
 191ـ  532/ صفحات 1041 تابستانـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 یریگ همه از معاهدات حقوق بشری در عصر ها دولتتخطی 

 حقوقی موجود تا راهبردهای از رژیم :19-جهانی کووید

 نیل به وضع مطلوب

 
 علی نواری

 

 
(DOI): 10.22066/CILAMAG.2022.247365 

(DOR): 20.1001.1.2251614.1401.39.66.8.4 

 52/10/0011تاريخ پذيرش:  01/10/0011تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
حقوقی صريحی در راستای احترام و رعايت حقوق  حقوق بشر، تعهداتة معاهدات پرشمار ناظر بر حوز

گذاشته  ها آنة بر عهد ها دولتافراد تحت صالحیت سرزمینی ة ی اساسی نسبت به کلیها یآزادبشر و 
را در شرايط  ها دولتوجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، ممکن است  حال  نيا بااست. 

  بهی حقوق بشر الملل نیبخاصی قرار دهد که قادر به ايفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام 
سازوکار حقوقی کوشیده است تا ة در چنین مواقعی با تعبی ها دولتگی حقوقی گشتاحتراز از سر منظور

 قياز مصاد یکيرا  01-ديپرشتاب کوو وعیش توان یمموارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. 
. بر همین اساس کردقلمداد  دينما یم ديبشر را تهد یابناة یکل اتیکه ح یاضطرار عموم تیتحقق وضع

و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق  ها اقدامی متعددی از طريق اعالم وضعیت اضطراری، ها دولت
ها از  دولت یتخطصدد تدارک پاسخ به اين پرسش است که  حاضر درة مقال .اند هکردبشری اتخاذ 

آن را  یها یيو نارسا ها یکاست توان یاست و چگونه م یا یحقوق ميتابع چه رژ یمعاهدات حقوق بشر
نوشتار پیش رو اين است که رژيم ة فرضی ؟کرداصالح  01-ديکوو ی جهانیریگ در عصر همه ژهيو به

های تحقیق  و کمبودهايی نیز دارد. يافته ها یکاسترغم وجود نقاط قوت حقوقی، علی ،حقوقی موجود
برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود  از ها دولتدهد که امکان تخطی  حاضر نشان می

 . رسد یم، اعمال برخی اصالحات در رژيم حقوقی موجود، ضروری به نظر حال  نيا با .دارد
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 مقدمه
با يکديگر، بلکه نظام هنجاری  ها دولتروابط ة کنند میتنظبشر، نه نظام هنجاری  الملل نیبحقوق 

را از دولت به فرد توسعه داده است. معاهدات حقوق  الملل نیبحمايتی است که موضوع حقوق 
ی اختصاصی نظارت سازوکارها 0يی دارند.ها تفاوتالمللی  با معاهدات متعارف بین ديترد یببشری 

و اِعمال شرط نسبت به  ها آنها در اين نوع معاهدات، اختتام يا تعلیق  و اجرا، جانشینی دولت
 حقوق ریغنسبت متفاوتی از معاهدات ی بهها جنبهچنین معاهداتی دارای ظرافت و پیامدها و 

ات حقوق در اين است که برخالف معاهدات متعارف، معاهد ها تفاوتاين ة بشری است. ريش
های عضو نیست. هدف و کارکرد اصلی اين معاهدات،  منافع بین دولتة بشری نمايانگر مبادل

حقوق بشر،  .های متعهد است ی اساسی افراد در قبال دولتها یآزادحمايت و حفاظت از حقوق و 
 بنااساسی بر اصل تبادل  طور بهالملل قراردادی را که در مفهوم کالسیک  ثقل حقوق بینة نقط

ها اصوالً پذيرای تعهد  تا حدودی تغییر داده است. به بیان ساده در اين حوزه دولت شده بود نهاده
و  عتیطببنابراين  5شود. شانديعابدون اينکه در مقابل، حقوق و امتیازهايی مستقیم  شوند یم

متفاوت است. آن دسته از  شانالمللی ها با ساير تعهدات بین تعهدات حقوق بشری دولت تیماه
آرا عدم  اتفاق  به اند شناختهی خاص معاهدات حقوق بشری را به رسمیت ها یژگيونهادهايی که 
 0.اند هکردرا دلیل اين تمايز معرفی  3تقابل يا تبادل
اما  2گردد یبازمی تاريخی مفهوم وضعیت اضطراری به دوران حقوق روم ها شهيرنخستین 

يی در ها شهيرنسبت مدرن با به ی اضطرار عمومی يک تحولِها تیوضعرژيم حقوقی استقرار 
 0ی حقوقی ملی به دست آورده است.ها نظامانقالب فرانسه است که جايگاه قابل قبولی در اغلب 

در آثار خود  تیاشم کارلو  واتل دو امر، یاولیماک لوکوین، رسطوی مانند اا برجسته پردازان هينظر
وجود وضعیت اضطرار ة نظري متا قرن نوزده 7.اند پرداختهبه موضوع وضعیت اضطرار عمومی 

 
 .00-07، صص 0305، 50، شمارة المللی حقوقی بینمجلة ، «معاهدات حقوق بشری؛ فضايی متفاوت»سیدفاطمی، محمدقاری؛  .1

، «العاده های عمومی فوق المللی حقوق بشر در وضعیت تعلیق اجرای قواعد بین»قاسم و مرضیه اسفندياری؛ سیدزمانی،  .5

 .1، ص 0310، 30، شمارة های حقوقی مجلة پژوهش
3. Lack of Reciprocity 
4. See for Example: General Comment No. 24, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, Para. 17; Advisory 

Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Inter-American Court of Human Rights (1982), Series A, No. 2, 

para. 30. 
5. Oraa, Jaime, Human Rights in States of Emergency in International Law, Oxford, Clarendon Press, 

1992, p.7. 
6. Agamben, Giorgio, State of Exception, translated by Kevin Attell, Chicago & London, University of 

Chicago Press, 2005, p.11. 

نهادهای دهد که حکومت خودکامه در روم، راهی برای مقابله با تهديدهای شديدی که  توضیح می سیاستدر کتاب  ارسطو .1

نیز در کتاب  ماکیاولیشده برای اين کار فراهم کرده بود. های تعیین اندازد با تدوين و پیروی از روش جمهوری را به خطر می
ای وضعیت اضطراری و امکان تخطی از برخی اصول حقوقی را در چنین ضمن اشاره به ضرورت حفظ دولت، به گونه شهريار
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اگرچه در قوانین جداگانه به اين  ،های اروپايی راه پیدا نکرده بود عمومی در قوانین اساسی دولت
وضعیت اضطراری ة حقوقی در حوزة در طول تاريخ، انديش 0بود. شده  پرداختهموضوع با جزئیات 
ها در میان  حاکمیت مطلق دولتة ه است. در قرن نوزدهم، انديششددستخوش تحول 

اعالم وضعیت اضطراری در حفظ ة انديشمندان طرفداران بسیاری داشت. به همین سبب فلسف
 که یهنگام. در فضای تاريخی قرن نوزدهم، شد یمحاکمیت مطلق و قدرت سیاسی خالصه 

حفظ حکومت، وضعیت  منظور  بهها  معرض مخاطره قرار داشت، دولتموجوديت حکومتی در 
  1.کردند یماضطراری اعالم 

 بر اساسالملل معاهدات،  حقوق بینة در منظوم «اصل وفای به عهد»رغم منزلت رفیع علی
موقتی از برخی تعهدات  صورت بهها  المللی حقوق بشر، امکان انحراف دولت موازين نظام بین

ین مرور و نظارت يآ مندرج در معاهدات حقوق بشری تحت شرايط شکلی و ماهوی مشخص و
المللی  است. نظام بین شده  شناختهبه رسمیت  01ی اضطرار عمومیها تیوضع، در المللی بین

موظف  ها یآزادها را به رعايت حريم آن  ی فردی، دولتها یآزادحقوق بشر با تعیین حدود و 
اجتماعی معین نشان داده است که چگونه و تا چه  احوال و  اوضاعدر مواردی با توجه به و کرده 

ها تعهدات صريحی در راستای تضمین  دولت 00را محدود کرد. ها یآزادآن  توان یممیزان 
دارند. اين  شان ینیسرزمافراد تحت صالحیت ة بشر نسبت به کلی نيادیبنی حقوق مند بهره
 حال  نيا با. دهند ینم، اعتبار خود را از دست بار بتیمصت حقوقی در صورت وجود حوادث تعهدا

ی ها تیوضعدر زمان مواجهه با  توانند یم ها است که دولت شده  رفتهيپذی ا گسترده صورت به
موقتی از برخی تعهدات حقوق بشری خود اندکی منحرف شوند و  صورت بهاضطرار عمومی شديد 

ها  البته حق تخطی يا عدول دولت 05.کنندی با هدف غلبه بر بحران اتخاذ ا يیاستثنای ها اقدام
                                                                                                                                        

حقوق ملل يا اصول حقوق طبیعی در مورد رفتار و امور ملل و حاکمان، در کتاب  واتلوضعیتی مورد توجه قرار داده است. 
در قرن بیستم  ايد.نم ضمن پذيرش مصلحت دولت، معتقد است حفظ امنیت، گاه تخطی از برخی از قواعد حقوقی را مجاز می

 به ارتباط تنگاتنگ بین وضعیت اضطراری و حاکمیت اشاره کرده است. ن.ک: الهیات سیاسیدر کتاب  کارل اشمیتنیز 
Aristotle, Politics: Books III & IV (Richard Robinson translation, Oxford, Clarendon Press, 1995; 
Machiavelli, II Principe, (1532) XVIII (Adams tr. 1977, 5o-5i); De Vattel, Emer, Le Droit Des Gens, Ou 

Principes de La Loi Naturelle, Appliques a la Conduite Et Aux Affaires Des Nations Et Des Souverains, 

Bk. I, Ch. XIX; Schmitt, Carl, Poilitical Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty 11, 
George Schwab translation, MIT Press, 1985. 
8. Scheppele, Kim Lane, “Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 

9/11”, Journal of Constitutional Law, 2004, Vol. 6, No. 5, pp. 1006-1007. 

نامة حقوق و  ، ويژهفصلنامة تحقیقات حقوقی، «الملل معاصر معضل کرونا در آيینة حقوق بین»زاده، ابراهیم و ديگران؛ بیگ .9

 .32-30، صص 0311، 53کرونا، دورة 
10. States of public emergency 

 .555، ص 0372، 00، شمارة مجلة تحقیقات حقوقی، «الملل معاصر جايگاه بشر در حقوق بین»اهلل؛ فلسفی، هدايت .11
12. Sommario, Emanuele, “Derogation from Human Rights Treaties in Situations of Natural or Man-

Made Disasters” in: Guttry, Andrea de, et al. (eds.), International Disaster Response Law, T.M.C. Asser 
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است و کثیری از معاهدات مربوط شده المللی محدودی و در قالب قید تصريح  تنها در اسناد بین
در  03قید تخطی يا عدول. هستند نهیزمصريحی در اين ة به حمايت از حقوق بشر فاقد مقرر

ی دارد به اين دلیل که در خالل ا ژهيواهمیت و جايگاه  ،المللی حقوق بشر بینچارچوب نظام 
ی بشری تحت شديدترين ها حقی فردی و ها یآزادکه  شود یمی مورد استناد واقع ا دوره

اطمینانی است در مقابل فشارهای ة تهديدها قرار دارند. قید تخطی يا عدول در واقع دريچ
ی فردی ها یآزادبرخی  کردن ی شديد برای محدودها بحرانها در مواقع بروز  متعددی که دولت

دشوار ة ايجاد آشتی يا مصالح نديبرآ. امکان استناد به قیود تخطی يا عدول، شوند یمبا آن مواجه 
ی بحران ها زمانو حمايت از منافع و مصالح جمعی در  سو  کی بشری از يها حقبین حمايت از 

 و ايجاد وضعیت اضطرار عمومی از سوی ديگر است.
ی سالمت عمومی مواجه شده است. ها بحران نيتر نیسهمگجهان در حال حاضر با يکی از 

از وجود بیماری  نیدر چ یوبه التيدر ا 5101دسامبر  30در  00ووهان یسالمت محل ونیسکمی
نفر از بیماران نیز هفت ناشناخته گزارش داد که حال علل به  نفره 57 گروه در هيالر ذات مشابه

اين  5151ة يژانو 31در  اضطراری سازمان جهانی بهداشتة کمیتة در جلس شده بود.  وخیم اعالم
ه که کردايجاد  المللی وضعیت اضطراری بهداشتی بین 01-کوويد وعیش نظر حاصل شد که اتفاق

اساس  اضطراری برة اين ششمین باری است که کمیت 02به نگرانی جهانی شده است.منجر 
مديرکل سازمان جهانی  00ه است.کردچنین وضعیتی را اعالم  5112المللی  مقررات بهداشتی بین

با گذشت  07شده است. گیر  عالم بیماری 01-که کوويد کرداعالم  5151مارس  00بهداشت در 
دلتا، المبدا و  آلفا، بتا، گاما،ة ی مختلفی شده است و شش سويها جهشدچار  01-زمان، کوويد

ی جنوبی، برزيل، هند، پرو و کلمبیا شناسايی افريقاترتیب برای نخستین بار در انگلستان، مو به
ی بسیار باال در حال گسترش ريپذ تيسرادلتای اين ويروس با قدرت ة سوي که  یحال در. شد

                                                                                                                                        
Press, The Hague, The Netherlands, 2012, p. 325. 
13. Derogation Clause  
14. Wuhan Municipal Health Commission 
15. WHO Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005), Emergency 

Committee Regarding the Outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV), Geneva, Available at: 
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020 statement-on-the-second-meeting-of-the-international- 

health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov), 

last visited: 2 May 2020. 
 بودند از: المللی عبارت موارد قبلی اعالم وضعیت اضطراری بهداشتی بین .16

I-2009 Swine Flu Declaration, II- 2014 Polio Declaration, III- 2014 Ebola Declaration, IV- 2016 Zika 
Virus Declaration, V- 2018–20 Kivu Ebola Declaration. 

17. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 March 2020, 

Available at: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, last visited: 2 May 2020. “We have therefore made the 
assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic”. 

 گیربودن آن تعريف کرده است. عنوان عالم گسترش جهانی بیماری جديد را به ،سازمان جهانی بهداشت

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020%20statement-on-the-second-meeting-of-the-international-%20health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020%20statement-on-the-second-meeting-of-the-international-%20health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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تواند منجر به افزايش  طور بالقوه می کند که به تعدادی جهش را حمل می المبداة است، سوي
مو ة سوي و نشان دهد 01-کوويد واکسیناسیون هایپادتنيا مقاومت در برابر شده قابلیت انتقال 

 .داشته باشد« فرار ايمنی»اصطالح  تواند خطر مقاومت در برابر واکسن يا به می نیز
ضعف و شکنندگی نظام سالمت عمومی  نکهيبر اعالوه  01-ی جهانی کوويدریگ همهشیوع 

ی موجود در بسیاری از ها یکاسته، به شناخت نقايص و کردها را آشکار  دولتة در کلی
المللی نیز کمک شايانی کرده است. رژيم تخطی يا عدول از برخی  سازوکارهای حقوقی بین

ها پس از مواجهه با اين  . تعداد معتنابهی از دولتستا ها حوزهتعهدات حقوق بشری يکی از اين 
، مصونیت از وآمد رفت. حق آزادی اند شدهدست به دامان قید تخطی يا عدول  ،بحران دهشتناک

پربسامدترين حقوق و ة تعرض به حريم خصوصی، آزادی تجمع و تشکیل اجتماعات، در زمر
هستند. رژيم موجود  ها آندول موقتی از ها خواستار تخطی يا ع ی بشری است که دولتها یآزاد

يی است که با رادهاياو  خألهادچار ها از معاهدات حقوق بشری  حاکم بر تخطی يا عدول دولت
فرصت مناسبی برای شناسايی و اصالح  01-ی جهانی کوويدریگ همهرژيم مطلوب فاصله دارد. 

