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  المللي حقوق بشر جايگاه حق بر سالمت در اسناد بين مفهوم و
  حسين آل كجباف

  چكيده
از حقوق بشر، قلمروها و عوامل  المللي براي حمايت ي جامعه بينها با تالش

حق برخورداري از . اند گذاري در تحقق حقوق بشر مورد شناسايي قرار گرفتهتأثير
ي بشري ها يا حق بر سالمتي يكي از حق باالترين استانداردهاي قابل حصول سالمتي

به عنوان  سالمت فردي،. كيد شده استأاست كه در اسناد حقوق بشري بر اهميت آن ت
از اين روي حق بر . شودكرامت هر انساني محسوب مي يها ن مولفهمهمتري يكي از

ميت المللي حقوق بشر به رسسالمتي به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري در نظام بين
هاي مربوط به سالمتي متنوع بوده و داراي ابعاد گوناگوني است حوزه. شناخته شده است

در اسناد حقوق بشري . و اين امر نيز عاملي براي دشواري تعريف حق مزبور شده است
. عمدتاً از سالمت جسمي و رواني و بعضاً از سالمت معنوي و اجتماعي حمايت شده است

هاي معيني و تضمين اين حق داراي مسئوليت تأميني در ارتباط با طور كل ها نيز بهدولت
سالمتي و مطلوب بودن سالمتي  طور كامل بهتوانند ها نميواضح است كه دولت. باشندمي

توانند شرايطي را فراهم آورند كه در آن سالمتي ها ميافراد را تضمين نمايند اما دولت
بر حق . بي به سالمتي براي افراد ممكن گرددافراد مورد حمايت قرار گيرد و دستيا

توان آن را و مي ردالمللي داجايگاه استواري در اسناد حقوق بشري و عرف بين سالمت
اين حق در شمار . هاي حقوقي توسعه يافته دانستنظام پذيرفته شدهدر شمار اصول كلي 

ي ها مترين جلوهدر اين مقاله به مه .حقوق نسل دوم حقوق بشري بر شمرده شده است
صدد پاسخ اين مقاله در .المللي حقوق بشر پرداخته شده است حق بر سالمت در اسناد بين

المللي حقوق بشر  االتي از قبيل اينكه حق بر سالمتي چه جايگاهي در نظام بينؤدادن به س
ها در قبال  دارد؟ مفهوم محتوايي و عناصر سازنده اين حق چيست؟ و انواع تعهد دولت

  باشد؟ حق چه مي اين
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و ابزار  استتحليلي ـ  روش تحقيق استفاده شده در اين تحقيق از نوع توصيفي
  .باشد مياي  و اطالعات مبتني بر روش كتابخانه ها گردآوري داده

  
  واژگان كليدي

  حقوق بنيادين بشريالمللي حقوق بشر،  حق بر سالمت، اسناد بين
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  المللي حقوق بشر سالمت در اسناد بينجايگاه حق بر  مفهوم و

هرچند كه سالمتي و بهداشت فردي مفهومي ذهني و مبهم داشته باشد، اما 
وليت معيني براي ؤدر اين خصوص مس. عاملي مهم در رفاه و كرامت انساني است

بهينه را تضمين كنند، توانند بهداشتي  ميها ن دولت. شود ميها درنظر گرفته  دولت
آن دسته شرايط اساسي محسوب  تأمينترين در  ي هستند كه مناسباما نهادهاي

 كند ميشوند كه بهداشت و سالمت فرد به اتكاي آن حفظ و احياناً بهبود پيدا  مي
  .)173، ص1389، آسبيورن ايده و ديگران(

در جهت حمايت از حقوق بشر، عوامل  المللي بيني جامعه ها درپي تالش
از ميان حقوق . ي قرار گرفتندير مورد شناساثيرگذار در تحقق حقوق بشأت

 1فرهنگي حق به برخورداري از سالمتي يا حق بر سالمتيعي و اقتصادي، اجتما
. در نظام بين المللي حقوق بشر استهاي بنيادين بشري شناخته شده  يكي از حق

قرار ) ل اول حقوق بشرنس( حق حياتحق بر سالمتي در پيوندي ناگسستني با 
عالوه بر . اجتماعي گره خورده است تأميندارد و از سوي ديگر با حق بهداشت و 

اين، حق بر محيط زيست سالم كه در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نيز از 
توان  به اين ترتيب حق بر سالمتي را مي. شود سرچشمه حق بر سالمتي سيراب مي

حق بر  .)30، ص1385زماني، ( حقوق بشر قلمداد نمودهاي مختلف  حلقه ارتباط نسل
ي دارد يدر اسناد ملي و بين المللي جايگاه واالبه منزله حقي از حقوق بشر  سالمتي
حقوقي توسعه يافته  يها توان آن را از اصول كلي پذيرفته شده در نظام و مي

  .محسوب نمود
مللي، منشور ملل متحد ال ترين تجلي حق بر سالمتي در اسناد بين اولين و كلي

سخني از حق بر سالمتي به ميان نياورده است، اما صراحتاً با آنكه منشور . است
استانداردهاي باالتر  يسازمان را ملزم به ارتقا ، آن 2منشور 55ماده ) بند الف(
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دومين . نمايد المللي مربوط به سالمتي مي ي مسائل بينها زندگي و يافتن راه حل
المللي، اساسنامه سازمان بهداشت جهاني در  سالمتي در اسناد بينانعكاس حق بر 

براي نخستين بار حق بر سالمتي در اساسنامه  1946در سال  3.است 1946سال 
4سازمان جهاني بهداشت

 (WHO)  در مقدمه همچنين . ي قرار گرفتيمورد شناسا
ل حصول سالمتي، مندي از باالترين استاندارد قاب اين اساسنامه آمده است كه بهره

ها براي دستيابي به صلح و  ي بنيادي هر انساني است و سالمتي ملتها يكي از حق
ي سازمان جهاني بهداشت، اعالميه  به دنبال اساسنامه. امنيت جنبه بنيادي دارد

ي حق بر  سالمتي را در زمره 25ماده  1در بند ) 1948مصوب (جهاني حقوق بشر 
  .مناسب زندگي قرار داد داردهايمندي از استان بهره

المللي، در  ترين بيان از حق بر سالمتي در اسناد بين ترين و كامل اما روشن
يافت ) 1966مصوب (المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ميثاق بين

اين ميثاق با الهام از اساسنامه سازمان بهداشت جهاني مقرر  12ماده  1بند . شود مي
اي عضو ميثاق حق هركس را به تمتع از بهترين حال سالمتي ه دولت": دارد كه مي

در ادامه به  12ماده  2و بند . "شناسند ميالحصول به رسميت  و روحي ممكن
هاي عضو در تحقق كامل حق سالمتي اتخاذ شود  اقداماتي كه  بايد از سوي دولت

اه حق سالمتي همچنين در اسناد حقوق بشري ديگر هم جايگ. نمايد مياشاره 
 12كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي، ماده  5اي دارد مانند ماده  برجسته

  5.كنوانسيون حقوق كودك 23 ماده زنان، عليه تبعيض اشكال كليه محو كنوانسيون
 .اعالميه جهاني حقوق بشر صراحتاً به حق بر سالمتي اشاره نموده است 25ماده 

دارد كه سطح زندگي او، سالمتي و  هركس حق )الف": در اين ماده آمده است
هاي طبي و خدمات  اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت رفاه خود و خانواده

، بيماري، نقص چنين حق دارد كه در مواقع بيكاريكند و هم تأمينالزم اجتماعي 
گي، پيري، يا در تمام موارد ديگري كه به علل خارج از اراده انسان،  هاعضا، بيو
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. مرار معاش او از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شودوسايل ا
مند  مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره )ب

كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند . شوند
با تالش سازمان جهاني . "كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند

ديگري نيز در  المللي بين، اسناد و معاهدات المللي بينبهداشت و ساير نهادهاي 
 2000در سال . خصوص حق بر سالمتي به تصويب رسيددر المللي بينسطوح ملي و 
به عنوان مرجع صالح براي  6ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميالدي كميته
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در تفسير كلي ماده  يالملل بينتفسير ميثاق 

  .ها را براي ارتقاي حق بر سالمتي شرح داده است قلمرو تعهدات دولت 12
الزم به ذكر است عالوه بر موارد مذكور در همه اسناد حقوق بشري و تمام 

 تا كنون به تصويب 1948المللي بشر كه از سال  ي مربوط به حقوق بينها اعالميه
به اعالميه جهاني استناد شده است، اين امر دليل كافي بر   سازمان ملل رسيده،

المللي عرفي است و رعايت  اي از حقوق بين عنوان قاعده پذيرش حق بر سالمتي به
  .باشد آن در جهت ارتقاي حق بر سالمتي براي همه كشورها الزامي مي

  
  مفهوم و قلمرو حق بر سالمتي

هاي  ر سالمتي در بين عموم مردم ممكن است با مراقبتهرچند كه مفهوم حق ب
اي فراتر از اين  اما حق بر سالمت مفهوم و گستره ،درماني و بهداشتي همراه باشد

تواند داشته باشد و ممكن است شامل سطح وسيعي از عوامل و ابعادي  ميمفهوم 
ردن به گستره براي پي ب :لذا ؛باشد كه براي داشتن زندگي سالم، ما را كمك نمايد

المللي  الزم است نگاهي به اسناد بين  قلمرو و محتواي حق بر سالمتي، مفهومي، 
شناسايي جهاني حق بر سالمت به معناي روشن بودن . مربوط به اين حق بياندازيم

طور كامل نيست و در واقع تبيين حق بر سالمت  مفهوم و محتوي اين حق به
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عوامل مهمي كه باعث دشواري ارائه تعريف . كاري بسيار دشوار و پيچيده است
  :عبارتند از ،گردد ميجامعي از حق بر سالمتي 

  
  نارسايي تعبير حق بر سالمتي. 1

سالمتي در معناي لغوي محدود به كاركرد عادي و بهينه يك ارگانيزم در حالتي 
ي اساسنامه سازمان  مقدمهاما در . شود فارغ از مريضي يا ناهنجاري اطالق مي

سالمتي عبارت است از «: داشت جهاني از سالمتي چنين تعريف نموده استبه
كامل جسمي، رواني، اجتماعي و تنها به نبود بيماري اطالق وضعيت رفاه 

  .)345، ص1390عباسي، ( » شود مين
يعني نسبت به اشخاص و محيط . اي است كه جنبه نسبي دارد لهأسالمتي مس

بيماري هم . متفاوت باشد مكن است كامالًزندگي و نوع فعاليت و كار آنان م
ممكن است جنبه موقت يا ناپايدار داشته باشد و يا خود امري طبيعي در برخي 

توان گفت فردي كه به حمله ناگهاني  نمي مثالً. شرايط و نسبت به برخي افراد باشد
توان گفت  البته مي.  7شود سالمتي خود را از دست داده است دريازدگي دچار مي

از  .)1378دهخدا، علي اكبر، ( عافيت و تندرستي سالمتي يعني فقدان بيماري مستمر و
 د نبايد آن را به حق بر سالم بودن،شو اين روي وقتي سخن از حق بر سالمتي مي

  .اتوان شدن و امثال آن تعريف كردن  مريض بودن، 
ار بردن ك هبا توجه به اين مطلب در انتخاب تعبير درست براي چنين حقي و ب

حق بر "با اين كه عبارت . اختالف نظر وجود دارد  ترين واژه براي آن، مناسب
حق بر "  ،"حق بر مراقبت سالمتي"تعابيري چون   تري دارد، كاربرد وسيع "سالمتي

گيرد  هم مورد استفاده قرار مي "حق بر حمايت از سالمتي" و "مراقبت پزشكي
)(Mahoney,K.E. 1993: 481-482.  
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رسد تعبير حق بر سالمتي داراي نارسايي  ميبه نظر وجه به مطالب فوق با ت
كه برداشت متعارف از آن، حق بر مريض نشدن، ناتوان و پير  است، عالوه بر اين

تر از حق بر مراقبت پزشكي و  نشدن و امثال آن نيست، مفهومي بسيار گسترده
دليل كاربردي مراقبت سالمتي و حتي حمايت از سالمتي دارد و به همين 

 به بيان ديگر، تعبير حق بر. المللي يافته است تر به خصوص در سطح بين عمومي
تر از اصطالحات ياد شده  اي است كه محتوي وسيع سالمتي، عبارت كوتاه شده

  .و از اين جهت بر آنان ترجيح دارددارد 
  
  ربوط به سالمتيي مها تنوع ابعاد و حوزه .2

، وجود ابعاد افزايد تعريف حق بر سالمتي مي عامل ديگري كه به دشواري
 .گردند ميي متنوعي است كه به سالمتي مرتبط ها گوناگون براي سالمتي و حوزه

از سالمتي جسمي و رواني و  المللي كه مورد اشاره قرار گرفت، عموماً در اسناد بين
ر مورد اگر هم توافقي نسبي د. از سالمتي معنوي و اجتماعي سخن رفته است بعضاً

سالمتي جسمي وجود داشته باشد، يافتن اجماع و اتفاق نظر بر سر ساير ابعاد 
اگر به سالمتي روحي يا رواني اشاره كنيم مشخص  .سالمتي بسيار دشوار است

چيست ؟ فردي كه از نظر رواني  نيست كه منظور از سالمتي روحي يا رواني دقيقاً
باشد؟ البته ممكن است كه شخص از  ميشود، داراي چه خصوصياتي  سالم تلقي مي

ي مبارزه با برابر ابتال به بيماري و تواناي نظر جسمي فردي قوي و مقاوم در
 اما از نظر ،ابعاد محيط فيزيكي خود را داشته باشد مشكالت جسمي و ديگر

  .وضعيت روحي ناسالم به حساب آيد
سالمتي رواني كه معيار واحد و روشني براي تعيين  بايد توجه داشت به اين

صورتي از نظر رواني سالم است كه اند فرد در برخي گفته مثالً. وجود ندارد
برخي ديگر معتقدند  .)1383 آبادي، شفيع( كاركرد و رفتار منطقي خوبي داشته باشد
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فرد سالم به لحاظ رواني كسي است كه رفتار او همانند اكثر همگنان خود باشد 
  .)544، ص1390يوسف كريمي، : ، ترجمهربر.اس(

سو و  ي بسيار متنوعي در تحقق و تداوم اين وضعيت و توانايي از يكها حوزه
اين وضعيت انساني : اوالً باشند؛ يد آن از سوي ديگر دخيل ميثر ساختن و تهدأمت

محيط زيست سالم، آب سالم . يي براي حفظ و تداوم استها وابسته به پيش شرط
ي ها حق با بهداشت، و نظافت اي، حرفه و كاري مسال شرايط سالم، تغذيه آشاميدني،

حق حيات، حق بر غذا، مسكن و پوشاك، حق : كند بشري ديگري ارتباط پيدا مي
  .آزادي بيان و دسترسي به اطالعات، حق بر شغل و حق بر آموزش و پرورش

سالمتي وضعيتي بسيار شكننده و لرزان است كه همواره در معرض تهديد : ثانياً
جلوگيري يا كاستن از عوامل له خود مستلزم أاين مس. باشد يو آسيب م

