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 يشهردار ةفيبر وظ ديبا تأك يشهر حقوق ريسابا  يحق بر سالمت تقابل
  »يانسان هيسار امراض وعيش از يريجلوگ«در 

   اسماعيل هنري قانع

  06/02/99تاريخ پذيرش:     24/01/99تاريخ دريافت: 

  چكيده
 توسط كه است شهرنشينان حقوق ترين مهم از شهري عمومي بهداشت بر حق

 حقوق داراي عام طور به شهرنشينان. شود مي اعمال شهري مديران و ها شهرداري

 حقوق باشند، مي برخوردار شهري حقوق از نيز خاص طور به و هستند شهروندي

 ها شهرداري توسط شهري حقوق .است ... و بيان آزادي حيات، حق مانند شهروندي

 رود مي شمار به حق اين مصاديق از كه مسري هاي بيماري با مقابله شود، مي اعمال
 آموزش و وكار كسب تردد، در محدوديت اعمال اجباري، قرنطينه مانند اقداماتي با همراه

 حق مانند ديگر شهري حقوق با تقابل در اقدامات اين. است شهرها در اجباري ةمعالج و
 هايي اولويت به توجه با ها شهرداري. دارد قرار...  و يخصوص حريم حفظ وآمد، رفت آزادي

 متفاوت تدابيري اتخاذ با را شهري حقوق تضاد و تقابل اين دارند، خويش وظايف در كه
 اعمال ةمسئل كرونا، بيماري پيدايش با زمان هم ميالدي 2020 سال. كنند مي رفع

 اين گسترش حلم شهرهاي در شهروندي حقوق اصول نقض و شهري هاي محدوديت
 شهرها در عمومي بهداشت بر حق اعمال ةشيو خصوص در نظرياتي ظهور باعث بيماري

 در. شد عام شهروندي حقوق مراعات از برگرفته هاي روش پاسخگويي عدم ةمالحظ با
 يمارهايب با مقابله در ها يشهردار ةفيوظ يبررس ضمن است شده تالش پژوهش نيا

 نيب يتعارض چه ابتدائا كه شود داده پاسخ سؤاالت نيا به ا،ه آن ياتخاذ اقدامات و يمسر
 ييها حل راه چه با تعارضات نيا اًيثان و دارد؟ وجود يشهر حقوق ريسا و يسالمت بر حق

                                                           
 تهران مدرس تيترب دانشگاه المللنيب حقوق سانسيل فوق    

esmailhonary@yahoo.com 
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  است؟ استوار يمبان چه بر ها حل راه نيا يهيتوج يكردهايرو و بود خواهد حل قابل

  :دواژگانيكل
  نهيطقرن ،يآزاد تيمحدود ،يسالمتبر  حق
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  :مقدمه
 نيـز  و هـا  حكومـت  مشـروعيت  باب در سياسي هاي تئوري و شناسي جامعه نظريات با مطابق

 از حاكميـت  اسـت،  شـده  مطـرح  حكومت تابعان براي تكاليفي و حقوق ها، حاكميت مختلف انواع
 عمـومي  نهادهـاي  ترين مهم از يكي پردازد؛ مي خويش وظايف ايفاي به عمومي نهادهاي طريق

 شـهرها  در كـه  هسـتند  اشخاصـي  نهـاد  ايـن  تابعـان . باشند مي ها شهرداري خدمات، ةدهند ةارائ
 يـك  شـهروندان  از جزئـي  شهرنشينان. نمايند مي تردد مكان اين در نحوي به يا و دارند سكونت
 هـم  و هسـتند  عام طور به شهروندي حقوق داراي هم شهرنشينان پس شوند، مي محسوب كشور
 بايـد  لزوماً حاكميت كه حقوق انواع ترين مهم از يكي. باشند مي خاص رطو به شهري حقوق داراي
 بـر  حـق  از اسـت  عبـارت  اسـت  خاصـي  وظايف داراي زمينه اين در نيز شهرداري و نمايد تأمين

 پزشـكي،  تجهيـزات  و لوازم ةتهي مانند است فراواني مصاديق داراي حق اين بهداشت؛ و سالمتي
 ...  و بهداشتي خدمات ةئارا در تبعيض عدم محيط، بهداشت

 و كننـد  مـي  فعاليـت  گانه سه قواي از مستقل كه هستند عمومي نهادهاي عموماً ها شهرداري
 قبـال  در را حكومـت  وظايف از بخشي هرحال به ولي باشند، مي مجريه ةقو يا دولت ةبدن از خارج

 و ها هزينه پرداخت در شهرنشينان مشاركت با عموماً عمومي نهاد اين. دهند مي انجام شهرنشينان
 هـا  شهرداري. نمايد مي نظارت آن بر نيز شهر شوراي نام به نهادي و شود مي اداره ها فعاليت ساير
 و شـده  محـدود  شـهرداري  وظايف ايران در هستند، دار عهده را مختلفي وظايف جهان سراسر در

 را خـود  وظايف ها ريشهردا است، شده سپرده دولتي هاي شركت و ها سازمان به وظايف از برخي
 ميـادين  معـابر،  هـا،  خيابـان  احـداث  مانند عمراني وظايف: دهند مي انجام ذيل طبقات از يكي در
 مـديريت  هـا؛  بوسـتان  ايجاد مانند رفاهي ةوظيف ساختمان؛ پروانه صدور مانند نظارتي ؛وظايف...و

 و نظافـت  شـامل  هكـ  خـدماتي  ةوظيفـ  درنهايت و ها آن ةهزين و شهري عوارض اخذ مانند منابع
  .محيط بهداشت
 شـهرداري  واگيـر،  هاي بيماري شيوع از جلوگيري و شهرنشينان سالمت و بهداشت ةزمين در
 را خاصـي  وظـايف  15 و 4 بنـد  هـا  شـهرداري  قانون 55 ماده در كه است متعددي وظايف داراي

 مساعي يكتشر و شهر ساكنين بهداشت امور در مراقبت: كند مي بيان 4 بند. است كرده مشخص
 از ساريه امراض از جلوگيري براي غيره و واكسن تلقيح و كوبي آبله در بهداري وزارت مؤسسات با
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. اسـت  سـاخته  مشـخص  را تكليف اين بيشتر تفصيل به نيز 151 بند در و است شهرداري وظايف
 ددار وجـود  شهرنشـينان  بـراي  كه حقوقي ساير و وظايف اين به توجه با كه اينجاست سؤال حال
 در شـهروندان،  سـاير  تبع به ديگر انساني حقوق و تجارت و كسب و مرور و عبور آزادي حق مانند

ـ  بـر  شـهرداري  و كرد عمل بايد چگونه شهري، تابعان حقوق در تقابل و تضاد ايجاد صورت  ةپاي
 برخـي  از جلـوگيري  بـراي  مثـال  عنـوان  بـه . بپـردازد  خود فعاليت به تواند مي قواعد و اصول كدام

 اعمـال  بـه  هـا  شـهرداري  اسـت،  كرده پيدا شيوع 1398 سال در كه كرونا مانند مسري مارهايبي
 پاسـخ  پرسش اين به پژوهش اين در. پرداختند بيماران اجباري درمان حتي و زياد هاي محدوديت
 حقـوق  سـاير  بـا  مسـريه  امراض شيوع از جلوگيري در سالمتي بر حق بين تقابل كه داد خواهيم

  بود؟ خواهد جمع قابل ونهچگ شهرنشينان

  يسالمت بر حق. 1
 مصـاديق  دليـل  همـين  بـه  هستند مشترك شهرنشيني حقوق و شهروندي حقوق از بسياري

 بشـري،  حقـوق  تـرين  مهم از يكي. بود خواهد تسري قابل ها گروه اين در انساني و بشري حقوق
 زيسـت  محيط بر حق ،بيان آزادي حيات، حق مانند ديگر حقوق كنار در كه است سالمتي بر حق

 ها شهرداري .است شده شناخته رسميت به بشريت تعالي جهت در ...و سرنوشت تعيين حق سالم،
  .دارند اي عمده سهم حق اين احقاق در ها حكومت اركان ترين مهم از يكي عنوان به

 غيربيماري يا مريضي بدون حالتي در ارگانيسم يك بهينه و عادي كاركرد به لغت در سالمتي
 »زنـدگي  بـاالتر  اسـتاندارهاي « بـه  اشاره متحد ملل منشور 55 ماده الف بند 2.است شده اطالق
 كـه  دارد؛ اشـاره  »سـالمتي  بـه  مربـوط  المللي بين مسائل هاي حل راه« به ب بند در و است كرده

  .باشد بهداشت و سالمتي بر حق شناختن رسميت به بيانگر تواند مي هركدام

                                                           
 و يدامپزشـك  و يبهـدار  وزارت به ها يماريب گونه نيا اعالم و يوانيح و يانسان هيسار امراض وعيش از يري. جلوگ1

 يوانـات يح دفـع  و معالجه و هيسار امراض به مبتال مارانيب داشتن نگاه دور و ها آن بروز هنگام مجاور يها يشهردار
  .هستند مضر و بالصاحب شهر در اي و بوده هيارس امراض به مبتال كه
ـ  نيب اسناد يحقوق الزامات ،يو راحله رضائ يمحمود و غزاله دهقان ،يعباس .2  سـالمت  و بهداشـت  قبـال  در يالملل

 ،2شـماره   ،33 دوره ران،يـ ا ياسالم يجمهور يپزشك نظام سازمان يعلم مجله آن، يفرارو يها چالش و يعموم
  .139ص  .1394
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 حفـظ  مسئول ها حكومت كه كند مي بيان مقدمه در 1946 جهاني تبهداش سازمان ةاساسنام
 صحي اقدامات كه آن مگر برآيند مسئوليت آن عهده از توانند نمي و هستند خودشان ملل سالمتي

 و اجتمـاعي  اقتصـادي،  حقـوق  ميثاق 12 ماده 1 بند همچنين. آورند عمل به متناسبي اجتماعي و
 طـرف  كشورهاي«: كه است داشته بيان سالمتي بر حق شناختن رسميت به راستاي در فرهنگي

 بـه  الحصـول  ممكـن  روحـي  و جسمي سالمت حال بهترين از تمتع به را كس هر حق ميثاق اين
 هـاي  بيمـاري  معالجـه  و پيشـگيري «: ةوظيفـ  به اشاره ماده همين 2 بند و ».شناسند مي رسميت

 هـا  حكومت توسط ».ها بيماري اين عليه پيكار همچنين ها بيماري ساير و اي حرفه بومي گير، همه
 عرفـي  ويژگـي  اسـناد  ايـن  مفـاد  از برخي يا سالمت و بهداشت مورد در اسناد اين از برخي. دارد

 معاهـده  طـرف  كه كشورهايي براي حتي و شود مي محسوب المللي بين آمره قواعد جزء اند، داشته
  1.است االجرا الزم نيز باشند نمي

 ةجنبـ  دو از مداخله اين. است دولت ةمداخل مستلزم ضرورتاً هداشتب و سالمتي بر حق تحقق
 اقتصادي حقوق به نسبت سياسي و مدني حقوق در دولت ةمداخل است، بررسي قابل منفي و مثبت

 و هـا  دولـت  منفـي  و مثبت هاي جنبه سالمتي بر حق در 2.است گيرتر چشم فرهنگي و اجتماعي -
 اينكـه  ماننـد  مثبـت  ةجنبـ  است، بررسي قابل حاكميت اجراي بازوي عنوان به ها شهرداري ازجمله

 خواهـد  اين نيز منفي ةجنب و باشند مي شهر در سالم محيطي ايجاد و نظافت به ملزم ها شهرداري
 بيمارهـاي  در البتـه  كه كرد خواهند پرهيز اجباري ةقرنطين يا و بيماران اجباري مداواي از كه بود

 تغييـر  موجب كلي اصول برخي و استثنائات و شد خواهد رگوندگ وظايف اين اجراي نوع مسري،
  .شود مي تكاليف و حقوق اجراي كيفيت و نوع در

 دهـيم  ارائـه  سالمتي بر حق براي مصاديقي داخلي مقررات و قوانين از بخواهيم كه درصورتي
 و درمـاني  و بهداشـتي  خدمات بر حق 29 اصل ازجمله اساسي قانون مختلف اصول به است الزم

 بـه  رانيـ ا گـر يد يسـو  از. ميكنـ  اشـاره  شناسـد  يم تيرسم به همگان يبرا را يپزشك يها مراقبت
ـ  نيب ونيكنوانس ،يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد حقوق يالملل نيب ثاقيم ليقب از ييها ونيكنوانس  يالملل

