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Abstract 

The right to health is a component of citizens’ fundamental rights in each 

political society. Citizens as society members, due to their citizenship, have 

the right and merit to benefit from these rights, regardless of their racial, 

religious, political and cultural views. These rights, which are generally 

related to humans’ right to life, has a meaningful relationship with other 

kinds of human rights. Accordingly, governments’ attention to citizens’ right 

to health is an important issue regardless of their political structure. 

Existence of significant number of international legal acts and treaties 

related to the right to health, as well as countries’ internal laws and 

regulations associated with this issue provide proof for this claim. However, 

the history of activities of governments and Public law entities in regulating 

laws in the field of health, indicate that individuals and organizations who 

are responsible for health issues have a lack of essential and comprehensive 

knowledge of public health and also shows ignorance of governments’ 

challenges and requirements to regulate public health. In this article, we tried 

to introduce right to health as a citizenship rights. We also tried to analyze 

governments’ challenges and requirements in health regulation. 
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 سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت الزامات و هاچالش

 1اصغرنیا مرتضی

 دهیچک

 هروندیش هر است. سیاسی جامعه هر در شهروندان بنیادین حقوق از جزئی عمومی، سالمت بر حق

 وجود واسطه به صرفاً فرهنگی و سیاسی دینی، ،ینژاد مالحظات از نظر صرف جامعه از عضوی مثابه به

 حقوق، از دسته این باشد.می حق این از یمندبهره جهت الزم استحقاق و حق دارای شهروندی، رابطه

 دارای آید،می میان به سخن افراد حیات حق از حمایت و صیانت امتداد در هاآن از معمول طور به که

 بر حق به بایسته و الزم توجه که است رو این از .باشندمی بشر ابنای حقوق دیگر با معناداری ارتباط

 نظر به ضروری امری هاآن سیاسی نظام ساختار از فارغ هادولت سوی از شهروندان عمومی سالمت

 سالمت بر حق با مرتبط یالمللبین داتمعاه و اسناد از وسیعی حجم تصویب و تدوین تهیه، رسد.می

 این با است. مدعا این بر دلیلی خود زمینه این در داخلی موضوعه مقررات و قوانین وضع نیز و عمومی

 سالمت مقررات کنندهتنظیم عمومی حقوق اشخاص نیز و هادولت اقدامات و فعالیت پیشینه وجود،

 سالمت حوزه در مسؤول نهادهای و اشخاص سوی زا جامع و الزم شناخت وجود عدم از حاکی عمومی

 عمومی سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت الزامات و هاچالش به کافی توجه عدم نیز و عمومی

 به شهروندان عمومی سالمت بر حق بررسی ارائه برای تالش ضمن ،مقاله این در باشد.می شهروندان

 حوزه در مقررات تنظیم در هادولت هایچالش تا است دیدهگر کوشش شهروندی، حقوق ذیل حقی مثابه

 گردد. بیان زمینه این در هادولت سوی از الرعایهالزم الزامات و گرفته قرار تحلیل مورد سالمت
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 مقدمه

 زندگی تاریخ طول در آن اهمیت و نقش که است بشری هاینهاد ترینمهم از دولت،

 عمومی نظم تحقق برای انسان که است هاسال است. مبرهن و روشن همگان بر انسان اجتماعی

 و خارجی دشمنان برابر در دفاع و داخلی امنیت از یمندبهره و شهروندان زندگی سهولت و

 مختلف هایدوران در چهگرا، است داده مانسا را (Goverment) دولت نهاد این، نظیر مواردی

 هادولت تکالیف و اختیارات حدود و ساختار تغییر برای گوناگونی اجتماعی هایجنبش زمانی

 جامعه رویکرد و دیدگاه هیچ ،حال این با است، گرفته شکل سیاسی جوامع شهروندان مقابل در

 .باشد نداده راه خود باور در را لتدو که هنبود محوری

 به شهروندان عمومی سالمت تأمین و عمومی بهداشت حفظ عمومی، حقوق اندیشه در

 اساساً  باشد.می شهروندان مقابل در هادولت انکار قابل غیر تکالیف جمله از بشری حقی مثابه

 مفهوم و معنا جوامع اجتماعی حیات مختلف یهاهحوز در شهروندان عمومی سالمت تأمین

 عمومی سالمت تأمین گردد.می اعمال عمومی حقوق صالحذی صاشخا سوی از و یابدمی

 شامل را سالمت حوزه در اقدامات و اعمال از وسیعی طیف خود که دولت توسط شهروندان

 گسترش و حفظ منظور به اقدام این باشد.می جامعه سطح در دولت مداخله از نوعی گردد،می

 (Regulation) مقررات تنظیم طریق از هاآن سالمت سطح یارتقا نیز و شهروندان عمومی سالمت

 حوزه در سازمشی خط فرآیندهای و هاسیاست اجرای جهت و آن بر (Control) نظارت و

 دولت دخالت نحوه و میزان هدربار حقوقی نظریات انواع ظهور مسأله این .رودمی کار به سالمت

 در دولت جایگاه ساختنروشن زومل معاصر، دوران در اجتماعی و اقتصادی مختلف یهاهعرص در

 تاریخی سابقه به توجه با ،وجود این با است. ساخته ضروری امری را حقوقی یهانظام قالب

 ایبهینه میزان همواره است الزم که رسدمی نظر به جهان، مختلف کشورهای تجربه و موضوع

 از نه و حداکثری افراط از نه جامعه تا شود حفظ اشاره مورد حوزه دو هر در دولت مداخله از

 تضمین نیز شهروندان عمومی منافع مسیر این در و نشود متضرر دولت مداخله حداقلی تفریط

 ناظر یا (Regulator) مقررات کنندهتنظیم ،(Employer) فرماکار عنوان به خواه دولت گردد.

(Controller) سیاستگذار و (Policy Maker) از باشد.می تسالم حوزه در دخالت از ناگزیر 

 و مداخله بدون شهروندان عمومی سالمت تأمین و عمومی بهداشت حفظ که ستا رو این

 بود. خواهد مواجه عمل مقام در بسیاری یهادشواری با دولت نظارت اعمال
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 کشورهای از بسیاری در اخیر دهه دو در مقررات تنظیم ادبیات و مفاهیم توسعه و رشد

 اعمال و مقررات تنظیم متعاقباً و سیاستگذاری ضمن هادولت تا است گردیده سبب جهان،

 Regulatory) مقررات تنظیم ابزارهای به توسل با نمایند تالش شده،وضع مقررات اجرای بر نظارت

Tools) وظایف انجام همچنین و جامعه و شهروندان عمومی منافع تضمین و تحقق جهت در 

 و )بایدها دستورات ازی امجموعه ،تمقررا تنظیم از مراد امروزه نمایند. عمل ،خود حاکمیتی

 خاص اداری ابزارهای با دولت آن، وسیله به که است دولت آگاهانه و اثرگذار اقدامات و نبایدها(

 روابط و تعامالت برخی تا نمایدمی مداخله خاص یهاهحوز در اداری مقررات وضع با ویژه به

 نماید. تنظیم و ددهن قرار کنترل تحت را خود نظر مورد

 در شهروندان عمومی سالمت بر حق بررسی ضمن تا است گردیده تالش حاضر مقاله در

 یهاچالش مربوطه، فراملی و ملی اسناد ذیل در اشاره مورد حق بررسی با ،شهروندی حقوق اندیشه

 حقوقی الزامات و گرفته قرار واکاوی و بررسی مورد سالمت حوزه در مقررات میتنظ در هادولت