گرداندن از سوي ديگر نياز به باز. محيطي است كننده مثل آلودگي زيستتهديد
ي پزشكي ها سالمتي پس از ابتال به عوامل تهديدكننده، وجود امكانات و مراقبت

ي ها از حقاي كه  گونه براين تعريف حق بر سالمتي بهبنا. سازد را ضروري مي
به سالمتي مربوط  يي را كه مستقيماًها همجوار و مرتبط متمايز گردد و حوزه

  .تر خواهد بود بر گيرد، مشكلشود در مي
وقتي عبارت حق بر سالمتي به عنوان يك حق بشري مستقل شناخته شده در 

گيرد ، بايد توجه كرد كه سالمتي  المللي موضوع تعريف قرار مي اسناد حقوقي بين
. به همان معناي معمول و متعارف گرفت توان دقيقاً وجود در اين عبارت را نميم

و  ها نامه و دانش ها ، اركان و مراجع سالمتي عمومي، فرهنگيعني تعاريف فالسفه
توان معيار يك اصل و قاعده حقوقي دانست كه در  ي پزشكي را نميها نظام

كلي و گسترده در حقيقت  اين نوع تعاريف. ي خاص قابل اجرا باشدها وضعيت
كار گرفته  هها براي تحقق آن ب ها و منابع دولت نشانگر هدفي است كه بايد تالش

آنچه در علم حقوق  .ران به عنوان چراغ راه تلقي گرددگذا شود و از سوي سياست
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مورد نياز است، اين است كه ضوابطي براي مشخص شدن حق بر سالمتي داشته 
 يها در قبال ارائه خدمات براي ارتقا يم كه دولتيمشخص نما اًباشيم تا بتوانيم دقيق

ن اي شود عدم ايفاي صي دارند و چگونه ميحق بر سالمتي چه تكاليف مشخ
  .وليتي بر دوش دولت نهادتكاليف را به اثبات رساند و مسؤ

  
  حقوق بشر المللي بينجايگاه حق بر سالمت در اسناد 

اي و ملي حقوق بشري، حق بر سالمتي را به  قه، منطالمللي بينبسياري از اسناد 
 توان به مياند كه مختصراً  عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري به رسميت شناخته

 12اعالميه جهاني حقوق بشر، ماده  25ماده  منشور سازمان ملل متحد، 55ماده 
كميته حقوق  14ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نظر كلي شماره 

ميثاق در زمينه به عنوان ناظر بر اجراي مقررات  8و فرهنگي صادي، اجتماعي اقت
، فعاليت كميسيون حقوق بشر و متعاقب آن شوراي حقوق بشر و حق بر سالمتي
  .بيين حق بر سالمتي اشاره نمودهاي سازمان بهداشت جهاني در ت همچنين تالش

  
  )ميالدي 1945(منشور سازمان ملل متحد  55ماده  )الف

. له حق بر سالمتي اشاره شده استأطور ضمني به مس منشور سازمان به 55در ماده 
استانداردهاي باالتر زندگي و پيدا  يدر اين ماده سازمان ملل را موظف به ارتقا

  .اين حق نموده است ت ارتقاينمودن راهكارهاي مناسب در جه
  
  اعالميه جهاني حقوق بشر 25ماده ) ب

اي نشده  ، از حق بر سالمتي صريحاً اشاره9جهاني حقوق بشراعالميه  25در ماده 
خصوص اين حق در اين ماده وجود دارد كه شايسته اما نكات مهمي در. است

هركس حق دارد كه سطح زندگي او،  .1": دارد مياين ماده مقرر . مل استأت
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 هاي طبي اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت سالمتي و رفاه خود و خانواده
كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري،  تأمينو خدمات الزم اجتماعي 
ي كه به علل خارج از گي، پيري يا در تمام موارد ديگر هبيماري، نقص اعضا، بيو

، وسايل امرار معاش او از بين رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي اراده انسان
ارند كه از كمك دولت و مراقبت مادران و كودكان حق د .2. برخوردار شود
كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا . مند شوند مخصوصي بهره

اين . "آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند
كه شامل شرايطي كه  "حق بر سطح آبرومند زندگي"توان حاوي  ماده را بيشتر مي
  .كننده حق بر سالمتي منعكس دانست و نه دقيقاً ،رد كافي باشدبراي سالمتي ف

حق برخورداري از : اين ماده دو حق به هم مرتبط ذكر شده است 1در بند 
طور كامل  اش به استانداردي از زندگي كه در آن نيازهاي اساسي فرد و خانواده

انچه فردي در شود و چن اين نيازهاي اساسي شامل سالمتي و رفاه مي. برآورده شود
سالمتي معيار . مين شده استأوضعيت مطلوب سالمتي و رفاه باشد، حق فوق ت
در اين بند ابزار دستيابي به اين . تحقق حق بر حداقلي از استاندارد زندگي است

معناي حق بر استانداردي كافي از زندگي اين نيست كه همه . حق ذكر نشده است
كرامت و استقالل فرد كه . ه وي داده شودب آنچه الزمه زندگي اوست مستقيماً

كند دست نياز به سوي ديگران از جمله  مبناي كلي نظام حقوق بشر اقتضا مي
  .دولت دراز نكند

ي اساسي خود را ها به تعبير ديگر، خود فرد بايد با تالش و منابع خود نياز
ي و اجتماعي مين اين نيازها توسط خود فرد مستلزم نظامي اقتصادأاما ت. مين كندأت

وظيفه دولت در اين ميان، . نجامداي بي تالش فردي به چنين نتيجهاست كه در آن 
حراست و حفاظت از چنين حقي با برقراري چنين نظامي است نه تبديل شدن به 

ام و حمايت است تعهد دولت در درجه اول تعهد به احتر. صندوق خيريه گداپرور
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عال حق بر استاندارد كافي از زندگي در حالت بنابر اين تابع ف. نه تعهد به ايفا
مين أهاي اقتصادي براي ت به اين معنا كه فعاليت. عادي و معمول، خود فرد است
 .)Eide and others, 1995:63(شود  معاش با تالش خود وي آغاز مي

حق بر   اعالميه جهاني به آن تصريح شده است، 25ماده  1حق دوم كه در بند 
نقص عضو و ساير  بيكاري،  جتماعي در صورت فقدان سالمتي، مين خدمات اأت

طور موقت يا دائم قادر  در اين مواقع شخص به. موارد خارج از اراده فرد است
حق دوم در حالتي غيرعادي به شخص . مين كندأنيست حق اول را با تالش خود ت

. ي استاي از خدمات اجتماع گيرد و مستلزم دسترسي مستقيم به شبكه تعلق مي
هايي باشد كه نتواند  يعني چنانچه شخصي فاقد سالمتي باشد يا در ساير وضعيت

، حق أمين كنداش و از جمله خدمات پزشكي را ت نيازهاي اساسي خود و خانواده
  .مين كندأمطالبه آنها را دارد و دولت متعهد است اين حق را ت

  
  فرهنگيميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و  12ماده  )ج
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صراحتاً در زمينه حق بر  12اده م

در اين ماده چنين آمده . الملل حقوق بشر اشاره نموده است سالمتي در نظام بين
  :است
كس را به تمتع از بهترين حال سالمتي و هاي عضو ميثاق حق هر دولت .1"

  .شناسند الحصول به رسميت مي روحي ممكن
استيفاي كامل اين حق  تأميني كه كشورهاي طرف اين ميثاق براي تدابير .2