                                                           
  145ان، هم .1
 حقـوق  يها پژوهش فصلنامه بشر، حقوق يالملل نيب نظام در يسالمت حق قلمرو ،ياورانياحسان و صابر ن د،يجاو .2

 .54ص  ،1392 ،41 شماره پانزدهم، سال ،يعموم
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 رسـميت  بـه  را سـالمت  بـر  حق كه كودك حقوق كنوانسيون و نژادي تبعيض اشكال ةهم محو
  .است پيوسته اند هشناخت

 سالم ةجامع مشخصات توصيف ضمن ساله، بيست انداز چشم سند مانند ديگر مقررات و قوانين
 برابر، هاي فرصت اجتماعي، تأمين غذايي، امنيت رفاه، سالمت، از برخوردار ةجامع عنوان به ايراني
 زيسـت  محـيط  از مند هبهر و تبعيض فساد، فقر، بدون خانواده، مستحكم نهاد درآمد، مناسب توزيع

. اسـت  كـرده  تأكيـد  شـوند،  مي سالمت به منجر كه مطلوب اجتماعي، -اقتصادي مختلف ابعاد بر
 حق بر اساس همين بر كه يافت توان مي نيز را ديگري هاي نامه آيين و مقررات و قواعد همچنين
 در مثـال  نـوان ع بـه . است گذاشته صحه بهداشت و سالمتي بر شهرنشينان آن تبع به و شهروندان

 1320 خردادمـاه  11 مصـوب  واگيردار هاي بيماري و آميزشي هاي بيماري از جلوگيري طرز قانون
 نيـز  شـهرداري  ةوظيفـ  بـه  بيستم ماده در و است شده اشاره ها بيماري اين در مراقبت موضوع به

 براي ظياستحفا منطقه يك تشكيل كه مواقعي در«: كه دارد مي بيان و است كرده مستقيم ةاشار
 كـه  انـد  موظف منطقه آن شهرداري يا اراضي و آب مالكين باشد مورداحتياج آب پاكيزگي رعايت

  ».نمايند رعايت دهند مي مأمورين كه را بهداشتي دستورهاي
 در را 1»شهرنشـيني  حق« مفهوم ميالدي، هفتاد ةده در فرانسوي، شناس جامعه لوفور هانري

 برخـي  از كـه  رسـد  مي نظر به حق اين 2.كرد مطرح هروندي،ش حق تر قديمي و آشنا مفهوم كنار
 شـهر  كـه  خاصـي  ةمنطقـ  در سكونت جهت به باشد شهروندي حقوق از استثنائاتي داراي جهات
 جهـت  بـه  واگيـر  هـاي  بيمـاري  بـا  مقابله و محيط اين در سالمتي بر حق مسلماً شود، مي ناميده

 حقـوق  اصـلي  متـولي  عنـوان  بـه  يشـهردار  و داشـت  خواهـد  بيشـتري  اهميـت  متراكم جمعيت
  .دارد عهده بر را مهمي ةوظيف شهرنشيني

 تمـايزي  وجـه » برابـري « و »عضويت« مضمون، ازلحاظ آن تشابه رغم علي شهرنشيني حق
 بـر  مبتنـي  شهرنشـيني  حق كه است موضوع اين از است عبارت آن و دارد شهروندي حق با هم

 از فارغ حق، اين. دارند» شهرنشيني حق« اند كنسا شهر در كه كساني. دارند سكونت در عضويت

                                                           
1. The Right To The City 

 حـق  تحقـق  بسـتر  ؛يشـهر  يمنشـورها  ،يزاده و عبدالرضا جوان جعفـر  يمژگان و ندا رضو ،يهاشم يميعظ .2
 ،2شـماره   ازدهم،ي سال مشهد، فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده اجتماعي علوم ةمجل شهرنشيني،

 .53ص 
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 كسـي  شهرنشـيني  حـق  صـاحب . گيـرد  مي تعلق...  و جنسيت قوميت، ،)تابعيت( شهروندي تعلق
 حـق  كـانوني  ةنقطـ  سـكنه،  روزمره زندگي آن از فراتر بلكه دارد؛ مادي حضور شهر در كه نيست

ـ  زندگي به كه هستند كساني شهرنشينان. است شهرنشيني  در دهنـد،  مـي  ادامـه  شـهر  در هروزان
 يافته، توسعه كشورهاي شهرهاي در. كنند مي خلق را آن هم و كنند مي زندگي هم شهري فضاي

 كشـورهاي  شـهرهاي  در. ممتازنـد  و ثروتمنـد  منـاطقي  سـنگين  ةسـاي  زير فقير مناطق گتوهاي
 و شهرنشـيني  سـريع  هـاي  نـرخ  با كشورها اين است، بدتر هم اين از حتي وضعيت توسعه، درحال
 حقيـر  هاي كلبه در را فقير ساكنان از زيادي بسيار جمعيت كه اند مواجه شهرها كالن فزاينده رشد
 ها، زيرساخت ةدرزمين عظيمي هاي چالش شهرها اين انفجاري رشد. است داده جاي شهرها ةحاشي

 توسـعه  لدرحا شهرهاي معضالت ترين مهم از يكي 1.آورد مي وجود به عمومي بهداشت و خدمات
 شود مي تشديد جمعيت ازدحام در كه واگير هاي بيماري شيوع هنگام در كه است بهداشتي مسائل
 بـه  ادامه در. گردد مي شهري خدمات ةارائ در مشكالتي و تردد براي هايي محدوديت ايجاد سبب

 يلقب اين كه تضادي و تقابل به و پرداخت خواهيم حقوق از بخش اين قبال در شهرداري وظايف
 رويكردهـاي  به درنهايت و كنيم مي اشاره دارند شهروندي حقوق و بشري حقوق ساير با حقوق از

 كشـوري  مختلـف  هـاي  سياسـت  آن اساس بر و شده مطرح تقابل و تضاد اين حل در كه مختلفي
 .كنيم مي اشاره كنند مي عمل

  يانسان هيسار امراض وعيش از يريجلوگ در يشهردار ةفيوظ. 1.1
ـ  كه دارند شهرنشينان قبال در اي گسترده وظايف جهان سراسر در ها شهرداري  خـدمات  ةارائ

 هـاي  بيمـاري  بـروز  و ظهـور  هنگام. رود مي شمار به ها آن ترين مهم ازجمله سالمتي و بهداشتي
 بـر  نظـارت  و كنتـرل  درمان، و بهداشت وزارت مانند درماني ينهادها بر عالوه شهرها، در واگير

 و قرنطينـه  پـذيرفت،  خواهـد  صـورت  هـا  شـهرداري  نظـر  زيـر  بهداشتي دهايعملكر از بسياري
 هـاي  نقاهتگـاه  كردن داير عمومي، اماكن و معابر كردن ضدعفوني اصناف، فعاليت در محدوديت
...  و هـا  آن اجـراي  بـر  نظـارت  و بهداشتي هاي پروتكل تدوين باختگان، جان اجساد دفن بيماران،
 تـوان  مـي  و اند شده نهاده ها شهرداري ةعهد بر مستقيم طور به كه هستند وظايفي ازجمله همگي
 بـا  همكـاري  بنـابراين  گردند؛ مي ايفا نظامي حتي و بهداشتي نهادهاي ساير با ارتباط در كه گفت

                                                           
  .55-54ص  همان،. 1
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 وظـايف  تـرين  مهـم  ازجملـه  مسـري  هـاي  بيماري شيوع از جلوگيري و مبارزه در ديگر نهادهاي
  .رود مي شمار به ها شهرداري
 ةدرزمينـ  تخصصـي  هـاي  بحـث  بـه  اسـت  الزم ها شهرداري ةوظيف اين شدن مشخص براي

 كـه  است شده گفته گيري همه تعريف در. شود توجه اپيدمي اصطالح به يا بيماري يك گيري همه
 يـا  منطقـه  يـك  در بهداشتي ديگر رويدادهاي يا بهداشتي خاص رفتار يك بيماري، يك رويداد«

 در نسـبي  اسـت  حالتي گيري همه. باشد بيشتر عادي انتظار حد از واضح طور به كه نحوي به جامعه
 تنهـا  ؛سال معين فصل در و موردنظر جمعيت در منطقه، همان در بيماري عادي فراواني با رابطه
 يك يا باشد نشده ديده جامعه يك در طوالني مدتي براي كه انتقال قابل بيماري يك از مورد يك
 محلي كامل بررسي و فوري گزارش باشد، داشته وجود منطقه آن در قبالً كه بيماري يك از مورد

 بـراي  باشـند  داشـته  نيـز  مكـاني  و زمـاني  رابطه كه بيماري چنين از مورد دو و كند مي ايجاب را
 در بـومي  عنـوان  به عاقبت ماند مي گير همه ها سال كه بيماري يك. است كافي گيري همه اطالق
 محـدوده  يك در عفوني عامل يا بيماري يك دائمي حضور از است عبارت و شـود مي گرفته نظر

 خـاص  وظـايف  از آن بودن فراگير و بيماري تشخيص و شناسايي 1».جمعيتي گروه يا جغرافيايي
 از بعد البته كه است درماني و بهداشتي نهادهاي ةعهد بر كار اين و رود نمي شمار به ها شهرداري

  .كرد خواهند عمل زمينه اين در اجرايي بازوي عنوان هب ها شهرداري تحقيقاتي، امور انجام

 كرونـا  و مـرس  سـارس،  ماننـد  ويروسي منشأ با تنفسي و عفوني بيمارهاي اخير هاي سال در
 انـد،  نمـوده  ايجـاد  مبـارزه  و كنترل در زيادي هاي چالش كه اند بوده نوپديدي هاي بيماري ازجمله
 گذشته دهه سه طي ها آن بروز بر كه هستند عفوني هاي بيماري از دسته آن نوپديد، هاي بيماري
 اسـت  هايي بيماري شامل خود و گذاشت خواهد افزايش به رو نزديك اي آينده در يا و شده افزوده

 حـادث  نداشـته،  وجود قبالً كه مناطقي در يا و شده پديدار جهان، از اي گوشه يا تمام در اخيراً كه
 بـا  و بـزرگ  شهرهاي نوپديد، هاي بيماري اين شيوع و ظهور يها كانون ترين مهم از 2.اند گرديده
 حقـوق  به توجه اهميت مسئله اين كه اند بوده آسيا شرقي جنوب شهرهاي ازجمله متراكم جمعيت

  .كرد خواهد دوچندان را بهداشتي ةدرزمين ها شهرداري عملكرد و شهرنشيني

                                                           
 143 ن،يشيپ گران،يو د ي. عباس1
  145. همان، 2



 ...تقابل حق بر سالمتي با ساير حقوق شهري 1397زمستان  -5پياپي  لنامه تحقيقات حقوقي معاهده شمارهفص

 

117 

 عامـل  چنـدين  چراكـه . كنـد  ينتضم را سالمتي بايد دولت كه نباشد درستي تصور اين شايد
ـ  قـواي  كنار در ها شهرداري 1است؛ دولتي مستقيم كنترل از خارج كه ديگر  گـاهي  دولتـي  ةمجري
 مبنـاي  جهت از ولي دارند عهده بر را خاصي وظايف نيز گاهي و نمايند مي عمل موازي صورت به

 مبنـاي  بـا  زيـادي  اشـتراك  وجـوه  تـوان  مي دارند شهرنشينان به نسبت ها شهرداري كه تكاليفي
 و حقـوقي  هـاي  نوشـته  در كـه  است دليل همين به شد، قائل شهروندان قبال در ها دولت تكاليف
 از بخشـي  ها شهرداري چراكه است شده برده نام ها دولت تكاليف و وظايف از عموماً شناسي جامعه

  .شوند مي محسوب زمينه اين در دولت ةبدن
 از تـوان  مـي  شـد،  بيان سالمتي بر حق با ارتباط در كه يبشر حقوق المللي بين اسناد كنار در

 مسئوالن و شهري مديران دست در ابزاري عنوان به منشورها اين. برد نام نيز شهري منشورهاي
 عقالنـي  نظامي چارچوب در شهري، مديريت و ريزي برنامه انساني وجه تقويت راستاي در محلي

  .اند شده گرفته نظر در
 بـا  و انـد  حـق صـاحب  و موردتكريم كه دارند نظر شهرنشيناني به نشورهام اين ديگر سوي از

 وظـايف  مزبـور  منشـورهاي . كنند مي فراهم را خود حق احقاق ةزمين شهر، امور در خود مشاركت
 صـراحت  را آن مفـاد  و شناسـند  مـي  رسميت به را شهر متولي هاي سازمان و شهرنشينان متقابل

 عملكـرد  نحـو  و شهرنشـين  شـهروندان  رفتـار  براي هايي سرفصل منشورهايي چنين. بخشند مي
 مباحثات علني و جدي طرح براي اي مقدمه تواند مي و ديده تدارك شهري ريزان برنامه و مديران
 فرهنگـي  بسـتر  و باشـد  عمـومي  ةعرصـ  در آن بـه  مربـوط  شهري وظايف و حقوق و به مربوط

  2.كند فراهم آينده در ايياجر و تر عيني هاي قالب در را حقوق اين شدن عملياتي
 و 1992 3اروپـا  شـهري  منشـور  بـه  تـوان  مـي  شـهري  حقـوق  ةدرزمين منشورها ترين مهم از

 حقـوق  جهـاني  منشـور  ،4شـهر  در بشـر  حقوق از صيانت اروپايي منشور ،2008 در آن اصالحات
 بـه  كـه  نمـود  اشـاره  6شـهر  در بشـر  حقوق براي جهاني كار دستور ـمنشور نهايتاً و 5شهرنشيني

  .است شده توجه نيز بهداشت و سالمتي بر حق موضوع

                                                           
1. Gostin, Lawrence. O. and Lazzarini zita, human rights and public health in the 
Aids pandemic, Oxford University press, 1997, p 55. 

