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 همقدم

حاظر به بررسی حق بر سلمتی به عنوان یکی از حقوق بشر پرداخته است . هدف از  کتاب

این پژوهش روشن کردن مفهوم ، ابعاد و مصادیق حق بر سلمتی و بررسی جایگاه آن در ميان 

اسناد حقوق بشری جهانی ، منطقه ای و هم چنين بررسی موانع عدم تحقق این حق است . حق 

ان انواع حقوق بشر از اهميت بالیی برخوردار است . در اساسنامه سازمان بر سلمتی در مي

جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلمتی یکی از حقوق بنيادین بشر محسوب می شود . 

سلمت و حق برخورداری از زندگی سالم ، از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود به 

آل ، داشتن وضعيت سلمت مطلوب است . این  نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده

پژوهش در چهار فصل که فصل اول کليات پژوهش است و فصل دوم به تبيين مفهوم حق بر 

سلمتی و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری و همچنين حق بر سلمتی در ایران و حق محيط 

ت و سلمت و زیست سالم پرداخته شده است .در فصل سوم چالش های و مشکلت بهداش

راهکارهای پيشنهادی ارائه گردیده است .درپایان نيز جمع بندی و نتيجه گيری ارائه شده است 
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در نظام آفرینش و استعداد و شایستگی او در احراز مقام خليفه الهی و جایگاه والی انسان 

ارزش حيات مادی و معنوی او و این که او بيهوده آفریده نشده است و بالخره هدفمندی 

خلقت ، همه به آدمی این اندیشه را القا می کند که هرگز سزاوار نيست در تامين سلمت و 

سَبيلِ اللّهِ وَ ل تُلْقُوا   وَ أَنْفِقُوا فی "قرآن کریم نيز در آیه  حيات انسان کوتاهی شود . چنانکه

انسان را نهی می کند از اینکه با دست  1"بِأَیْدیکُمْ إِلَی التّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنّ اللّهَ یُحِبّ الْمُحْسِنينَ

سلمت در فرهنگ متعالی  خود و بی توجهی ها و بی مبالتی ها خود را به هلکت می افکند.

گواراترین  –اسلم به عنوان یک ارزش مطرح شده و با تعبيرات لطيفی مانند برترین نعمت ها 

نعمتی که بدون آن خيری  –دنيا نعمت  –نعمت قدر ناشناخته و از نظر دورمانده  –نصيب ها 

 –دارایی مخفی  –حسنه دنيا  –نعمتی که آدمی از شکر آن عاجز است  –در زندگی نيست 

شده است و سرمایه زندگی و دهها عنوان دیگر توصيف و اهميت آن گوشزد  –ایمنی در دنيا 

شده و به  بالخره در قالب ادعيه مختلف، به عنوان یک درخواست مهم از پروردگار، مطرح

 2.اهل ایمان آموزش داده شده است

از نظر تاریخی نيز حق سالم بودن یکی از نخستين حقوقی است که در قانون اساسی بسياری 

اعلميه  25از کشورهای جهان آمده اعلم شده است . در سطح بين المللی هم در ماده ی 

دارد استاندارد های کافی هرکسی حق  "جهانی حقوق بشر قاطعانه اعلم شده است که : 

داشته باشد . در مقدمه اساسنامه ی  "زندگی از نظر سلمت و رفاه برای خود و خانواده اش 

سازمان جهانی بهداشت هم تایيد شده که سلمت از حقوق بنيادین هر یک از افراد بشر است تا 

 حق سلمت، قح ذات در : از بيشترین استاندارد قابل دسترسی سلمت برخوردار باشد .

 را 'سلمت حفظ حق' اصطلح کشورها بعضى. دارد وجود هم پزشکى مراقبت و بهداشت

                                                           
و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خود به هلکت نیفکنید و احسان کنید که خدا نیکوکاران را  "- 1

 195.سوره مبارکه بقره ، آیه "دوست دارد
2 - www.his.ut.ac.ir 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=195
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=195
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=195
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 بروز صورت در تأمينى موضوعات و است اجتماعى ٔ  بيمه جامع نظام ضامن که برند مى کار به

 حق و تأمين، رایگان صورت به را ضرورى مواد و داروئى و پزشکى آموزش و حادثه یا بيمارى

 .کند مى ارائه را جامعه ٔ  ویله به تنهائى و سالمندى زمان در مراقبت

تامين سلمت و حق برخورداری از زندگی سالم ، از حقوق مسلم شهروندی محسوب می 

شود به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل ، داشتن وضعيت سلمت مطلوب است 

از بيماری ها و دستيابی به مراقبت های بهره مندی و برخورداری از سلمت، مصون ماندن      .

