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 دهیچک
ذاتیحقداراییکموبیستنقرانسان بشر، حقوق المللیبین نظام موجببه
باشدمیبشرحقوقبهنسبت آنكامل رعایتبه مکلفهادولتگرچهمیانایندر.
 وامنیت همچنینوبقا وحیاتبرمبتنیاگرهایوامابهحقوقاینطرفیازامااند،شده
ااستخورده پیوندكشورها ثبات گرهخوردنحقبریلاستكهبهدلیدرحالین.
بهداشتعمومس دیالمتو تعلی،بشریهاحقیگربا نظام از درپوششیقاستفاده

یالعادهكرونا،تحققحقمزبورراباچالشفوقیتحفاظتازحقبرسالمتدروضع
 در لذا است؛ نموده بهداشتیتدابیراتخاذچالش،اینذاتیبخشمضاعفمواجه

امکانفرضباوتحلیلی-توصیفیروشهبمقالهین.اداردقراربشرحقوقباسازگار
اساسیپرسشاینبهپاسخدرصددكرونا،اضطراریوضعیتدربشریهایحقتعلیق
هست؟پذیرامکانچگونهبشری،دیگرهایحقتعلیقباسالمتبرحقتحققكهاست
مصادیقسایرباسالمتبرحقمیاناصطکاکكاهشبرایاقداماتیچهحالعیندر

منافعكردنمتعادلبرایچارچوبیبشرحقوقكهایندلیلبههست؟الزمبشریقحقو
دیگرینفعبهحقیکتعلیقجایبهحقوقتعادلكند،میفراهمجامعهوفردی
.باشدتعارضاینحلجهتدرتواندمی


یالمللنیبمقرراتضرورت،تناسب،حقوق،تعادلسالمت،برحق:کلیدی واژگان
(5112)سالمت
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 مقدمه
ایازاصولوالمللیحقوقبشرمانندهرنظامحقوقیدیگری،مشتملبرمجموعهنظامبین

تنهادرتمامیاالجراست؛قواعدیكهبهدلیلبرخورداریازویژگیعمومیتنهقواعدالزم

نسبتبهموقعیت بلکه هها، دلیلوجود به برخوردارند. قابلیتاجرا از بشر مینتمامیافراد

ویژگیعمومیتاستكهدرموردقابلیتاجرایقواعدمذكور،چهدرشرایطعادیوچهدر

العاده،تردیدیوجودندارد؛اماگاهیدرمرحلهعمل،اجرایقواعدعامحقوقشرایطفوق

و نظم كند.ازآنجاكههامبنیبركنترلنظموامنیتجامعهتعارضپیدامیبشرباوظیفهدولت

اوضاع تهدیدآمیز، شرایط وجود دلیل به كه گیرندمی قرار خطر معرض در تنهازمانی امنیت

قواعد اجرای میان تعارض لذا باشد، شده تبدیل العادهفوق بهوضعیت جامعه بر حاكم عادی

9یابد.می نمود بیشتر هاییچنینموقعیت در نیز هادولت وظیفه با بشر حقوق

هایآنآزادیحفظباافرادازایتحمبشر،المللبینحقوقهدف هافرصتایجادوها

حق5است رعایت به ملزم خود بشری حقوق تعهدات طبق كشورها تعهدو مورد های

حقوق(ویاشکلیاند.اینتعهداتممکناستماهوی)تعهداتمربوطبهمحتوایگردیده

وهمچنینحمایتازتعهداتشدهجهتاعمالهرچهبهتربینی)سازوكارنهادیوعملیپیش

 باشند. تعهداتماهوی( بشری دلیلحقوق به ویژگیداشتن خاصهای از تعهداتسایر

درتکالیفوحقوقتبادلعدموعینیماهیتبهتوانمیهاویژگیاینترینمهمازمتمایزند.

افرادتکتکبلکهباشندنمیهادولتتعهدات،اینذینفعاناساساینبروكرداشارههاآن

9اند.بشری وجوداصولاصلیقانونیناظربرحقدرحقوقبینازطرفی، المللحقوقبشر،

شاندرشرایطاضطراری،انکارناپذیركشورهابرایاتخاذتدابیریدررابطهباتعهداتقانونی

اینمی باانیکواقعیتغیرقابلباشد. مواقع برخیاز در كشورها بسیاریاز استكه کار

میشرایطبحرانیجدیمانندجنگ تحوالتجدیاجتماعیروبرو انواع یا درها و شوند

چنینشرایطیممکناستبرایبرقرارینظموصلح،نظامتعلیقراضروریبدانند.اگرچهدر
                                                                                                                                                                                                     

9 همکاران، و زمانی سیدقاسم بین». قواعد اجرای وتعلیق در بشر حقوق فوقضعیتالمللی عمومی مجله«العادههای ،
.41(،ص9917،)99هایحقوقی،شمارهپژوهش

2. Norman Weib, et al, The Influence of Human Rights on International Law (New 
York: Springer, 2015) p vii- viii. 

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،،«بشریاقداماتمتقابلدرقبالتعهداتحقوق».سیدجمالسیفیوعلیحسنخانی،9
 .29و94(،ص9917،)27سالنوزدهم،شماره



 99111کوویدهایاضطراریعمومیهادروضعیتتعلیقتعهداتحقوقبشریدولت
 

طوركلیتمتعازدیواحتماالًحتیبههایفربرخیمواردبتوانبرخورداریازحقوقوآزادی

بهحالتتعلیقدرآورد،اماایننهآن بارفاجعهتنهابرایافرادبلکهبرایصلحوعدالتهارا

بود. بازداشت،9خواهد اختیاراتویژه رسمیتشناختن به شامل غالباً استثنایی شرایط این

مواردیتصویبقوانینكیفریدادگاه در اجتماعوهاینظامیو استوحقآزادیبیان،

می محدود را 5كند.تجمع حالاین مصیبتدر زمان، گذشت با استكه وی طبیعی های

9هایمسلحانهنشاندادهاستكهحقوقبشراغلباولینتلفاتیکبحراناست.درگیری

فوقوضعیت كروناویروسووهانهای بحران با حاضر حال در كه عمومی سر4العاده

است.وردهبرآ مختلكرده مللرا زندگیهمه و یکاپیدمیجهانیشده استتبدیلبه

هاییرادرپوششحفاظتازحقبرسالمتیاعمالهادربحراناخیركرونامحدودیتدولت

اند.برایناساسكشوریكهمصممبهتعلیقحقوقبشردرخصوصوضعیتبحرانینموده

نمایدرسالمتوامنیتبرایشهروندانخودشرادنبالمیكروناهستاگرچهازطرفیحقب

ومحدود قبیلقرنطینه اقداماتیاز نقضحقبرحریمخصوصی،كردنولیبا تجمعاتو

میحقوقدیگریازحق نادیده حقبرسالمترا اینوجود،هایبشریمرتبطبا با گیرد.

هاازحاالتهبجاوعدمسوءاستفادهدولتالعادهمبنیبراستفادتبعاتاستفادهازوضعیتفوق

دهد.یمالمللیقرارهاوحقوقدانانبیناستثنا،پرسشجدیفرارویدولت

خصوص این در صورتگرفته مواردیدهندهنشانبررسی در واقعیتهستكه این

 نسلدارفورازجمله جنایات پسسودان؛ بشریت علیه جنایت و وضعیتاعالماززدایی

هایاضطراریعمومی،باتوجهبهاینكهوضعیتوقوعپیوست.به9111سالدرریاضطرا

بحرانآورد،لذاتهدیدیجدیبرایسوءاستفادهشدیدومنظمازحقوقبشررابهوجودمی

 ووهان، دولتیمكروناویروس اقدامات بکشد.تواند چالش به تعلیق نهاد به نسبت را ها

                                                                                                                                                                                                     

9 ویژه. قانونی اصطالحات است ممکن كشورها مانند بحرانی شرایط در استثنا"ای "حالت اضطراری"، ،"وضعیت
 ومواردكاربردیدیگریاعمالكنند."قانوننظامی"،"وضعیتمحاصره"،"وضعیتهشدار"

2. United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights and 
International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A 
Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers (Prosecutors and 
Lawyers, Professional Training Series, United Nations, 2003) Chapter 16, p 813. 
3. Adina, Ponta, Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, (2020), available 
at: https:// www. asil. org/ insights/ volume/ 24/ issue/ 5/ human- rights-law-time-
coronavirus. 
4. Wuhan Coronavirus (COVID-19). 
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استشناسانویروسوهااپیدمیولوژیستبینیپیش آن هایبیماریآینده،دركهحاكیاز

آنبایدعمومیبهداشتمقاماتكهشوندمیتبدیلعادیاتفاقیکبهظهورحالدرعفونی

9بگیرند.نظردررا

باشد،امااینموضوعدرپوششبرانگیزمیهایبشریموضوعیچالشاگرچهتعلیقحق

بهدلیلگرهخوردناینحقبا91-العادهكوویدضعیتفوقحفاظتازحقبرسالمتدرو

هایبشری،تحققسالمتوبهداشتعمومیرانیزباچالشیمضاعفمواجهنمودهدیگرحق

دركنارآسیب لذا دربخشاست؛ بهداشتیتدابیراتخاذچالشاینذاتیهایناشیازآن،

داربشرحقوقالمللیبینحمایتباسازگار بایستیبهقرار برایبررسیاینچالشابتدا د.

وضعیتاضطراریپرداختوسپستزاحمحق با بهتطبیقبحرانكرونا را عنوانیکیازها

هایمرتبطبااینموضوعدربحراناخیرموردبررسیقرارداد؛لذااینمقالهبهروشچالش

یتاضطراریكرونا،درپییبشریدروضعهاحقتحلیلیوبافرضامکانتعلیق-توصیفی

تعلیقپاسخبهاینپرسشاساسیاستكهتحققحقبرسالمتچگونهمی یهاحقتواندبا

حالچهاقداماتیبرایكاهشاصطکاکیندرعگردد؟یرپذامکاندیگربشریمرتبطباآن

میانحقبرسالمتباسایرمصادیقحقوقبشریالزمهست؟



 عنوان وضعیت اضطراری ه. شیوع کرونا ویروس ب9
و بهداشت نظر از ناامن یکوضعیت به را جوامع بیشتر هرچه ویروسكرونا، شیوع

هابلکهدرسطحجهانیهمتنهادرسطحداخلیتوسطدولتسالمتفروبرد.درنهایتنه

موقعیتبه دشوارترین از یکی پاندمیکعنوان توسطسازمان5های جهان، مدرن تاریخ در

شتجهانیمطرحگردید.باشیوعكرونا،جوامعبهسمتوضعیتتعلیقرفتندوبهدنبالبهدا

امورجاریونهادهایجوامع،هركدامپسازدیگریبرایجلوگیریازشیوعتدریجآنبه

91درتاریخ،برایششمینبارسازمانبهداشتجهانیكهطوریبه9اینبیماریتعطیلشدند.

