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Justiciability of the Right to Health in International Legal System 

Fatemeh Kokabisaghi1 

Abstract 

Right to health is a fundamental right that has been mentioned in several 

international and regional documents and national laws. Since the beginning 

of the codification of human rights documents, there have been some 

challenges about justisiability of Economic, Social and Cultural rights 

including the right to health as one of the most important components of 

these rights. This led to the ignorance of these rights by the governments and 

the issue turned into a mean for justifying the violation of human rights of 

people. 

In this article, justiciability of the right to health in international system 

was examined by looking to available studies and relevant legal documents 

in international law system and the related interpretations by different 

authorities. The results showed that substantially the right to health is a 

justiciable right that has been litigated many times in international, regional 

and national courts. Therefore the governments should realize the minimum 

necessities for health of the individuals as an inevitable obligation and they 

should use all the necessary means including administrative, legal, financial 

and judicial ones in this regard.  
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 المللبین حقوق نظام در سالمت بر حق یخواهداد یتقابل

 1یسق یکوکب فاطمه

 یدهچک

 و جهانی حوسط در متعدد یالمللبین اسناد در که است بشر بنیادین حقوق از یکی سالمت بر حق

 حقوق یالمللبین اسناد ینتدو یابتدا از است. شده مطرح ملی حقوقی هاینظام در همچنین و ایمنطقه

 سالمت بر حق که یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یخواهداد یتقابل مورد در ییهاچالش ،بشر

 از حقوق ینا شدنانگاشتهیتاهمکم به موضوع ینا است. داشته وجود است، آن یاجزا ینترمهم از یکی

 ینا در است. شده یلتبد مردم حقوق ییعتض یهتوج یبرا یابزار عنوان به و یدهانجام هادولت یسو

 یقانون اسناد موجود، مطالعات اساس بر ،المللبین نظام در سالمت بر حق یخواهداد یتقابل ،مقاله

 گرفته قرار یبررس مورد مختلف مراجع یسو از شدهارائه یرهایتفس و المللبین حقوق نظام در مرتبط

 و است یخواهداد لقاب یحق یت،ماه نظر از سالمت بر حق که است آن نگریاب مقاله این یجنتا است.

 وردنآبر یستیبا هادولت است. گرفته قرار یدادخواه مورد یمل و یامنطقه ی،المللبین یهاهدادگا در بارها

 ی،ادار امکانات همه و گرفته نظر در یرناپذاجتناب الزام یک عنوان به را افراد سالمت یازهاین حداقل

 .یرندگ کار به راستا ینا در را خود ییقضا و یقانون ی،مال
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 مقدمه

 یهاهگرو یمندبهره عدم .یستن یتبشر یختار در نوینی پدیده بشر بنیادین حقوق ییعتض

 جهان نقاط همه در درمانی و بهداشتی خدمات و ذاغ شامل یزندگ یهاول الزامات از یرپذیبآس

 توان که یسالمندان کنند،می کار هایابانخ در سرپناه و غذا یبرا که یکودکان شود.می مشاهده

 یرتصاو ،کنندمی زندگی هایابانخ در که ییفقرا و ندارند را خود روزمره یزندگ یاجاتاحت تأمین

 یزندگ وضع بهبود راستای در یبشر حقوق یهاجنبش است. جهان مردم همه یبرا ییآشنا

 شدنکشته .دارد یطوالن ایهیخچتار نیز یستند،ن برخوردار خود یهاول قوقح از که یمردم

 خدمات به دسترسی عدم و بیماری جمله از آن عواقب اثر بر یا جنگ در انسان هایلیونم

 یریتداب که داشت آن بر را المللبین جامعه ،یجهان دوم و اول یهاجنگ یط غذا و سالمتی

 .(1) یردگ کار به جهان در صلح و یادینبن حقوق از یبرخوردار در افراد یبرابر یارتقا یبرا

 رفاه وردنآفراهم هادولت یفهوظ یالدی،م 1311 سال مصوب متحد ملل سازمان منشور در

 صلا به توجه با یاجتماع و یاقتصاد رشد و کار استاندارد، یزندگ یک تأمین یقطر از ثبات و

 در بشر حقوق یجهان یانیهب ،آن متعاقب .گردید یینتع جهان مردم همه برابر حقوق به احترام

 که آنجا از اما ،یدگرد ینتدو یجهان یعرف قانون و استاندارد یک عنوان به یالدیم 1311 سال

 .(6-9) ندیستن آورالزام یقانون لحاظ از ،اندهنکرد امضا را آن که ییکشورها یبرا حداقل هاهیانیب

 یاتجزئ یحاو که کنند ینتدو را بشر حقوق میثاق که گرفتند یمتصم ملل سازمان یاعضا

 باشد. حقوق این قبال در هادولت یفوظا و حقوق مورد در یشتریب

 از ییرها و یزندگ یطشرا حداقل یجادا با افراد شأن از حفاظت ،بشر حقوق از هدف آنکه با

 متحد ملل سازمان یاعضا ،بشر حقوق نامهمیثاق ینتدو زمان در ،(1) تاس یازن و ترس گونه هر

 توافق شود، یجادا یستیبا هادولت یبرا که یتعهدات یزانم و مختلف حقوق یتاولو مورد در

 در و است دولت دخالت از ییرها و یفرد یآزاد بر یمدن و یاسیس حقوق در تأکید نداشتند.

 یگروه ست.ا هاآن به یرفاه کمک و افراد حفاظت بر یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 یگروه و ددانستنمی یتاولو را سالمت بر حق جمله از یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 یتقابل مورد در کشورها از یتعداد عالوه، به .(6) دانستندمی ترمهم را یمدن و یاسیس حقوق

 نامهیمانپ ینتدو زمان در یراز ،نبودند مطمئن یفرهنگ و یاجتماع ،اقتصادی حقوق ییاجرا
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 ینتضم یبرا الزم منابع اما داشتند، را یمدن و یاسیس حقوق یاجرا امکان اعضا یهکل یباًتقر

 نداشتند. را دارد، نیاز نامحدود منابع که یگرید

 معتقد یگروه .(1) کنند تعهد نامحدود یقانون تعهدات با را یحقوق خواستندمین ینبنابرا

 هستند یاهداف حالت، ینبهتر در و یبشر یهاآرمان ی،فرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق بودند

 چندهر داشتند یدهعق هاآن .یستندن ینتضم قابل اما هستند، یابیدست قابل یجیتدر طور به که

 کشورها توسعه یهاهبرنام یهابخش ینترمهم یدبا سالمت خدمات و آموزش غذا، به یدسترس

 حالت مردم به ،توسعه حال در یکشورها در حق عنوان به هاآن نظرگرفتن در ،شوند تلقی

 دسته دو هر کهاین با .(2) بداند ثرؤم خود سرنوشت در را هاآن آنکه یجا به دهد،می یانفعال

 به توجه بدون هادولت و اندهشد یمعرف یکسان یتاهم با بشر حقوق اعالمیه در حقوق ینا

 ارتقا و کرده حفاظت را هاآن یستیبا خود یفرهنگ و یاجتماع نظام و یداقتصا توسعه سطح

 توافق حقوق از کدام یچه یرو کشورها که داشت وجود ینا ینگران که آنجا از اما ،(7) دهند

 ی،اقتصاد حقوق یبرا مجزا نامهقمیثا دو شد مقرر یرد،گ صورت یرخأت با توافق یا نکنند

 .(1) شود ینتدو یمدن و یاسیس و یفرهنگ و یاجتماع

 حقوق ییجدا ینا اما ،اندهیرفتپذ را نامهمیثاق دو هر کشورها یهکل یباًتقر ،حاضر حال در

 یجادا یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق تحقق راه در یمشکالت و کرد یفضع را هاآن ارتباط

 مراجع و شدند شناخته یتاولو دارای یمتماد یهاسال یبرا یمدن و یاسیس حقوق بنابراین کرد.