 مشکالت اساسی اين رژيم فراهم آورده است.
بر مبنای آنچه بیان شد، تبیین عیوب رژيم موجود تخطی يا عدول از معاهدات حقوق بشری 

در شرايط شیوع  ژهيو بهها از اين موضوع  ی احتمالی دولتها سوءاستفادهجلوگیری از  منظور  به
ی موجود در رژيم حقوقی ها یکاستحائز اهمیت و ضرورت است.  01-ی جهانی کوويدریگ همه

سوءاستفادة ابزاری برای  تواند یم 01-ی جهانی کوويدریگ همهعدول در دوران قید تخطی يا 
 با هدف حاضرة مقال. هستندی برای نقض حقوق بشر ا بهانهد که به دنبال اندک شويی ها دولت

تشريح رژيم حقوقی موجود ناظر بر تخطی يا عدول از معاهدات حقوق بشری و شناسايی نقاط 
ی جهانی ریگ همهشیوع ة بحبوحها در  راهکارهای اصالحی رفع آنة ضعف اين رژيم و ارائ

در پی پاسخ به اين پرسش اساسی است  هبه نگارش درآمده است. در اين راستا نگارند 01-کوويد
 توان یمی است و چگونه ا یحقوقتابع چه رژيم  یها از معاهدات حقوق بشر دولت یتخطکه 
؟ بر اين کرداصالح  01-ديکوو ی جهانیریگ در عصر همه ژهيو بهآن را  یها یيو نارسا ها یکاست

نوشتار حاضر اين است که رژيم حقوقی قید تخطی از معاهدات حقوق بشری ة اساس فرضی
يی نیز هست که نیاز به اصالح ها یکاستنواقص و دچار رغم دارابودن نقاط قوت حقوقی،  علی
 دارد.

ی عدول از معاهدات حقوق بشر اي یموجود حاکم بر تخط یحقوق ميرژپیش رو ابتدا به ة مقال
 01-ديکوو ی جهانیریگ در دوران همهرا عدول  اي یتخط دیها به ق استناد دولت پسو سپرداخته 

ی رژيم حقوقی قید تخطی يا عدول، محور بعدی مقاله را ها یکاستاست. نقايص و  هدکری بررس
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نیل به  منظور  بهی اصالح یراهبردها و راهکارهابه خود اختصاص داده است. در نهايت نیز 
 است. شده  ارائهوضعیت مطلوب 

 

 . رژیم حقوقی تخطی یا عدول از معاهدات حقوق بشری1
ی رژيم تخطی يا عدول از معاهدات حقوق بشری ضروری ها یکاستاحراز نقايص و  منظور  به

مختصری پیشینة . بر اين اساس در اين قسمت شودکلی از اين رژيم ارائه  انداز چشماست تا ابتدا 
عدول در معاهدات حقوق  اي یتخط ودیقی حقوقی، ها نظاماز پذيرش وضعیت اضطرار عمومی در 

 است.شده ی بررسو شرايط استناد به اين قید  تيمحدود ايتطابق  ودیآن از ق زیو تم یبشر
 

ی ها نظامدر  تخطیسیر تاریخی استقرار وضعیت اضطرار عمومی و امکان  .1ـ1

 حقوقی
ة ی اضطرار عمومی، هم در پهنها تیوضعمواجهه و اجرای قواعد و مقررات حقوقی در ة نحو
است. اين  قرارگرفتهالمللی حقوق بشر مورد توجه  نظام بینة ی حقوقی ملی و هم در عرصها نظام

ی ها نظامی وضعیت اضطرار عمومی در نیب شیپقسمت به ايضاح تاريخی مجمل و موجز از 
 حقوقی پرداخته است.

 

 ی حقوقی ملیها نظامالف. 
 ،های اضطرار عمومی واکنش نظام حقوقی به اجرای قواعد و مقررات آن در وضعیتکه در حالی 

مفهوم جديد  ،خارجی يا شورش داخلی داردة حمل ازجملهريشه در حقوق روم و شرايط استثنايی 
وضعیت »فرانسه مطرح شد. اين فرمان  مؤسسانمجلس  0701وضعیت اضطراری با فرمان 

و  ها اقدامة ه بود؛ وضعیتی که در آن کلیکردتفکیک  01«وضعیت محاصره»را از  00«صلح
بودند به  شده واگذارعملکردهايی که برای حفظ نظم و آرامش داخلی به مقامات غیرنظامی 

. پس کردند یمخود اعمال را تحت مسئولیت انحصاری  ها آنکه  شد یمفرماندهان نظامی منتقل 
آن  بر اساسی درج شد که ا مادهفرانسه در قانون اساسی جمهوری دوم  0000از انقالب 

در حدود  51.شد یمقانون تشريح  موجب به« وضعیت محاصره»، اشکال و آثار مواردبايست  می
قرار  توجه موردنیز  امريکا متحده اياالت همین دوران مفهوم وضعیت اضطراری در قانون اساسی 

 
18. State of peace 

19. State of siege 

20. Sheeran, Scott P., “Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: 

Theory, Legal Doctrine, and Politics”, Michigan Journal of International Law, Volume 34, Issue 3, 2013, 
p. 496. 
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را صدور قرار احضار زندانیان  ،لینکلن جمهور سیرئی داخلی استقالل، ها جنگگرفت. در خالل 
در مواقع اضطراری به حالت تعلیق درآورد.  ،بود شده  نیتضمقانون اساسی  0ماده  بر اساسکه 
 ،ددر شرايط اضطراری نیازمند مجوز کنگره بو جمهور سیرئافزايش اختیارات  که  یحال در
اقدام خود را بر  امريکادر سخنرانی در کنگره در آغاز جنگ داخلی  0000وقت در  جمهور سیرئ

 50.کردمبنای وجود اضطرار عمومی توجیه 
در نظام حقوقی  توان یمی وضعیت اضطراری را ریگ شکلاصلی ة در ابتدای قرن بیستم، تجرب

که پس از جنگ جهانی اول نگاشته شده  0101اوت  00آلمان و در قانون اساسی وايمار مورخ 
غلبه بر تهديدهای استثنايی به  منظور  بهآلمان وايماری  قانون اساسی 00ماده  بود مشاهده کرد.

استفاده از نیروهای  ،ی ضروری برای تصويب قوانین و احکام، در صورت لزومها اقدامهمراه 
اختیارات  جمهور سیرئبرای  را ويژه و محدودی از حقوقة تعلیق مجموع ازجملهمسلح و 

 021ی کرده بود. در خالل دورانی که اين قانون اساسی معتبر بود، بیش از نیب شیپی ا العاده فوق
ی دموکراتیک هم با ها ميرژدر جريان جنگ جهانی دوم،  55.شداستناد آن  00به ماده بار 

در واکنش به  ترومن جمهور سیرئ 53دگرگون شدند. العاده فوقگسترش اختیارات اضطراری 
سال به طول  52ی نظامی در کره، ابتدا وضعیت اضطراری اعالم کرد که نزديک به ها یریدرگ

در مبارزه علیه  متحده اياالت ی ها اقدامانجامید. اين وضعیت اضطراری برای توجیه برخی 
مقرره  071 0171تا  0131ة بین ده متحده اياالت کنگرة کمونیسم مورد استناد واقع شد. 

امروزه  50.کرد یماختیارات اضطراری را اعطا  موجب بهکه به دولت امکان اقدام  کردتصويب 
ید أيها به کرسی ت عمومی در قانون اساسی بسیاری از دولت ی اضطرارها تیوضعموضوع بروز 

خصوص  در نظام حقوقی انگلستان دو قانون قديمی در 52است. گرفته قرار اشاره مورد و نشسته
که برای حمايت  015150اعالم وضعیت اضطراری وجود دارد. نخست قانون اختیارات اضطراری 

 
21. Agamben, Giorgio, op.cit., p. 20. 

22. Scheppele, Kim Lane, op.cit., pp.1007-1008. 

مند، اختیارات  صورت نظام های فرانسه، سوئیس، بلژيک، اياالت متحده، انگلستان، ايتالیا، اتريش و آلمان به دولت .53

 العاده را توسعه دادند. ن.ک: اضطراری فوق
Herbert, Tingsten , Les pleins pouvoirs/ l'expansion des pouvoirs gouvernementaux pendant et aprés la 

grande guerre, Librairie Stock, 1934. 

24. Sheeran, Scott P. op.cit., p.498. 

قانون اساسی  000پرتغال، اصل  5112قانون اساسی  01فرانسه، ماده  0120قانون اساسی  00برای نمونه، ن.ک: ماده  .52

آلمان،  5101الف قانون اساسی اصالحی -01ماده  ايتالیا، 5151انون اساسی اصالحی ق 77و  70مواد اسپانیا،  5100اصالحی 
 550روسیه، ماده 0113قانون اساسی  00فنالند، ماده  0111قانون اساسی  53هلند، بخش  5115قانون اساسی  013ماده 

قانون  001ماده  پاکستان، 0173اساسی قانون  535اندونزی، ماده  0102قانون اساسی  05ماده لهستان،  0117قانون اساسی 
 مصر. 5100قانون اساسی  020مادهنیجريه،  0111قانون اساسی  312ماده  ترکیه، 5107اساسی اصالحی 

26. Emergency Powers Act 1920. 
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ت اضطراری ااز جامعه در موارد اضطراری مقررات استثنائی وضع کرده است و دوم قانون اختیار
در نظام  50که اختیارت قانون قبلی را از پادشاه به ملکه منتقل کرده است. 010057 اصالحی

موضوع بروز جنگ و شرايط اضطراری نظیر آن توجه به قانون اساسی  71حقوقی ايران نیز اصل 
 51ده است.کر

 

 المللی حقوق بشر ب. نظام بین
ی حقوق ملی را در ارتباط با واکنش به ها نظامی، مسیر تأنّالمللی حقوق بشر نیز با  نظام بین

است. اين نظام ضمن توجه به واقعیت بروز  گرفته شیپی اضطرار عمومی در ها تیوضع
ها اجازه داده است تا  ها به آن واقعیت اجتماعی برای دولت عنوان بهی اضطراری ها تیوضع

ضطرار عمومی در جريان بروز وضعیت ا شان یبشرموقتی از برخی تعهدات حقوق  صورت به
شرايط اضطراری از ديدگاه حقوق بشر بسیار مهم است زيرا تعلیق نظم . کننداندکی انحراف پیدا 

 ی مهم آن در مواقع اضطراری، اغلب زمینه را برای نقض مستمر حقوق بشرها جنبهحقوقی يا 
جهانی حقوق بشر ة المللی حقوق بشر يعنی اعالمی نخستین سند از منشور بین 31.کند یمفراهم 

تعادل حقوق  تنها،ی اضطرار عمومی است. اين سند ها تیوضعفاقد هرگونه رژيم خاصی برای 
ی مجاز برای اعمال اين ها تيمحدودافراد و منفعت عمومی را در قالب قید کلی در ارتباط با 

 30ه است.کردخود منعکس  51ماده  5حقوق در بند 
ها از برخی تعهدات حقوق بشری در  ی برای امکان تخطی يا عدول دولتا مادهی نیب شیپ
المللی حقوق  بین میثاق سينو شیپی اضطرار عمومی در نخستین روزهای تدوين ها تیوضع

دولت انگلستان با  0107در مذاکرات مربوط به تدوين سند مذکور در مدنی و سیاسی مطرح شد. 
 ی اضطرارها تیوضععدول از تعهدات حقوق بشری را در  رژيم تخطی يا لورد داکِستونپیشنهاد 

 
27. Emergency Powers Act 1964. 

، سال مجلة حقوقی دادگستری، «المللی حقوق بشر وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین»شاملو، باقر و ابوالفضل يوسفی؛  .58

 .000، ص 0312، زمستان 10هشتادم، شمارة 

نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و  برقراری حکومت » دارد: قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران اشعار می 71اصل  .59

های ضروری را برقرار نمايد،  طراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای اسالمی، موقتاً محدوديتشرايط اض
که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً  تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی هرحال نمی ولی مدت آن به

 «.از مجلس کسب مجوز نمايد

فصلنامة ، «01-ها در وضعیت اضطراری عمومی؛ بحران کوويد تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت» پشمی، بهرام؛. 34
 .007، ص 0311، تابستان 07، شمارة 55، دورة پژوهش حقوق عمومی

بايست تنها تحت  در تحقق آزادی و حقوق فردی، هرکس می»دارد:  اعالمیة جهانی حقوق بشر اشعار می 51ماده  5بند  .31

های ديگران  قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی واسطة قانون فقط به  ی قرار گیرد که بههاي محدوديت
 «.ساالر تأمین شود های عادالنة اخالقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعة مردم شرط شده است تا اينکه پیش وضع 
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که توافق  داد یمدر کارهای مقدماتی نشان  گرفته انجامی مختلف ها بحث 35.کردپیشنهاد عمومی 
در  شده بيتصومتن نهايی  ،در نهايت است. شده جادياجهانی مبنی بر ضرورت وجود قید تخطی 

 .شناختالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قید تخطی يا عدول را به رسمیت  میثاق بین
ی اضطرار عمومی ها تیوضعامکان تخطی يا عدول از برخی تعهدات حقوق بشری در ة مسئل

ايرلند بر ة در اوايل مباحث مربوط به تدوين کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیز مطرح شد. نمايند
در  33شدن از آزادی نظیر آنچه در قانون اختیارات ويژهدر برابر محروم ها تیاقللزوم محافظت از 

ة توسط گزارشگر ويژه دربردارند شده هیتهة اولی سينو شیپ 30.کرد دیتأکايرلند شمالی اتفاق افتاد 
از حقوق بشر و قید محدوديت کلی بود. شورای وزيران دستور داد  ها نیتضمی از ا مجموعه

و همچنین ضرورت درج قید تخطی يا عدول در  سينو شیپی از کارشناسان برای بررسی ا تهیکم
مذکور به اين نتیجه رسید که با توجه به وجود قید کلی ة شود. کمیت سیتأسکنوانسیون 

که  کرداما کارشناس دولت انگلستان پیشنهاد  محدوديت، درج قید تخطی جداگانه ضرورتی ندارد
 

32. Rep. of U.K. to the U.N. Human Rights Comm'n, Letter from Lord Dukeston, the United Kingdom 

Representative on the Human Rights Commission, to the Secretary- General of the United Nations, annex 

1, art. 4(1), U.N. Doc. E/CN.4/AC.1/4 (June 5, 1947). 