  .59 ص ،يهاشم يميعظ. 2
3. European Urban Charter 
4. European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City 
5. World Charter On The Right To The City 
6. Global Charter-Agenda of Human Rights in the City 
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 عوامـل  شـامل  شـهري  سـالمت  اسـت،  شـهري  سالمت هاي طرح اجراي مسئول شهرداري
 سـالم،  زنـدگي  هـاي  شيوه اي، جاده سالمت خشونت، محيط، سالمت سالمت، با مرتبط اجتماعي
 بـه  افـراد  تعلق احساس و مناسب تفريحي امكانات و سالم هاي گاه سكونت غذا، سالمت و امنيت
 درصـدد  فعاالنـه  سالم، شهر برنامه طريق از بهداشت جهاني سازمان ،1986 سال از. است جامعه
 سـازمان  شـرقي  مديترانه دفتر اي منطقه كميته 1992 سال در. است بوده شهري سالمت ارتقاي
ــأثيرات و شهرنشــيني موضــوع بهداشــت جهــاني ــرار موردبحــث ســالمت روي را آن ت  و داد ق
 سالم شهر ايده كه كرد مي درخواست عضو كشورهاي از قطعنامه اين كه كرد صادر را اي قطعنامه

 جهـاني  روز پيشـنهادي  هاي برنامه و استراتژي اهداف، دستورالعمل اين. دهند قرار تأكيد مورد را
 تسـالم  ملـي  هاي برنامه تدوين براي را چهارچوبي همچنين. دهد مي قرار موردبحث را بهداشت
  1.كند مي پيشنهاد اخير هاي برنامه و بلندمدت استراتژيك ملي هاي برنامه در شهري
 سـال  در و تصـويب  واگيـردار  و آميزشـي  هاي بيماري از جلوگيري طرز قانون 1320 سال در
 در كه آن رغم به و است گرديده تأسيس بهداري وزارت در واگير هاي بيماري با مبارزه اداره 1328
 مانند طيور و دام امراض خصوص به( مسري امراض كنترل ةدرزمين مصوباتي گذشته ساليان طول

/ سـاريه ( واگيـر  امـراض  بـه  ايـران  حقوقي نظام نگرش است، گرديده صادر) پرندگان آنفوالنزاي
 و سـالمت  بر حق جانبه همه تأمين .است بوده محدود ةگستر با رخداد يك مثابه به صرفاً) مسري
 مشـاركت  و كمـك  جلـب  طريق از واگيردار امراض شيوع از پيشگيري و يعموم بهداشت تمهيد
 و پيشـگيري  مايحتـاج  تـأمين  بـراي  ربـط  ذي المللـي  بين مراجع و ها دولت ساير و نهادها و مردم
 وزارت كـه  اسـت  شـده  نهـاده  حاكميـت  برعهـده  كـه  اسـت  بنياديني مسئوليت مبتاليان، درمان

 مختلـف،  قوانين در وجود، بااين. باشند مي امر اين صليا متولي پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
 از كـه  اسـت  شده نهاده ها دستگاه از برخي ةعهد بر وظايفي واگير، امراض مورد در خاص طور به
 گونـه  اين اعالم و يادشده امراض شيوع از جلوگيري در شهرداري وظيفه از است عبارت جمله آن

 به مبتال بيماران داشتن نگه دور و دامپزشكي و هداشتيب مؤسسات و بهداشت وزارت به ها بيماري
   2.يادشده امراض

                                                           
1. http://hemayat.net/detail/News/848 
2. http://cabinetoffice.ir/fa/news/6736   
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 شـيوع  احتمـال  بـه  توجـه  بـا  اينكـه  اسـت  مطرح شهري ريزان برنامه براي كه ديگري سؤال
 از بـيش  2050 سـال  تـا  كه واقعيت اين به توجه و آينده در جديد و ناشناخته مسري هاي بيماري
 و شهرسازي هاي سياست در تغييري بايد آيا كرد، خواهند يزندگ شهرها در جهان جمعيت دوسوم
 آورتـر  تـاب  مسـري  هـاي  بيماري شيوع پديده برابر در را شهرها تا شود ايجاد شهري ريزي برنامه
 زمان مدت براي بلكه نيست شيوع دوران به محدود ها شهرداري وظايف تنها ديگر عبارت به 1كند؟

 بـه  قائـل  شـهري  طراحـان  و هـا  شـهرداري  براي بايد نيز دتبلندم ةپيشگيران اقدامات و طوالني
 جـدي  اقـدامت  مسـري  و واگيـر  هـاي  بيماري با مبارزه خصوص در شهري طراحان. بود وظايفي
 المللـي  بين انجمن. است شده گرفته نظر در مسئله اين براي هايي مدل ولي اند نكرده اتخاذ عملي
 بـه  خواسـته  زمينـه  ايـن  در نظران صاحب همه و دخو اعضاي از 2اي منطقه و شهري ريزان برنامه
  3.دهند ارائه را خود پيشنهادهاي و باشند چاره راه فكر

 داسـتان  از پراهميتـي  مقـاطع  بيـانگر  شهر حيات بر تأثيرگذار و مسري هاي بيماري تاريخچه

 و هويـت  شـهري،  قـوانين  در تغييراتـي  ساز زمينه كه وسطي قرون در طاعون شيوع است، شهرها
 در 19 قـرن  اوايـل  در اسـپانيايي  آنفـوالنزاي  و وبـا  شـيوع  شد، اروپا اجتماعي طبقات زدن رهمب

 ويژه به 19 قرن اواسط در وبا و ماالريا شيوع و) كشته نفر ميليون 50 با( مكزيكوسيتي و نيويورك

 .شد شهري مدرن مديريت و بهداشت گسترش ساز زمينه همگي) نفر هزار ده از بيش با( لندن در

 عمومي ونقل حمل ارتقاي زمينه نيويورك، در سل بيماري گيري همه از پس بيستم قرن اوايل در

 در سـارس  شـيوع  ،21 قرن ابتداي در .گرفت قرار كار دستور در مسكن ضوابط تدوين و پيشرفته

 تقويـت  لـزوم  بـه  را مسـئوالن  توجـه  زيادي حد تا آفريقا در ابوال سپس و سنگاپور و كنگ هنگ

 آن بيـانگر  تاريخچـه  ايـن  بررسـي  .كرد معطوف شهرها سالمت نقشه و بهداشتي هاي زيرساخت

 روزمـره  يزنـدگ  ظـرف  شـهر  اسـت،  موردتوجـه  اريبس يماريب و رشه تأثر و تأثير چرخه كه است

 فضـاها،  انعطـاف  و بـازبيني  لذا ساخت، هماهنگ محتوياتش با ديبا را ظرف نيا و است ها انسان

 كـار  دسـتور  در همـواره  بايد شهري مديريت در مورداستفاده هاي روش و ها سياست ها، زيرساخت

  4.بگيرد قرار

                                                           
1. https://donya-e-eqtesad.com 
2. International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)- https://isocarp.org/ 
3. https://donya-e-eqtesad.com 
4. https://www.imna.ir/news/420031 
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 مقررات مسري، هاي بيماري با مقابله در ها شهرداري عملكرد بر ناظر المللي بين اسناد از يكي

 عضـو  كشورهاي ازجمله جهان كشور 194 كه است المللي بين حقوقي ابزار ،1المللي بين بهداشتي

 المللي بين جامعه به كمك مقررات اين از هدف .2هستند آن اجراي متعهد بهداشت جهاني سازمان

 از گسترش پتانسيل داراي كه است عمومي بهداشت حاد خطرات به پاسخ و پيشگيري با ارتباط در
 از عمومي سالمت از اطمينان مقررات اين از هدف .است جهان سراسر مردم تهديد و مرزها طريق
 .اسـت  المللـي  بـين  تجارت و مسافرت در مزاحمت حداقل با بيماري گسترش از پيشگيري طريق

 امـا  اسـت،  داشـته  وجـود  ايـران  در 1969 سال از ها بيماري با مقابله بهداشتي المللي بين مقررات

 هاي بيماري .شد اعالم جهان كشورهاي همه به و بازنگري 2005 سال در بهداشتي جديد مقررات

 يابنـد، مـي  گسـترش  وسـيع  سـطح  در و كننـد مـي  عبـور  كشـورها  مرز از كه المللي بين بااهميت

 يـا  و واگيـردار  و عفـوني  هـاي  بيماري با مقابله براي كامل آمادگي منظور به .هستند هاي بيماري

 كشـورهاي  در بهداشـتي  جديـد  مقررات 2007 سال از شيميايي، مواد نشت از ناشي هايي بيماري

 مراقبـت  نظـام  ايجاد براي كه است اهرمي در واقع بهداشت يالملل بين مقررات .شد تدوين جهان

  .رود مي بكار پويا مرزي
  :است زير موارد شامل نهاد ها شهرداري ةعهد بر توان مي كه را (IHR) وظايف ترين مهم

  .يورود مسافران يبررس جهت مناسب يها مكان و زاتيتجه تأمين .1
 و مناسـب  طيمح بهداشت تأمين و يرتراب ليوسا يبازرس يبرا دهيد دوره كاركنان تأمين .2

 ازجمله كنند يم استفاده يورود يمباد التيتسه از كه يمسافران يبرا سالم ستيز طيمح

 يبهداشـت  ييدستشـو  خـواب،  مكان رستوران، و يغذاخور امكانات سالم، يدنيآشام آب
 .فاضالب و جامد يها زباله دفع متناسب خدمات ،يعموم

 ون،يزوالسـ يا يبرا يمحل جاديا قيطر از نيمسافر يبرا قبتمرا و يابيارز نمودن فراهم .3

 ازيموردن يتيحما خدمات ريسا و درمان

                                                           
1. International Health Regulations 

 بيتصـو  بـه  WHO انهيسال مجمع نيدوم و ستيب توسط 1969 سال در بار نياول يالملل نيب يبهداشت مقررات. 2
  .ديرس
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 كـردن  يضـدعفون  و يكشـ  موش حشرات، بردن نيب از يبرا شده هيتوص اقدامات ياجرا .4

 و زمـان  در يپسـت  يهـا  بسـته  و كاالها ه،ينقل ليوسا نرها،يكانت ،ها محموله سفر، ليوسا
 1.مناسب اتزيتجه و مناسب مكان

  يمسر امراض با مقابله در ها يشهردار اقدامات. 2.1
 همچنـين  و هـا  شـهرداري  وظايف ةدرزمين موجود قوانين به توجه با گفت توان مي درمجموع

 و شـهري  خـدمات  هـاي  حـوزه  بـر  هـا  شهرداري توان عمده بايد نهاد، اين از شهروندان انتظارات
  2.گردد متمركز ها حوزه اين در دهي ماتخد كيفيت افزايش همچنين و عمراني وظايف

 و امكانـات  بسيج خصوص در را الزم دستورات بحراني مواقع در دارند  وظيفه شهري مديران
 امراض با مقابله براي ايران در االجرا الزم و مرجع متون از يكي .كنند صادر پيشگيرانه تدابير اتخاذ

 كه است »مسري هاي بيماري مقابل در پرسنل حفاظت اجرايي دستورالعمل« ويروسي، و واگيردار

 كـه  3.اسـت  كرده معين را گزارش ارائه شيوه و بهداشتي مناسب لوازم تهيه تا پرخطر مواجهات از

