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 ییهایماریب ریو سا هایماریب یدیکرونا و نوع پد روسیو عویتوجه به ش با :هدف و زمینه 

د. به کنیم جادیها را اسالمت انسان یبرا یدارد مخاطرات جد یالمللنیکه توان انتشار ب

ن بحرا نی. وجود استیدر امان ن هایماریب نیبه ا بیاز آس یکشور چیکه امروز ه یطور

 و رفاه یمتمحافظت از سال یرا برا یالعادهافوق قداماتکند تا ایم مشخصکشورها برای 

د. ون باشقان بر اساس دیبا یعموم یدر مواقع اضطرار یاقدامات حت نیمردم انجام دهد. اما ا

 نیها را روشن کرده است که در ادولت فیتکل یاسیس یمدن ثاقیو م یمقررات حقوق بشر

ولت داقدامات  نیو همچنو حق سالمت  یبهداشت یهامردم به مراقبت یمقاله حق دسترس

ر ان نظمورد امع یدر صورت تزاحم با مقررات حقوق بشر یاجتماع یهاتیمحدود جادیدر ا

 .قرار گرفته است

 یلیلتح یفیبه صورت توص قیبوده روش تحق یاز نوع نظر قیتحق نیا ها:روش و مواد

ب و ناد، کتبه اس است و با مراجعه یااطالعات به صورت کتابخانه یآورو روش جمع باشدیم

 مقاالت صورت گرفته است.

ها تست و دولحقوق بشر ا قیآن در جامعه از مصاد نیمأت ندیحق بر سالمت و فرآ ها:یافته

 ها رادولت کرونا روسیو وعیهستند لذا ش یجهان یطابق با استانداردهامآن  نیمأموظف به ت

 باشد. مطابق با قانون دیبا تیمحدود نیساز نموده اما اتیوادار به اقدامات محدود

اصالت متون،  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا مالحظات اخالقی:

 شده است. تیرعا یدارامانت صداقت و

المت فراهم حق س نهیالملل در زمنیبه مقررات ب تیحاصله با عنا جهینت گیری:نتیجه

ه با قابلم یبحران دولت برا جادیبشر است و در صوت ا یاز حقوق ذات که نمودن حق سالمت

د محدو ومتناسب  دیها باتیمحدود نیا ستین دیمبسوط ال یاجتماع تیمحدود جادیآن در ا
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 مقدمه. 1

حق بر سالمت و حق حیات از حقوق بنیادین انسانی است و 

 قهری است کهغیرو انواع حوادث قهری  ءاضطبیعت زندگی اقت

های شدید قرار یببشر را در معرض آس حقوقتواند همواره می

دارد نن را آبه تنهایی توان مقاومت در برابر افراد داد که مسلماً 

 دارد.ی اجتماعی و قانونی هاارکو نیاز به همیاری و ساز

 (حفظ نظم و امنیت)یفه اولیه ها ضمن داشتن وظامروز دولت

مین و تضمین أت ،کارکردهای جدیدی به نام برقراری عدالت

اند دار شدهآسایش و آرامش و توسعه را نیز عهدهو رفاه  ها،حق

های مذکور ضربه نارسایی در هر کدام از حوزهو اختالل و 

ی به های جد  مهلکی به حیات انسان وارد و موجب آسیب

 .کندفراهم میرا اساسی حقوق بشر  نقضحیات انسانی و 

کی ی .نا استپاندمی که همانا شیوع ویروس کروآن نمونه اخیر 

ه ـده و جامعر بوـخ بشـرناک تاریـهای بسیار خطاز چالش

 .دچار شوک کرده استرا المللی بین

گیر از حوادث ناگواری بوده که های همهالبته شیوع بیماری

و  بشر همیشه در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده است

ا بله بقابرای مو المللی بیکار نشسته بر همین اساس جامعه بین

ه چرا ک .ها مقررات زیادی را به تصویب رسانده استاین بحران

ی و ها نیاز همکاری و همیاری جامعه جهانمقابله با این بحران

 .باشدها میهمیاری همه دولت

گیر سازمان جهانی ها برای مقابله بیماری همهلذا دولت

 2005و در سال  ند.سیس کردأت 1948در سال را بهداشت 

ع عمومی این سازمان دومین نسخه مقررات سالمت مجم

االجرا الزم 2007جهانی را منتشر کرد و سند مزبور در سال 

مقررات سازمان جهانی یک معاهده نیست ولی این سند  .شد

تنظیم  ،اساسنامه آن سازمان 21االجرا است و مطابق ماده الزم

 شده است و سازمان بهداشت جهانی بر اساس اساسنامه آن

مقابله با شیوع برای را  یاقدامات الزمکه موظف است 

المللی اسناد بین هذاعلی .انجام دهد رگیههای همبیماری

عه ـق بهداشت و سالمت توسط جامزیادی حمایت از حقو

که منشور ملل متحد  :المللی به تصویب رسیده است شاملبین

هایی حلها را متعهد به ترویج راهدولت 55مطابق بند ب ماده 

 اعالمیه 25برای مشکالت مربوط به سالمت کرده است و ماده 

المللی حقوق اقتصادی میثاق بین 12جهانی حقوق بشر و ماده 

به  بشر بررا اجتماعی فرهنگی حق برخورداری از سالمت 

کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون  .رسمیت شناخت

مایت از داشتن ری بر حیگرفع تبعیض علیه زنان و اسناد د

 .کید کرده استأترا حق سالمت بر بشر 

ضرورت پژوهش عنایت به توسعه اقتصادی و اجتماعی و 

تنیدگی جامعه جهانی و توسعه حمل و نقل و ارتباطات درهم

آمیز کشورها یک صلح ومستمر آنها و نیاز مبرم همزیستی 

ث عشود اما از سوی دیگر آثار منفی آن باتلقی می مثبت اتفاق

ردنی که با سرعت باورنک رگیههای عفونی و همانتقال بیماری

های پژوهشاست که نیاز  .نورددمیرا در هم  هامرزهای کشور

ر دها و کنترل آنها علمی و آکادمیک در شناخت این بیماری

ا ههای مقابله با این بیماریسطح جهان انجام گردد و راه

 .دداالجرا تدوین گرالزمو شناسائی و مقررات الزم و کافی 

ات بررسی معاهدات ناظر حق بر سالمت و اقدام ساختار تحقیق

گیری از این معاهدات در مقابله ها با بهرهدولتساز محدودیت

می ها در پاسخ به پاندبا پاندمی شامل اقدامات اضطراری دولت

ها تاقدامات دولو المللی ناظر بر حق بر سالمت و اسناد بین

 با اقدامات بینحدودیت در مقابل پاندمی و تزاحم در ایجاد م

مقررات حقوق بشری و موارد دیگری که در این تحقیق 

این است توضیح داده شد و سواالت مطروحه در این پژوهش 

ها در رعایت حق بر سالمت بشر چگونه از وظایف دولتکه 

ق بر حالمللی الزامات کافی را برای ایجاد آیا مقررات بین ؟است

 ؟کندها را فراهم میالمت برای دولتس

ان نظر به اساسنامه سازمان عفرضیه در این پژوهش با ام

مقررات  .رسدبهداشت جهانی و مقررات خاص آن به نظر می

ها و کمبودها نقضسازمان بهداشت جهانی کارآمد نیست و 

 اردجدی در مقررات اولیه و عدم وجود مقررات ثانویه وجود د

 قررات سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی ونیاز است تا م

 .بازبینی شود

 

 . مالحظات اخالقی2

اصالت  تیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا

 شده است. تیرعا یدارامانت متون، صداقت و
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 ها. مواد و روش3

 یفیبه صورت توص قیبوده روش تحق یاز نوع نظر قیتحق نیا

اطالعات به صورت  یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل

ورت صاست و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت  یاکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

ق حقو قیآن در جامعه از مصاد نیمأت ندیحق بر سالمت و فرآ

طابق با مآن  نیمأها موظف به تبشر است و دولت

ا ا رهکرونا دولت روسیو وعیهستند لذا ش یجهان یاستانداردها

 دیاب تیمحدود نیساز نموده اما اتیار به اقدامات محدودواد

 مطابق با قانون باشد.