                                                                                                                                                                                                     
1. Zidar, ANDRAŽ, International Health Emergencies and Human Rights: An (UN) 
easy Relationship? Available at: https://rightsblog.net/2016/03/30/international-health-
emergencies-and-human-rights-an-uneasy-relationship, (2016).  
2. Pandemic. 

پژوهشکدهمطالعاتجستارهاییدرابعادفرهنگیواجتماعیبحرانویروسكرونادرایرانزایی،.حسینمیر9 )تهران:
 .6-8ص(9911فرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری،
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د.اعالموضعیتاضطراریكر ویروسكرونا(بهدلیلشیوع5151نویهژا91)9918بهمن

هدررابایستیحاكیازیکرژیمقانونیدانستك"وضعیتاضطراری"درحالتعادی،

اختیاراتخارق نهادهایعمومیاز تهدیداتوجودیبراینظمالعادهآن با ایبرایمقابله

 به مربوط مواد ضمن بشری حقوق های؛امادراینمیانكنوانسیون9عمومیبرخوردارهستند

حقوق به اقدام تعلیق، شروط اعالم در تعلیق غیرقابل برشمردن  العادهفوق وضعیت زمان

5اند.نموده نیز عمومی

وضعیتواقعدر ، وضعیتیهتوجضروری كننده اینیماضطراری وضعیتباشد.

حركت،آزادیمانندكوتاهیزمانمدتدرفردیآزادیمحدودیتبرایقانونیچهارچوبی

كندیمفراهمكارآزادیوتجمعآزادی دولتبهوضعیتاین. تادهدیمراامکاناینها

راآورالزاماقداماتوراتعطیلكنندخصوصییادولتیمعلق،امکاناتراخدماتوكاالها

9شود.یمتلقیاساسیحقوقنقضعنوانبهمعموالًكهدهندانجام

 ترینمهمكه دهدمی مانشان به بشر حقوق ایمنطقه و المللیبین هایكنوانسیون بر مروری

 یک درقالب كه ویژگی این باشد.میآن«بودن تهدیدآمیز»العادهوضعیتفوق یک ویژگی

 به بشری حقوق معاهدات و كنوانسیون درمتن «تهدیدحیاتملت»عنوان تحت ماهوی شرط

اشاره وضعیت و تشخیص در معیار تریناساسی است، شده آن  نظر در مذكور هایتعیین

مواردیدولتمی گرفته در میشود.  موقت اجرای از توانندها  خودداریبرخیتعهداتشان

بایستیمالکنمایند؛ غیرقابل حقوق از تعلیق قابل حقوق جهتتعیین مشخصی معیار و اما

بهحداقلممکن هاسویدولت از بشر افراد حقوق تضییع امکان تاداشتهباشد تعلیقوجود

كشورها4برسد. بیان،آزادیمانندبشرحقوقغیرقانونیهنجارهایازاستممکنلذا

دولتاصلیتعهدباهنجارهاایندقیقرعایتكهمواردیدرآمیزمسالمتجتماعاوجابجایی

                                                                                                                                                                                                     
1. J. Criddle, Evan et al, Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law, (2010), p 
45. 

 در تعلیق حقوقغیرقابل دسته جزء بهصراحت اگرچه كه است مواردی از یکی شخصی امنیت و دیآزا بر .حق5

مذكور حق نقض به اقدام موارد نمودن ازمحدود نشان قضایی رویه بررسی اما است، نشده برشمرده المللیبین اسناد
دارد.

3. Oliver Nay, Can a Virus Undermine Human Rights? (2020), available at: https:// 
www. thelancet. com/ journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30092-X/fulltext. 

4 همکاران، و زمانی سیدقاسم بین». قواعد اجرای وضعیتتعلیق در بشر حقوق فوقالمللی عمومی مجله«العادههای ،
.41(،ص9917،)99هایحقوقی،شمارهپژوهش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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بگیرندفاصلهباشد،تعارضدرافرادبرابروامنآزادیتضمینبرای استممکنبرعکس،.

مدتطوالنیبازداشتعام،قتلممنوعیتمانندمنعطفهنجارهایازهرگزكشورها

تعهدبامطابقتواندنمیهرگزهنجارهاایننقضزیرا،اغماضننمایندشکنجهیاخودسرانه

9باشد.برابروامنآزادیتضمینبرایدولت

 
 اضطراری در بحران کرونا وضعیت اعالم .9-9

هایاضطراریبهداشتعمومیازدرموردوضعیت5(5112المللیسالمت)مقرراتبین

بیننگرانی عمهای بهداشت جدی رویدادهای از برخی عمومیالمللی سالمت كه ومی

بهخطرمیبین عنوانهایبهداشتعمومیبهاندازندحکایتدارد.اصطالحفوریتالمللیرا

فوق" رویداد بین"العادهیک مقررات سالمتدر خطر5112 المللی است: شده تعریف

هیکپاسخطوربالقوهنیازبالمللیبیماریبهالمللیبرایسایركشورهاازطریقشیوعبینبین

یابین غیرمعمول جدی، كه است وضعیتی از حاكی تعریف این دارد. هماهنگ المللی

غیرمنتظرهاست.پیامدهایبهداشتعمومیفراترازمرزهایملی،كشورهاراتحتتأثیرقرار

المللیداشتهباشد.مسئولیتتعییناینکهآیایکرویدادوممکناستنیازفوریبیندهدمی

ای كلسازماندر مدیر مربوطبه خیر، یا دارد قرار به بهداشتجهانی ندسته نیاز استو

دارد.اینكمیتهبه -المللیسالمتمقرراتبین كمیتهاضطراری-تشکیلكمیتهمتخصصان

عنوانصورتاضطراریاعالمشود،بهكنداقداماتپیشنهادیراكهبایدبهمدیركلتوصیهمی

هایموقتشاملاقداماتدرمانیاستكهتوسطدولتاعالمگردد.توصیههایموقتیتوصیه

المللیبیماریوجلوگیریازعضویاسایركشورهایعضوبرایپیشگیرییاكاهششیوعبین

9شود.المللیانجاممیهایبینجاییمداخالتغیرضروریدرجابه

است؛خطرناکبسیارقدرتازیاجرایالعادهفوققدرتازبایدتوجهداشتكهاستفاده

دهدكهتجربهنشانمی.راداشتپذیریگونهموارد،نبایدانتظارمسئولیتاغلبدراینزیرا

                                                                                                                                                                                                     
1. J. Criddle, Evan et al, op, cit. at 41. 

مقرراتبهداشتیحقبرسالمت5 اساسنامهبهتصویبمجمعبهداشتجهانیرسیدهو59،درچهارچوبماده5112.
 گردد.االجراقلمدادمیشبهمعاهده،سندیالزمعنوانیکبه

3. Strengthening Health Security by Implementing the International Health Regulations 
(2005), IHR Procedures Concerning Public Health Emergencies of International 
Concern (PHEIC) availble at: https:// www.who.int/ihr/procedures/pheic/en. 



 99111کوویدهایاضطراریعمومیهادروضعیتتعلیقتعهداتحقوقبشریدولت
 

هایاضطراریعمومی،تهدیدیجدیبرایسوءاستفادهشدیدومنظمازحقوقبشروضعیت

بهوجودمی برایمقابلهبااینتهدید،حقوقبینرا فكشورهاازتعهداتالمللانحراآورد.

كند:اول،آیاشرایطموجوددرخوددرموردحقوقبشرراازطریقتحقیقدوجانبهتنظیممی

دوم،اگرشرایط كنند؟اندازهكافیوخیماستكهشرایطاضطراریراتأمینمیاینزمینهبه

ضطراریاضطراریضروریباشد،آیااقداماتپاسخگوییدولتبرایرسیدگیبهوضعیتا

درگیردائمطوربهتوانندمیاضطراریهایقدرتبایدتوجهداشتكهكامالًضروریاست؟

سوءاستفادهشوند تسهیلبحرانوقوعازپسهامدتراعمومیهایقدرتازبیشترو

9كند.می

ممکنآنچهبرخالف قوانینباوراستكه بسیاربشرحقوقالمللیبینشود مقررات

یاوملتزندگیبرایتهدیدیكهكندمیفراهماضطراریشرایطمدیریتبرایشدیدی

درمیشماربهكشورامنیتیااستقالل بشرحقوقاصولاساسوپایهشرایطی،چنینرود؛

عمومیافکارگردد.محسوبمیحقوقاینمهمازوظایفكهبماندباقیخودقوتبهباید

وباشدشدیدبحرانیکبهپاسخدرجوییتقامانوجدیاقداماتخواستاراستممکن

راهاخواستهایندسترس،ازدوروشدیدامنیتیاقداماتبهتوسلبااستممکنهادولت

مواقعدروهمچنینهمسوعدالتتوسطنحوبهترینبهامنیتوصلححال،بااین.كنندتأمین

اززمانهیچدرباشیدداشتهنظرردبایدكهاستخوبدرسیکاین.شودمیانجامسختی

ملیرفاهوامنیتصلح،برایفردیهایآزادیوحقوقازحدبهبیشعدالت،احترامتاریخ

5است.نبودهمضرالمللیبینو

هایجنبهیاحقوقینظمتعلیقزیرااستمهمبسیاربشرحقوقدیدگاهازاضطراریشرایط

.كندمیفراهمبشرحقوقمستمرنقضبرایرامینهزاغلباضطراری،مواقعدرآنمهم

منطقهدردرگیریبارابطهدربشرحقوقنقضمواردترینجدیازبسیاریكهنیستتصادفی

سوداناضطراریوضعیتاعالمازپسبشریت،علیهجنایاتوزدایینسلمانندسوداندارفور

9)4مادهبهاستناددلیلبهاهسالطیانگلیسهمچنین.شدنددنبال،9111سالدر برای(
                                                                                                                                                                                                     
1. J. Criddle, Evan et al, op, cit. at 47- 48. 
2. United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights and 
International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A 
Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, (Prosecutors and 
Lawyers, Professional Training Series, United Nations, 2003), Chapter 16, p 885. 
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شهرولندنبلفاست،درتروریستیحمالتبهپاسخدرسیاسیومدنیحقوقكردنمحدود

