراسر جهان، مرگ 

  .اقتصادي است

 كشورهاي همه جهان معاصر تاریخ در اولین بار براي پول، بین المللي صندوق گزارش براساس
 فاجعه یک این گرفته اند. قرار ركود در همزمان نوظهور اقتصادهاي توسعه و حال در توسعه یافته،

 از خود سطح ترین پایین به 2۱2۱ سال اقتصادي باعث شد رشد كه است جهان اقتصاد براي جدي
. درواقع باشد درصد ۹ اقتصادي، منفي رشد جهاني میانگین و برسد91۹۱ سال بزرگ ركود زمان

 این و جهاني داشته مالي بحران در ریشه موارد از بسیاري در گذشته سال 9۱ در جهاني اعتراضات
 له درأمس ترین مهم شده است. ها دولت از نارضایتي و اقتصادي فرصت برخورداري عدم باعث امر

بوده  نخبگان فساد و نابرابري افزایش اقتصادي، فرصت نبود جهان، كشورهاي در معترضین ذهن

 سنگین بدهکاري و كرونایي تعطیلي دراثر درآمدها شدید افت دلیل به حاضر نیز حال در است.
 سقوط موج شاهدكسب و كارهاي ورشکسته و تعطیلي برخي مشاغل  محدودیت تجارت و و بازار
یک جامعه را زماني . از طرفي . هستیم.و عدم تعادل قیمت ها در بازار و . یش قیمت هاها، افزا سهام

ها  توان از لحاظ اقتصادي ایمن دانست كه ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه مي

بتوانند در محیط رقابتي سالم و با میزان اطالعات یکسان بازار  و اقتصاد ادهايترین نه عنوان مهم به

 .سازي رفتار خود بپردازد به بهینه
 

 (11-کرونا ویروس )کووید مفاهیم و مبانی نظری-1

 شکل به یا 2۱91-كاوان حاد تنفسي بیماري كه به آن 912-كووید یا 2۱919بیماري كروناویروس 

 تنفسي حاد سندرم كروناویروس است كه بر اثر عفوني اي بیماري ۹گویند مي نیز كرونا آن به عمومي

 .است كروناویروس 2۱91–2۱ دنیاگیري این بیماري دلیل .شود ایجاد مي 24

 رد عضالني،د .هستند نابویایي و به تازگي تنگي نفسسرفه،  تب، عالیم معمول آن

با این كه  .هاي كمتر معمول آن هستند نشانهو سرخي چشم از جمله  ناچشایي گلودرد، خلط، تولید

                                                           
1- Coronavirus Disease 9112 
9- Covid-12 
3 -9112-Ncov Acute Respiratory Disease 
4- SARS-Cov-9 
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و نارسایي چند  پهلو سینه بعضي از موارد به، شود اكثریت موارد این بیماري باعث عالیم خفیف مي

هاي كرونا به شکل ذرات ریز كروي هستند و  ویروسدرواقع  .)ویکي پدیا( كند اندامي پیشرفت مي

باشد و منجر به تغییر در  اي مثبت مي تک رشته  RNAدر داخل ویروس ژنوم آن كه یک

شود. اولین  زایي وحدت ویروسي و میزان حساسیت آن در مقابل آنتي بادي ضدویروسي مي بیماري

مرحله در آلوده كردن سلول میزبان، چسبیدن ویروس به سلول است. این مرحله بسیار مهم بوده و 

به   Sس است. پس از اتصال ویروس توسط پروتیینزایي ویرو كننده تروپیسم و شروع عفونت تعیین

شود كه باعث آزاد شدن  سطح سلول، پوشش ویروس با غشا سطح سلول ادغام یا فیوز مي

هاي انساني در  شود. كروناویروس ویروسي در داخل سیتوپالسم سلول میزبان مي  RNAژنوم

هاي ششي  هاي آلوئول در سلولهاي اپیتلیال تنفسي در قسمت باالي دستگاه تنفس و همچنین  سلول

-Cov كنند ولي در مورد ویروس و قسمت تحتاني سیستم تنفسي وارد شده و رشد مي

كنند.  هایي در بدن وارد شده و رشد مي كامل مشخص نیست كه در چه ارگان COVID-91عامل 2

لي است كه تاكنون هم مورد استفاده گسترده قرار گرفته و RT-PCR بهترین آزمایش تشخیصي

داراي نتایج منفي كاذب است. اگر این آزمایش همراه با عالئم كلینیکي و رادیولوژي مورد استفاده 

هاي كرونا و سارس به  هاي سرولوژیکي در مورد بعضي ویروس قرار گیرد بسیار مفید است. روش

ود كه از این نظر مفید خواهد ب IgG هاي سرولوژیکي با تعیین كار گرفته شده است. یکي از روش

كند. تاریخ دقیق  میزان آلودگي بدون عالمت و در معرض قرار گرفتن افراد به ویروس را تعیین مي

با وجود  2۱91رسد كه مدتي قبل از دسامبر  ظهور این ویروس دقیقاً مشخص نیست ولي به نظر مي

و  ٪9و میر بین  مرگ نرخ .(9۹11)شمسي شهرآبادي،  تست و گزارش نشدن، وجود داشته است

به زبان این بیماري  .كند شود ولي بر حسب سن و دیگر شرایط سالمتي تغییر مي تخمین زده مي ۵٪

كنند، به سایر افراد  مي عطسه یا سرفه افراد مبتال، وقتي تنفسي ریز قطرات ساساً از طریقده ااس

. روز است 94و  2بین  ،ها نشانه مابین در معرض بیماري قرار گرفتن و بروز زمان. كند سرایت مي

د. انتشار ویروس توان از پخش آن جلوگیري كر ، ميبهداشتي و دیگر تدابیر ها دست شستن از طریق

افتد كه شخصي با مایعات ترشحي شخص  انتقال انسان به انسان معموالً زماني اتفاق ميبصورت 

دادن زایي ویروس، سرفه، عطسه و دست  آلوده )مثالً قطرات سرفه( در تماس باشد. بسته به بیماري

دانشمند در نامه اي سرگشاده به سازمان بهداشت جهاني گفتند كه  2۹1تواند سبب انتقال شود.  مي
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تواند از  اي كوچک است كه مي دهد كروناویروس جدید به اندازه شواهدي وجود دارد كه نشان مي

كشور جهان درباره  ۹2نفر از دانشمندان از  2۹1هشدار  .طریق هوا جابجا شده و مردم را آلوده كند

 جهاني سازمان كه شد مطرح حالي در هوا در ریز ذرات طریق از كرونا ویروس جدید نوع انتقال

 خارج مبتال فرد دهان و بیني از كه ریزي قطرات را ویروس این اصلي انتقال راه تاكنون بهداشت