 

 . بحث5

 للیالمجایگاه حق بر سالمت در معاهدات بین. 1-5

شت سازمان بهدا یالمللنیحق بر سالمت در معاهدات ب گاهیجا

 سیسأسازمان ملل متحد ت یمجمع عموم یاز سو یجهان

 ریگهمه یماریان مقابله با بسازم نیا ی. فلسفه وجوددیگرد

است. در اساسنامه سازمان بهداشت  یالمللنیدر جوامع ب

آن سازمان در جهت  یمجمع عموم از سوی یمقررات یجهان

ه ب یپاندوم یهات حق بر سالمت در مقابله با بحرانیحما

در  ریدر بحران اخ ی. سازمان بهداشت جهاندیرس بیتصو

قع واآن آشکار شد. در  یهایئمحک آزمون قرار گرفت و نارسا

و  دیایب رونیآزمون سربلند ب نیسازمان نتوانسته است در ا نیا

ز ا یریلوگج ینتوانسته است برا یباور رقابلیعمالً به طور غ

ن سازما نیانجام بدهد. لذا ا یکار موثر ریاخ یپاندم وعیش

 یاد جدها مورد انتقها و دولتاز سازمان یاریمورد انتقاد بس

حران ببا  سازمان در مقابله نیا یهایار گرفت. احتمااًل ناکامقر

 آن سازمان جستجو کرد. یدر ضعف ساختار دیرا با ریاخ

است  یقهرریو غ یانواع حوادث قهر یاقتصاد یزندگ عتیطب

قرار  دیشد یهابیهمواره بشر را در معرض آس تواندیکه م

برابر آن ندارد  توان مقاومت در ییدهد که مسلماً افراد به تنها

 یافراد و ساز کارها ریسا یو مساعدت از سو یبه همکار ازین

 فیداشتن وظا ضمنها است. امروز دولت یو قانون یاجتماع

 یبه نام برقرار یدیکارکردها جد تیحفظ نظم و امن هیاول

دار عهده زیو توسعه ن شیعدالت و حق بر سالمت رفاه و آسا

 نیبر ا یحقوق بشر یت جهاناند اکثر اسناد و الزاماشده

در هر  ییاند اختالل و نارسانموده دیکأها تکارکردها دولت

انسان وارد و  اتیبه ح یمهلک همذکور ضرب یهاکدام از حوزه

حقوق بشر و متعاقب آن حق بر سالمت  یموجبات نقض اساس

از  تواندیم هایینارسا نیا تیوضع نیدر ا دینمایرا فراهم م

رخ دهد. نمونه  گریها و افراد ددولت یو سلب یجابیعملکرد ا

 یدیجد یهاکرونا است. چالش روسیو وعیکه ش یپاندم ریاخ

و قدرت  ینیبجهان یبشر اعم از فلسفه زندگ یزندگ یفرآور

 ستیها تعامالت افراد زدانش و توان دولت یو کارآمد عتیطب

 رهیحقوق بشر و غ یو رفاه عموم یارتباطات اقتصاد یجمع

 شتریب وعیو ش یریشگیپ یکه دولت برا یرار گرفت به صورتق

اقدام به  یانسان تیو امن یسالمت عموم نیمأو ت یماریب نیا

ها مردم، اعمال نظارت نهیقرنط یانگارخاص جرم نیقوان وضع

 یگذارمردم و فاصله یهایها و آزاددر حق ییهاتیو محدود

و از همه  یتیحما یکارها یسازو هوشمند یاجتماع یکیزیف

اند لذا تالش الزم در حوزه نموده یپاندم تیمهمتر اعالم وضع

 تاس یبحران مهلک ضرور نیمقابله با ا یبرا یو عمل یتئور

(1). 

 

در  نیهای عضو سازمان بهداشت جهاوظایف دولت. 2-5

 بحران پاندمی

مطابق مواد  (WHO)های عضو سازمان بهداشت جهانی دولت

 ها تعهدات و وظایفی را متقبل شدهاساسنامه دولت 68تا  61

از جمله ارائه گزارش سالیانه در مورد سالمت مردم  است که

تصمیمات سازمان  ءگزارش سالیانه در مورد نحوه اجرادر 

-ها و کنوانسیوننامهراجع به موافقت ،بهداشت جهانی بهداشت

 ،انین و مقرراتها و مقررات و همچنین تعهد به ارائه فوری قو

 .آمارها در حوزه سالمت و بهداشت عمومی استو ها گزارش

ها را تدوین مقررات مذکور وظایف و تعهدات دولتاین ا ام 

سفانه الزامات حقوقی موثری در پیگیری و أنموده است و مت

را نیاورده است لذا چنانچه اگر بعضی از  ءپاسخگو کردن اعضا

گونه مجازات قابل نمایند هیچ یطاز مقررات مذکور تخ ءاعضا
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 56اجرایی در مقررات مذکور ذکر نشده است ولی در ماده 

ها اجازه داده است مقررات سازمان بهداشت جهانی به دولت

آن به ساز و کارهای و فصل که اختالفات خود را جهت حل 

دیوان دائمی داوری به حل و فصل  بویژه ازداوری مراجعه و 

 .ماینداختالفات استفاده ن

 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در این خصوص 75در ماده 

 اختالف در مورد تفسیر یایا آمده است که هرگونه مسئله 

له یصیا مجمع سالمت فو اعمال این اساسنامه از طریق مذاکره 

ینکه اشود مگر المللی دادگستری ارجاع میدیوان بینبه  بدنیا

 .(2)د توافق نماینالفات اختشیوه دیگر حل و فصل به طرفین 

نی در مقررات سازمان بهداشت جهاکه  نقضیبه لحاظ ذا هعلی

های مختلف به سازمان بهداشت صرفاً به دولت .وجود دارد

وجود  الزم به ذکر است عدمو کند می بسندهتذکر و توصیه 

ها که از انجام مقررات کردن دولت گورویه عملی در پاسخ

دم کنند و همچنین عسازمان بهداشت جهانی سرپیچی می

مد حل حقوقی را ناکارآاحراز رابطه علت و معلولی هرگونه راه

 .کرده است

های سازمان بهداشت جهانی برای الزم به توضیح فعالیت

یت عالاین امر فراتر از ف .مقابله با ویروس کرونا کافی نیست

است این موضوع با قدرت سرایت و نیاز رسمی این سازمان 

های د کرده است از حوزهمشکالت برای جامعه جهانی ایجا

 .المللی عمومی استحقوق بین

و نقص عملکرد  یضعف سازمان بهداشت جهانرسد به نظر می

 نیآن جستجو کرد. ا یدر مشکالت ساختار دیآن سازمان را با

که در قلمرو  یساختار یرادهایثر از اأمت یضعف ساختار

. عدم ضمانت باشدیوجود دارد م یالملل عمومنیحقوق ب

 یدر تمام ،یالملل عمومنیکارآمد در حوزه حقوق ب یجراا

و  یاز جمله در سازمان بهداشت جهان المللنیحوزه حقوق ب

 یشود. موضوع بهداشت عمومیمعاهدات آن سازمان مشاهده م

ها است. دولت یتیحاکم تیو حق بر سالمت در حوزه صالح

م را الز یهاانعطاف یتیها بطور معمول در قلمرو حاکمدولت

اساس  نیندارند بر ا یالمللنیب یهابا سازمان یدر همکار

ندارند و بر  یالمللنیب یالزم را با نهادها یهمکار یهادولت

اساس موضوع حق بر سالمت متحمل مشکالت مضاعف  نیا

حق بر  نهیمبهم و ناقص در زم هیشده است. وجود مقررات اول

 یبهداشت جهانسالمت از جمله نواقص موجود است و سازمان 

را که به آن سازمان  یکارآمد نیتاکنون نتوانسته است قوان

دهد به یم ینیتع فیوظا یجهت اجرا یالزم و کاف اراتیاخت

موثر  یعدم اجرا جتاًیو نت هیبرساند. فقدان مقررات ثانو بیتصو

مشکالت  گریعضو آن سازمان از د یهاو پاسخگو کردن دولت

در جامعه  یعمل هیم وجود رو. عدباشدیآن سازمان م یجد

سازمان  اتها از مقرردر پاسخگو کردن دولت یالمللنیب

ها در قلمرو حق تخلفات گستر دولت سازنهیزم یبهداشت جهان

 بر سالمت شده است.