باعثكهسیاسیفشارهایهمان.استكردهجلبخودبهراالمللیبینانتقاداتنیویورک،

نقضجهتهادولتبرایجدیهایانگیزهنیزاضطراریشرایطاعالمبرایكشورهاشودمی

هایاضطراریهمچنینوضعیتكنند.ایجاداضطراریمواقعدربشرحقوقبهمربوطتعهدات

9كشند.هابهقانونرابهچالشمیتعهددولت

رااضطراریوضعیتدهدمیاجازهكشورهابشرنیزبهحقوقاروپاییكنوانسیون92ماده

عمومیحیاتاضطراریمواردسایریاجنگقعموادر»وآندرصورتیاستكهكننداعالم

میتهدیدموردمردم این.«گرددواقع بحران،توانندنمیهادولتحال،با به پاسخ برای

كشورهایمختلفدرمواجههبابحرانكرونارفتارهایمتفاوتیازخوددلخواهعملنمایند.به

العادهدرمواردبهداشتفوققدرتد،ازخوقانوناساسیطبقكشورهابیشتر5اند.بروزداده

9هستند.برخوردارعمومی

 
 عمومی در وضعیت کرونا سالمت از محافظت برای بشر حقوق کردن محدود. 2-9

حقوق داشتكه ساختهعملیابزاریعنوانبهاستومحورحلراهبشربایستیتوجه

كهبرسندهاییحلراهبهوكنندفکرمعضالتطریقازتاكنندكمکهادولتبهتااندشده

نکننددخالتبشرحقوقدرنامتناسبطوربه دادهنشانمابهكروناویروسكهطورهمان.

پیشنمیهرگزاست، چهتوان تا بشرحقوقبرتکیهبهنیازاستممکنزمانیبینیكرد

داشت سالمتحقبشر،حقوقابزارجعبهدرموجودحقوقازجمله. استبر زمینهدر.

4شوند.محافظتافرادهمهمانندنشینحاشیهوپذیرآسیبافرادكهاستاینمستلزماپیدمی،

بحران شرایطاضطراریو با مواجهه در گروهچراكه مراتببیشازپذیربههایآسیبها،

                                                                                                                                                                                                     
1. J. Criddle, Evan et al, op. cit. at 45- 46. 
2. Alan, Greene, State of Emergency: How Different Countries are Invoking Extra 
Powers to Stop the Coronavirus, (2020), available at: https://theconversation.com/state-
of-emergency-how-different-countries-are-invoking-extra-powers-to-stop-the-
coronavirus-134495. 
3. Rebecca, Pirius, Emergency Powers and Citizen Rights During the Coronavirus 
Public Health Crisis, (2020), available at: https:// www. nolo. com/ legal-encyclopedia/ 
emergency-powers-and-citizen-rights-during-the-coronavirus-public-health-crisis.html. 
4. Jonathan Cooper, Will Johnson's Coronavirus Response Violate Human Rights Law? 
(2020), available at: https:// www. opendemocracy. net/ en/ opendemocracyuk/ will-
johnsons-coronavirus-response-be-overthrown-eu-courts. 
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گیرند.بدونتردید،كاهشعوارضنامطلوبسایراقشاردرمعرضتبعاتمنفیآنقرارمی

گروهبحر و افراد این بر بهان حمایتی اقدامات اتخاذ مستلزم جانبها، از خصوص

وظیفهدولت9هاست.دولت دارندحیاتبهاحتراموحمایتبرایایجابیها حالدرعین.

از كردجلوگیریحیاتبرایبینیپیشقابلخطراتبایستی اولحیاتحق. وهله در

استویروسبهابتالخطركاهشباذیرپآسیبافرادمرگازاجتنابمستلزم برای.

مبتنیبشرحقوققانون.شوداتخاذایویژهاقداماتبایدخطرمعرضدرافرادازمحافظت

ندارند،قرارویروسمعرضدركهكسانیحیاتحفظبرایراچیزهمهانسانی،كرامتبر

دهدمیانجام بایدویروسمعرضدرگرفتنقرارازجلوگیریكرامتانسانی،حقتحت.

5باشد.دولتاصلیاولویت

 یا و كند عمل خود اعتقاد و وجدان برخالف اینکه مبنیبر یکانسان دراینمیان،اجبار

 ممکن او حق در كه است ناسزایی و دشنام ترینبزرگ عقیدهخویشخودداریكند، اظهار از

وسعت شکنیقانون دامنه نکند چنین ادعاكند،اگر است شود.دولتممکن داشته استروا

 اینالبته و گردد مختل عمومیجامعه نظم ممکناست و یابدمی گسترش نافرمانی و گیردمی

 احتمالی خطر بایک.دانست آنموجه پرتو در تواننمی را دولت اقدام كه است محتمل خطر

كرامت نقض یاو او برخالفوجدان كه بزند دست عملی به كرد وادار را انسان تواننمی

دولت میان را افراد عمل آزادی جلوی تواندمی وقتی اوست. و آزادانهفرد عمل بگیردكه

 قضایی رویه در شرایط باشد.اینمعیارهاو داشته وجود علیت رابطه امنیتجامعه در اخالل

9اند.قرارگرفته المللیموردتوجهبین

بیش تأكید باید بشر، حقوق اجرایكامل نهبرای و بازیگران مسئولیتهمه بر فقطتری

كشورهاانجامدادتادراینزمینهاقداماتالزمبرایاطمینانازتحققآنحاصلگردد.در

اقداماتمؤثریانجاممیخصوصبحراناخیركرونا،حتیاگرهمهدولت اگرها اما دادند،

شدازاینبحرانكردند،نمینمیافرادباماندندرخانهوشستندستخودنقشخودراایفا
                                                                                                                                                                                                     

هایبحرانیپذیردروضعیتهایآسیبنظاممداخالتحمایتیدولتازگروه»وزهرا،عامری، .سیداحمدحبیبنژاد9
 .911،ص989-514(،صص9911،)74،شماره96،دورهحقوقاسالمی،«گیریكروناواضطراریباتأكیدبرهمه

2. Jonathan Cooper, Will Johnson's Coronavirus Response Violate Human Rights Law? 
(2020), available at: https:// www. opendemocracy. net/ en/ opendemocracyuk/ will-
johnsons- coronavirus-response-be-overthrown-eu-courts/ 

.42(،ص9987،)95فقهوحقوق،سالسوم،شماره،«تعلیقاجرایحقوقبشردرشرایطاضطراری»نیا،.ناصرقربان9
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9جلوگیریكرد.

شودمیاعمالاضطراریمواقعدراضطراریقدرت ازبرخیاستممکنكهدرحالی.

هایتالشبرایقانوناین.روندنمیبینازاماباشد،محدودبحرانزماندرمدنیهایآزادی

عمفاجعه،ازجلوگیریوعمومیسالمتحفظبرایدولت اماكند،میفراهملآزادی

موردتنهانههادولتاضطراریاختیاراتازاستفاده.استباقیایجادنظمهمچنانوهاكنترل

5دارد.قرارعمومیافکاربلکهقضاییبررسی
 

برمعاهدات بندهاییشاملغالباًنیزملیاساسیقوانینالمللیوحقوقبشر،بینعالوه

تعلیقحالتبهراخودتعهداتموقتاًبحرانیمواقعدردهدیماجازههادولتبهكههستند
نقضمعموالًكهكننداستفادهایویژههایقدرتازتوانندمیهابرایناساسآن.درآورند
در.شوندمیمحسوبآزادی دربحراناخیركروناحقبرسالمتیشهرونداندركشورها

ت نقطه به رسیدن نیازمند فردی مسئولیتقالبحقوق با میعادل جمعی ایجادهای باشد.
ایسادهكاراجتماعیواقتصادیاختاللرساندنحداقلبهسالمت،ازحمایتبینتعادل

نیستسیاستگذارانبرای . این جریاندرسالمتیحقبهاحترامازاطمینانبرایحال،با
كنند.متعادلجمعیهایتمسئولیبارافردیحقوقبااحتیاط،بایدكشورهاجاری،بحران
بهنسبتراكشورهاایناستالمللیممکناسنادبینطریقازاضطراریوضعیتاعالمعدم

رسمیاعالم.نمایدپاسخگوكمتراندرساندهامضابههاآنخودكهالمللیبینمعاهدات
اینبه،كندمیپذیرامکاناستثناییشرایطدررااستثناییهایقدرتاضطراری،وضعیت

سازوكار"شدنعادی"زماندراستقراركهمعنی هاییقدرتچنینتصویباز،
كندجلوگیری میهادولت. اقداماتبااینکه بااستثناییتوانند را قانونیچهارچوبخود

برایكنندهنگرانتمایلاضطراریهایقدرتحال،كامالًسازگارجلوهبدهند؛بااینعادی

.نددارشدندائمی
یکكنترلبرایعمومیاجتماعاتمحدودكنندههایقدرتچگونهاینکهدیدنبرای

استفادهدیگراهدافبرایتواندمیگیرهمهبیماری قابلگیرد،قرارمورد تصورچندان
                                                                                                                                                                                                     
1. Examining the Coronavirus from the Lens of Human Rights, available at: https:// 
carrcenter. hks. harvard. edu/files/cchr/files/200326d_covid_discussion_paper.pdf. 
2. Rebecca, Pirius, Emergency Powers and Citizen Rights During the Coronavirus 
Public Health Crisis, (2020), Available at: https:// www. nolo. com/ legal-
encyclopedia/emergency-powers-and-citizen-rights-during-the-coronavirus-public-
health-crisis.html. 