  .بود )ویکي پدیا( كرده اعالم شود مي

 

 1(بهداشت) سالمت جهانی سازمان-2
 مرجعیت یک نقش كه متحد است ملل سازمان تخصصي هاي آژانس از کيسالمت ی جهاني سازمان
 تأسیس 914۱ سال آوریل 7 در آژانس این .كند مي ایفا جهاني جامعه بهداشت بر را دهنده سازمان

 در سالمت جهاني سازمان تأسیس زمان از .(6: 9۹11)دوخایي،  است سوئیس ژنو در آن مقر و شد
 در .است بوده المللي بین عرصة در بهداشت و سالمت حفظ اصلي مسئول سازمان این ،914۱ سال
 منتشر را جهاني سالمت مقررات نسخة دومین ،المللي بین نهاد این عموميِ مجمعِ ، 2۱۱۵ سال
 9161 نسخه از 2۱۱۵ شده ویرایش نسخة .است شده االجرا الزم 2۱۱7سال  از مزبور سند كرد؛
 بهداشت جهاني اصلي سازمان هاي اولویت .(91:  9۹11)بیگ زاده و همکاران، است پذیرفته الهام

 و بهداشت تغذیه كودكان، و بهداشت مادران بهبود و مقاربتي هاي عفونت سل، شیوع ماالریا، كنترل
 آبله بیماري كردن كن ریشه در را اصلي نقش ،تأسیس زمان از تسالم جهاني سازمان .بود محیط
 ویژه به واگیردار هاي بیماري هایي چون بیماري سازمان این فعلي هاي اولویت است. كرده بازي
 پیري مثل، تولید و جنسي سالمت مانند غیرواگیر هاي بیماري اثرات كاهش نیز و ابوال ایدز،

است  مخدر مواد مصرف سوء و شغلي سالم، بهداشت تغذیه و غذایي امنیت زودرس،

 سند این .است آور الزام سندي اما نیست، معاهده یک جهاني سالمت مقررات. (6: 9۹11ي،ی)دوخا
 این اساسنامة 29 مادة .است شده تنظیم سالمت جهاني سازمان اساسنامة 29ماده  اساس بر آور الزام

 نظام فراگیر، هاي بیماري شیوع با مقابله براي كه است داده اجازه آن عمومي مجمع به سازمان
 با مقابله براي سالمت جهاني سازمانِ عموميِ مجمعِ چنانچه. نماید تصویب را آوري الزام هاي نامه

                                                           
1- WHO: World Health Organization 
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 در بعدي تصویب به نیاز بدون نامه نظام آن كرد، تصویب را اي نامه نظام فراگیر، هاي بیماري شیوع
 سازمان، این عمومي مجمع امروز، به تا 914۱ سال از .است آور الزام سازمان عضو هاي دولت قبال
)بیگ زاده و  است كرده استفاده خود اساسنامه 29 مادة موجب به صالحیت این از بار دو تنها

 مي بررسي قرار مورد هدف دو با را دولت سالمت مشي این سازمان خط .(91:  9۹11همکاران،
 :دهد

 كه هایي برنامه ها و سیاست طریق از سالمت اجتماعي و اقتصادي اصلي عوامل به رسیدگي -9
 بر مبتني و جنسیت به فقیر، پاسخگو طرفدار رویکردهاي و شود مي بهداشتي عدالت تقویت باعث

 كند. مي یکپارچه را بشر حقوق
 در عمومي هاي بر سیاست و بخشیده شدت را اولیه پیشگیري تر، محیط سالم یک ارتقاء براي  -2

  كند برطرف را سالمتي براي محیطي تهدیدات زیست اصلي دالیل تا گذارد مي تأثیر ها بخش همه

 .(92: 9۹11)دوخایي،

 

 امنیت اقتصادیمفهوم -3

 تهدیدهاي جمله از اخیر هاي سال در و شده تر جامع امنیت برلین، واژه دیوار فروپاشي از پس
 با 917۱ دهه است. در اقتصادي ثباتي بي و اقتصادي امنیت تهدید بحث تروریسم، از غیر اصلي

 كرد. احساس امنیت توان نمي باثبات اقتصادي بدون كه برد پي الملل بین جامعه نفتي، شروع بحران
 1۱ دهه در مالي بحران موج دوم در سپس ، ۱۱ دهه مالي بحران امواج نخستین از پس فرضیه این
 تهدید تنها نه و است یافته گسترش ،امنیت درک چارچوب ،911۱ از سال پس رسید. اثبات به

، گیرد.)سیف در برمي هم را سیاسي و زیست محیطي اجتماعي، اقتصادي، تهدیدهاي بلکه نظامي

جایگاه واالیي در دستور كار  ،میالدي، ایده امنیت اقتصادي914۵از سال در واقع  (۱: 9۹۱1

اقتصادي ها تالش كرده اند كه براي شهروندان خویش امنیت  هاي سیاسي یافته است و همه آن نظام

اهمیت روز افزوني یافت و دانش پژوهان و  ،مین نمایند. این بُعد از امنیت، پس از جنگ سردأرا ت

هاي جدیدي جهت  ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادي با ایمني جامعه، بدنبال راه گذاران، سیاست

سیاري از كه ب اند. همچنان وارد نمودن موضوعات اقتصادي، در راهبردهاي سنتي دفاعي بوده
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مین اقتصادي براي اصالح موقعیت نامساعد خود بهره گرفته و أكشورهاي جهان سوم از شعار ت

گیرند. از سویي در عرصه بین المللي، استفاده از امکانات اقتصادي به عنوان یک اهرم كارساز،  مي

اقتصادي تر اهمیت موضوع امنیت  ها و هم رشد افزون هم باعث ایجاد آسیب پذیري بیشتر دولت

بیش از هر  ت هاگشته است. زیرا با جهاني شدن اقتصاد و افزایش همبستگي اقتصادي واحدها، دول

ر هاي خود به یکدیگر وابسته هستند. نظام هاي سیاسي در حال حاض زماني براي تأمین نیازمندي

راهبردهاي كفایي اقتصاد ملي، ضرورت امنیت اقتصادي مبتني بر ضمن دنبال نمودن راهبردهاي خود

هر چند در هیچ نقطه از عالم شاهد تحقق  .كنند وابستگي متقابل جهاني را نیز به شدت دنبال مي

كامل همکاري اقتصادي مؤثر و مطمئن جهاني نیستیم و توزیع جهاني كاال و خدمات اقتصادي 

کاف بین لذا ش ؛ي شمال استپیشرفته و كشورها يت هاایي آشفته و به سود دول بطور قابل مالحظه