تواند نسبت به تعهدات  های اضطرار عمومی يک دولت می ( در زمان جنگ يا ديگر وضعیت0اين پیشنهاد حاوی دو قید بود: 
گر ( دولت تخطی5گرايانه اتخاذ نمايد؛ و  های تخطی طور دقیق محدود به مقتضیات آن وضعیت است، اقدام خود تا حدی که به
متحده استدالل  ل، اياالت نمايد. در مقاب شود، مطلع می ها اجرايشان متوقف می ها و زمانی که آن ها، دلیل آن دبیرکل را از اقدام

« تأثیر اخالقی»کرد که قید محدوديت کلی بر درج قید تخطی يا عدول ترجیح دارد و يوگسالوی سابق اعتراض داشت که  می
بار است. انگلستان به دفاع از پیشنهاد خود ادامه داد البته با اين انتقاد مواجه شد که پیشنهادش برخی از  چنین قیدی فاجعه

شروع به بحث  0101قابل تعرض حتی در شرايط استثنائی را ناديده گرفته است. زمانی که کمیسیون حقوق بشر در حقوق غیر
( قید تخطی يا عدول 0المللی حقوق مدنی و سیاسی نمود، سه پیشنهاد مطرح شد:  بین نويس میثاق در ارتباط با پیش

( قید کلی محدوديت تجديدنظرشده توسط 5 شده بود؛  یق اصالحپیشنهادی انگلستان که با درج فهرستی از حقوق غیرقابل تعل
رسانی و شرط  ( قید کلی محدوديت مرکب پیشنهادی فرانسه با توجه به حقوق غیرقابل تخطی، مقررة اطالع3 متحده؛  اياالت

 ن.ک:  عدم تبعیض.
U.N. Doc. E/CN.4/AC. 1/4, at 7 (1947); U.N. Doc. E/CN.4/21 (annex B), at 25 (1947).  
U.N. Doc. E/CN.4/AC.1/SR.22, at 3-4 (1948); U.N. Doc. EICN.4IAC.3ISR.6, at 8-10 (1947); U.N. Doc. 
E/CN.4IAC.3/SR.8, at 3-5 (1947). 
U.N. Doc. E/CN.4/56, at 4 (1947). 
U.N. Doc. E/CN.4/AC.1/SR.22, at 4-6 (1948). 
U.N. Doc. E/CN.4/AC. 1I/SR.34, at 4-6 (1948). 
U.N. Doc. E/CN.4/188, at 1 (1949). 
U.N. Doc. E/CN.4/170/Add.1 (1949). 
U.N. Doc. EICN.4/187 (1949). 
33. Special Powers Act 1922. 

های شديد بر سر  ، قانونی بود که اندکی پس از تأسیس ايرلند شمالی و در چهارچوب درگیری«قانون اختیارات ويژه» .30

های حقوقی  شده در اين قانون بحث بینی قدرت گستردة پیش مسئلة تقسیم ايرلند توسط پارلمان ايرلند شمالی تصويب شد.
 تلقی شد. اولسترعنوان ابزاری برای سرکوب حزب اتحادگرای  ملی بهدان فراوانی را دامن زد و توسط بسیاری از حقوق

سرانجام اين قانون به دنبال لغو پارلمان ايرلند شمالی و وضع حاکمیت مستقیم توسط دولت انگلیس با قانون ايرلند شمالی 
 لغو شد. 0173)مقررات اضطراری( 
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وجود قید تخطی يا  ضرورت بهها  نمايندگان دولت ،د. در نهايتشو دنظريتجداين موضوع در 
ی اضطرار ها تیوضعيی برای تنها بهعدول پی بردند زيرا معتقد بودند که وجود قید محدوديت 

 32عمومی کافی نیست.
 

 ایتطابق  ودیآن از ق زیو تم. قیود تخطی یا عدول در معاهدات حقوق بشری 5ـ1

 تیمحدود
ی عضو ها دولتی امکان بروز وضعیت اضطرار عمومی، نیب شیپی از معاهدات حقوق بشری با برخ

تا حدی رعايت تعهداتشان را  سازد یمها را قادر  که آن اند هکردی مجهز ا یحقوقرا به سازوکار 
استناد به قیود تخطی  .کنندکاهش دهند، بدون اينکه به عضويت خود در آن معاهده لطمه وارد 

المللی برای قصور در احترام کامل به  ها را از مسئولیت بین ول، دولت استنادکننده به آنيا عد
که در خیل عظیم معاهداتی . واقعیت اين است که در میان دکن یمتعهدات ناشی از معاهده مبرا 

قید تخطی يا عدول ة ، تنها پنج سند دربردارنداند دهیرسبه تصويب  حمايت از حقوق بشرة زمین
موقتی در خالل  طور به دهند یمی عضو اجازه ها دولتمشروع به  صورت بههستند که 

. در مقابل، تعداد معتنابهی از اسناد جهانی و کنندی به اين قید استناد اضطرار عمومی ها تیوضع
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منشور  میثاق بین ازجملهی حقوق بشر ا منطقه
يی افريقافاقد قید تخطی يا عدول هستند. دلیل مخالفت منشور  30،يی حقوق بشر و مردمافريقا

استانداردهای  ،حقوق بشر و مردم با قید تخطی اين است که با اعالم وضعیت اضطرار عمومی
و محدود  قرارگرفته (ی)منف ریتأثشدت تحت افراد بهی ها یآزاداز  کننده تيحماحقوق بشر 

لذا اين سند با تضییق حقوق افراد در هر شرايطی ولو اضطرار عمومی مخالف است. در  ؛شود یم
ی به حاکمیت و قدرت عمومی جهت تضمین حقوق افراد اعتماد یبواقع اين سند گويای نوعی 

قید تخطی يا عدول يی افريقای ها دولتعالوه بر اين، در قوانین اساسی بسیاری از  37است.
ی حقوق مدنی الملل نیبيی نیز میثاق افريقای ها دولتی از توجه قابلاست و تعداد  شده  ینیب شیپ

 30.اند کردهو سیاسی را که دارای قید تخطی است تصويب 

 
35. Hartman, John, F. "Derogation from Human Rights Treaties in Public Emergencies A Critique of 

Implementation by the European Commission and Court of Human Rights and the Human Rights 
Committee of the United Nations", Harvard International Law Journal, Vol. 22, No. 1, Winter 1981, 

PP.5-7. 
صورت صريح در  ها اين است که با توجه به نبود قید تخطی يا عدول به آفريقايی حقوق بشر و ملتاستنباط کمیسیون  .36

 ن.ک: ها وجود ندارد. اين معاهده، امکان استناد به چنین قیدی در ارتباط با منشور آفريقايی حقوق بشر و ملت
African Commission on Human and Peoples’ Rights, Sudan Human Rights Organization et al. v. Sudan, 

13–27 May 2009, para.165. 
 .010، ص همانشاملو و يوسفی؛  .31

38. Sermet, Laurent, “The Absence of a Derogation Clause from the African Charter on Human and 
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دولت  073المللی حقوق مدنی و سیاسی با  بیندر سطح اسناد جهانی حقوق بشر، میثاق 
ی، ا منطقهدر سطح اسناد  31ه است.کردی نیب شیپ 0 مادهدر قید تخطی يا عدول را  ،عضو

 02،01 مادهدر  ،دولت عضو 07ی اساسی با ها یآزادکنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و 
 30اروپا با  یمنشور اجتماع 57،00 مادهدر  ،دولت عضو 53يی حقوق بشر با امريکاکنوانسیون 

 00 و منشور عربی حقوق بشر با Fشده( در بخش پنج ماده  دنظريتجد 0110دولت عضو )سال 
قید تخطی يا عدول دول عضو از تعهدات حقوق بشری را در زمان  005 ماده نیز در دولت عضو

                                                                                                                                        
Peoples’ Rights: A Critical Discussion”, African Human Rights Law Journal, Vol.7, No.1, 2007, p.144. 

را تهديد   ملت  . در زمان اضطرار عمومی که حیات0»دارد:  المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می میثاق بین 0ماده . 39

طور دقیق مقتضیات وضعیت  توانند تا حدی که به می  میثاق  اينعضو   های طور رسمی اعالم شود، دولت کند و وجود آن به می
چنین   بر اينکه  موجب میثاق حاضر را اتخاذ نمايند، مشروط گرايانه از تعهدات خود به های تخطی نمايد، اقدام می  ايجاب
  نژاد، رنگ،  منحصراً بر اساس  عیضیتب  باشد و منجر به  نداشته  الملل مغايرت موجب حقوق بین هايی با ساير تعهداتشان به اقدام

، نبايد 00و  00، 02، 00(، 5و  0)بندهای  0، 7،  0گونه تخطی از مواد  هیچ .5 .نشود  يا اجتماعی  زبان و منشأ مذهبی  جنسیت،
ساير   اصلهنمايد بايد بالف  استفاده  تخطی  هر دولت عضو میثاق حاضر که خود از حق. 3 .موجب اين مقرره قرار داده شود به

  موجب  که  و جهاتی  ورزيده  تخطی  از آن  که  متحد از مقرراتی  ملل  دبیرکل  عضو میثاق حاضر را از طريق وساطت  های دولت
نمايد. مکاتبة ديگری بايد از طريق همان واسطه در مورد تاريخی که در آن، دولت عضو، چنین   مطلع  است  شده  تخطی
 «د انجام شود.ده ای را خاتمه می تخطی

. در زمان جنگ يا حالت اضطرار 0» دارد: های اساسی اشعار می کنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی 02ماده . 04

تواند صرفاً در حدودی که مقتضیات وضعیت مزبور ايجاب  کند، هر عضو متعاهد می عمومی ديگری که حیات ملت را تهديد می
موجب اين کنوانسیون اتخاذ کند، مشروط بر اينکه آن تدابیر با ساير تعهدات  طی از تعهدات خود بهکند، تدابیری برای تخ می

موجب اين ماده، از ماده دوم اتخاذ شود مگر در  . هیچ تخطی نبايد به5 .الملل، مغايرتی نداشته باشد وی تحت حقوق بین
. هر عضو معظم متعاهد که خود از حق 3 .( و هفتم0بند های ناشی از اعمال قانونی جنگ، يا از مواد سوم، چهارم ) فوت

طور کامل از تدابیری که اتخاذ کرده و داليل اتخاذ تدابیر مزبور مطلع  کند بايد دبیرکل شورای اروپا را به تخطی استفاده می
بايد موضوع را به شود  که چنان تدابیری متوقف و مقررات اين کنوانسیون بار ديگر اجرا می نمايد. وی همچنین هنگامی

 .«دبیرکل شورای اروپا اطالع دهد

های اضطراری  . در زمان جنگ، خطر عمومی يا ديگر وضعیت0»دارد:  يی حقوق بشر اشعار میامريکاکنوانسیون  57ماده  .01

محدود که به علت   تواند تا حد لزوم و برای مدت که استقالل يا امنیت يک دولت عضو تهديد شود، آن دولت می
موجب کنوانسیون حاضر اتخاذ کند، مشروط بر  بودن وضعیت ضروری باشد، اقداماتی را برای تخطی از تعهداتش به تثنايیاس

الملل مغاير نباشد و متضمن تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ،  موجب حقوق بین اينکه چنین اقداماتی با ساير تعهدات آن دولت به
)حق داشتن  3کند: ماده  ماده مذکور، تعلیق موارد زير را مجاز نمی .5 .ی نباشدجنسیت، زبان، مذهب يا اصل و منشأ اجتماع

)عطف به ماسبق نشدن  1)آزادی از بردگی(، ماده  0)حق رفتار انسانی(، ماده  2)حق حیات(، ماده  0شخصیت حقوقی(، ماده 
 51)حقوق کودک(، ماده  01ق نام(، ماده )ح 00)حقوق خانواده(، ماده  07)آزادی وجدان و مذهب(، ماده  05قوانین(، ماده 

. هر دولتی که 3 .)حق مشارکت در دولت( يا تضمینات اساسی قضايی برای حمايت از اين حقوق 53)حق تابعیت( و ماده 
يی از مقرراتی که امريکاهايی  خواهد از حق تعلیق استفاده کند، بالفاصله ساير دول عضو را از طريق دبیرکل سازمان دولت می

 «.نمايد اند و جهات و داليل تعلیق و تاريخی که برای پايان چنین تعلیقی در نظر دارند، مطلع می جرايشان معلق شدها

های استثنائی اضطراری که حیات ملت تهديد شود و وجود  . در وضعیت0»دارد:  منشور عربی حقوق بشر اشعار می 0ماده  .05

موجب منشور حاضر  گرايانه از تعهدات خود به توانند اقدامات تخطی حاضر میشده، دول عضو منشور  صورت رسمی اعالم آن به
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 یدر معاهدات حقوق بشر ی يا عدولتخط ودیق .اند هکردی نیب شیپی اضطراری ها تیوضعبروز 
 هستند. کسانيو اهداف  ارهایدارند اما از نظر اساس در مع گريکديبا  یاندک یها تفاوت

المللی حقوق بشری برای سازش بین حقوق فردی با منافع جمعی، عالوه بر قید  بین اسناد
را  یيا عدول، امکان اِعمال محدوديت يا تضییقاتی نسبت به برخی تعهدات حقوق بشر تخطی

ی ها وهیشتخطی يا عدول خلط کرد. يکی از اين  ودیبا قها را  که نبايد آن اند هکردی نیب شیپ
منافع فردی و جمعی، قید تطابق يا ة متفاوت با قید تخطی يا عدول برای آشتی و مصالح

نظیر مالحظات  جادشدهيای ها تيمحدودی بشری را تابع ها حقکه برخی از  است 03محدوديت
دهد. برخالف قیود تخطی يا عدول، اين یمنظم عمومی، امنیت ملی و رفاه عمومی قرار 

عادی و  واحوال اوضاعدر شرايط و  توانند یمصريح محدوديت زمانی ندارند و  طور به ها تيمحدود
قیود  گريز مهم غیر از راه  کها ي معمولی اِعمال شوند. در واقع معاهدات حقوق بشری برای دولت

 ه،نمون عنوان بهاست.  تيمحدودو آن قیود تطابق يا  اند هکردی نیب شیپتخطی يا عدول نیز 
محدوديت  عنوان به تواند یمی ا هستهة فاجع ةمحدوديت دسترسی به مناطق آلوده در نتیج

تلقی شود زيرا هدف آن حفاظت از سالمت عمومی مردم  وآمد رفتمشروع نسبت به حق آزادی 
را با استناد  ها یآزادها بايد زمانی که حقوق و  ی مشخصی وجود دارند که دولتها تیوضعاست. 