Examining%20the%20Coronavirus%20from%20the%20Lens%20of%20Human%20Rights,%20available%20at:%20https:/%20carrcenter.%20hks.%20harvard.%20edu/files/cchr/files/200326d_covid_discussion_paper.pdf
Examining%20the%20Coronavirus%20from%20the%20Lens%20of%20Human%20Rights,%20available%20at:%20https:/%20carrcenter.%20hks.%20harvard.%20edu/files/cchr/files/200326d_covid_discussion_paper.pdf
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گیریهمهبهپاسخدركنندهنگرانتحوالتاروپاییكشورهایازبرخیدرقبالً.بودنخواهد
داشتوجود درایاالت9است.گرفتهنظردررااضطراریالیحهمجارستانحاضرلحادر.

طوفان یااضطرارینیروهایازدولتاستفادهبههردومنجركروناویروسوكاترینامتحده
خودشهروندانازمحافظتدركشوریکقدرتنمایانگرپلیسهایقدرت.استشدهپلیس

ستارفاهوایمنیعمومی،سالمتارتقایو وقوانینتوانندمیهادولتمنظور،اینبرای.
شیوعوطبیعیبالیایها،شورشازجملهشود،میاعمالاضطراریمواقعدركهرامقرراتی

تعادل5كنند.اجراووضععفونیهایبیماری باعمومیامنیتوبهداشتدربدونتردید،
.اشدبمشکلیكاریکتواندمیمدنیهایآزادیازحمایت



 کرونا العاده فوقهای بشری در وضعیت  . اقدامات ضروری در روند تعلیق حق3-9

(9)4هادرچنینشرایطیبایستیبهپنجعنصراصلیمندرجدرمادهطوركلیدولتبه

بهمربوطتعهداتازاستثنائاتمشروعیتتعیینالمللیحقوقمدنیسیاسی،برایمیثاقبین

داشتهحقوق توجه كند؛اعالمرااضطراریوضعیترسماًبایددولت-9باشند:بشر

داشتهمطابقتالمللیبینتعهداتسایربا-4ومتناسب-9الزم؛-5بایدانحرافاقدامات

اقداماتچنیناعمالبرایخودقصدازراجهانیجامعهرسمیطوربهبایددولت-2وباشد

9كند.آگاه

و9184سالدرمتحدمللسازماناجتماعیواقتصادیشورایمصوب4سیراكوزااصول

جابجایی،آزادیواضطراریشرایطموردنیزدرمللسازمانبشرحقوقكمیتهعمومینظریه

دالیلبهرابشرحقوقكهدهدمیارائهدولتهایواكنشمورددررامعتبریهایراهنمایی

كندمیمحدودملیاضطرارییاعمومیبهداشت ازحمایتبرایشدهانجاماقداماتمامت.

والزمقانونی،بایدشوندمیمردمهایآزادیوحقوقشدنمحدودباعثكهجمعیتی

                                                                                                                                                                                                     
1. Alan, Greene, State of Emergency: How Different Countries are Invoking Extra 
Powers to Stop the Coronavirus, (2020), available at: https://theconversation.com/state-
of-emergency-how-different-countries-are-invoking-extra-powers-to-stop-the-
coronavirus-134495. 
2. Rebecca, Pirius, Emergency Powers and Citizen Rights During the Coronavirus 
Public Health Crisis, (2020), available at: https:// www. nolo. com/ legal-encyclopedia/ 
emergency-powers-and-citizen-rights-during-the-coronavirus-public-health-crisis.html. 
3. Adina, Ponta, Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, (2020), available at: 
https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus. 
4. Siracusa 
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باشندمتناسب كردنمحدودهرگونهوباشدمحدودزمانمدتدربایداضطراریشرایط.

.بگیردنظردررانشینحاشیههایگروهیاخاصهایجمعیتبرنامتناسبتأثیربایدحقوق

داشتندمللسازمانبشرحقوقكارشناسانازگروهی،5151مارس97در :اظهار

دادنقرارهدفبرایایپایهعنوانبهنباید91-كوویدشیوعاساسبراضطراریهایاعالمیه»

استفادهافرادیاهااقلیتخاص،هایگروه گیردقرارمورد ازپوششیعنوانبهنبایداین.

برایصرفاًهاآنازنبایدو...كندعملسالمتیازحمایتپوششتحتسركوبگرانهداماتاق

«.كرداستفادههامخالفتكردنخنثی

قانونمطابق:باشدحداقلبایدهامحدودیتكهكندمیبیانخاصطوربهسیراكوزااصول

بهشدهانجاموتهیه درهدایتعمومیمنافعمشروعهدفیکسمتباشد؛ جامعهشود؛

كمترینضروریكامالًهدفبهدستیابیبرایدمکراتیک مزاحمتومحدودیتراباشد؛

باشدبهرسیدنبرای داشته هدف موظفهادولتشود،میتحمیلهاقرنطینهكههنگامی.

بسیاری.كنندومراقبتپشتیبانیبهداشتیهایمراقبتآب،غذایی،موادبهدسترسیازهستند

نیازاجتماعوخانهدروقفهبیپشتیبانیوخدماتبهمعلولیتدارایافرادومسنافراداز

هایسازماندولتی،اداراتكهاستمعنیاینبهكارهاوخدماتاینتداومازاطمینان.دارند

بهقادراساسی،خدماتدهندگانارائهسایروبهداشتیهایمراقبتدهندگانارائهاجتماعی،

هستندمعلولافرادوسالمنداننیازهایرفعبرایفعالیتمهادا بایددولتهایاستراتژی.

كندایجادراخدماتاحتمالیمنابعوبرساندحداقلبهراخدماتدراختالل دراختالل.

افرادبهمنجرتواندمیجامعهبرمبتنیخدمات مسنافرادومعلولیتدارایورودآسیببه

9شود.مرگازجملهسالمتمنفیپیامدهایبهمنجرتواندمیزكهآننیشود

هایقانونیهایبحرانی،چارچوبباتوجهبهتشدیدنیازهایویژهاینگروهدروضعیت

ارائه كه مقرراتی گردد. تکمیل وضعیتاضطراری مقرراتخاصویژه با بایستی موجود

رادرهرسهمرحلهازیکعملیاتپذیرخدماتحمایتیدولتیبراینیازهایجمعیتآسیب

5واكنشاضطراریقبلازوقوع،حینوقوعوپسازوقوعراشاملگردد.

                                                                                                                                                                                                     
1. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, 2020, available at: https:// 
www. hrw. org/ news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response 
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 ی بشری در وضعیت کروناها حقدر زمینه تعلیق  ها حق. تزاحم 2

هاوبویژهحقبرآزادیحركت،یکیازمواردتضادحقبرسالمتیوحیاتباسایرحق

می به9باشد.دشوار حقاینکه از موجبنقضبسیاری قرنطینه كه شود گفته مطلق هاطور

هادررابطهباحمایتازمردمگردد،سختخواهدبود؛چراكهبستگیبهعملکرددولتمی

خودشانخواهدداشت.

رامیثاقاینازهادولتكهرعایتمتحدمللفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقكمیته

وابستهبشرحقوقسایرتحققبهسالمتیدارد:حقبرصاظهارمیدراینخصوكند،میاعالم

بهمربوطحقوقازجملهدارد،وجودالمللبینحقوقالمللیبینالیحهدركهطورهماناست،

شکنجه،منعبرابری،تبعیض،عدمحیات،انسانی،كرامتتحصیالت،كار،مسکن،غذا،

كهجاییجابهوتجمعاجتماعات،هایآزادیواطالعاتبهدسترسیخصوصی،حریم

برسالمتیحقناپذیرجداییهایمؤلفهجزءهاآزادیوحقوقسایروحقوقطوركلیاینبه

5هستند.

برایهمهتضمینرادستیابیقابلبهداشتیسطحباالترینداشتنحقبشر،المللبینحقوق

عمومیسالمتدرخصوصهدیداتتازجلوگیریبرایكندمیموظفراهادولتوكندمی

بشرحقوققواعداقدامنمایند.دارند،نیازآنبهكهكسانیبرایپزشکیهایمراقبتارائهو

اضطراریمواردوعمومیسالمتیبرایجدیتهدیداتزمینهدركهكندمیتصدیقهمچنین

توجیهقابلقحقوازبرخیبرایهاییمحدودیتكند،میتهدیدراملتزندگیكهعمومی

باشند.داشتهقانونیمبنایهاآنكهوقتیاست

سالمتبرایتهدیدیکسطحبهوضوحبه91-كوویدگیرهمهبیماریشدتومقیاس

مانندكند،توجیهحقوقازبرخیبرایراهاییمحدودیتتواندمیكهرسدمیعمومی

توجههمچنین،جابجایی.آزادیهومحدودكنندانزواییاقرنطینهتحمیلازناشیكهمواردی

كرامتبهاحتراموشفافیتمانندبشرحقوقاصولوتبعیضعدمقبیلازبشرحقوقبهدقیق

آورد،میوجودبهبحراندرنتیجهناچاربهكهاختالالتیوآشفتگیمیاندرتواندمیانسانی

                                                                                                                                                                                                     
1. Examining the Coronavirus from the Lens of Human Rights, available at: https:// 
carrcenter. hks. harvard.edu/files/cchr/files/200326d_covid_discussion_paper.pdf 
2. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, available at: https:// www. hrw. 
org/ news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response, (2020). 
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گستردهاقداماتاعمالازیناشكند،محدودتواندمیكهرامضراتیوببخشدمؤثرپاسخی

9كند.نمیبرآوردهرافوقمعیارهایكهاست


 مفهوم، محتوی و دامنه حق بر سالمتی .9-2

گردند،حقبرسالمتیومتأثرمی91-العادهكوویدهاییكهازوضعیتفوقدرراسحق

 شرافتمندانهحیاتی اولیهبرخورداریاز ازلوازم یکی انسان بهداشتعمومیقراردارد.سالمتی

آزادیدیگرحق از مندیبهرهبرای اینکه عین در و آیدمی بهشمار و ضرورتها دارد، ها

برخورداریازیک است؛ عناصردیگری وجود مستلزم نیز حق این خود از مندیبهره و تحقق

 زیستمحیط آشامیدنیسالم، كافی،آب غذای به دسترسی متضمن زندگی، استانداردمناسب

 ...پاک 5و سالمتیحق. بین95مادهطبقبر ومیثاق اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی

طریقازازجملهواگیر،هایبیماریشیوعبردولتكنترلشاملواستشدهتضمین9فرهنگی

اضطراری،شرایطازخارجدر.استعمومیامنیتازحمایتبرایمحدودكنندهاقدامات

مثالعنوانبهدهند،انجامرامالزاقداماتبایدهادولت راآموزشوپیشگیریهایبرنامه:

نظارتبهبودوكافیپزشکیهایفناوریبودندسترسدرازاطمیناندهند؛توسعه

عفونیهایبیماریكنترلراهکارهایواپیدمیولوژیک شاملبرسالمتیحقاین،برعالوه.