  .نمايد تشريح عمومي نهاد يك عنوان به نيز را ها شهرداري وظايف تواند مي
 بـر  مبتنـي  كـه  دشـ  مطرح بهداشت جهاني سازمان توسط را سالم شهر ةمسئل 1980 دهه در

 ادامـه  در. بـود  سـالمت  برنامـه  بـه  دستيابي راستاي در مردمي مشاركت و بخشي بين همكاري

 ايـن  موضـوع  .شـد  مطـرح  كانـادا  تورنتـوي  در كنفرانسـي  در 1984 سال در سالم شهر موضوع

 در شـده  حاصل هاي پيشرفت منظور به ارتباط دراين بود، 4بهداشتي هاي مراقبت سوي آن كنفرانس

 سـال  در كنفـرانس،  بعـدازاين  سـال  دو. گرديـد  تشكيل همه براي بهداشت استراتژي زمينه، ناي

 كنفرانس اين در بهداشت ارتقاي اصول .شد برگزار اتاوا شهر در بهداشت ارتقاي كنفرانس 1986

 بهداشت تقويت براي كلي سياست اتخاذ -1 :بود زير موارد روي آن تأكيد بيشترين و شد تصويب

 گيـري  جهـت  در جديـدنظر ت -4 شخصـي  هـاي  مهـارت  بهبود -3 اجتماعي مشاركت تقويت -2

                                                           
1. https://phc.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=9&pageid=4765 

 س،يتاپس مدل از استفاده با رانيا در ها يشهردار فيوظا تياهم يبند رتبه و ليو سجاد منفرد، تحل ديسع ،ي. ملك2
  14 ،1394 ،21سال هفتم، شماره  ،يشهر تيريفصلنامه مطالعات مد

3. https://www.imna.ir/news/412082 
4. Beyond Health Care 
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 فـراهم  را جهـاني  بهداشت سازمان سالم شهرهاي پروژه چهارچوب اصول اين بهداشتي؛ خدمات

  1.ساخت
 شـهر  تبيـين  در را خاصـي  گروهي هاي شاخص جهاني بهداشت سازمان اروپايي منطقه دفتر

 است گرفته قرار توجه قابل كه موردي دو شهرها بهداشت مورد در كه است داده قرار مدنظر سالم

 سازمان ازنظر همچنين. 3بهداشتي مراقبت هاي شاخص. 2 2بهداشت هاي شاخص .1: از اند عبارت

 ها آن از يكي كه كند مي تالش متعددي كيفي اهداف تحقق براي سالم شهر يك بهداشت جهاني

  4.هاست اريبيم حداقل و بهداشتي باالي وضعيت داشتن
 مسـري  و واگيـر  هـاي  بيماري شيوع با مقابله در شهري مسئوالن و ها شهرداري كه وظايفي

 شـامل  نيـز  را عمرانـي  خـدمات  ةحوز بلكه شود نمي خالصه آنان بهداشتي خدمات ةحوز در دارند
 جمعيـت  ازدحـام  و تمركزگرايـي  از كـه  نحـوي  به شهري طراحي چگونگي ديگر عبارت به شود، مي

 شـهرداري  تكـاليف  ازجملـه  همگـي  نمايـد  تـر  آسـان  را شهرها ةقرنطين امكان و نمايد ريجلوگي
 مثـال  عنوان به. باشد مؤثر شهري حقوق اجراي و اعمال در تواند مي و رود مي شمار به ارتباط دراين
  .است ها زباله دفع و حمل و معابر نظافت ها شهرداري وظايف ترين مهم از يكي

  يشهر يطراح .1.2.1
 شهرها ترين پيشرفته حتي كه شود مي باعث ها آن انتقال هاي روش و ها بيماري گسترده نوعت

 در و هـا  بيماري گيري همه و شيوع معرض در همچنان نيز امكانات و ها زيرساخت ترين مناسب با

 عمـومي  بهداشـت  پاسـخگويي  و نظـارت  هـاي  سيسـتم  توسعه نيازمند مشكل، اين وقوع صورت

 هـاي  طراحي از استفاده و محيط از ناشي مشكالت شناسايي با نيز شهرها از يبعض .باشد مناسب

 هـيچ  البتـه  .انـد  كرده پايه از مشكل اين حل به اقدام ها، بيماري شيوع از جلوگيري براي معماري

 گسـترش  هـاي  زمينـه  از پيشـگيري  با توان مي ولي ندارد وجود كار اين براي اي تأييدشده راهكار

 در بيماري شيوع از پيشگيري مكانيسم سازي پياده مناسب، هاي زيرساخت توسعه ا،ز بيماري عوامل

                                                           
 شماره سوم سال شهر، ساخت مهندسي و فني يالملل نيب فصلنامهشهر سالم،  شيدايپ يها شهي. احمدي، حسن، ر1
 .15ص  ،1385 ،7و  6

2. Health Indicators 
3. Health Care Indicators 

. 82شـماره   ،21شهر سالم، مجلـه سـپهر، دوره    يارهايجانبابانژاد، اصول و مع نيمدحسكرامت اله و مح ،ياريز. 4
 53ص  ،1391
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 به پاسخگويي و نظارت براي عمومي بهداشت هاي سيستم ايجاد پذير، آسيب و غيررسمي مناطق

  1.شد برخوردار ها آن شيوع با مقابله براي الزم هاي آمادگي از غيره و ها بيماري شيوع
 در عظـيم  تحـوالتي  ايجـاد  باعـث  مسـري  هـاي  بيماري شيوع امروز هب تا قديم هاي زمان از

 در مهمي نقش شهري طراحي چگونگي و عمومي بهداشت امكانات ميزان .است شده شهرسازي

 فراگيـر  بيمـاري  يـك  شـيوع  متقابل طور به و كند مي ايفا واگيردار بيماري يك گسترش يا كنترل

 سـوق  آن بـا  مقابله براي شهري طراحي در ييراتيتغ ايجاد سمت به را شهري طراحان و معماران

 طراحـان  كه است درسي ترين مهم ضروري خدمات بهتر ارائه براي شهري تمركززدايي .دهد مي

 شـيوع  شـهري  طراحـي  در آن سـازي  پيـاده  بـا  و آموخت خواهند كرونا ويروس شيوع از امروزي

 يـك  آمـادگي  ميـزان  2.كرد خواهند مهار بيشتري موفقيت با آينده در را كرونا نظير هايي ويروس

 از مراقبـت  همچنين و بيماري يك شيوع به واكنش و كشف پيشگيري، براي آن توانايي به شهر

 فعـال،  كاركنـان  شـهري،  مناسـب  هاي طراحي مستلزم خود نوبه به اين كه دارد بستگي بيماران

  3...است سريع واكنش و كافي بودجه
 برشـمرد  تـوان  مـي  واگيـر  هـاي  بيمـاري  بـا  مقابله در شهري طراحي با رابطه در كه مواردي

  :از اند عبارت
 كاال و انسان يمحل و يجهان ييجابجا يمبان و يدسترس يها شعاع يشهر يها سرانه يبازنگر.  
 در يريـ گ بهـره  منظـور  بـه  ها رساختيز و ونقل حمل يشهر يفضاها يريپذ انعطاف لزوم 

  .كرونا دوره يها ينينش خانه و نهيقرنط مانند ياضطرار موارد
 بـه  توجـه  بـا  آن يروزرسان به و يشهر يها نهيزم در مطروحه يكردهايرو يبازنگر لزوم 

 و يداريـ پا يشـعارها  يراسـتا  در تـاكنون  كـه  يفشـردگ  و يـي تمركزگرا مـثالً ( طيشرا
 تـأمين  جهـت  در يـي تمركززدا بـا  تضاد در كه است بوده مطرح يانرژ مياقل ييجو صرفه

 4).دارد قرار ها يريگ همه از يريشگيپ ريبتدا و يعموم بهداشت

  

  

                                                           
1. https://www.imna.ir/news/415187 
2. https://archawpress.com/category/news/urban-news/ 
3. https://www.imna.ir/news/409260 
4. https://www.imna.ir/news/420031 
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  اجساد دفن .2.2.1
 در كـه  اسـت  شده نهاده ها شهرداري ةعهد بر نيز واگير هاي بيماري باختگان جان اجساد دفن

 ساير به آن انتقال و بيماري گسترش سبب تواند مي بهداشتي و ايمني نكات به توجه عدم صورت

 شـمار  بـه  آن عـادي  و عمومي حالت از متفاوت باخته جان مارانبي اجساد اصولي دفن .باشد افراد

 بدون و بهداشتي ندف عدم .پذيرد صورت خويشاوندان و وابستگان حضور بدون تواند مي و رود مي

 بـراي  كيفـري  و مـدني  مسـئوليت  كـه  شـود  مـي  سبب موضوع اين در الزم ايمني گرفتن درنظر

 اقدامات تمامي در و ندارد ارتباطي اخير موضوع به نهات مسئوليت ايجاد البته .شود ايجاد شهرداري

 و مـدني  مسـئوليت  قواعـد  در چنانكـه  .شـد  قائـل  را مسـئوليت  اين توان مي شهرداري تكاليف و
 و مـادي  زيـان  جبـران  بـه  ملزم عمومي نهاد عنوان به شهرداري شود، مي ديده كيفري مسئوليت
 باشد داشته وجود شهرداري عوامل اقدامات رايب مجرمانه عنوان كه درصورتي و بود خواهد معنوي

  .شد خواهد داده نيز مجازات به حكم
 باشـد  آگـاه  مسـري  بيماري به نسبت دهد، مي انتقال را جسد كه كسي اگر انگليس حقوق در

 مفهوم تقصير اينكه به باتوجه البته. دارد هشدار وظيفه وي كه گشت نظر اين به قائل بتوان شايد

 دهـد؛  مي انجام را ... يا كالبدگشايي كه است فردي با اصلي وظيفه انگليس حقوق در دارد، نسبي

 و دارد وجود نظر اختالف زمينه اين در رسد مي نظر به البته .دارد مقرر را الزم هاي احتياط بايد وي
 خـويش  بيمـاري  از كـه  نـدارد  شخصـيت  جسد چون باشند معتقد انگليس حقوق در اي عده شايد

  1.نيست مسئول كسي اينجا رد دهد، اطالع
 زمـان  تـا  و قرارگرفتـه  مخصوص كاورهاي در متوفي جهاني بهداشت سازمان پروتكل طبق

  .كند نمي باز را آن كسي و ماند مي باقي ويروس انتقال از جلوگيري براي پوشش اين دفن،

  ها زباله دفع .3.2.1
 شهرهاسـت،  كمـين  در هكـ  اساسي بحران پنج شناسايي با 2019 سال در متحد ملل سازمان

 سـازمان،  ايـن  كـه  بـود  بحران پنج اين از يكي زباله. داد هشدار ها آن تشديد به تفاوتي بي درباره
 از بعـد . بـود  دانسـته  آن حال وخامت عامل را گرايي مصرف رفتن باال و شدن شهري روند تشديد
 برد پي روزها اين هاي هزبال با جامع برخوردي ضرورت و اضطرار به توان مي كرونا، بيماري شيوع

                                                           
 ديـ تأك بـا  يمسر يها يماريب انتقال از يناش يقيحق اشخاص يمدن تيمسئول ،يعيشف بهاره و رضايعل زاده، رجب. 1
  .81. ص 1398 ،39شماره  ،يحقوق يها مجله پژوهش س،يانگل حقوق بر
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 آخرين اما است، شده اعالم كرونا بيماري با مبارزه 2020 سال در شهرداري كار ترين مهم هرچند
 همچنـان  كـه  دهـد  مي نشان گرفت، انجام گذشته سال در دانشگاهي جهاد توسط كه نظرسنجي

 نمـره . دارد وجـود  زيـادي  فاصـله  شـهري  مديران عملكرد و تهراني شهروندان هاي خواسته بين
 شـهري  مـديريت  از مجمـوع  در مـردم  كه آن بيانگر و بود 11,6 شهرداري عملكرد به شهروندان
 و هشـدارها  بـه  تنهـا  زبالـه،  وضـعيت  روزهـاي  ايـن  مـديريت  بـا  پيوند در. ندارند زيادي رضايت

  1.است شده بسنده زباله دفع خصوص در بهداشتي راهكارهاي

  يمسر يماريب با قابلهم در يشهردار اقدامات ريسا .4.2.1
 عهـده  بر شهرنشينان بهداشتي حقوق قبال در ها شهرداري كه وظايفي به توجه با طوركلي به

 راستاي در تواند مي كه گرفت درنظر عمومي نهاد اين براي را فراواني ةعمد وظايف توان مي دارند،

