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مقاله پژوهشی

سازمان پزشکان بدون مرز و حق بهرهمندی عادالنه از خدمات بهداشتی و پزشکی:
آسیبشناسی ساختارهای حقوقی و ایدئولوژیک
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 .1دکترای حقوق بینالملل ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران.
 .2استادیار گروه حقوق بینالملل ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران.
 . 3استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد دا مغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران.
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بهداشتی و پزشکی را بدون توجّه بههر نوع از اشکال تبعیضآمیز میّسر میسازد.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است.
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 .1مقدمه

«جامعهمدنی جهانی» نیز در راستای دسترسی انسانها به

دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق

خدمات عادالنه بهداشتی و درمانی ،فارغ از هر نوع اشکال

بنیادین بشر است و طبق اسناد تعهدآور بینالمللی ،قوانین

تبعیضآمیز تالشهای جامعی نموده و به کمک سازمانهای

اساسی و قوانین عادی کشورها ،دولتها ملزم به ارائه خدمات

غیردولتی فعّال در عرصه سالمت و بهداشت و درمان از جمله

مذکور به همه شهروندان فارغ از هرنوع اشکال تبعیضآمیز

سازمان صلیب سرخ جهانی ،هالل احمر و سازمان پزشکان

میباشند .البته ایفاد این حق با توّجه به توانایی و ناتوانی

بدونمرز و ...در تحقّق عدالت ارائه و دسترسی عادالنه به

دولتها در سطح جامعه بینالمللی همواره با چالشها و

خدمات موصوف ،علی الخصوص در شرایط بحرانی ،اعم از

کاستیهای فراوانی مواجه بوده و برخورداری عادالنه انسانها

جنگها ،وقوع بالیای طبیعی و شیوع بیماریهای واگیردار

(اعم از شهروندان یک دولت ،مهاجران ،پناهندگان ،آوراگان

جهانی ،اقدامات عملی و موثّری انجام داده و میدهند.

و  )...از خدمات بهداشتی و درمانی را با مشکالت عدیدهای

در این مقاله ضمن تبیین و تعریف حق دسترسی عادالنه ،نگاه

مواجه ساخته است .مهمترین چالشهای پیشروی نهاد

اجمالی به مفهوم ج امعۀمدنی و کارکرد این نهاد در حوزه

بهداشت و سالمت و عدم توفیق این نهاد در توسعه

ن
بهداشت و خدمات درمانی نموده ،عملکرد سازمان پزشکا ِ

استانداردهای خدمات بهداشتی و پزشکی و بهبود کیفیت ارائه

بدونمرز از نهادهای جامعۀمدنی جهانی را ،درخصوص حق

این خدمات به انسانها ،فقر ،ج ـنگ ،بـالیای طبیعی،

دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و پزشکی و موانع و

بیـماریهای واگیر و فراگیر و دولتهای ناتوان هستند که حق

چالشهای بهره مندی از خدمات مذکور را بررسی و بیان

بهرهمندی عادالنه انسانها از خدمات مذکور را به مخاطره

خواهیم کرد.

انداخته و در پارهای موارد ناممکن میسازند.
دسترسی به این حق در منشور سازمان ملل متحد ،معاهدات

 .2مالحظات اخالقی

حقـوق بشـردوستانه ،اعالمیۀ جـهانى حقوقبش ـر ،می ـثاق

در پژوهش حاضر ،پایبندی به روش علمی ،اصول اخالقی،

بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،مقدمه اساسنامه سازمان

امانتداری و مالکیت فکری و معنوی رعایت شدهاست.

بهداشت جهانی و کنوانسیونهای جهانی از جمله؛ کنوانسیون
رفع کلّیه اشکال تبعیض نژادی ،کنوانسیون حقوق کودک،

 .3مواد و روشها

کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبیعض علیه زنان ،کنوانسیون

این پژوهش با بهرهگیری از واکاوی آرای حقوقدانان و با

حقوق معلوالن ،کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر و

استفاده از روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است.

همچنین در منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور اجتماعی
اروپا ( )1و ،...قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد
تأیید و تأکید قرار گرفتهاست .بنابراین در این مورد با فقدان یا
خالء قانونگذارى خاصّى مواجه نیستیم بلکه در برخى موارد،
انسانها بواسطه عوامل فوقالذکر در راه رسیدن به این حق با
موانع و چالشهایی مواجه میگردند .دولتها ،سازمانهای
بین المللی و حتی اشخاص حقیقی ضمن تالش و همکاری در
جهت ارتقای سطح کیفیت بهرهمندی از خدمات بهینه
بهداشتـی و درمانی ،بنابه وظایـف ذاتی و مسئولی ـتهـای
بین المللیشان برای رفع این موانع هم اقدام مینمایند.
2

 .4یافتهها
جامعۀمدنی جهانی که نظامی مستقل از دولتها و سازمانهای
بینالمللی است به کمک نهادهای زیرمجموعه فعال خود در حوزه
بهداشت و سالمت از جمله سازمان پزشکان بدون مرز ،ضمن
حضور در مناطق بحرانزده و شناسایی آسیبهای حادثه ،به
محرومین ،درماندگان و آوارگان ناشی از عوامل و مصائب مذکور
کمک نمودهاند.
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 .5بحث

 -پاکدامن ،رضائی ( )1398در مقاله «جایگاه کرامت انسانی

 .1-5پیشینه پژوهش

در ساختار جامعۀمدنی و دموکراسی» بیان میدارند که

جامعهمدنی از جنبههای مختلف جامعهشناختی ،فلسفی،

جامعۀمدنی محیطی است که افراد در چارچوب روابط متقابل

سیاسی و حقوقی قابلیت نقد ،پژوهش و بررسی را دارد و در

خود قادر به برطرف نمودن نیازها ،تأمین رفاه و تبلور

اینخصوص نوشتههای متعددی اعم از کتاب ،مقاله ،پایاننامه

موجودیت خود میباشند .در این جامعه افراد شهروند

و سمینار تدوین و ارائه شده؛ که هرکدام بر بخشی از گستره

می توانند نیازها و اراده خود را نیز تحقق بخشند .نظام

مسئله جامعۀمدنی توجّه و داللت دارند .امّا به طور خاص

وابستگی متقابل موجود در جامعۀ مدنی که به زعم هگل برای

پژوهشی که جامعۀمدنی جهانی و نهادهای آن ،از جمله

مهار اهداف خودخواهانه افراد در جامعۀمدنی شکل میگیرد،

سازمان پزشکان بدون مرز را در موضوع بهرهمندی عادالنه از

شالوده ماهیّت و موجودیت حقوق میباشد .چرا که بدون

خدمات بهداشتی و درمانی را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده

وجود حقّ ،نقض حقّ نمیتواند به وجودآید و اگر نقض نگردد

باشد بسیار قلیل است و بههمی ن منظور در این بخش به

حقوق شکل نمیگیرد (.)4

پژوهشهایی که در باب سازمانهای بینالمللی و جامعۀمدنی

 -قانونی (1397ش) در پژوهشی با عنوان« :شناسایی عوامل

صورت گرفته به تلخیص اشاره میگردد.

تبیینکننده مشارکت در نهادهایم دنی با استفاده از تحلیل

 -هادی پیکانی ،اسکندری و پورحسین (1398ش) در پژوهش

عاملی (مورد پژوهش اصفهان)» ابتدا با ذکر مبانی نظری

«حکمرانیخوب و سرمایۀ اجتماعی» سازماندهی ساختار

مشارکت در نهادهای مدنی ،گویههایی را برای سنجش این

اجتماعی متفاوت را رسیدن به توسعۀ همهجانب ه الزم میدانند.