 هاییزممکان کنونتا اما ،(3) شد یطراح آن حفاظت یبرا یمتعدد یتشکا هاینظام و ییقضا

 (.11) است نشده ینیبیشپ یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق از حراست و نظارت یبرا یکاف

 ،سالمت با مرتبط یالمللبین معاهدات به متعهد یکشورها اقدامات کهاین با ،یجهنت در

 حق ینا شود،می یابیارز ایهدور صورت به یگفرهن و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یتهکم توسط

 از یحق یوقت یسنت طور به گردد.می ییعتض ینوع به و شودمین شمرده محترم جا همه در

 در موضوع این کند. مراجعه ییقضا مراجع به یدادخواه یبرا بتواند یدبا شود،می یعضا یفرد

 ارتباط در یبشر حقوق یرسا با حق ینا یراز ،است برخوردار ایهویژ اهمیت از سالمت حق مورد

 ضمن است. کار و آموزش مانند حقوق یرسا از یمندبهره سازینهزم آن از یبرخوردار و بوده

 خطر به یزن را افراد سالمت سالم، یغذا بر حق جمله از حقوق یرسا از یبرخوردار عدم آنکه

 اندازد.می
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 و ماهیت لحاظ از سالمت بر حق آیا که است شده داده پاسخ سؤال این به مقاله ینا رد

 .یرخ یا است ییقضا مراجع در طرح و یدادخواه قابل یحق ،موجود یقانون و ییقضا یندهایفرا

 به حق این ماهیت تبیین سپس و یالمللبین اسناد در سالمت بر حق تعریف به ابتدا در بنابراین

 ،حق این ماهیت تبیین .است دهش پرداخته یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق از یکی عنوان

 یقانون مستندات ،نوشتار ینا یانیپا بخش در .ساخت خواهد روشن را آن بودنخواهیداد قابل

 مراجع در حق ینا با برخورد نحوه و دانندمی دادخواهی قابل را سالمت بر حق که یالمللبین

 .یدگرد خواهد بررسی ایهمنطق و یمل ییقضا

 

 سالمت بر حق

 فردی حق یک عنوان به یالمللبین و یمل سطح در که است یحقوق از یکی المتس بر حق

 یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یالمللبین میثاق اساس بر است. شده شناخته یاجتماع و

 رنگ سن، جنس، نظر از یضتبع گونه یچه بدون حق ینا از یستیبا افراد یهکل (م. 1322)

 برای .(11) شوند مندبهره مشابه موارد و یاسیس یدگاهد ب،مذه زبان، نژاد، یت،مل پوست،

 بهداشت یجهان سازمان منشور در مندرج یفتعر که است شده ارائه یمتعدد تعاریف سالمت

 ی،جسمان المتس» را سالمت منشور این است. هاآن پرکاربردترین از یالدیم 1312 سال در

 .(16) است کرده تعریف «یناتوان و یماریب نبود فقط نه و کامل یاجتماع و یروان

 یاجتماع ی،اقتصاد حقوق نامهمیثاق در ،حق ینا از یابیدست قابل یفیتعر ارائه یراستا در

 و یجسمان سالمت یابیدست قابل سطح ینباالتر» از یبرخوردار حق ،سالمت بر حق ،یفرهنگ و

 عنوان به یالدیم 1311 بشر حقوق یجهان اعالمیه در حق ینا .(11) است شده یینتع «یروان

 یبرخوردار حق» ینانسا هر ،اعالمیه ینا اساس بر است. شده یینتع استاندارد یزندگ الزامات از یکی

 مسکن، لباس، غذا، شامل اشخانواده و خود سالمت سطح با متناسب استاندارد یزندگ یک از

 و یسالخوردگ ی،گیوهب یت،معلول یماری،ب یکاری،ب زمان در یاجتماع یتامن و یپزشک مراقبت

 .(19) «دارد ،یستن او کنترل در که را یطیشرا یرسا

 و یرفتار یکی،ژنت متعدد یفاکتورها یراز یست،ن بودنسالم حق یمعن به سالمت بر حق

 .یستن یرپذامکان هادولت یبرا هاآن همه کنترل که هستند ثرؤم افراد سالمت بر یطیمح یستز

 حق را سالمت بر حق 11 شماره یحاتتوض در یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق کمیته
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 سطح ینباالتر به یابیدست یبرا که یطیشرا و متنوع یالتتسه و یلوسا خدمات، به یدسترس

 یپزشک خدمات به یدسترس حق تنها حق ینا ینبنابرا .است کرده یفتعر ،است یضرور سالمت

 سالم، آب مسکن، غذا، شامل سالمت یهاهکنندیینتع به یدسترس حق شامل بلکه ،یستن

 تعداد در یستیبا خدمات ینا باشد.می یزن سالمت اطالعات و آموزش و سالم یستز و کار یطمح

 بودنپرداخت قابل ینهمچن .یردگ قرار یضتبع گونه هر بدون مردم همه دسترس در یکاف

 خدمات همچنین دارد. یتاهم پذیرآسیب یهاهگرو خصوص به مردم یبرا خدمات ینا یهاهینهز

 قابل یفیتک با و یپزشک اخالق اصول بر یمبتن و ممرد فرهنگ با مطابق یستبامی سالمتی

 .(11) دنشو ارائه قبول

 از ییرها و خود بدن و سالمت بر فرد کنترل حق اول،: است بخش دو یدارا سالمت بر حق

 یماریب زمان در یازن مورد خدمات یافتدر حق دوم،؛ او متسال در یرینسا دخالت گونه هر

 داردمی اعالم خود 9 شماره یحاتتوض در یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یتهکم .(11)

 سالمت بر حق مورد در حداقل ینا .(11) ددگر مینتأ افراد همه یبرا یستبامی حق هر حداقل

 یپزشک امکانات کلیه افراد که یطیشرا یجادا و هایماریب کنترل و درمان یشگیری،پ از عبارت

 یندفرا بهبود و کودکان و نوزادان یرم و مرگ کاهش د،کنن یافتدر یماریب هنگام در را یضرور

 یهاهنامیمانپ یرسا .(11) است کار بهداشت و یستز یطمح سالمت بهبود و کودکان رشد

 الاشک یهکل رفع کنوانسیون ،1313 مصوب کودک حقوق نامهیمانپ شامل بشر حقوق یالمللبین

 با را حق ینا یزن 6112 مصوب ینمعلول حقوق کنوانسیون و 1373 مصوب زنان یهعل یضتبع

 .اندهدانست هاانسان همه یبرا یحق مشابه، یفتعر

 ،(12) اندهکرد وارد خود یاساس قانون در را حق ینا دولت 111 حداقل ،حاضر حال در

 مورد یهمگان مسلم حق یک عنوان به سالمت سطح ینباالتر از یمندبهره حق کهینا با یکنل

 مردم از یاریبس یبرا سالمت سطح حداقل به یابیدست ،است گرفته قرار یجهان جامعه توافق

 که دهدمی نشان بهداشت یجهان سازمان مطالعه شود.می محسوب دوردست هدف کی جهان

 را باالتر یفیتک با خدمات و است نامطمئن و روندهپس نابرابر، کشورها از بسیاری سالمت نظام

 .(17) دارند یازن یشترب آن به که فقرا به تا دهدمی ارائه مرفهان به

 یردگمین قرار توجه مورد یسالمت نظام تحوالت از یاریبس در بشر حقوق یکردرو عالوه، به

 .(11) است شده یلمتما ینههزپر یهاروش و بازار هاییاستس یسو به تحول یهاهبرنام و
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 یازن مورد که یشرفتهپ یهایجراح مانند یمتقگران خدمات ارائه بازار، بر یمبتن یکردهایرو

 بخش به که یماریب از یشگیریپ یمتقارزان خدمات به را است جامعه از کوچک و خاص یگروه

 یمتقگران خدمت از حاصل سود یراز ،دهدمی قرار یتاولو در ،گرددمی ارائه یتجمع از یتربزرگ

 و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یثاقم اساس بر که یحال در .است یشگیرانهپ خدمت از بیشتر درمانی

 یتهدا جامعه افراد اکثریت اردیتاولو یازهاین یسو به یستیبا سالمت بخش منابع ی،فرهنگ

 شود.