 .(9۹19، اخوان كاظمي) ها بیشتر شده است فقرا و اغنیا درعرصه بین المللي و بین ملت

 آزادي ،امنیت بالني، مطابق نظر .تعاریف امنیت را مرور كنیم باید نخست ،اقتصادي امنیت فهم براي
 را امنیت ،بوزان .داند مي ویرانگر از تهدیدهاي نسبي آزادي را امنیت ،مورس .است جنگ از نسبي
 نظر از .است كرده معرفي خود مستقل هویت حفظ جوامع براي و ها دولت توان و تهدید از آزادي
 امنیت افراد، امنیت شود: تقسیم زیرگروه چهار به تواند مي امنیت جدید مفهوم گریزولد، و بوزان

 و هاي اساسي ارزش ها، زمینه به امنیت تعریف بنابراین، جهاني. امنیت و بین المللي ملي، امنیت
 بستگي ادراک به هم واقعیت به هم امنیت معتقدند نیز دارد. برخي بستگي اشخاص هاي دیدگاه

 است مرتبط فرد خود تنها نه و دیگران به كه قویاً دانند مي ذهني حالتي را امنیت آنها دارد.

  .(1: 9۹۱1)سیف،

ارتقاي شیوه زندگي مردم یک جامعه از میزان حفظ و »را رابرت ماندل امنیت اقتصادي بنابراین 

حضور در بازارهاي  طریق تأمین كاالها و خدمات و هم از مجراي عملکرد داخلي و هم

ها، و  باري بوزان نیز از امنیت اقتصادي سخن رانده و در سه سطح فردي، گروهداند.  مي «المللي بین

امنیت اقتصادي به میزان دسترسي ، از نظر وي، در سطح فرديپردازد.  طبقات به این موضوع مي

)غذا، آب، سرپناه و آموزش( مربوط است. در سطوح باالتر، ایده امنیت  انسان به ضروریات زیستي

هاي بسیار سیاسي درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است.  اقتصادي با دامنه وسیعي از بحث

شود بلکه تأمین این امنیت به  ستي محدود نميبه نظر بوزان، امنیت اقتصادي فرد تنها به شرایط زی



8 
 

 لمعني حفظ سطح مشخصي از استاندارد زندگي است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداق

توان استنتاج كرد كه  دستمزد را باید از شرایط ضروري امینت اقتصادي بدانیم. بدین ترتیب مي

ست از برقراري نظم بین عوامل ا رتامنیت اقتصادي همان شرایط حیاتي اقتصادي بوده و عبا

تهیه مایحتاج معیشتي انسان یعني منابع اولیه، تولید، توزیع كار و درآمد اعضاي جامعه،  ،اساسي

 ،كه نیازهاي ضروري آنها تأمین شود و آنها از فقدان و یا حتي احتمال فقدان این ضروریات بطوري

اما در نگرش اسالمي، عالوه بر  دد.ها سلب نگر احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آن

ترین تعاریف، امنیت مزبور به این معنا است  تعاریفي كه از امنیت اقتصادي مطرح گردید در ساده

شان امنیت داشته باشند و دولت با مدارا و رعایت عدل و انصاف و با توجه به  كه مردم در اموال

زكات اخذ نماید. همچنین؛ احتکار كاال )به ویژه دیگر اخالق پسندیده اسالمي، از آنان مالیات و 

 ها متعادل باشد ها قیمت كاالهاي اساسي و مورد نیاز مردم( در میان نباشد و نیز در خرید و فروش

 .(9۹19، اخوان كاظمي)

 

 در چارچوب حقوق بین الملل ویروسکرونا-4

زمینه  ،بین المللموریت هاي خود به موجب حقوق أمنشور ملل متحد به موجب اهداف و م

احترام به حقوق بشر و ارزش هاي انساني فراهم مي كند. منشور ملل متحد  حقوقي الزم را درباره

موریت هاي أهمکاري بین المللي در زمینه مسائل بهداشتي را یکي از م 62و  ۵۵، ۵۹، 9۹در مواد 

رده كه سازمان ملل اركان اصلي خود در راستاي حمایت از حقوق بشر و كرامت انساني اعالم ك

موریت هاي قانوني خود در این زمینه نسبت به ایجاد نهادها و اسناد أمتحد در راستاي اهداف و م

 .(9۹11پروا، )بي بین المللي الزام آور به منظور تضمین حق بشري بر سالمت اقدام كرده است

 

 سازمان سالمت جهانی -4-1
حق بر سالمت را به معناي باالترین استاندارد حصول  9146جهاني در سال  سالمتسازمان 

هایش در زمینه ارتقاي  موریتأم سالمتي، یکي از حقوق بنیادین بشري اعالم كرده است و

پذیر در برابر بیماري ها از طریق همکاري  داشتن جهان و حمایت از افراد آسیب سالمتي، سالم نگه
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است و به این منظور اقدامات الزم را براي مقابله با بیماري هاي عفوني، و حمایت بین المللي 

تهیه واكسن و دارو انجام مي دهد. این سازمان یک مکانیسم بین المللي و از اركان فرعي ملل 

متحد وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه براي تضمین و ارتقاء جهاني حق بر 

مندي از  بهرهجهاني اساسنامه سازمان بهداشت  ةدر مقدم .(9۹11، پروا)بي سالمت عمل مي كند

باالترین استاندارد قابل حصول سالمتي یکي از حقوق بنیادین هر انساني، بدون تمایز از حیث 

 نامساوي پیشرفت و نژاد، مذهب، عقاید سیاسي، شرایط اقتصادي یا اجتماعي قلمداد شد

، دارهاي، واگیر مهار كردن بیماري ها به خصوص بیماري و بهداشت ترویج در مختلف كشورهاي

از سوي دیگر سازمان جهاني بهداشت كه از جمله مأموریت  یک خطر عمومي تلقي شده است.