 این برای تا کندمی تالش مقاله این گردد. بیان و ارائه حوزه این در دولت توسط مقررات تنظیم

 ذیل در عمومی سالمت بر حق شناسایی به توجه با شود: یافت مناسبی یهاپاسخ سؤاالت

 زهحو در مقررات یمتنظ زمینه در ییهاچالش چه با هادولت ی،المللبین و ملی اسناد از بسیاری

 بر حق با مرتبط مقررات تنظیم حوزه در موجود یهاچالش به توجه با مواجهند؟ سالمت

 چیست؟ حوزه این در مقررات تنظیم الزامات وها هبایست عمومی، سالمت

 

 شهروندی حقوق با عمومی سالمت بر حق رابطه

 نیز و عمومی بهداشت تأمین و سالم، زندگانی و زیست محیط از یمندبهره و برخورداری

 باشد.می احصاء و بررسی قابل هادولت تشکیل اساسی اهداف زمره در شهروندان عمومی سالمت

 در شهروندی حقوق و بشری قحقو مفاهیم با عمومی سالمت بر حق میان معنادار ارتباط وجود

 در مرتبط فراملی و ملی نهادهای سوی از ویژه توجه ضمن تا است گردیده باعث اخیر یهاسال

 و تقنینی اقدامات ،بحث مورد حقوق به بخشیدنعینیت و شناسایی جهت در سالمت زهحو

 متولی و مسؤول که هستند هادولت این ،امروزه پذیرد. انجام زمینه این در نیز خاصی اجرایی

 ،باشندمی شهروندان عمومی مصالح و عمومی اخالق ،عمومی بهداشت عمومی، سالمت تأمین

 هایتمسؤول مورد در که است اجتماعی مکتب یا و سیاسی ایدئولوژی ترکم ،کنونی روزگار در لذا
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 از پیشگیری جهت در اقدام و شهروندان عمومی سالمت تأمین با ارتباط در هادولت تکالیف و

 عمومی سالمت بر حق دهد. راه خود به تردیدی هاآن درمان و هابیماری به شهروندان یابتال

 وضعی، حقوق نیز و (Natural Law Theory) طبیعی حقوق نظریه ود هر منظر از وندانشهر

 ،نمایدمی پیدا احقاق و ثبوت برای محملی (Positive Law Theory) پوزیتیویستی یا و اثباتی

 سالمت بر حق اما یابند،می معنا خاصی شرایط و سنین در شهروندی حقوق از برخی اگرچه

 و ظهور افراد متولدشدن با شهروندی حقوق ذیل در خواه و بشری حقی عنوان به خواه عمومی

 عنوان به دولت برای را تکلیفی و جامعه از عضوی عنوان به فرد برای را حقی و نموده پیدا بروز

 نماید.می ایجاد جامعه در امور زمامدار و حکمران

 همجموع ضمن در را بشری حقوق اصلی یهاهمؤلف ،مشروع دولت عموماً که ستا اینجا در

 ضمانت و الزامات از را آن و دهدمی ملی رنگ بدان و کندمی درج شهروندان اساسی حقوق

 بخشی را شهروندی حقوق توانمی کالن رویکرد یک در ذال ،کندمی برخوردار قانونی هایااجر

 ضمن دو این برخالف که دانست اخالقی و بشری حقوق کنار در قانونی اساسی حقوق همان از

 توضیحات، این با .(1) است یافته ایمنطقه تعلق یا ملی رنگ اجرا، ضمانت زا برخورداری

 )برابری مدنی حقوق دارای که شودمی شناخته سیاسی ایتبعه ،نوین سیاسی هنظری در شهروند

 حق و مالکیت حق ایمان، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی شخصی، آزادی قانون، برابر در

 در مشارکت حق شدن،انتخاب و کردنانتخاب )حق سیاسی حقوق (،دیگران با قرارداد بستن

 تا گرفته تندرستی به برابر سترسید از که است اقتصادی و اجتماعی حقوق حتی حکومت(،

 .گیردمی دربر را کار حقوق مقررات

 که است امنیت و رفاه با همسان موقعیتی مانند معین، احوالی و اوضاع در شهروندی

 گرفته پس ایشان از یا و داده است ممکن ندیگرا به و شوندمی برخوردار آن از تولد با گروهی

 برخوردارشدن و شهروندان سایر با برابر حقوقی، موقعیتی آوردندست به شهروندشدن، لذا ،شود

 این آیا که ستا اینجا سؤال حال است. مشترک وظایف داشتن و حقوق برخی از هاآن با همگام

ـ  اجتماعی بُعدی یا است شهروند حقوقی شخصیت سیاسی و مدنی یهاهجنب در تنها برابری

 از دسته این زمره در نیز عمومی سالمت بر حق آیا تفاصیل، این با (8) ؟دارد نیز اقتصادی

 سطور در مذکور مطالب به توجه با ؟خیر یا است استیفاء قابل مآالً و شناسایی قابل حقوق

 است. تمثب سؤال این به پاسخ پیشین،
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 تعهدات مسأله و یالمللبین معاهدات و ملی قوانین در عمومی سالمت بر حق جایگاه

 هادولت

 عمومی سالمت بر حق با مرتبط یالمللبین معاهدات و اسنادـ 1

 سیاسی حقوق و فرهنگی حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق مفاهیم توسعه با امروزه

 اجتماعی اقتصادی، حقوق میثاق نیز و (سیاسی مدنی قوقح میثاق یعنی ،میثاقین تصویب از پس

 ،گمانبی که است شده شناخته رسمیت به هاانسان برای حقوق از مختلفی انواع فرهنگی و

 هایسال حتی و بیستم قرن در حادث اجتماعی سیاسی تحوالت وقوع دلیل به هاآن تمامی

 و حقوق چه بر ناظر حقوق این تیراس به که ستا اینجا سؤال حال، باشد.می آن از پیش

 خاصی اقدامات چه هاآن حداکثری تحقق راستای در و بوده هادولت و شهروندان برای تکالیفی

 امنیت بهداشت، نظیر اجتماعی حقوق از اگر و پذیرد؟ انجام هادولت سوی از بایستمی

 فردی حقوق با سهمقای در چیست؟ منظور ،شود گفته سخنی هاآن مانند و آموزشی اجتماعی،

 عدم یا قتحق یتمسؤول و آرمانی؟ اهداف یا هستند موضوعه قحقو از آیا دارند؟ جایگاهی چه

 (0) ؟کیست متوجه هاآن اجرای

 یک شامل و رودمی فراتر سنتی یهاآزادی و فردی حقوق مرز از اجتماعی حقوق کلی، طور به

 ریزیبرنامه یک بدون آن حل که ودشمی جامعه در زیربنایی اجتماعی و اقتصادی مسائل سلسله

 بر حق .(1) نیست پذیرانجام ،دولت از مؤثر حمایت و دقیق و گسترده اجتماعی و اقتصادی

 در بشر حقوق گانه هس یهانسل در مندرج حقوق دیگر زیربنای عنوان به ،عمومی سالمت

 باشد.می اعیاجتم تأمین و رفاه از برخورداری حق و حیات حق با تنگاتنگی باطارت

 یا طبیعی حقوق رویکردهای از کدام هر با امروزه سالمت بر حق که است ذکر به مالز

 که طوری به است توجیه قابل و احترام قابل ،شناسایی قابل موضوعه یا بشری حقوق و فطری

 و توجه مورد یالمللبین حقوقی نظام نیز و داخلی حقوقی نظام در حقوق از دسته این امروزه

 از یکی عنوان به یالمللبین و داخلی حقوقی نظم گیریشکل فرآیند در و گرفته قرار کیدتأ

 گرفته قرار هادولت کار دستور در یالمللبین و ملی کنشگران و سیاسی واحدهای اصلی تعهدات

 به را سالمت بر حق یبشر حقوق یمل و یامنطقه ،یالمللبین اسناد از یتوجه قابل تعداد است.