مفهوم معرفی میکند .پس از آن با انتخاب حجم نمونه 450

فرض آنها در این پژوهش این است که الگوی حکمرانی خوب

نفری در شهر اصفهان بر اساس فرمول کوکران ،پرسشنامهای

با ایجاد سرمایۀ اجتماعی در ساختار سهگانه خود موجب

حاوی  7گویه در اختیار پاسخگویان قرار میدهد .سپس با

توسعه در سطوح مدیریتی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و

تحلیل عاملی اکتشافی روی دادهها ،نشان میدهد که دو عامل

فرهنگی میشود .در این رویکرد دولت با ماه ّیت و شخصیّت

با نامهای مشارکت مدنی مذهبی ( 22درصد) و مشارکت

متمایز و سازماندهی آن بر پایه ای منطقی و تسهیلگر در

مدنی سکوالر ( 38درصد) میتوانند بیش از  60درصد از

شراکت و همکاری بخشهای اجتماعی دیگر مانند جامعۀمدنی

واریانس مفهوم مشارکت در نهادهایمدنی را تبیین نمایند؛

و بخش خصوصی به ای ـفای نقش در توسعـه میپردازد و

رابطه هر دوی این عوامل با مفهوم مشارکت در نهادهای مدنی

اصلیترین ویژگی عصر جدید و جهانی شدن که همان

مثبت است و این بدین معناست که هرگونه افزایش مشارکت

تمرکززدایی است در این ساختار پیشبینی میشود (.)2

شهروندان در نهادهایمدنی؛ میتواند به ارتقای مشارکت

 -بیاتی ( 1398ش) در مقاله «نگرشی به آینده :آموزش

شهروندان در جامعۀمدنی منجر شود (.)5

جهانی ،سازمانهای جهانی ،شهروند جهانی» بیان میدارد که

 -حسین آلکجباف در مقاله « مفهوم و جایگاه حق بر سالمت

ما در جهانی زندگی میکنیم که به طور فزایندهای به یکدیگر

در اسناد بینالمللی حقوق بشر » به سوأالتی از قبیل اینکه حق

وابسته هستیم .امور محلی و جهانی عمیقاً درهم تنیدهاست و

بر سالمتی چه جایگاهی در نظام بینالمللی حقوق بشر دارد؟

فنآوری ،روشهای تعامل بیشتر افراد ،دسترسی به دانش ،کار

و مفهوم محتوایی و عناصر سازنده این حق چیست؟ و تعهدات

و مشارکت مدنی را دگرگون کردهاست .در این میان

دولتها در قبال آن چه میباشد؟ پرداخته است (.)6

سازمانهایی هستند که بستر ارتباطی افراد را با فراهمسازی به

 -محمود عباسی ،مهدی زمانی و مجید گنجبخش ،در مقاله

خدمت خاص ،توسعه میبخشند (.)3

مشترکِ؛ «عدالت در سالمت و جایگاه آن در اخالق پزشکی»
ضمن ارائه تعاریف کلی از عدالت ،عدالت را از منظر مکاتب
3
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مختلف به ویژه دیدگاه اسالم و عدالت در اخالق پزشکی را

"جامعۀمدنی در حوزه داخلی کشورها ،اشاره به فضای

مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند (.)7

اجتماعی و سیاسی جدای از دولت یا حوزه نفوذ جامعه

این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این پرسشهاست که؛ حق

سیاسی دارد که در آن افراد و جمعها آزادانه پیگیر و درگیر

عادالنه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی چیست؟

فعالیّت های اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی میشوند و در حدّ

جامعۀمدنی جهانی (عموماً) و سازمان پزشکان بدون مرز

فاصل حوزه خصوصی یا خانواده و حوزه عمومی دولت بوجود

(خصوصاً) در تحقق دسترسی عادالنه به خدمات مذکور در

میآید"( .)9از «جامعهمدنی جهانی» دو برداشت وجود دارد:

شرایط بحرانی چه عملکردی دارند؟

به صورت تعمیم جامعهمدنی داخلی به سراسر جهان و به

با هدف پاسخدهی به سوأالت فوقالذکر ،بدواً درخصوص

دولـتهایی که فـاقد سنّت نیرومند جـامعهمدنـی هستند و

تعریف و مفهوم جامعۀمدنی جهانی به تلخیص اش اره نموده،

بهصورت جهانی شدن ،یا جامعهمدنی باالتر و فراسوی صحنه

متعاقباً ضمن تعریف حق عادالنه دسترسی به خدمات

داخلی به نحوی که طالیهدار یا نمایندۀ شکل بدیلی از

بهداشتی و درمانی ،چالشها و موانع پیشروی بهرهمندی از

سـازمانهای غیردولتـی در عرصه اداره جهانی بـاشد.

این حق را در شرایط بحرانی بیان و عملکرد سازمان پزشکان

«جامعهمدنی جهانی» دربرگیرنده انواع نهادهای مدنی است

بدون مرز را در اینخصوص تشریح خواهیم کرد.

که اکثریت آنها دامنهای بینالمللی دارند .یعنی یا از نظر
فیزیکی در چندین کشور قرار دارند یا فعال ّیتهایشان در

 .1-1-5جامعۀمدنی جهانی ()Global civil society

چندین کشور صورت میگیرد" .از دید فعاالن این عرصه،

امروزه بواسطه توسعۀ روابط اقتصادی و اجتماعی ملّتها از

جامعهمدنی جهانی نیز مانند جامعهمدنی داخلی هم با قدرت

جهانی،

دولتها ،سازمانهای بینالدّولی و کارگزاران سرمایهداری

گردشگری ،تعامالت گسترده علمی و فرهنگی و ظهور و

جهانی همکاری دارد و هم نیروی متعادلکننده ای در برابر

طریق

سرمایهگذاریهای

بینالمللی،

تجارت

پدیداری جنبشهای فرامرزی و همچنین بروز تهدیدات

آنهاست .از اینجهت برخی «جامعهمدنی جهانی» را به معنی

جهانی همانند گرمایش زمین ،بیماریهای فراگیر و پدیداری و

جهانیشدن از پایین یا تزریق مردمساالری به جهانیشدن از

تأکید بر مفاهیمی چون حفظ محیط زیست ،حق توسعه پایدار

باال میدانند (.)10

و ضرورت رعایت شأن و کرامت انسـ انی و حقوق بشر،

فرض بر این است که؛ در جامعۀمدنی جهانی ،تمامی انسانها

«جامعهمدنی جهانی» را بهعنوان نقش آفرین جدّی و جدیدی

برای رسیدن به کمال سعادت با یکدیگر همکاری میکنند و

به حوزه روابط و حقوق بینالملل معرفی کردهاست.

