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Covid 19

Coronavrus Disease 2019

 اپیدمی(Epidemic)
همه گیري یک بیماري، بیش از انتظار در یک منطقه به شکلی ناگهانی و غیر منتظره

اپیدمی 
همه گیري یک بیماري، بیش از انتظار در یک منطقه به شکلی ناگهانی و غیر منتظره
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 پاندمیPandemic)(

همه گیري یک بیماري، گسترش موارد ابتال به طور ناگهانی در تمام نقاط یک   همه گیري یک بیماري، گسترش موارد ابتال به طور ناگهانی در تمام نقاط یک
کشور و یا بخشی از یک قاره یا حتی کل جهان
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  طبق تعریف تخصصیWHO،سازمان جهانی بهداشت

 سالمت عبارت است از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و
. اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو
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 حقوق بشر:

حداقل استانداردهای بین المللی که هر فرد باید از آن برخوردار باشد
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  مهمترین مبانی حقوق بشر در دوران کرونا

1- حق حیات

2- حق بر سالمتی

مصادیق حقوقی

1- نظام حقوقی داخلی

2- نظام حقوقی بین المللی

6



قوانین در نظام حقوق داخلی در ایام کرونا

1-  43اصل  1، بند 3اصل  12،بند 29،22اصول ( قانون اساسی(

2-  برخوردار از سالمت،رفاه 1404توصیف جامعه ( سند چشم انداز...

3- بیمه سالمت( قانون تشکیالت وزارت بهداشت( ...

4-  قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر
)22ماده ( دار  )22ماده ( دار 
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مقررات در نظام حقوق داخلی در ایام کرونا
1-  شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم ( مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

)رهبری 

2-  منشور حقوق شهروندی 113و  8و7و2و1مواد

3-  آیین نامه تاسیس بیمارستان 13ماده

 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اس شاغالن حرفه پزشکی 11ماده  ) ...
)تکلیف شاغالن حرفه پزشکی در زمان بیماری واگیر دار 
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مصادیق مختلف تعهد سالمت از سوی دولتها

تعهد به احترام: الف

تعهد به حمایت: ب

تعهد به ایفا: ج تعهد به ایفا: ج
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قواعد بین المللی در ایام کرونا

1-  1945( منشور سازمان ملل متحد (

2 _ 1948( اعالمیه جهانی حقوق بشر(

3-  1965( کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی  (

4-  1966( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (

) 1966( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -5 5- 1966( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (

6-  1989( کنوانسیون حقوق کودک(

7-  2006( کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت(
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 منشور ملل متحد 55ماده

  با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط
مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل بر اساس احترام به اصل تساوی 
حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق  

 .خواهد کرد

باال بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط  - الف
ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛ 

حل مسائل بین الملل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل  -ب حل مسائل بین الملل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل  -ب
....مربوط به آن ها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزش؛ و
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 اعالمیه جهانی حقوق بشر 3ماده

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر 21ماده  2بند

در کشور خویش خدمات عمومیهر شخصی حق دسترسی برابر به  .٢
.را دارد

 اعالمیه جهانی حقوق بشر 25ماده  1بند

هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای  .١
تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، 

پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری 
...است و
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 1965( کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی  5ماده  4بند  (

 متعهد می شوند که  2دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده
هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه کن  تبعیضات نژادی را به

سازند و حق هر فرد را به مساوات دربرابرقانون و به ویژه در تمتع از 
حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یاقومیت تضمین 

:نمایند

- حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه های  4
.اجتماعی اجتماعی و خدمات
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 1966( میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  -  12ماده(

1-  کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال
.سالمت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند

2-  تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این
حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات الزم برای تأمین امور ذیل خواهد 

:بود

الف.....
.ب، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات

پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بومی حرفه ای و سایر ج، پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بومی حرفه ای و سایر ج، 
.بیماری ها همچنین پیکار علیه این بیماری ها

د، ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک های پزشکی 
.برای عموم در صورت ابتال به بیماری
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1966 ( سیاسی و مدنی  حقوق میثاق 12 ماده(

مرور و عبور حق باشد مقیم دولتی سرزمین در قانونًا کس هر.١ 
.خواهدداشت آنجا در را خود مسکن آزادانه انتخاب و آزادانه

کند ترک را خود کشور جمله از و کشوری هر است آزاد کس هر.٢.

مگر بود نخواهد محدودیتی گونه هیچ تابع فوق مذکور حقوق.٣ 
 امنیت حفظ برای و گردیده مقرر قانون موجب به که محدودیتهایی

 آزادیهای و حقوق عمومی یا اخالق یا سالمت ـ عمومی نظم ـ ملی
 سازگار میثاق این در شده شناخته حقوق سایر با و بوده الزم دیگران

.باشد
 سازگار میثاق این در شده شناخته حقوق سایر با و بوده الزم دیگران

.باشد
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 کنوانسیون حقوق کودک 6ماده

کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت  .١
.خواهند شناخت 

کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک  .٢
.تضمین خواهند نمود

 کنوانسیون حقوق کودک 24ماده

کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از باالترین استاندارد  .١
بهداشت و از تسهیالت الزم برای درمان بیماری و توانبخشی به رسمیت 

آنان برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و . می شناسند
.دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تالش خواهند نمود.دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تالش خواهند نمود
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2006 معلوالن حقوق کنوانسیون 25 ماده

نایل معیارهای باالترین از برخورداری حق معلولیت، دارای افراد برای عضو، های دولت 
 های دولت .می شناسند رسمیت به معلولیت، مبنای بر تبعیض بدون را بهداشتی شدنی

 خدمات به معلولیت دارای افراد دسترسی تضمین برای را مناسب تدابیر تمامی عضو
 با مرتبط توانبخشی جمله از باشند، می جنسیتی حساسیتهای دارای که بهداشتی
:داد خواهند انجام را زیر موارد عضو دولتهای ویژه به .نمود خواهند اتخاذ را بهداشت

   بر مایعات و غذا یا بهداشتی خدمات یا بهداشتی مراقبتهای آمیز تبعیض اعمال از )ج 
.نمود خواهند جلوگیری معلولیت مبنای

18



 ژنو  1949کنوانسیون های چهارگانه ( معاهدات حقوق بشر دوستانه  (
معاهده سوم ژنو 22ماده 
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تداخل مصادیق حقوق بشر در ایام کرونا

 حق حیات

 آزادی رفت و آمد( حق آزادی تردد(

اولویت در زمان تداخل حقوق با منفعت و خیر مشترک عمومی است
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مصادیق حایز اهمیت حقوق بشر در ایام پسا کرونا

1 - حق بر آموزش

2 - حق کرامت انسانی

3 - حق بر اشتغال

4 - حق دسترسی به فضای مجازی

5 -  هم دردی با خانواده های دغدار... مشاوره( حق برخورداری از رفاه(

6 - حق دارا بودن باالترین سطح کیفیت زندگی حق دارا بودن باالترین سطح کیفیت زندگی - 6

7 - حق اقتصاد شفاف و رقابتی

و......

تنظیم سند چشم انداز کاهش آسیب ها در قالب قانون: پیشنهاد
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