 

 دادخواهی قابلیت

 دولت که یصورت در بتوانند حق صاحبان که است یمعن ینا به حق یک یخواهداد یتقابل

 و یدعو اقامه ،مراجعه ییقضا مراجع به نکردند عمل یفشانوظا به مربوطه یهاسازمان یا

 دارد اهمیت دلیل این به حق یک دادخواهی قابلیت .(13، 1) کنند جبران و غرامت درخواست

 قرار یرثأت تحت مردم قبال در هایشانیتمسؤول مورد در را هادولت یدگاهد ،یتقابل این که

 قابل که یحق بودن حق .دهدمی یشافزا خود یفوظا به را هاآن یبندیپا احتمال و دهدمی

 .(61) یردگمی قرار یدترد مورد نشده، ینیبیشپ آن یبرا یجبران نظام و یستن یخواهداد

 تعهدات یاجرا .(61) باشند یدادخواه قابل یستیبا بودنثرؤم و شدنییاجرا یبرا حقوق

 تکلیف و افراد حق عنوان به یالمللبین اسناد در آنچه که است آن مستلزم بشر حقوق با مرتبط

 آن یبرا الزم ییقضا یهاینتضم و شود کشورها یحقوق نظام وارد عمل در ،است آمده دولت

 شود.بینی پیش افراد حق احقاق یبرا الزم یکارها و ساز و شود گرفته نظر در

 باشند، یقانون یفتکل آنکه از یشب حقوق ینا نشود، یجادا ییقضا یتحما هک یصورت در

 یسو از خود حقوق ییعتض مورد در افراد که یحال در شوند.می گرفته نظر در یوجدان تعهد

 عدم صورت در حقوق باشند. داشته یدبا را طرفیب ییقضا مراجع به مراجعه امکان یدبا دولت

 ضمن .(66) دهندمی دست از را خود معنی ،هاآن شدنوردهآبر یابر دادگاه به مراجعه امکان

 شهروندان که کندمی ایجاب ،مدنی و سیاسی حق یک عنوان به نیز منصفانه یدادرس حق آنکه

 حمایت آموزش و مسکن سالمت، مانند اجتماعی خدمات زمینه در ناعادالنه یهاهروی برابر در

 .(69) شوند
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 یتیاهم سالمت بر حق یخواهداد یتقابل ی،فرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق مجموعه از

 طور به آورد.می فراهم را حقوق یرسا از مردم مندیبهره ینهزم حق ینا یراز ،دارد دوچندان

 باشد. نداشته یشرفتپ انتظار مورد حد در یادگیری در است ممکن یمارب آموزدانش یک ،مثال

 یرغ یرفتارها و شکنجه از ییرها حق ییعتض مثال طور به حقوق، یرسا ییعتض ،یگرد طرف از

 .(12) اندازدمی خطر به را افراد یسالمت بر حق ،انسانی

 یطی،محیستز یهایآلودگ جمله از سالمت یهاهدکننیدتهد مورد در حاضر قرن هایچالش

 پرداختن یتاهم یخشکسال و یقحط یرین،ش آب منابع یآلودگ و شدنخشک ین،زم یشگرما

 مورد در خود تعهدات به هادولت یتوجهیب است. نموده دوچندان را سالمت بر حق به هادولت

 قابلیت .(61) اندازدمی خطر به حق آن از را هاآن مندیبهره یزانم مردم، یسالمت بر حق

 یلتما عدم یا ییتوانا عدم کنندهیینتع ،کشورها قضایی مراجع در سالمت حق دادخواهی

 از یمتفاوت واکنش کدام هر که است سالمت بر حق ینهزم در خود تعهدات یاجرا به هادولت

 داشت. خواهد یپ در یرهنگف و یاجتماع ی،اقتصاد یتهکم یسو

 حقوق که هستند موظف یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یثاقم امضاکننده کشورهای

 یضتبع گونه هر بدون ،خود امکانات کلیه از استفاده با را سالمت حق جمله از یثاقم ینا موضوع

 سطح یارتقا دمع کنندهیهتوج تواندمین یزن منابع کمبود کنند. تأمین خود جامعه آحاد یبرا

 یهاکمک یافتدر امکان ، زیراباشد یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق از مردم یبرخوردار

 تأمین یبرا ینههزمک مداخالت توانندمی منابع صحیح یریتمد با کشورها و دارد وجود یالمللبین

 .(61) کنند یجادا نابرخوردار یهاهگرو خصوص به جامعه افراد همه یبرا را حقوق یهاحداقل

 ییعتض ،یاجتماع تأمین و سالمت بر حق مورد در خصوص به شدهیینتع یهاحداقل تأمین عدم

 به مربوط نامهمیثاق کهاین با کشورها از یاریبس همچنان اما ،شودمی تلقی بشر حقوق یقطع

 یقانون نظام در را حقوق ینا یستندن یلما ،اندهفتیرپذ را یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 کنند. فراهم هاآن یخواهداد یبرا را الزم ییاجرا هاییزممکان و کنند اعالم یخواهداد قابل خود

 یممستق طور به یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق نامهمیثاق متن در که است ذکر به الزم

 یتهکم توسط که یبعد یحاتتوض در ، امااست شدهن ایهاشار حقوق یدادخواه نحوه مورد در

 قانون نظر از است. شده تأکید مهم ینا به ،شده ارائه یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 محض به ، اماشوند متعهد یجهان نامهیمانپ یک به یرندگمی یمتصم آزادانه کشورها ،المللبین
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 با یستیبا ممکن زمان ینترکم در و هستند نامهیمانپ آن الزامات یاجرا به ملزم آن، با موافقت

 .(62) کنند اقدام خود تعهدات یاجرا به الزم منابع و امکانات یهکل یریگکار به

 

 سالمت بر حق ماهیت

 زمان از دارد، وجود اجماع یمدن و اسییس حقوق یدادخواه یتقابل مورد در یباًتقر آنکه با

 جمله از فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق یدادخواه قابلیت بشر، حقوق یهاهنامقمیثا تدوین

 ینا یتماه بر ینهزم ینا در نظرات اختالف پایه است. گرفته قرار چالش مورد سالمت حق

 ماهیت .دارد قرار یمدن و اسییس حقوق با یسهمقا در هاآن قبال در هادولت یفوظا و حقوق

 حقوق ینا اعتبار در است. یبررس قابل هاآن اعمال یتقابل و هاآن اعتبار یدگاهد دو از حقوق ینا

، است شده پرداخته هاآن به یبشر حقوق مختلف اسناد در آنکه یلدل به ،ندارد وجود تردیدی

 هستند مطرح زمینه این در که تیسؤاال .(69) است چالش محل حقوق ینا اعمال یتقابل اما

 اگر ی؟رفاه و یاجتماع هاییاستس یا هستند یواقع حقوق حقوق، این یاآ کهاین از نداعبارت

 شدهییعتض حقوق جبران نحوه و هادولت از انتظارات یزانم چرا ،هستند یواقع حقوق حقوق، ینا

 حق یتماه یینتب به متفاوت یهاهیدگاد از بخش ینا در است؟ اوتمتف مختلف یکشورها در

 بخش این نتیجه .یمپردازمی یفرهنگ و یاجتماع اقتصادی، حقوق از یکی عنوان به سالمت بر

 و است وارد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق بر نظرات گونه این آیا که کندمی مشخص

 .یرخ یا باشد حقوق این بودندادخواهی قابل عدم برای مبنایی تواندمی آیا کهاین

 حق طبیعتـ 1

 یدادخواه قابل یبرا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق مورد در شدهمطرح خصوصیت یناول

 در یشک یالمللبین متعدد ینقوان است. حقوق این نبودن یا بودنحق بر یمبتن ها،آن ندانستن

 موضوع ینا یمل سطح در ، امااردذگمین یباق یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق بودنحق