نظم این همکاری بهصورتی است که هریک از جوامع میانه

جامعۀمدنی جهانی ،ضرورت زیست بینالمللی است که تجلّی

(یعنی جوامع ملی) را بیآنکه در جامعۀ بزرگ (یعنی جامعۀ

سلس له مبادالتی در محیطی مشخص و معیّن میباشد که در

جهانی) مستحیل نماید ،به سمت هدف مشترک سوق داده و

این زیستبوم علیرغم اینکه دولتها بازیگران اصلی هستند و
به این دلیل ،نظم کنونی روابط بین الملل بر مرکزیت دولتها
استوار است .،با وجود این ،در این نظام ،کنشگران مهم دیگری
چون سازمانهای بینالمللی و جامعۀمدنی جهانی هم وجود
دارند که آنها نیز کنشگران موثّر بینالمللی هستند و مستقل از
دولتها به حیات خود ادامه میدهند و حتی در مواردی از آنها
پیشی میگیرند» (.)8

آنها را با هم یکدل میسازد ( .)11جامعۀمدنی جهانی قطعنظر
از سلطۀ دولتهایِ دارای حاکمیت و رژیمهای بینالمللی،
استقرار مییابد .بعبارتی افراد و گروهها در قالب اجتماعات و
موسسات اختیاری بدون در نظر گرفتن هویّتشان بهعنوان
ص و فراتر از قلمرو سیاسی و عمومی
شه روندان یک کشور خا ّ
اجتماعات ملّی و همچنین مجموعهها و گروهبندیهای
داوطلبانه که شامل سازمانهای مذهبی ،نهادهای خصوصی
بازرگانی و سازمانهای غیردولتی هستند یک جامعهای را
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تشکیل میدهند که جامعۀمدنی جهانی خوانده میشود»

جامعهمدنی جهانی و سازمانهای زیرمجموعه آن از جمله

( .)12در این جامعه ،اشکال گوناگونی از همبستگی دیده

سازمانهای غیردولتی و موسسات خیریه در چارچوب

میشود و سازمانهای بینالمللی زیرمجموعه آن با همبستگی

همکاری با سازمان ملل متحد ،سازمانهای منطقهای و

حرفهای ،همچون سندیکاهای بینالمللی کارگری و با

سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو بنیادهای حقوق بشری و

همبستگیهای علمی همچون دانشگاهها و موسسات علمی

حقوق بشردوستانه تالش در دسترسی عادالنه همه انسانها در

خصوصی ،یا همبستگیهای حقوق بشری و بشردوستانه

اقصی نقاط جهان به خدم ات بهداشتی و درمانی مطلوب را

همچون سازمان صلیبسرخ جهانی ،پزشکان بدونمرز و...

مینماید.

هرگونه فعالیت اجتماعی و اقدام فکری یا معنوی خود را در

بدیهی است ،همه دولتها برای ارائه خدمات بهداشتی و

فراتر از مرزهای سرزمینی یک دولت تعریف و اجرا مینمایند.

درمانی به آوارگان پناهندگان ،مهاجران و آسیب دیدگان از

در نهایت باید گفت که جامعۀمدنی جهانی مسئلۀ ناآشنایی

بـالیای طبیعی و بیـماریهای واگی ـر و فراگی ـر نـمیتوانند

نیست و امروزه در گوشهگوشه ی جهان آثار و عملکرد آن را در

به سرعت وارد عمل شوند و گاهی هم وابستگیهای دینی و

قالب جنبشهای اجتماعی ،فضای مجازی ،حامیان محیط

ایدئولوژیکی یا مالحظات سیاسی و اقتصادیِ دولتها مانع از

زیست و خصوصاً کارکرد سازمانهای غیردولتی میتوان

ارائه خدمات غیر تبعیضآمیز به نیازمندان به خدمات موصوف

مشاهده کرد؛ در این حالت ،مناسبات جهانی ،فضایی اجتماعی

میگردد .مانند عدم ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی دولت

را اشغال میکنند که از حدّ جغرافیای سرزمینی فراتر میرود.

برمه به مسلمانان در معرض نسلکشی روهینگیا ،امّا جامعه -
مدنی به واسطه تعهد داوطلبانه ،انعطافپذیری در سازماندهی،

 .1- 1- 1-5کار کرد جامعۀمدنی در حوزه سالمت،

امکان واکنش سریع به نیازمندیهای جوامع ملی و بینالمللی،

بهداشت و خدماتی پزشکی

سـرعت عمل در جـمعآوری کم ـک و امـدادرسـانی به

یکی از عرصههای فعّالیّت جامعۀمدنی ،حضور موثّر و کارکرد

آسـیبدیدگان ،ایجاد کمپینهای مختلف در راستای توسعه

مطلوب این نهاد در حوزه ظرفیتسازی برای توسعۀ بهداشت و

بهداشتی و مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی حادثه در حوزه

سالمت و بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در

بهداشت و سالمت ،مانند جنبشهایی مبارزه با تبعیض علیه

جوامع مختلف با رویکرد غیر تبعیضآمیز میباشد .با عنایت ب ه

زنان ،و اقلیتهای قومی ،مذهبی و سیـاسی و حمایت از

اینکه خیلی از دولت ها توانایی مالی و یا مدیریت مطلوب در

جنگزدگان ،آوارگان ،پناهندگان و ...در تأمین و دسترسی به

تأمین و توسعه خدمات بهداشتی مطلوب به عموم شهروندان

خدمات بهداشتی و درمانی نقش اساسی و عملگرایانه مطلوبی

جامعه را ندارند و از سوی دیگر بخش خصوصی و تجاری فعّال

دارند.

در عرصه بهداشت و خدمات پزشکی نیز با توجّه به اهداف

بسیاری از برنامه ها و اهداف جامعۀمدنی جهانی توسط

تجاری مدنظرشان از ارائه خدمات موصوف به شهروندان فقیر و

سازمانهای غیردولتی ( )NGOدر عرصه بینالمللی تدوین و

یا گرفتار در شرایط بحرانی از قبیل جنگ و بالیای طبیعی

اجرا میگردد .موسسه حقوق بینالملل اعالم میکند که

طفره میروند .همچنین خیلی از خانوادهها هم بهواسطه نرخ

سازمانهای غیردولتی بـینالمـللی شامل گروههای متشکل از

باالی هزینههای خدمات درمانی ،امکان بهرهمندی بهینه از

افراد یا تجمعهایی هستند که آزادانـه و بـه ابـتکـار بخش

خدمات موصوف را ندارند ،در چنین شرایطی نهادهایمدنی به

خـصوصی ایجـاد میشوند و بدون قصد سودبری فعـالیتی

کمک نیازمندان و آسیب دیدگان از چالشهای فراروی

بـین المللـی در جهـت منفعـت عمومی و خارج از هرگونه

بهداشت و درمان شتافته و به ارائه خدمات اضطراری به

تعلّقـات صـرفاً داخـلـی انـجـام میدهند" ( .)13به نظر

نیازمندان میپردازند.

شورای اقتصادی و اجتمـاعی ملـل متحـد ،سـازمانهـای
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غیردولتی سازمانهـایی هـستند که به وسیلۀ معاهدات

جمعیت هدف ،پیشگیری و درمان) حمایت از کودکان و

بین الدّولی ایجاد نمیشوند و شـامل سازمانهایی هم میشـوند

کاهش آسیبها فعالیتهایی داشته و دارد.

کـه افـراد منتخـب از ســوی مـقامـات دولتـی را بـه
عضـویت میپذیرند مشروط بر این که این افراد مانع آزادی

 .3-1-1-5ماهیت خدمات اجتماعی در ساختار

عمل این سـازمانها نشوند ( .)13تحوالت جامعۀ بـینالمـللی

ایدئولوژی س ازمان پزشکان بدون مرز

نشان دادهاست که بـازیگران غیردولتـی نقـش تعیـین -

زمانی که انجمنهای داوطلبانه از احساسات همبستگ ی

کننـده ای در شکل گیری و اجرای مقررات بی ـنالمللی ایفاء

فراجهانی انگیزه بگیرند ،جامعه مدنی ،میتواند جهانی باشد.

میکنند و همـین امـر نیـز زمینـۀ حضـور و مشارکت آنها را

برای نمونه ،ممکن است گروههای مدنی ،نوع ی حسّ هویت و

فراهم ساختهاست ( .)10یکی از مهمترین این بازیگران در

سرنوشت جمعی  -مبتنی بر سن ،طبقه ،جنسیت ،حرفه ،نژاد،

عرصه سالمت و خدمات بهداشتی و پزشکی ،سازمان پزشکان

باور مذهبی یا سمتگیری جنسی را که فراسرزمینی باشد

بدون مرز میباشد که در طی فعالیت در نیم قرن گذشته،

دستمایه قرار دهند .از این گذشته ،برخ ی فعّال ّیتهای

عملکرد مناسبی در ارائه خدمات عادالنه موصوف به نیازمندان

جامعۀمدنی جهانی (مثالً در زمینه پزشکی و سالمت ،کمک

در همه نقاط جهان داشتهاست .شایان ذکر است که عملکرد

بشر دوستانه و توسعه) تا حد زیادی ،زاده نوعی سودای جهان

این سازمان در بخشهایی با انتقاداتی از سوی سیاسیون

میهنی برای تأمین امنیت ،برابری ،و مردمساالری برای

مواجه بوده که نقد آن موضوع بحث گفتار ما نمیباشد.