اي بدیع و  دار شده و از شیوه هاي مسري را عهده گذاري در زمینه مقابله با بیماري خطیر مقررات

نحوه مقابله با شیوع و گسترش جهاني  2۱۱۵سال ابتکاري در این زمینه برخوردار است، در 

در مسافرت، حمل و نقل و تجارت بین المللي  يها را مقرر داشت تا از مداخله غیرضرور بیماري

از اساسنامه سازمان بهداشت جهاني كه براي كلیه  صرف نظر .(9۹1۱، )زماني اجتناب به عمل آید

ویژه در زمینه  ترین اسناد قابل توجه به کي از مهمهاي عضو، الزام حقوقي به همراه دارد، ی دولت

المللي مصوب  افکنند، مقررات بهداشتي بین مخاطره مي هایي كه سالمت عمومي را به شیوع بیماري

عنوان سندي جهاني در محافظت از انسان  است كه در مقدمه سند، به آن، اعتباري به 2۱۱۵سال 

خشیده شده است. هدف از وضع این مجموعه مقررات، ها ب در مقابله با شیوع و گسترش بیماري

ها،  المللي بیماري پیشگیري، محافظت، كنترل، و پاسخگویي بهداشت عمومي به انتشار بین

برانگیز در بهداشت عمومي باشد و از  نحوي است كه متناسب و محدود به موارد مخاطره به

. بدیهي است دشواري رسالتي كه برعهده المللي پرهیز شود مورد در سفر یا تجارت بین تداخلي بي

تردید، بدون توجه به لزوم اعمال حداقلي مداخله در امور داخلي  این مقررات گذاشته شده، بي

مقررات، اجراي كلیه مقررات در این  ۹روي، در چهارچوب ماده  ماند؛ ازاین نتیجه مي ها بي دولت

سو، و  هاي اساسي انسان ازیک بشر و آزاديپرتو احترام كامل و توأمان به كرامت ذاتي، حقوق 

ها در اعمال  دیگر، و اقتداري نسبت به دولت  سوي محافظت از سالمت و بهداشت عمومي از

 این از هدف كه است نموده اعالم مقررات این 2ه ماد .(9۹11، )شهباز تعهدات سازماني است

 تمهیداتي ،پیشگیري از مقصود. ستا المللي بین هاي بیماري شیوع كنترل و جلوگیري ،نامه نظام
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 علت هر به چنانچه اما .شوند مي اتخاذ واگیردار هاي بیماري شیوع از ممانعت منظور به كه است

 بیماري، شیوع كنترل منظور به تمهیداتي كرد، پیدا شیوع المللي بین سطح در واگیردار هاي بیماري
 كه است نموده اضافه جهاني سالمت مقررات 2 مادة .شد خواهد اتخاذ آن، كردن محدود یعني
 وارد آسیبي تجارت جریانِ به نباید واگیردار هاي بیماري كنترل و پیشگیري براي الزم هاي اقدام
 به مسافران خروج و ورود با رابطه در موازیني ،مقررات این 42و  4۱، ۹2، ۹9. در مواد آورد

 بیماري شیوع هنگام به .است شده بیني پیش واگیردار هاي بیماري شیوع هنگام در مرزها داخل
 مادة مورد، این در. گیرد مي قرار الشعاع تحت آمد و رفت بر حق و مسافران حقوق فراگیر، هاي
 محدود را مسافران خروج و ورود توانند نمي ها دولت االصول علي كه است نموده تصریح ۹9

 عالوه .نماید تهدید را عمومي تسالم كه باشد داشته وجود جدي اي مخاطره آنکه مگر نمایند؛
 واكسن تزریق و پزشکي معاینة انجام به را مسافران توانند نمي االصول علي ها دولت براین،
)بیگ زاده و همکاران،  نماید تهدید را عمومي سالمت ،جدي اي مخاطره اینکه مگر كنند، مجبور

توانند به هنگام بروز مخاطراتي كه  ها مي این مصوبه، دولت 4۹مطابق ماده  .(91-97: 9۹11

این مخاطرات باید با  .سالمت عموم را در معرض خطر قرار دهد، اقدامات مقتضي را اتخاذ كنند

ها باید با چنان مخاطراتي متناسب باشد و ناقض  دالیل علمي اثبات شده باشد و اقدامات دولت

 .(9۹1۱)زماني،  حقوق بنیادین بشر قلمداد نشود

 

 الملل بین حقوق کمیسیون-4-2
 هنگام به اشخاص از حمایت به راجع مواد طرح نویس پیش در نیز كمیسیون حقوق بین الملل

 مي نیز فراگیر هاي بیماري شامل كه است نموده تعریف ،وسیع چنان آن را« بلیه»مفهوم  ،فجایع
 دولتي كه صورتي در مزبور، ویسن  پیش 99 ةماد با مطابق .(نویس پیش طرح ۹ مادة الف بند) دگرد
 .نماید كمک درخواست المللي بین جامعة از است مکلف نباشد، فجایع و بالیا كنترل به قادر

 خودسرانه طور به نباید رضایتي چنین است، آن رضایت نیازمند بلیه گرفتارِ كشورِ به كمک هرچند

 (.الملل بین حقوق كمیسیون طرح 9۹ مادة 2 بند) شود دریغ
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  اعالمیه جهانی حقوق بشر-4-3
، داراي ارزش و اعتبار و قابلیت 914۱دسامبر  در عالمیه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عموميا

خود حق بر سالمت را به عنوان یک حق  2۵ ةالملل عرفي است كه در ماد اجرا در حقوق بین

یکي از حقوق حق بر سالمت  .(9۹11پروا، )بي ها اعالم مي كند بشري و موضوع تعهد دولت

حق بر سالمت در پیوندي . بشري است كه براي استیفاي سایر حقوق بشري نیز ضروري است

ناگسستني با حق حیات )نسل اول حقوق بشر( قرار دارد و از سوي دیگر با حق بهداشت و تأمین 

حق بر محیط زیست سالم كه در نسل سوم حقوق بشر  ،گره خورده است. عالوه بر این ،اجتماعي

توان  شود. به این ترتیب حق بر سالمتي را مي رار دارد نیز از سرچشمه حق بر سالمتي سیراب ميق

  .(9۹1۱یان، ئ)آقابابا هاي مختلف حقوق بشر قلمداد نمود حلقه ارتباط نسل

 

 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی-4-4

خود حق بر سالمت را در زمینه پیشگیري  92 ةمیثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ماد

ها و یک حق بشري انکارناپذیر براي  االجرا براي دولت از بیماري ها و درمان بیماران یک تعهد الزم

انسان ها قلمداد كرده است كه همه دولت ها براي تضمین و توسعه آن داراي تعهد در سطوح ملي 

پروا، بي ) به افراد انساني بدون تبعیض پاسخگو باشند المللي هستند كه باید در این زمینه و بین

هاي عضو حق هر كس را به تمتع از بهترین حال  این میثاق دولت 92 ةبر اساس ماد .(9۹11

 ،بر اساس بند دوم این ماده .شناسند مي رسمیت سالمت جسمي و روحي ممکن الحصول به

 شامل تدابیري كه كشورهاي طرف این میثاق براي تأمین استیفاي كامل این حق اتخاذ خواهند كرد،

 (9۹1۱زماني، د: )زم براي تأمین امور ذیل خواهد بوال اقدامات
 ؛ـ تقلیل میزان مرده متولد شدن كودكان ـ مرگ و میر كودكان و رشد سالم آنان