 

ظام نتعهدات دولت در گستره حق بر سالمت در . 3-5

 حقوق بشر

حق بر بهداشت و سالمت بعنوان یکی از حقوق اقتصادی و 

تحقق آن شود که اجتماعی بشر بمنزله حقی قلمداد می

ر ضرورتاً مستلزم مداخله دولت است و این مداخله بیشتر د

 در کند اماحقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نمود پیدا می

این حال حقوق مدنی سیاسی مستلزم مالحظه ایجابی دولت 

 چراروند های مثبت بشمار مینیز هستند و از این حیث حق

ت از ی حمایتی دولها مالزمه منطقی یا مداخلهمندی آنبهره

اقتصادی و باب تعهد به حمایت دارد در طرف مقابل حقوق 

اجتماعی از آن رو که هرگونه مداخله تحدیدی دولت را 

 .(3)د شونها منفی محسوب میتابد و لذا این حقبرنمی

کند تا وضعیت شیوع ویروس کرونا، کشورها را ملزم می

ای را برای محافظت از سالمتی و رفاه مردم العادهاقدامات فوق

اقدامات. حتی در مواقع اضطراری عمومی باید  انجام دهند. این

ها در شرایط بر اساس قانون باشد. اختیارات که دولت

اضطراری دارند باید بر مبنای مقررات حقوق بشر، بویژه میثاق 

ها باشد. دولت( ICCPR)المللی حقوق مدنی و سیاسی بین

ممکن است برای اقدامات خویش نیاز به اختیارات اضافی 

اشند. چنین اختیاراتی باید محدود به زمان و فقط داشته ب

بصورت موقتی و با هدف باز گرداندن وضعیت طبیعی در اسرع 

وقت اعمال شود. حتی بدون، اعالم رسمی وضعیت اضطراری 

ها ممکن است، برای مقابله با بحران پاندمی بعضی از دولت
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باید ها مقررات حقوق بشر را موقتاً تعلیق کنند. این محدودیت

رآورده سازند و ـتناسب را ب رورت وـونی، ضـالزامات قان

های حقوق بشری در آمیز نباشد. ایجاد محدودیتتبعیض

صورتی مجاز است که بحران بوجود آمده زندگی جمعی مردم 

را تهدید کند. باید در نظر داشت بعضی از مقررات حقوق بشر 

، اقتصادی، المللیابداً قابل تعلیق نیستند. در میثاق بین

اجتماعی و فرهنگی حکمی در رابطه با تعلیق حقوق بشر 

های اجتماعی، آب و حمایتاست. حق مسکن، لحاظ نشده 

فاضالب و آموزش با استاندارهای مناسب و برقراری سطح 

زندگی مناسب در شرایط پاندمی قابل تعلیق نیستند. ام ا 

اجتماعات برخی از حقوق بشر نظیر آزادی رفت و آمد و آزادی 

به دلیل بهداشت عمومی و مطابق مقررات حقوق بشری بطور 

باشند تعلیق آن باید دارای شرایط ذیل موقت قابل تعلیق می

 باشد.

باید توسط قانون  هاعنی این محدودیتی -اول: قانونی بودن

 سرانه و نامعقول باشد. بینی شده باشد نباید خودپیش

 برای حفاظت از بهداشتها باید دوم: ضرروت این محدودیت

باشد و باید به یک نیاز  (ICCPR)عمومی و مطابق مقررات 

 اجتماعی پاسخ دهد.

ا منافع مورد ها باید متناسب باین محدودیت -سوم: تناسب

ن آیابی به عملکرد حفاظتی نظر باشد. یعنی باید برای دست

ود های موجمناسب باشد و باید کمترین مشکالت از بین گزینه

 برای مردم داشته تا به نتیجه مطلوب برسد.را 

ررات ـالف مقخر ـهیچ محدودیتی ب -چهارم: عدم تبعیض

وق آمیز باشد. کمیته حقالمللی حقوق بشر نباید تبعیضبین

 عبشر در مباحثات مربوط به اقدامات اضطراری در مورد شیو

Covid-19 ها بنفع بشر تظهار داشت. باید کلیه محدودیا

د رکو هیچ محدودیتی نباید به روش دلخواه اعمال تفسیر شود 

(4). 

ه نماید کبا این حال اصل احتیاط و مراقبت شخصی ایجاب می

هر دولتی تمام تمهیدات الزم برای جلوگیری از گسترش 

 ایرپاندمی اخیر )ویروس کرونا( را به نسبت جامعه خویش و س

 .(5) بینی و مورد اتخاذ قرار بدهدکشورها مورد پیش

مه و اساسنا یالمللنیها مطابق مقررات بدولتروشن است که 

 مکلف به فراهم نمودن حق بر سالمت یسازمان بهداشت جهان

بر اساس  دیحق با نیافراد جامعه خود هستند و ا برای

و  کسانیهمه کشورها به طور  یبرا یالمللنیب یانداردهااست

ا اعمال شود. اما فراهم نمودن حق بر سالمت ب ضیبدون تبع

ز ارها مند بودن کشوبه بهره ازمندیقابل قبول ن یانداردهااست

 نیبوده تا ا یو اقتصاد یاسیسطح قابل قبول از توسعه س کی

ی رابرا  یبهداشت یهاها بتوانند حق بر سالمت و مراقبتدولت

 ایعقب مانده و  ریکنند. جوامع فق جادیا خودمردم  کشور

ب مناس یداشتبه یهارساختیبلحاظ فقدان ز افتهینتوسعه

مناسب  یاست فراهم نمودن حق بر سالمت با استانداردها

ر د یو اقتصاد یاسیعدم توسعه س گرید یناتوان هستند از سو

ق ررات حقوپا را فراتر از مقها از دولت یاز جوامع، بعض یبعض

جهت مقابله با  یاجتماع یهاتیمحدود جادیدر ا یبشر

و  یاز حقوق شهروندان تعد یاریگذاشته و به بس یپاندم

 یالمللنیاقدامات مطابق مقررات ب نیکه ا ندینمایتجاوز م

 .ستین رفتهیپذ

 

حق حیات و حق بر سالمت از دیدگاه مقررات . 4-5

 ومیالملل عمحقوق بین

ها متعهد شدند از طریق منشور سازمان ملل متحد دولت

حقوق بشر را ارتقاء دهند. در اعالمیه جهانی حقوق بشر در 

بر اهمیت اساسی بهداشت و حمایت اجتماعی تأکید  25ماده 

االجراء که این پیمان از جمله مقررات الزم دارد در حالی

انونی حقوق بشر ای برای تعدادی از معاهدات قنیست. ام ا پایه

ای و ملی به قانون است. اصول آن در سطح جهانی، منطقه

وق ـخشی از حقـدودی زیادی بـتا حده است و ـتبدیل ش

دهد. حقوق بشر یک آفرینش المللی عرفی را تشکیل میبین

المللی است و کشورهای از سراسر آفریقا، آسیا و مشترک بین

داشتند. حق زندگی،  نقش مهمی در توسعه آنهاآمریکا التین 

های و بسیاری از پیمان( ICCPR)1 6که در ماده  همانطوری

                                                           
به تصویب رسید این  1966المللی حقوق بشر است که در سال یک معاهده بین 1

سازد تا طیف وسیعی از حقوق بشر از جمله موارد مانند ها را قادر میمعاهده دولت
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ترین ای تأیید شده است. کمیته حقوق بشر آن را عالیمنطقه