اپیدمیحوادث،موارددرپزشکیفوریراقبتمسیستمایجادشاملخودكهاستدرمانحق

.4استمشابهبهداشتیخطراتو

مثابهیکتکلیفجمعیكهامروزهرعایتحقبرسالمتوبهداشتعمومیبهازآنجایی

ارتباطمحسوبمی است. نتیجهگسترشیافته تعهدبه مرز موازینآنتا حمایتاز گردد،

بهبسیارعمیقیمیانحقوقبشروحقبر كهطوریسالمتوبهداشتعمومیوجوددارد،

پذیریافراددربرابرمعضالتناشیازهاموجبكاهشمیزانآسیباحترامبهحقوقانسان
                                                                                                                                                                                                     
1. Adina, Ponta, Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, available at: 
https:// www. asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus, 
(2020). 

اح5 . ،فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال«المللیحقوقبشرقلمروحقسالمتیدرنظامبین»سانجاویدوهمکاران،
 .48(،ص9915،)49پانزدهم،شماره

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 
4. UN Doc. A/56/40.Vol. I, 202 (2001), General Comment 29 [hereinafter GC 29], 
Suggests that in Practice no Human Rights Provision Can be Entirely Inapplicable to a 
State Party. 
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آیدكهتعلیقحقوقبشرآثارسالمتوبهداشتعمومیخواهدشد.برایناساسبهنظرمی

.ازطرفیاگرچهحقبرسالمتسوئیبرحقبرسالمتیوارتقایبهداشتعمومیواردسازد

به موارد بیشتر در نقضآن اما است، نرسیده آمره قاعده مرتبه حیاتبه بر حق طوربسان

دهد.مستقیمحقبرحیاتراتحتتأثیرقرارمی

دشوارمیبنابراینآنچه ارتباطیاستتعیینمحتوایحقبربهداشتوسالمتیرا سازد،

مصادیق سایر با حق این كه واقع در دارد. بشری اقتصادی»حقوق حقوق مصادیق -اكثر

اجتماعیوفرهنگیدرجهتتأمینوتضمینشرایطیكهافرادبتوانندازسالمتیبرخوردار

سایرازجدا موضوعی«حقبرسالمتی»روایناز.9«كنندباشند،نقشیاساسیوبنیادینایفامی

تواندبدونتوجهبهسایرمصادیقنیستونمیگیفرهنواجتماعی-اقتصادیحقوقمصادیق

بهعبارتیسادهحقوقبشردركلمورد قرارگیرد. توجه معنایواقعی«حقبرسالمتی»تر،

درتعاملبادیگرحقوقبنیادینبهدستمی همچنیننظركلیكمیتهحقوق5.آوردخودرا

9باشد.تأملمیاقتصادی،اجتماعیوفرهنگینیزقابل

وازرهگذرتحلیلنوعوكیفیتاقداماتانجامبرابریوعدمتبعیضازمنظردواصل

شدهبراساسامکاناتاقتصادیوفنیموجوددرهركشوروانعکاسآندرسطوحمتفاوت

می توانبهیکسطححداقلیوحداكثریازتحققحقبرسالمتیدركشورهایمختلف،

.افتیمحتوایحقبرسالمتیدست

هاهمهستكهواجددركنارتحققتدریجیآن،داراییکسریحداقل«حقبرسالمتی»

بهداشتیگویایرهیافتحداقلیبر-هایرفاهیاثرفوریهستند.برخورداریازاینحداقل

هایرفاهی،هانسبتبهتحققاینحداقلمحتوایحقبرسالمتیاست؛بنابراین،تعهددولت

مندیازاینمحتوایحداقلیدرسالمتی،ازضروریاتكرامتفوریاست.بهرههتعهدبهنتیج

بهنبودبیماریوبرخورداری«حقبرسالمتی»شود.دراینچارچوب،ذاتیانسانقلمدادمی

اصلیحقواقعرهیافتحداقلیهستهدر.شودازوضعیتمطلوبجسمیوروانیتعبیرمی

                                                                                                                                                                                                     
1. In Fidler, op. cit, p: 181 (as cited in ehsan, Javid et al, 1392). 
2. Molinari, 1998, p: 49 (as cited in ehsan, Javid et al, 1392). 

برایاعمالحق9 حقبشریبنیادیاستو حقبرسالمتی، اینکه بر نظرخود تأكیداینكمیتهدر هایبشریدیگر،.
ایتنگاتنگبادیگر(،حقبرسالمتیرابطهGeneral Comment 14: para 1باشد)ناپذیرمیضروریواجتناب

(.General Comment 14: para 3بستهاست)هاواهایبشریداردوبهتحققآنحق
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تشکیلمی دولتیمتعهددرطرفمقابل،مطابقبارهیافتحداكثری،هرهد.دبرسالمتیرا

مندیشهروندانخودازسالمتی،درچارچوبمنابعموجودبرایبهرهرااستكهشرایطالزم

9.وتاحدممکنتأمینوتضمینكند

توانحقبرسالمتراالمللیاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،میمیثاقبین95براساسماده

ترینیاحداقلآنداللتحقیدانستكهبرباالترینسطحقابلوصولازسالمتیونهپایین

نمیدارد؛ استبنابراینحقبرسالمتیرا برایسالمتیالزم آنچه توانبهحقبرحداقلیاز

فروكاست.دربحرانكرونانیزحقبرسالمتیرابایستیبارهیافتحداكثریارزیابینمود،با

چیزیبیشازصرفنبودبیماریاست؛«حقبرسالمتی»دررهیافتحداكثری،كهنیاجهبهتو

برخورداریازهكنندحقبرسالمتیبراساسرهیافتحداكثری،بنیادهایتعیینلذابرایتحقق

مح مسکن،ستیزطیغذایكافی،آبآشامیدنیسالم، دسترسیبهداروهایاساسی، پاک،

 آموزشو... گرفتتوانیمنرا چراكهنادیده پوشیدهنقشانکارناپذیر كسی بر بنیادها این

همان5نیست. سالمت حقحق است، شده تضمین بشر حقوق جهانی اعالمیه در كه طور

هایبهداشتی،حقدسترسیبهاطالعات،ممنوعیتتبعیضدرارائهخدماتدسترسیبهمراقبت

كند.لاجباریوموارددیگررافراهممیپزشکی،آزادیازمعالجهپزشکیغیرقاب


 91 -. اصول برابری و عدم تبعیض در وضعیت کووید2-2

نوشته بسیاریاز دمکراتبودنكروناویروسصحبتدر از وگفتگوهایاینروزها ها

نمیمی غنی و فقیر ویروس این كه معنی بدین میشود. مبتال را همه و درشناسد نماید.

مثبتشودكهتستكرونایآنبردهمیهایینامالمللیازشخصیتوبینهایملیرسانه ها

است؛ بوده نابرابریانسانمغفولمیآنچهاما دسترسیبهخدماتپزشکیبرایماند، در ها

دهدهاامکانبهبودیمیمندیازامکاناتیكهبهآنرهاییازاینمهلکهاست.نابرابریازبهره

9كشاند.ترینآنانرابهكاممرگمیستناچارفرودوبه

                                                                                                                                                                                                     
1. Lazzarini, 1997, p: 29 (as cited in ehsan, Javid et al, 1392) 

.71-79.احسانجاوید،همان،ص5
9 خدیجهكشاورز، نظاره». ما ویروسكرونا، ایران، در اجتماعیبحرانویروسكرونا فرهنگیو ابعاد جستارهاییدر

«رانوتوسعهروابطانسانیكنندگاننگ چاپشدهدركتاب: جستارهاییدرابعادفرهنگیواجتماعیبحرانویروس،
 .97-96(،ص9911،)تهران،پژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریكرونادرایران
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دوهستند،موردبحثسالمتیمورددركهحقوقیازجملهبشر،حقوقكاملتحققبرای

مادهویژهاهمیتتبعیضحائزعدموبرابریاصل 9)4ایهستند. المللیحقوقمیثاقبین(

ضروریافرادبینكهدهدانجامرااقداماتیاضطراریمواقعدردهد،میاجازهسیاسی-مدنی

باشدمتناسبو ماده. اساس بین5بر فرهنگی،میثاق و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی

رنگ،نژاد،بهلحاظتبعیضیگونههیچبدون»مندرجدرمیثاقراحقوقاندموظفكشورها

وضعیتایتولددارایی،اجتماعی،منشأیاملیدیگر،عقایدیاسیاسیمذهب،زبان،جنس،

 9«.دیگرتضمیننمایند

استانداردهایكلیهبامطابقنیزباید5112المللیسالمتبیننامهآییندربهداشتیاقدامات

بهباشدبشرحقوقبهمربوطالمللیبین مختلفهایمؤلفهبهبایداقداماتهمهی،طوركل.

پزشکیآزمایشازجمله)بدرفتاریاشکالسایروشکنجهازآزادیبویژهانسانی،كرامت

رضایتبدون تبعیضعدموبرابریحقهمچنینوشدهبازداشتافرادباانسانیرفتارو(

5باشد.داشتهمطابقتمربوطهبشرحقوقبابایدخاصبهداشتیاقدامات

نیز،عمومیبهداشتهایبحرانطولدر وبیمارییاعفونتبهمبتالافرادقبلی
كروناویروس،شیوعزماناز9اند.بودهروبروننگوتبعیضباالباًغهاآنهایخانواده

مردمعلیهتبعیضوزنوفوبیانژادپرستی،تعصب،باعثكشورهاازشماریخبریهایگزارش
درشدیدزورگوییشتم،وضربوجسمیحمالتشاملحوادثاین.استشدهتبارآسیایی

درتحقیرآمیززبانازاستفادهوكارمحلیامدرسهدرتبعیضتهدیدات،مدارس،
استدیگرمواردازجملهاجتماعیهایرسانهعرصهدروخبریهایگزارش حوادث.