 اسناد نیا .(1) اندشناخته تیرسم به یبشر نیادیبن حقوق از یکی عنوان به مختلف یانحا

 بهداشت سازمان اساسنامه مقدمه ،(م. 1311) متحد ملل سازمان منشور 11 ماده بر مشتمل
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 یالمللبین ثاقیم 18 ماده ،(م. 1312) بشر حقوق یجهان هیاعالم 81 ماده ،(م. 1316) یجهان

 ضیتبع اشکال هیکل محو ونیکنوانس 1 ماده ،(م. 1366) یفرهنگ و یتماعاج ،یاقتصاد حقوق

 ماده ،(م. 1393) زنان هیعل ضیتبع اشکال هیکل محو ونیکنوانس 18 ماده ،(م. 1361) ینژاد

 ،(م. 1363) بشر حقوق ییکایآمر ونیکنوانس 86 ماده ،(م. 1323) کودک حقوق ونیکنوانس 80

 ییاروپا یاجتماع منشور 11 ماده ،(م. 1321) هاملت و شرب حقوق ییقایآفر منشور 16 ماده

 نیا با .(6) باشدمی (م. 1333) یاسالم بشر حقوق درباره قاهره هیاعالم 19 ماده و (م. 1361)

 قرار ییشناسا مورد کشورها یاساس نیقوان اکثر در مزبور حق زین یمل سطح در امروزه وجود،

 یجمهور موضوعه مقررات و نیقوان در یعموم سالمت بر حق گاهیجا به ،ادامه در است. گرفته

 گردد.می اشاره رانیا یاسالم

 ایران اسالمی جمهوری مقررات و قوانین در عمومی سالمت بر حقـ 2

 نهاد سوی از عادی و اساسی از اعم یداخل نیقوان وضع با سالمت بر حق نیتضم امروزه،

 قانون در نماید. عمل شهروندان از حمایتی فاهدا تحقق در مؤثری نحو به تواندمی حاکمیت

 سوم و چهل و نهم و بیست ،سوم اصل مثل اصولی ذیل در نیز رانیا یاسالمی جمهور یاساس

 مورد مناسب عمومی درمان و بهداشت از شهروندان یبرخوردار لزوم و عمومی سالمت بر حق

 کلی یهاسیاست قالب در حقوق نای به اشاره .(9) است گرفته قرار قانونگذار تأکید و شناسایی

 سالهبیست اندازچشم و (3) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وسعهت سالهپنج برنامه قوانین ،(2) نظام

 باشد.می کشورمان در امر این به شدنپرداخته و اهمیت میزان از حاکی نیز نظام

 در است، نموده اشاره ایرانی شهروندان سالمت بر حق به حاًیصر که یاساس قانون بر عالوه

 رفاه سالمت، از برخوردار نظیر عباراتی با را یرانیا سالم جامعه نیز سالهبیست زانداچشم سند

 نیا در همچنین است. نموده توصیف خدمات از یمندبهره عادالنه و برابر فرصت ،یاجتماع

 نحو به نیز شوندمی عمومی سالمت به منجر که یاجتماع و یصاداقت مختلف ابعاد به سند

 .(13-11) است شده دیتأک مناسبی

 عمومی سالمت بر حق با ارتباط در شهروندان قبال در هادولت تعهداتـ 3

 یالمللبین ثاقیم در شهروندان یاجتماع حقوق از یکی عنوان به عمومی سالمت بر حق

 ناساییش مورد بشر حقوق دوم نسل قالب در (م. 1366) یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق

 شهروندان حقوق از دسته این با ارتباط در نیز هادولت تعهدات تردیدبی است. گرفته قرار
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 از که یمداخله است. دولت مداخله مستلزم ،تعهداتی حقوق از دسته این اقسام دیگر همانند

 زا و شود اقدام حداکثری توان با ترکیفیت با و ترمطلوب هرچه تحقق جهت در بایستمی یکسو

 جهت در تدریجی طور به گذاریمقررات و قانونگذاری سیاستگذاری، ریزی،برنامه ضمن دیگرسو

 شود. برداشته گام شهروندان آحاد عمومی سالمت تأمین

 را شهروندان عمومی سالمت بر حق قبال در هادولت تعهدات کلی، یبندمیتقس کی در

 (Obligation to Protect) تیحما به تعهد ،(Obligation to Respect) ماحترا به تعهد توانمی

 اجرای در توجه قابل نکته برشمرد. (Obligation to Fulfil) اجرا و فایا به تعهد سرانجام و

 .است هادولت تعهد جنس و نوع انیم موجود چالش شهروندان، با ارتباط در حق این مفاد

 ذیل در آنکه یا و اندشناسایی ابلق لهیوس به تعهدات زمره در تعهدات این آیا که معنا بدین

 این به بایستیمی پرسش این به پاسخ در باشند.می بررسی و مالحظه قابل جهینت به اتتعهد

 از هزینه صرف بر متکی که موارد این تدریجی قتحق به نظر اساساً  که داشت ویژه توجه مقوله

 تماماً هادولت باشد،می دسترس در منابع از یحداکثر هاستفاد با زمان طی نیز و هادولت سوی

 حصول قابل هایاستاندارد نترییعال به دستیابی مسیر در یحداکثر تالش و جهد با تا مکلفند

 نمایند. حرکت خویش شهروندان یروان و یجسم عمومی سالمت

 از بایستمی را شهروندان عمومی سالمت تأمین قبال در هادولت تعهدات که است رو این از

 بخشیدنعینیت در هادولت تعهدات نافی گزاره این ،وجود این با .دانست وسیله به داتتعه نوع

 هاآن ریقانونگذا مجالس مصوب عادی قوانین نیز و اساسی قوانین در مندرج عالیه اهداف به

 محور دو در عمومی سالمت حوزه در شهروندان قبال در هادولت تعهدات اینبربنا باشد.مین

 ضیتبع از یریجلوگ سالمت، بر حق یضرور یاستانداردها حداقل نیتأم بر مشتمل یفور تعهدات

 تحقق جهت در مثبت و قیدق اقدامات اتخاذ و سالمت بر حق از یبرخوردار در افراد به نسبت

 بلندمدت و مدتکوتاه یهاریزیبرنامه مستلزم که یجیتدر تعهدات نیز و سالمت بر حق یجیتدر

 باشد.می احصا قابل بوده، سالمت حوزه در تقنین و سیاستگذاری نیز و

 سالمت بر حق با ارتباط در هیالرعاالزم اصول و یحقوق یهایژگیو بررسی به ادامه در

 شود.می پرداخته یعموم
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 عمومی سالمت بر حق با ارتباط در الرعایهالزم اصول و حقوقی یهاویژگی

 دانشهرون عمومی سالمت بر حق حقوقی یهاویژگیـ 1

 باشد:می ذکر قابل ذیل شرح به سالمت بر حق یبرا یاساس مؤلفه چهار کلی طور به

 شهروندان تمامی که طوری به است، الشمولعام و ریفراگ یحق ،سالمت بر حق ،نخست

 بایستمی ،باشندمی کشور آن سیاسی تابعیت دارای که مشخص سرزمینی محدوده یک در سیاسی

 گردند؛مند بهره و برخوردار آن از

 وسیعی طیف و بوده شهروندان برای تبعی و ذاتی حقوق یسر کی متضمن ،سالمت بر حق ،دوم

 بر حق ی،درمان و یبهداشت مراکز و یبهداشت یهامراقبت به یدسترس حق بر مشتمل حقوق از

 سالم، و یبهداشت یدنیآشام آب بر حق پاک، و سالم ستیز طیمح بر حق ،یکاف و بهداشتی یغذا