همگان ،قطعنظر از موقعیت سرزمینیشان روی کرهزمین
بودهاند (.)16

 .2- 1- 1-5سازمان پزشکان بدون مرز در قامت یک

«جامعۀمدنی جهانی» با بهدست آوردن نمودهای فوق

سازمان مردم نهاد

سرزمینی ،در اواخر سده بی ستم ابعادی چشمگیر یافته است.

"سازمان پزشکان بدون مرز (Médecins Sans Frontières

به یقین به هیچ وجه همه انجمنهای مدنی سرشتی جهانی

–  )MSFبهطور رسمی در  22دسامبر  1971در فرانسه

پیدا نکردهاند .همچنین در تمامی موارد ،جنبه جهانی مبارزات

تأسیس شد .در آن زمان  300داوطلب پزشک ،پرستار و

مدنی به یـک انـدازه بارز و پایـدار نبودهاست .بـا ای ـن حال،

کارکنان دیگر ،از جمله  13پزشک و روزنامهنگار بنیانگذار آن

بهواسطه رشد موضوعات جهانی ،ارتباطات جهانی ،سازمان

را دربرمیگرفت .این سازمان برمبنای اصل حق بهرهمندی

جهانی و همبستگیهای جهانی در روزگار ما ،امروزه دیگر

برابر همه انسانها از مراقبتهای پزشکی ،صرفنظر از

نمیتوان با برداشتی سرزمین ساالرانه از روابط دولت  -جامعه،

جنسیت ،نژاد ،دین ،عقیده یا گرایش سیاسی است و این باور

فعالیت مدنی را شناخت ( .)17لذا میتوان اینگونه استنباط

که نیازهای پزشکی افراد از مرزهای دولتها فراتر میرود،

نمود که شروط فوق ،برای جهان ی شدن اهمیّت حیاتی خواهد

بنیاد گرفته است" ( .)14مبانی عملی پزشکان بدون مرز در

داشت .تف ّکر جهانی از آنرو اهمیت قاطع دارد که برای آن که

میثاق این سازمان که مرجع و چارچوب همه فعالیتهای آن

روابط جهانی ملموسی برقرار شود مردم باید بتوانند جهان را

را تشکی ل میدهد ،مشخص شدهاست .فعّالیت اصلی سازمان

چونان مکانی واحد تصور کنند .بدون ذهنیت جهانی ،فعّاالن

پزشکان بدون مرز ،کمک به گروههای آسیبپذیر بدون توجّ ه

مدنی جهان ،نمیتوانند موضوعاتی جهانی ،از آن دست که

به تـفاوتهاست ( .)15ای ـن سـازمان مردمنهاد بی ـنالمللی

پیش از آن نام بردیم ،را ببینند .فلذا سازمان پزشکان بدو ن

هماکنون در بیش از  70کشور جهان ازجمله ایران در

مرز در صورتی می تواند ادعای فعالیت در حوزه جهانی و

ن ارائه
زمینههایی چون ایجاد زنجیره مراقبتی ،یکپارچه ساخت ِ

بین المللی را برای خود داشتهباشد که ضمن برخورداری از یک

بستههای اجتماعی ،روانشناختی و پزشکی( ،شناسایی مداوم

شخصیّت حقوقی بین المللی ،ارتباط و توسعه خدمات این
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سازمان نیز جنبه شمولیت ع ام پیدا کرده و موجب برخورداری

بهداشتی و پزشکی را ارائه می دهد و از این طریق در توسعه

( بدون تبعیض) جمعیت زیادی از مردم جهان از خدمات

جامعه جهانی با رویکرد مسئله بهداشت و درمان میکوشد.

ساختاری نهاد مذکور گردد .به بیانی دیگر مردم بتوانند از
بسترها و پتانسیل های یک سازمان در فراسوی مرزها با همان

 .2- 1-5حق دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و

کیفیت و کمّیت و بدون درنظر داشت پیششرطهای

پزشکی

متمایزکننده و طبقهبندی کردن مردم و در نتیجه گسست آنها

هر انسانی که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی دارد ،به

از یکدیگر ،از امکانات و خدمات این سازمان مستفید گردند.

موجب این حقّ " ،دسترسی عادالنه به خدمات مشاورهای و

امری که تا امروز سرلوحه این سازمان قرار گرفته و در بسیاری

درمانی براساس نیازهای برابر ،درمان برابر برای نیاز برابر و

از اصی نقاط جهان ،پس از لمس ناآرامیها و تنشهای وارده

نتایج برابر برای نیازهای برابر خواهد داشت ( )21و نظامِ ارائۀ

بر مردمانی که نیازمند امداد و بهبود سالمتی هستند،

خدمات درمانی ملّی و بینالمللی بایستی بدون تبعیض این

شتافته اند و این چیزی جز فرامرزی اندیشیدن و اندیشه جامعه

نیازها را برآورده سازد.

مدنی جهانی نخواهد بود (.)18

فلذا " ارائه خدمات باید برپایه نیازهای سالمتی و بدون توجه

بهطور بنیادین ،فعّال ّیت جامعۀمدنی جهانی اغلب در چرخش

به نژاد ،مذهب ،جنس و تواناییهای مالی افراد صورت گیرد،

به سوی اداره امور در سطوح چندگانه ،سهم داشته است .پیش

توزیع عادالنه منابع باید با در نظر گرفتن گروههای آسیبپذیر

از شتاب گرفتن جهانی شدن و بهویژه طی اواخر سده نوزدهم

مانند افراد ناتوان ،پیر و فقیر ( )7و همچنین پناهندگان

و اوایل سده بیستم ،تنظیم امور تقریباً به طور کامل حول

سیاسی و اجتماعی ،مهاجران ،اقلیتهای قومی و مذهبی،

محور قوانین و نهادهای ملی صورت میگرفت که اداره امور

آوارگان ناشی از جنگ و بالیای طبیعی با رعایت عدالت صورت

عمالً به معنی حکومت بود .اما در دهههای اخیر همراه با

پذیرد.

گرایشهای همآیند واگذاری اختی ارات ،منطقهای شدن و
جهانی شدن ،اداره امور «به صورت ملی» دچار عقبنشین ی

 .1- 2- 1-5مستندات قانونی حق بهرهمندی از خدمات

شدهاست .درنتیجه ،کارگزاریهای موجود در سطوح مادون و

بهداشتی و پزشکی

مافوق دولت ابتکار و تأثیر بیشتری در سیاست پیدا کردهاند.