میاندرایتالیا،واسپانیامتحده،ایاالتانگلستان،درناشیازنفرتجنایاتكهازهشداردهنده
.بودندمرتبط91-كوویدباراًظاهاست،دادهقرارهدفراتبارافرادآسیاییكشورها،سایر

                                                                                                                                                                                                     
1. Adina, Ponta, Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, (2020), available 
at: https:// www. asil. org/ insights/ volume/ 24/ issue/ 5/ human- rights-law-time-
coronavirus, (2020). 
2. Zidar, ANDRAŽ, (2016), International Health Emergencies and Human Rights: An 
(UN) easy Relationship? Available at: https:// rightsblog. net/ 2016/ 03/ 30/ 
international- health- emergencies-and-human-rights-an-uneasy-relationship. 

شانكنندبهدلیلوضعیتمثال،افرادیكهبااچآیویدركنیا،آفریقایجنوبی،فیلیپینوآمریکازندگیمیعنوان.به9
هایبهداشتی،اشتغالبهكاروتحصیلدرمدرسهجلوگیریشدهترسیبهمراقبتباتبعیضوننگروبروهستندوازدس

اندكهدربرخیمواردمنجربهاخراج،ازدستاست.همچنینبازماندگانابوالدرغربآفریقاباننگمضرروبروبوده
 دادناشتغال،ترکتحصیل،خشونتوسایرپیامدهایآنشدهاست.
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كروناویروسبهاشارهباترامپ،دونالدجمهوررئیسازجملهآمریکا،دولتارشدمقامات
تواندزمینهلذااینحوادثمی9اند.برانگیختهراچینیضداحساسات،«چینیویروس»عنوانبه

برایرفتارهایتبعیض نقضاصلبرابریوعدمآمیزدرآنجوامعفراهمكردهوموجبرا
هاهستند،گردد.تبعیضكهداخلدرتعهداتمطلقدولت

دانشگاه مدارسو ویروسكرونا، با مقابله در اینکه به توجه با طرفی اولیناز جزء ها

دور راه آموزشاز لذا تعطیلگردیدند؛ ویروس، كشورهایدرگیر در مراكزیبودندكه

عدالتیآموزشیوتحکیمنابرابریدراینحوزهبهافزایشبیحداقلدركشورمابدونتردید

5منجرگردیدهاست.


 اندیشه در شرایط کرونایی آزادی و بیان . آزادی3-2

هادولتكند،جلوگیرییمتوجهجلبیبشریبیشترهاحقنقضدیگریكهدررابطهبا

ازاهدافاقتصادیویانظرصرفباشد.ایننقضگستردهیمازدسترسیبهاطالعاتوآمار

 موجبورود بهیبآسسیاسیآن دسترسی بر حق خود اگرچه است. هایجدیگردیده

 هاحقاطالعاتجزء تعلیق غیرقابل باشدینمی بر؛ حق موجبگردیده حق نقضاین اما

ایندرحالیاستكهبریغیرقابلتعلیقتحتتأثیرقرارگیرد.هاحقیکیازعنوانبهحیات

جملهبیانآزادیحقازدارندوظیفههادولتبشر،حقوقالمللیبینقوانیناساس حقاز

.كنندحمایتمرزهاازنظرصرفنوع،همهازاطالعاتارائهودریافتتحقیق،

حقخوداستممکنعمومی،بهداشتدالیلبهبیانآزادیبرایمجازهایمحدودیت

ازجملهحقوقارتقایوحمایتبرایالزماطالعاتارائههوظیفهادولت.نیندازدخطربهرا

دارندراسالمتحق «اصلیوظیفه»عنوانبهفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقكمیته.

جامعه،دربهداشتیمشکالتترینعمدهمورددراطالعاتبهدسترسیوآموزش»تأمین

دشومیتلقی«هاآنكنترلوپیشگیریهایروشازجمله حقوقبهآمیزاحترامپاسخیک.

دسترسیویروس،مورددرروزبهودقیقاطالعاتكهكندحاصلاطمینانباید91-كووید

دسترسدرآسانیبهآنشیوعبهپاسخهایجنبهسایروخدماتدراختاللخدمات،به
                                                                                                                                                                                                     
1. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, 2020, available at: https:// 
www. hrw. org/ news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response. 

 .91-59ص(،9911)،.خدیجهكشاورز،پیشین5
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9است.همگان
 

تحتفعلیگیریهمهطولدرنیزاندیشهوآزادیبیانآزادیاعمالبرابری،اعمالبرعالوه

استقرارگرفتهتأثیر مدنی،حقوقالمللیبینمیثاق91مادهمطابقبیانوعقیدهآزادیاگرچه.

قانونیبشر،اعراضحقوقكمیتهامانیست،سندآندرقیدشدهانکارغیرقابلحقوقجزءسیاسی

توجیهقابلاضطرارییتوضعیکطیضرورتشرطزیرادانستهاست؛راناممکنحقآناز

نیست كهدیگریروشبهتواننمیراتهدیدكهداردامراینتاییدبهنیازضرورتآزمایش.

مادهتحتحقیکمختصمحدودیتبندوجود،بااین.حاصلنمودنکند،محدودرابیانآزادی

زمانیتاگیردقرارمورداستفادهاخالقیاعمومیسالمتازحمایتبرایتواندمی(ب()9)91

راحقخود"و"خاصموردیبهمنحصر...نه"باشدمتناسب،ضروری،شدهاعمالاقداماتكه

98مادهموضوعمذهبووجداناندیشه،آزادیحقعقیده،آزادیبرخالف".نیندازدخطربه

این.استانکارغیرقابلسیاسی-مدنیحقوقالمللیبینمیثاق فردمذهبیانوبآزادیحال،با

9)98مادهتحت باشدمحدودتواندمیاضطراریوضعیترسمیاعالمبدونحتی( امراین.

قبلهادولتازبسیاریكهاستمعابدومساجدكلیساها،درازجملهگسترده،تجمعاتممنوعیت

5كردند.تحمیلاضطراریوضعیتاعالماز

بین سالمت مقررات مطابق اقد5112المللی تأثیرآزادیحقدركهبهداشتیامات،

نظرتحتمظنونافراددادنقرار-9:استسطحسهشامل((9)98مادهمقررات،)گذاردمی

-9ومظنونافرادبرایمشابهبهداشتیاقداماتسایریاقرنطینهاعمال-5عمومی؛بهداشت

.لزومصورتدردرمانوانزوابهدیدهآسیبافرادتسلیم

نمیانتردیدیوجودنداردكهرهاییازاحتیاجدركنارآزادیعقیده،آزادیبیانودرای

دولت تعهد ترسبیانگر از اعتالیآزادی متعاقبآن و خود تأمینسالمتیشهروندان به ها

سازمانگزارشگرانبدونمرزبهنامهتوانیمبرایناساساستكه9باشد.بهداشتعمومیمی

                                                                                                                                                                                                     
1. Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, 2020, available at: https:// 
www. hrw. org/ news/ 2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response. 
2. Adina, Ponta, Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, (2020), available at: 
https:// www. asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-coronavirus. 

و9149،تأییدشدهتوسطمنشورآتالنتیکاوت9149ژانویه7جمهورروزولتدرتاریخپیاممعروفكنگرهرئیستمایزدر.9
آزادیازترسو كند.كهدرحالحاضراصولاساسیدستورپسازجنگرابیانمی9145ژانویه9اعالمیهسازمانمللمتحداز

 دیاندیشههنوزهمحائزاهمیتاست.آزادیازنیاز،همراهباآزادیبیانوآزا
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آزادیبیانوسالمتیسازمانمللبهدوگز نمودارشگرویژه ازسازمانمللاشاره ایننهاد .

اخطار،كنندكهدرچارچوبمقابلهباكروناآزادیبیانرامحدودمیهاییخواستهتابهدولت

ایخطاببهدوگزارشگرویژهسازمانمللسازمانگزارشگرانبدونمرزدرنامه .جدیدهد

هاییراكهدرچارچوبمبارزهباهاخواستهتاحکومتوبرایآزادیبیانازآنبرایسالمتی

نقضمی كروناآزادیاطالعاترا نقض؛گفتهگزارشگرانبدونمرزبهكنند،محکومكنند.

 ت.آزادیاطالعات،نقضسالمتعمومیدراینكشورهاونیزدرتمامدنیاس

مدیرگزارشگرانبدونمرزرسیده،آمدهاست:هرینمیستیكردرایننامهكهبهامضای

آزادیمطبوعاتونیزحقدسترسیبهاطالعاتازهرزماندیگری،درزمانپاندمیكرونا

حقدسترسیبهاطالعاتشاملآزادیدرجستجووبهدستآوردناطالعات».مهمتراست

وقتیحکومت وقتاست. اسرع در نقضمیمطمئن، را حق این حتیكها سالمتیو نند،

میزندگیانسان خطر به را مللمیها سازمان از ما هاییراخواهیمچنینحکومتاندازند.