 گردد؛می شامل را درمانی و پزشکی یزاتهتج و دارو به یدسترس بر حق و منیا یکار طیمح بر حق

 مستمر ،(Affirmative) ایجابی اقدامات از ایمجموعه انجام مستلزم ،سالمت بر حق ،سوم

(Continual) میزان از نظر صرف هادولت تمامی که نحوی به بوده هادولت سوی از پایدار و 

 راییاج اقدامات انجام به متعهد و ملزم سالمت، حوزه در گرفته انجام گذاریمقررات و یقانونگذار

 باشند؛می زمینه این در نظارتی و

 Legal) حقوقی تغییرناپذیر و الیتغیر صولا برخی رعایت مستلزم سالمت بر حق ،چهارم

Unchangaeble Principles) االجراالزم اصول این ترینمهم جمله از است. هادولت سوی از 

 و امکانات عادالنه و مناسب ارائه و عیتوز در انصاف و برابری ،ضیتبع عدم اصل از: عبارتند

 انطباق و هماهنگی اصل ،شهروندان به پاسخگویی و پذیرییتمسؤول اصل ،شهروندان به خدمات

 صحیح جرایا از هادولت تخطی صورت در است بدیهی .عمومی سالمت حوزه در هادولت اقدامات

 وضعیت به اعتراض حق شهروندان برای ،یکسو از بایستمی اشاره مورد اصول هنگام به و

 و یتمسؤول اصل با منطبق سودیگر از و گردد بینیپیش خاص قانونی بزارهایا طریق از آمدهپیش

 و پاسخگویی به نسبت دیگر مسؤول مقامات نیز و عمومی حقوق حقوقی اشخاص پاسخگویی،

 نمایند. اقدام شهروندان به وارده خسارات جبران همچنین و اقدامات اصالح نیاز تصور در

 شهروندان عمومی سالمت بر حق با ارتباط در الرعایهالزم حقوقی اصول ـ2

 گوناگون مفاهیم ذیل در شهروندان عمومی سالمت بر حق اجرای و حمایت احترام، امروزه

 عمومی خدمت مفهوم به توانمی مفاهیم این ترینمیتاه با جمله از گردد.می تفسیر و تأویل
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 مورد در شدهارائه حقوقی نظریات در موجود یهاتفاوت از نظر صرف کلی، طور به نمود. اشاره

 و نیازها رفع متضمن که دانست فعالیتی باید را عمومی امر یا خدمت عمومی، خدمت مفهوم

 در ایگونه به و شده خارج خصوصی ابتکار و زادآ روابط از آن اداره و است عمومی منافع تأمین

 و ملی دفاع )مانند کند اداره تنها را آن دولت خواه ،باشد گرفته قرار دولت تصدی و اختیار

 و آموزش و بهداشت مانند) باشند داشته مشارکت آن اداره در بتوانند افراد خواه و دادگستری(

 امری گونه هر از است عبارت عمومی خدمت» ،فرانسوی مشهور استاد دوگی عقیده هب پرورش(.

 همبستگی سعهتو و تحقق برای آن وجود زیرا ،شود کنترل و تأمین تنظیم، دولت طرف از باید که

 وسیله به فقط شایسته طور به آن تأمین که است ایهگون به آن طبیعت و بوده ضروری اجتماعی

 است ییهاههزین مستلزم عمومی خدمات و امور اداره ،این بر عالوه «است. میسر و ممکن دولت

 عناصر از یکی قانونگذار قصد بنابراین بگیرد. تصمیم آن درباره باید قانونگذار بودجه لحاظ از که

 (18) .است آن اصلی شاخص نتیجه در و ومیعم خدمات و امور دهندهتشکیل

 دیگر نظیر زنی جامعه در عمومی بهداشت تحقق لزوم و شهروندان عمومی سالمت تأمین

 از: عبارتند که است (18) اداری حقوق در االجراالزم اصول ترینمهم از برخی تابع عمومی خدمات

 طرق به بایستمی مسؤول نهادهای و اشخاص :شهروندان به پاسخگویی و پذیرییتمسؤول اصلـ 

 باشند. پاسخگو شهروندان قانونی یهاهخواست نیز و خود اقدامات و تصمیمات با ارتباط در مختلف

 با :خدمات و امکانات عادالنه و مناسب ارائه و عیتوز در انصاف و برابری ،ضیتبع عدم اصلـ 

 یهاهبودج تدریجی هزینه لزوم نیز و سالمت حوزه یهاهبرنام بودنالحصولتدریجی به توجه

 شهروندان ایبر درمانی و بهداشتی امکانات و هازیرساخت تأمین و مختلف یهاهحوز به تخصیصی

 به خدمات اراده چگونگی و امکانات تخصیص نحوه با ارتباط در مناسبی مدیریت بایستمی

 پذیرد. انجام کشور نقاط تمامی در شهروندان

 تحول و تغییر حال در همواره اجتماعی زندگی نیازهای کهاین به توجه با انطباق: اصلـ 

 آن مقتضیات با را ودخ پیوسته عمومی، یهاسازمان که کندمی ایجاب عمومی منافع است،

 .دهند تطبیق

 و ادارات است، جامعه عموم به مربوط عمومی خدمات که آنجایی از استمرار: یا ثبات اصلـ 

 خود فعالیت و کار به وقفهبی و مستمر طور به باید و شوند وقفه دچار نباید عمومی یهاسازمان

 دهند. ادامه
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 افراد تمام است، جامعه عموم به متعلق عمومی خدمات کهنای به جهوت با :تساوی اصلـ 

 به عموم منافع تأمین منظور به که عمومی خدمات امور منافع و مزایا از مساوی طور به باید

 گردند.مند بهره اند،آمده وجود

 به توجه با :دولت اقدامات هب شهروندان اعتراض حقوقی کارهای و ساز بینیپیش اصلـ 

 سالمت حوزه در مسؤول نهادهای و اشخاص تصمیمات و اقدامات برخی است نممک کهاین

 و ساز و شرایط بایستیمی دولت گردد، شهروندان برای مالی یا و بدنی خسارت ورود به منجر

 برای تصمیمات و اقدامات آن به اعتراص ایراد و شکایت اقامه برای را را الزم حقوقی کارهای

 د.آور فراهم شهروندان عموم

 

 سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت الزامات و هاچالش

 سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت یهاچالشـ 1

 ارتباط در پیشین بند مطالب در که ایالرعایهالزم اصول نیز و حقوقی یهاویژگی به توجه با

 ضروری حوزه این رد راتمقر تنظیم یهاچالش به اشاره شد، برشمرده عمومی سالمت بر حق با

 رسد.می نظر به

 حوزه گستردگی میزان و سالمت مفهوم و معنا خصوص در جماعا وجود عدم -1-1

 و وانیر و جسمی کامل رفاه مینأت از عبارت تسالم یا ستیندرت کلی طور به: آن شمول

 یا بیماری فقدان تنها تندرستی ،جهانی بهداشت سازمان تعریف به بنا است. انسان اجتماعی

 اقتصادی اجتماعی، روانی، مشکل گونه هیچ نداشتن، تندرستی بلکه ،نیست بدن در دیگر نواقص