  :امور ذيل خواهد بود تأميناتخاذ خواهند كرد، شامل اقدامات الزم براي 
گ و مير كودكان و رشد سالم تقليل ميزان مرده متولد شدن كودكان، مر) الف
  آنان؛
  بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات؛) ب
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ها،  اي و ساير بيماري گير، بومي، حرفه هاي همه يري و معالجه بيماريپيشگ) ج
  .ها همچنين مبارزه عليه اين بيماري

هاي پزشكي براي  مراجع پزشكي و كمك تأمينايجاد شرايط مناسب براي ) د
  ".عموم در صورت ابتال به بيماري

اقدامات آن نيز  2اين ماده به حق بر سالمتي پرداخته شده و بند  1در بند 
  .باشد ضروري براي نيل به اين حق مي

  
  10كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )د

تفسير عمومي شماره  2000مه  11كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 
هدف . را در زمينه حق بر باالترين  سطح قابل وصول از سالمتي صادر نمود 14

به كشورهاي عضو ميثاق و اجراي آن و نظر كلي كميته ارائه كمك و مساعدت 
تفسير عمومي كميته از چند . دهي آنها دانسته شده است گزارش ايفاي تعهدات، و

توان  نكات مقدماتي نظر كميته را مي. نكته مقدماتي و پنج بخش تشكيل شده است
  )551ـ550، صص1387متيوسي، ( :چنين خالصه كرد

ي بشري ديگر ها و براي اعمال حق حق بر سالمتي ، حق بشري بنيادي است. 1
هر انساني حق دارد از باالترين سطح قابل . باشد ناپذير مي ضروري و اجتناب

  .أم با كرامت برخوردار شودوصول سالمتي منجر به زندگي تو
  .المللي دارد اي در اسناد متعدد بين حق بر سالمتي جايگاه ويژه. 2
ي بشري مندرج در ها با ساير حق حق بر سالمتي پيوند نزديك و تنگاتنگي. 3

ي مرتبط با سالمتي ها اين حق. دارد و به تحقق آنها وابسته است منشور حقوق بشر
حق بر غذا، مسكن، شغل، آموزش و پرورش، كرامت : شامل موارد ذيل است

انساني، حيات، عدم تبعيض، برابري، ممنوعيت شكنجه، حريم خصوصي، دسترسي 
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و  ها و ساير حق ها اين حق. ل، اجتماعات و جابجاييبه اطالعات و آزادي تشك
  .پردازد ميالينفك حق بر سالمتي  يبه اجزا ها آزادي
حق بر سالمتي محدود به حق بر مراقبت سالمتي نيست و عبارات صريح . 4
ميثاق حاكي از آن است كه اين حق دربر گيرنده طيف وسيعي از اعمال  12ماده 

دهند تا در آن مردم بتوانند  شرايطي را گسترش مياقتصادي است كه  ـاجتماعي 
ي اصلي نظير غذا، تغذيه، ها لفهؤحق بر سالمتي داراي م. زندگي سالمي داشته باشند

قابل شرب، بهداشت و نظافت، شرايط  دسترسي به آب آشاميدني سالم و مسكن،  
  .امن و سالم شغلي، و محيط زيست سالم است

  :عبارتند از پنج بخش متن اصلي نظر كميته
  ،)7ـ29بندهاي (ميثاق  12محتوي هنجاري ماده  .1
  )30ـ45بندهاي (هاي عضو  تعهدات دولت .2
  )46ـ52بندهاي ( 12ماده نقض تعهدات  . 3
  )53ـ62بندهاي (اجراي حق بر سالمتي در سطح ملي  .4
  )63ـ65بندهاي (ي عضو ها تعهدات بازيگران ديگر غير از دولت .5

حق بر سالمتي داراي   حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، از ديدگاه كميته
، حق بر سالمتي حقي به بيان ديگر. است ها و استحقاق ها دو عنصر كلي آزادي

  .متشكل از دو بعد كلي سلبي و ايجابي است
حق شخص بر كنترل سالمتي و جسم خود و توليد مثل و : شامل ها اين آزادي

درمان و آزمايش پزشكي بدون   آزادي از شكنجه، حق آزادي از مداخله مانند حق
دهد در استحقاق  يي كه حق بر سالمتي به افراد ميها اما استحقاق. شود رضايت مي

گيرد، كه برابري  كلي آنان نسبت به نظامي از حمايت از سالمتي جاي مي
ور از منظ . مين كندأمند شدن از باالترين استاندارد سالمتي را ت ها براي بهره فرصت

هاي  شرط باالترين استاندارد سالمتي باالترين سطح از سالمتي مستلزم پيش
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. اقتصادي و منبعي است كه هر كشوري در اختيار دارد ـبيولوژيكي و اجتماعي 
از دريچه رابطه  توان صرفاً كميته معتقد است كه ابعادي وجود دارد كه نمي

تواند سالمتي كامل  خاص دولت نميطور  به. ها و افراد مورد توجه قرار داد دولت
. حمايت ارائه دهد قدان سالمتي، را تضمين كند و در برابر هر علت محتمل ف

حق بر سالمتي را بايد ": رسد كميته با اين تحليل به عبارتي كليدي در نظر خود مي
و شرايط متنوع ضروري براي تحقق   مندي از تسهيالت كاالها، خدمات، حق بهره
  ".طح قابل وصول از سالمتي دانستباالترين س

به نظر كميته، چهار عنصر ضروري براي حق بر سالمتي كه در تمام اشكال و 
، 11اختيار بودن در: دهد اين چهار عنصر عبارتند از انجام مي  سطوح آن جريان دارد،

  .)(J.M. Mann et al,1994 14و كيفيت  13قابل پذيرش بودن ، 12ندر دسترس بود 
  

  حق بر سالمت
  
  
 
 
 
  

  آب، فاضالب، غذا، تغذيه مناسب،محيط كار سالم،حق بر بهداشت
  محيط زيست                                شغل مناسب، تحصيالت، اطالعات و غيره

  
  و كيفيت قابل پذيرش بودن در دسترس بودن،اختيار بودن،در
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مات مزبور بايد به در اختيار بودن به اين معناست كه تسهيالت كاالها و خد
البته نوع دقيق اين . مقدار و كيفيت كافي در داخل كشور عضو مهيا و آماده باشد

تصادي دولت عضو تفاوت خواهد امكانات برحسب عوامل متعدد از جمله توسعه اق
ثر در سالمتي نظير آب ؤبا اين همه اين امكانات بايد شامل عوامل اصلي م. داشت

ها و ساير  كلينيك  ها، مارستانيتسهيالت كافي نظافت، ب  آشاميدني سالم و مطمئن،
مد رقابتي آاي كه در ديده پزشكي و حرفه پرسنل آموزش  اماكن مربوط به سالمتي،

  .گردد ،داخلي دارند
باشد كه تسهيالت كاالها و خدمات مربوط  ميقابل دسترس بودن به اين معنا 

پذيرترين يا به حاشيه رانده  ويژه آسيب به سالمتي بايد در دسترس همگان به
ل نژادي و غيره و بدون هيچ تبعيضي مبتني بر دالي ي جمعيتها ترين بخش شده

، قابل دسترس عدم تبعيض: خود ابعاد چهارگانه دارد  در دسترس بودن،. قرار گيرد
كه مردم بتوانند از عهده پرداخت  (قابل دسترس بودن اقتصادي  بودن فيزيكي، 

، كريون(و قابل دسترس بودن اطالعات مربوط به سالمتي ) برآيند ي آنهاها هزينه
  .)570ـ550صص حبيبي مجنده،: ه، ترجمآر.متيوسي

قابل پذيرش بودن هم به معناي آن است كه تمام تسهيالت كاال و خدمات 
 ،ها اقليت  سالمتي بايد با مراعات اخالق پزشكي و درنظر گرفتن فرهنگ افراد،