زیرشدهدرسراسردنیاهایایجادبراساسگزارشاینسازمان،محدودیت9.«محکومكند

به سالمتی حفظ استطورپوشش داشته افزایش وبهداشترعایت5.محسوسی عمومی

یکدرحركتوخروجورود،كهاقداماتی.باشدآزادیحقمعیارهایبامطابقبایدهقرنطین

چارچوبسرانجام،.سازندبرآوردهراحركتآزادیشرایطبایدكند،میمحدودراكشور

حمایتزمینهدرنیزرامربوطقانونیمراحلكلیهبایدشودمیاعمالمسافرانبرایكهایرویه

9كند.ایترعآزادیحقاز

                                                                                                                                                                                                     

گزارشگردیویدكِی،گزارشگرویژهسالمتیسازمانمللوداینیوسپوراسآوریلبرای95درایننامهكهدرتاریخ.9
نگارانونیزهایخودسرانه،آزارواعمالخشونتعلیهروزنامهویژهآزادیبیانارسالشده،فهرستیازسانسور،بازداشت

گزارشگرانبدونمرز.كشوردرجشدهاست98هبهآزادیبیاندرچارچوبقانون)نقضقانونیآزادیبیان(درحمل
هامتحدهآمریکارسانهمثالرؤسایجمهوریبرزیلوایاالتعنوانهاراعنوانكردهاست.بههاییازاینمحدودیتنمونه

ركشورهاییچونالجزایر،اردنوزیمبابوهگزارشگرانتنهابهدلیلتهیهد.اندراباحمالتلفظیموردحملهقرارداده
اند.یکقانونجدیددرمجارستانتصویبشدهكهتهدیدیبرایبهسکوتكشاندنگزارشدربارهكرونادستگیرشده

قدرتخودشراتثبیتوزیركامبوجازبحرانكرونااستفادهكردهتانگارانمستقلدراینكشوراست.نخستروزنامه
.كند.درچین،دولتباسركوبآزادیاطالعاتشیوعبیماریدرووهانوسپسدرتمامدنیاراگسترشداد

2. RSF complains to UN about coronavirus press freedom violations, 2020, available 
at: https:// rsf. org/ en/ news/rsf-complains-un-about-coronavirus-press-freedom-
violations. 
3. Zidar, ANDRAŽ, (2016), International Health Emergencies and Human Rights: An (UN) 
easy Relationship? Available at: https:// rightsblog. net/ 2016/ 03/ 30/ international- health- 
emergencies-and-human-rights-an-uneasy-relationship. 
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 جایی در شرایط کرونایی . نقض حق بر آزادی جابه4-2

برایتهدیداتبامقابلهبرایراخاصیحقوقبشر،حقوقبهمربوطمعاهداتازبسیاری

داشتهتعلیقمحدود،بهتوسلبدونعمومیسالمت یکمقرر مهاربرایمعمولروشاند.

است.آزادحركتكردنمحدودشاملاین،طورمعمولبه.استقرنطینهعفونی،هایبیماری

محسوبآزادیازمحرومیتاست،شدیدكافیاندازهبهقرنطینهمحدودیتكهمواردیدر

دراینکهمگرنیزباشد؛كنوانسیوناروپاییحقوقبشر2مادهمغایراستممکنكهگردندمی

گیرند.قرارمجازمحدودیتیک

ایندرجهیکآزادیازمحرومیتوآزادحركتكردنمحدودبینتفاوت است.

رابازداشت(ه()9)2مادهكهاستتوجهقابلباشد.داشتهعملیعواقبتواندمیتمایز

فقطشیوعازجلوگیریبرای همچنین9داند.مجازمیحلراهآخرینعنوانبهبیماری،

بین1مادهطبقآزادیحق سیاسیمیثاق و مدنی حقوق شرایطازظرنصرفالمللی

آزادیخاصحقمحدودیتبند.شودمحدودقانونیدالیلبهتواندمیملی،اضطراری

المللیمیثاقبین(9)95مادهطبقكشورازخروجحقوكشوریکقلمرودرحركت

سیاسی استمتفاوتكمیحقوقمدنیو جابجاییآزادیبهمربوطهایمحدودیت.

یاعمومیبهداشتعمومی،نظمملی،امنیتازفظتمحابرایالزممواردبهمحدود

91-گیركوویدهمهبیماریدركهطورهماناست،دیگرانآزادیوحقوقیااخالق،

هایارزشگیریاندازهبرایریاضیاتیفرمولیکنداشتندلیلبههادولت.داردوجود

نهادهایربرقراسالمتیحقواجتماعیشدیددوریبینتوازنبایداجتماعی، كنند.

درمنطقیهایمحدودیتدربارهجامعهایراهنماییارائهبهتمایلیبشریحقوق

ندارندفعلیاپیدمیطولدرحركت حالی. دردائمیبازداشتماننداقداماتیكهدر

اینبهالمللیحقوقمدنیوسیاسیمیثاقبیناست،آزادیازمحرومیتمعنایبهخانه

آنیا5باشدگزینهآخرینبایدفردی،آزادیكردنمحدودیعنینه،قرنطیكهمعناست

افرادیدرتنهاعفونیبیمارییکگسترشازجلوگیریدلیلبهمحدودیت كهمورد
                                                                                                                                                                                                     
1. Natasha Holcroft-Emmess, Coronavirus: States Derogating to Suspend Human 
Rights Obligations, 2020, available at: http://ohrh.law.ox.ac.uk/coronavirus-states-
derogating-to-suspend-human-rights-obligations. 
2. Adina, Ponta, Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, (2020), 
available at: https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/human-rights-law-time-
coronavirus 
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9بهكارروند.دارند،عمومیخطری

-مسافرتآزادیمانند-هاآزادیوحقوقازبرخیتواندمیدولتاضطراری،مواقعدر

حداقلازوباشدمعقولبایدشدهانجاماقداماتاماكند؛تنظیمومهاربیشترمنافعبرایرا

شهروندانحركاتتواندنمیدولتطوركلی،بهبنابراینكند؛استفادهمحدودكنندههایروش

موقت،دستوراتطریقازرامسافرتحقتواندمیكند،ایمنیمحدودوسالمتینفعبهرا

درآوردعلیقتحالتبهیامحدود اقداماتیدیگرازانزوادستوراتواجباریهایقرنطینه.

.ببردبکارالزمعمومیبهداشتازمحافظتبرایدولتاستممکنكههستند

دردولتاقداماتبهنسبتكند،عملاضطراریمواقعدرسرعتبهبایددولتازآنجاكه

شودمیدادهتسامحمقداریبحرانیمواقع بهمربوطهایمحدودیتطوركلیهباگرچه،.

ایمنیعمومی،سالمتحفظبراینیتحسنباوباشدالزمومنطقیبایدشخصیهایآزادی

ندارندموجهیهدفكهراهاییآزادیخودسرانهتواندنمیدولتشود؛لذامیانجامنظمیا

5كند.محدود

بیماریبهپاسخدراضطرارینینقواعنوانبهكهراآنچههادولتازبسیاریكهدرحالی

واقعكشورهااینهمهاند،كردهتصویباند،شدهویروستوصیفكروناگیرهمه طبقدر

اندنکردهاعالماضطراریوضعیتقانون هاآنشهروندانبرایآتیپیامدهایتواندمیاین.

به.باشدداشته "تعطیلی"تحمیلرایباضطرارینیروهایازهادولتازبسیاریمثالعنوان

كنندمیاستفاده شاملوضعیترسدمینظربهامانیست،فنیحقوقیاصطالحیکاین.

اجتماعاتكردنمحدودغیرضروری،مشاغلبستنبازداشت،جدیداختیاراتماننداقداماتی

داخلدرماندنازاطمینانبرایهاخیابانبرنظارتمردم،حركتكردنمحدودوعمومی

حركتآزادیو9اجتماعآزادیآزادی،حقبرایجدیپیامدهایاقداماتاین.هاستخان

                                                                                                                                                                                                     
1. Compare to Enhorn v. Sweden, App. No. 56529/00 (Jan. 25, 2005) Study as Cited in 
Ponta, Adina, (2020). 
2. Rebecca, Pirius, Emergency Powers and Citizen Rights During the Coronavirus 
Public Health Crisis, (2020), available at: https:// www. nolo. com/ legal-encyclopedia/ 
emergency-powers-and-citizen-rights-during-the-coronavirus-public-health-crisis.html. 

شوند.هرالبتهتوجهبهایننکتهنیزحائزاهمیتاستكهحقوقیمانندآزادیاجتماعفقطبهطرقخاصیمحدودمی.9
طوركلیبایداطمینانحاصلكنیمكهمابهواندانجامشود.تصورتدیجیتالیانجامداد،هنوزهممیتوانبهكاریكهمی

اینمدتطوالنیاستكهبهدرستیباعصردیجیتالسازگارمیدانیم،بهطوركهمیحقوقبشر،همان عنوانیکشود.
 .داردهایبزرگیرابرمیشدهاست،امابهحدیكهعصردیجیتالگامچالشعظیمشناخته

https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
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دارد ازقدرتمثال،عنوانبه. هدفباتجمعاتكردنمحدودومتفرقكردنبرایاستفاده

فعالیتبرایبالقوهعاملی تواندمیویروس،انتشارازجلوگیری روند در هایاختالل

حیاتیكامالًدموكراسیبرایكهدیگرهایسازمانوسیاسیاباحزكارگری،هایاتحادیه

.بیفتداتفاقآیندهدرتواندمیامانیست،اولویتیکاینحاضرحالدر.شوداعمالهستند،

مواردیچهشاملهایشانمواردتعلیقدولتكهبدانندبایدشهروندانكهاستدلیلهمینبه

9گذاشت.هندخواكنارراهاآنموقعچهوهست
 

وهامحدودیتدهندمیاختیارمتحدهایاالتبهاضطراریهایمتحدهآمریکاقدرتدرایاالت

مختلفهایروشایالتیكنند.قوانیناعمالعمومیایمنیوسالمتازمحافظتبرایرامقررات

دهندمیارائهرااجرایی اجازهطوركلیبهایالتیقوانینعمومی،بهداشتاضطراریمواقعدر.

كهشخصیودهندانجامراایزولهوقرنطینهرسمیاقداماتبهداشتیوانتظامیمقاماتتادهدمی

ترجیحهادولتاماشود؛صادرویبهاستنادیاشودبازداشتاستممکنكندمینقضرادستور

همچنین.كنندهاستفادبیشتركردنمحدودبرایداوطلبانهرعایتوعمومیحمایتازدهندمی

كنندمیاعمالنافرمانیبرایراكیفرییامدنیمجازاتكشورهاازبسیاری كشورهاازبرخی.