 تحت آن فیتعر و داردی عیوس مفهوم ،سالمت .است جامعه فرد هر برای جسمانی سالمت و

 به .ردیگیم قراری فرهنگ ویی ایجغراف گوناگون طیشرا با جوامعی تلق طرز وی آگاه زانیم ریثأت

 د.کر خواهد رییتغ آن مفهوم زین مانز گذشت با و است ایپو روند کی یسالمت عالوه،

ی هامکان و هازمان رد و استی نسب و نبوده مطلق ،یسالمت مفهوم داشت توجه باید

 بتوان شاید .تاسی چندبعد مسأله کی یسالمت .باشد متفاوت آن مفهوم است ممکن فمختل

 مناسب بندیتقسیم روانی و ذهنی سالمت و بدنی و جسمانی سالمت به را سالمتی بندیتقسیم

 گرددمی مالحظه چنانکه دانست. شهروندان عمومی سالمت بر حق به داختنپر برای مطلوبی و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 بودننامشخص و بودننامعین به سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت چالش نخستین

 گردد.می باز بدان مربوط حقوق تبع به و سالمتی مفهوم

 توسعه همیتا امروزه: عمومی سالمت حوزه به مربوط مسائل و موضوعات تنوع -2-1

 توانمندسازی و سالمت حوزه در اجتماعی عدالت برقراری برای عمومی سالمت و بهداشت

 تکامل و رشد مسیر در فعالیت و حیات ادامه مناسب شرایط از برخورداری منظور به شهروندان

 منظور به سالمتی به مربوط یهاهحوز شناخت توضیح این با .نیست پنهان کس هیچ بر انسانی

 و آن از شهروندان یمندبهره شرایط بهبود توسعه، جهت الزم اقدامات انجام و ریزیمهبرنا

 قابل عین در که امری .رسدمی نظر به الزم و ضروری امری جامعه سطح در آن میزان ارتقای

 همین که طوری به ،نیست یافتنیدست آسانی به آن عاتموضو فراوانی و تنوع دلیل به ،بودنفهم

 سازد.می مواجه مشکل با را سالمت حوزه در مقررات متنظی ،امر

 بهداشت حوزه در مقررات نظیمت شامل هادولت از انتظار مورد اقدامات از وسیعی طیف

 اقشار و سالمندان بهداشت ،کودک و مادر بهداشت زندگی، و کار طیمح بهداشت ،یعموم

 ،دارریواگ ریغی هایماریب کنترل و ایدز نظیر دارریواگی هایماریب ازی ریشگیپ پذیر،آسیب

 وضعیت بر نظارت ،خانواده میتنظ و تیجمع با مرتبط امور ،نادری هایماریب و هاسرطان مانند

 دامی هایماریب فراگیر شیوع از پیشگیری ،دارو و یشیآرا وی بهداشت ،غذایی مواد توزیع و تولید

 واکسیناسیون یهاطرح اجرای آن، درمان و کنترل منظور به الزم اقدامات انجام و طیور و

 ایجاد ،اطفال فلج و سرخک ،سرفهاهیس کزاز، ،یفترید با ارتباط در ملی سطح در سراسری

 ،یرها و حصبه ،آبله ،ایماالر مانند ییهابیماری شیوع با مبارزه و اضطراری مواقع در نهیقرنط

 و صوتی آلودگی هوا، گیآلود از اعم یطیمح ستیز مختلفی هایآلودگ گسترش از جلوگیری

 مواد سوء اثرات ،آن کاهش و انسانی و صنعتی یهاهزبال و جامد زائدات از ناشی یهاآلودگی

 در پرداختن قابل موضوعات تعدد و تنوع آن مختف اقسام در ادآوریاعت مواد و هاقرص و مخدر

 در مقررات تنظیم در هادولت چالش دومین عنوان به که نمایدمی بیان روشنی به را حوزه این

 .(10) باشدمی بررسی و شناسایی قابل سالمت حوزه

های هکنندنییتع اساساً: شهروندان سالمت بر كنندهتعیین و ثرؤم عوامل گوناگونی -3-1

 (11-11) :از عبارتند هانآ نیترمهم که طوری به ،باشندمی متنوع و گسترده اریبسی سالمت

 .هیتغذ وضع ،یاجتماع طبقه شغل، ،یتجنس سن، رینظ یفرد وی کیژنت عوامل ـ
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 فرهنگی، طیشرا و خاک آب، تیجمع تراکم ،مسکن ،هوا و آب مانند یطیمح عوامل ـ

 .ییایجغراف اقتصادی، اجتماعی،

 ها،یسرگرم و حاتیتفر نوع تحرک، عدم و تحرک ،ییغذا عادات مثل مردمی زندگهای هویش ـ

 .جامعه افراد ریسا با ارتباط نحوه

 ،خدمات ارائه نحوه و جامعهی بهداشتی هااستیس نظیر خدمات ارائه تیفیک و وسعت ـ

های هگرو قبتمرا سالم،ی دنیآشام آب نیمأت ط،یمحی بهساز ون،یناسیواکس وششپ شیافزا

 .خدمات عادالنه عیتوز زین و آن رینظا و کودکان و مادران مانند ،جامعه ریپذبیآس

 ،یجمع ارتباط وسایل و ارتباطات ستمیس ه،یتغذ تیوضع واد،س سطح رینظ یگرید عوامل ـ

ی هایسرگرم و حاتیتفر ،سرانه درآمد میزان ،یاجتماعی اقتصاد طیشرا وها هجاد تیوضع

 .سالمت یارتقاهای هبرنام در مردم مشارکت ،یزندگ به دیام ،سالم

 عنوان به خود تواندمی اندشهرون یسالمت بر کنندهتعیین و ثرؤم عوامل گوناگونی این گمانبی

 گردد. تلقی عمومی سالمت حوزه در هادولت سوی از مقررات تنظیم فرآیند در چالش سومین

 سالمت حوزه در شهروندان به خدمات ارائه بربودنزمان و بربودنهزینه -4-1

 نشان جهان سطح در هادولت تاریخی تجربه چنانکهای(: بودجه و زمانی یها)محدودیت

 و حقوق وضعیت به مطلوبی چندان توجه که اقتدارگرایی یهادولت از نظر صرف است، داده

 شهروندان یهاآزادی و حقوق برای که ییهادولت از دسته آن اند،نداشته شهروندان یهاآزادی

 ریزی،برنامه سیاستگذاری، طریق از حقوق آن تحقق جهت در و بوده قائل احترام و ارزش خود

 و بربودنهزینه مقوله دو با خود اقدامات تمامی در ،اندکوشیده حمایتی مقررات تنظیم و قانونگذاری

 اند.بوده مواجه سالمت حوزه در شهروندان به خدمات ارائه بربودنزمان

 تحقق در هادولت اراده از خارج بنیادین یهامحدودیت عنوان به امر دو این است بدیهی

 لحاظ به ناگزیر هادولت رو این از است. داشته وجود وارههم شهروندان میعمو سالمت بر حق

 توسعه یهاهبرنام و سالمت حوزه در انجام حال در یهاسیاستگذاری با ارتباط در دو آن نمودن

 باشند.می عمومی سالمت حوزه در اتمقرر تنظیم و قانونگذاری و درمانی و بهداشتی خدمات

 موارد و عام طور به سالمت حوزه به بودجه تخصیص توضعی با ارتباط در روشنی به ،امر این

 باشد.می مالحظه قابل زنی خاص صورت به آن ذیل طرح قابل مختلف
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 از کلی طور به: سالمت حوزه در گیریتصمیم در آشفتگی و هادولت تغییر -5-1