 Code of) عمل یراهنما عنوان به کشورها از یبعض در حقوق ینا .است چالش محل هنوز

Conduct)، صورت این در که (3) شوندمی شمرده یقانون حق نه و یرفاه یا یاجتماع یاستس 

 حقوق ینا اگر آنکه ضمن .(67) گرددمی تلقی حقوق ییعتض نه و یعدالتیب هاآن ناقص یاجرا

 ینا ،منتقدان از یبعض .(61) ندارند یدادخواه یتقابل به یازین ،باشند آلیدها یا فاهدا فقط

 حق یاآ ، امادانندمی یتاولو در را یمدن و یاسیس حقوق و دانندمی دوم رده حقوق را حقوق
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 حقوق دسته )از یاتیح یداروها به یدسترس حق از (یمدن و یاسیس حقوق دسته )از دادنیأر

 است؟ یشتریب یتاهم یدارا (یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد

 یاجرا که معتقدند و ردهک مطرح را حقوق این تحقق یبرا الزم بودجه یزانم یگرد یگروه

 یازن یمال منابع به یمدن و سیاسی حقوق و است برینههز یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 حقوق یاجرا .است یازن مورد یمال منابع یقانون مصوبه هر یاجرا یابر کهاین از غافل ندارد.

 ،یستندن ینههزیب که ددار نیاز یسپل یروین یریگکار به و هاهدادگا یجادا به یمدن و یاسیس

 تفاوت ینا اما دارد، یازن یشتریب منابع به یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یاجرا هرچند

 امور در مدتکوتاه در دولت اگر عالوه به .(61) یستن متفاوت یبنددسته یجادا سازینهزم

 یگذاریهسرما ، زیرادارد ینهزم ینا در کردنینههز به یترکم یازن هیندآ در ،کند ینههز یاجتماع

 یدولت یاجتماع رفاه خدمات به را مردم یوابستگ مدت بلند در ،کار و سالمت آموزش، در

 کاهش را یتجنا و جرم احتمال ،استاندارد یزندگ یک از یریگبهره ینهمچن .دهدمی کاهش

 بود. خواهد یتیامن یروهاین و یسپل به یترکم یازن آن تبع به که دهدمی

 حق یمحتوا و مفهوم ـ2

 صراحت و یناناطم عدم ،یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق یمحتوا در معتقدند یگروه

 به که) متسال بر حق مورد در افراد کهاین یقدق یینتع ،مثال طور به .(63) شودمی یدهد

 محق (است یاجتماع و یروان ی،جسمان سالمت یابیدست قابل سطح ینباالتر به یابیدست یمعن

 کلمه یفتعر (.3) نیست پذیرامکان آسانی به ،هستند یسطح چه در و خدماتی چه یافتدر به

 نامهمیثاق دارد. قرار نظرانصاحب چالش محل خود یخود به یزن کامل سالمت یمعن به سالمت

 خدمات سطح یستیبا مستمر طور به هادولت داردمی اعالم یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع قوقح

 ارائه کشورها یهکل به تعمیم قابل و کاربردی استاندارد یک اما ،دهند یشافزا را ارائه قابل

 یآزاد کشورها به که است بوده ینا نامهمیثاق در حقوق ینا کردنطرحم از هدف دهد.مین

 .شود داده خود فرد به منحصر هاییتموقع در حقوق اهداف به یابیدست راه ینبهتر انتخاب

 یهاتالش با که دارد وجود ابهام موارد یزن یمدن و یاسیس حقوق مورد در کهاین ضمن

 آن ابعاد و محتوا ،هاهدادگا در مختلف یهاهپروند کردنمطرح و متعدد ینقوان ینتدو و یاربس

 د.ردا وجود یزن یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق یبرا امکان ینا است. شده ترمشخص
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 به توانندمین آن اجرای برای نیاز مورد بودجه میزان و حق شفافیت ،صراحت عدم بنابراین

 .شوند گرفته کار به هاآن ندانستن دادخواهی قابل برای مبنایی عنوان

 فرهنگی و اعیاجتم اقتصادی، حقوق قبال در کشورها وظایف ماهیت ـ3

 از مندیبهره در افراد به احترام از عبارتند بشر حقوق مورد در هادولت یفاظو یکل طور به

 دخالت برابر در خود حقوق از مندیبهره در افراد از حراست ،آن در دخالت عدم و خود حقوق

 نتقدانم خود. حقوق از مردم مندیبهره یلتسه یبرا الزم امکانات آوردنفراهم و سوم شخص

 از مردم یبرخوردار در مداخله عدم به موظف دولت یمدن و یاسیس حقوق مورد در معتقدند

 یک ارائه به موظف یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق مورد در که حالی در .است حقوق ینا

 و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق مورد در یراز ،نیست اشکال از یخال ادعا ینا است. خدمات یسر

 طور به دارد. مصداق خود وقحق از مردم مندیبهره در مداخله عدم به دولت الزام یزن یفرهنگ

 یاجتماع رفاه و سالمت خدمات سطح یا کند یجادا افراد سالمت یبرا یخطر یدنبا ولتد ،مثال

 آنکه ضمن .(13) کند یجادا یتمحدود خدمات به مردم یدسترس در و داده کاهش را موجود

 و سیاسی حقوق از مندیبهره برای را یسپل یروین و دادگاه مانند الزم امکانات یستیبا هادولت

 .یستندن مداخله عدم به ملزم فقط و کنند ایجاد مدنی

 در هادولت یفوظا که است این یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق حقوق بر یگرد انتقاد

 استاندارد و شده مطرح مبهم و آلیدها ،یاسیس اهداف یسر یک شکل به حقوق این قبال

 یحال در .(13) است نشده ارائه حقوق این ییعتض یا اجرا یزانم درک یبرا یکسان یالمللبین

 یگرد یگروه هستند. یاتیعمل و اجرا قابل مشخص، یق،دق یمدن و یاسیس حقوق الزامات که

 یبرا که اندهدانست عمل یراهنما و یاستس ینوع را یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع حقوق

 شده مطرح ادعا ینا یحت .(91) قانون نه است الزم یکاستراتژ برنامه ینتدو هاآن به یابیدست

 یستندن یابیدست قابل یآن صورت به یراز یستند،ن حق یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع قوقح که

 یک و شده یینتع مشروط صورت به هاآن به مربوط یفتکال .(13) است برزمان هاآن تأمین و

 و یجیتدر صورت به هادولت یفوظا و ندارد وجود هانآ تأمین یبرا یکسان و مشخص برنامه

 در منابع یزانم ینباالتر گیریکار به با کشورها که یمعن ینا به .است شدهبینی پیش ایهمرحل

 در ، اماهندد یشفزاا زمان طول در را خدمات از مردم مندیبهره یزانم یستبامی ،دسترس

 است. یقطع و یآن هادولت فیوظا یمدن و یاسیس حقوق مورد
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 و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق یدادخواه امکان انداختنچالش به یبرا ادعا ینا از استفاده

 کشورها یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق نامهیثاقم اساس بر ، زیرایستن یمنطق یفرهنگ

 را یمختلف یهاهرا توانندمی مردم یفعل یتوضع و یاراخت در منابع تومتفا یزانم به توجه با

 را قلحدا یک و بوده یمنطق ییستبا ارهاکراه ینا ، امایرندبگ یشپ در اهداف ینا تحقق یبرا

 تأمین عدم (.91) ندارد وجود یزن شدهیجادا یطشرا از تپسرف حق کند. یجادا مردم مهه یبرا

 .شودمی تلقی هاآن حقوق ییعتض ،خود حقوق از مردم یبرخوردار سطح یارتقا عدم و هااقل حد

 .کند ییرتغ باید یکتکنولوژ هاییشرفتپ و اوضاع بهبود با مختلف یهاسال در حداقل ینا

 در یکسان استاندارد یک ینتدو امکان یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق با ارتباط در

 و ندارد وجود (است متفاوت اختیارشان در منابع میزان که) کشورها کلیه یبرا المللبین سطح