5دانند.میمسریبیماریشیوعباعثراانگاریسهلیاآگاهانهعمل

بین مقررات سالمت بهجهانیبهداشتسازمانهایتوصیهاساسبر5112المللی

آزادیبرتواندمیكهاستگرفتهنظردررابهداشتیاتاقدامچندینعضوهایدولت
ومظنونافرادازورود-9:توانندمیعضوهایدولت((.9)98ماده)بگذاردتأثیرحركت

-9وكنندخودداریدیدهآسیبمناطقبهافرادوروداز-5كنند؛جلوگیریدیدهآسیب
كنند.اجرادیدهآسیبمناطقرادافمورددرراهاییمحدودیتویاخروجغربالگری
هادولتاست،آمدهدستبهدیگرطریقازیابازبینیچنینطریقازكهمداركیبراساس

مظنونمی از یکروشمعاینه كنندآغازراتوانند خطرازشواهدیاگرحالت،ایندر.
.نیستترکمحلبهمجازمسافرباشد،داشتهوجودعمومیسالمتالوقوعقریب

                                                                                                                                                                                                     
1. Alan, Greene, State of Emergency: How Different Countries are Invoking Extra 
Powers to Stop the Coronavirus, (2020), available at: https://theconversation.com/state-
of-emergency-how-different-countries-are-invoking-extra-powers-to-stop-the-
coronavirus-134495. 
2. Rebecca, Pirius, Emergency Powers and Citizen Rights During the Coronavirus 
Public Health Crisis, (2020), available at: https:// www. nolo. com/legal-
encyclopedia/emergency-powers-and-citizen-rights-during-the-coronavirus-public-
health-crisis.html. 
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پزشکیمداخلهاقداماتینظیرانجامبهواداررامسافراستممکندولتمرحله،ایندر

واكسیناسیونبهداشتهدفبهدستیابیبرای یا و اقداماتدیگرازپیشگیرییاعمومی

شود،بکند.میبیماریشیوعموجبكنترلیامانعازقرنطینهكهدیگریبهداشتی

دراساسیمحدودیتقواعدآمره،یکازپیرویعمومی،نهادهایومقاماتكلیهبرای

اهمیتهمه.استحاكمیتیهایقدرتاعمال مصادیقدرمؤلفهبایداذعانداشتكه و ها

وحركتبیان،آزادیمانندالمللیبینهنجارهایازبرخیبهیکاندازهنیستند،بشرحقوق

عنوانهنوزبهامااند،شدهپذیرفتهایتردهگسطوربهبشرحقوقعنوانبهآمیزمسالمتاجتماع

آمره دولتاستممکنحتیوشوندنمیشناختهقاعده خاصهایزمینهدرراعملکرد

استاساسیحقیکحركتایكهبایستیبداناشارهگردداینکهآزادینکته9كند.محدود

كندمیتسهیلرادیگرحقوقازبسیاریازشدنمندبهرهكه المللیبینقوانینكهحالیدر.

مانندخاصیهایمحدودیت جملهجابجاییآزادیبرایبهداشتیاضطراریمواردرا بهاز

اینبرایالزمآزادحركتهایمحدودیتكند،میفراهمملیاضطراریوامنیتیدالیل

.باشدآمیزتبعیضغیرومتناسبكامالًبایدمنظور،


 حران کرونا. حق بر حریم شخصی در ب5-2

و(9)98موادها،نامهآیین)كندمیتزاحمپیداشخصیحریمحقباكهبهداشتیاقدامات

:ازاندعبارت((9)42

دیده؛آسیبمناطقدرمسافرانسفرتاریخبررسی-الف

آزمایشگاهی؛وتحلیلتجزیهوپزشکیمعاینهاثباتبررسی-ب

ال؛مبتیامشکوکافرادهایتماسردیابی-پ

باشد؛جسمیمعاینهشاملاستممکنكهپزشکیمعاینهبهنیاز-ت

.(پزشکیپیشگیرانهاقدامات)هاپیشگیریسایریاواكسیناسیونبهنیاز-ث

یاپزشکیمعاینهانجامالزاموهادادهازمحافظتودرمانشخصی،اطالعاتبررسی

ازآنجاكهقوانینكنترلوپیشگیریاز5باشد.سازگارشخصیحریمحقبابایدواكسیناسیون
                                                                                                                                                                                                     
1. J. Criddle, Evan et al, op, cit. at 56. 
2. Zidar, ANDRAŽ, 2016, International Health Emergencies and Human Rights: An 
(UN) easy Relationship? available at: https:// rightsblog. net/ 2016/03/30/international-
health-emergencies-and-human-rights-an-uneasy-relationship/ 
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وبیماری سالمتی كنترل حق آزادیجابجایی، در مداخله استمستلزم هایعفونیممکن

جسموهمچنینباحفظحریمخصوصیوحقوقمالکیتباشد،لذاقوانینبهداشتعمومی

سالمتگیریرادرگیركنندكهموجدتعادلبینحقوقشخصیوبایدیکفرآیندتصمیم

9باشد.عمومی

 اینکه به توجه خارقهاییتموقعبا لذااستثناییوسایلبهنیازالعاده درهادولتدارند،

دریغجمعینظارتهاییفناورآخرینازاستفادهدرالوقوع،یبقرتهدیدیکبامواجهه

.كنندینم

پاتریوتقانونمطابقیامنیتیهاسازمانیکا،آمرمتحدهیاالتاایندرحالیاستكهدر

درازمدتآمریکاییهرتوانندبدونتشریفاتقانونیازمی اینامردر جاسوسینمایندكه

پاریستروریستیحمالتازپسفرانسه،شود.هایمدنیشهروندانمیموجبنقضآزادی

یهایآزادامنیتی،ابزارهایبرقضایینظارتكردنمحدودباضدتروریسمقانونیک،5192

اضطراریاقداماتسازییعادچنینكهمعتقدندروشنفکرانازبسیاری.دادكاهشرامدنی

.استشدهیلتبددموكراسیروندبه

دولتیادزاحتمالبه برنظارتوبینییشپمردم،خصوصیزندگیمشاهدهدنبالبهها

برنظارتمورددرنگرانیظلحابهتوانندیمهایوهشاین.بودخواهندهاآنحركاتورفتارها

دهندرخشهروندانزندگی تواندیمشهروندانترسازطرفی. منجرهاارزشییجاجابهبه

دید و دهدتغییرآزادیبهراهاآنگردیده ومحیطییستزتهدیدهایافزایشبا.

.دستبشویندخوداساسیحقوقازبرخیازاستممکنشهروندانجهانی،محیطییستز

5ببرد.بینازراآزادیبهمیلسرعتبهتواندیمامنیتزویآر


 گیری نتیجه

دولت اینموضوعكه برسر هایایجادمحدودیتها شده را بحراناخیركرونا زیردر

.چنانچهقائلبررهیافتحداقلیاند،تردیدیوجودندارداعمالكردهپوششحفظسالمتی

در درراستایتحققحقبرآنصورتمینسبتبهحقبرسالمتیباشیم؛ توانانحرافرا
                                                                                                                                                                                                     
1. https://www.who.int/healthsystems/topics/health-law/chapter10.pdf?ua=1. 
2. Oliver Nay, Can a Virus Undermine Human Rights? (2020), available at: https:// 
www. thelancet. com/ journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30092-X/fulltext. 
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كهبراساسپوشانینظامتعلیقباحقبرسالمتتلقینمود.درحالیسالمتودرنتیجههم

جایی،آزادیدسترسیبههاییهمچونحقبرآزادیجابهرهیافتحداكثری،درغیابحق

حق دیگر و كار اجتماعات، ساطالعات، بر تحققحق میها، مواجه تردید گردد.المتبا

توانبینهادریکمرتبهقرارندارند،میناپذیرباادعایاینکهحقصورتاستداللچندبههر

عنوانهدفغاییحقبرسالمتیبرایحقبرحیاتبهیعنیهایمختلفتمایزقائلشد؛حق

هایبشریمرتبطباحققارزشباالتریدرنظرگرفتوبرایناساسبهتوجیهتعلیقسایرح

تررنگهاایناستداللراكمبرسالمتپرداختكهدرآنصورتنیزنفیایدهاطالقحق

خواهدنمود.پسلزومیکرویکردبینابینیورعایتتعادلدراینزمینهدرجهترفعاین

قالبحق در كشورها در سالمتیشهروندان بر حق بدینمعنیكه بود. وقتعارضخواهد

مسئولیت با تعادل نقطه به رسیدن نیازمند میفردی، جمعی باشد.های بشرچراكه حقوق

مربوطبهفردگراییباشدبلکهنمایانگرقوانینتوافقشدهدموكراتیکهستندنمی تواندتنها

توانباهمبرابر،عادالنهوباكرامتزندگیكرد.كهچگونهمی

عنوانمأموریتدررایتعهدوحمایتازحقوقمابهقواعدحقوقبشریوظایفخودراب

برابرسوءاستفادهازقدرتقراردادهاست.همچنینچارچوبیبرایمتعادلكردنمنافعفردی

جایتعلیقیکحقبهنفعدیگری،بایستیبرتعادلكند.بههمیندلیلبهوجامعهفراهممی

كرد.حق تمركز بشری های بهداشاگرچه وقوانین افراد شدن منزوی موجب عمومی ت

گرددكهممکناستدرمعرضیکبیماریعفونیوهمچنینتعطیلیمشاغلهاییمیگروه

مالحظاتبهداشت مبتنیبر ایناختیاراتباید اعمال لذا باشند، اموال مصادره اماكنو و

معیارها سایر یا قبیله پیشینه، جنسیت، اساسنژاد، ینامناسبباشد.عمومیبدونتبعیضبر

حقوقالمللیبیننظامنیزبایستیدرچارچوببهداشتجهانیامنیتیبدینمعنیكهاقدامات

.باشدكروناهایبیماریبامؤثرمبارزهازبخشیبایدبشرحقوقازحمایتوقرارگیردبشر

رهنمونگردد.باالترسطحیتواندبهمیبدیهیاستكهدراینحالتنظامسالمت

باشد،اماشرایطبرانگیزتواندانتقاداگرچهدرنگاهنخستتعلیقتعهداتحقوقبشریمی

همین و وضعیتاضطراری اعالم برای شده دولتاعالم الزام نظیر اقداماتی هنگامطور ها

بهداشتینشانازتوجهبهامرهایمراقبتآب،غذایی،موادبهقرنطینهبهمراقبتازدسترسی
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ب دارد؛حقوق آمده وجود به دیگر وضعیتجدید شرایطو با مطابق نمیشر توانبنابراین

طورجزمیوباقاطعیتاذعانداشتكهحقوقبشردرماهیتواهدافخوددچارانحرافبه

بایستیبیانگرهمبستگیدانستكهازدولتگردیدهاست. هانکتهدیگراینکهحقوقبشررا

ایرابرایمحافظتازافراددرمعرضخطرانجامدهند.درواقعیژهخواهدتااقداماتومی

بهداشت،رایانمایکل جهانی سازمان بهاز كه بود واولینكسی سالمتعمومی وضوح،

حقوقبشرراپیوندداد.
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