حق بهرهمندى از خدمات بهداشتی و پزشکی با توجّه به

اداره امور از حالت تک بُعدیِ دولت ساالری به حالت چند

اهمیّت روزافزون و ارزشِ فراوانى که برای ادامه حیات بشریّت

بعدیِ مقررات محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی تغییر یافتهاست

و حفظ کرامت انسانها دارد و همچنین توسعه پایدار هر

( .)19اگر این موضوع را در ساختار کاری سازمان پزشکان

جامعهای منـوط به تـ وزیع و ارائه عادالنه خـدمات مـذکور

بدون مرز تعمیم دهیم متوّجه خواهیمشد که وجود چنین

میباشد ،ضرورت بهرهمن دی هر شهروندى از این حق را

سازمان هایی که از یک سازوکار ایدئولوژیکی تقویت شده با

گریزناپذیر ساخته است .بدینسبـ ب در بسیارى از اسـناد

اندیشه خدمات اجتماعی و توسعهای بدون تبعیض در سطوح

الزامآور ،قوانین و قواعدآمره بین المللی از جمله؛ "اعالمیۀ

بین المللی برخوردار است ،در واقع به عنوان یاور دولتهای

جهانی حقوقبشر ،کنوانسیونهاى جهانى مختلف و معاهدات

ثالث در قضایای مربوط به خدماترسانیهای تخصّصی در

حقوق بشردوستانه ،میثاقین ،منشور سازمان مللمتحد و

حیطه مسائل سالمت ،بهداشت و مراقبتهای پزشکی است

منشور سازمانهای منطقهای" ( )1و ...بدان توجّه فراوان

( .)20در واقع سازمان پزشکان بدونمرز نسبت به اسلوبی که

گردیده و جزء حقوق بالخدشه بشریّت احصاء شدهاست .فلذا

دارد ،خود را معین دولتهایی می داند که در آنجا خدمات

برای اجرا در سطح جامعه بینالمللی در قوانین اساسى و حتى
قوانین عادى همه کشورها نیز مورد تـأیید و تـأکید قرار
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گرفتهاست که به تلخیـص به مـواردی بشـرح ذیـ ل اشـاره

انسانی مذکور میباشد .در مقدمه کنوانسیون صدراالشعار

میگردد.

عنوانشده که" ،نظر به اینکه اعالمیه جهانی حقوق بشر اعالم

الف -اعالمیه جهانی حقوق بشر

میدارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ

در بـند  1ماده  25اعالمـیه مـذکور ضمن تأکید به حـق

حیثیت و حقوق متولد میشوند ،باید بتوانند از کلیه حقوق و

بهرهمندی عادالنه از خدمات بهداشتی و درمانی ،تصریح

آزادیهای مندرج در آن اعالمیه بدون تمایز به خصوص از

گردیده که؛ " هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب

حیثیت نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند .و با اطمینان

برای تأمین سالمتی و رفاه خود و خانوادهاش ،بهویژه از حیث

به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختالف بین نژادها

خوراک ،پوشاک ،مسکن ،مراقبتهای پزشکی و خدمات

عمالً مردود و اخالقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیرعادالنه و

اجتماعی ضروری برخوردار شود .همچنین حق دارد که در

خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ

مواقع بیکاری ،بیماری ،نقص عضو ،بیوه گی ،پیری یا در تمام

عملی قابل توجیه نمیباشد با تأیید مجدد اینکه تبعیض بین

موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش وسایل امرار

افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی

معاشش را از دست داده باشد ،از تامین اجتماعی بهرهمند

سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمتآمیز در میان

گردد".

ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین

ب -میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی،

همزیستی همآهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل

فرهنگی

ق
سازد ...در ادامه مستنداً به بند ه ماده  5این کنواسیون" ،ح ّ

در ماده  12میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی،

استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی و بیمههای

فرهنگی ،دولتهای عضو این میثاق ملزم به ایفاد حق هر فرد

اجتماعی و خدمات اجتماعی" بدون تبعیض را مورد تأکید

برای دستیابی و برخورداری از باالترین (وضعیت) سالمت

قرار میدهد.

جسمی و روحی ،دانسته و تصریح شده که؛ دولتهای عضو
برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اقدامات عملی که

 .2-2- 1-5عوامل تحدید و چالشهای حق دسترسی

شامل (اقدامات) زیر میباشد ،انجام دهند.

عادالنه به خدمات بهداشتی و پزشکی

ب  -1-اقداماتی در جهت توسعه و رشد سالمت کودکان و

الف -جنگ:

پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها.

بعد از فقر و قحطی« ،جنگ» دشمن بزرگ بشریّت و ناقض

ب  -2-بهبود تمام جوانب بهداشت محیط (زیست) و بهداشت

بهرهمندی و محدودکننده حق دسترسی عادالنه انسانها به

صنعتی.

خدمات بهداشتی و درمانی میباشد" .در برداشتهای رایج

ب – -3پیشگیری و معالجه و کنترل بیماریهای همهگیر

معاصر ،جنگ معموالً نوع خاصّی از فعّالیّت دول ـت قلـمداد

بومی (محلی) ،حرفهای و سایر امراض.

می شود که نیروهای نظامی سازمانیافته و مشخّصی با به

ب  -4-ایجاد شرایطی جهت تأ مین تمام خدمات و مراقبتهای

کارگیری جنگافزارهای مرگبار ،آن را بر ضدّ نیروهای مسلّح

پزشکی در مواقع بیماری).

و شهروندان یک یا چند کشور به اجرا میگذارند ( .)9جنگها

ج -کنوانسیون بینالمللی رفع همه اشکال تبعیض

به شکلهای مختلف بروز و احصاء میشوند ،همانند جنگ

نژادی

دولتی علیه دولت دیگر ،جنگ با تروریسیم ،جنگ با

رفع و عدم تبعیض در ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی از
اصول مصرّح بین المللی در بهرهمندی همه انسانها از حقوق

دارودسـتههای تبـهکار ،جنگ با گروههای جـداییطلب،
جنگهای داخلی .مشخصههای بارز جنگ استفاده از جنگ
افزارهای متعارف و غیر متعارف برعلیه طرف مقابل میباشد که
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هریک از خود این جنگ افزارها در شدّت و حدّت جنگ نمود

جنگ در اقصی نقاط جهان باعث تخریب زیرساختهای مراکز

عینی تری داشته و بر موضوع حق دسترسی عادالنه بشر به

خدمات بهداشتی ،مرگ کادر درمان و بهداشت ،آوارگی و کوچ

خدمات بهداشت ی و پزشکی تأثیر مستقیمی دارند .طبعاً جنگ

اجباری میلیون ها نفر از شهر و دیار خود شده و باعث

افزارهای متعارفی چون توپ ،تانک ،اسلحه که عموماً در

محرومیت مردم آن کشورها از دسترسی عادالنه به خدمات

جبهههای نبرد و بین رزمندگان استفاده میشود تبعات منفی

بهداشتی و پزشکی گردیدهاست .بیشک آوارگی بدلیل جنگ

کمتری به جامعه هدف علیالخصوص شهروندان عادی دارد،

بدترین شکل مهاجرت محسوب و باعث میگردد پناهندگان

اما جنگ افزارهای غیرمتعارف همچون سالحهای کشتار

جنگی ،زندگی و داروندار خود را ترک گفته بامّید دستیابی به

جمعی عالوه بر تبعات منفی گسترده و قدرت تخریب بیشتر

پناهگاه امنی و صرفاً برای حفظ جان خود و خانوادههایشان،

در زمان وقوع ،آثار ماندگارتر و طوالنی مدتی بر نظام بهداشت

در فقدان حداقل امکانات استاندارد بهداشتی و درمانی و در

و سـالمت جوامع گرفتار برجا مـیگذارند .از جـمله این

ی
شرایط بسیار نامساعد در اردوگاههای فاقد امکاناتِ زندگ ِ

جنگافزارهای مخوف می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

شرافت مندانه و عمدتاً در کشورهای بیگانه سکنی گزینند.

"جنگافزارهای نابودی جمعی؛ Weapons Of Mass

کشورهای میزبان پناهندگان ن یز که با موج گستردهای از

 WMD- Destructionکه تعداد زیادی از افراد را از بین برده

آوارگان جنگی مواجه می شوند ،طبعاً امکان ارائه خدمات

و باعث نابودی شهرها و زیرساختهای تعیینکننده شده و

بهداشتی مناسب ،حداقل در کوتاهمدت را نمیتوانند فراهم

محیطزیست طبیعی را بالقوه غیرقابل سکونت میسازند.