کند که حتی در شرایط درگیری مسلحانه و حق توصیف می

کند سایر موارد اضطررای عمومی که حیات کشور را تهدید می

 سیت.هیچگونه تعد ی به آن مجاز ن

ید ها در حفاظت از زندگی افراد این است که باوظیفه دولت

ن اقدامات مناسبی را برای رسیدگی به شرایط عمومی که ممک

 کند مانند شیوع است زندگی آحاد مردم و جامعه را تهدید

در  هاایذر، سل یا ماالریا انجام دهند. اقدام الزمی که دولت

 Covid-19با ه چارچوب مقررات حقوق بشری برای مقابل

که شورای  باشد، باید در نظر بگیرند. همانطوریمفید می

حقوق بشر بیان نمود: اقدامات الزم برای رسیدن به یک 

 زندگی مناسب و برای حمایت از حق زندگی و برای اطمینان

د اننمها و خدمات اساسی از دسترسی افراد بدون تأخیر به کاال

 واقدامات برای ترویج  سرپناه و بهداشت و سایر آب، غذا،

 باشد انجام دهند.تسهیل شرایط عمومی جامعه می

های حقوقی در سطح حق سالمت و بهداشت در توافقنامه

 12ه ای وجود دارد از جمله در مادالمللی، ملی و منطقهبین

 کندمیثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بیان می

در برخوداری از کس را کشورهای عضو این میثاق حق هر

ه رسمیت ـهداشت جسمی و روانی بـد بدارـرین استانـباالت

 د.شناسمی

با  سهیدر مقا یعموم المللنیشد حقوق ب اشاره که یهمانطور

 تی. فقدان حاکمبردیرنج م یاز ضعف ساختار یحقوق داخل

 یالمللنیموثر و مقررات ب یو عدم اجرا کسانیواحد و مقررات 

 نیدهد. ایالملل نشان محقوق یهاهنیدر همه زم شیخو

است. فقدان  انیمشکل در قلمرو حقوق بر سالمت هم نما

و به دنبال آن  هیکارآمد و عدم وجود مقررات ثانو هیمقررات اول

متختلف در حوزه حق بر  یهادولت یانگار تیو عدم مسئول

باشد یم نهیزم نیگسترده در ا یهایسالمت موجب نارسائ

 ریاز سا دیبا یالمللنیمشکالت جامعه ب نیاز ات رفبرون یبرا

وق ـحق اهدات،وق معـحق ،یالملل عمومنیوق بـمنابع حق

                                                                                          
های بیرحمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز را آزادی از شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات

 آور کند.را برای اعضاء الزام ت آنممنوع و رعای

 نی. تا از اندیحقوق استفاده نما یو اصول کل یالملل عرفنیب

الملل فائق آمده و نیبر ضعف حقوق ب یبتوانند تا حدود قیطر

 یریگجلو دیجد یپاندم یهابتوانند از بوجود آمدن بحران

 .دینما

 

ها در مبارزه پاندمی و کننده دولت. اقدامات محدود5-5

 تزاحم با مقررات حقوق بشری

را برای اعمال اقتدار  یهایمقررات حقوق بشری محدودیت

ه کند. چارچوب حقوق بشر پیچیده است. بها فراهم میدولت

 و آگاه به حقوق بشر نیستندکه متخصص  راحتی برای کسانی

ر حال رعایت حقوق بشر د قابل درک نیست با ایننها برای آ

 قوقشرایط فعلی از اهمیت باالیی برخوردار است و معاهدات ح

 مانند سازمان ملل متحد، اتحادیههای بشری توسط سازمان

اس اس مریکائی و شورای اروپا برآفریقا و سازمان کشورهای آ

ایجاد شد. و مرزهای  1948اعالمیه جهانی حقوق بشر سال 

ارات ختیقانونی شناخته شده و قابل قبولی را برای استفاده از ا

ای ها برکند این مقررات برای استفاده دولتدولت فراهم می

 شر ازگیر قابل اعمال است. حقوق بهای همهمبارزه با بیماری

 هارای دولتـالمللی و قوانین داخلی بطریق معاهدات بین

لت اشخاصی که از طرف دواالجرا است. موسسات دولتی و الزم

 کنند وظیفه دارند حقوق بشر را محترم بشمارند.عمل می

مهمترین مقرره حقوق بشری، احترام به حق حیات و حفاظت 

 ت.های بهداشتی اساز آن برای آحاد مردم، که شامل مراقبت

 جرامی اکافی را برای مبارزه پاندکه اقدامات موثر و  یکشورهای

رات بیماری و جلوگیری از شیوع آن، مقرنکنند، مانند کنترل 

 حقوق بشری را نقض خواهند کرد. دسترسی به آب بهداشتی و

ی گیر ضرورغذای سالم برای جلوگیری از انتشار بیماری همه

 ود در مبارزه،ـع خـد استفاده از منابـاست. کشورها بای

 مبتال را متعادل کنند. بیماران گیر، شیوع آنهای همهبیماری

ی روقعهای قلبی رطان، ماالریا و دیابت و سل و یا بیماریبه س

 از همان سطح حقوق بشری برخودارند.

ها ضمن ارتقاء حق زندگی و بهداشت باید اقدامات را با دولت

سایر تعهدات حقوق بشر، بویژه حقوق مدنی و سیاسی همسو 

کنند. حق حفظ حریم خصوصی و آزادی رفت و آمد و سایر 
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که ممکن است رعایت شود.  ر باید تا آنجائیحقوق اساسی بش