ها را رعايت نمايند. امکان اِعمال  ها احترام گذاشته، آن به آن دکننیمبه اين قید محدود 
در زمان مربوط اتخاذ شود. عالوه بر اين االجرا  الزممحدوديت بايد بر اساس قوانین ملی 

. قیود تطابق يا کرداعمال  زیآم ضیتبعرا خودسرانه، غیرمنطقی يا  ها تيمحدود توان ینم
را بر حقوق بشر داشته باشند. از  ریتأثمضیق تفسیر شوند تا کمترين  صورت بهمحدوديت بايد 

، حرف 55ماده  5، بند 00و  05ماده  3به بند  وانت یممصاديق بارز اين قید تطابق يا محدوديت 
. عالوه بر اين کردالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره  در میثاق بین 50و ماده  01ماده  3بند  (ب)

 00،ی اساسیها یآزادی حقوق بشر نیز کنوانسیون اروپايی حمايت از حقوق بشر و ا منطقهدر اسناد 

                                                                                                                                        

طور دقیق با توجه به مقتضیات وضعیت الزم است اتخاذ نمايند، مشروط بر اينکه چنین اقداماتی با ساير  را تا حدی که به
بنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، منشأ الملل مغاير نباشد و دربردارندة تبعیضی منحصراً بر م موجب حقوق بین تعهداتشان به

، 0، ماده 2گونه تخطی نبايد نسبت به مواد زير ايجاد شود: ماده  های استثنائی، هیچ در وضعیت .5 .مذهبی يا اجتماعی نباشد
. عالوه 31ماده ، 51، ماده 50، ماده 57، ماده 55، ماده 51، ماده 00، ماده 02(، ماده 0)بند 00، ماده 03، ماده 01، ماده 1ماده 

هر دولت عضو منشور حاضر  .الذکر نبايد به حالت تعلیق درآيد بر اين، تضمینات قضايی مورد نیاز برای حمايت از حقوق فوق
اتحادية عرب از   دبیرکل  عضو را از طريق وساطت  های کند بايد بالفاصله ساير دولت که خود از حق تخطی استفاده می

نمايد. مکاتبة ديگری بايد از طريق همان واسطه   مطلع  است  شده  تخطی  موجب  که  و جهاتی  ورزيده  یتخط  از آن  که  مقرراتی
 .«دهد انجام شود ای را خاتمه می در مورد تاريخی که در آن، دولت عضو چنین تخطی

43. Accommodation Clause/Restriction or Limitation Clause 

 .0پروتکل شمارة  5ماده  3بند  ،00و  01، 1، 0ماده  5بند  .00
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 07و منشور اجتماعی اروپا 00يی حقوق بشر و مردمافريقامنشور  02،يی حقوق بشرامريکاکنوانسیون 
ماده  5ی نیز متن معاهده يا کنوانسیون مانند بند گاه. اند هکردبه قیود تطابق يا محدوديت اشاره 

يی حقوق بشر، اصول امريکاکنوانسیون  31يی حقوق بشر و مردم و ماده قايافرمنشور  57
هايی که  دولت 00ن برخی حقوق بشر معین کرده است.کردمحدودراهنمای مشخصی در ارتباط با 

 توانند یم اند نکردهی اعالم اضطرار عموموضعیت  01-ی جهانی کوويدریگ همهه با هدر مواج
در معاهدات حقوق  شده نییتعشروط  بر اساسفردی را  ها یآزادبرخی حقوق و  ،مشروع صورت به

. اگرچه در برخی معاهدات حقوق کنندبشری، بدون استناد به قید تخطی يا عدول، محدود 
است که با قید تخطی يا عدول متفاوت است،  شده  ینیب شیپبشری، قید محدوديت يا تطابق 

 .شود یموضعیت عادی نیست و وضعیت اضطرار عمومی تلقی  01-ی جهانی کوويدریگ همه

 

 شروط استناد به قید تخطی یا عدول. 3ـ1
تابع شروط  المللی حقوق بشر، يا عدول در نظام بین یتخط دیاستناد به ق اعتبار و مشروعیت

ضوابط و  ديبا برای استناد به اين قید، ها دولت، ديگرشکلی و ماهوی مشخصی است. به عبارت 
 شده  اشارهمختصر به اين شروط  طور بهدر اين قسمت  .کنند تيرعا ی معینی راها تيمحدود
 است.

 

 الف. تهدید حیات یک ملت با وضعیت اضطرار عمومی

نخستین شرط اساسی برای استناد به قید تخطی يا عدول، وجود وضعیت اضطرار عمومی است 
ی حقوق بشر ا منطقهی و الملل نیبی ها ونیکنوانس. مروری بر دکن یمکه حیات ملت را تهديد 

آن است. اين ويژگی « تهديدآمیزبودن» ،العاده فوقويژگی وضعیت  نيتر مهمکه  دهد یمنشان 
است  شده  اشارهو معاهدات حقوق بشری به آن  ها ونیکنوانسکه در قالب شرط ماهوی در متن 

میثاق  01.شود یمی مذکور در نظر گرفته ها تیوضعمعیار در تشخیص و تعیین  نيتر یاساس
يی حقوق بشر، منشور عربی حقوق بشر و اروپا ونیکنوانساسی، المللی حقوق مدنی و سی بین

يی امريکاکنوانسیون  که  یحال در اند کرده  اشاره 21«تهديد حیات ملت»منشور اجتماعی اروپا، به 

 
 .00و  03ماده  5، بند 55و  05ماده  3، بند 02ماده  .02

 .05ماده  5و بند  00ماده  .06

 بخش پنجم. Gماده  0بند  .01

48. Sermet, Laurent, op.cit., p.146. 

 .002، ص همانپشمی؛  .09

50. Threatens the life of the nation (threatening the life of the nation) 
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تا نقش حکومت و دولت  کرده توجه  20«تهديد علیه استقالل يا امنیت دولت عضو»حقوق بشر به 
. هر وضعیت اضطراری، تهديدی برای حیات دهدقرار  مدنظری را تر نيیپاة و آستانکند را تقويت 

 ندنک یمی اضطرار عمومی که حیات يک ملت را تهديد ها تیوضع. شود ینميک ملت تلقی 
 ايی فقط زمانی وجود دارند که دولت مواجه بها تیوضعاين نظر است که چنین ة کنند منعکس

ور به نقض برخی از اصول اساسی شده است. چنان چالش شديدی است که برای حفظ خود مجب
در اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع اضطرار بارها تهديد حیات ملت، مفهومی است که 

عامل روشن نیست. در تشخیص تهديد حیات ملت نبايد به ش اما معناي شده ذکرعمومی 
ع بحث است نه جمعیت، نظام سیاسی يا تابعیت توجه کرد زيرا انسان و حقوق ذاتی وی موضو

البته دشوار است که بتوان تعريفی از حیات  25.الملل نیبمنظر حقوق  ازدولت ة دهند لیتشکعوامل 
 ملت ارائه کرد.

ی شناس ختيرعمومی و  ی اضطرارها تیوضعبرای تعیین مفهوم دقیق کنون چندين بار  تا
الملل  اجرای حقوق بشر انجمن حقوق بینة کمیت را . تالش نخستاسته تالش شدمصاديق آن 

در  0111در ورشو و  0100در سئول،  0100ی ها سالگزارش در سه  ه. اين کمیتانجام داد
نیکُل کو اِس  بود که  آنو موارد انحراف از « مدل مرجع» ،. تالش دومکردتهیه  نزلندیکوئ

فرعی ملل متحد در مورد جلوگیری از تبعیض و ة برای کمیت 0105خود در ة در مطالع تیاکس
ی ها ميرژدر ارتباط با  20کلینتون رويتر روسیترة مطالع ،تالش سوم 23د.داانجام  ها تیاقلحمايت از 

ی اختیارات ها تفاوتبود که به تبیین  متحده اياالت وضعیت جنگی در انگلستان، آلمان، فرانسه و 
 22.استال پرداخته و کامنی رومی ژرمنی ها نظامبین  العاده فوق

ة بر عهد نيا»انگلستان خاطرنشان کرده است: هیعل رلنديا ةیقض در بشر حقوق يیاروپا وانيد
توسط  اتیآن ح ايکه آ کند نییش تعا ملت اتیح یخود برا تیهر دولت عضو است که با مسئول

است چه مقدار الزم است تالش کرد تا بر  نیشده است و اگر چن ديتهد یاضطرار عموم تیوضع
از  یبهتر تیدر موقع یمعتقد بود در اصل مقامات مل وانيغلبه کرد. د یاضطرار تیوضع نيا

و قلمرو  تیو هم ماه یاضطرار تیوضع نیتا هم در مورد وجود چن قرار دارند یالملل نیقضات ب

 
51. Threatens the independence or security of a State Party. 

 .002، ص همانشاملو و يوسفی؛  .25

53. Questiaux, Nicole, Study of the implications for human rights of recent developments concerning 

situations known as states of siege or emergency, UN. Subcommission on Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/1982/15, Available at: https://digitallibrary.un.org/record/36782?ln=en, 
last visited: 15 August 2021. 

54. Rossiter, Clinton L. Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies, 

Princeton University Press, 1948. 
55. Fitzpatrick, Joan, M. Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During 

States of Emergency, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 1994, pp. 2-3. 
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ة یحاش کيبايد موضوع  نياساس در ا نيا . بررندیبگ میتصم مقابله با آن یالزم برا یها یتخط
 نهیزم نينامحدود در ا اریها از اخت دولت ن،يا وجود با. اعطا شود یبه مقامات مل عیوس 20ديصالحد

 تیها مسئول تعهدات دولت تيرعا نیتضم یکه برا ونیسیبه همراه کم واني. به دستندیبرخوردار ن
بحران  اتیکه صرفاً مقتض یا دولت از محدوده ايآ نکهيشده است تا در مورد ا  داده اریدارند اخت

 يینظارت اروپا با یداخل ديصالحد ةیحاش نيبنابرا. کندفراتر رفته، حکم صادر  کند یم جابيا
 27.«همراه شده است

، بايد واقعی شود ليتبد ملت کي اتیح هیعل یديتهد بهاضطرار عمومی برای اينکه  تیوضع 
حیات ة بودن خطر به اين معنی است که بايد تهديدی دربار الوقوع بيقر. باشد الوقوع بيقرو 

قرار  الشعاع تحتدر کشور را  زیآم مسالمتقوی زندگی  طور بهو شود جامعه محسوب ة افتي سازمان
 تیاهم کمال از ها یریگ همه چارچوب در یاضطرار حالت الوقوع بيقر تیماه اریمع 20دهد.

 و محدودکننده یها اقدام و ندينما ینیب شیپ که دهد یم اجازهها  دولت به رايز است برخوردار
ضمنی داللت  طور بهاين اوصاف وضعیت اضطرار عمومی  21.کنند اتخاذ را یا هیاول یتخط ریتداب

زمانی که تهديد نهفته و احتمالی وجود دارد، به قید تخطی  توانند ینمها  بر اين امر دارد که دولت
يا « کل جمعیت»تهديدی برای ة اضطرار عمومی بايد دربردارندوضعیت . همچنین استناد جويند

است که  شده  رفتهيپذو امروزه اين امر  شده  ليتعداين شرط تا حدودی اما . باشد« کل ملت»
 درقلمرو محدود جغرافیايی در سرزمین يک دولت را شامل شود  ،وضعیت بحرانیممکن است 

حداقل  (الف)بخش  0قرار دهد. بند  ریتأثکل جمعیت آن سرزمین را تحت  تواند یم که  یحال
نیز همین ديدگاه را  یاضطرار تیحقوق بشر در وضع یدر ارتباط با هنجارها معیارهای پاريس

از جنگ دارند  تر نيیپای ا آستانهی شديدی که ها خشونتاست. همچنین ناآرامی يا  کردهأيید ت
ة ی باشد که اداما گونه بهشدت وضعیت اضطرار عمومی بايد  01در اين حوزه قرار گیرند. دنتوان یم

 طور به. اين گزاره کنددچار تهديد  شده  لیتشکی را که دولت از آن ا جامعهة افتي سازمانزندگی 
اين است که در چنین شرايطی ممکن است برخی از عناصر اساسی ة دهند نشانضمنی 

. عالوه بر فتندیبقضائیه يا مجريه يا جريان منابع کلیدی به خطر ة عملکرد قوبودن نظیر  دولت
. باشد وضعیت اضطراریاين، تهديد بايد ماهیت استثنائی داشته باشد و تمرکز آن بر پیامدهای 

 
56. Margin of Appreciation 

57. European Court of Human Rights Cases: Ireland v. the United Kingdom, 1978, para. 205; Aksoy v. 

Turkey, 1996, para. 207. 
وضعیت اضطراری و محدوديت حقوق بنیادين: بررسی اقدامات حکومت ايتالیا در مقابله با بیماری »جاللی، علیرضا؛  .28

 .00، ص 0311، تابستان 07، شمارة فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، «01-کوويد
59. European Court of Human Rights Cases: Ireland v. the United Kingdom, 1978, para. 205; Aksoy v. 

Turkey, 1996, para.70. 
60. European Court of Human Rights Cases: Ireland v. the United Kingdom, 1978, para. 205; Aksoy v. 

Turkey, 1996, para.70. 
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. اعالم اند هکردی مفیدی در اين زمینه ارائه ها شاخص 00سیراکوزااز اصول  00الی  31 اصول
عمومی با ماهیت پیشگیرانه، فاقد مشروعیت الزم برای استناد به قید تخطی وضعیت اضطرار 

ديگر، اعالم وضعیت اضطرار عمومی با قصد حمايت از دولت خاص برای ماندن آن ة است. نمون
. نداردوجود  شده شناختههیچ تهديدی نسبت به نهادهای اساسی  که  یحال دردر قدرت است 

ی موقتی نیستند و بنابراين ها دهيپديا عدم توسعه، ذاتاً  مدت یطوالنهمچنین مشکالت اقتصادی 
 ديتهد 05منطبق نیستند. اندازند یمبا شرايط مربوط به تهديدی که حیات ملت را به مخاطره 

 شناختهبا استناد به حقايقی که در زمان وقوع آن  ی،اضطرار عموم تیملت با وضع کي اتیح
به طول  ها سالموقتی داشته باشد، بلکه ممکن است ة و الزم نیست جنب شود یمارزيابی  شده 

ا ر یستيحمالت ترور الوقوع بيو قر یواقع ديو تهد یستيترور یها تیفعال سم،يترور 03.بینجامد
ی ها اقدام 00.کرداز مصاديق تهديد حیات ملت با وضعیت اضطرار عمومی توصیف  توان یم

وضعیت ة خارج از قلمرو سرزمینی دولتی که حیات ملت آن در نتیج دنتوان ینم گرايانه تخطی
ی نظامی خارج ها تيمأمورها در  يا در موارد مشارکت دولت، اضطرار عمومی با تهديد مواجه شده

وضوح به به 01-کوويد ریگ همهمقیاس و شدت بیماری  02از سرزمین خود مورد استناد قرار گیرند.
يی را برای برخی از حقوق ها تيمحدود تواند یمکه  رسد یمسطح تهديد برای سالمت عمومی 

جايی هو آزادی جاب محدودکنندهتوجیه کند مانند مواردی که ناشی از تحمیل قرنطینه يا انزوای 
معیار با اين  01-ی جهانی کوويدریگ همهبنابراين ترديدی وجود ندارد که بحران شیوع  00است.

 .دکنیمابنای بشر را تهديد ة مطابقت دارد زيرا سالمتی و حق حیات کلی
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تأثیر قرار دهد؛ ب( تمامت فیزيکی جمعیت، استقالل سیاسی يا تمامت ارضی دولت يا عملکرد موجود يا اساسی نهادها  تحت
  مشکالت اقتصادی به: »01اصل «. شده در میثاق، ضروری است تهديد نمايد را که برای تضمین و حمايت از حقوق شناخته

مخاصمة داخلی و ناآرامی که تهديد شديد و : »00اصل «. توجیه کند گرايانه را های تخطی تواند اقدام خود نمی  خودی
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 با حدود مقتضیات وضعیت اضطرار عمومی گرایانه تخطیی ها اقدامب. انطباق دقیق 

برای  اتخاذشدهة گرايانی تخطیها اقداماساسی در ارتباط با اين شرط اين است که آيا  ةمسئل
عمومی، کامالً در حدودی بوده که مقتضیات وضعیت مزبور ايجاب ه با وضعیت اضطرار همواج

که درج قید تخطی در برخی از معاهدات حقوق بشری  دکنیم دیتأکاست؟ اين شرط بیشتر  کرده 
ة حقوق بشر در تفسیر کلی شمارة ها نبوده است. کمیت با قصد اعطای آزادی عمل کامل به دولت

از  گرايانه تخطیاقدام  هرگونهرا شرط اساسی برای اتخاذ « ضرورت محض»اصل  خود، 51
ه است. اين شرط به عناصری نظیر مدت استمرار، پوشش جغرافیايی و قلمرو کردمیثاق تلقی 

 طور بهيی که ها اقدامتخطی به  هرگونه کردن مادی وضعیت اضطراری اشاره داد. تعهد به محدود
در ارتباط  07اصل تناسب نیز هست.ة کنند منعکست وضعیت الزم است، دقیق با توجه به مقتضیا

تا  تواند یمفقط  گرايانه تخطیی ها اقدامکه  دکن یمبا بُعد زمانی، اصل ضرورت محض تصريح 
 یتخط ودیبه ق یاليصورت سر به ديها نبا دولتزمانی که وضعیت اضطراری ادامه دارد حفظ شود. 