 .(9) یندنما ینتدو آن تحقق یبرا یکاستراتژ برنامه و یینتع را خود یمل استاندارد یستیبا هاآن

 ندارد. یکسان انتظار ،متفاوت هایورودی از که است نامهمیثاق قوت نقطه وظایف، تعیین نوع این

 بدون یستبامی هم یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق به مربوط الزامات از یگروه ،ضمن در

 کردننابارور مانند یپزشک امور انجام به اجبار عدم یض،تبع عدم اصل رعایت شوند. اجرایی درنگ

 یاقتصاد ی،اجتماع حقوق تحقق من،ض در .(1) است زمینه این در هاییمثال جمله از یاجبار

 بشر حقوق نامهیمانپ ینتدو زمان در کشورها یراز ،است هشد یینتع یجیتدر طور به یفرهنگ و

 .(1) نداشتند یفور صورت به را هاآن کامل تحقق یبرا الزم امکان

 که صورت ینا به است. شده مطرح حقوق تهدس دو این الزامات مورد در یزن یگرید تفاوت

 ،کندمی یریجلوگ افراد یآزاد در دولت دخالت از که هستند یمنف حقوق ی،مدن و یاسیس حقوق

 و یتحما به ملزم را دولت که هستند ثبتم حقوق یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق اما

 یسر دو هر ، زیرااست گرفته قرار چالش مورد یزن تفاوت ینا .(96) کندمی خدمات ئهارا

 و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق در یضتبع عدم اصل رعایت دارند. یمنف و مثبت الزامات ،حقوق

 استثنا موارد از هاییمثال یمدن و یاسیس حقوق یاجرا جهت یسپل یروین یتتقو و یفرهنگ

 یفعل وضع در دخالت عدم به موظف دولت سالمت، بر حق با ارتباط در ینهمچن هستند.

 را هوا یا آب یدنبا ،مثال طور به .است سالم یهوا و آب و سالمت خدمات به مردم یدسترس

 یرفتهپذ یزن «اقدام عدم و اقدام» به مثبت و یمنف حقوق با مرتبط یفوظا یرتعب .کند آلوده

 هاییآزاد که بدهد انجام یاقدام یدبان دولت یمدن و یاسیس حقوق در که یمعن ینا به .یستن
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 حقوق اهداف تحقق یبرا یدبا که است یحال در این .اقدام( عدم )الزام کند محدود را مردم

 .(61) (اقدام )الزام دهد ارائه یخدمات یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع

 تفاوت نظریه ی،منف و مثبت حقوق به حقوق یدبندسته یهنظر رد در شدهمطرح یلدال

 از است بارتع شدهمطرح یگرد تفاوت کند.می رد یزن را اقدام عدم و اقدام الزامات نظر از حقوق

 یمدن و یاسیس حقوق که صورت ینا به .حقوق دسته دو بودنمحوریندفرا و محور یجهنت تفاوت

 ینا به هستند محورفرایند یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق اما ،است یجهنت به یمنته

 یزن ادعا ینا دارد. اجرا ایهمرحل یندفرا یک به یازن حقوق این در شدهمطرح یفوظا که یمعن

 یفوظا نوع دو هر یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق مورد در یراز ،رسدمین نظر به درست

 به هاآن ینهمچن .باشد داشته دوجو یضتبع یدنبا کار یندفرا در که صورت ینا به دارد. وجود

 با .هستند یزن محوریجهنت ،است خدمات از مردم کامل مندیبهره آن یینها یجهنت که یلدل ینا

 .(61) است تریطوالن آن تحقق زمان که تفاوت ینا

 اصالحی حل راه تعیین در دشواری و شدهتضییع حقوق جبران نحوهـ 4

 عدم و حقوق ینب شدنقائل تفاوت یبرا ییمبنا عنوان به یزن شدهییعتض حقوق جبران نحوه

 مراجعه با توانمی یمدن و یاسیس حقوق مورد در است. شده گرفته کار به هاآن یدادخواه یتقابل

 در ، اماکرد تعیین را برانج نحوه ،است شده مطرح هاهدادگا در گذشته در که ییپروندها به

 یک رفع یبرا ،مثال طور به است. تریچیدهپ موضوع یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق مورد

 شود ینتدو یدیجد قانون یستیبا ،است شده ینهنهاد سالمت خدمات ارائه نظام در که یضتبع

 در فقط یستیبا هاهدادگا که دارد وجود یدگاهد این .کند ییرتغ جامعه در منابع یعتوز نحوه و

 یماتتصم در دخالت مستلزم که حقوق یرسا در و شوند یردرگ یمدن و یاسیس حقوق ردمو

 که ییکشورها در خصوص به نشوند. وارد ،است دولت توسط منابع یصتخص نحوه با مرتبط

 امور هاییاستس مورد در یسازیمتصم ،است شده یطراح قوا یکتفک اساس بر هاآن نظام

 یپاسخگو و مردم منتخب که یکسان نظام ینا در ، زیراتاس مقننه قوه عهده بر یاجتماع

 معتقدند یگرد گروه ، امابپردازند یسازیمتصم به یستیبا ،هستند دولت اقدامات و هاهبرنام

 بهبود و یرتفس و حاکمه قوای سازنده یگفتگو به یندفرا ینا در ییقضا مراجع کردنیردرگ

 ییعتض از یریجلوگ و یعملکرد نظام ییرتغ در توانندمی هاهدادگا .(91) کندمی کمک قانون

 .(99) باشند ثرؤم یندهآ در افراد حقوق
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 یبرا یغرامت ی،مدن و یاسیس حقوق ییعتض جبران یبرا که است شده گفته ینهمچن

 مورد در ، امااست ارائه قابل یتفور به که یردگمی تعلق ،است شده انجام گذشته در که یاقدام

 حل راه عنوان به یندهآ در وارنظام تحول یندفرا یک یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق

 یاجبار اصالح و طرفهیک ییندفرا انجام هاهدادگا در معمول روش شود. گرفته نظر در یاصالح

 ،مشاوره به یازن یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق ، امااست افراد ینب اختالف رفع یبرا

 یهاروش ،حقوق ینا ییعتض با مرتبط یهاهپروند به یدگیرس یبرا دارد. یزنچانه و مذاکره

 خدمات ارائه نظام هم و یردگمی قرار یبررس مورد فرد یتشکا هم یدبا و یستن یکاف معمول

 .(91) شود یریجلوگ یزن یندهآ در حقوق ییعتض از تا کند ییرتغ

 ی،اجتماع قوقح ییعتض موارد به یدگیرس یبرا ییقضا دستگاه ییتوانا راستا ینا در

 جعمرا ینا در حقوق ینا یدادخواه امکان از که یردگمی قرار چالش مورد یفرهنگ و یاقتصاد

 یاسیس اهداف را یفرهنگ و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق اگر که معتقدند یگروه شود. یریجلوگ

 و آن به مربوط یقحقا فهم در یکاف تجربه و توان اطالعات، قضا دستگاه یریم،بگ نظر در

 ممکن ، زیرا(91) دندار را یاصالح یهاحل راه ینتدو و یازن مورد منابع یینتع یاستگذاری،س

 قابل ،قضات یکاف یآگاه عدم یلدل به آن یجنتا که شود اتخاذ دادگاه توسط یاستیس است

 نباشد. ییاجرا وبینی پیش

 دانش از یچیدهپ موارد در قضات معتقدند و بوده یدهعق ینا مخالف یگرید گروه اما

 و یاقتصاد ی،اجتماع حقوق یهاهپروند مورد در که یرندگمی بهره مطلع افراد و متخصصان

 عملکرد نحوه یبررس هاهدادگا یفهوظ آنکه ضمن .(13) است یرپذامکان آن انجام یزن یفرهنگ