 وظـايف  انجام در امنيتي و بهداشتي نهادهاي با همكاري مانند باشد مسري هاي بيماري با مقابله

 بـا  شهرنشـينان  بـه  زمينـه  ايـن  در الزم هـاي  آموزش انجام قرنطينه، يا درمان خصوص در ها آن

  .قبيل اين از اموري و فرهنگي هاي جشنواره برگزاري يا و شهر در محيطي تبليغات
 نهادهـاي  فقـط  كـه  نيست موضوعي ويروس كرونا همچون ويروسي گير همه بيماري مسئله

 رخدادها، و ها آسيب و طبيعي بالياي باقي همچون و باشد داشته برعهده را آن مسئوليت اشتيبهد

 .اسـت  شهرداري ها سازمان اين از يكي .اند دخيل آن كنترل و پيشگيري در مختلفي هاي سازمان

 در طبيعـي  باليـاي  و مختلف تهديدهاي از پيشگيري و كنترل مورد در بخشي بين هاي همكاري

 نظـر  تحـت  كـه  بحـران  مديريت هاي سوله. نيست سازمان يك كار و است ضروري اربسي كشور

 دادن اسـكان  بـراي  يا خاص بيماري فراگيري احتمال همچون حساسي مواقع در است، شهرداري

 هنگـام  بـه  شهري ونقل حمل ساماندهي شهرداري وظايف .دارد كاربرد زده زلزله و زده سيل مردم

 و شهري درون ونقل حمل از بخشي كردن متوقف ،در واقع .است كشور در ويروس گسترده پخش
 ايـن  معـرض  در جامعـه  در افراد از كمتري تعداد تا مردم ذهابواياب و ونقل حمل نوع بر نظارت

 آمـوزش  شـهر،  سـطح  در بهداشـتي  پيشـگيري  وسـايل  و ابـزار  توزيع همچنين. گيرند قرار خطر

 چگونگي براي محله سالمت هاي كانون و فرهنگي هاي برنامه طريق از مردم به عمومي بهداشت

 ويروس به ابتال از پيشگيري و كنترل براي شهرداري خود كاركنان به آموزش و ويروس با مقابله

                                                           
1. https://www.independentpersian.com/node 
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 بايـد  شهرداري. است چنيني اين مواقع در شهرداري اصلي وظايف ازجمله ديگر بيماري نوع هر يا

 زمان در مثال عنوان به. كند كار فعاالنه مردم مرور و عبور كنترل و بهداشتي و غذايي ساماندهي در

 ايـن  بـه  مـردم  بيشـتر  ابتالي از تا شد تعطيل تقريباً چين ووهان شهر كرونا، ويروس گيري همه

 حـداكثر  مردم و دهند مي انجام شهر در را تردد حداقل شهر اين مسئوالن .كند جلوگيري ويروس

 ارتبـاطي  و تمـاس  يكـديگر  بـا  تا گذرانند مي خود هاي خانه در روزها اين در را خود زندگي زمان

 تـا  كننـد  مـي  ضدعفوني را شهر هاي خيابان روزي شبانه شهري مسئوالن همچنين .باشند نداشته

  1.ببرند بين از شهر سطح در را ويروس

 ريسـا  با يانسان هيسار امراض وعيش از يريجلوگ در يشهردار فيوظا تقابل.2
  يشهروند حقوق

 و پيشـگيرانه  اقدامات صورت به مسري امراض شيوع با مقابله در شهرداري رايب كه وظايفي
 تـرين  مهـم  از برخـي  بـا  توانـد  مـي  دارد وجود شهري سالمتي حق راستاي در درماني و اي مقابله
. باشـد  داشته قرار تضاد و تقابل در شده شناخته رسميت به شهروندي حقوق و انساني ةاولي حقوق
 اتخـاذ  يـا  حقـوق  ايـن  از يكـي  براي شدن قائل اولويت صورت به تواند مي دتضا و تقابل اين حل

 تـرين  مهـم  بـه  بخـش  اين در. شود گرفته نظر در دهد كاهش را تقابل ميزان بتواند كه اقداماتي
 قـرار  نقـض  معرض در مسري هاي بيماري شيوع عليه تدابير اتخاذ ةدرنتيج كه شهروندي حقوق
 ةزمينـ  در مختلـف  هاي مدل ةارائ به كه رويكردهايي به بعدي خشب در و شود مي اشاره گيرد مي
  .كرد خواهيم اشاره دارد وجود تعارضات اين حل

 سـريع  رشـد  اخيـر  هـاي  سـال  در كـه  اسـت  شـده  ايجاد دليل اين به ها تقابل و تضادها اين
 پايـداري  آنجاكـه  از. است كرده مواجه گوناگوني مشكالت سوم جهان كشورهاي در شهرنشيني

 ثغـور  و حـدود  تعيـين  اسـت،  مـرتبط  منابع ةعادالن توزيع و تخصيص و متعادل مصرف با هرهاش

   2.يابد مي اهميت پايدار شهر ريزي برنامه و طراحي در نيز شهرنشينان حقوق
 سـاير  و زيسـت  محيط در كه تغييراتي به توجه با زمان طول در سالمتي مفهوم ديگر سوي از
 ديگـر  يـا  و مسري بيمارهاي كه شرايطي در. شود مي متحول شود مي ايجاد بشري زندگي اركان

                                                           
1. https://www.imna.ir/news/417115 
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 ماننـد  ديگـر  هـاي  جنبـه  بـه  را سـالمتي  بـر  حق توان مي ندارد وجود خطرناك هاي بيماري انواع
 و مشـاغل  بـا  اشـخاص  مـورد  در سـالمتي  همچنـين . داد گسـترش  اجتمـاعي  و رواني سالمتي
. باشـد  داشـته  اي جداگانـه  معني تواند مي متفاوت فرهنگي و اجتماعي رواني، جسمي، هاي ويژگي

 همـين  به و يابد تغيير است ممكن نيز شهروندي حقوق مفاهيم سالمتي، مفهوم تغيير با زمان هم
 تعـارض  ايـن  حـل  براي متفاوت هاي زمان و مختلف جوامع براي يكسان الگوي يك ةارائ جهت
  .باشد مناسب تواند نمي

 بـه  تعهـد  -1: اسـت  بعـد  سـه  شـامل  سـالمتي  بر حق قبال در مختلف هاي دولت تعهدهاي
 سـالمتي  افتـادن  خطـر  بـه  يـا  تبعيض ايجاد موجب كه است اموري انجام عدم به تعهد: 1احترام

 مگر اجباري مداواي از پرهيز بهداشتي، نادرست اطالعات ةارائ از پرهيز مانند شود؛ مي شهروندان
 متناسـب،  قوانين تصويب به تكليف از ارتعب كه: 2حمايت به تعهد -2. مسري بيمارهاي مورد در

 در ضـروري  كارهـاي  انجام معني به نيز 3ايفا به تعهد -3. پزشكي تجهيزات رساني بازار به تعهد
 تـوان  مـي  تعهـدات  ايـن  لحـاظ  بـا  نيـز  شهري حقوق ةحوز در بنابراين 4.است سالمتي خصوص

  .شد بيشتري تضاد به قائل يا داد كاهش را ها تقابل
 بررسـي  و مطالعه قابل نيز فقهي منظر از مسري امراض قربانيان برابر در هرداريش مسؤوليت

 مبنـايي  جهـت  از كه است اي قاعده رود، نمي هدر مسلمان خون). المسلم امرء دم اليبطل. (است
  .نمايد توجيه مسلمين جان حفظ براي را خاص و جزئي هاي محدوديت اعمال تواند مي

 هـا،  گيـري  تصـميم  هـا،  فعاليـت  نظـارت  و كنتـرل  مسئوليت داشتن جهت به شهري مديريت
 در ولي. است مترادف شهرداري با موردنظر اهداف به رسيدن جهت در ريزي برنامه و دهي سازمان
 كشـورهاي  در هـا  شهرداري وظايف. شود مي محسوب شهري مديريت از بخشي شهرداري ايران

 جهـت  بدان اين است، افزايش حال در ههرروز وظايف اين ديگر سوي از و است متفاوت مختلف
 بخـش  و محلـي  نهادهاي مشاركت و ظرفيت از استفاده و كشورها يافتگي توسعه سطح كه است

 افـزايش  هـا  شـهرداري  وظـايف  ايـران  در كه است حالي در اين. است افزايش حال در خصوصي

                                                           
1. Obligation to Respect 
2. Obligation to Protect 
3. Obligation to Fulfil 

 ،1386. 1حقوق بشر، دوفصلنامه حقوق بشـر، شـماره    يالملل نيدر نظام ب يمجنده، محمد، حق بر سالمت يبيحب. 4
25 -28 
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. كننـد  مـي  فعاليـت  گـر دي هـاي  دستگاه از برخي اجرايي بازوي عنوان به معموالً و نداشته چنداني
 نامناسـب  عملكـرد  كـه  اسـت  الزم سـازماني  يكپـارچگي  فاقد ايران در شهري مديريت درنتيجه
 مقابلـه  بحث در موضوع اين 1.است داشته همراه به را شهروندان رضايت عدم و شهري فضاهاي

 و مثبـت  عملكـرد  نتـايج  بايـد  البته. باشد داشته مصداق تواند مي نيز مسري هاي بيماري شيوع با
 اواخر در كه كرونا بيماري شيوع مانند واقعي آزمون يك در را خصوص اين در ها شهرداري منفي
 بـين  تقابـل  به تئوري صورت به فعالً بخش اين در. بگيرد قرار موردبررسي شد شروع 2019 سال

 مخواهي اشاره شهروندان حقوق ساير با شهرداري توسط مسري بيماري وقوع از جلوگيري تكليف
 و اسـت  رسـيده  جهـاني  گيـري  همه اوج به كرونا بيماري مقاله، اين نگارش زمان در هرچند. كرد
  .نمود اتخاذ را ها شهرداري به مربوط عاتالاط و اخبار توان مي

 نتيجـه  ايـن  داراي حقيقـت  اين .است مسلم واقعيت يك حاضر حال در شهرنشيني گسترش

 توسـعه  اين با همگان بايد نيز ها شهرداري و ندياب مي گسترش سرعت به شهرها كه است منطقي

 سـالمت  و بهداشـت  2.باشند داشته ويژه اهتمام شهر بهداشت و سالمت به نسبت و كرده حركت

 نظـم  جـاني،  امنيـت  بـر  حق يا مستقيمي ارتباط كه است شهرنشينان حقوق ترين مهم از شهري

 بـر  حـق  بـا  عمـومي  شهروندي حقوق تقابل در واقع .داشت خواهد مرتبط حقوق ساير و عمومي

 تشخيص قابل عمومي نظم معيار و مأل با مسري هاي بيماري با مواجهه هنگام در شهري بهداشت

 اقـدامات  از بسـياري  دهـيم  قـرار  اولويـت  در را عمـومي  نظـم  اگر كه صورت اين به .بود خواهد

 شهروندي قوقح حفظ درگرو را عمومي نظم كه درصورتي و بود خواهد جايز شهري ةمحدودكنند

 از بهداشتي ةمحدودكنند اقدامات كه بگوييم بايد بدانيم پيشه و كسب و وآمد رفت در آزادي مانند

  .بود خواهد عمومي نظم ةبرند بين از عامل خود شهرداري سوي
. دارد را خود خاص هاي ويژگي اما است، مكان و زمان به وابسته و متغير مفهومي عمومي نظم
 گردد رعايت شهروندان همه توسط بايد كه است مواردي است عمومي نظم هب مربوط كه مواردي

 نظـم  .زنـد  مـي  فرهنگـي  سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وضعيت به جدي آسيب آن رعايت عدم و

                                                           
 و يمعمـار , عمـران  كنفرانس كشورها، ريسا با رانيا يشهر تيريمد در ها يشهردار نقش سهيمقا قادر، ،ياحمد. 1

  در: يدسترس قابل اسالم جهان يكشورها يشهرساز
 https://www.civilica.com/Paper-CAUCONF01-CAUCONF01_1581.html 
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 سـاير  بـا  عمـومي  نظم .است عمومي منافع تأمين و عمومي خدمات انجام جهت بستري عمومي

 عمـومي  نظـم . دارد ارتباط عمومي منافع ملي، امنيت عمومي، امنيت ازجمله اداري حقوق مفاهيم

 شـهرداري  عملكـرد  محـدوده . است گوناگون هاي دستگاه و نهادها اقدامات پرتو در شهري حوزه