مالحظه مقتضيات جنسي و چرخه حيات و البته با احترام به ها و جوامع و  ملت 
خره، كيفيت اين امكانات هم بسيار با و باأل. صول رازداري در اختيار نهاده شودا

طيف متنوع امكانات بايد از نظر علمي و پزشكي نيز مناسب و داراي . اهميت است
داروهاي   پزشكي،اين امر از جمله مستلزم پرسنل كارآزموده . كيفيت خوبي باشد

 همچنين تجهيزات بيمارستاني،. ييد شده علمي و داراي تاريخ مصرف معتبر استأت
 ييد داشته باشندأآب آشاميدني سالم و نظافت و غيره نيز بايد كيفيتي مورد ت 

  .)همان(
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  ي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشرها گزارش )د
مهمترين ركن سازمان  ميالدي به عنوان 2006كه تا سال  15كميسيون حقوق بشر

گرديد، فعاليت خود را بر حقوق  ميملل متحد در توسعه نظام حقوق بشر محسوب 
هيچ فعاليتي  توان ادعا كرد كه تقريباً مي ،مدني و سياسي متمركز ساخته بود

درخصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به خصوص در مورد حق بر 
ين امر مهم را به سازمان بهداشت جهاني ا كميسيون ظاهراً اين  .سالمتي ننمود

طور جدي پيگيري نمود در سال  تنها موردي را كه كميسيون به. واگذار كرده بود
ي ها و حقوق بشر اشخاص داراي ناتوانيالدي در زمينه دسترسي به داروها مي 2002

 31/2002جسمي طي قطعنامه به شماره 
اي براي تهيه  اقدام به تعيين مخبر ويژه  16

وصول سالمتي  مندي از باالترين استاندارد قابل گزارش از حق همگان به بهره
  .جسمي و رواني بود

  :در قطعنامه فوق وظايف ذيل براي مخبر ويژه مشخص شده بود كه عبارتند از
درخواست دريافت اطالعات مربوط به حق سالمتي از تمام   گردآوري،  )الف
  ربط؛ منابع ذي
  ي عمليات؛ها ربط در زمينه حوزه مام بازيگران ذيگفتگو و بحث با ت  )ب
 گزارش وضعيت حق بر سالمتي در سراسر جهان از جمله قوانين،  )ج

  ي خوب و موانع مربوط به اين حق؛ها رويه  ،ها مشي خط 
ثر در پيشبرد و حمايت از حق ؤيي در زمينه اقدامات مقتضي مها ارائه توصيه) د

  .17بر سالمتي
در شوراي حقوق  A/HRC/RES/18/1قطعنامه شماره نيز  2011سپتامبر  28در 

بشر سازمان ملل متحد راجع به حق بر آشاميدن آب سالم به عنوان يكي از 
  18.ي حق استاندارد مناسب زندگي تصويب گرديدها مؤلفه
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  سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سالمتي براي همه )ه
ه عنوان اولين آژانس تخصصي ملل ب 1948سازمان بهداشت جهاني كه در سال 

نويس  نقشي كليدي در تهيه و پيش  )265، ص1389 غفوري، (سيس گرديد أمتحد ت
كه اين  با اين. ميثاق داشته است 12ويژه ماده  همقررات مربوط به حق سالمتي و ب

ي ها ها و بيانيه اما فعاليت شود،  ي حقوق بشري محسوب نميها سازمان در زمره نهاد
  .باشد ثر ميؤاستخراج عناصر سازنده حق بر سالمتي بسيار م آن در

مندي از باالترين استاندارد قابل حصول  در مقدمه اساسنامه اين سازمان بهره
نقطه تمركز اين  19.ي بنيادي هر انساني شناخته شده استها سالمتي، يكي از حق

ه باالترين سطح ها ب مراقبت اوليه سالمتي است كه به دستيابي همه ملت راهبرد، 
برنامه . تعريف شده است  ممكن از سالمتي متناسب با منابع در اختيار يك كشور،

آموزش درخصوص مسائل و : شود مراقبت اوليه سالمتي، شامل موارد ذيل مي
ي پيشگيري و كنترل آنها، گسترش ها مشكالت رايج مربوط به سالمتي و شيوه

ه صحيح، عرضه كافي آب سالم و مين مطمئن و كافي غذا و تغذيأعرضه و ت
سازي در  ايمن  مراقبت از سالمتي مادران و كودكان از جمله خانواده،  نظافت اوليه،
درمان   ي رايج محلي،ها ، پيشگيري و كنترل بيماريي مسري مهمها برابر بيماري

               .ي اساسيها مين داروأو جراحات شايع و ت ها درست و مناسب بيماري
)J.M. Mann et al. 1994:6-23(  

مشي بنيادي را به عنوان مبناي خود  راهبرد سازمان بهداشت جهاني چند خط
كند كه در ميان آنها توزيع منصفانه منابع سالمتي ميان كشورها،  شناسايي مي

تر و بهتر از  هماهنگ كردن توسعه سالمتي با توسعه اقتصادي و استفاده كامل 
  اهميت خاصي دارد  سالمتي و توسعه، يمنابع جهان براي ارتقا

(Eight General Programs of work, 1987, p:24). 
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اي را كه به اتفاق آرا به  سازمان بهداشت جهاني قطعنامه 2011در ماه مي 
گونه تبعيضي از  هركس حق دارد بدون هيچ: تصويب اعضا نيز رسيد، مقرر نمود

  20.مند گردد هه صرفه بهرآب آشاميدني سالم، قابل دسترس و مقرون ب
  
  المللي بينساير اسناد  )و

متعدد ديگري كه حق بر  المللي بينتوان به اسناد  ميالذكر  عالوه بر اسناد فوق
لذا براي اجتناب از اطاله . اند اشاره نمود سالمت را به نوعي به رسميت شناخته

ه ديگر در زمينه قابل مالحظ المللي بينبيشتر كالم به ذكر اسامي برخي از اسناد 
  :گردد ميحق بر سالمت به شرح ذيل اكتفا 

 1965كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض نژادي مصوب ) بند ه( 5ماده 
سازد تا حق هر فردي را نسبت به سالمتي  ميهاي عضو را متعهد  ميالدي كه دولت

اد همچنين مو .اجتماعي را تضمين نمايند تأمينعمومي، مراقبت پزشكي و خدمات 
كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان ) ب)(2(14، 12، )و)(1(11
ي عضو را مكلف به تضمين دسترسي يكسان زنان و ها دولت) 1979مصوب (

كنوانسيون حقوق كودك  24ماده . مردان به خدمات مراقبت سالمتي نموده است
بهداشت ول استاندارد قابل حص حق كودك براي برخورداري از باالترين) 1989(

كند بلكه  ينمبراي سالم بودن را ارائه كودك  حقماده، اين . كند يمرا مطرح 
كه در صورت اجرا،  كند را مطرح مي اتخاذ اقداماتي برايكشورهاي عضو  تعهدات
 كه يبيولوژيكي كودك و خطرات هاي زمينهديگر  گرفتن ژنتيك و نظربا در
را تضمين تاندارد قابل حصول بهداشت باالترين اسهستند،  ها آندر معرض ها  بچه
  .) (Cook. 1993:73-86( نمايد مي

الملل راجع به  كنوانسيون بين) بند پ( 45و ) بند د( 43، 28، مواد مضافاً
كنوانسيون  25حمايت از حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده  آنها و ماده 
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سالمتي اختصاص  حق برراجع به حقوق اشخاص معلول به نوعي به موضوع  2006
  .يافته است