ة یانیب حقوق بشر درة کمیت 00.کند دایپ یدائم تیماه دينبا گرايانه تخطی یها و اقدام کننداستناد 
 دیها تأک دولت یاستثنائ یاضطرار اراتیاخت« بودنیموقت» یمبناباز بر  01-ديخود در مورد کوو

در  ها دولتبه  5151آوريل  01 ةيی حقوق بشر در قطعنامامريکاکمیسیون بین  01.ه استدکر
موارد که در  نيتر یاستثنائحتی در شديدترين و »ارتباط با خطر اقدامات افراطی اخطار داده است:

شرايطی نظیر ة ، مجموعالملل نیبتعلیق حقوق مشخصی ضروری باشد، حقوق  ممکن است آن
ة ه است که به منظور جلوگیری از استفادکردبودن را وضع  موقع بهمشروعیت، ضرورت، تناسب و 

يا نامتناسب که منجر به نقض حقوق بشر  زیآم نیتوهة از وضعیت اضطراری يا به شیو مشروعریغ
در ارتباط با بُعد جغرافیايی،  71.«است شده  یطراح شود یميا آسیب به نظام دموکراتیک حکومت 

محدود به  گرايانه تخطیاقدام  هرگونهاصل ضرورت محض خواستار آن است که قابلیت اعمال 
بايد با  گرايانه تخطیی باشد که در آنجا وضعیت اضطراری واقعاً وجود دارد. هر اقدام ا منطقه

 یاضطرار طياز شرا یبخشکه کمک به حل مشکل خاص  یبراتهديد ارتباط داشته باشد و 
المللی حقوق بشری،  المللی يا نهاد ناظر بین بینة هیچ محکم کنون تااست، نقش داشته باشد. 

در راستای تخطی از تعهدات حقوق بشری را در  اتخاذشدهبودن تدابیر موقتیضرورت، تناسب و 
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 ارزيابی نکرده است. 01-ی جهانی کوويدریگ همهارتباط با شیوع 
 ،اين اصول بر اساسده است. کراين شرط توجه به  سیراکوزااز اصول  27الی  20 اصول

دقیق با ماهیت و محتوای تهديد متناسب باشد.  طور بهبايد  گرايانه تخطیشدت و مدت اقدام 
نبودن ملی، کافی دار تیصالحی ها مقامتوسط  ها اقدامعالوه بر اين، لزوم ارزيابی ضرورت 

عینی و نه وجود خطر بالقوه،  صورت بهقیود محدوديت، اعمال اصل ضرورت  بر اساساقدامات 
 موجب به گرايانه تخطیی ها اقدامی مستقل، ضرورت اتخاذ ا دورهشدن امکان مرور سريع و فراهم

برای  مؤثری ها جبرانقانون اساسی و ساير قوانین حاکم بر وضعیت اضطرار عمومی، تضمین 
، عدم اند نبودهکه در حدود مقتضیات وضعیت اضطرار عمومی  ها اقداماز اين  متأثراشخاص 

در حدود مقتضیات وضعیت  ها اقدامه اين پذيرش قاطع قضاوت مقامات ملی برای احراز اينک
ها  . دولتاند شدهی رعايت اين شرط قلمداد ها شاخص ازجملهاضطرار عمومی بوده است يا نه، 

حتی در وضعیت اضطرار عمومی بايد در نظر داشته باشند که هرگونه اقدام بايد در جهت حفاظت 
ی ها ارزشبرای حفظ  ها تالشة از نظم دموکراتیک در برابر تهديدهای آن صورت گیرد و هم

 70يی و مدارا باشد.گرا کثرتدموکراتیک، نظیر ة جامع

 

حقوق  موجب بهها  با سایر تعهدات دولت گرایانه تخطیی ها اقدامج. انطباق 

 الملل بین

ماهوی ديگر برای معتبربودن تخطی يا عدول از تعهدات حقوق بشری، عدم مغايرت  اریمع
. يک دولت بايد از استناد به قید استالملل  حقوق بین موجب بهی دولت با ساير تعهدات ها اقدام

حقوق  موجب بهآن مغاير با ساير تعهدات  ةگرايان تخطیهای  تخطی يا عدول در مواردی که اقدام
بسته به میزان  ،. اين شرط کامالً نسبی است و از دولتی به دولت ديگردپرهیزبالملل است  بین

ی ها اقدامت آن دولت در معاهدات مختلف دو يا چندجانبه متفاوت است. شرط لزوم انطباق عضوي
الملل، در قضايای اندکی مورد توجه  حقوق بین موجب بهها  با ساير تعهدات دولت گرايانه تخطی

 یدر ارتباط با هنجارها حداقل معیارهای پاريس)ب( بخش  5بند  (پ)حرف  75است. گرفته قرار
ها  دولتة گرايان ی تخطیها اقدامنیز اين شرط را برای اتخاذ  یاضطرار تیحقوق بشر در وضع

 
71. European Court of Human Rights Cases: Brannigan and McBride v. the United Kingdom, 1993, 

para.43; A. and Others v. the United Kingdom 2009, para.173. See also: Alparslan Altan v. Turkey, 

judgment (Chamber) of 16 April 2019; Kavala v. Turkey, judgment (Chamber) of 10 December 2019; Baş 

v. Turkey, judgment (Chamber) of 3 March 2020; Sabuncu and Others v. Turkey, judgment (Chamber) of 
10 November 202016; Şık v. Turkey (no. 2), judgment (Chamber) of 24 November 2020; Atilla Taş v. 

Turkey, judgment (Chamber) of 19 January 2021; AhmetHüsrev Altan v. Turkey, judgment (Chamber) of 

13 April 2021; Murat Aksoy v. Turkey, judgment (Chamber) of 13 April 2021, Pişkin v. Turkey, 15 
December 2020. 
72. European Court of Human Rights Cases: Brannigan and McBride v. the United Kingdom, 1993, 

paras.67-73; Marshall v. the United Kingdom, 2001; Hassan v. the United Kingdom [GC], 2014, Georgia 
v. Russia (II) [GC], 2021. 



  082   19-ی جهانی کوویدریگ همهاز معاهدات حقوق بشری در عصر  ها دولتتخطی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه است.کردضروری اعالم 
ی دولت را به تعهد خاصی محدود کرد و الملل نیب تعهدات توان ینمديگر  رسد یمنظر  به 

 73.شوند یمنیز مشمول عبارت ساير تعهدات  ها دولتعرفی و قراردادی  الملل نیبتعهدات حقوق 
منشور ملل  موجب بهتعهدات  اند ازعبارتعمده  طور بهالملل  حقوق بین موجب بهساير تعهدات 

 یکلر یتفس)در ی حقوق بشر ا منطقهالملل بشردوستانه، ساير معاهدات جهانی يا  متحد، حقوق بین
کرده است، پاراگراف   اشاره 70کودک حقوق ونیکنوانس به صراحتاً بشر حقوق ةتیکم، 51 ةشمار

 اصولاز  00کار )بر اساس اصل المللی  ی سازمان بینها ونیکنوانساروپا، ة ، معاهدات اتحادي(01
عرفی. تعهدات ناشی از  الملل نیبمعاهدات مرتبط با حقوق پناهندگی و قواعد حقوق  ،(راکوزایس

حقوق ة قاعد هرگونهی شورای امنیت ملل متحد و ها قطعنامهو  72الملل کیفری حقوق بین
در ارتباط با  70.کردآمره است نیز بايد به اين فهرست اضافه ة که دارای ماهیت قاعدرا الملل  بین

سازمان جهانی  5112المللی  مقررات سالمت بین بايد 01-ی جهانی کوويدریگ همهموضوع 
موضوع  تواند ینمکه  دهد یمافزود. ماهیت اين سند نشان  به فهرست فوق بهداشت را نیز

به اسناد حقوق بشری که متضمن مقررات بايد قرار گیرد. همچنین  گرايانه تخطیی ها اقدام
 00. ماده کردمبذول ی ا ژهيوتوجه ی اضطراری هستند ها تیوضعخاصی برای ة شد یطراح

و  زیآم مخاطره یها تیوضعتحت عنوان  5110کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت 
اين مقررات  ةازجمل 0111کودک يی حقوق و رفاه افريقامنشور  53ماده  و انسانی یها تيفور

 است.

 ها دولتخود از  5151آوريل  01مورخ ة يی حقوق بشر در قطعنامامريکاکمیسیون بین 
 ها گروه نيرتريپذ بیآسبر  تواند یميا تعلیق حقوق که  ها تيمحدودة که به آثار ويژ خواهد یم

 ریتأثداشته باشد، به منظور تضمین اينکه اين  ریتأث شدگان و افراد مسن( بازداشت زنان، ری)نظ
تصمیم يا  هرگونه. کنندتوجه  صورت گیردکه ضروری است  نامتناسب نباشد و اقدامات مثبتی

ی جنسیتی، زبانی و بین فرهنگی را ها دگاهيدبايد  شود یماقدامی که در اين چهارچوب اتخاذ 
ی ها مجازاتاروپايی پیشگیری از شکنجه و رفتارها و ة کمیت 77ويژه در نظر بگیرد. طور به

ای اقدامات حمايتی نبايد هرگز منجر به رفتاره»غیرانسانی و تحقیرآمیز اعالم کرده است که 
 

 .01، ص 0300، 05، سال سوم، شمارة مجلة فقه و حقوق ،«تعلیق اجرای حقوق بشر در شرايط اضطراری»نیا، ناصر؛ قربان .13

74. General Comment No. 29: Article 4: Derogations During a State of Emergency, para.10. UN Human 

Rights Committee (HRC), 31 August 2001. 
75. Ibid., para. 13.  
76. Ibid., para. 11. 

رحمانه، غیرانسانی يا  های بی رفتارهای ظالمانه و مجازاتعنوان نمونه، محرومیت خودسرانه از حق حیات، منع شکنجه،  به
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حقوق بشر نیز ة کمیت 70.«اند شدهاشخاصی شوند که از آزادی خود محروم  زیرآمیتحقغیرانسانی و 
افراد محروم از آزادی با انسانیت  ازجملهاشخاص ة به رفتار با کلی ها دولتخود به تکلیف ة در بیانی

از نظر شرايط سالمت کافی و  ها آنه است که بايد به کرد دیتأک ها آنو احترام به کرامت بشری 
 71ی شود.ا ژهيوتوجه  ها زندانخدمات بهداشتی در 

 

 زیآم ضیتبعی ها اقدامد. منع اتخاذ 

يی حقوق بشر و منشور عربی حقوق امريکاالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون  میثاق بین در
نبايد تبعیضی مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت،  گرايانه تخطیی ها اقداماست که  شده  حيتصربشر 

کنوانسیون  02مذهبی يا اجتماعی به همراه داشته باشد. اصل منع تبعیض در ماده  منشأزبان يا 
ی عضو ها دولتاستدالل کرد که برای  توان یم حال  نيا با ؛اروپايی حقوق بشر درج نشده است

ی ها اقدامی نیز هستند، منع اتخاذ اسیس والمللی حقوق مدنی  کنوانسیون که عضو میثاق بین
میثاق و هم از لزوم عدم  0ماده  0هم از بند  ،باشند زیآم ضیتبعکه ممکن است  گرايانه تخطی

ی عضو قابل استنباط ها دولتالملل  حقوق بین موجب بهبا ساير تعهدات  ها اقداممغايرت اين 
حقوق بشر در  یدر ارتباط با هنجارها حداقل معیارهای پاريس (ب)بخش  5بند  (ت)است. حرف 

 کرده  اشارهبا عنوان اختیارات اضطراری و حمايت از افراد نیز به اين موضوع ی اضطرار تیوضع
ی خود در رأ 011در بند  ،الف و ديگران علیه انگلستانة در قضی بشر حقوق يیاروپا وانيد .است

که بین افراد اتباع و  جهت  نيا از ها ستيتروری مربوط به اخراج ها اقدامکه  کرداين زمینه اعالم 
 01قائل شده، نامتناسب بوده است. هیتوج  رقابلیغتبعیض  ،غیر اتباع

ا ه آن در شده ینیب شیپ تعهدات که اند هکردمتعهد  را عضو های دولت بشری حقوق معاهدات
اين  اجرای در تبعیض اعمال بنابراين .رندیگ کار به خود صالحیت تحت افرادة کلی مورد در را

، آن در شده ینیب شیپ یها تيحما از ديگر افراد ندکرمحروم و خاص افراد به نسبت معاهدات
ی ها اقدام. بنابراين در زمان اتخاذ شود یمی نقض اين معاهدات محسوب ا گونه بهخود 
تبعیضی نسبت به افراد اعمال شود. عدم تبعیض هم در اجرای  گونه چیهنبايد  گرايانه تخطی

ة به بهان توان ینمو  شودها بايد رعايت  مقررات حقوق بشر و هم در موارد تخطی يا عدول از آن
 وجود وضعیت اضطرار عمومی از اجرای آن سرباز زد.

عدم درمان و در اولويت ة در زمین زیآم ضیتبعبرخی اقدامات  01-در دوران شیوع کوويد
 

78. Council of Europe, CPT, Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their 

liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 20 March 2020. 
79. Human Rights Committee, Statement on derogations from the Covenant in connection with the 

COVID-19 Pandemic, 24 April 2020, CCPR/C/128/2, para.2(e). 
80. A and Others v. United Kingdom, European Court of Human Rights (ECHR); Grand Chamber, 

Application no. 3455/05, 19 February 2009, para.190.  
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 ريپذ بیآسقرارندادن درمان معلولین ذهنی، سالمندان و تبعیض نژادی و محافظت از اقشار 
علت ی پزشکی به ها مراقبت. خروج معلوالن ذهنی و بیماران سرطانی از اولويت مشاهده شد

ن معیار . درنظرگرفتشود یمديگری از اعمال تبعیض محسوب ة ی تنفسی نمونها دستگاهکمبود 
نیز مصداق بارز  01-خدمات درمانی به مبتاليان کوويدة سن و وضعیت سالمت افراد برای ارائ

ی ها مراقبت. در اعمال تبعیض برای دسترسی به شود یممحسوب  زیآم ضیتبعديگری از رويکرد 
ی نژادی، قومی، مذهبی و مهاجران ها گروه، افراد متعلق به 01-پزشکی در دوران شیوع کوويد

ی ها ینابرابر 01-کوويد ی جهانیریگ همه 00ی اصلی در معرض خطر هستند.ها گروه ازجمله
دسترسی به امکانات، کاالها و خدمات بهداشتی تشديد کرده ة را در زمین مدت یطوالنساختاری 

ی در مورد ریگ میتصمی جدی در مورد احتمال تبعیض نژادی در ها ینگرانهمچنین  است.
افرادی که به واکسن نهايی دسترسی خواهند  ،و در نهايت 01-کوويد آزمايش واکسن برای

ی خاص ها محلهدر برخی کشورها حتی در ايجاد محدوديت در دسترسی به  .داردداشت وجود 
 ژهيو بهبسیاری از کودکان و نوجوانان  .شود یمبرای جلوگیری از گسترش ويروس، تبعیض اعمال 

ی تعلق دارند، از دسترسی يکسانی به ابزارهای ا هیحاشمی ی نژادی يا قوها تیاقلکه به  ها آن
 ،اديز  احتمال  به ها چالشاين  آموزش از راه دور، اينترنت يا حمايت کافی والدين برخوردار نیستند.