ها محدود شود ام ا تواند توسط دولتحقوق مدنی و سیاسی می

برای ایجاد محدودیت سه شرط الزم است. او ل: توسط قانون 

: در خدمت یک هدف قانونی به عنوان بینی شود دو مباید پیش

: در یک جامعه ظت از سالمتی و ایمنی باشد و سوممثال حفا

دمکراتیک ضرورری است عالوه بر موارد مذکور اقدامات با 

که امکان  اهداف تعیینی متناسب و موثر باشد و تا آنجائی

گیر معیار مه می دارد، اقدامات موثر در مبارزه با بیمار همه

است و نباید تبعیض در زمینه اجراء قانون، بر اساس جنسیت، 

صیات شخصی قومیت، منشاء ملی، مذهب، سن، و سایر خصو

های خاص در مقایسه با کل که در رفتار بهتر و بدتر گروه

های قومی خطر جمعیت وجود داشته باشد. شواهدی که اقلیت

دارد که  دوجو Covid-19بیشتری از مرگ و میر ناشی از 

ای را برای گروه خاص در ممکن است اقدامات پیشگیرانه

 .(4)د جامعه توجیه کن

الملل عمومی هذا تردید نیست که در مبانی حقوق بینعلی

 زویا در شرایط استثنائی و با دستاهافزایش اختیارات دولت

های حقوقی قرار حقوق فردی و اجتماعی مورد پذیرش نظام

ونا کر گرفته است. با این حال افزایش اختیارات جهت مقابله با

، ممنوعیت ها و مقررات منع آمد و شدو اعمال محدودیت

 اشغال، قرنطینه و فراتر از این تعیین مجازات سخت برای

 ریمناقضان قوانین مسئله کرامت انسانی حق آزادی افراد و ح

شخص و منع بازداشت افراد را پیش کشیده است تا اینکه 

فظ توازون میان وفاداری به حقوق مذبور و ضرورت ناشی از ح

ای هها و دغدغهرانیس نگأحیات و سالمت افراد، امروز در ر

 .(6)حقوق بشری قرار گیرد 

اصل  یو تزاحم با مقررات حقوق بشر یمپاندکید شود تأباید 

ها از طرف دولت تیحاکمقالل سرنوشت و است نییحق تع

شده است و مقررات حقوق  رفتهیالملل پذنیمقررات حقوق ب

 تیرسمه را ب ییهاتیها و محدوداقتدار دولت یبرا یبشر

ارند حق د یها در مبارزه با پاندمدولت نیشناسد و همچنیم

اجتماعات  جادیبشر را محدود کنند مثل حق ا قاز حقو یبعض

 انیب یدر آزاد تیرفت و آمد و محدود یمنع آزاد ز،یآمصلح

و  نهیو قرنط یاجتماع یگذارجهت انتشار اخبار دروغ، فاصله

مورد  دیها نبانهیزم نیها در ااما اقدامات دولت رهیغ

 هاستفادآمده سوءبوجود  تیو از وضع ردیاستفاده قرار گسوء

 ندیاستفاده نما یاسیبه اهداف س دنیرس یرا برا و آن ندینما

ها در مبارزه با ها که توسط دولتتیمحدود نیا هذایعل

جنس، نژاد و قوم و  ضیبدون تبع دیبا شودیم جادیا یپاندم

محدود،  دیبا تیمحدود نیا یاعمال شود. از طرف رهیو غ گرید

 د.متناسب باش ،یالزم قانون

ررات ا مقگیری برای ارزیابی باقدامات الزم برای مبارزه با همه

ا برا  ها نیز موظفند اقداماتحقوق بشر باید انجام شود. دولت

ز شرایط موجود تنظیم کنند. حتی اگر قرنطینه و استفاده ا

تدا ر ابها و موقعیت جغرافیایی باشد این، اقدامات باید دداده

 ییرات مثبت در میزان بیماری وگیری باشد. تغتوسعه همه

کننده باید دهد که چنین اقدام محدودمرگ و میر نشان می

 ومتناسب با وضعیت موجود باشد. بنابراین ارزیابی مداوم 

شفاف مبتنی بر دانش نیاز است. هنجارهای خاص حقوق 

بشری مانند حق حیات و حق رفت و آمد، قطعاتی در یک 

مر تقسیم هستند، پیامد این اقابل و غیرسیستم بهم پیوسته 

 سازیپارچهها باید از منظر یکاین است که حقوق و آزادی

ق متعادل شوند. اگر ردیابی، الکترونیکی با محدود کردن ح

های را برای آزادی رفت و آمد حریم خصوصی، محدودیت

 .(7)ت ایجاد کند. این اندازه برای حقوق بشر قابل قبول اس

 

 سازمان بهداشت جهانی و ارزیابی عملکرد. 6-5

(WHOمطابق معاهدات بین )المللی در بحران پاندمی 

سیس شد و در سال أت 1948سازمان بهداشت جهانی در سال 

 از سوی مجمع عمومی این نهاد مقرراتی را به تصویب 2005

بق طام .شد ءاالجراالزم 2007ور در سال زبمقررات م .رساند

مقررات بهداشت جهانی مقرر نمود که هدف این  2ماده 

 .المللی استگیر بینسازمان جلوگیری و کنترل بیماری همه

ها و چنانچه منظور از جلوگیری پیشگیری شیوع این بیماری

 کنترل آن اقدامبه ها منتشر شده باشد نسبت این بیماری

ر کشور دیگبا توجه به جابجایی افراد از کشوری به  .نماید

 .کندانتقال بیماری با سرعت زیاد شیوع پیدا می
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 هانیجنیاز به همکاری و همیاری  این بیماریلذا برای مقابله 

ها دولت 13ماده  3رسانی به موقع بر اساس بند اطالع .است

های پس از اطالع از شیوع بیماری 24 ظرف موظف هستند

اطالع ( WHO)آن را به سازمان جهانی بهداشت  رگیههم

این  11ماده  1دهند و سازمان موظف است بر اساس بند 

د انناگفته نم .اطالعات را در اختیار سایر کشورها قرار دهد

آور مطالبات مشکالت سازمان بهداشت جهانی رشد سرسام

ها به ویژه در دو بخش ملت از سوی بهداشتی و سالمتی

های هزینهافزایش  مین اجتماعی وأهای بهداشتی و تمراقبت

بهداشتی به لحاظ خدمات پزشکی و تخصصی شدن خدمات 

پزشکی مرتبط با اینترنت و فضای مجازی فاصله برخی از 

محور های بهداشتی عدالتکشورهای در حال توسعه و سیاست

 مدیریتی و ضعف ساختارای به لحاظ فقر اقتصادی و بودجه

ه شده که موجب شدوری نظام سالمت بهره موجب نقض در

در بعضی از کشورها موجب تضعیف حرکت و تکامل نظام که 

ها و تعیین اهمیت این بیماری گرددزیستی و حقوق بشر 

این مقررات به عهده دبیرکل سازمان  120مطابق ماده 

 .باشدمی

 

 هامقررات حقوق بشر و تعلیق حق. 7-5

های فراگیر که گفته شد در زمان شیوع بیماری همانطوری

تواند های دولتی برای حفظ سالمت مردم میماتخاذ اقدا

موجب تزاحم حقوق بشری گردد. برای نمونه ایجاد قرنطینه، 

گذاری اجتماعی و محدودیت حق رفت و آمد ممکن فاصله

است با مقررات حقوق بشری تزاحم داشته باشد. در چنین 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجازه  12ماده  3وضعیتی بند 

ها محدود گردد البته باید این عمال برخی حقداده است که ا

اقدامات متناسب، ضرورری، و بدون تبعیض باشد بسیاری از 

ی ناشی از شیوع ویروس کرونا ها با اعالم وضعیت اضطراردولت

 1حالت تعلیق درآوردند. مطابق بند ه برخی از حقوق بشر را ب

میثاق حقوق مدنی و سیاسی وضعیت تعلیق حقوق  1ماده 

ر به هنگام موقعیت اضطررای را به رسمیت شناخته است. بش

ی عمومی که آن به هنگام بروز وضعیت اضطرار 1 مطابق ماده

های طرف میثاق با افکند دولتحیات ملی را به مخاطره می

منظور عدول از ه اعالم رسمی چنین وضعیتی، اقداماتی ب

مطابق مقررات میثاق و تعلیق برخی از حقوق بشر اقدام کنند. 

میثاق  4ن ماده یکمیته حقق بشر با تبی 29نظریه شماره 

حقوق مدنی و سیاسی وضعیت تعلیق حقوق بشر را مورد بحث 

این نظریه تعلیق باید  1از ماده  2قرار داد مطابق با بند 

حدی باید ه ی بطراراستثنائی و موقتی باشد. ثابتاً وضعیت اض

ها دهد ثالثاً دولتباشد که حیات ملی را در معرض خطر قرار 

ی باید در چارچوب قانون اساسی در زمان وضعیت اضطرار

کمیته حقوق  29عمل کنند. مطابق با نظریه عمومی شماره 

ها برای اعالم وضعیت اضطررای باید به مقررات بشر، دولت

ها فقط در حقوق بشر توجه کافی داشته باشند و لذا دولت

را اعالم کنند.  توانند چنین وضعیتیصورت ضرروت می

بنابراین به هنگام وضعیت اضطررای تعلیق حقوق بشر باید 

بطور مضیق تفسیر شود. فقط آن دسته از حقوق را قابل تعلیق 

است که تعلیق آنها برای غلبه بر وضعیت بحرانی ضرورت 

نظریه عمومی  4ماده  1بند  داشته باشند. عالوه بر این اساس

ها موظفند در هنگام تعلیق تکمیته حقوق بشر دول 29شماره 

اصل عدم تبعیض را رعایت کنند این بدین معنی است که 

جنسیت و قومیت و زبان  نا رنگ، نژاد،تعلیق حقوق بشر بر مب

و مذهب خالف مقررات حقوق بشر است. و همچنین مطابق 

همان نظریه برخی از حقوق از قبیل حق حیات،  4ماده  2د بن

برداری، آزادی اندیشه، آزادی   ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت

 .(8)ت فرهنگ و وجدان قابل تعلیق نیس

بر اساس مقررات  یمقابله با پاندم یها برادولترسد به نظر می

در  قیها را به حالت تعلاز حق یبرخ یو داخل یالمللنیب

لحاظ عدم ه ب افتهیناز کشور توسعه یاما در برخ آورندیم

قانون در آن جامعه استقرار  تیاکموجود مقررات شفاف و ح

 ریبحران اخ جهیبه وجود آمده در نت یاست از فضا افتهین

 یاسیاستفاده نموده است و از آن در جهت منافع سسوء

خود  یاسیها به دنبال اهداف سدولت نیاستفاده نمودند و ا

در  یناظر حقوق بشر یهالحاظ فقدان سازمانه هستند ب

ها از دولت یبعض یاسیس یافتگینهاز کشورها و توسع یبعض

افراد بصورت  یخصوص میشهروندان و ورود به حر یابیرد

اقدامات  نیاستفاده نمودند. او نامتناسب سوء یرورضریغ
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 شتریب ریفق نینشهیحاش یهااقوام و گروه نیدر ب یضرورریغ

 یها از حق مراقبت بهداشتگروه نیا نکهیوجود دارد. ضمن ا

ها قیدر جهت تعل یهااستفاده. سوءستندیر نعادالنه برخوردا

داده شد،  حیقباًل توض که یها شده است. همانطورگروه نیا

متناسب و محدود و  ،الزم ض،یبدون تبع دیها باحق قیتعل

 آحاد جامعه محفوظ باشد. یباشد. تا حقوق بشر یقانون

 

 های بهداشتیدسترسی به مراقبت. 8-5

ری برای مقابله با ویروس و اکنون زمان همبستگی و همکا

 کاهش اثرات اقدامات ناخواسته که اغلب برای جلوگیری از

 شیوع و گسترش ویروس کرونا است. احترام به حقوق بشر در

سراسر طیف، برای موفقیت در واکنش به بهداشت عمومی و 

ی هاتر الزم است. دستیابی به مراقبگیبهبودی از بیماری همه

اد های بهداشتی باید نه تنها در ابعبهداشتی، و استراتژی

 گیر مورد بررسی قرار گیرد. بلکه بطور فوری،پزشکی همه

مدت به پیامدهای خاص جنسیتی، اقدامات مدت و بلندمیان

ه خ بانجام شده در مقابله با پاندمی را بعنوان بخشی از پاس

ن، سالمتی مورد دقت قرار گیرد. درمان باید در دسترس همگا

ها و خانمانپذیرترین و بییض از جمله، آسیببدون تبع

 نشینان قرار گیرد.حاشیه

این به این معنی است هیچکس از درمان بموقع و مناسب 

خت رداپمحروم نباشد زیرا این گروه از افراد فاقد توانایی در 

در مورد جنس و سن و هزینه درمان هستند. لذا تبعیض 

 از و رنگ پوست، مانع افتادگی و یا گرایش جنسیتی قومیتکار

 شود.درمان آنها نمی

سیاسی  المللی حقوق مدنی وکشورهای که عضو میثاق بین

رسانی رسمی از هستند. باید انجام تعهدات خود را برای اطالع

طریق دبیر کل سازمان ملل متحد انجام دهند. البته معاهدات 

ای موارد مشابه دیگری در این زمینه حقوق بشری منطقه

ها دارای اختیارات استثنائی در جهت ایجاد ند. دولتهست

باشند. این اختیارات فقط محدودیت برای مبارزه با پاندمی می

داشت عمومی مورد استفاده قرار باید برای اهداف قانونی به

کت ای برای سرکوب مخالفین، ساگیرد، نه بعنوان پایهمی

برای انکار سایر  نگاران و یانامهکردن مدافعان حقوق بشر یا روز

مقررات حقوق بشر، برخی از حقوق بشر در شرایط اضطرار 

قابل محدود کردن نیستند. از جمله اصل عدم تبعیض، 

ممنوعیت اخراج جمعی، ممنوعیت شکنجه و بد رفتاری، حق 

ها م هم باشند. برای دولتآزادی اندیشه و وجدان و مذهب می

ه زندگی بصورت است که اطمینان حاصل کنند که بازگشت ب

شود و از اختیارات اضطراری برای تنظیم عادی انجام می

ها باید کنند. این پاسخنامحدود زندگی و روزمره، استفاده نمی

د با نیازها در مراحل مختلف این بحران مطابقت داشته باش

(9). 

حق  یجزء مهم و اساس یهابهداشت یهابه مراقبت یدسترس

و  باشدیهم حقوق بشر مبر سالمت و حق بر سالمت جزء م

نات متعهد هستند تا امکا یالمللنیها مطابق مقررات بدولت

بهداشت  نهیالزم در زم یهاو مراقبت یو پزشک یبهداشت

 زهو اعمال دولت در حو ندیو آحاد جامعه فراهم نما یعموم

 دیبا یبهداشت یهاو فراهم کردن مراقبت یبهداشت عموم

 ،مذهب ،نژاد و رفتن رنگو بدون در نظر گ ضیبدون تبع

 را افراد فراهم یپژوهش یهاجنس و سن ممانعت او مراقبت

جامعه  یبرا یبهداشت یهاو تدارک مراقبت هیته ندینما

 نیاز ا مدت و درازمدت است تا دولتانیم یهابه طرح ازمندین

ز ساخت مراک لیرا از قب یبهداشت یهارساختیبتواند ز قیطر

 یهابهداشت و آموزش پزشک یهاانهو خ یو بهداشت یدرمان

 را فراهم یو بهداشت یمتخصص و پرسنل آگاه به مسائل پزشک

کالن جامعه و در حوزه  تیری. مشارکت مردم در مدندینما

 هعـهم جامـوضوعات مـردم از مـم یو آگاه یسازمیصمـت

توسعه و  میامر ارتباط مستق نیاست که ا یالمللنیب

 مهم یهابهداشت و آموزش شاخص جامعه دارد و هاشرفتیپ

 است. افتهیجامعه توسعه کی

 

 ایجاد قرنطینه. 9-5

ها، محدودیت رفت و آمد برای مقابله با قرنطینه، انزوا خانواده

های شیوع و جلوگیری از فشار بیش از حد بر سیستم مراقبت

مام کشورهای جهان ـقریباً تـه، تـبهداشتی است ک

رفت و آمد از طریق ایجاد  یزادرا برای آ یهایحدودیتـم

 76اند. در کشور چین در شهر وهان قرنطینه اعمال کرده
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رنطینه ـمیلیون نفر در منزل شخصی برای مهار ویروس ق

های قابل اند. بسته به شرایط موجود چنین محدودیتشده

توجیه است، قرنطینه ممکن است برای شهرهای بزرگ مربوط 

چنین نیست و انزوا ممکن است  باشد، اما در مناطق روستائی

اد داشته باشد. ثیرات بدی بر سالمتی افرراد تأبرای برخی از اف

تر هستند و سیستم آمد، که جمعیت جواندر کشورهای کم در

بهداشتی این کشور از قبل تحت فشار بوده است. لذا ایجاد 

هذا بار باشد. علیقرنطینه در این کشورها ممکن است فاجعه

آمیز و همچنین باید ضروری باشد طینه نباید تبعیضایجاد قرن

 و افراد از حقوق قانونی برخودار باشند.