 ؛جمیع جهاتـ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتي از 
ها، همچنین پیکار علیه  حرفه اي و سایر بیماري ـ بومي گیرـ هاي همه ـ پیشگیري و معالجه بیماري

 ؛ها این بیماري
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ـ ایجاد شرایط مناسب براي تأمین مراجع پزشکي و كمک هاي پزشکي براي عموم در صورت  

 .بیماري به ابتال

به عنوان نهاد نظارتي میثاق بین المللي  91۱6كمیته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از سال 

عمومي  ةدر نظری 92 ةحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ایجاد شده است، در مقام تفسیر ماد

هاي بشري از جمله حق ضمن آنکه حق بر سالمتي و سایر حق 2۱۱۱خود در سال  94شماره 

مسکن، كار، آموزش، حیات، عدم تبعیض، منع شکنجه و ... را الزم و ملزوم یکدیگر قلمداد  تغذیه،

اي گسترده از عوامل  كرد، ابراز داشت كه باالترین استاندارد قابل حصول سالمتي بر مقوله

با خشند تا در آن مردم بتوانند به زندگي توأم ب مي اعتال را شرایطي كه دارد تکااقتصادي ا -اجتماعي

هاست، اعم از تسهیالت، خدمات، كاالها و شرایط الزم براي  سالمتي و آنچه كه ضامن سالمتي آن

بدیهي است با توجه به ابعاد و گستره  .نیل به باالترین استاندارد قابل حصول سالمتي دست یابند

عامل اي، این ویروس را مي توان  خسارات انساني ناشي از ویروس كرونا در سطح ملي و منطقه

بحراني جهاني را دامن زده  ،در این مقطع حساس كه كرونا .تهدیدكننده سالمتي عموم قلمداد كرد

و سازمان جهاني بهداشت، سازمان ملل متحد و سایر نهادهاي جهاني و منطقه اي را درگیر ساخته، 

به شمار مي  هاي بین المللي تعهد حداقلي هر دولت همکاري بین المللي با سایر دولت ها و سازمان

ایجاب مي نماید كه هر دولت تمام تمهیدات  9عالوه بر این اصل احتیاط و مراقبت مقتضي .آید

 مورد الزم را براي جلوگیري از گسترش ویروس كرونا به سایر كشورها به ویژه كشورهاي همجوار

 خویش از خطر دفع. نباشند خویش كشور نجات اندیشه در صرفاً و دهند قرار اتخاذ و بیني پیش

 .(9۹1۱، )زماني شود تمام دیگران افکندن مخاطره به بهاي به نباید

 

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی-4-5

شاید كنترل  .توجه خاص شده است ،در میثاق حقوق مدني و سیاسي نیز به موضوع تردد افراد

المللي حقوق مدني و سیاسي باشد )عبور و مرور  میثاق بین 92 ةعبور و مرور آزادانه در تضاد با ماد

همان ماده،  ۹آزادانه براي افراد مقیم آن كشور و خروج آنها را به رسمیت شناخته( اما مطابق بند 

                                                           
1- Diligence Due 
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چنانچه محدودیت تردد جهت حفظ امنیت ملي و سالمت عمومي باشد بالمانع است و در پایان 

از سویي . از حق ورود به كشور خود محروم كند توان بدون مجوز ذكر مي كند كه هیچ كس را نمي

موجودیت ملي را  ،العاده حقوق مدني و سیاسي هرگاه یک خطر عمومي فوق 4 ةبر اساس ماد

توانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در میثاق  تهدید كرد و رسماً آن تهدید اعالم شود، كشورها مي

الملل نبوده و منجر به تبعیض  مغایر با حقوق بین ،كه آن تدابیر را اتخاذ نمایند مشروط بر آن

 .(9۹1۱، )قاسميد اصل و منشاء مذهبي و اجتماعي نشومنحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، 

 

 دیگر اسناد-4-6

 كلیه امحاي كنوانسیون 92 و 99 نژادي، مواد تبعیض اشکال كلیه رفع كنوانسیون ۵ ةمادهمچنین در 

 96 ةماد، اروپا اجتماعي منشور 99 ةماد، كودک حقوق كنوانسیون 24 ةماد ،زنان علیه تبعیض اشکال

درنهایت . (9۹1۱یان، ئ)آقابابا حق بر سالمت نیز بیان شده است مردم و بشر حقوق آفریقایي منشور

حقوق بین الملل سالمت كه با تکیه بر اسناد بین المللي مختلف و نهادهاي گوناگون نظارتي اینکه 

اي و جهاني و با محوریت سازمان جهاني بهداشت در حال توسعه است با  ملي، منطقه در سطح

 اولیه هاي مراقبت: كشید خواهد نظم به را آنها زمان ظرف در كه مفاهیم جدیدي مواجه شده

 بر حق میان این در(. انساني امنیت) بهداشتي امنیت و سالمت، ارتقاء بهداشتي، عدالت بهداشتي،

هاي  اي سالم و خلق سیستم نقش مهمي در حركت به سوي جامعه ،عنوان حقي بشريه ب سالمت

ترین  ترین و در عین حال پیچیده بهداشتي عادالنه ایفا مي نماید. حق بر سالمت یکي از گسترده

اني دیگر حقوق بیحقوق بین الملل سالمت و به  .آید المللي به شمار مي هاي بشري در نظام بین حق

سالمت مبین آن است كه سرنوشت تمام افراد بشر، به یکدیگر وابسته است. اگر در حوزه جهاني 

حقوق اقتصادي،  ةهاي بشري است، در حوز محور سایر حق« حق حیات»حقوق مدني و سیاسي، 

مركزي و محور سایر حقوق اقتصادي، اجتماعي و  ةهست« حق بر سالمتي»اجتماعي و فرهنگي، 

ونا كه سالمت جامعه بشري را در معرض خطر قرار داده و جامعه ویروس كر .فرهنگي است

جهاني را به تکاپو واداشته است بیش از هر چیز وحدت بهداشت و سالمت جامعه جهاني و 

 .(9۹1۱، )زماني عوامل جدید را به تصویر كشیده است پذیري آن در مقابل آسیب
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  اقتصادیامنیت  بر ویروسثیر کروناأت-5

 امنیت سرد، جنگ خصوص طي دوران تا اواخر قرن بیستم و به جهاني دوم جنگ ازدر دوران پس 

 و نظامي امنیت هاي حوزه و بوده موجود دغدغه ترین مهم خارجي تهدیدات مقابل در كشورها

 گیري شکل و سرد جنگ یافتن پایان با .است بوده توجه مورد اقتصادي امنیت از بیش ،سیاسي

عنوان  هاي امنیتي دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادي به اولویت الملل، بین نظام در جدید روابط