 حقـوق  تمركـزي  عـدم  ساختار در كه است غيردولتي عمومي نهاد شهرداري. است شهري حوزه

 مستقل طور به را خود وظايف از تيقسم شهرداري .دارد برعهده شهري حوزه در را وظايفي اداري

 انجـام  ديگر هاي دستگاه و نهادها همكاري با شهرداري را وظايف از ديگر قسمتي دهد مي انجام

 و شـهر  شـوراي  ازجملـه  اسـت،  هـدف  و وظيفه اشتراك برحسب ها همكاري اين برخي. دهد مي
ـ  همكـاري . است شهري حوزه ها آن عملكرد حيطه كه شهرسازي عالي شوراي  نهادهـا  برخـي  اب

 در بيشتر كه مهندسي نظام سازمان انتظامي، نيروي احمر، هالل قضاييه، قوه كشور، وزارت ازجمله

 1.است مشترك وظايف برخي راستاي در همكاري راستاي

 هيسار امراض وعيش از يريجلوگ يبرا نهيقرنط در يشهردار فيوظا تقابل .1.2
  مرور و عبور يآزاد حق با يانسان

 كـه  اسـت  شهروند هر حق«: كه كند مي بيان 1395 ايران شهروندي حقوق ةاعالمي 48 ماده
 موجب به كه اين مگر شود، وارد ايران به يا و خارج ايران از و كند وآمد رفت كشور داخل در آزادانه
 كشـورِ  از خـروج  در افـراد : «گفت توان مي حق اين تعريف در ».باشد شده محدود حق اين قانون
 هرگاه اينكه و نمايند مراجعت خود كشور به توانند مي بخواهند هرگاه و آزادند اي نقطه هر به خود

 ةاراد بـه  مخـل  نبايـد  مـانعي  هـيچ  مسـير  اين در. كنند وآمد رفت كشور داخل در بتوانند بخواهند
 آزادي كـه  نمـوده  مقـرر  سياسـي  و مـدني  حقـوق  ميثـاق  دوازدهم ةماد سوم بند 2»باشد شخص
 و شـده  بينـي  پـيش  قـانون  موجب به كه حدودي مگر باشد، محدوديتي هيچ داراي نبايد وآمد رفت
 ديگـران  هـاي  آزادي و حقوق يا عمومي اخالق يا سالمت، عمومي، نظم و ملي امنيت حفظ براي
 .باشد داشته سازگاري نيز ميثاق اين در شده شناخته حقوق ساير با و بوده الزم

                                                           
 يكارشناسـ  نامه انيپا ،يشهر حوزه در يعموم نظم از انتيص در يشهردار نقش يحقوق يبررسحامد،  كونهاد،ي. ن1

  1 ص ،1396 ،ياسيس علوم و حقوق دانشكده قم، دانشگاه ارشد،
 ،1370 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ بشر، حقوق و يعموم يها يآزاد منوچهر، ؛يمؤتمن ييطباطبا .2

 29 ص
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 شـيوع  بـا  مقابله براي اي قرنطينه تدابير با تقابل در اندتو مي چگونه حق اين كه ديد بايد حال
 اسـت؟  الزم مسـلم  حـق  اين اعمال براي شرايطي چه و شود محدود مسري و واگير هاي بيماري
 را اجرايـي  اقـدامات  و كننـد  مـي  تصـميم  اتخاذ تنهايي به قرنطينه اعمال در شهري مديران اينكه
 زياد هاي چالش دليل به عموماً قرنطينه موضوع چراكه نيست اشكال از خالي قطعاً دهند مي انجام

 ولـي  شـود  اعمـال  شهرداري سوي از تنهاي به تواند نمي كند مي ايجاد كه امنيتي هاي درگيري و
 و عمـومي  ونقـل  حمـل  ناوگـان  تعطيلـي  خريد، مراكز تعطيلي مانند قرنطينه اين مهم هاي بخش
 شـهرداري  توسط مستقيماً...  و ورزشي فرهنگي، مراكز مانند شهرداري به وابسته نهادهاي برخي
  .پذيرفت خواهد انجام
 نـدارد  وجـود  نمايد آزادانه وآمد رفت حق بر تأكيد صراحت به كه اصلي ايران اساسي قانون در
 اين قبال در محدوديت ايجاد. شناخت رسميت به ديگر اصول به توسل با را حق اين توان مي ولي
 1اساسـي  قـانون  79 اصـل  و) غيـر  بـه  اضرار منع( اساسي قانون 40 اصل مبناي بر تواند مي حق

 و گيـرد  مـي  صـورت  شـهرها  در وآمد رفت در محدوديت و قرنطينه ايجاد معموالً. باشد پذير توجيه
 موردتوجـه  بايـد  جهـت  دو از مسـئله . گيرد مي قرار تضييع معرض در كه است شهرنشينان حقوق
 سـوي  از و باشـد  مسلم بايد قرنطينه اعمال شرايط كه جهت ازاين اول بگيرد، قرار شهري مديران
 جـدي  هـاي  آسيب از جلوگيري و روزانه مايحتاج ةتهي مانند شهرنشينان از حمايتي اقدامات ديگر
 نقـش  خصـوص  ايـن  در ها شهرداري رسد مي نظر به كه پذيرد صورت ها بخش ديگر و اقتصاد به

  .داشت خواهند دولتي هاي ارگان ساير كنار در فعالي
 مطالعـه  يـك  گرفـت  صـورت  19 كوويـد  بيماري شيوع جهت به كه قرنطينه مورد آخرين در
 ايـن  اسـاس  بـر . دارند قرار اقتصادي مشكالت درخطر نفر ميليارد نيم كه است داده هشدار جديد

 اسـتاد  انديسـامنر، . گـردد  بازمي عقب به سال 30 تا توسعه درحال كشورهاي در فقر سطح بررسي
 بسيار آن تأثيرات و است راه در فقر سونامي كه داد هشدار لندن، كالج كينگ در المللي بين توسعه
 شود، جهاني فقر زياد بسيار افزايش به منجر تواند مي كرونا: «گفت سامنر. بود خواهد كننده ويران

 تا را اقتصاد نيز مناطق از برخي در و برگرداند عقب به را دنيا سال 10 حداقل تواند مي حقيقت در

                                                           
 بيتصـو  بـا  دارد حـق  دولت آن، رينظ ياضطرار طيشرا و جنگ حالت در .است ممنوع ينظام حكومت يبرقرار .1

 يس از شيب تواند ينم رحاله به آن مدت يول د،ينما برقرار را يضرور يها تيمحدود موقتاً ياسالم يشورا مجلس
  .كند مجوز كسب مجلس از مجدداً است موظف دولت باشد يباق نانيهم ضرورت كه يدرصورت و باشد روز
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 بنـابراين  باشـد  طـوالني  بسـيار  تواند مي فقر كاهش براي الزم زمان مدت. دهد مي تنزل سال 30
 كنند، فكر كرونا بيماري از نظر صرف امر، اين به بخشيدن سرعت چگونگي مورد در بايد ها دولت

 بيمـاري  وهبـالق  تـأثير «: گفت وي.» داريم احتياج جسورانه بسيار توزيع هاي برنامه از برخي به ما
 سـال  در ملـل  سازمان توسط شده تعيين پايدار توسعه اهداف پيشرفت مورد در را سؤاالتي -كرونا

  1.»است كرده مطرح بهداشتي هاي مراقبت به جهاني دسترسي ازجمله 2015
 عهده بر اصلي نقش قرنطينه در شهري امور اصلي متولي عنوان به مديران و شهرداري اينكه

 و اسـت  متفـاوت  شـد  گفته كه طور همان مختلف كشورهاي در نقش اين ولي نيست شكي دارند 
 ايـران  در البته كه نمايد آن اجراي و قرنطينه قوانين وضع به اقدام تواند مي شهرداري گاهي حتي
 را آن اجرايـي  مراحـل  از بخشـي  تنهـا  و پـذيرد  صـورت  امنيتـي  نهادهاي توسط بايد مسئله اين

 شده قرنطينه اشخاص به خدمات ةارائ بخش در كه رسد مي نظر به يول دهند مي انجام شهرداران
  .دانست پررنگ بسيار را شهرداري نقش توان مي

 و سـالمت  حوزه در اجتماعي عدالت برقراري براي عمومي سالمت و بهداشت اهميت امروزه
 رشد مسير در فعاليت و حيات ادامه مناسب شرايط از برخورداري منظور به شهروندان توانمندسازي

 سـالمتي  بـه  مربـوط  هـاي  حوزه شناخت توضيح اين با. نيست پنهان كس هيچ بر انساني تكامل و
 آن از شهروندان مندي بهره شرايط بهبود توسعه، جهت الزم اقدامات انجام و ريزي برنامه منظور به
 ينعـ  در كـه  امـري . رسـد  مـي  نظـر  به الزم و ضروري امري جامعه سطح در آن ميزان ارتقاي و

 نيسـت،  يـافتني  دسـت  آسـاني  بـه  آن موضـوعات  فراواني و تنوع دليل به طوري به بودن فهم قابل
  2.سازد مي مواجه مشكل با را سالمت حوزه در مقررات تنظيم امر همين كه طوري به

 و پرمخـاطره  دنياي در جمعي زندگي تداوم براي اساسي بسيار عامل شهري حقوق از آگاهي
 ها نقش و ها پايگاه ةكنند مخدوش شهري حقوق از آگاهي به نكردن توجه .است امروزي شهرهاي

 در مشكالتي ايجاد و تعامالت و روابط در خلل ايجاد ها، آن برشدن هزينه و كارها در تأخير سبب و

 آگاهي همانند نرم مفاهيم سمت به شناسي جامعه هاي نظريه چرخش .شود مي شهروندان مشاركت

 يـك  در شهري حقوق از آگاهي اگر. راستاست همين در مشاركت و نديشهرو و شهري حقوق از

                                                           
1. https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/09/coronavirus-
could-turn-back-the-clock-30-years-on-global-poverty 

 سـال  ،يپزشـك  حقوق فصلنامه سالمت، حوزه در مقررات ميتنظ در ها دولت الزامات وها  چالش ،يمرتض ا،ي. اصغرن2
 .46ص  ،1395و هفتم،  يس شماره دهم،
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 ديگـران  قبال در و جامعه در تكاليفي و حقوق نوع چه دانند نمي افراد نباشد، بااليي سطح در شهر

 از شـهروندان  آگـاهي  افـزايش  اما .كنند تالش ها آن ايفاي و تحقق جهت در بايد چگونه و دارند

 و جـويي  مشـاركت  شـهروندان،  هـاي  توانـايي  بهبـود  سبب شهري ةزحو در خود تكاليف و حقوق
 شـهري،  مـديريت  نظـام  بـه  اعتماد حس تقويت شهر، امور در شهروندان اثرگذاري ميزان افزايش

 و شـهري  و اجتمـاعي  هـاي  هزينـه  كـاهش  هـا،  فرصـت  از برخورداري در بيشتر عدالت برقراري
  1.شود مي شهروندان بيشتر پذيري مسئوليت

 مبارزه جهت به قرنطينه اثر در شده تضييع شهري حقوقي اجمال طور به بخواهيم كه يدرصورت
 فضـاهاي  از منـدي  بهره وكار، كسب وآمد، رفت آزادي مسلماً برشماريم، را مسري بيماري شيوع با

 متولي شهرداري نهاد كه برشمرد توان مي را آن امثال و سالمت حتي فرهنگي، و علمي آموزشي،
 از جلـوگيري  و مـردم  جـان  حفـظ  كـه  باالتري اولويت جهت به ولي است بوده خدمات اين ةارائ

 و شود مي گرفته ناديده حقوق اين كه گفت توان مي است تر عميق و تر طوالني بيشتر، هاي آسيب
 از جلـوگيري  بـراي  نظـامي  قهريـه  قواي و نظامي نيروهاي از است شده ديده چنانكه گاهي حتي

 جنگـي  تجهيـزات  با نظاميان حضور تصاوير. شود مي برده بهره حقوق اين زا شهرنشينان ةاستفاد
 قيـاس  در شده گفته شهري حقوق كه دارد اين از حكايت اروپايي متمدن شهرهاي هاي خيابان در
  .دارد قرار تري پايين ةمرتب در بهداشتي امنيت و سالمتي بر حق با

 سـازمان  مانند المللي بين نهادهاي كه گيرد مي انجام اصول سري يك پايه بر كردن قرنطينه

 رعايـت  با منطبق بايد قرنطينه. شود مي ناميده 2»سيركيوزا« اصول اين .اند كرده قبول را آن ملل

 اصـول  ايـن  .بـود  خواهند آن اجراي مسئول ها شهرداري رسد مي نظر به كه گيرد صورت اصولي