 خاص یهاهبرنام و اهداف بر بنا مجریه، قوه تصدی نامزد شخص هر کنونی عصر در که آنجا

 و مذکور قوه تصدی منظور به شهروندان رأی اخذ به موفق انتخابات برگزاری ایام در شدهارائه

 قابل و پذیرفتنی امری اجرایی یهااولویت وها هبرنام رئوس در تفاوت گردد،می کابینه تشکیل

 تواندمی کشور هر سالمت نظام وضعیت با ارتباط در هادولت رویکرد تغییر ،حال این با است. فهم

 نحوی به باشد مؤثر شهروندان عمومی سالمت بر حق استیفای وضعیت بر توجهی قابل نحو به

 یهاهحوز در انتخاباتی شعارهای ارائه با خود طرفدار سیاسی احزاب طریق از هادولت از بسیاری که

 حقوق تأمین و سالمت نظام وضعیت بهبود یا و مدنی مطالبات سیاسی، یهاآزادی و حقوق

 گیرند.می عهده بر را ملت بر حکمرانی افسار و زده کیهت قدرت مسند بر شهروندان اجتماعی

 یهاسیاست تغییر متعاقباً  و هادولت تغییر دلیل به است ممکن که است جا همین در دقیقاً

 صدر در سالمت نظام و شهروندان عمومی سالمت بر حق به هتوج هااولویت وها هبرنام اجرایی،

 در سالمت مقوله آنکه یا و گرفته قرار شهروندان منتخب جدید دولت اقدامات و هاریزیهبرنام

 به تواندمی خود مهم این که است رو این از گیرند. قرار اجرا و ریزیبرنامه بعدی یهااولویت

 باشد. مطرح سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت برای دیگر بزرگی چالش عنوان

 حوزه در باالدستی مقررات و قوانین با دستیپایین مقررات و قوانین مغایرت -6-1

 در هاارزش و هنجارها از مراتبی سلسله کشور هر حقوقی نظام به توجه با االصول،علی: سالمت

 اشخاص و نهادها از کدام هر که داشته وجود پیشینی طور به موضوعه مقررات و قوانین تدوین

 و قوانین تصویب و تدوین تنظیم، تهیه، در بایستمی مقررات تنظیم و ریقانونگذا حق از برخوردار

 یا و گذارینقانو به اقدام مقررات و قوانین مراتب سلسله این قراردادن نظر ملحوظ با مقررات

 الزامات تأمین عدم ضمن تواندمی سالمت حوزه در امر این رعایت عدم لذا ،نمایند مقررات تنظیم

 و آرا تشتت ایجاد بر عالوه ،باالدستی موضوعه مقررات و قوانین در ندرجم حقوقی تکالیف و

 کامل طور به عمومی سالمت بر حق از یمندبهره از را شهروندان محرومیت ،اجرایی اقدامات

 نماید. یافتنیدست شهروندان برای را حقوق این از کمی میزان تنها یا و گردد سبب

 خصوصی مؤسسات و نهادها منافع با عمومی تمؤسسا و نهادها منافع تعارض -7-1

 وجودی فلسفه به توجه با کلی، طور به: شهروندان به سالمت به مربوط خدمات ارائه در

 مؤسسات و نهادها با عمومی مؤسسات و نهادها اقدامات متفاوت ماهیت نیز و ناهمسان گیریشکل
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 این باشد.می بررسی و تصور قابل دو این برای نیز گوناگونی کارکردهای و اهداف ،خصوصی

 قرار قبول مورد نهادها این سازمانی ساختار از ناپذیرجدایی جزئی عنوان به که ،منافع تعارض

 تأمین جهت در عمومی مؤسسات و نهادها که گرددمی امر این به منجر عموماً ،است گرفته

 منافع تأمین جهت در نیز خصوصی مؤسسات و نهادها و برداشته گام جامعه و عمومی منافع

 گام ممکن ابزارهای تمامی به توسل با آن نمودنبیشینه و خویش اقتصادی بنگاه و خصوصی

 مشاهده قابل روشنی به زمینه این در خصوصی و عمومی منافع تعارض رو این از بردارند.

 و خود اهداف به یابیدست منظور به خصوصی بخش مؤسسات و نهادها ،مثال طور به باشد.می

 ایجاد ،زیست محیط و طبیعی منابع در تصرف و دخل نظیر ایگسترده ماتااقد سود کسب

 همراه تلفن یهاآنتن از برداریبهره و نصب ایجاد، زا،آلودگی تولیدی صنایع وها هکارخان

 عمومی سالمت وضعیت بر نحوی به تواندمی اقدامات این از کدام هر تردیدبی که نمایندمی

 باشد. اثرگذار منفی نحو به شهروندان

 عنوان به عمومی قدرت به دولت توسل با نخست نگاه در اگرچه ،هاتعارض این فصل و حل

 آن شاهد ترعمیق نگاهی با اما رسد،می نظر به آسان و ساده امری حکمرانی و اراده تحمیل بزارا

 و خدمات ارائه و توزیع تهیه، در مدرن جوامع نظام ساختاری تغییرات به توجه با که هستیم

 یهادشواری با امور این متنظی ،ژاندارم دولت سوی به رفاه دولت از حرکت و شهروندان به کاالها

 روی پیش در یهاچالش ترینمهم از یکی عنوان به ،چالش این باشد.می پذیرنجاما خاصی

 غیر و حقوقی مالحظات قراردادن نظر مد نیازمند سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت

 باشد.می مقررات کنندهتنظیم نهادهای و اشخاص سوی از بسیاری حقوقی

 عمومی سالمت بر حق از حمایت در مؤثر و كافی اجراهای ضمانت وجود عدم -8-1

 اساس بر که است ازینی ریتداب ،یحقوق قاعده هری اجرا از نانیاطمی برا اساساً: شهروندان

 تخلفی هر .شود گرفته ظرن در مزبور قواعدی اجرا از تخلف ردمو دری متناسب العملعکس ،آن

 اجرا ضمانتی حقوق اصطالح د.ینمایم اقتضا را خود خاص العملعکس و اجرا ضمانت اساساً  نیز

 .است اجتماعی ضرورت همین مبین نقانو اعمال در صالحیذی رسم مراجع تیحما یمعنا به

 از تا باشندیم ییاجرا یهاضمانت ازمندین همواره ،یحقوق مقررات و قواعد که است رو این از

 گردد،می مالحظه عمل در چنانکه گردد. حاصل نانیاطم آن ترمطلوب هرچهی اجرا از ق،یطر آن



 5931 وهفتم، تابستانسال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكي 34 

 

ش
چال

 و ها
ت

اما
الز

 
ت

دول
 ها

 در
یم

نظ
ت

 
ت

ررا
مق

 
 در

زه
حو

 
ت

الم
س

 

 یهاچالش ترینمهم از یکی عنوان به نیز سالمت حوزه در مؤثر و کافی اجراهای ضمانت وجود عدم

 است. حقوقی اندیشیچاره و تدبیر رسی،بر مستلزم سالمت حوزه در مقررات تنظیم

 سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت اتالزامـ 2

 شهروندان عمومی سالمت تأمین قبال در مسؤول نهاد عنوان به دولت گردید، بیان چنانکه

 و ابزار از استفاده موارد این ترینمهم از ییک گمانبی که است خاصی اجرایی اقدامات دارعهده

 دارابودن دلیل به مقررات تنظیم امروزه باشد.می گذاریمقررات یا مقررات تنظیم قانونی یاراخت

 و کارآیی اصل و امور انجام در سرعت اصل تخصص، اصل مثل اصولی رعایت و بسیار مزایای

 باشد.می جامعه و روندشه دولت، مثلت ضلع سه برای بسیاری منافع دارای ،اثربخشی

 و الزامات به ویژه توجه ،مدناکارآ و ناصحیح اقدام گونه هر از احتراز ورمنظ به رو این از