 یراب قضا نظام معمول یاتخصوص ینبنابرا است. شده یینتع یقانون یفوظا یاجرا در دولت

 اختصاص و هاهبرنام انسجام و یهماهنگ یت،جامع یهاهجنب یبررس شامل امور به یدگیرس

 با مرتبط یهاهپروند به یدگیرس برای ،اقدامات موازنه و انعطاف عملکرد، یتشفاف ی،کاف منابع

 یضتبع بدون خدمات ارائه نحوه یبررس .(91) است کافی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق

 ارتباط در مختلف یهاهگرو عقاید کند. ورود آن در تواندمی دادگاه که است ییهامثال جمله از

 تواندمی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق با مرتبط شکایات به رسیدگی در هاهدادگا نقش با

 و بیندمی پررنگ قانونگذاری در را هاهدادگا نقش که ال کامن حقوقی نظام به هاآن تعلق به مربوط

 با .ندارند تقنین در نقشی هاهدادگا نوشته، حقوقی نظام در .باشد نوشته یا مدون حقوقی نظام یا
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 ، امادارد وجود یزن مدون حقوق نظام در هاهدادگا توسط حقوق ینا یدادخواه امکان وجود، ینا

 است. متفاوت مربوطه یهاهپروند به هاهدادگا ورود یزانم و سطح

 

 حقوق وابستگی اصل اساس بر حقوق یدادخواه مکانا

 ندارد. وجود یمشخص مرز یمدن و یاسیس حقوق و یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصا حقوق بین

 یآزاد .هستند هاانسان یبرابر و شأن ی،آزاد مانند مشترک یموضوع مختلف یهاهجنب هاآن

 اگر .(91) یستن آزاد محتاج، فرد یک ، زیرایستن یرپذامکان یالم استقالل و یتامن بدون افراد

 خود یماریب درمان یهاهینهز تواندمین که است یمارب و یرفق قدر آن یا ندارد سواد که یکس به

 یفرق یاخالق نظر از ،عالوه به ببرد. بهره خود حق از تواندمین او یم،بده یأر حق کند، تأمین را

 یا (یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد )حق یسالمت خدمات به یدسترس عدم اثر بر مرگ ینب

 و یاسیس حقوق دسته )از یزندگ حق تحقق ندارد. وجود (یمدن و یاسیس )حق مرگبار شکنجه

 .(67) یستن کامل غذا و آب سالمت، بر وقحق به توجه بدون (یمدن

 به یاتیح یداروها دادن از یخوددار یا و اسلحه با مردم کشتن در یتفاوت ،مشابه طور به

 بعد یهاسال در که ییهاهنامیمانپ در (.61) داردن وجود ،است وابسته آن به یاتشح که یماریب

 اندهشد ینتدو یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد و یمدن و یاسیس حقوق یهاهناممیثاق ینتدو از

 زنان یهعل یضتبع اشکال یهکل رفع کنوانسیون ،1313 مصوب کودک حقوق نامهیمانپ مانند

 همه .شودمین یدهد حقوق یجداساز 6112 مصوب ینمعلول حقوق کنوانسیون و1373 مصوب

 تعریف یکسان طور به حقوق همه مورد در هادولت یفوظا و شده آورده سند یک در حقوق

 جهان ،بشر حقوق همه است شده گفته یالدیم 1339 سال در ینو یانیهب در .است شده

 حقوق این از طیف دو هر به یدبا کشورها و هستند هم به وابسته و یجداساز قابل یرغ شمول،

 است معتقد ینهزم ینا در ملل سازمان یماعاجت و یاقتصاد یشورا .(7) بپردازند برابر طور به

 حقوق یوابستگ اصل با ،یمکن محدود را هاآن به دادگاه ورود که ینحو به حقوق یبنددسته که

 کاهش را برخوردار یرغ و یرپذیبآس یهاهگرو از حفاظت در ییقضا نظام توان و دارد یرتمغا

 .(92) دهدمی
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 یالمللبین اسناد در سالمت حق دادخواهی قابلیت

 حق مورد در گذاریرثأت و مهم سند فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالمللبین میثاق

 ماده از اول بند است. یافته اختصاص سالمت بر حق به نامهیثاقم ینا 16 بند .است سالمتی بر

 اهتمام و یسع به گرددیم متعهد ثاقیم نیا طرف کشور هر» که داردمی بیان نامهثاقمی این دو

 از استفاده با یفن و یاقتصاد یهاطرح در ژهیو به یالمللنیب تعاون و یهمکار قیطر از و خود

 نیا در شدهشناخته حقوق کامل اعمال یجیتدر نیتأم منظور به خود موجود منابع حداکثر

 طور به اما ،«ندینما اقدام یقانونگذار اقدامات با خصوصه ب یمقتض لیوسا هیکل با ثاقیم

 .است نشدهبینی پیش یتشکا طرح امکان نامهیثاقم ینا در یممستق

 ،فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق نامهمیثاق الحاقی پروتکل اساس بر ،حاضر حال در

 افزوده حقوق این دادخواهی قابلیت بر که شده تشکیل یالمللبین شکایت به رسیدگی نظام یک

 نامهمیثاق در شدهمطرح حقوق نیز 1323 مصوب معاهدات حقوق یالمللبین کنوانسیون .است

 ینا در .(97) داندمی یاجبار و آورالزام کشورها یبرا را یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 .شودمی پرداخته یقانون مستندات در سالمت حق دادخواهی قابلیت بررسی به ،بخش

 1991 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته 9 شماره کلی توضیحاتـ 1

 یاجرا مورد در یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یتهکم 3 شماره یحاتتوض اساس بر

 نامهمیثاق در شدهمطرح حقوق ،یمل یقانون نظام هر در است آمده یکشور نظام در یثاقم الزامات

 یمانپ مفاد مستند، ینا اساس بر دارند. یدادخواه یتقابل یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق

 به و شود ینتضم هاآن یاجرا و شوند وارد کشورها یداخل قانون در یستیبا یالمللبین یهاهنام

 .(92) شود داده یمل صالح دادگاه یک در یدادخواه حق قانون، ینا اساس بر افراد

 1991 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته 3 شماره توضیحاتـ 2

 وظایف مورد در خود سه شماره توضیحات در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته

 جمله از الزم امکانات کلیه باید هادولت که است آورده حقوق این ساختنمحقق در کشورها

 ،حقوق ینا تبعیض موارد با ثرؤم برخورد .گیرند کار به حقوق این تحقق برای را قانونی ابزارهای

 ییعتض موارد به یدگیرس ییقضا یکارها و ساز یجادا است. مشکل مناسب قانون وجود بدون

 (.11) کندمی یدادخواه قابل را هاآن حقوق، ینا
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 2111 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته 14 شماره توضیحاتـ 3

 16 بند در مندرج سالمت بر حق تفسیر برای فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته

 6111 سال در را 11 شماره یحاتتوض ،فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالمللبین میثاق

 هاآن سالمت حق که یگروه یا فرد هر که است آمده سند ینا در است. داده ارائه یالدیم

 داشته یدسترس یالمللبین و یمل سطح در مناسب ییقضا نظام به یستیبا است شده ییعتض

 تکرار عدم ینتضم و خسارت جبران و غرامت یافتدر استحقاق ینهمچن افراد ینا باشند.