نمایند .در چنین شرایط بحرانی و اضطراری نهادهای مدنی

همانند بمب اتمی که ایاالت متحده امریکا علیه ژاپن در جنگ

ملی و بینالمللی فعّال در عرصه حقوقِبشر و حقوق

جهانی دوم بکار برد و موجب کشته شدن هزاران شهروند

بشردوستانه از جمله سازمان صلیب سرخ جهانی ،هاللاحمر،

عادی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی شد.

سازمان پزشکان بدون مرز و ...با درخواست و یا اجازه کشور

جنگافزارهای شیمایی؛ ( )Chemical Weaponsکه برای

میزبان و یا مسـ تنداً به اصل مسئولیتِ مصرّح در حـقوق

درمانده ساختن ،مجروح کردن یا کشتن انسانهای زیاد با

بـین الملل مبنی بر لزوم مداخله بشردوستانه در مناطق

استفاده از خواص سمّی مواد شیمیایی استفاده میکنند ،نمونه

بحرانزده ،ضمن حضور در مناطق مذکور به کمک آورگان

استفاده شده آن؛ حمله شیمیایی رژیم صدام حسین در 16

جنگی شتافته و به ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی پرداخته و

مارس  1988علیه شهروندان بی دفاع ساکن در حلبچه "با

دسترسی سریع آسیب دیدگان از جنگ به حداقل خدمات

استفاده از  4ب مب شیمایی  500کیلویی بود که بنابه گفته

مذکور را فراهم میسازند.

پروفسور اوبنهندریکس ،رئیس آزمایشگاه سمّشناسی

ب -دولت درمانده (ناتوان))Failed State( :

بیمارستان گانفالندر بلژیک ،ترکیبی از  3نوع گاز مختلف

از جمله مهمترین عواملی که در عرصه بینالمللی امکان

شامل گاز خردل (ایپریت) ،گازهای اعصاب (تابون ،سارین و

دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و پزشکی را تـهدید

 )VXو گاز سیانوژن بود (.)22

میکند ،دولت های ناتوان و درمانده هستند .دولت مولفّۀ

جنگافزارهای میکروبی؛ ()Biological Weapons

اساسی جامعه بینالمللی و " شخصیت اصلی حقوقی و موضوع

دستهای از جنگافزارهای نابودی دستهجمعی که برای کشتن

اصلی حقوقبینالملل است" ( .)23که دارای ویژگیهای

یا درمانده ساختن انسانها ،از بین بردن احشام یا خسارت

تعریفشده ای بشرح ذیل است که این نهاد را از سایر نهادهای

زدن به محصوالت کشاورزی است که از ریز ارگانیسمها،

حاکمیتی بر انسانها متمایز میسازد.

ویروسها یا زهرآبهها استفاده میکنند (.)9

الف -هر دولتی دارای قلمرو جغرافیایی معیّن و مشخصی
(مرز) میباشد که در آن محدوده اعمال حاکمیت مینماید.
9

مجله حقوق پزشکی ،دوره پانزدهم ،شماره پنجاهوششم1400 ،

زندیان و همکاران

ب – دارای جمعیّت دائمیاست که به عنوان تبعه و شهروندان

"در دورۀ  1989 – 2000بین  22تا  30درگیری مسلّحانه در

آن دولت شناخته میشوند.

درون کشورهای دارای دولت درمانده جریان داشت که در این

ج – حاکمیت ،یک مفهوم اساسی در حقوق بین الملل به معنای

درگیری ها ساالنه بیش از هزاران نفر در کامبوج ،السالوادور،

اختیار یا قدرت عالیه و تجزیهناپذیر دولت جهت وضع و اعمال

گواتماال ،پرو ،الجزایر ،بروندی ،چاد ،آنگوال ،کنگو ،سومالی،

قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص ،اموال و وقایع داخل در

سودان ،عراق ،لبنان ،بوسنی و هرزهگوین ،یوگسالوی و ...کشته

مرزهای آن و مصون از مداخله دولتهای دی گر است.

شدند" (" .)23از جملۀ دولتهای ناتوان و یا درمانده در دهه

د – حکومت ،دولت بواسطه حکومت مردم تحت صالحیت خود

اخیر ،دولت حاکم بر سوریه میباشد و ناتوانی آن از یک طرف

را مستقیماً کنترل و اداره میکند.

و دخالت دولتهای بیگانه ،باعث جنگ داخلی ،تخریب

از وظایف اصلی دولت در قبال شهروندانش تأمین رفاه و

زیرساختها و قتلعام مردم بی دفاع از طرف نیروهای معارض

امنیت ،ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی ،تسهیل مشارکت

و ارتش سوریه شدهاست .به گزارش دیدهبان حقوقبشر در طی

آحاد جامعه در فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و

 81ماه پس از شروع درگیریها در سوریه ،قریب نیممیلیون

بهرهمندی مناسب شهروندان از تأمیناجتماعی ،بیمۀ بیکاری و

نفر کشته" ( )25و "بالغ بر  5.544.395نفر در کشورهای

کمک به تهی دستان ،و حمایت از اقشار آسیبپذیر و نیازمند

همسایه تا  5ژوئیه  2020آواره شدهاند" (.)26

جامعه میباشد و اگر دولتی نتواند این حمایتها را برای اتباع

با عنایت به مطالب گفته شده اگر دولتی در چارچوب مرزهای

خویش فراهم سازد فلسفه وجودی او زیر سوأل میرود.

خود نتواند بر شهروندان خود اعمال اقتدار نماید یا بهواسطه

برخی حقوقدانان بر این باورند که مسئولیت حمایت ،هنجار

فساد سیستماتیک حاکم بر ساختار قدرت ،توانایی حمایت از

حقوقی را عرضه میکند که مبنایی برای مشروعیت بخشیدن

شهروندان خود را در مقابل گروههای متعارض داخلی و

به مداخله قهری در امور داخلی دولتهای درمانده و

خارجی از دست دهد در چنین شرایطی هرج و مرج و اغلب

کشورهایی که توانایی حمایت از اتباع خود در برابر نسلکشی

جنگ ( داخلی و خارجی) حکمفرما میشود و نظم سیاسی،

و جنایت علیه بشریت را ندارند و یا این دولتها در زمان بروز

اجتماعی و اقتصادی جامعه دچار خدشه شده ،امنیت و رفاه

فجایع طبیعی همانند وقوع سیل و زلزله و اپیدمی بیماریهای

شهروندان به مخاطره افتاده و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

واگیر توانایی کنترل و مدیریت بحران را نداشته و یا رغبتی به

در قلمرو آن دولت بصورت گسترده نقض میگردد .بههمین

این کار نشان نمیدهند .فلذا جامعۀ بین المللی بنابه مسئولیت

سبب دولت ناتوان یکی از عوامل اصلی بروز فجایع حقوق -

خود اقدام به مـداخله بشـردوستانه در چـنین کـ شورهایی

بشری و حقوق بشردوستانه ،معضالت زیستمحیطی ،گسترش

مینماید" .آلیسیا بانون میگوید :موافقتنامه اجالس جهانی

بیماری های ویروسی و میکروبی در جهان امروز میباشد .از

 2005توجیه شی وۀ محدودی از اقدامات یکجانبه و منطقهای

اینرو جامعه بینالمللی مستنداً به اصل مسئولیت بینالمللی

-حتی شامل اقدامات نظامی نیز میباشد -درصورتی که

ملزم به واکنش توسط سازمان مللمتحد ،مداخله سایر دولتها

دولتی یا سازمان ملل متحد قادر به حمایت از مردم در برابر

و مدا خله بشردوستانه نهادهای جامعۀمدنی (همچون پزشکان

نسلکشی و یا فجایع دسته جمعی نباشد ،را محکمتر میکند"

بدون مرز ،دیدهبان حقوق بشر ،صلیب سرخ و هالل احمر و )...