 یاندممقابله با پ یها برااز طرف دولتالزم به توضیح است که 

ررات ـها است که بر اساس مقدولت یتیحاکم اراتیاز اخت

ون بد دیبا نهیقرنط جادیمجاز است. ا یداخل نیقوان یالمللنیب

 نهیقرنط جادیو عادالنه بر جامعه اعمال شود اما ا ضیتبع

 جامعه ادآح یبرا یو روان یلطمات خسارات مال جادیموجب ا

 یکاف یمال تیها حمااست تا از طرف دولت یازیو ن شودیم

 د.نشو یشتیهر دو انجام شود تا جامعه دچار مشکالت مع یبرا

 یو اقتصاد یدولت یهاارانهیشامل  تواندیدولت م یهاتیحما

موجب  نهیموارد قرنط یباشد. در بعض ینقد یهاکمک

ها و تیحما جهت دیها بادولت شودیمردم م یصدمات روان

 اقدام کنند. نهیزم نیدر ا یپزشک یهامراقبت

 

  ردیابی شهروندان. 10-5

چندین کشور از جمله کره جنوبی، سنگاپور و اسرائیل تالش 

های ای ردیابی اطالعاتی، مکاندارند تا با استفاده از ابزاره

بسته و ردیابی تماس تلفنی های دوربین مدارتلفن همراه، فیلم

های آلوده، های اعتباری برای شناسایی مکانو معامالت کارت

باعث گردیده تا جزئیات بسیار خطرناکی از زندگی خصوصی 

ها در رابطه با دخالت افراد از این طریق مشخص شود و نگرانی

م خصوصی افراد را افزایش دهد. چندین کشور در در حری

های انجام چنین اقداماتی مردد بودند که باعث شد تا محل

افراد آلوده به ویروس مورد شناسائی قرار نگیرند. با درک این 

های خصوصی مانند گوگل و اپل مسیری را برای نیاز شرکت

ای آلوده ههایی ایجاد کردند. تا مکانپشتیبانی از چنین برنامه

و افراد بیمار شناسائی شوند. ام ا این روش باید طوری طراحی 

ها برای اهداف دیگری شده تا اطمینان حاصل شود که داده

گیرند. با این حال ردیابی ویروس مورد استفاده قرار نمیغیر

اگر دولت این اقدامات را موثر و متناسب و ضروری بداند، 

از نظر  قت برای ردیابی ویروسامه بطور مواستفاده از این برن

 حقوق بشر مجاز است.

 

 ها قومیها و اقلیتتأثیر پاندمی بر حقوق بومی. 11-5

Covid-19  دارای طیف گسترده از تاثیرات نامتناسب و

نامطلوب بر جوامع اقلیت ملی و قومی، مذهبی و زبانی است. 

های میزان ها واقعیتگیری، در برخی از گروهدر طی همه

باشد. های دیگر میو میر، چندین برابر بیشتر از گروه مرگ

 Covid-19اقدامات اضطراری از قبیل تعطیلی کشور در پاسخ 

ثیر بدی بر افراد گروهای اقلیت بویژه مهاجرین داشته است. تأ

جوامع اقلیت نیز با تأثیرات بیشتری از رکود اقتصادی ناشی از 

رکود اقتصادی ناشی  گیری روبرو هستند. در کشورهایی ازهمه

ها بطور رسمی گیری روبرو هستند. در آن کشورها دادهاز همه

های وجود دارد، تعداد نامتناسبی مرگ و میر ناشی از بیماری

ها تأیید شده است، که این امر گیری درجانب اقلیتهمه

دهد. در های اساسی و ساختاری در جامعه را نشان مینابرابری

کشد، تأثیر کل جامعه را به چالش می Covid-19 ه ک حالی

تواند ها از چند جهت و به دالیل مختلف میآن بر اقلیت

های شدیدتر باشد. البته تجربیات بین جوامع اقلیت در زمینه

هایی وجود مختلف متفاوت است. ام ا تعدادی از مناطق نگرانی

گیری برای شود. همههای مربوط میدارد که به جوامع اقلیت

دگی، سالمتی و رفاه افرادی که از وضعیت اقتصادی و زن

تر است. کنندهتری برخوردار هستند ویراناجتماعی پایین

کشورها،  دهد که در بعضی ازهای بعمل آمده نشان میبررسی

ها به احتمال زیاد در شرایط مسکونی بیش از حد شلوغ اقلیت

برانگیزتر کنند. و ایجاد فاصله اجتماعی آنها چالشزندگی می

است، و برخی نیز در شرایط ناکافی به آب آشامیدنی و 

ها بهداشتی آنها های بهداشتی و یا محلی که سرویسسرویس

کنند. دسترسی محدود به دیجیتال مشترک هستند زندگی می

و پایین بودن سطح آموزش والدین نیز ممکن است که آموزش 
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نظر اقتصادی ضعیف ها چون از در خانه را دشوارتر کند. اقلیت

هستند کمتر ممکن است با تعطیلی سراسری کنار بیایند. در 

ها در خط مقدم جبهه یا مشاغل در بسیاری از مناطق، اقلیت

معرض خطر و کم درآمد هستند. بعنوان داشتن شغل حفاظت 

ا بیشتر در معرض ر و یا در زمینه حمل و نقل و غیره آن

مشاهده شده که تعداد  دهد. اخیراًویروس کرونا قرار می

های اقلیت نامتناسبی از کارگران مهاجر و افرادی که از گروه

هستند. بیشتر آنها دستمزدهای ناچیز دارند، بویژه این افراد 

های اقلیت باشند به دلیل تبعیض که متعلق به گروه زمانی

جنسیتی و نابرابری روبرو هستند. بیشتر در معرض بیماری 

ها در بسیاری از یرند. عالوه بر این اقلیتگپاندمی قرار می

رم ـد دست و پنجه نـاستفاده شدیسوءمناطق با تبعیض و 

کنند. همچنین این نگرانی مطرح شده است که ابزارهای می

تواند منجر به نظارت ردیابی در زمینه بهداشت عمومی می

 .(10)د ها در بعضی از نقاط دنیا تبدیل شومستمر بر اقلیت

شاره االها باید در مقابله مشکالت فوقکه همه پاسخ حالی در

 هذاها و تجربیات با وضعیت خاص باشد. علیمتناسب با زمینه

 :شود کهپیشنهاد می

یف هدفمند برای دستیابی برای حمایت از اقدامات تخف -1

نند های اساسی ماز حداقلها اقلیت و همچنین اطمینان اگروه

ن رای ایـ، دارو، و آب آشامیدنی و بهداشتی بهذا، سرپناـغ

 ها.هگرو

گ ها در مورد آزمایشات، موارد مرآوری دادهتحقیق و جمع -2

سن و  تفکیک شده و بر مبنا جنس، Covid-19 و میر مربوط 

نی های مبتتها منتشر شود. سیاسنژاد یا قوم و سایر وضعیت

اص ها تدوین نموده که بطور خاساس چنین داده هد بربر شوا

 افراد نیازمند را مورد حمایت قرار بدهد.

ن ـه بیشتریـکه به کسانی ـحاصل کنید ک اطمینان -3

های پزشکی و بهداشتی پذیری را دارند از مراقبتآسیب

 محروم نشوند.

ها و ر صورت ایجاد شرایط بهداشتی اطالعات و آزمایشد -4

 بر ای که دولت جهت مقابله با ویروس انجام داده استهپاسخ

 ها به اشتراک بگذارید.اساس زبان اقلیت

 ها از طریق ارتباطاتفزایش آگاهی در بین جوامع اقلیتا -5

 نگسترده از جمله مناطق منزوی و روستایی از هر طریق ممک

اقتصادی اضافی که ممکن است به  هایاقدامات و کمک -6

ه عنوان مثال ـت ناخوشایند از قبل موجود بدلیل موقعی

های که در اقتصاد های اقتصادی اضطراری به اقلیتکمک

 کنند.رسمی کار میغیر

نوع و شرافت انسانی ترویج شود و از نقض احترام به ت -7

انگیز، حقوق بشر بویژه خشونت، عدم تحمل، سخنان نفرت

 طرد اجتماعی و تبعیض جلوگیری و مبارزه شود.