الملل و جریان  روند جهاني شدن، گسترش تجارت بین .ترین شاخص امنیت ملي مطرح گردید مهم

ترین عواملي هستند كه امنیت اقتصادي را در صدر توجهات امنیتي قرار  ها، مهم المللي سرمایه بین

گذاران داخلي و  وري كه فراهم كردن بسترهاي مناسب براي حمایت از سرمایهط داده است. به

)عزتي و  هاي خارجي در كشورها، بدون وجود امنیت اقتصادي میسّر نیست جذب سرمایه

كامالً دنده هاي یک ماشین بزرگ  اقتصاد كشورها در دنیا همچون چرخدر واقع  .(۱: 9۹۱7دهقان،

المللي همچون كرونا باعث ایجاد اختالل در  وقوع یک بحران بینو  استبه هم پیوسته و مرتبط 

متغیرهاي اقتصادي كشورها مي شود. كاهش تولید در سطح دنیا موجب كاهش تقاضا براي مواد 

اولیه در صنایع مختلف مي شود، این كاهش خود بر سطح درآمد كشورهاي صادركننده مواد اولیه 

 اي باعث ایجاد یک ركود بزرگ اقتصادي مي شود رخهاثرگذار بوده و این روند به صورت چ

 هاي شاخص ترین در حال حاضر، امنیت اقتصادي، یکي از مهم .(9۹11، )آزادي

ها  ترین گام براي آن كشورهاي در حال توسعه، جوامعي هستند كه اولین و مهم .است یافتگي توسعه

اقتصادي مطلوب براي ارتقاي تولید و دستیابي به امنیت اقتصادي است تا در پرتو آن به یک نظام 

گاه به رفاه اقتصادي یا تقلیل كمبود كاالها و خدمات كه هدف نهایي  كارآیي منبع دست یافته و آن

 ترین مهم عنوانبه  اقتصادي امنیتاما  .(9۹: 9۹۱9)جهانیان، هر نظام توسعه یافته است، برسند
 :دارد بعد دو نیافتگيتوسعه  شاخص

 

 گذاری سرمایه امنیت -5-1
 اعتماد كه است حقوقي و سیاسي اجتماعي، شرایط از نهادینه اي چارچوب ،گذاري سرمایه امنیت

 را حقوقي معامالت امنیت و افراد جاني امنیت و كرده جلب را سرمایه گذاران و انداز كنندگانپس
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 نشان را مطلوبي وضعیت ، اي جامعه گذاري در سرمایه امنیت هايشاخص كند. هرگاه مي تضمین
 :از عبارتند هاي كليشاخص این شد. خواهد اقتصاد رشد موجب چارچوب نهادینه این دهد،

 گذاري سیاست و سیاسي )ثبات اقتصاد؛ عملکرد و دولت باتث پرتو در سیاسي ثبات ريبرقرا-
 ؛اقتصادي( صحیح

 سیاسي؛ و حقوقي مدني، هايآزادي پرتو در مردمي مشاركت-

 دولت؛ توسط قراردادها ابطال خطر كاهش و قانون حاكمیت پرتو در سالم حقوقي نظام-

 مالي؛ فساد میزان كاهش پرتو در سالم اداري نظام-

 و داخلي منازعات و ها جنگ خطر قومي، هايتنش كاهش پرتو در سیاسي خشونت میزان كاهش-
 .سیاسي تروریسم میزان

 
 درآمد و اشتغال امنیت-5-2

 اشتغال مسیر در جامعه یک افراد كنترل از خارج طرد هرگونه فشار به معناي درآمد، و اشتغال امنیت
 امنیت است طبیعي .است جامعه آن اقتصادي رفاه متوسط سطح به دستیابي براي درآمد كسب و

-شاخص بنابراین بود؛ خواهد پذیر امکان گذاريسرمایه امنیت با یا همراه امتداد در درآمد و اشتغال

: 9۹۱9، )جهانیان باشد از امنیت سطح این در مالک باید سرمایه گذاري امنیت براي گانه پنج هاي

 كار دستور در كه شده، گرفته نظر در اقتصادي امنیت براي نیز دیگري بعد اقتصادي ادبیات در .(94
 دو كه با  نامید؛  «دولت اقتصادي منیتا» توان مي را بعد این دارد. قرار كشور ملي هر امنیت

  «كشور اقتصادي نسبي شدر»و  «راهبردي و ضروري كاالهاي كشورها به سریع دسترسي»شاخص
 .(9۱ : 9۹7۹ )اینگاهارت، شود مي ارزیابي

ترین  پذیرتر بیش تر و آسیب ، اقتصادهاي ضعیفآن گیري همهكرونایروس و ثیر جهاني أبه رغم ت

و كارگران بخش هاي غیردولتي و خدماتي، ضربه را متحمل مي شوند و در این میان، افراد فقیرتر 

اند كه به كاهش میزان درآمد و ساعات  ثیرمحدودیت هاي اعمال شده قرار گرفتهأبه شدت تحت ت

سرمایه گذاري مستقیم همچنین  .هاي معادل، منجر شده است شغلي آنها به نسبت كل ساعت

كرونا در ایران اینرو از  .(9۹11)پیچس،  اما بدهي هاي خارجي افزایش یافته است ،خارجي كاهش

مختل شود و مقداري نیز تولید ملي كاهش  اي تا اندازهموجب شده كسب و كارها و فرآیند تولید 
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توان از  كه ميي وارداتي اما بسیاري از كاالها .یابد و به تبع آن درآمد ملي هم كاهش خواهد یافت

ها نام برد در زمان كنوني كه فرآیندهاي تجارت  لوازم الکترونیکي، رایانه، تلفن همراه و مانند آن

اشته ثیر گذأتروي قیمت كاالها  شودتوان مانند گذشته واردات انجام  جهاني مختل شده و نمي

این تورم  .اند درصد تورم قیمتي را تجربه كرده 9۱۱تا  ۵۱اي كه كاالهاي وارداتي بین  ، به گونهاست

اخیر رخ داده به خاطر  سالدر بسیاري از كاالهاي دیگر هم نمود یافته اما همه افزایش قیمتي كه در 

ر بروز یثیرهاي تورمي از قبل وجود داشته كه تأخأي ترشیوع بیماري كرونا نیست، بلکه یک س

له با بروز بیماري أین مسنمود ا  9.ها با كرونا همزمان شده است ثیرهاي زماني آنأاند و ت زماني داشته

كرونا و ركود اقتصادي در سطح جهاني و داخلي همزمان شد و متأسفانه در ایران ساختارهاي 

لي مانند احتکار و كمبود برخي ئنظارتي بر اقتصاد چندان قوي و جامع نیست و این منجر به مسا