  
  اي حقوق بشري جايگاه حق بر سالمت در اسناد منطقه

بيني شده است كه  اي حقوق بشري پيش حق بر سالمت در چندين اسناد منطقه
  :عبارتند از

، )1950(ي بنيادين ها ي جهت ارتقاي حقوق بشر و آزاديكنوانسيون اروپاي
 10، ماده )1996اصالحي سال ( 1961مصوب منشور اجتماعي اروپا  11ماده 

ي يو پروتكل الحاقي كنوانسيون آمريكا) 1969(ي حقوق بشر يكنوانسيون آمريكا
 16ميالدي و ماده  1988حقوق بشر در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  .به رسميت شناخته شده است 1981ي حقوق بشر مصوب منشور آفريقاي
ت در بسياري از قوانين اساسي كشورها عالوه بر اسناد فوق، حق بر سالم

اصل چهل و سوم قانون  1مثالً در اصول بيست و نهم و بند . بيني شده است پيش
  .و بهداشت پرداخته است تأميناساسي جمهوري اسالمي ايران به موضوعات 

  
  ها در قبال حق بر سالمتي تعهدات دولت

شمول نيز  حقي جهان  ،وني گوناگها با حوزه ارتباط حق بر سالمتي عالوه بر
حق . هر انساني در هر جاي دنيا از چنين حقي برخوردار است. گردد ميمحسوب 

 "اعالميه جهاني حقوق بشر از در . بر سالمتي مختص شهروندان يك كشور نيست
گويد كه براي سالمتي و  نسبت به استانداردي از زندگي سخن مي"حق هركس 

اجتماعي و فرهنگي نيز   ميثاق حقوق اقتصادي، .اش كفايت كند رفاه او و خانواده
مندي از باالترين سطح از سالمتي جسمي و  به بهره "شناسايي حق همگان"از 

  .كند هاي عضو ياد مي رواني توسط دولت
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جنبه قراردادي و  الزم به توضيح است كه حق بر سالمتي حقي نيست كه صرفاً
ثاق يا ساير معاهداتي كه اين حق اي داشته باشد و فقط كشورهاي عضو مي معاهده

بلكه حق بر سالمتي حقي  ،مين آن باشندأملزم به ت  در آنها شناسايي شده است،
هاي بنيادي بشري است كه همه  المللي حقوق بشر و از حق مسلم در نظام بين
الي كه ممكن است مطرح گردد اين ؤس. مين آن متعهد هستندأكشورها در قبال ت

؟ و شود ها در قبال حق بر سالمتي شامل چه تعهداتي مي لتاست كه تعهدات دو
  ؟ماهيت اين تعهدات چيست

 
  ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق

المللي است و همچون  اي بين معاهده  اجتماعي و فرهنگي،  ميثاق حقوق اقتصادي،
م با حسن نيت مفاد آن أي آن به اجراي توها كه طرف المللي بينساير معاهدات 

  .)115، ص1385 ،ضيائي بيگدلي(باشند  د ميمتعه
: دايره اول. شود ميها براساس ميثاق شامل سه دايره  فهم ماهيت تعهد دولت

در اين فضاي كلي هر . الملل است فضاي زيست ميثاق است كه همان حقوق بين
براساس   سازد، و خود را به كل مفاد آن ملتزم مي پيوندد  اي مي دولتي كه به معاهده

الملل عام، متعهد است مندرجات آن را نيز به مرحله اجرا بگذارد  ول حقوق بيناص
 ،پيشين(تواند براي فرار از اجراي معاهده به قوانين داخلي خود استناد كند  و نمي

  .)120ص
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مانند ساير شايان ذكر است كه ميثاق 

مدني و سياسي كه تعهداتي سخت بر اسناد حقوق بشري به خصوص ميثاق حقوق 
  .سازد كند ظاهر مي هاي عضو تحميل مي دولت
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ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مشمول همان  در اين نگرش، 
اين . الگوي سه ضلعي تحليل ماهيت تعهد كشورها درخصوص حقوق بشر است

  .تعهد به ايفا ، وتعهد به حمايت  تعهد به احترام،: الگوي سه ضلعي عبارتند از
  

  تعهد به احترام
  
  
  
  
  
  

  تعهد به ايفا    تعهد به حمايت
  

  ها ابعاد تعهدات دولت
: است بعد سه داراي ديگر بشري حق ره همانند سالمتي بر حق قبال در ها دولت تعهدات

.  (Eide, Asbyorn, 2001, p:79) و تعهد به ايفا تعهد به حمايت   تعهد به احترام،
با استفاده  خود،  14و فرهنگي در نظر كلي شماره  ، اجتماعي صاديكميته حقوق اقت

ها در قبال حق بر سالمتي  به تبيين تعهدات دولت از اين الگوي سه بعدي رايج، 
  21.پردازد مي
  
  22تعهد به احترام ـ1

، در حقيقت بعد سلبي تعهدات حقوق بشري بوده و ها اين بعد از تعهدات دولت
به تعبيري ديگر، تعهد به احترام، . باشد ميو احترازها  ها رياي از خوددا شامل دسته

درخصوص حق بر سالمتي، . ها است تعهد به عدم انجام اعمالي خاص يا ترك فعل
مندي از اين حق،  ها در مسير بهره تعهد به احترام به معناي آن است كه دولت
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د نكنند يا موانع يي از افراد ايجاها يي براي افراد يا دستهها موانع و محدوديت
درنظر كلي . (toebes, 1999:661) هاي جاري را مرتفع سازند موجود و محدوديت

كميته، موارد ذيل به عنوان مصاديقي از تعهد به احترام به حق بر  14شماره 
تعهد به خودداري از منع و محدودكردن دسترسي برابر . سالمتي ذكر شده است

. دهنده مربوط به سالمتي ماني و تسكينهمه اشخاص به خدمات پيشگيرانه در
مثل  ها يي از انسانها اجتناب از محروم ساختن يا محدود نمودن دسترسي گروه

به معناي  ها و مهاجران قانوني، طبعاً جويان، اقليت شدگان، پناه زندانيان، بازداشت
احتراز از اجراي . تعميم خدمات سالمتي به آنان است كه نيازمند هزينه است

ي ها مشي دولتي و خودداري از وضع رويه آميز به عنوان خط ي تبعيضها يهرو
آميز در رابطه با وضعيت و نيازهاي سالمتي زنان، اجتناب از ممنوع ساختن  تبعيض
تعهد به . ي مداوا و داروهاي سنتيها تراشي براي مراقبت پيشگيرانه رويه يا مانع

كارگيري مداواي پزشكي اجباري  هب خودداري از بازاررساني داروهاي ناسالم و از
هاي  كنترل بيماري و پيشگيري يا رواني بيماري درمان براي يياستثنا صورت به مگر

تعهد به خودداري از محدود كردن دسترسي به داروهاي ضد آبستني يا . مسري
احتراز از سانسور كردن، . و ابزار حفظ سالمتي جنسي و توليد مثل ها ساير شيوه
جمله آموزش و  ن، يا ارائه نادرست عمدي اطالعات مربوط به سالمتي ازدريغ داشت

. خودداري از منع مشاركت مردم در مسائل مربوط به سالمتي. اطالعات جنسي
واسطه  به قانوني هوا، آب، و خاك، مثالًهد به اجتناب از آلوده ساختن غيرتع

خودداري از . لتسيسات تحت مالكيت دوأي صنعتي مراكز و تها ضايعات و زباله
اي، بيولوژيكي يا شيميايي يا آزمايش آنها در صورتي  ي هستهها استفاده از سالح

اجتناب . كه چنين آزمايشي موجب رها ساختن مواد مضر براي سالمتي انساني شود
در خالل  از محدود كردن دسترسي به خدمات سالمتي به عنوان اقدامي تنبيهي مثالً