 بایستمی حقوقدانان و قضات که است شده گفته سند این در .دارند را انحقوقش ییعتض

 با مرتبط قانونی اسناد ورود .بپردازند سالمتی بر حق تضییع موارد بررسی به تا شوند تشویق

 نظام در حقوق ینا دادخواهی قابلیت قوت بر کشورها یداخل یحقوق نظام در سالمتی بر حق

 ییعتض موارد یرتفس در نامهمیثاق متن به جاعار امکان هاهدادگا ایرز ،افزایدمی کشور ییقضا

 .(11) داشت خواهند را حقوق

 2119 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق یالمللبین میثاق الحاقی پروتکلـ 4

 و اجتماعی اقتصادی، حقوق که را ییهاهگرو و افراد برقرارکردن ارتباط کانام پروتکل این

 کشورهایی .کندمی ایجاد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، کمیته با است شده تضییع هاآن فرهنگی

 موارد به رسیدگی برای الزم یستگیشا یدارا را بردهنام یتهکم ،اندهپذیرفت را پروتکل این که

 ییکشورها از شدهدریافت هایدرخواست به کمیته .اندهدانست کشورشان در بوطهمر حقوق ییعضت

 خود شکایت که گروهی یا فرد آنکه ضمن کند.مین یدگیرس ،اندهنپذیرفت را مزبور پروتکل که

 خود کشور یهاهدادگا به مراجعه با که کند یسع ابتدا در بایستمی ،کندمی اعالم کمیته به را

 .یدنما فصل و حل را موضوع

 اختالف دوستانه فصل و حل ،یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یتهکم اقدام یوهش

 پروتکل این یرفتنپذ از پس هادولت است. شاکی فرد یا گروه و نظر مورد کشور بین شدهیجادا

 خود کشور در را حقوق ینا ینهزم در مردم یاتشکا به یدگیرس یبرا مناسب کار و ساز باید

 ی،اقتصاد حقوق یالمللبین یثاقم ،ملل سازمان عضو کشورهای همه تقریباً .(91) کنند ایجاد

 .اندهکرد امضا را یالحاق پروتکل کشورها از یکم تعداد اما ،اندهیرفتپذ را یفرهنگ و یاجتماع

 یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد قحقو پروتکل، ینا در هرچند که است آن نشانگر تفاوت ینا
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 حقوق مورد در یتقابل ینا یرشپذ مورد در کشورها از یگروه ،اندهشد شناخته یدادخواه قابل

 ندارند. یجد عزم مربوطه

 ، زیرایستن بشر حقوق منبع قانون اما شوند،می ییدأت قانون با بشر حقوق هرچند آخر در

 ینا البته ،ندبرخوردار بشر حقوق یهاعالم در جمندر بشر حقوق از بودنانسان صرف به افراد

 حقوق این وجود آنکه ضمن .شودن سایرین حقوق تضییع باعث که است معتبر یحد تا حقوق

 ینا از نیز ندارند را کشوری هیچ تابعیت که افرادی و نیست هادولت درخواست و اراده به متکی

 سایر ینتدو یبرا را یاصول بشر حقوق یهاعالم در مندرج بشر حقوق .(93) برخوردارند حقوق

 و یفیوظا آن متعاقب شده، شمرده محترم یهاعالم ینا در یحق یوقت کنند.می ارائه هاقانون

 باشد، شده یینتع ایهیفوظ یوقت .باشد داشته وجود بایستمی یفوظا آن یاجرا یبرا یمسؤول

 هستند. سکه یرو دو مانند دو ینا و است داشته وجود یحق که است یمعن آن به

 قانون در اگر خصوص به هستند، یدادخواه قابل ،دنبشو قانون وارد حقوق این اگر ینهمچن

 و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق یثاقم که ییهادولت آنکه ضمن د.نباش شده وارد یکشور یاساس

 را خود تعهدات ،اندهنکرد خود قانونی نظام ردوا را بنیادین حقوق این و اندهپذیرفت را یفرهنگ

 کشورها آن مرزهای حیطه در که مردمی آنکه ضمن .اندهنداد انجام حقوق ینا یاجرا مورد در

 آن نظام در هاآن یدادخواه امکان هرچند ،برخوردارند وقحق آن از همچنان ،کنندمی زندگی

 .باشد نشده بینیپیش کشور

 

 ایمنطقه و ملی یهاهدادگا در المتس حق دادخواهی قابلیت

 اروپا بشر حقوق دادگاه و یکاآمر یسیونکم جمله از جهان سراسر در یمختلف یهاهدادگا

 مورد در جمله از یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق به مربوط یهاهپروند از یادیز موارد

 .اندهکرد یبررس را هاییمارب کنترل و یرفاه و یپزشک خدمات مسکن، غذا، آموزش، به یدسترس

 یاسیس حقوق یقانون امکانات از یگاه حقوق، دسته دو ینب مشخص مرز وجود عدم به توجه با

 مثال طور به ست.ا شده استفاده یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق از حراست یبرا یمدن و

 ییعتض را یپزشک استاندارد یرغ خدمت یک اثر بر یمارب یک مرگ اروپا بشر حقوق یسیونکم

 دادگاه یگری،د پرونده در .(11) کرد اعالم ،است یمدن و یاسیس نوع از حق یک که یزندگ حق

 دانسته یزندگ حق ییعتض را اورژانس زمان در سالمت یهپا خدمات به یدسترس عدم هند یعال
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 یتتمام حق مانند یگرید حقوق یقطر از ختلفم یهاهدادگا در یزن یروان سالمت بر حق است.

 ینا در .است گرفته قرار یبررس مورد یضتبع عدم و محترمانه مراقبت شکنجه، از ییرها ی،فرد

  .یمکنمی اشاره جهان نقاط یاقص در سالمت حق یدادخواه یهاهپروند از گروهی به بخش

 میالدی 2112 سال در اروپا بشر حقوق دادگاه ر( دPanaitescu) یتسکوآ پانا پروندهـ 1

 یرومان کشور یهعل

 یصترخ یمارستانب از سرطانی تومور برداشت جراحی از پس یاییرومان یمارب ،پرونده این در

 یمارستانب از یصترخ از پس ماه چند یستیبا که را سرطان ضد یدارو پرداخت ییتوانا ، اماشد

 به یمارب .نشد متقبل را مربوط یهاهینزه پرداخت نیز یمهب مانزسا .نداشت ،کردمی استفاده

 منابع وجود عدم کهاین بر تأکید با دادگاه یجهنت در و کرد مراجعه اروپا بشر حقوق دادگاه

 هاییماریب به مبتال یرفق یمارانب به یگانرا یدارو ارائه عدم یبرا یمناسب یهتوج تواندمین

 ییعتض را دولت اقدام و دانست یگانرا یارود یافتدر به محق را یمارب باشد، حیات تهدیدکننده

 .(11) دانست فرد یزندگ حق

 2113 سال در هلند کشور علیه بر اروپایی کلیساهای کنفرانس پروندهـ 2

 یاجتماع تیحما قانون در تغییر که خواست هلند دولت از اجتماعی حقوق اروپایی کمیته

 یجهنت در و اسلب ،سرپناه غذا، به یقانون یرغ مهاجران یدسترس بر آن یمنف یرثأت علت به را

 (.11) بیندازد خیرتأ به افراد این یزندگ و سالمت

 2112 سال در یجنوب یقایآفر بهداشت وزارت یهعل بر درمان مدافع کمپین پروندهـ 3

 فراهم مورد در دولت شد، مطرح جنوبی آفریقای اساسی قانون دادگاه در که پرونده این در

 این .شد محکوم یدرمان و یبهداشت مراکز از یبعض در (Nevirapin) نویراپین داروی نکردن

 استفاده نوزادان به ویآیاچ به مبتال باردار مادران از بیماری انتقال از جلوگیری برای دارو

 به موظف را دولت هک کشور ینا یاساس قانون 61 و 67 مواد اساس بر دادگاه این یرأ .شودمی

 خدمات تأمین و سالمت بر حق جمله از خود نیادینب حقوق از مندیبهره در افراد از یتحما

 .(16) است شده اتخاذ ،کندمی کودکان نیاز مورد سالمتی

 گامبیا کشور علیه بر (Purohit and Moore) رمو و یتپروه پروندهـ 4

 روانی بیماران به مناسب روان درمان خدمات ارائه عدم مورد در گامبیا دولت پرونده این در

 در .شد محکوم آفریقا بشر حقوق کمیسیون توسط ،بودند شده یزندان یپزشک مرکز یک در که
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 از مندیبهره برای الزم درمانی خدمات یبایست روانی بیماران ،است مدهآ آفریقا چارتر 12 ماده

 را هاآن نهایت در بایستی خدمات این .کنند دریافت را یجسم و روانی المتس سطح باالترین