( .)24مانند عدمتوانایی دولت روآندا در مقابله با نسلکشی قوم

برای کاستن از شدّت بحرانهای موجود و نجات جان انسانها

توتسیها در سال  1994م میباشد که متأسفانه با سکوت

و کمک به افراد محصور در مناطق درگیری و یا آوارگان

تأّمّل برانگیز سازمان مللمتحد نیز همراه بود ،و بنابه گزارش

جنگی و پناهندگان در کمپهای پناهندگی میباشد.

دولت مذکور بالغ بر یک میلیون نفر بهطرز وحشیانه ای قتلعام
شدند.
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ج -بالیای طبیعی:

د -فقر:

جهان همواره شاهد بروز و وقوع بالیای طبیعی بوده و هست.

بی شک فقر و قحطی از مهمترین چالشها و عوامل

بالیایی همچون ،سیل ،زلزله ،طوفانهای مهیب ،گردبادهای

تهدیدکننده نظام بهرهمندی عادالنه از خدمات بهداشتی و

شدید که منشاء طبیعی و گاهاً ناشی از دستکاری بشر در

پزشکی در سراسر جهان میباشد که از طلیعه زندگی

طبیعت میباشد ،مانند گرمایش زمین بهعلّت تولید گازهای

اجتماعی بشر شروع شده و تا همین امروز ادامه دارد و

گلخانهای که سبب بروز ت الی فاسد طبیعی همچون آب شدن

متاسفانه روزانه بهشمار قربانیان بیشمار خود در میان فقرا و

کوههای یخ و باال آمدن س ـطح آب اقیانوسها و یا بروز

تهیدستان اقصی نقاط جهان میافزاید ،بدون آنکه نامی و

خشکسالیهای ویرانگر میشوند که عالوه بر خسارات

نشانی از قربانیان خود بجا بگذارد .فقر قطعاً باعث بروز بسیاری

اقتصادی و لطمات شدید به زیرساختهای عمومی ،موجبات

از مشکالت در حوزۀ بهداشت و سالمت افراد میشود و

تخریب اکولوژی زیست همه جانداران نیز میشود .بروز این

سوء تغذیه و امیّد به زندگی را حتی در ثروتمندترین کشورهای

پدیده ناخوشایند طبیعی چه در کشورهای صنعتی و پیشرفته

جهان کاهش میدهد.

و یا در کشورهای در حال توسعه و یا عقبمانده ،دارای اثرات

پژوهش های انجام شده در خصوص رابطه فقر و دسترسی به

منفی بر سیستم سالمت ،بهداشت و درمان جوامع میباشد.

خدمات عادالنه بهداشتی و پزشکی گویای این واقعیت تلخ

چرا که بعد از وقوع ،بدواً زیرساختهای درمان و بهداشت

است که؛ همواره بین سطح درآمد افراد و میزان بهرهمندی

آسیبهای جدّی دیده و متعاقب ًا به علت فروپاشی نظام مراقبت

آنان از خ دمات بهداشتی و پزشکی رابطه معنادار و مستقیمی

بهداشتی باعث هجمه شدید به نظام خدمات پزشکی و دارویی

وجود دارد و تبعاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعۀ در تأمین

و زنجیره تأمین مایحتاج بهداشتی شامل ،آب ،غذا ،دارو،

هزینههای درمانی با مشکالت عدیدهای مواجه میگردند و

کمکهای اولیه و ..می شود .فلذا درصورت تعلل در تأمین و

همین امر موجب تبعیض و ظهور ناعدالتی در موضوع

ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی مناسب ،عواقب زیانباری

دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و پزشکـی را سـبب

همچون تلفات انسانی گسترده ،شیوع بیماریهای واگیر و

میگردد.

تهدید سالمت اجتماعی را موجب خواهد شد.

سازمـانهای غیردولتی و ب ـنیادهای خ ـیریّه از نهادهای

برای کاهش آثار زیانبار بالیای طبیعی و مدیریت بهینه بحران

جامعهمدنی در راستای فقرزدایی و تأمین نیازهای بهداشتی و

ناشیه و لزوم واکنش سریع در ارائه خدمات اضطراری به

درمانی جامعۀ هدف فعالیتهای گسترده ای دارند .آنها در

نیازمندان ،نهادهای جامعۀمدنی جهانی با توجه به نوع

حوزه بهداشت و درمان ،علیالخصوص درمان بیماریهای

ساختارشان که اجازه واکنش سریع را به آنها برای کنترل،

خاصّ که هزینههای گزاف برای مبتالیان را بدنبال دارند،

مهار و بحرانهای موصوف در کمترین زمان ممکن را میدهد،

خدمات بالعوض ارائه میدهند و بدین ترتیب بخش عمده ای از

وارد عمل شده و با حضور در مناطق بحرانزده در کمترین

بار مالی را از دوش افراد مستمند برمیدارند .جامعۀمدنی

زمان ممکن به ارائه خدمات مورد نیاز میپردازند .سازمان

جهانی همگام با سازمان مللمتحد و همراه با دولتها در

پزشکان بدون مرز از جمله سازمانهایی است که پس از وقوع

راستای توسـعه همهجانبه و فق ـرزدایـی از چهره جهان

بالیای طبیعی ضمن حضور در مناطق بحرانزده ،به ارائه

فعالیتهای چشمگیر داشته است .سازمان پزشکان بدون مرز

خدم ات پزشکی و بهداشتی فارغ از هرگونه اشکال تبعیضآمیز

که یکی از مباحث پژوهش حاضر است در راستای عمل به

میپردازد " .چنانچه این سازمان در سال  1382در زلزله بم به

تعهدات خود در قبال فقرزدایی از طریق ارائه خدمات

کمک زلزلهزدگان و در سال  1398به یاری سیلزدگان

بهداشتی و پزشکی به افراد بیبضاعت و کم درآمد ،با حضور در

خوزستان ،لرستان و گلستان و دولت ایران شتافت (.)27

مناطق تعریف شده نشان داده که تعدیل فقر و ارائه خدمات
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عادالنه بهداشتی و پزشکی با مشارکت افراد خیّر و همراهی

بهرهمندی عده ای خاص از مردم جهان را فراهم میسازد و

دولتها امکانپذیر میباشد .در همین راستا این سازمان "از

دسترسی عادالنه به خدمات موصوف را برای عموم مردم تقلیل

سال  1391در جنوب تهران و از سال  1397در مشهد برای

می دهد .در چنین اوضاع آشفتهای که خیلی از دولتها نیز

جمعیت آسیبپذیر و کسانی که از خدمات درمانی محروم

صرفاً بدنبال حفظ منافع و موقعیتهای سیاسی خود هستند

بودند ،امکانات بهداشتی و درمانی فراهم کردهاست" (.)27

از ارائه خدمات ناتوان و یا طفره میروند و دسترسی اقشار

ه -بیماریهای واگیر فراگیر:

ضعیف ،فقیر و آسیبپذیر جوامع به خدمات اضطراری

از جمله عوامل تهدیدکننده نظام دسترسی عادالنه به خدمات

ال میّسر نمیشود.
بهداشتی و درمانی محدود و در مواردی عم ً

بهداشتی و درمانی ،بیماریهای فراگیر میباشد که امکان

نهادهای جامعۀمدنی بواسطه وظیفه ذاتی خود ،به کمک مردم

بهره مندی عادالنه به خدمات بهداشتی و پزشکی عمومِ مردم

ضعیف و گرفتار در بحران بیماریهای واگیر میشتابند و عالوه

یک کشور و یا بخش عمدهای از مردم جهان علیالخصوص

بر فعّالیّت در زمینههای ت أمین و توزیع مایحتاج عمومی ،بنابر

مردم کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته را در زمان شیوع با

حوزه فعّالیّت شان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فارغ از

چالش جدّی روبرو میسازد.