 .کند یم تر قیعمی نژادی موجود را ها ینابرابرآموزش اين کودکان را با مشکل مواجه کرده و 
نامتناسب تحت  طور به تبار يیافريقا، افراد 01-است که در طول بحران کوويد شده  گزارش

. شود یم ها آنو رفتار متفاوتی با  رندیگ یمکنترل، آزار و اذيت و تخلف مقامات مجری قانون قرار 
، در معرض خطر بیشتر ها تیاقل، افراد بومی و تبار يیافريقاافراد  ازجمله نینش هیحاشی ها گروه

 05ويروس قرار دارند. سرايت

 

 83نسبت به حقوق غیرقابل تخطی گرایانه تخطیی ها اقدام. عدم اتخاذ  ـه

معاهدات  بر اساسيکی ديگر از شرايط اساسی حاکم بر اعتبار و مشروعیت قیود تخطی يا عدول 
ی بشری مشخصی هرگز و ها حقاين اصل،  بر اساساست.  00ناپذيری تخطیحقوق بشری، اصل 
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together, available at: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_ 

covid_23_april_2020.pdf, last visited: 15 August 2021. 
آمیز در زمینة حق اشتغال، آموزش، امنیت غذايی، دسترسی به در ارتباط با اتخاذ اقدامات تبعیض برای مطالعة تفصیلی. 85
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حتی در صورت وجود وضعیت اضطرار عمومی که حیات ملت را تهديد  شرايطیتحت هیچ 
تا  حقوق غیرقابل تخطی، عنوان به. انتخاب اين حقوق خاص ستندیعدول نقابل تخطی يا  کند یم

الملل عرفی موجود است. عالوه بر اين، حقوق مذکور برای  حقوق بینة کنند منعکسحدودی 
بر علت ديگر عدم امکان تخطی از اين حقوق اين است که  02حفظ کرامت بشر اساسی هستند.

 تیکه در خالل وضع ستیهرگز الزم ن ،حقوق بشرة کمیت 51ة تفسیر کلی شمار اساس
ی در کنترل وضعیت اضطرار عمومی ندارند و حتی ریتأثزيرا  کرد یحقوق تخط نياز ا یاضطرار

بر قواعد آمره هستند که ة وانگهی برخی از اين حقوق در زمر 00است. رممکنیغها  تخطی از آن
ها جايز نیست. البته بايد توجه داشت  تخطی از آن گونه چیهوين،  0101ة معاهد 23ماده  اساس

به اين  ی وجود دارد. حقوق غیرقابل تعلیقا مسامحه« حقوق غیرقابل تعلیق»که در تعبیر 
تعلیق حق معقول نیست. حق داير  که  یحال درد دارند، ی قابل تعلیق نیز وجوها حقمعناست که 

تحديد کرد اما خود حق قابل تعلیق نیست. آنچه قابلیت  توان یممدار عدم يا وجود است. حق را 
 07تعلیق دارد، اجرای حق يا تعهدات حقوق بشری دولت است.

گذشت علت عمده به  طور بهحقوق غیرقابل تخطی در معاهدات حقوق بشری،  یهافهرست
ی بشری ها حقيی با يکديگر هستند. برخی از ها تفاوتزمان بین تصويب اين اسناد، دارای 

المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپايی حقوق بشر،  در میثاق بین ،غیرقابل تخطی
يی حقوق بشر و منشور عربی حقوق بشر مشترک هستند که شامل حق حیات، امريکاکنوانسیون 

ی و منع دار بردهی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده، منع ها مجازاتجه و رفتارها و منع شکن
ة دارای ماهیت قاعد واقع در ها یآزاد. اين حقوق و استشدن قوانین کیفری عطف به ماسبق
 آمره نیز هستند.

المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق داشتن شخصیت حقوقی، منع بازداشت به لحاظ  بین ثاقیم
ه است. همچنین کردداشتن تعهد حقوقی، حق آزادی عقیده و مذهب را غیرقابل تخطی اعالم 

، لغو مجازات اعدام نیز اند وستهیپی عضوی که به پروتکل اختیاری دوم اين میثاق ها دولتبرای 
 حقوق يیاروپا ونیکنوانس 7ة است. پروتکل شمار شده  یبند طبقهابل تخطی حقوق غیرقة در زمر

ة ی شمارها پروتکل 00ه است.کردمجدد را نیز به حقوق غیرقابل تخطی اضافه ة ممنع محاک ،بشر
 حقوق ةمجازات اعدام را در زمر یو اجرا لیمنع تحم زین بشر حقوق يیاروپا ونیکنوانس 03و  0
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86. General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, para.11. UN Human 

Rights Committee (HRC), 31 August 2001. 
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، حق برخورداری از بشر حقوق يیامريکا ونیکنوانس 01اند. کرده یبند دسته یتخط رقابلیغ
حق کودک و خانواده،  شخصیت حقوقی، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی وجدان و مذهب،

ی ضروری يی قضاها نیتضمحق داشتن نام و تابعیت و مشارکت سیاسی در حکومت و همچنین 
آزادی،  حق سلب. منشور عربی حقوق بشر، حق دادرسی عادالنه، داند یمناپذير را از حقوق تخطی

 گناه یبدادرسی که فرد ة نتیجمجدد، حق جبران خسارت برای خسارات ناشی از ة منع محاکم
کشور  ازجملهاست، منع جلوگیری خودسرانه يا غیرقانونی از خروج افراد از کشورها  شده  شناخته

حقوق ة را در زمر خود يا اقامت در کشور خود و ساير کشورها و حق درخواست پناهندگی سیاسی
غیرقابل تخطی اعالم کرده است. برخی از اين حقوق غیرقابل تخطی در منشور عربی حقوق بشر 

، (00)ماده حق آزادی و امنیت  ازجملهمرتبط هستند که  01-ی جهانی کوويدریگ همهبا  قضا از
 رسد یمهستند. به نظر  (50)ماده و حق پناهندگی سیاسی  (57)ماده ق آزادی ترک يک کشور ح

باشد تا جايی  کرده دایپفهرست حقوق غیرقابل تخطی تا حد زيادی توسط حقوق عرفی توسعه 
 (ت)بخش  11.رود یمفراتر  گرفته قرار اشاره موردصريح در اين معاهدات  طور به آنچه ازکه 

حقوق و به نیز  یاضطرار تیحقوق بشر در وضع یدر ارتباط با هنجارها معیارهای پاريسحداقل 
از  01تا  20عالوه بر اين، اصول  10ده است.کر اشارهماده  00ی غیرقابل تخطی در قالب ها یآزاد

 15نیز به حقوق غیرقابل تخطی پرداخته است.اصول سیراکوزا 
 

 (هی)اطالعو. اعالم رسمی و صدور اعالمیه 
هر  اند هکردالمللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور عربی حقوق بشر مقرر  میثاق بین 0 ماده 3بند 

عضو را از   یها دولت ريسا  بالفاصله ديبا ديجو یم به قید تخطی يا عدول استنادکه  دولت عضو
  موجب  که  یو جهات  دهيورز  یتخط  از آن  که  یاز مقررات (عرب ةمتحد/جامع  )ملل  دبیرکل  قيطر

 
89. Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
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Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances - [2002] 

COETS 2 (3 May 2002), (ETS No. 187). 
90. General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, paras.13, 15 & 16. 

UN Human Rights Committee (HRC), 31 August 2001. 
داری و بندگی )غالمی(، آزادی از تبعیض، حق حیات، حق آزادی، منع شکنجه،  حق بر شخصیت حقوقی، آزادی از برده .91

ها،  عهد قراردادی، حقوق اقلیتحق محاکمة عادالنه، آزادی عقیده، وجدان و مذهب، آزادی از زندان برای ناتوانی در ايفای ت
 حق بر خانواده، حق بر نام، حقوق کودک، حق بر تابعیت، حق مشارکت در دولت، حق بر جبران خسارت.

رحمانه، غیرانسانی يا تحقیرآمیز، انجام آزمايش پزشکی يا  های بی حق حیات، منع شکنجه، رفتارهای ظالمانه و مجازات .95

نشدن به دلیل دين قراردادی، حق عدم محکومیت يا مجازات داری يا بندگی، حق زندانی دهعلمی بدون رضايت، آزادی از بر
اين حقوق  شده، حق شناسايی فرد در برابر قانون و آزادی عقیده، بیان و مذهب.ما سبقموجب قانون يا مجازات عطف به به

 تحت هیچ شرايطی حتی برای هدف ادعايی حفظ حیات ملت، قابل تخطی نیستند.
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اين امر حائز اهمیت است  ،میثاق 01ماده  بر اساس. عالوه بر اين کند  مطلع  است  شده  یتخط
دهی خود را با تعیین ماهیت و میزان هريک از حقوقی که از آن تعهد به گزارش ،که دول عضو

ة رابطة دهند نشان. اين امر کننداسناد مربوط به اين تخطی ارائه ة تخطی شده به همراه کلی
 02ماده  3بند  13ی حقوق مدنی و سیاسی است.الملل نیبمیثاق  01و  0مواد  نیب  کينزد

ة يی حقوق بشر نیز مقررامريکاکنوانسیون  57ماده  3و بند  بشر حقوق يیاروپا ونیکنوانس
 یها یاست تا از تخط شده  یمنظور طراح نيشرط به ا نيا. اند کردهی نیب شیپمشابهی را 

 ونیکنوانس ،یاسیو س یالمللی حقوق مدن بین ثاقیم در .کند یریجلوگ هیتوج رقابلیخودسرانه و غ
عضو  یها دولت ريسا ،یرسان حقوق بشر، در موضوع اطالع یحقوق بشر و منشور عرب يیامريکا

در  که  یحال در ،کند یم فايملل متحد نقش واسط را ا دبیرکلدر محور توجه قرار دارند و 
عضو نشده  یها دولت ريبه سا یا اشاره 02ماده  3حقوق بشر بر اساس بند  يیاروپا ونیکنوانس

 .نقش محوری دارداروپا  یشورا دبیرکلاست و 

 یها اقدامشرط به همراه اصل تناسب، فرايند انعکاس مستمر را در ارتباط با ضرورت  نيا
حقوق بشری، اعالم رسمی،  نظر نقطه از 10.دکنیمتحمیل  ها آنها در تخطی يا عدول، به  دولت

ی مند بهرهاحتمالی در ة العاد فوقی ها تيمحدودی به جامعه را در ارتباط با رسان اطالعهدف مهم 
 منظور  بهه است که اين شرط کرد دیتأکحقوق بشر ة دارد. کمیت مدنظراز حقوق فردی و جمعی 

 12که بسیار به آن نیاز است، اساسی است. يیها زمانبودن و حاکمیت قانون در حفظ اصل قانونی
ی در اين زمینه، معتقد است چنین رسان اطالعالمللی  اين کمیته ضمن اشاره به رژيم بین

ی ها دولتی ها اقدامدر ارزيابی اينکه آيا  ژهيو بهبرای ايفای وظايف کمیته  تنها نهی ا یرسان اطالع
م بوده، ضروری است، بلکه به ساير دقیق با توجه به مقتضیات وضعیت الز طور بهعضو 
اين فرايند  .کنندبا مقررات میثاق نظارت  ها اقدامکه بر انطباق آن  دهد یمی عضو اجازه ها دولت

به نهادهای نظارتی معاهداتی  سو  کاين شرط شکلی از ي 10.دکن یمشکلی دو هدف را تعقیب 
انجام دهند و  گرايانه تخطیی ها اقدامکه عملکرد خود را نسبت به ماهیت و قلمرو  دهد یماجازه 
با مقررات معاهده  ها اقدامکه بر انطباق اين  دهد یمی عضو امکان ها دولتی ديگر به ساير از سو

 حداقل معیارهای پاريس (الف)بخش  5. بند کنندآن اعمال  بر اساسنظارت کرده، حقوق خود را 
ده کر دیتأکین اعالم رسمی يآبر نیز ی اضطرار تیحقوق بشر در وضع یدر ارتباط با هنجارها

 
93. Ghandhi, P. R. “The Human Rights Committee and Derogation in Public Emergencies”, German 

Yearbook of International Law, Vol. 32, 1989, p. 329. 
94. Schabas, William A. The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford, Oxford 

University Press, 2015, p. 602. 
95. General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, para.2. UN Human 

Rights Committee (HRC), 31 August 2001. 
96. Ibid., para. 17. 
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نیز حاوی شروط مشخصی برای اعالم رسمی  سیراکوزااصول  (ب)بخش  07تا  05است. اصول 
 است. گرايانه تخطیی ها اقدامة در زمین (هی)اطالع هیاعالمو صدور 

المللی  بین ثاقیعدول از م اي یتخطدر مورد  5151 آوريل 50ة حقوق بشر در بیانی ةتیکم
 نيکه چند ه استکرداعالم  01-ديکوو ی جهانیریگ در ارتباط با همه یاسیو س یحقوق مدن

تعهداتشان  یشدت اجرا که به یا وهیبه ش 01-ديکوو ی جهانیریگ دولت عضو در واکنش به همه
 نکهياند، بدون ا متوسل شده یاضطرار یها ، به اقدامدهد یقرار م ریرا تحت تأث ثاقیم موجب به
 تهی. کمکنند میتسلصادر و  ثاق،یاز م یتخط با در ارتباط (یا هی)اطالع یا هیاعالم یصورت رسم به

اتخاذ  یاضطراری ها اقدام 01-ديکوو ی جهانیریگ ارتباط با همه در که یعضو یها دولتة یاز کل
 ملل متحد در دبیرکلبه  یبر اطالع فور ريخود دا فیتکل هب ریتا بدون تأخ خواهد یاند م هکرد

 17.کنند عملاند  کار را نکرده نيقبالً ا که  یصورت
 

 19-ی جهانی کوویدریگ همهها به قید تخطی یا عدول در دوران  . استناد دولت5

ی مسافرتی ها تيمحدودو  کردن ی اجتماعی، قرنطینه، ايزولهگذار فاصلهبرای  ها دولتی ها اقدام
 ریتأثی را در پی داشته و توجه قابلی شخصی و انسانی ها نهيهز 01-در کنار آثار مرگبار کوويد

گذاشته است. اين  ها دولتو ساير روابط تجاری  نیتأمی ها رهیزنجی بر اقتصاد جهانی و ا گسترده
قرار داده و اجرای تعهدات  ریتأثرا تحت  ها دولتی الملل نیبوضعیت، بسیاری از تعهدات داخلی و 

معاهدات حقوق بشری به اين ة ماهیت ويژ 10ل جدی مواجه کرده است.را با مشک ها آنمعاهداتی 
رغم آثار گسترده و شديدی که ايجاد علی 01-ی جهانی کوويدریگ همهکه  شود یمنکته رهنمون 