فاصله توسعه یافتگي، تضعیف كرونا براي ایران تهدیدهایي مانند تورم و  در هر حال .كاالها شد

 .(9۹11ده و خواهد آورد )شمس الدیني، صادرات كشور، كسري بودجه كشور آور

نه  2ویروس كرونا یک تهدید انساني است و از نظر امنیت انسانيتوان گفت كه  با این اوصاف مي

شته و داثیرات زیادي أشود بلکه بر امنیت اقتصادي ت تنها تهدیدي زیست محیطي محسوب مي

دانند كه در صورت شیوع ناگهاني و سریع،  ها را تهدید جهاني مي ، این نوع بیماريداشتخواهد 

بودن و شیوع سریع آن در بین مردم،  شود و به دلیل كشنده ها انسان مي سبب مرگ زودهنگام میلیون

 فوق، رایطش در .(9۹11)آریا،  دهد  ها مجالي براي پرداختن به امور دیگر را نمي براي دولت
شده  آمادگي عدم و درماندگي نوعي گرفتار كرونا، نظیر نوظهور هاي چالش با مواجهه درها  دولت

 است؛ نوظهور تهدیدات قبیل این به آنها واكنش است، خطرناک تر درماندگي این خود از آنچه .اند
 امنیت سوي به  (دولت امنیت مثابه ملي )به امنیت از حركت و امنیت مباني بازاندیشي در بجاي

 امنیت تقویت قالب در معکوسي حركت ،)تهدید از حس ها آن رهایي و ها انسان امنیت(انساني 
 ها، دولت بیشتر گرایي درون خودمحوري و ها، دولت همکاري كاهش آن، كالسیک معناي در دولت

                                                           
ها یا افزایش قیمت  از نظر تولید )فضاي كسب و كار بخش خصوصي( مشکل داشتیم، به دلیل تورم 1۱به عنوان مثال در سال  - 9

 .رفت تأثیر خود را با وقفه زماني نشان دهد انرژي هزینه تولید افزایش یافت و انتظار مي
2
باشد. مراجعه شود  امنیت اجتماعي، امنیت اقتصادي و امنیت زیست محیطي ميامنیت انساني شامل: امنیت نظامي، امنیت سیاسي،  - 

 : بخش هاي مختلف امنیت انساني9به نمودار شماره 
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 هاي نوظهور چالش نوع و ماهیت دیگر، عبارت به خورد. مي چشم به، ... و آنها فزاینده اقتدارگرایي
 با مواجهه در آن، بر مبتني بین الملل نظام و كالسیک هاي دولت كه است اي گونه به كرونا نظیر

بنیان  در بازبیني بجايملت -دولت نظام واقعیت، این وجود با است؛ نقص مادرزادي دچار ها آن

 .(2: 9۹11است )موسوي و گل محمدي،  حركت در شدن تر چه سنتي هر مسیر در خود هاي

. توان به مانند گذشته بر دهکده جهاني و تجارت آزاد تأكید كرد نشان داد نمي ویروسكرونا رو  ازاین

همه كشورها در شرایط بحراني حس ملي گرایي باالیي دارند و سود، حاكمیت و مردم خود را در 

 .كننده این امر استیید أدهند، مواردي كه در مسایل بهداشتي بوجود آمده ت اولویت قرار مي
اندیشند و بیشتر اقتصاد  كشورها ابتدا به فکر مردم و اقتصاد خود بوده و سپس به اقتصاد جهاني مي

 .(9۹11)شمس الدیني،  كنند خود را تقویت مي

  
 (Hughes & Mong, 9111)هاي مختلف امنیت انساني  : بخش9نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 الملل مقابله با کروناویروس از منظر حقوق بینتکالیف و تعهدات دولت ها در -6

تري مي یابد  هر روز اهمیت بیش ،و حقوق بین الملل بهداشت و سالمت بشر حقوق در عصري كه

و امنیت انساني و بهداشتي به عنوان یکي از مؤلفه هاي اصلي حکمراني مطلوب بیش از پیش مورد 
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چه در -پیشگیري از شیوع و گسترش ویروس كرونا ها متعهدند در  مي گیرد، دولت تأكید قرار

اند یا  داخل كشور خویش و چه به سایر مناطق عالم و درمان افرادي كه به این ویروس آلوده شده

 .احتمال آلودگي را دارند تمام تمهیدات الزم را بیندیشند و از حداكثر امکانات خویش بهره گیرند

لمداد ق تالش حداكثر به تعهد خویش شهروندان سالمت  المللي دولت ها در تأمین اگر تعهد بین

شود، لیکن تعهد هر دولت به تضمین حیات ملت خود تعهد به نتیجه است، تعهدي كه فارغ از 

المللي خویش در وضعیت هاي  الملل كه به دولت مجوز عدول از تعهدات بین نظام حقوق بین

در  .ودي دولت و قانون اساسي هر كشور داردالعاده عمومي را داده است، ریشه در فلسفه وج فوق

عصري كه حق بر سالمتي به علت ماهیت و خصیصه بنیادین خود، حقوق انحصاري صاحبان 

تواند حقوق سالمت  هاي اقتصادي نیز نمي امتیازات دارویي را تعدیل ساخته است، تحریم

دادگستري كه در مهر ماه المللي  دستور موقت دیوان بین .شهروندان یک كشور را نادیده گیرند

در دعواي دولت جمهوري اسالمي ایران علیه ایاالت متحد آمریکا صادر گردید و رفع  9۹17

تحریم اقالم دارویي و بهداشتي را مورد تصریح قرار داد دقیقاً مؤید این پیام است كه در مقابله با 

یکدیگر همکاري كرده، و به هیچ هاي بین المللي باید با  ویروس كرونا همه كشورها و سازمان

ها، كه جملگي شهروندان جامعه بین المللي هستند  تضمین سالمت تمام انسان اي جز مالحظه

 .(9۹1۱، )زماني نیندیشند
الملل  المللي از منظر حقوق بین هاي بین ها و سازمان در مقابله با پاندمي كروناویروس تکالیف دولت

هاي آنها حقوق  بشر مفروض است و با توجه به تمامي ظرفیتالملل  به صورت كلي و حقوق بین

هاي نژادي و سیاسي و  المللي را به اقدام بدون تبعیض و فراتر از محدودیت الملل بازیگران بین بین

ها  المللي دولت جغرافیایي و ملي مکلف مي كند. براي این مهم الزم است كه در اجراي تعهدات بین

المللي موثر، رعایت اصول شفافیت و استفاده از تمام ظرفیت ها  کاري بینها از طریق هم و سازمان