هر نوع تبعیض میپردازند .در این مورد نیز پس از شیوع کرونا

پیشینه بیماریهای فراگیر به بعد از انقالب کشاورزی و

ویروس از نیمه دوم سال گذشته" ،سازمان پزشکان بدونمرز

یکجانشینی ان ـسانهای اولیه برمـیگردد" .بهگونهای که

در بیش از  70کشور جهان حضور داشته و در سه محور؛

یافتههای آسیب شناسی تاریخی حاکی از شواهد این قبیل

 درمان و مراقبت از بیماران مبتال به کووید ،19

بیماریها در اسکلتهای دوران نوسنگی هستند .حتی ستون

 محافظت از افراد آسیبپذیر و در معرض خطر ابتال

مهره های کالبدهای مومیایی شده مصریان باستان آثار بیماری



اجرای خدمات ضروری پزشکی و آزمایشگاهی

سل را نشان دادهاند" ( .)28از معروف ترین این بیماریها که

فعالیت داشته و عالوه بر ارائه خدمات پزشکی مذکور در

در طول تاریخ جان میلیونها نفر را گرفته میتوان به؛ طاعون

تدارکات و تهیه اداوات و تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری

سیاه ،وبا ،سل ،آنفلوانزای اسپانیایی ،ایدز ،تبِابوال ،سارس یا

همانند ماسک و دستگاهه ای اکسیژن نیز کمک شایانی به

سندرم حاد تنفسی از خانواده کرونا ،آنفلوانزای مرغی ،جنون

مردم جهان نمودهاست" (.)30

گاوی ،آنفلوانزای خوکی و آخرین ویروس واگیر در عصر حاضر،
کووید  19اشاره کرد" .مشهورترین این بیماریها ،معروف به

 .6نتیجهگیری

«مرگ سیاه» در دهه  1330میالدی شروعشد و در ظرف

حق دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از

کمتر از  20سال بین  75تا  200میلیون نفر جان باختند .در

مهمترین مولّفههای حقوق بنیادین بشر ،مصرّح در عرف و

انگلستان از هر  10نفر  4نفر مردند و در شهر فلورانس از 100

قوانین بی ـنالمللی اسـت .بـهره مندی از این حق در اسناد

هزار ساکن شهر  50هزار نفرشان از دست رفت .بیماریهای

بین المللی ،قوانین اساسی و قوانین عادی دولتها به رسمیّت

همهگیر در قرن بیستم نیز همچنان جان صدها میلیون نفر را

شناخته شده و مورد تأئید همه کنشگران عرصه حقوق و

گرفت .در ژانویه  1918م هزاران سرباز فرانسوی بر اثر

روابط بینالمللی واقع گردیده است.

آنفلوانزای مشخصاً مهلک ،معروف به «آنفلوانزای اسپانیایی»

از سوی دیگر ایدۀ مسئولیت حمایت از انسانها در برابر فجایع

کشته شدند .در عرض چند ماه ،این ویروس تقریباً نیم میلیارد

و کمک به آنها فارغ از هرگونه اشکال تبیعضآمیز بیشک

نفر (یعنی یک سوم جمعیت جهان) را مبتال کرد" (.)29

بازتاب برخی از عمیق ترین و زیباترین ارزشهای انسانی و

طبعاً در زمان شیوع بیماریهای واگیر ،نرخ گزاف هزینههای

هنجارهای اجتماعی است .حمایت از کسانی که در جهنم

پیشگیری و درمان و تهیه تجـهیزات پزشکی صرفاً امکان

خودخـواهیهای جن ـگساالران ایـ دئولوژیکـی ،دینـی و
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قدرتطلبانه گرفتار شده اند و یا بر اثر فقر و نداری یا بهواسطه

 .8سهم نویسندگان

بالیای طبیعی نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند ،عمیق ًا

نویسندگان این پژوهش معیارهای استاندارد نویسندگی

در همدلیها و ارزشهای واالی انسانی ریشه دارند و بهصورت

براساس پیشنهادات کمیته بینالمللی ناشران مجالت پزشکی

یک قانون اخ القی جهانی مورد پذیرش همه انسانهای

را دارا هستند.

باوجدان است.
جامعۀمدنی جهانی و نهادهای زیرمجموعه آن از جمله؛

 .9تضاد منافع

سازمان پزشکان بدونمرز به موجب اصل مسئولیت ،خود را

پژوهش حاضر تضاد منافع ندارد.

ملزم به حضور در مناطق بحرانزده جهت ارائه خدمات
بهداشتی و پزشکی میداند و به افراد آسیبدیده از درگیریها،
بالیای طبیعی یا محرومیت از مراقبتهای پزشکی بدون توجّه
به نژاد ،مذهب ،عقیده و وابستگیهای سیاسی ،کمکهای
درمانی و بهداشتی ارائه میدهد و فاصله بیمار/نیازمند را با
امکانات پزشکی پوشش میدهد .متأسّفانه توهّم توطئه و
بدگمانی به هر نوع فعالیت داوطلبانه برونمرزی ،مانع بزرگ ی
در راه برخورداری نیازمندان از دانشِ روز و خدمات بهینه
بهداشتی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
شایان ذکر است نهادهای جامعۀمدنی جهانی نیز مانند همه
پدیدههای جهان دارای کاستیها و نواقصی است و بعضاً این
نهادها نیز مورد سوءاستفاده دول ـتها و فرص ـتطلبان قرار
میگیرد .امّا این موضوع نباید مانع دسترسی انسانها به
خدمات ضروری بهداشتی و درمانی در شرایط اضطراری شود.
چراکه این امر ضمن آسیب رساندن به انسانهای نیازمند و
درمانده ،مانع توسعه نهادهای مدنی ملی و همکاری سیّال آنها
با جامعهمدنی جهانی را به همراه داشته و مسیر توسعه
خدمات بهداشت و درمان در کشورهای نیازمند به کمکهای
بشردوستانه را سدّ میکنند.
 .7تقدیر و تشکر
نویسندگان ضمن تشکر از کوشندگان عرصه بهداشت و
خدمات پزشکی در این ایام همهگیری کووید  ،19از همه
دوستانی که در راستای تهیه و تدوین پژوهش حاضر یاریگر
بودهاند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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ABSTRACT
Background and Aim: The right to equitable access to health care and,
in general, the belief that all human beings enjoy fundamental human
rights as enshrined in the Charter of the United Nations, the Universal
Declaration of Human Rights and humanitarian treaties, and the idea of
the responsibility to protect human beings. It is undoubtedly a reflection
of the highest and deepest human values embodied in the social norms
of the last century. The exercise of these right, given the circumstances
of governments and the international community, has always faced
challenges such as war, natural disasters and incapacitated
governments that have jeopardized the just enjoyment of fundamental
human rights by human beings. And sometimes made impossible.
Materials and Methods: This research has been done opinions of
jurists.and using descriptive-analytical method.
Results: The international civil society, which is an independent system
of governments and international organizations, with the help of its
subordinate institutions active in the field of health, including Médecins
Sans Frontières, is present in crisis areas and identifies The injuries of
the accident enable the deprived, the helpless and the helpless as a
result of the mentioned causes and sufferings.
Ethical considerations: In the present study, adherence to the scientific
method, ethical principles, fiduciary duty and intellectual and intellectual
property have been respected.
Conclusion: The international civil society the objective realization of the
equal right and equal access of human beings to health and medical
services without considering any kind of discriminatory forms.
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