  23.الملل بشردوستانه قض حقوق بينمخاصمات مسلحانه و يا ن
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  24تعهد به حمايت ـ2
اين بعد . شود ميي ثالث بيان ها تعهد به حمايت از حقوق فرد در برابر تجاوز طرف

در اين زمينه . متضمن اجتناب از نقض حق و مانع شدن ديگران از نقض آن است
. پردازد مييي براي تعهد به حمايت از حق بر سالمتي ها نيز كميته به ذكر نمونه

ها به تصويب قوانين يا اتخاذ ساير اقدامات در جهت تضمين  تكاليف دولت
ي ها برابر به مراقبت از سالمتي و خدمات مرتبط با سالمتي كه طرف دسترسي

سازي بخش سالمت متضمن تهديدي  تضمين اينكه خصوصي .كنند ثالث عرضه مي
، و كيفيت تسهيالت كاالها و براي در اختيار بودن، در دسترس بودن، مقبول بودن

تعهد به كنترل بازاررساني تجهيزات پزشكي و داروها  .خدمات سالمتي نباشد
توسط اشخاص ثالث، اطمينان از اينكه شاغالن در بخش پزشكي و ساير افراد 

، مهارتي، و موازين ، حائز معيارهاي مناسب تحصيلياي در بخش سالمت حرفه
ي اجتماعي يا ها ها به تضمين اينكه رويه ه دولتوظيف .اخالقي و رفتاري باشند

زايمان و تنظيم سنتي زيان بار مانعي براي دسترسي به مراقبت پيش و پس از 
  .خانواده نباشند

  
  25و اجرا ـ تعهد به ايفا3

از . تعهد به ايفا براي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جنبه محوري دارد
حق بر سالمتي به معناي انجام اقداماتي ضروري  يفاها براي اي اين رو تعهد دولت

به عبارتي ديگر، . باشد خصوص سالمتي ميبرآورده ساختن نيازهاي افراد در براي
مندي از حق بر  ها موظفند زمينه برخورداري و امكانات الزم براي بهره دولت

هزينه  حق بر سالمتي به معناي حق دريافت مستقيم و بدون. مين كنندأسالمتي را ت
اما اين حق، وابسته به وجود شرايط و تسهيالت كافي در . امكانات سالمتي نيست

به باالترين سطح  و بدون آنها تالش افراد در نيل. امر مراقبت و سالمتي است
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عللي  به كه دارند وجود افرادي اين بر عالوه .داشت نخواهد ثمري ،سالمتي از ممكن
 .خود و خانواده خويش را ندارند يازهاي سالمتيمين نأخارج از اراده خود توان ت

را در دو بند مورد بررسي قرار  كميته تعهد به ايفا 14شماره كلي در نظر 
مندي از حق بر سالمتي بيان  ساز بهره مواردي از اقدامات زمينه 36در بند . دهد مي

جه قرار مين، و ترويج مورد توأتعهد به ايفا از ابعاد تسهيل، ت 37شده و در بند 
كم به جهت  ها، دست ذكر اين موارد و مصاديق از تعهدات دولت. گرفته است

شايد تمام اين اقدامات را بتوان تحت . باشد شناخت گستردگي و تنوع آنها الزم مي
طرح جامع و تفصيلي براي تحقق حق بر "، يا "خط مشي ملي سالمتي"عنوان 
ي سياسي و حقوقي ها ي در نظامشناسايي كافي حق بر سالمت. جاي داد "سالمتي

. ها در قبال حق بر سالمتي است تعهدات دولت يداخلي عامل كليدي در ايفا
عادي و طور مستقيم و در موارد غير هاي عضو ميثاق همچنين متعهد هستند به دولت

هنگامي كه افراد يا گروهي به داليل خارج از كنترل خود قادر نيستند با ابزاري 
ارند، خود به تحقق حق مندرج در ميثاق اقدام كنند، آنها را ياري كه در اختيار د

  .ها بسيار حائز اهميت است اين بعد از تعهدات دولت. كنند
اين . اين بعد در وهله اول به معناي تامين مانع مادي براي دارنده حق است

توسط دولت در اختيار يكايك دارندگان حق قرار  منابع ممكن است مستقيماً
ربط به جهت ارائه  از طريق يارانه به مراكز ذي طور غيرمستقيم و مثالً هبيا گيرد 

هدف از چنين تعهداتي، بهبود . خدمات ارزان قيمت به ذي نفع نهايي حق برسد
  .باشد وضعيت دارنده حق مي

  
  ها قلمرو تعهد دولت

لمرو ها در قبال حق بر سالمتي، تعيين حدود و ق گام نهايي در تبيين تعهدات دولت
مسلم است كه حق بر سالمتي به لحاظ زماني محدوديتي ندارد و . اين تعهدات است
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له أاما با دو مس. باشد ها نيز محدود به زمان خاصي نمي از اين منظر تعهدات دولت
له اول به أمس. اساسي در زمينه قلمرو تعهدات در قبال حق بر سالمتي وجود دارد

تعهدات . شود به قلمرو موضوعي آنها مربوط ميله دوم أقلمرو مادي تعهدات و مس
ها در قبال حق بر سالمتي به مانند تعهدات آنان در برابر ساير حقوق  دولت

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، محدود به منابع و امكاناتي است كه در اختيار 
  :گردد مياالت زير مطرح ؤاالتي از قبيل سؤاما در مورد قلمرو موضوعي س. دارند
واقع ها در قبال حق بر سالمتي به افراد تحت صالحيت آنها  ا تعهدات دولتآي

شود يا تعهداتي است كه در برابر همه  محدود ميدر درون قلمرو سرزمين آنها 
به نظر   ها حتي اگر در خارج از حيطه صالحيت آنان قرار داشته باشند؟ انسان
توان وجود تعهد  س آنها ميرسد شواهد و قرائن فراواني وجود دارد كه براسا مي

اين تعهد . ها استنباط كرد ها را به رعايت حق بر سالمتي انسان كلي حقوق دولت
المللي،  تعهد به مساعدت و همكاري بين: تر است كلي شامل چند تعهد مشخص

  .تعهد به احترام و تعهد به شناسايي
  

  تعهد به مساعدت و همكاري )الف
كه  المللي بيندر حل مسائل  المللي بينمكاري حصول ه": منشور 1ماده  3بند 

ي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و ها داراي جنبه
ي اساسي براي همگان بدون تمايز از ها تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي

. كند را از مقاصد سازمان ملل معرفي مي ".زبان يا مذهب ـجنس  ـحيث نژاد 
بند ( "استانداردهاي باالتر زندگي" نيز، سازمان را ملزم به ارتقاي منشور 55 ماده
باال بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي حصول شرايط ترقي و ": الف

المللي  ي مسائل بينها راه حل"و يافتن ) "توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي
بهداشتي و  ـاجتماعي  ـتصادي الملل اق حل مسائل بين": بند ب(مربوط به سالمتي 
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و باز . نمايد مي) "فرهنگي و آموزشي المللي بينمسائل مربوط به آنها و همكاري 
. است "هر انساني"لحن اعالميه جهاني و نيز ميثاق، حاكي از وجود تعهد در قبال 

متعهد است  "هاي عضو هريك از دولت": ميثاق 2ماده  1عالوه مطابق بند  هب
ويژه از نوع  المللي به از انفرادي و از طريق مساعدت و همكاري بين اقداماتي اعم

خود در جهت تحقق كامل  "بيشترين منابع در اختيار"اقتصادي و فني با استفاده از 
ي ها مالحظه گستردگي و تنوع حوزه. ثاق اتخاذ كندهاي شناخته شده در مي حق