 کنندهتنظیم صالحذی اشخاص سوی از عمومی سالمت حوزه در مقررات تنظیم یهاهبایست

 باالدستی قانونی اهداف اجرای در مؤثری نحو به تواندمی ذیل موارد به پرداختن باشد.می ضروری

 مالک و نموده یآفریننقش شهروندان عمومی سالمت تأمین نتیجتاً  و عمومی بهداشت تأمین و

 گیرد: قرار عمومی سالمت حوزه در مقررات تنظیم در هادولت عمل

 یریشگیپ مراحل یتمام در سالمت حوزه در مقررات یمتنظ در ینگرکل و تیجامع اصل ترعایـ 

 ؛شهروندان مقتدرسازی نحوه و اتامکان و خدمات توسعه بر ناظر مقررات تنظیم نیز و درمان و

 عدم )هماهنگی(، انطباق ،برابری و تساوی ،(استمرار) ثبات ریزی،برنامه اصول رعایتـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم در پاسخگویی و پذیرییتمسؤول تبعیض،

 و یمقطع یهامیتصم اتخاذ از احراز و زیپره و هنجارها و قوانین مراتب سلسله ترعایـ 

 در ارگانیک( و عادی قوانین اساسی، )قانون باالدستی موضوعه مقررات و نیقوان گرید با ریمغا

 ؛سالمت هحوز در مقررات تنظیم

 بر ناظر یالمللنیب یهاونیکنوانس مفاد و شهروندی حقوق و یبشر حقوق اتالزام ترعایـ 

 حوزه در مقررات تنطیم ندیفرآ در عمومی سالمت و بهداشت از برخورداری در شهروندان حق

 ؛سالمت

 مقررات تنظیم قالب در شهروندان از حمایت الزم حقوقی کارهای و ساز تمهید و بینیپیشـ 

 صیانت و حمایت جهت مناسب کیفری و مدنی ایاجراه ضمانت تعیین و سالمت حوزه در بخشی

 ؛مقررات و قوانین اجرای راستای در شهروندان عمومی سالمت بر حق از
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 تنظیم ندیفرآ در سالمت حوزه در اجرایی یهاهبرنام و هااستیس میان گراییهم ایجادـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات

 چگونگی با ارتباط در بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه مدون اجرایی یهاهبرنام بینیپیشـ 

 توسعه منظور به سالمت حوزه در مقررات تنظیم طریق از شهروندان عمومی سالمت تأمین

 ؛کشور در سالمت حوزه امکانات و خدمات یجیتدر

 هحوز در مقررات تنظیم در داروها و خدمات ارزیابی قابل یهاهسنج و هاشاخص تعیینـ 

 ؛سالمت

 مقررات یمظتن در اصول بر منطبق و کارآمد گرا،نتیجه بنیان، دانش علمی، کردروی اتخاذـ 

 و انیبن دانش یتجرب و یعلم شواهد بر ااتک با حوزه این در مقررات تنظیم و سالمت حوزه در

 ؛یالمللنیب و یداخل یاتکا قابل و مندنظام یدانیم اتمطالع جینتا از یریگبهره

 کشورهای در سالمت حوزه در در مقررات تنطیم ندیفرآ در مذهبی و دینی نیمواز ترعایـ 

 اسالمی؛ غیر کشورهای در عرفی و ینید موازین رعایت و اسالمی

 اشخاص کارگیری به و سالمت حوزه در مقررات تنظیم فرآیند در تخصص اصل ترعایـ 

 ؛سالمت حوزه مقررات نویسپیش تهیه جهت تجربه با و متخصص ،صالحیذ حقوقی و حقیقی

 ندیفرآ در جامعه یبوم فرهنگ و باورها و هاارزش نیز و رسمی مذاهب و ادیان به احترامـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم

 ریغ و میمستق یمتول ینهادها یکارشناس اتشنهادپی و نظرات قراردادن نظر ملحوظـ 

 نظر اعالم در هاآن مشارکت شرایط تمهید و متسال حوزه در مقررات یمظتن فرآیند در میمستق

 ؛جدید مقررات تنظیم از پیش

 متولی و مسؤول یهاسازمان و انهاده از کی هر قانونی یفلتکا خصوص در شفافیت ایجادـ 

 و امور ترمطلوب هرچه انتظام منظور به سالمت حوزه در مقررات تنظیم ندیفرآ در سالمت

 ؛نظر مد اهداف به یابیدست در عیتسر

 رقابت توسعه و ایجاد منظور به سالمت حوزه در ارائه قابل خدمات تعرفه سقف تعیینـ 

 ؛شهروندان رضایت سطح و کارآیی میزان افزایش نیز و خدمات این کنندگانارائه نمیا

 ترکم تعرفه با سالمت حوزه خدمات ئهارا منظور به الزم حقوقی کارهای و ساز بینیپیشـ 

 ؛باالتر اثربخشی میزان و کیفیت و
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 یاساس یداروها مطلوب نیتأم خصوص در الزم قانونی و حقوقی کارهای و ساز بینیپیشـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم در شهروندان

 و اقشار از برخی برای عمومی سالمت حوزه در بیشتر قانونی حمایتی یهاپوشش یجاداـ 

 افراد و خاص یهابیماری دارای افراد سالمندان، کودکان، و مادران نظیر ،پذیرآسیب یهاهگرو

 ؛هاآن به خاص خدماتی و مالی یالتتسه و هاکمک اعطای و معلولیت دارای

 خصوصی بخش گذاریسرمایه جذب منظور به الزم قانونی و حقوقی راهکارهای بینیپیشـ 

 مالی تأمین منظور به الزم شرایط تمهید نیز و سالمت حوزه در خدمات ارائه و فعالیت جهت

 حوزه؛ این در زرگب یهاهپروژ

 و امکانات نادرست صیتخص از پرهیز و خدمات و امکانات بهینه و صحیح تخصیصـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم در خدمات

 به توجه با سالمت حوزه در مقررات تنظیم در مالی کرد هزینه میزان و نحوه بینیپیشـ 

 و باالدستی قوانین اساس بر کشور سالمت نظام مختلف یهابخش به بودجه تخصیص وضعیت

 ؛کشور سالیانه بودجه قانون خاص طور به

 وسایل از گیریبهره با سالمت حوزه در شهروندان به هنگام به آموزش و رسانیاطالعـ 

 در شهروندان دسازینتوانم منظور به مطبوعات و اینترنت تلویزیون، رادیو، نظیر جمعی ارتباط

 ؛حوزه این در مقررات تنظیم در آن بینیپیش و سالمت حوزه

 در نشهروندا جنسی سالمت تأمین خصوص در الزم اجرایی کارهای و ساز بینیپیشـ 

 سالمت؛ حوزه در مقررات تنظیم

 طریق از شهروندان آحاد برای یلیتکم و یدرمان همگانی یهامهیب گسترش و تعمیمـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم

 در مقررات تنظیم در پرستاران، شکان،پز ،مسؤول نهادهای مدنی یتمسؤول بینیپیش ـ 

 ؛شهروندان به وارده خسارت جبران نحوه و متسال حوزه

 دارو کنندگانمصرف حقوق از صیانت و حفظ منظور به الزم حقوقی هایکار و ساز تعیینـ 

 ؛پزشکی تجهیزات و

 تخصصی مراجع و دادگستری قضایی مراجع آرای و ییقضا یهاهیرو مفاد قراردادن نظر مدـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم اداری
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 یسازهیشب ،تینسج رییتغ نظیر پزشکی حقوق در بررسی قابل جدید موضوعات به توجهـ 