هبران سیاسی و مذهبی موظف هستند تا در برابر هر نوع ر -8

آمیز و موردی، از سخنان های تبعیضعدم تحمل کلیشه

 انگیز مقابله کنند.نفرت

ها کنند تا اقلیتطمینان از گفتگوهای فراگیر کمک میا -9

 د.کنن االجراء پیرویبطور داوطلبانه از اقدامت بهداشتی الزم

ها در تالش برای جلوگیری و ن اقلیتبی تقویت مشارکت -10

ی بین تمام جامعه باعث ارتقاء همبستگ Covid-19مقابله با 

 .شودمی

راد ـو اف یومـق یهاتیاقل یبراالزم به توضیح است که 

ه ها بگروه نیداشته است. ا یمضاعف یبیآثار تخر نینشهیحاش

 طیرابهره بودن از شیو ب یمند نبودن از آموزش کافلحاظ بهره

و شلوغ و  تیپر جمع یمناسب معموالً در جاها یاقتصاد

 یانتشار پاندم سکیر کنندیم یشهرها زندگ هیدر حاش یگاه

 وعیش یبرا یمنبع تواندیامر م نیها باالست و امکان نیدر ا

 ادیز ریها حاصله نشانه از مرگ و مها باشند. گزارشروسیو

 یها براهاست دولتگروه نیا انیدر م ریاخ یاز پاندم یناش

و امکانات  یاقتصاد یهاارانهی دیبا یمشکل نیمقابله با چن

و تالش  رندیها در نظر بگگروه نیا یرا برا یمناسب یپزشک

افراد  نیاشتغال ا یبرا یقابل قبول یاقتصاد یهاتا بنگاه ندینما

خود  یزندگ یبرا یها از درآمد کافگروه نیدر نظر گرفته تا ا

 ییازهاین گریاز د یموسسات آموزش جادیشند. ابرخوردار با

اقدام  یقوم یهاگروه نیآموزش ا یبرا دیها بااست که دولت

 ریو فق نینشهیحاش یهاگروه موزشو آ ی. توسعه اقتصاددینما

 جادیببرد و از ا نیرا از ب یپاندم وعیش لیپتانس توانندیم

 یزشکامکانات پ عیو توز دینما یریمشابه جلوگ یهابحران
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افراد  نیا انیدر م ضیبدون تبع یپزشک یکاال عیعادالنه و توز

 .باشدیها مدولت فیاز جمله وظا

 

 گیرینتیجه. 6

حق حیات و حق بر سالمت در اساسنامه سازمان بهداشت 

 المللیجهانی و مقررات خاص آن سازمان و دیگر اسناد بین

می آمده است و بر اساس این مقررات در صورت شیوع پاند

آن به عمل  تمام تالش خود را در پاسخهستند ها موظف دولت

ق ها جهت مقابله پاندمی حدر این راستا دولت انجام دهد.

 انسداد - گذاریهای اجتماعی از قبیل فاصلهدارند محدودیت

اد اجتماعی و تعطیلی موقت و منع رفت و آمد و قرنطینه ایج

و  های اجتماعیها در ایجاد محدودیتالبته دولت .کنند

و  ها باید مطابق قانونبلکه این محدودیت مبسوط الید نیستند

محدودیت زمانی و الزم و متناسب باشد و همچنین باید 

 هاحقبعضی از  دمیانها در مواجهه با پمتذکر شده دولت

ق بر هذا موضوع حعلی .به حالت تعلیق درآورند ندتوانمی

ها در این و دولتها است سالمت جز حق حاکمیت دولت

ی هاها و سازمانزمینه انعطاف کمتری در مورد دخالت دولت

ه ب دهند. مقررات سازمان بهداشت جهانیی نشان میلالملبین

ط عنوان سازمان ناظر مبهم و ناقص بوده تنها سندی که توس

 2007ژوئن  15مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در 

آن هدف سازمان  2اده اساس م االجراء شده است برالزم

ع بهداشت جهانی جلوگیری و محافظت از جامعه در برابر شیو

 6ه باشد و مادها، کنترل و جلوگیری از گسترش آن میبیماری

 ا بهرسانی کشورها در موارد فوری رآن بطور خاص تعهد اطالع

سازمان بهداشت جهانی را بیان نموده است اما متاسفانه 

ات نمایند این مقرریف خویش قصور میها در انجام وظادولت

 را برای این قصورها تعیین نکرده است. ولی هاییمجازات

حقوقدانان معتقدند در صورت عدم وجود مقررات ثانویه 

 ها(الملی دولتنویس مسئولیت بینمقررات عرفی )طرح پیش

ها تکالیف دولت Erga omnesاصول کلی حقوق و تعهدات  –

شخص نموده است و مقررات حقوق بشری را در این زمینه م

ا له بها با افراد جامعه در مقابدر رابطه نحوه برخورد دولت

 ها را مشخص نموده است.صراحت تکالیف دولته پاندمی ب

ته با این حال سازمان بهداشت جهانی در شیوع پاندمی در بو

 ن دررسد این سازمابه نظر می .نقد و آزمون قرار گرفته است

 .قرار ندارد یرستمسیر د

رده کن وارد این پاندمی به این سازما ی کههایبا توجه به هزینه

است نیاز است این سازمان از یک سازمان مجری به یک 

  .گر تبدیل شودسازمان تنظیم

 

 و تشکر ریتقد. 7

 یاریا مقاله بنده ر نیا نیو تدو هیکه در ته یزانیتمام عز از

 و تشکر و رینقدر کمال تقدخاصه استاد راهنما گرا نمودند

 .را دارم یسپاسگزار

 شپژوه هیو ته یکه در راه گردآور یاشخاص هیاز کل هسندینو

 رد.اد را ی، کمال تشکر و قدرداناست رسانده یاریحاضر به ما 

 

 گانسندیسهم نو. 8

 هنوشتار محصول کنکاش و مداق نیمطالب ا هیاز آنجا که کل

 نبوده است، لذا میسه یگرید سندهیو نو باشدیم سندهینو

 .گرددیحاصله به نگارنده برم ازاتیو امت تیمسئول یتمام

 

 تضاد منافع. 9

 پژوهش حاضر تضاد منافع ندارد.
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Background and Aim: Due to the prevalence of coronavirus and the emergence 

of diseases and other diseases that can spread internationally, it poses serious 

risks to human health. So that today no country is safe from the damage of these 

diseases. The existence of this crisis calls on the countries to take extraordinary 

measures to protect the health and well-being of the people. But these measures 

must be in accordance with the law, even in cases of public emergency. The 

provisions of the Human Rights and the Political Covenant clarify the role of 

governments, which this article examines the right of the people to access health 

care and the health right, as well as the government's actions in creating social 

restrictions in the event of conflict with human rights regulations. 

Materials and Methods: This Research is of Theoretical Type and the Research 

Method is Descriptive-Analytical and the Method of Data Collection is Library and 

has Been Done by Referring to Documents, Books and Articles. 

Results: The right to health and the process of providing it in society is an 

allegory of human rights and governments are obliged to provide it in accordance 

with international standards. So the outbreak of coronavirus (19-COVID) has 

forced governments to take restrictive measures, but these restrictions must be in 

accordance with the law. 

Ethical considerations: In Order to Organize this Research, While Observing 

the Authenticity of the Texts, Honesty and Fidelity Have Been Observed. 

Conclusion: The result shows that in accordance with international regulations 

on the right to health, the provision of the right to health is an inherent human 

right and in the case of occurrence of a crisis, the government is not 

plenipotentiary to deal with it and create social restrictions. These restrictions 

should be appropriate, limited and according to the law. 
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