 .(19) دهند ادامه خود ندگیز به مستقل طور به تا سازد قادر

 اکوادر کشور علیه بر (Rosario Congo) کنگو یو یروسار پروندهـ 5

 خدمات ارائه عدم مورد در را اکوادر کشور ،بشر حقوق یکاییآمر یسیونکم ،پرونده ینا در

 ءسو اثر بر برد،می سر به یانفراد زندان در هک فرد ینا کرد. محکوم یمارب یزندان یک به یدرمان

 اقدام ینا دادگاه .رفت یادن از الزم یپزشک خدمات فتیادر عدم و یویر ،یقلب مشکل ،یهتغذ

 تعبیر یانسان یرغ و یزآمیرتحق برخورد از ییرها و یفرد یتتمام حق ییعتض را اکوادر دولت

 (.11) کرد

 یالتا یهعل بر (Paschim benga Khet Samity) یتیسم خت بنگا یمپاسچ پروندهـ 6

 هند کشور بنگال

 به انسژاور خدمات ارائه عدم مورد در را بنگال یالتا ،هند عالی دادگاه پرونده این در

 یمارب ینا کرد. محکوم ،بود افتاده خطر به مغزی یزیخونر و ضربه اثر بر او یزندگ که یماریب

 یبرا الزم امکانات یا هاآن ، امابود کرده مراجعه یمارستانب و یپزشک خدمات مرکز ینچند به

 در نداشتند. یمارب یرشپذ یبرا یخال تخت کهاین یا داشتندن یمارانب گونه ینا به رسیدگی

 گرفت قرار درمان تحت خصوصی بیمارستان یک در و شده تریموخ اورژانس یمارب یطشرا ،یتنها

 را دولت و دانست مالی غرامت دریافت مستحق را بیمار دادگاه .شد زیادی یهاههزین متحمل و

 کرد کشور نقاط یهکل در اورژانس موارد به یفور یدگیرس یبرا الزم امکانات تأمین به موظف

 و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق مورد در ییقضا یهاهپروند تربودنکم که است ذکر به الزم .(11)

 و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق که یستن یلدل ینا به یمدن و یاسیس حقوق به نسبت یفرهنگ

 جزء نباشند، چه باشند یدادخواه قابل چه هاآن دارند. یدادخواه قابل یرغ یعتطب یفرهنگ

 دکنمین یجادا ییریتغ هاآن تأمین در دولت یتمسؤول در یتقابل این و بشرند بنیادین حقوق

 حقوق» که یبترت ینا به دارد ینهزم ینا در ایهیانیب یجنوب یقایآفر یاساس قانون دادگاه .(91)

 مطمئن یدبا هاهدادگا و بمانند یباق کاغذ یرو فقط که اندهنشد یینتع یاجتماع و یاقتصاد

 ،یستن حقوق ینا یدادخواه یتقابل موضوع شوند.می تأمین و شده حراست حقوق ینا که شوند

 .(12) «ستا هاآن ثمررساندن به موضوع بلکه
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 گیرینتیجه

 المللبین عرصه در یادیز هاییشرفتپ گفت یدبا سالمت حق یدادخواه یتقابل با ارتباط در

 ی،اقتصاد حقوق یدادخواه یتقابل عدم یادعا یهپا کنونتا است. گرفته صورت ینهزم ینا در

 که است بوده استوار یمدن و یاسیس حقوق با حقوق ینا متفاوت ماهیت بر یفرهنگ و یاجتماع

 نحوه و حقوق ینا یدادخواه یتقابل یزانم به یستیبا ،حاضر حال در .یدآمین نظر به یمنطق

 مرز و اندهوابست هم به بشری بنیادین حقوق که آنجا از .یشیداند شدهییعتض حقوق جبران

 را هاآن ینوع به ،نکند اردو خود حقوق نظام در را هاآن که کشوری نیست، هاآن بین مشخصی

 توانمی ندرت به ،حاضر حال در است. کرده یتوجهیب خود یالمللبین تعهدات به و کرده نقض

 یرفتهنپذ را بشر حقوق اعالمیه یا یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد نامهمیثاق که یافت را یکشور

 افراد حقوق مورد در را ودخ حداقل و باشد نکرده اشاره وقحق ینا به خود یاساس قانون در و

 خدمات ارائه در (Charity) دولت یکوکارین گفتمان نداند.مسؤول  جامعه در یرفق و یرپذیبآس

 ییعتضمسؤول  دولت و یافته ییرتغ بشر حقوق گفتمان به یسالمت خدمات جمله از ضروری

 است. بشر حقوق

 یزن یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق کندمی یجابا حقوق از دسته دو یریناپذتفکیک

 متعهد یرد،پذمی را یالمللبین یثاقم یک که یکشور شوند. برخوردار ییاجرا یکاف یناتتضم از

 میثاق رایجا در هاآن توانایی و کشورها یافتگیتوسعه شرایط که هرچند ،شودمی آن یاجرا به

 در تبعیض عدم صلا جمله از سالمت بر حق با مرتبط الزامات سری یک اما ،است متفاوت

 میثاق امضاکننده کشورهای کلیه در درنگبی بایستی سالمتی خدمات و تسهیالت از مندیبهره

 حرکت و یزیربرنامه به ملزم هادولت آنکه ضمن .شود اجرا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق

 دسترس در و یازن مورد امکانات یهکل یریگکار به با حقوق این کامل تأمین یسو به وقفهبی

 و نباشند برخوردار یهاول یبهداشت خدمات از کشور یک در ییهاهگرو که یصورت در .باشندمی

 از و نموده ییعتض را افراد ینا حقوق باشد، ننموده یاقدام هاآن یسالمت سطح بهبود یبرا دولت

 وظیفه آنکه نضم .یردگمی قرار سؤال مورد ملل سازمان یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد یتهکم یسو

 از یریجلوگ مشابه، طور به و خود حقوق از مندیبهره در افراد محدودنکردن مورد در دولت

 است. هادولت یآن یفوظا جمله از مندیبهره ینا در دولتی یرغ یهاسازمان شامل یرینسا مداخله
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 و یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد حقوق تحقق در یتمحدود یجادا عدم به هادولت تکلیف

 غیر حمایت .(17) دارد یدادخواه یتقابل یزن موجود یالتتسه و خدمات از افراد مندیبهره

 و یاسیس حقوق مواد از استفاده با آن ییعتض موارد یرتفس یقطر از سالمت حق از یممستق

 یدادخواه یتقابل عدم مورد در دموجو یهامقاومت ی،زندگ حق و یبرابر حق جمله از یاجتماع

 و یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد یتهکم 11 شماره یحاتتوض است. شکسته را حقوق ینا

 را کشورها الزام و بوده سالمت حق یدادخواه امکان کنندهیینتب نامهمیثاق ینا یالحاق پروتکل

 امکان ایجاد و یحاصال یهاهبرنام تدوین طریق از حقوق ینا ییعتض موارد در ییپاسخگو به

 هاهدادگا به شدهارجاع یهاهپروند متعدد موارد دهد.می نشان معتبر ییقضا مراجع در یدادخواه

 حق یک عنوان به حق ینا که است آن نشانگر سالمت حق با ارتباط در مختلف یکشورها در

 شود.می یتلق یدادخواه قابل

 شامل یثاقینم و بشر حقوق یهالماع یهاول اصول ییعتض سالمت، بر حق به توجه عدم

 بدون را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق میثاق هادولت وقتی .ستا هاانسان نشأ و کرامت

 یمل نامهنظام و یرفتهپذ را میثاق این به یالحاق پروتکل یستیبا پذیرند،می شرطیپیش هیچ

 یابزارها یهکل و ینتدو را سالمت بر حق جمله از حقوق ینا از مردم مندیبهره یارتقا یبرا خود

 یکردرو عالوه به کنند. اتخاد را حقوق ینا تحقق یبرا الزم ییقضا و ایهبودج ی،ادار ی،قانون

 ینهزم ینا در مردم یپاسخگو دولت و داشته وجود دولت یهاهبرنام همه در یستیبا بشر حقوق

 .باشد
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