 ؛هاآن با ارتباط در الزم مقررات تنظیم و یستیز اخالق و انسان

 به جهانی تجربیات جدیدترین بر منطبق درمان قراردادهای خصوص در مقررات تنظیمـ 

 ؛شهروندان به ترمطلوب هرچه خدمات ارائه منظور

 میزان کاهش جهت زنان یارورب و یباردار با ارتباط در الزم اجرایی کارهای و ساز بینیپیشـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم طریق از نوزادان و مادران میر و مرگ کاهش و کشور در جنین سقط

 و کارگران کار یمنیا و بهداشت حقوق خصوص در الزم حقوقی کارهای و ساز بینیپیشـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم در آمیزمخاطره خاص یهاهحرف فعاالن

 سالمت و (ذهنی) روانی سالمت حوزه دو هر در برابر و همگون حقوقی یهاحمایت یجاداـ 

 استاندارد سطح نیباالتر تأمین منظور به الزم حقوقی کارهای و ساز بینیپیش و (بدنی) جسمانی

 ؛شهروندان برای درمان و بهداشت یروان و یکیزیف

 ارائه متقاضی حقوقی اشخاص آییکار بررسی و صالحیت احراز کارهای و ساز بینیپیشـ 

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم طریق از خصوصی بخش از سالمت حوزه در خدمات

 یارهایمع به شهروندان تمامی برابر یدسترس نیتضم منظور به الزم راهکارهای بینیپیشـ 

 و تامکانا پاک، و سالم هوای ،یدنیآشام سالم آب ،کافی و سالم یغذا رینظ ،یسالمت یاصل

 ؛سالمت حوزه در مقررات تنظیم قالب در سالمت حوزه با مرتبط خدمات

 ارائه وضعیت بر نظارت و پایش منظور به الزم حقوقی راهکارهای و ابزارها بینیپیشـ 

 ؛کشور سالمت نظام چارچوب در دارو و خدمات

 نظرگرفتن در با سالمت حوزه به مربوط مقررات یادوره یهایبازنگر و اتاصالح انجامـ 

 ؛سالمت حوزه مقررات تنقیح و جهان سطح در روزافزون پژوهشی و علمی تحوالت و هاپیشرفت

 نظام ساختار تجدید به توجه با سالمت حوزه در مجدد مقررات تنظیم و زداییمقرراتـ 

 ؛خصوصی بخش یهاظرفیت از استفاده و حوزه این در خدمات ارائه

 مقررات تنظیم در مذکور حقوقی یهاستهیبا و اتالزام ینا رعایت و کارگیری به است بدیهی

 مقررات و نیقوان یاثربخش زانیم باالبردن طریق از تواندیم یمؤثر نحو به ،سالمت حوزه در

 حقوق این بروز و ظهور و شهروندان یعموم سالمت یارتقا یراستا در جامعه، سطح در مرتبط

 .نماید عمل مختلف سطوح در
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 گیرینتیجه

 و بشری حقوق رویکرد دو هر منظر از سالمت بر حق گردید، بیان پژوهش این در نکهچنا

 حقوقی اصول برخی رعایت مستلزم و انکارناپذیر الشمول،عام ،ریفراگ حقی شهروندی حقوق

 سوی از را خاصی اقدامات انجام که نحوی به است هادولت سوی از االجراالزم و تغییرناپذیر

 و قوانین نیز و یالمللبین معاهدات و اسناد از بسیاری در که حق این اید.نممی طلب هادولت

 است، گرفته قرار پذیرش مورد و شناسایی جهان سطح در کشورها داخلی موضوعه مقررات

 به فراملی و ملی حسط در هادولت و مجریه قوای برای را ایویژه حقوقی تکالیف و تعهدات

 آورد.می وجود

 به توجه با ،شهروندی حقوق ذیل در سالمت بر حق شناسایی رسدمی نظر به ،اوصاف این با

 موضوعه مقررات و قوانین بر منطبق داخلی حقوق یافتنیدست و عینی اجراهای ضمانت وجود

 و اکمل نحو به حق این بروز و ظهور برای را الزم زمینه ،معین سرزمینی محدوده چارچوب در

 به تا ساخت خواهد قادر تریمطلوب نحو به را سیاسی جوامع نشهروندا و کندمی فراهم احسن

 شرایط به توجه با کشوریـ  دولت هر است ممکن اگرچه لذا ،یازند دست خویش قانونی حقوق

 باالدستی قوانین و هاریزیبرنامه ،هاسیاستگذاری نیز و خود ایبودجه و مالی مقتضیات و

 شدهتعیینپیش از بندیاولویت از خاص ایمرتبه در را سالمت حوزه در خدمات ارائه خویش

 کیفیت با هادولت سوی از سالمت حوزه در مستمر خدمات ارائه لزوم نفس لیکن دهد، قرار

 شهروندان رضایت و مطلوبیت میزان افزایش بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به ترپایین هزینه و ترباال

 سطح در خوب حکمرانی اجرای در پیشرو یهادولت که امری .باشدمی ناپذیرخدشه امری

 باشند.می آن به بخشیدنعینیت دنبال به نیکی به جهان،

 و جدید نیازهای هنگام به شناسایی منظور به عمومی حقوق اشخاص که است رو این از

 با ثالث اشخاص و حاکمیت میان روابط تنظیم نیز و سالمت حوزه در مندنظام خاص اقدامات

 و مقررات تنظیم از ناگزیر ،جامعه در سالمت خدمات از کنندگاناستفاده همان یا و شهروندان

 حوزه این در شدهوضع مقررات مفاد تحقق از اطمینان حصول جهت الزم نظارت اعمال متعاقباً

  باشند.می

 و سیاسی حقوقی، مختلف جوانب و ابعاد وجود دلیل به سالمت حوزه در مقررات تنظیم

 پرداخته بدان مقاله این در تفصیل به که است خاصی الزامات و هاچالش اهمیت، ایدار اجتماعی
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 حوزه در مقررات کنندهتنظیم صالحذی نهادهای و اشخاص تا گرددمی پیشنهاد رو این از شد.

 حوزه در مقررات تنظیم در مالحظات این قراردادن نظر مد و نمودنرعایت ضمن ،سالمت

 سالمت ترمطلوب چههر تأمین منظور به هدفمند و نگرکل منسجم، جامع، نگاهی با سالمت

 سالمت ارتقای از نظر مد اهداف و آنان رضایت سطح باالرفتن نتیجه در و شهروندان عمومی

 بپردازند. سالمت حوزه در مقررات تنظیم به شهروندان عمومی

 در اصول خالف بر و متعارض گیریتصمیم گونه هر از احتراز لزوم به توجه با همچنین

 بر حق تضمین خواهان یکسو از که کشورهایی در گرددمی پیشنهاد ،زمانی مختلف مقاطع

 سالمت حوزه در امور انتظام عدم از دیگرسو از و هستند خویش شهروندان عمومی سالمت

 به اقدام قانونگذاری مجالس و مقننه قوه در طرحی یا و الیحه تصویب طریق از اند،دیده آسیب

 امر این است بدیهی .نمایند سالمت حوزه در بخشی مقررات دهکننتنظیم نهاد تأسیس و ایجاد

 حقوقی آثار تواندمی اقدام این و بوده انجام قابل نیز ایران اسالمی جمهوری سالمت نظام در

 باشد. داشته دربر سالمت حوزه در شهروندان برای را مثبتی بسیار
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