 :به منظور حفظ كرامت انساني اقدامات را به طرق ذیل انجام بدهند

شفافیت در ارائه اطالعات واقعي به منظور ارزیابي صحیح كشورها و سازمان هاي بین المللي از -

 ؛وضعیت و اتخاذ تصمیمات مناسب

 ؛بهداشتي منطقه اي در ارائه درمان به بیماران و تهیه دارو و واكسنهاي  همکاري-

 ؛ارائه كمک هاي پزشکي و بیمارستاني براي درمان بیماران و پیشگري از بیماري-
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 ؛رفع موانع حقوقي براي دسترسي كشورها به به دارو و امکانات پزشکي-

 ؛بدون تبعیضثر و واقعي از سوي كشورها به بیماران ؤارائه درمان هاي م-

 ؛يرساني از وضعیت شیوع بیمار هاي بهداشتي به افراد و اطالع ارائه اطالعات صحیح و آموزش -

 ؛حمایت از گروه هاي خاص مثل كودكان، زنان، معلولین، زندانیان و اقلیت ها-

 ؛فراهم كردن زمینه هاي حمایت جاني-

 ؛توجه به حقوق بنیادین انسان ها در زمان شیوع بیماري-

 ؛عدم تبعیض در درمان بیماري و پیشگري از آن-

 .(9۹11پروا،)بي كمک هاي مالي، پزشکي، دارویي، فني و آموزشي به كشورهاي كمتر توسعه یافته-
كه در مورد مقابله با ویروس كرونا ایراد  2۱2۱ژانویه  ۹۱به بیان دبیركل سازمان جهاني بهداشت در 

هاست نه اسارت در ترس و وحشت، زمان علم و آگاهي است امروز زمان مواجهه با واقعیت » :شد

 .«و زمان همدلي و همبستگي است نه متهم سازي یکدیگر شایعات، نه دامن زدن به

 

 گیری نتیجه

سازمان جهاني بهداشت در راستاي اهداف خود در  2۱۱۵در سال تر ذكرش رفت  همانطور كه پیش

زمینه مقابله با بیماري هاي واگیردار، از شیوه ها و ابتکارات خاصي پرده برداشت تا از مداخالت 

هاي عضو  این مقرره، دولت 4۹مطابق ماده  .الملل اجتناب شود غیر ضروري در تجارت بین

دارد سالمت عمومي را در معرض خطر قرار دهد توانند در هنگام بروز وقایعي كه امکان  مي

در ادامه تصریح شده كه این مخاطرات باید با دالیل علمي اثبات و  اقدامات مقتضي را انجام دهند.

ها در آن راستا اقدام متناسب انجام دهند و در آخر توصیه شده كه این اقدامات نباید ناقص  دولت

 سازمان يكارآمد و كاركرد تا شد موجب كرونا ویروس شیوعدر واقع  حقوق بنیادین بشر باشند.
 .تر مورد توجه موشکافانه قرار گیرند بیش ربط يذ يالملل بین ينهادها سایر و سالمت يجهان

و  است كرده متوقف را يانسان حیات يجار و معمول هچرخ ،كوتاهي مدت در كروناكه  طوري هب

ي الملل بین امنیت و صلح علیه يتهدید را كرونا شیوع تواند يم الملل بین حقوق حاضر، وضعیت در

 رسیدن .نماید اتخاذ يهای ميپاند چنین شیوع با مقابله منظور به يتمهیدات آینده، در و نماید قلمداد
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كروناویروس زیرا  .است مؤثرتري و كارآمدتر سالمت يجهان سازمان مستلزم يمطلوب چنین به

 افراد از زیادي ساختن شمار درگیر و سرایت باالي احتمال گسترش، سرعت دلیل به ،(91-وویدك)
دیگر  سوي از و (است توجه قابل اجتماعي -اقتصادي پیامدهاي داراي خود كه) زمان مقیاس در

پیوستگي و  چون خصایصي از برخورداري با كه شدنجهاني عصر در پاندمي این شدن پدیدار

 ها منجر شده و همچنین ازپذیري ملت آسیب وابستگي متقابل به باال رفتن درجه حساسیت و
 به تاریخي هاي بزنگاه مصادیق از تواند مي حقیقتا كند؛ مي حمایت دولت اقتدار حوزه شدن محدود

و باالخص  محیطي زیست و اجتماعي - سیاسي هاي حوزه در ژرفي اثرات داراي كه شمار آید

بر شرایط اقتصادي، افزایش و كاهش  كهتوان چنین گفت  كه مي  طوري  هب .بود خواهد اقتصادي

هاي مختلف  ها در زمینه هاي آن قیمت اجناس و كاالهاي تجاري و روابط بین كشورها و دولت

 یک تهدید انساني است و از نظر امنیت انساني، این ویروس با این اوصاف اثرگذار بوده است.

حق بر سالمت و پیروي از اما با توجه به اصل  شود محیطي محسوب مي تهدید امنیت زیست

المللي و اجراي حقوق  ها در تجارت بین مقررات سازمان سالمت جهاني با ایجاد محدودیت

د استنااز سویي با كاهش درآمد مواجه شده ایم.  واردات و المللي با كاهش صادرات و اقتصادي بین

گذاري  به افزایش سرمایهبهبود امنیت اقتصادي با بیان اینکه ، المللي پول به گزارش صندوق بین

در این دوران اما درست در نقطه مقابل ایستاده ایم چرا كه  ؛جامدان خصوصي و رشد اقتصادي مي

الملل و حتي حمل و نقل داخلي، زنجیره ارزش طیف وسیعي از  با مختل شدن تجارت بین كرونایي

اقتصادي شیوع  مخرب آثار و یافتهكاهش ها، محصوالت دچار اختالل شده و ظرفیت تولید واحد

  .كامال مشهود است ها این ویروس بر كسب و كارها و فعالیت هاي اقتصادي در كشور
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Coronavirus in the framework of international law and its impact on 

economic security 

Abstract 

While specific legal frameworks were provided for in the principles of 

international law regarding infectious diseases, including coronavirus, 

governments have managed the crisis more in accordance with their 

constitutions and regulations. In the case of the countries affected by Covid-12, 

reports indicate that their economic and social situation is unsatisfactory 

especially in developing countries. Therefore, in this article, with the aim of 

examining the coronavirus crisis in the framework of international law, we 

analyzed its impact on economic security; Using descriptive-analytical method 

and library studies, the research findings indicate that the restrictions created as 

a result of the coronavirus crisis in international trade relations as well as the 

implementation of international economic laws, threaten investment security and 

employment and income security. As a result, it affects primary resources, 

production, employment, income distribution and welfare. 

Keyword: Corona virus (Covid-12), International Law, World Health 

Organization, Economic Security 

 

 