 ارائـه  هـا  آن بـراي  پزشكي هاي مراقبت و ودار و غذا آب، مثل ها آن اساسي نيازهاي: از اند عبارت

  .شود

                                                           
 آن بـا  مـرتبط  عوامـل  و يشـهر  فيتكـال  و حقـوق  از يآگـاه  تبـار،  محمـد  ريـ م احمـد  ديس و نيحس ،ييرزايم. 1

 ياپيـ پ شـماره  - 2 شماره ،7 دوره ،2 مقاله ران،يا ياجتماع مسائل يراهبرد يها پژوهش مشهد، شهر: موردمطالعه
  .21 ص ،1397 ،21

2. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984) 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsm
ateriale/SiracusaPrinciples.pdf 
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 عدم حق با يانسان هيسار امراض وعيش از يريجلوگ در يشهردار فيوظا تقابل .2.2
  ياجبار يمداوا

 كـه  معناسـت  نيـ ا بـه  يآزاد مفهـوم  نيا در هاست؛ يآزاد يكسري متضمن يسالمت بر حق

 .1رديـ گ قرار ياجبار يپزشك الجاتمع اي ها شيآزما انجام تحت خود تيرضا بدون دينبا كس چيه

 كنـار  در رد،يـ گ يم صورت يپزشك مسائل و درمان و بهداشت ي نهيدرزم كه يعلم يها شرفتيپ

 موضـوع  انسان، كه آنگاه ژهيو به باشد، داشته زين انسان يسالمت بر يمنف يآثار تواند يم آن، منافع

 قـرار  ديجد يدرمان يها وهيش و داروها ييكارآ زانيم يابيارز يبرا ينيبال يها شيآزما انواع انجام

 در فرد تيرضا و شده شمرده ممنوع ستيبا يم ياجبار يپزشك قيتحق و شيآزما هرگونه .رديگ يم
 ميحـر  در تيـ حاكم نظـام  و دولـت  ةمداخل عدم يمعن به حق نيا .2شود اخذ قبل از ديبا مورد هر

 كـامالً  تيوضـع  يمسـر  و ريواگ يها يماريب در است، شيخو بدن بر شخص تسلط و يخصوص

 ياشخاصـ  يبـرا  بلكه شود يم گرفته نظر در ياجبار نهيقرنط و معالجه تنها نه بود، خواهد متفاوت
 شـده  گرفته نظر در مجازات و مهيجر نكنند معالجه به اقدام اي ندينما كتمان را شيخو يماريب كه

 كـه  اسـت  شـهري  عمومي شتبهدا حفظ جهت به افراد يآزاد و حقوق در مداخله گونه نيا .است
 ممكن كه يمعالجات و رانهيگ سخت يها تيمحدود اعمال شود، يم يزير برنامه يشهر رانيمد توسط

 ثـاق يم 7 مـاده . اسـت  اشـخاص  يفرد حقوق گرفتن دهيناد مشخص طور به باشد دردآور يحت است

  .است ممنوع ياجبار ةمعالج اعمال كه است اصل نيا انگريب يا گونه به 3ياسيس و يمدن حقوق
 حفـظ  مسري، امراض مانند عمومي امور در مسئوليت حقوقي نظام در كه گفت بايد درنهايت

 پـذيرد،  صورت پيشگيرانه و درماني تدابير كه درصورتي است، شهروندان جان و سالمت حداكثري
 ي،زيـاد  حـد  تـا  نشـود  انجام مردم از غيرمبتاليان و مبتاليان و اجراكنندگان بين هماهنگي ولي

 گونـه  ايـن  اجـراي  اصـلي  موضـوع  اينكـه  به توجه با .شد خواهد مواجه شكست با كنترلي اهداف
 بهداشـت  بـه  رسـيدن  براي مختلف اشكال به آنان مشاركت جلب درنتيجه هستند، مردم ها طرح

 ابزارهاي به نوبت مردم، اختياري توجه عدم كه درصورتي است بديهي است، الزم شهري عمومي
                                                           

1. Non-Consensual Medical Treatment 
2. Kloss, Diana, Occupational Health Law, Oxford, Blackwell Publishing, Fourth 
Edition, 2005. P56-58. 

. داد قرار يليترذ اي يانسان خالف اي ظالمانه يها يرفتار اي مجازات اي شكنجه و آزار ردمو توان ينم را كس چي. ه3
  .است ممنوع او آزادانه تيرضا بدون يعلم اي يپزشك يها شيآزما تحت شخص كي دادن قرار مخصوصاً
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 و آمـد  در محدوديت يا منع درخصوص وجود، بااين. رسيد خواهد تر محدودكننده و ترقهرآميز ديگر
 بـه  توجـه  بـا  هرچند آنكه توضيح. شود نمي مشاهده جامعي مقررات مواقع، اين در شهروندان شد

 مـورد  در ولـي  اسـت  فراهم تردد تحديد امكان خودروها، تردد و اصناف خصوص در عام مقررات
 مبتالبـه  افـراد  مورد در ليكن. است مواجه سكوت با مقررات معابر در مبتال رغي افراد تردد تحديد
 قـانون  يـك  مـاده  1.اسـت  ها آن معالجه و اجباري بستري به مجاز بهداشت وزارت واگير، امراض
 عـدم  بـر  حـق  و آزادي حق كه كند مي تأكيد موضوع اين بر 13222 اجباري و عمومي كوبي مايه
 و شـهري  حقـوق  از بسـياري  درنتيجه و شود مي گرفته ناديده واگيردار امراض در اجباري ةمعالج

  .شد خواهد نقض شهرنشيني
 بـا  همچنـين  و بيمـاري  نوع به توجه با مسري، و واگير هاي بيماري شيوع با مقابله جريان در
 از بسـياري  كـه  بگـوييم  تـوانيم  مـي  شود اتخاذ بايد كه متناسبي اقداماتي و شيوع ميزان به توجه
 مفصـلي  بحـث  بـه  نيـاز  حقوق اين تمامي بررسي كه شد خواهد گرفته ناديده شهرنشينان قحقو
 از صحبت كه داد نشان 2020 سال اوايل و 2019 سال اواخر در كرونا ويروس انتشار ةتجرب. دارد

 شـد  خواهـد  اضطراري اي گونه به وضعيت و است مطرود كامالً زماني شهروندي و شهري حقوق
  .گرفت خواهد قرار شهري عمومي بهداشت حق ةساي در وقحق اين تمامي كه

 اعمـال  جريـان  در خصوصـي  حـريم  حفـظ  امـور  در متحـد  ملـل  سـازمان  ويـژه  گزارشـگر 

 در شهروندان زندگي بر گيرانه سخت نظارت كه گفت كرونا بيماري شيوع از ناشي هاي محدوديت
 جـوف . شـود  فـردي  هاي ديآزا بلندمدت شدن محدود باعث است ممكن كرونايي قرنطينه دوره

 هـاي  حكومـت : «گفـت  خصوصـي،  حـريم  حقوق پيرامون ملل سازمان ويژه گزارشگر ،3كاناتاچي
 اسـت  دليل همين به«.» آيند مي بيرون تهديد يك دل از اغلب صدايي تك هاي جامعه و خودكامه

 شـيوع .» بـرود  دسـت  از بـاره  يـك  هايمـان  آزادي همه ندهيم اجازه و باشيم هشيار بايد امروز كه

                                                           
1. http://cabinetoffice.ir/fa/news/6736 

 ينقـاط  و الزمه مواقع در ريگ همه امراض ضد بر مبارزه و يريشگيپ يبرا است مجاز يبهدار وزارت - كمي. ماده 2
 مواقـع  در اسـت  مجـاز  يبهـدار  وزارت نيهمچن. و دينما اعالن را ياجبار و  يعموم يكوب هيما بداند يمقتض كه را
 معالجـه  تحـت  و يبسـتر  مربوطـه  يها مارستانيب در و منفرد راًاجبا را انيمبتال ريگ همه و ريواگ يها يماريب وعيش

 صـاحبان  و نمـوده  يضـدعفون  يفنـ  اصـول  مطابق را فوق مارانيب منازل است مجاز يبهدار وزارت زين و دهد قرار
  .ندينما يهمكار و مساعدت باب نيا در يبهدار نيمأمور با ديبا منازل

 حفاظـت  و ارتقاء مورد در مشاوره و گزارش نظارت، يبرا متحد للم سازمان بشر حقوق يشورا توسط ،ي. كاناتاس3
  .است شده منصوب جهان سراسر در يخصوص ميحر حق از
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 بسـياري  و ببينند جنگ آستانه در را خود لزوماً ها دولت كه است شده باعث كرونا ويروس جهاني
 در هـا  دولت از بسياري. كنند اشاره »نامرئي« حريف يا دشمن به شان سخنان در مداران سياست از

 هـاي  فنـاوري  بـه  آن، اعمـال  و وآمـد  رفـت  در محـدوديت  اجراي بر نظارت روش تعيين گيرودار
 كاناتـاچي  آقـاي . انـد  آورده روي همـراه  هاي گوشي رديابي و چهره تشخيص مانند تر اقتدارگرايانه

 اكثريـت  پـذيرش  بـا  و خـاص  شرايط در شهروندان از محافظت براي اقدامات اين كه داد هشدار
 ها آن اعمال به همچنان ها دولت فعلي شرايط از پس كه رود مي آن بيم اما شوند، مي اعمال مردم
  1.دهند ادامه

 در تبعـيض  اعمـال  شـهري،  امنيت گرفتن ناديده خصوصي، حريم نقض مختلف هاي صورت
 از بسـياري  گرفتن ناديده و بهبودي روبه بيماران و بدحال بيماران به نسبت پزشكي خدمات ةارائ

 شده گرفته نظر در شهرنشينان براي واگير هاي بيماري شيوع از پيش كه ديگر شهرنشيني حقوق
 مهـم  حـق  يـك  برقـراري  براي خاص موارد در توان مي كه هستند مسئله اين بيانگر همگي بود

  .گرفت ناديده را حوزه اين حقوق از بسياري الاقل يا تمامي شهري،

  يمسر يها يماريب با مقابله در مختلف يكشورها در ها يشهردار نيقوان ةسيمقا .3
 يك و است عمومي مؤسسات جز اداري حقوق بندي طبقه لحاظ به كه شهرداري ما كشور در

 حكومـت  سـيطره  و نظـارت  و كنتـرل  تحـت  شـدت  به .شود مي محسوب غيردولتي عمومي نهاد

 فرمانداران استانداران، يعني آن تابعه محلي مقامات و ها سازمان همچنين و كشور وزارت مركزي،

 مطـرح  مستقل و جداگانه اييفض واحدهاي عنوان به شهرها گاه هيچ ايران در 2.است بخشداران و

 قـرار  مركـزي  حكومت تسلط تحت يكپارچه صورت به سرزمين اجزاي كليه همانند بلكه اند، نبوده

 جوامع تجارت در ويژه به كه درحالي .اند نداشته نيز جداگانه مديريت سيستم به نيازي لذا .اند داشته

 مرجـع  باالترين و جامع اختيارات با سازماني عنوان به شهرداري ازجمله محلي دولت تسلط غربي

 كه است روند همين تداوم در. است شده پذيرفته و رايج امري ويژه فضايي محدوده يك در اداري

                                                           
1. https://www.independentpersian.com/node 

 فصـلنامه  انگلسـتان،  و رانيا يزير برنامه نظام در يهرش يطراح اسناد يقيتطب ي. بنگدار، احمد و همكاران، بررس2
 84 ص ،1391دوره اول،  ،2 شماره ،ياجتماع قاتيتحق و مطالعات
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 نفـع  بـه  معمـوالً  شـهرداري  يعنـي  محلـي  سـازمان  تنها با دولتي هاي سازمان ايران در هم هنوز

  1.شود مي وفصل حل بخشي هاي سازمان
 عهـده  بر ايالتي حكومت سوي از كه است وظايفي ازجمله رستانيبيما خدمات انجام آلمان در

 ساختن كجا در و چگونه در گيري تصميم نظير مسائلي سبب بدين. است شده گذشته ها شهرداري

 بيمارسـتان  آنكـه  از بعـد . شـود  مـي  حل ايالتي حكومت و شهرداري توسط شهرداري، بيمارستان

 هـا  آن پزشـكان  حتي ها، بيمارستان نوع اين پرسنل. است شهرداري عهده به آن اداره شد، ساخته

 خـدمات  خـود  منطقـه  در كـه  هسـتند  موظف ها شهرداري. شوند مي محسوب شهرداري كاركنان