اين حق الزم  براي تحققمرتبط با سالمتي و طيف بسيار پردامنه اقداماتي كه 
گر آن است كه حق بر سالمتي نيازمند همكاري و مساعدت است، به خوبي نشان
حد اكثر منابع موجود در اختيار  3كميته در نظر كلي شماره .جمعي كشورها است

دولت عضو را شامل منابع موجود در داخل كشور و منابع قابل دسترس در جامعه 
  26).13نظر كميته بند (داند  المللي مي و مساعدت بينالمللي از طريق همكاري  بين
  
  تعهد به احترام) ب

درست است كه دولت عضو ميثاق در اجراي تعهدات خود در قبال حق بر سالمتي 
ي ها ول نهايي تحقق حقؤالملل مس بازيگر اصلي صحنه است و به لحاظ حقوق بين

ه تحقق كامل آن قيام كند، مذكور در ميثاق است، و بايد با اتخاذ تدابير مقتضي ب
ها متعهد هستند حق بر سالمتي را  اما اين هم به همان اندازه درست است كه دولت

هيچ دولتي . يي غير از سرزمين تحت صالحيت خود محترم شمارندها  در سرزمين
تواند اقداماتي انجام دهد كه بر حق بر سالمتي افراد ديگر كشورها صدمه بزند  نمي

الملل  امروزه يكي از اصول شناخته شده حقوق بين. رداري از آن شوديا مانع برخو
يي در سرزمين آن دولت ها تواند اجازه دهد فعاليت اين است كه هيچ دولتي نمي

. باري از جمله بر محيط زيست دولت ديگر به بار آورد انجام پذيرد كه آثار زيان
اي از  به نمونه كميته حقوق  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين خصوص
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هاي ديگر هستند، اشاره  ها ملزم به احترام به حق بر سالمتي ملت مواردي كه دولت
يا اقدامات  ها هاي عضو بايد در همه اوقات از وضع تحريم دولت: گويد كرده مي

مشابه محدودكننده عرضه داروها و تجهيزات پزشكي به دولت ديگر خودداري 
قالم مذكور نبايد به عنوان ابزار سياسي و اقتصادي در مورد ا ها محدوديت. ورزند

  .مورد استفاده قرار گيرد
  
  تعهد به شناسايي) ج

ها در قبال حق بر سالمتي را  المللي دولت تعهد به شناسايي جزء مهمي از تعهد بين
دهند، ممكن  اقداماتي كه كشورها در درون سرزمين خود انجام مي. دهد تشكيل مي

شناسايي اين حق به معناي توجه . ر لطمه بزندگهاي دي ملت است به حق سالمتي
هاي  كميته، دولت 14مطابق نظر شماره . ستها افي به آن در روابط ميان دولتك

ي ها اي به حق بر سالمتي در موافقتنامه عضو بايد اطمينان دهند كه توجه شايسته
ي ديگر را ها امهن و به اين منظور بايد توسعه موافقت. المللي مبذول گردد بين

ي ديگر بايد ها نامه ها به هنگام انعقاد موافقت از سوي ديگر، دولت. بررسي كنند
اثر نامطلوبي بر حق بر سالمتي نداشته  ها نامه اقداماتي اتخاذ كنند كه اين موافقت

، با "تريپس ـفرا "ي موسوم به ها نامه توان در انطباق موافقت از اين نكته مي. باشد
چنانكه خواهيم ديد اين . ها در قبال حق بر سالمتي ترديد كرد تتعهد دول
نامه تريپس  موافقت در پذيري انعطاف يها روزنه كردن مسدود صدددر ها نامه موافقت
  .نهد ميو اين امر آثار نامطلوبي بر حق بر سالمتي بر جاي . هستند

 
  وليت بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي در قبال حق بر سالمتيؤمس

طور اخص از وظايف  طور عام و حق بر سالمتي به حمايت و رعايت حقوق بشر به
شود و  ميعضو محسوب ي عضو سازمان ملل و غيرها ها، اعم از دولت دولت
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ها مكلف به وضع قانون يا ساير اقدامات مقتضي جهت دسترسي برابر به  دولت
ي تخصصي سازمان ملل ها ها، آزانس در كنار دولت. باشند ميي بهداشتي ها مراقبت
ي خصوصي و سايرين مانند گزارشگران ويزه، متخصصان سالمتي در ها و بخش

  27.باشند ميوليت ؤحق بر سالمت داراي مس يارتقا
حق بر  يگذاران بر تحقق و ارتقاوصي به عنوان تأثيرتجار و بخش خص

ي و تجهيزات يهاي تجاري محصوالت دارو شركت. گردند ميسالمت محسوب 
اما . عهده دارندر خصوصي اجراي حق بر سالمت را برطو ، به نوعي بهپزشكي

دليل عدم دسترسي و مواجه شدن با مشكالت از قبيل عدم كنترل  هممكن است ب
قيمت داروها به خصوص در مورد داروهاي خاصي از قبيل داروهاي ايدز، سرطان 

ي ها و شركت ها همچنين كارخانه. حق بر سالمت نباشند يو غيره قادر به ارتقا
طور غيرمستقيم، از طريق آلوده نمودن آب و هوا،  خصوصي نيز ممكن است به

  .محيط زيست حق بر سالمت را نقض نمايند
ها بايد  كه دولت كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاكيد دارد بر اين

 ي كهيها حمايت خود را با اقداماتي در خصوص مقابله و جلوگيري از آلودگي
تجار و . نمايند به عمل آورند ميي خصوصي ايجاد ها كارخانجات و شركت

ي در قبال نقض حقوق بشر يها وليتؤهاي خصوصي  نيز داراي برخي مس شركت
در قبال نقض  ها ي دولتها وليتؤوليت در مقايسه با مسؤچند اين مسهر. هستند

  .باشد ميحقوق بشر اندك 
بازرگانان در ارائه خدمات پزشكي و  در حال حاضر با توجه به پيشرفت نقش

ي براي درمان و يفراهم نمودن شرائط براي دستيابي به دارو به خصوص داروها
ي خاص مانند ايدز، كميسيون و متعاقب آن شوراي حقوق ها پيشگيري از بيماري
  .ي خصوصي توجه خاصي داشته استها بشر به نقش شركت
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  نتيجه
كرامت انساني محسوب  يها لفهؤن ممتريمه به عنوان يكي از سالمت فردي،

از اين روي حق بر سالمتي به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري در نظام . شود مي
تعداد قابل توجهي از اسناد  .المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است بين
اي و ملي حقوق بشري، حق بر سالمتي را به عنوان يكي از حقوق  المللي، منطقه بين
سفانه تاكنون در مورد مفهوم حق بر أاما مت. اند نيادين بشري به رسميت شناختهب

  .طور وضوح تعريفي ارائه نگرديده است سالمتي در اين اسناد به
مندي از باالترين استاندارد قابل حصول سالمتي، يكي از  بهرهي كه يجا از آن

كه سالمتي  استه هاي بنيادي هر انساني شناخته شده است و تأكيد گرديد حق
قبال ها در  ؛ لذا دولتها، جهت دستيابي به صلح و امنيت، اهميت بنيادي دارد ملت
نظير هر حق بشري، ي برعهده دارند كه اين تعهدات حق بر سالمتي تعهدات يارتقا

  .تعهد به حمايت و تعهد به ايفا تعهد به احترام،: داراي سه بعد است
گردد و  ميشمول محسوب  قي جهانشايان ذكر است كه حق بر سالمتي ح

هاست كه جهت ارتقاي اين حق چه درخصوص شهروندان و  وظيفه تمام دولت
  .غير شهروندان خود گام بردارند
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