ی يا لغو اين نوع معاهدات تلقی شود. در ریگ کنارهمبنايی برای اختتام،  تواند ینمه است کرد
وين، در صورت عدم  0101ة عهدنام 00ماده  بر اساسمعاهدات،  الملل نیبچارچوب حقوق 

به آن برای تعلیق اجرای معاهده استناد کرد. به  توان یمموقت  صورت بهامکان اجرای معاهده 
 عنوان به توان یمرا  01-ی جهانی کوويدریگ همهمعاهدات حقوق بشری، ة در زمین رسد یمنظر 

 و  اوضاع. اما امکان استناد به تغییر بنیادين قراردادعاملی برای تعلیق چنین معاهداتی مورد استناد 
دارد.  تأملوين در خصوص معاهدات حقوق بشری جای  0101ة عهدنام 05ماده  بر اساس احوال

انی ی جهریگ همهعمل دولت در ارتباط با ة متخلفانة جنبة کنند برطرفهمچنین از میان عوامل 
قاهره، اضطرار و ضرورت وجود دارد اما از بین اين عوامل، استناد ة قابلیت استناد به قو 01-کوويد

 
97. UNHRC, Statement on Derogations from the Covenant in Connection with the COVID-19 

Pandemic, CCPR/C/128/2 (Apr. 24, 2020) Available at: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ 

CCPR/COVIDstatementEN.pdf, last visited: 23 August 2021. 
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 .رسد یمی به نظر تر قبول  قابلی دولت، توجیه الملل نیببه ضرورت برای معافیت از مسئولیت 
در شانزده دولت  11،المللی حقوق مدنی و سیاسی در میثاق بین دولت سیزده 5150اوت  53 تا

به قید تخطی يا  ،اروپايی حقوق بشر ونیدر کنوانسده دولت و  011بشريی حقوق امريکاکنوانسیون 
و  اند شدهملی متوسل ة العاد فوقها نیز به اختیارات  تعداد زيادی از دولت 010.اند جستهعدول استناد 

. در مواردی نیز اند داشتهگیری جهانی همه  نياسعی در کنترل  ،يیها نافرماز رهگذر صدور 
مقابله با اين بحران در دستور کار  منظور  بهقانون اساسی  تيحما موردامکان انحراف از حقوق 

. اند هکردها اطالعیه خود را به قید تخطی يا عدول مستند  است. بسیاری از دولت گرفته قرار
ی در اين ا هیاطالع گونه چیه، انگلستان، آلمان و فرانسه، متحده  االتياها نظیر  برخی از دولت

 .اند نکردهزمینه صادر 

 یها از دولت یتعداد که است هکرد  اشارهخود  5151 ليآور 50ة یانیحقوق بشر در ب ةتیکم
 یدر تخط ی کهاضطراری ها ملل متحد را از اقدام دبیرکلسند،  نيا 0بر اساس ماده  ثاق،یعضو م

 منظور  به گرايانه تخطیی ها اتخاذ اقدامة برنام اياند  هکرداتخاذ  ثاقیم موجب بهاز تعهداتشان 
 تهیکم ن،يا اند. عالوه بر هکردمطلع  دارند 01-ديکوو ی جهانیریگ فرونشاندن گسترش همه

به  یموقت ی[ بر مبناروسيگسترده ]و تيمواجه با خطر سرا عضوِ یها که دولت دکنیم قيتصد
بر  ثاقیعدول از م اي یبر تخط ريمتوسل شوند و به حق خودشان دا یاستثنائ یاضطرار اراتیاخت

ی بشری، ها یآزادی محدودسازی حقوق و ها اقدامو  ها استیس 015.کننداستناد  0اساس ماده 
با ساير مصاديق حقوق بشر نظیر  تواند یماعالم شرايط اضطراری، قرنطینه و غیره از طرف دولت 

شدن ويروس کرونا، ریگ همهدر طول  013، دچار چالش شود.وآمد رفتحق حريم خصوصی و آزادی 
سانسور، تبعیض، بازداشت  ازجملهمختلفی از نقض حقوق بشر  یها گزارشجهان شاهد 

نشدن سالمندان و معلولین ذهنی از سوی برخی کشورها در نقاط مختلف خودسرانه و درمان
 

99. The list of notifications can be found here: https://ijrcenter.org/wp-content/uploads/2020/04/ICCPR-

Derogations-28.apr_.20.pdf, last visited: 23 August 2021.  
 کلمبیا، لتونی، پرو، ارمنستان، قزاقستان، شیلی، گواتماال، رومانی، دولت فلسطین، اکوادور و استونی()السالوادور، گرجستان، 

100. The list of notifications can be found here: http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_ 

suspension_guarantees.asp, last visited: 23 August 2021. 

)پاراگوئه، جمهوری دومینیکن، پرو، آرژانتین، اروگوئه، اکوادور، پاناما، گواتماال، شیلی، جامائیکا، هندوراس، بولیوی، کلمبیا، 
 ونزوئال، سورينام و السالوادور(

101. The list of notifications can be found here: last visited: https://www.coe.int/en/web/conventions/derogations-

covid-19, last visited: 23 August 2021. 

 )آلبانی، ارمنستان، استونی، گرجستان، لتونی، مقدونیة شمالی، جمهوری مولداوی، رومانی، صربستان و سن مارينو(
102. UNHRC, Statement on Derogations from the Covenant in Connection with the COVID-19 

Pandemic, CCPR/C/128/2 (Apr. 24, 2020), para.2. 
فصلنامة ، «01-بخش اختیاری يا اجباری بیماران کوويد ابعاد حقوق بشری مداخالت درمانی و نجات»خسروی، حسن؛ . 143

 .000 ، ص0311، 53نامة حقوق و کرونا، دورة  ، ويژهتحقیقات حقوقی
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 01-ی جهانی کوويدریگ همهدر واکنش به شیوع  اتخاذشده ةگرايان تخطیی ها اقدام 010جهان بود.
ها در مواجهه با  ی مختلف با موارد استناد به قید تخطی يا عدول از سوی دولتها جنبهاز 

يی دارد. تفاوت نخست ها تفاوت 012اند بودهبا آن مواجه  کنون تای اضطرار عمومی که ها تیوضع
در واکنش به يک  5151در  چند ماههای متعددی در طول  توسط دولت ها اقداماين است که اين 

های استنادکننده به قیود تخطی  ، تعداد دولتحال  نيا با 010.اند شده اتخاذتهديد جهانی مشترک 
ی بشری ها حقيی است که به قید محدوديت يا تطابق در مورد ها دولتبسیار کمتر از  ،يا عدول

. تفاوت دوم مربوط به تعداد و تنوع اند هکرداستناد  01-ی جهانی کوويدریگ همهدر ارتباط با شیوع 
 ریتأثتحت  01-ی جهانی کوويدریگ همهی بشری است که در دوران ها یآزادحقوق و 
برای استناد به قید  هاکه در اين دوران از سوی دولتی بشری ها حق. پربسامدترين اند قرارگرفته

و انتخاب محل اقامت،  وآمد رفتشامل حق آزادی  اند قرارگرفته اشاره موردتخطی يا عدول 
ها  اما دولت آزادی تجمع و تشکیل اجتماعات و مصونیت از تعرض به حريم خصوصی بوده است

نیز  از اموال، آزادی بیان و آزادی آموزش را عالوه بر اين، حق امنیت، دادرسی عادالنه، حمايت
حتی حقوق غیرقابل تخطی  01-ی کنترلی مربوط به کوويدها اقدام برخی از 017.اند هکردمحدود 

 
های غربی در مديريت ويروس کرونا:  نقض حقوق بشر و عملکرد دولت»آجری آيسک، عاطفه و نازنین زهرا بروغنی؛  .140

 .77، ص 0311، تابستان 0، سال ششم، شمارة پژوهشنامة حقوق بشری، «مطالعة موردی اياالت متحده و کشورهايی اروپايی

توان به دو برهة زمانی  را می 01-گیری جهانی کوويد ها به قید تخطی يا عدول تا پیش از شیوع همه موارد استناد دولت .142

ها و در  شماری از دولت ها متمرکز بر تعداد انگشت تا پايان قرن بیستم، تخطی 0121بندی کرد: دورة نخست، از دهة  تقسیم
صورت  نظر زمانی و قلمرو محدود بود. در اروپا تقريباً به طورکلی از نقطه ود که بههای مدنی يا سیاسی ب واکنش به ناآرامی

گرفت: انگلستان در ارتباط با ايرلند شمالی و ترکیه در رسیدگی  انحصاری قید تخطی يا عدول مورد استفادة دو دولت قرار می
ها به قید  نیز دولت پرو با فاصله از ساير دولت ريکاامطلب کردها در منطقة جنوب شرقی کشور. در قارة  به مسئلة جنبش جدايی

های متعددی در واکنش به  اتفاق افتاد. دولت 5110سپتامبر  00کرد. دورة دوم، متعاقب حوادث  تخطی يا عدول استناد می
کردن  به محدود طور ويژه اقدام های افراد، به تهديد تروريسم فراملی با اعالم وضعیت اضطرار عمومی و تعلیق حقوق و آزادی
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حق حیات، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز و کار  ازجمله
تعهدات مربوط به  ازجملهها در قبال حقوق بشر  و همچنین تعهدات ايجابی دولت 010اجباری

هايی است  تفاوت سوم مربوط به دولت 011.اند کردهی اقتصادی و اجتماعی را نیز نقض ها نیتضم
 ها نقض. بسیاری از اين اند کردهعذری برای سرکوب مخالفان استناد  عنوان بهی ریگ همهکه به 
ی در خالل دوران قرنطینه يا حساسیت نسبت يفراقضای ها اعدامخودسرانه و  یها بازداشتنظیر 

 001بوده است. 01-، مربوط به کوويدشدگان فوتبه اطالعات آماری مبتاليان و 
 

 ی رژیم حقوقی موجود حاکم بر قید تخطی یا عدولها یکاستو  صینقا. 3
رژيم حقوقی موجود حاکم بر قیود تخطی يا عدول از معاهدات حقوق بشری  ،نظری لحاظ از
ه کرددر شرايط بحرانی ارائه  ها دولتبرای  یقبول قابلسازوکار حقوقی  و شده  یطراحی خوب به

 خألدر عمل ايرادهايی نیز متوجه آن است. نخستین ايراد رژيم حقوقی موجود،  نيا وجود بااست. 
از قوانین  کي چیهی اضطرار عمومی است. ها تیوضعة ها در زمین در مفاد قوانین اساسی دولت

نسبت به برخی از  گرايانه تخطیی ها اقدامها مطالبه نکرده است که اگر  از آن ها دولت اساسی
. فقط در کنندی صادر ا هیاعالمند بايد ضمن اعالم رسمی، اطالعیه يا کردی بشری اتخاذ ها حق

بنابراين قوانین اساسی  000است. شده  اشارهقانون اساسی ارمنستان به اين موضوع  70ماده 
سخنی به میان  گرايانه تخطیی ها اقدامداشتن ها از لزوم صدور اطالعیه برای مشروعیت دولت

دارای نقصان هستند. اين در حالی است که يکی از شروط اساسی  دگاهيدو از اين  اند اوردهین
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ی حقوق بشر، الملل نیبموازين نظام  بر اساسمشروعیت و اعتبار استناد به قید تخطی يا عدول 
 است. (هی)اطالع هیاعالماعالم رسمی و صدور 

ی اضطرار عمومی ها تیوضعگر در  اقدام دولت تخطیة دوم ناظر بر چگونگی و نحو راديا
است. صدور اطالعیه و اعالم رسمی اتخاذ اقدامات  01-ی جهانی کوويدریگ همه ازجمله
فاصله  ها ماهو گاه  ها هفتهاما در عمل بین اين دو، ؛ باشد درنگ یببايد فوری و  گرايانه تخطی

دوازده  ریتأخو  شدديوان اروپايی حقوق بشر بررسی در  الولِسة موضوع در قضیاين وجود دارد. 
بسیار زياد محسوب شده بود. کمیسیون  ریتأخماه چهار  که  یحال درواقع شد،  قبول موردروزه 

  قابل ریتأخ گونه چیهبدون »اروپايی حقوق بشر در گزارش خود در ارتباط با اين قضیه به عبارت 
 005است. کرده  اشاره« اجتناب

صادره در ارتباط با اتخاذ  (هی)اطالع هیاعالمسوم مربوط به نقص و کاستی در محتوای  راديا
بسیار کلی،  ها هیاطالعست. معموالً محتوای اين ا ها از سوی دولت گرايانه تخطیی ها اقدام

. اين شدتخطی خواهد از آن ی بشری است که ها حقدقیق به ة و فاقد اشار شفافریغمختصر، 
که  کردحائز اهمیت فراوانی است. بايد توجه  01-ی جهانی کوويدریگ همهدر دوران  ژهيو بهامر 

به معنای  وجه چیه بهاز منظر قوانین نظام حقوق ملی،  گرايانه تخطیی ها اقداممشروعیت اتخاذ 
 .ستینالمللی حقوق بشر  با موازين نظام بین ها اقدامعدم نیاز به انطباق اين 

بودن امین معاهدات حقوق بشری متضمن قید تخطی يا عدول ايراد چهارم مربوط به منفعل
ها، امین معاهده فقط و صرفاً به ثبت و انتشار  توسط دولت (هی)اطالع هیاعالماست. پس از صدور 

و در  دکن ینماست، نظارتی  شده  درجو به محتوا و ماهیت آنچه در اين اطالعیه  پردازد یمآن 
 003تعهدی ندارد. گونه چیهقبال صحت مفاد آن 

 
112. Lawless v. Ireland, Judgment on Merits, App no 332/57 (A/3), [1961] ECHR 2, (1961) 1 EHRR 15, 

IHRL 1 (ECHR 1961), 1st July 1961, European Court of Human Rights [ECHR], para 47. 
وين  0101معاهدة  77المللی است. ماده  وين، وظايف امین معاهده وظايفی بین 0101معاهدة  70ماده  5موجب بند  به. 113

اند از: حفاظت جدی از متن اصلی معاهده و اسناد مربوط وظايف عبارتبه تشريح وظايف امین معاهده اختصاص يافته است. اين 
های مصدَق برابر با متن اصلی و تمامی متون ديگر معاهده به ساير  به اختیارات تام که به وی تسلیم شده است؛ تهیة رونوشت

را دارند؛ دريافت کلیة اسناد مربوط به هايی که حق پیوستن به معاهده  های معاهده و دولت ها به طرف کردن آن ها و ابالغ زبان
های مربوط به معاهده، بررسی اين امر که آيا امضای سند،  ها و اطالعیه امضای معاهده و دريافت و نگهداری کلیة اسناد، ابالغیه

 کردن امر؛ آگاه ربط از اين های ذی ساختن دولتاخطار يا اطالعیة مرتبط با معاهده، بايسته و صحیح است و در صورت لزوم، آگاه
هايی که حق پیوستن به معاهده را دارند؛ ثبت معاهده در دبیرخانة سازمان ملل متحد، انجام وظايفی که در ساير مقررات  دولت

المللی حقوق مدنی و سیاسی دريافت پیشنهاد اصالح  میثاق بین 20ماده  0عنوان نمونه، بند  ها تصريح شده است. )به معاهده به آن
االجراشدن میثاق و اصالحات آن به کلیة  اعالم تاريخ الزم 25های معاهده و همچنین ماده  ارسال آن به کلیة طرفمیثاق و 

کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیز دريافت اعالمیه  21و  20های عضو معاهده را بر عهدة امین معاهده گذاشته است. مواد  دولت
االجراشدة معاهده و  اعضای معاهده، توديع اسناد تصويب يا الحاق، اعالم زمان الزممربوط به فسخ معاهده و اطالع آن به ساير 

کنوانسیون  00و  71، 70، 70اند بر عهدة امین معاهده گذاشته است. مواد  اعالم نام اعضای معاهده را که آن را تصويب کرده
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ها اختصاص دارد.  دولتة گرايانی سازوکار مرور اقدامات تخطیيپنجم به ضعف و نارسا راديا
مستلزم طرح شکايت از سوی افراد نزد نهادهای نظارتی حقوق  ها اقداممرور و بررسی اين معموالً 

نیز گاه بسیار طوالنی است و ممکن است مرور برخی  ها تيشکارسیدگی به اين   مدتبشر است. 
خاتمه  ها اقدامبه طول بینجامد، زمانی که ديگر آن  ها سالها  دولتة گرايانی تخطیها اقدام

ود شکايت، حتی نبو وضعیت اضطرار عمومی نیز ديگر وجود ندارد. وانگهی در صورت  اند افتهي
معاهدات حقوق  موجب بهی عضو ها دولتی تعهدات ا دورهاين مرور و بررسی مگر در قالب مرور 

 بشری انجام نخواهد شد.
را تشديد  ها یکاستمنفی اين نقايص و  ریتأثيی وجود دارند که ها موضوعدر کنار اين ايرادها 

حقوق بشر که فاقد قید تخطی يا عدول هستند و معاهدات ة . وجود معاهدات ناظر بر حوزدنکن یم
ی اضطرار ها تیوضعی با رويکرد متفاوت به پوشان همی از توجه قابلمتعدد حقوق بشری با میزان 

عدم درج قید تخطی يا عدول در برخی از  رسد یمهستند. به نظر  ها موضوعاين  ةازجملعمومی 
از ماهیت خاص برخی از اسناد، نشانگر نوعی  رنظ صرف ،حقوق بشرة معاهدات ناظر بر حوز

تدريجی در اين زمینه است. در ة ها از اين قید و حرکت به سمت تحول و توسع رويگردانی دولت
فهرست حقوق غیرقابل تخطی ة ی نهادهای ناظر بر حقوق بشر در توسعها میتصمبايد اين میان 

 را مثبت ارزيابی کرد.
 