 بر نظارت واگيردار، هاي بيماري با مبارزه :از اند عبارت خدمات اين ترين مهم .دهند انجام بهداشتي

  2.مرتبط مسائل ساير و واكسيناسيون مختلف، مسائل در كار ايمني تأمين و زيست محيط حفظ
 سـوئد،  ژاپـن،  اتريش، فرانسه، آمريكا، همچون كشورها ساير در شهرداري وظايف بررسي در

 قـانون  55 مـاده  در منـدرج  وظـايف  كليـه  كـه  شـود  مـي  ديده استراليا و انگلستان اسپانيا، يونان،

  3.دارد وجود يزن كشورها اين هاي شهرداري وظايف زمره در ايران شهرداري
 سالمتي بر حق با ارتباط در جهان در را مختلف هاي شهرداري عملكرد بخواهيم كه درصورتي

 مختلـف  قـوانين  بـه  توانيم مي دهيم قرار موردتوجه مسري بيمارهاي شيوع از جلوگيري ويژه به و
ـ  ةوظيفـ  هـا  شهرداري آمريكا در كنيم؛ اشاره كشورها  ماتخـد  و عمـومي  بهداشـت  خـدمات  ةارائ

 قـوانين  وضـع  بـه  زمينه اين در توانند مي حتي و دارند عهده بر را اضافي صورت به را بيمارستاني
 عهـده  بـر  را وظايفي كه است اين ها شهرداري تشكيل اهداف تريم مهم از انگلستان، در. بپردازند
 شـيوع  بـا  مبارزه و عمومي بهداشت مانند ندارد عهده بر را آن مسئوليت خاصي سازمان كه گيرند

 لندن شهرداري وظايف و اختيارات ازجمله نيز بهداشتي ةعرص در قوانين وضع دار؛واگير بيمارهاي
 تـأمين  بهداشـت،  آمـوزش  زيسـت،  محيط سالمت تأمين در شهرداري ژاپن در. شود مي محسوب
ـ  كواالالمپور در. دارد بسزايي نقش عمومي بهداشت  ازجملـه  شـهروندان  موردنيـاز  خـدمات  ةارائ

 است؛ شهرداري ةعهد بر آن آموزش و عمومي بهداشت زنان، سالمتي از مراقبت شهري، اتخدم

                                                           
 ديـ تأك بـا ( يشهر يآلودگ و بهداشت با ارتباط در ها يشهردار فيتكال و فيوظا يبررس د،يحم ،يكارمزد ي. كاظم1
  .88ص  ،1394 ارشد، يرشناسكا نامه انيپا ها، يشهردارقانون  55ماده  20 بند بر

2. https://www.imna.ir/news/154885/ 
دوم، جلـد   چاپ ها، يشهردار به ديجد فيوظا يواگذار يسنج امكان ،يرضوان يديسع ديغالمرضا و نو ان،ي. كاظم3

  62ص  1382كشور،  يها ياول، تهران: انتشارات سازمان شهردار
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 اي عمـده  وظـايف  55 ماده در ها شهرداري قانون اساس بر نيز ايران در شد گفته كه طور همان و
 كـه  رسـد  مـي  نظـر  بـه  1.اسـت  شده نهاده شهرداري ةعهد بر واگير هاي بيماري با مبارزه ازجمله
 نـه  و هـا  شـهرداري  مشـترك  وظـايف  از دنيا مختل كشورهاي در فراگير بيماري با همبارز تكليف
 و فرهنگـي  امنيتي، بهداشتي، هاي سازمان ساير موازات به كه باشد ها شهرداري به منحصر تكليف

 بـراي  شـهرداري  بـه  بيشـتري  اختيار كشورها از برخي كه تفاوت اين با پذيرد مي انجام اقتصادي
  .اند شده قائل زمينه اين در فمختل امور انجام
 دموكراسـي : داشـت  مـي  عنـوان  كـه  كرونا بيماري ظهور از بعد مهم پرسش يك به پاسخ در
 بـا  مواجهـه  در«: دهـد  مـي  پاسـخ  فوكويامـا  فرانسيس اقتدارگرايي؟ يا است تر موفق كرونا مقابل
 عامـل . دارد اهميـت  اقتـدارگرايي / دموكراسي ةدوگان از فراتر چيزي جهاني گير همه هاي بيماري
 و دولـت  ظرفيـت  و توانايي بلكه آنان، سياسي رژيم نوع نه ها دولت كاركرد در اصلي ةكنند تعيين
 قـوه  اقتدار به بحران مواقع در سياسي هاي نظام تمام. است دولت به عمومي اعتماد همه از باالتر
 پيامدها و نتايج بودن بد اي خوب قضاوتشان و مسئول افراد توانمندي و ظرفيت. دارند نياز مجريه

 سرنوشـت  كه است كااليي يگانه اعتماد حاكم، دستگاه به اقتدار تفويض در. كرد خواهد تعيين را
 بـاور  بايد شهروندان اقتدارگرا هاي نظام در هم و ها دموكراسي در هم. كرد خواهد تعيين را جامعه
 برتري از نشان منابع تجهيز در ينچ عمل سرعت. كنند مي چه دانند مي مسئولين كه باشند داشته
 از حتـي  گيرد سرعت اگر كند مي عمل كند ابتدا در آمريكا كه درحالي اما دارد اقتدارگرايي سيستم
 بـه  آمريكا در قدرت چون كه كرد استدالل توان مي. داشت خواهد بيشتري توانمندي نيز ديگران
 دوام اقتـدارگرايي  و ديكتـاتوري  يـك  بـه  نسـبت  بلندمدت در دارد، مشروعيت دموكراتيك لحاظ

 و شـهروندان  از را اطالعاتي و ها ايده تواند مي دموكراتيك دولت همچنين. داشت خواهد بيشتري
 آمريكـا  ايـالتي  و فـدرالي  سيسـتم  همچنين. نيست آن انجام به قادر چين كه بگيرد مدني جامعه

 آخـر،  در. شـوند  كار به دست فدرال ولتد از زودتر توانند مي و كرده عمل ها ايده آزمايشگاه ةمثاب به
 بـودن  بهتـر  ةدربـار  گسـترده  گيـري  نتيجـه  و بنـدي  جمـع  يـك  بـه  تـوانيم  مي كه ندارم باور من

 نظير هايي دموكراسي. برسيم بحران اين از بردن در به سالم جان در ها دموكراسي يا ها ديكتاتوري

                                                           
 فرسـوده  بافـت  و يدرمـان  و يبهداشت خدمات يشهر داريپا توسعه در ها يشهردارنقش  گران،يبهرام و د ،يضي. ف1

  .9 -8ص  ،1393 دار،يپا يو منظر شهر يمعمار يكنفرانس مل شهر، مركز
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 عمل خوب زياد آمريكا اگر حتي اند، بوده موفق بحران اين با مواجهه در نسبتاً آلمان و جنوبي كره
  1».باشد نكرده

 و عيني اجراهاي ضمانت وجود به توجه با شهروندي، حقوق ذيل در سالمت بر حق شناسايي
 سـرزميني  محـدوده  چارچوب در موضوعه، مقررات و قوانين بر منطبق داخلي حقوق يافتني دست
 شهروندان و كند مي فراهم احسن و اكمل نحو به حق اين بروز و ظهور براي را الزم زمينه معين
 لذا يازند دست خويش قانوني حقوق به تا ساخت خواهد قادر تري مطلوب نحو به را سياسي جوامع
 و باالدسـتي  قـوانين  و هـا  ريـزي  برنامه شرايط، به توجه با كشوري ـ دولت هر است ممكن اگرچه

 در را سالمت حوزه در خدمات ارائه خويش ها گذاري سياست نيز و خود اي بودجه و مالي مقتضيات
 مستمر خدمات ارائه لزوم نفس ليكن دهد، قرار شده تعيين پيش از بندي اولويت از خاص اي مرتبه

 بر مؤثر عوامل از يكي عنوان به تر پايين هزينه و باالتر باكيفيت ها دولت سوي از سالمت حوزه در
 پيشرو هاي دولت كه امري. است ناپذير خدشه امري شهروندان رضايت و مطلوبيت ميزان افزايش

  2.باشند مي آن به بخشيدن عينيت دنبال به نيكي به جهان، سطح در خوب حكمراني اجراي در
  

                                                           
1. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/thing-determines-how-well-
countries- respond-coronavirus/609025/ 

  54ص  ن،يشيپ ا،ياصغرن .2
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  يريگ جهينت
 شـيوع  بـا  مقابلـه  شـهري،  مـديران  طـوركلي  بـه  و هـا  شـهرداري  وظـايف  ترين مهم از يكي
 حقـوق  از بسـياري  شـود  مـي  انجـام  كـه  اتياقـدام . اسـت  2019 كرونا مانند مسري هاي بيماري

 از كـه ...  و معالجـه  بـه  اجبـار  عـدم  خصوصـي،  حريم حفظ حق وآمد، رفت حق مانند شهرنشيني
  .گيرد مي قرار تعرض مورد هستند نيز بشري حقوق ترين مهم

 نهاده مسري هاي بيماري با مقابله در شهري مديران ةعهد بر المللي بين اسناد در كه تعهداتي
 بـازوي  عنـوان  بـه  ها شهرداري و هاست حكومت دوش بر كه است تكاليفي حقيقت در است، شده

 هـاي  پروتكـل  و المللـي  بـين  بهداشـتي  مقررات. دهند مي انجام را وظايف اين ها حاكميت اجرايي
 براي واگير هاي بيماري با مقابل خاص طور به و سالمتي بر حق ةدرزمين بهداشت جهاني سازمان

 توانـد  مـي  2020 سـال  در كرونا بيماري شيوه بحران در ويژه به كلي مشي خط عنوان به شهرداران
  .شود تلقي

 بـه  مـاه  دو طول در شود مي موفق قرنطينه ةگيران سخت مقررات اعالم با چين مانند كشوري
 در ايـن  و دهـد  نشـان  را خـود  مناسب شهري مديريت و آيد فائق خطرناك و واگير بيماري يك
 وآمد رفت آزادي مانند خاصي شهروندي حقوق بر تأكيد عمدتاً كه ديگر شورهايك كه است حالي

. آينـد  فـائق  مسئله بر نتوانستند اقتدارگرايي عدم دليل به زياد تلفات دادن با داشتند، وكار كسب و
 كـه  شـود  مي موجب كرونا مانند واگير بيماري با مقابله در شهري مديريت نوع از اوليه تفسير اين
 حقـوق  از بسـياري  درنتيجـه  و شـود  ايجـاد  شـهري  حقـوق  بنـدي  اولويـت  در تغييراتي دهآين در

  .شود گرفت ناديده عمومي بهداشت حق با برخورد در شهرنشيني
 نـوع  از برگرفتـه  سـالمتي  بـر  حـق  با شهري حقوق تقابل در مختلف هاي شهرداري عملكرد

 تنها باشد فعل به تعهد اين اگر .است شهرنشينان سالمتي به تعهد ماهيت به حقوقي نظام نگرش
 بـر  حـق  كـه  درصـورتي  و كنـد  مي كفايت موجود امكانات كارگيري به و متناسب تصميمات اتخاذ

 انـواع  بـه  توسـل  بـا  كـرد  خواهند سعي شهري مديران بدانيم، نتيجه به تعهد را عمومي بهداشت
  .گمارند همت وظيفه اين اعمال به شهري حقوق هاي نقش و ها محدوديت
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Confrontation the right to health with other urban rights, 
emphasizing the municipality's duty to "prevent the spread 

of human diseases 
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Abstract 
The right to public health is one of the most important rights of urban 
dwellers, which is apply by municipalities and city managers. Coping with 
contagious diseases, which are examples of this right, is accompanied by 
measures such as compulsory quarantine, restrictions on traffic, business and 
mosquitoes, and compulsory treatment in cities. These actions are in conflict 
with other urban rights, such as the right to freedom of movement, privacy, 
and so on. Depending on the different models of governance that govern 
their performance, municipalities address this conflict of urban rights by 
taking different measures. With the emergence of corona disease in 2020, the 
issue of imposing urban restrictions and violating the principles of 
citizenship rights in cities with the spread of the disease has led to the 
emergence of theories on how to exercise public health rights in cities, 
considering the lack of accountability for models derived from the model. 
Became democracies. In this study, an attempt has been made to examine the 
duty of municipalities in dealing with infectious diseases and their adoption 
measures, to answer these questions: What is the conflict between the right 
to urban health and other urban rights? And secondly, with what solutions 
can these conflicts be resolved, and on what basis are the explanatory 
approaches of these solutions based? 
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