 اصالحیراهبردها و راهکارهای  .0
قصور در صدور نخستین پیشنهاد اصالحی ناظر بر موضوع صدور اطالعیه و اعالم رسمی است. 

است تا  شده قاعده شتریب 01-ديکووجهانی  یریگ در خالل همه ازجمله ها اطالعیه از سوی دولت
، نیدر قوان هیدرج شرط صدور اعالم تواند یترک فعل م نيجبران ا یروش برا کي .استثنا

هم شرط  ني. اباشد گرايانه تخطیی ها اقدامدر مواقع اتخاذ  یملی ها دستورالعملمقررات و 
آن  موجب بهکه  در قوانین و مقررات مربوط لیتفص به اي یقانون اساس ی درکل طور به تواند یم

صدور  ی،از نظر زمانگیرند اضافه شود.  یم گرايانه تخطیی ها اقداماتخاذ به تصمیم  یمقامات دولت
پس از  یدر زمان کوتاه اي ،باشد گرايانه تخطیی ها اقداماتخاذ مقدم بر  ديبا طالعیه نیزا

 .صادر شود ها اقدامآن شدن  يیاجرا
استناد به قید خواستار  یها دولتاز  تواند یمعاهده م هر  نیام کهپیشنهاد دوم اين است 

معاهده  هر  نی. امکنند یصادره بازنگر یها هیاطالع در محتوایکند درخواست  ی يا عدولتخط

                                                                                                                                        

اصالح معاهده به مجمع عمومی، معرفی نامزدهای  يی حقوق بشر نیز توديع اسناد تصويب يا الحاق، ارجاع پیشنهادهایامريکا
 است. يی حقوق بشر را بر عهدة امین معاهده گذاشته امريکاها برای عضويت در کمیسیون و ديوان  دولت
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از  تواند یه است مکردکننده ارسال یکه دولت تخط یثبت و انتشار صرف هر اطالعات یجا به
که را  یو قلمرو و مدت یاضطراری ها اتخاذ اقدام یبرا ازیبحران، ن دقیق تیها بخواهد که ماه آن

در نظام  .کنندخود درج ة صادر یها هیدر اعالم ادامه خواهد داشت گرايانه تخطیی ها اقدام
شورای  دبیرکل 000،مجمع پارلمانی شورای اروپا 5100سال ة قطعنام بر اساساروپايی حقوق بشر 

ی احتمال تخطی و اينکه آيا بررس موردامین کنوانسیون اروپايی حقوق بشر در  عنوان بهاروپا 
، به کرددقیق قلمرو آن را محدود  طور بهتخطی ضرورت دارد و اگر ضرورت دارد چگونه بايد 

اروپا دو نقش متفاوت  یشورا دبیرکل یقطعنامه برا نيا ی عضو مشاوره خواهد داد.ها دولت
 ونیکنوانس 27بر ماده  یمبتن دبیرکل ینقش نظارت مشورت و نظارت را در نظر گرفته است.

شورای  دبیرکلتقاضای که در پاسخ به  خواهد یعضو م یها حقوق بشر است که از دولت يیاروپا
 ونیاز مقررات کنوانس کيمؤثر هر یاجرا یداخل نیکه در قوان یا وهیدر مورد ش اتیحیتوض اروپا

المللی حقوق مدنی و سیاسی و نه کنوانسیون  نه میثاق بین .ارائه دهند ندکنیم نیرا تضم
ملل متحد، کمیساريای عالی حقوق بشر ملل  دبیرکلی برای سازوکار ،حقوق بشر يیامريکا

. اين امر با اندهکردی ننیب شیپنظارت و مشاوره  منظور  بهيی امريکای ها دولتمتحد يا سازمان 
 است. ريپذ امکاناصالح معاهدات مذکور 

مکلف  نديجو یميی که به قید تخطی يا عدول استناد ها دولتپیشنهاد سوم اين است که 
 يیها اتخاذشده، رونوشتی ها از اقدام یفی، توصی مورد تخطیها حق اعالم دقیقعالوه بر  شوند

 اضطرار تیبه اعالم وضع یکه منته یاز حوادث قیدق یخيتارة نیشیمربوط و پ یاز متون قانون
 اراتیاستفاده از اخت نکهيا لیاست که به دل شده  رفتهيموضوع پذ نيا .کنندشده ارائه  عمومی
نخواهد  یکاف هیاعالم اي هیاند، صرف اطالع شده  اغلب در گذشته مورد سوءاستفاده واقع یاضطرار

. قلمرو و کنداعالم  زیرا ن گرايانه تخطیی ها اتخاذ اقدام لیدل ديبا نیگر همچنیبود. دولت تخط
 گرايانه تخطیی ها اقدامی عضو در ارتباط با ها دولتاعالمیة عمق اطالعات مندرج در اطالعیه يا 

تا  سازدی عضو و نهادهای نظارتی مبتنی بر معاهده را قادر ها دولتبايد به میزانی باشد که ساير 
  .کنندماهیت و محتوای تخطی از مقررات معاهده را تعیین 

 حاکم بر قیود تخطی يا عدولموجود رژيم حقوقی زمان در  میمشکل تنظ ،پیشنهاد چهارم
همچنین  .کنند یرسان شده را اطالعقیتعل ی بشریها حق ،درنگ یبی و فور ديها با دولت است.

و بررسی مشروعیت و اعتبار  گرايانه تخطیی ها اقدامطوالنی بین زمان اتخاذ ة وجود فاصلبايد در 
 د.شوی بازنگرآن نزد نهادهای ناظر حقوق بشر 

 
114. Parliamentary Assembly, Council of Europe, Resolution. 2209 (2018): State of Emergency – 

Proportionality Issues Concerning Derogations under Article 15 of the ECHR (Apr. 24, 2018), paras. 
20(1) –20(3). 
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است  تخطی يا عدول حاکم بر قیودموجود پیشنهاد آخر مربوط به قلمرو ماهوی رژيم حقوقی 
و  یاقتصاد یها نیشامل حداقل تضم ی، اين حقوقتخط رقابلیحقوق غة دامنة توسعتا با 
که  کردهمچنین بايد از نظر حقوقی بررسی  بشود. زیها ن دولت ايجابیو تعهدات  یاجتماع

ها، چنین قیدی را  به معاهدات حقوق بشری فاقد قید تخطی يا عدول از طريق اصالح آن توان یم
 افزود؟

 

 نتیجه
يی طرفین را االجرا الزمة اين گزاره است که هر معاهد ديترد یب ،اصل اساسی حقوق معاهدات

نیت به اجرا درآيد. در اين میان معاهدات حقوق بشری در فضايی و بايد با حسن دکن یمملتزم 
ی اصل ريناپذ خدشهو ماهیت و خصلتی متفاوت با ساير معاهدات دارند.  کنند یممتفاوت سیر 

ی الملل نیباست. نظام  ريانکارناپذخاص از معاهدات ة لزوم وفای به عهد در ارتباط با اين دست
و  تابد یبرنمی راحت بههی معاهدات حقوق بشری را نواوامر و از ا ها دولتحقوق بشر، انحراف 

. در دهد یمواکنش نشان  سرعت بهی نسبت به سرپیچی از موازين اين نظام، الملل نیبة جامع
رغم اهمیت رو به تزايد رعايت تعهدات حقوق چنین فضای حقوقی خطیر و حساسی و علی

ی وادار نینش عقبی حقوق بشر را اندکی به الملل نیبگاه نظام  ،ی حیات اجتماعیها تیواقعبشری، 
ه است. زمانی که يک دولت با تهديدی که حیات يک ملت را به مخاطره افکنده مواجه کرد

ی اضطراری و ايجاد تضییقاتی برای برخی از حقوق و ها اقدام، فشار برای اتخاذ شود یم
ی از اين خوب بهی حقوق بشر الملل نیب. نظام شود یم فرسا طاقتی اساسی بشر، اغلب ها یآزاد

 ها دولتی احتمالی ها سوءاستفادهجلوگیری از  منظور  بهوضعیت و خطر ناشی از آن آگاه بوده، 
نسبت به رعايت موازين حقوق بشر و همچنین پیشگیری از نوعی سرگشتگی و بالتکلیفی 

از معاهدات حقوق بشری  ، رژيم حقوقی قیود تخطی يا عدول را در برخیها دولتحقوقی از جانب 
ه است. اين رژيم حقوقی، امکان انحراف موقتی نسبت به برخی تعهدات حقوق بشری کردمستقر 

ه است. کردرا در شرايط اضطرار عمومی، البته با رعايت شرايط شکلی و ماهوی مشخصی فراهم 
ة ومی در حوزرا يکی از مصاديق بارز وضعیت اضطرار عم 01-ی جهانی کوويدریگ همهشیوع بايد 

ه با آن، استناد به قید هی متعددی پس از مواجها دولتاساس نیز  نیبر هم. کردسالمت قلمداد 
 .اند دادهتخطی يا عدول در معاهدات حقوق بشری را در دستور کار خود قرار 

ی ساختاری را در برخی از ها ضعفوجود  01-ی جهانی کوويدریگ همهوضعیت ناشی از 
آشکار ساخته است. را قیود تخطی يا عدول ة در زمین ازجملهی الملل نیبسازوکارهای حقوقی 

در آن است.  ها یکاستبررسی رژيم حقوقی موجود در ارتباط با اين قیود حاکی از وجود نقايص و 
در صدور اطالعیه و اعالم رسمی پس از اتخاذ  ریتأخ، ها دولت یاساس نیخأل در مفاد قوان
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بودن امین معاهدات منفعل صادره، (یةاطالع) یةاعالم، نقصان در محتوای گرايانه تخطیی ها اقدام
نقاط ضعف رژيم حقوقی موجود حاکم بر قیود  ازجملهی در سازوکار مرور، يحقوق بشری و نارسا

ی ها اقدامی شرط لزوم صدور اطالعیه و اعالم رسمی نیب شیپتخطی يا عدول است. 
ايفای نقش امین در معاهدات حقوق ة ملی، تحول در نحوگرايانه در قوانین و مقررات  تخطی

و  ها دولتاز سوی  ها آن درنگ یبو صدور  ها هیاطالعبشری، تدقیق و مستندسازی محتوای 
ی را به رژيم الملل نیبة راهبردهايی، جامع عنوان به تواند یمحقوق غیرقابل تخطی ة دامنة توسع

 .کند تر کينزدحقوقی مطلوب در اين زمینه 
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 منابع:

 الف. فارسی
 یغرب یها نقض حقوق بشر و عملکرد دولت» ؛یبروغنزهرا  نیعاطفه و نازن سک،یآ یآجر 

ة پژوهشنام ،«ییاروپا ییو کشورها متحده  االتیا یمورد ةمطالع :کرونا روسیو تیریمد در
 .1911تابستان  ،1ة شمار ،سال ششم ،یحقوق بشر

 ة فصلنام، «الملل معاصر حقوق بینة کرونا در آیینمعضل »زاده، ابراهیم و دیگران؛ بیگ
 .1911، 39ة حقوق و کرونا، دورة نام ژهیو، تحقیقات حقوقی

 در وضعیت اضطراری عمومی؛ بحران  ها دولتتعلیق تعهدات حقوق بشری » ؛پشمی، بهرام
 .1911، تابستان 76ة ، شمار33ة ، دورپژوهش حقوق عمومیة فصلنام، «11-کووید

  ،تالیا وضعیت اضطراری و محدودیت حقوق بنیادین: بررسی اقدامات حکومت ای» ؛علیرضاجاللی
 .1911، تابستان 76ة ، شمارپژوهش حقوق عمومیة فصلنام، «11-در مقابله با بیماری کووید

 اختیاری یا اجباری  بخش نجاتابعاد حقوق بشری مداخالت درمانی و » ؛خسروی، حسن
 .1911، 39ة حقوق و کرونا، دورة نام ژهیو، تحقیقات حقوقیة فصلنام، «11-بیماران کووید

  ،حقوق بشر در  یالملل نیتعلیق اجرای قواعد ب» قاسم و مرضیه اسفندیاری؛سیدزمانی
 .1917، 91ة ، شماری حقوقیها پژوهشة مجل ،«العاده عمومی فوق یها تیوضع

  المللی حقوقی بینة مجل، «معاهدات حقوق بشری؛ فضایی متفاوت»سیدفاطمی، محمدقاری؛ ،
 .1923، بهار و تابستان 32ة بیستم، شمارة دور

 ی از سوی الملل نیببحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات » ؛سیدمرتضی حسینی، راحله
 .1911، 39ة حقوق و کرونا، دورة نام ژهیو، تحقیقات حقوقیة فصلنام، «ها دولت

 ی حقوق بشرالملل نیبوضعیت اضطرار عمومی در نظام » ؛شاملو، باقر و ابوالفضل یوسفی» ،
 .1911، زمستان 12ة ، سال هشتادم، شمارحقوقی دادگستریة مجل

 ة ، شمارتحقیقات حقوقیة مجل، «الملل معاصر بشر در حقوق بین گاهیجا»اهلل؛ فلسفی، هدایت
12 ،1961. 

 سال فقه و حقوقة مجل، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری» ؛نیا، ناصرقربان ،
 .1927، 13ة سوم، شمار
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