بهداشتی، یکی از حقوق انسانی به شمار می آید که در بسياری از قطعنامه های سازمان ملل 

این حق که در قلمرو حقوق بين  .متحد و کنوانسيون های بين المللی بر آن تاکيد شده است

بشری نيز لزم و ضروری المللی بشر به خوبی تثبيت شده و حتی برای اجرای دیگر حقوق 

قلمداد می شود ، متضمن آن است که هر انسانی حق دارد از بالترین استاندارد قابل حصول 

 سلمتی جهت داشتن یک زندگی با کرامت برخوردار باشد.

از سوی دیگر ، حق بر سلمتی ارتباط نزدیکی با دیگر مصادیق حقوق بشر دارد ، به گونه ای 

یگر قلمداد می گردند .از جمله حق تغذیه ، مسکن ، کار ، آموزش ، که لزم و ملزوم یکد

کرامت انسانی ، حيات ، برابری و عدم تبعيض ، منع شکنجه ، حریم خصوصی ، دسترسی به 

 اطلعات و آزادی اجتماعات اجزای لینفک حق بر سلمتی هستند .

وقتی که واقعيت کمی عجيب به نظر می رسد از سلمتی به عنوان یک حق صحبت کنيم 

نشان می دهد که نسبت زیادی از جمعيت جهان سلمتی خود را روز به روز بيشتر در معرض 

 مخاطره می بينند.

در حقيقت طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت ، یک ميليون و هفتصد هزار نفر در سال 

ید کشف بر اثر سل جان خود را از دست دادند در حالی که هشت ميليون مورد جد 2004
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سيصد و پنجاه ميليون نفر از بيمارس مالریا رنج می برند و یک ميليون نفر به خصوص  .3شدند

جان بيش از سه  2005ایدز در سال  4بچه ها در اثر این بيماری جان خود را ازدست دادند.

همچنين این سه بيماری مسئول مرگ نزدیک به شش ميليون نفر در سال  5ميليون نفر را گرفت .

شناخته می شوند که بيشتر این مرگ و ميرها در کشورهای عقب افتاده به وقوع می پيوندد. 

تخریب محيط زیست و آلودگی هوا نيز امروزه بيش از گذشته زندگی انسان را تهدید می کند 

با این وجود ، حق بر سلمتی در اسناد متعدد حقوق بشری به عنوان یک حق بشری شناخته  .

نين پذیرفته شده است که تحقق حق بر سلمتی بستگی به تحقق دیگر حقوق شده است . همچ

علوه بر آن ثابت شده است که  بشر و از جمله حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارد .

ریشه بسياری از بيماری ها و هم چنين مرگ و ميرها در نتيجه عدم رفع نيازهای اوليه ی انسان 

به خدمات پزشکی و سلمتی ، آب آشاميدنی سالم و تغذیه  است . کمبود و عدم دسترسی

بدون شک از جمله مهمترین این نيازها هستند . ارزیابی سلمت عمومی در سده نوزدهم در 

اروپا و ایالت متحده نشان می دهد که عمده مداخله در سلمت عمومی باید خارج از نظام 

تی کاملً بستگی به تحقق  دیگر حقوق سلمتی انجام گيرد . درحقيقت تحقق حق بر سلم

 اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارد .

علوه بر آن ثابت شده است که ریشه بسياری از بيماری ها و هم چنين مرگ و ميرها در 

نتيجه عدم رفع نيازهای اوليه انسان است . کمبود و عدم دسترسی به خدمات پزشکی و سلمتی 

بدون شک از جمله مهمترین این نيازها هستند . ارزیابی سلمت  ، آب آشاميدنی سالم و تغذیه

عمومی در سده نوزدهم در اروپا و ایالت متحده نشان می دهد که عمده مداخله در سلمت 

عمومی باید خارج از نظام سلمتی انجام گيرد . در حقيقت تحقق حق سلمتی کاملً بستگی به 

                                                           
3- Cf. Communiqué de presse de l’OMS du 22 mars 2006. 
4 - Cf. Chiffres de l’OMS, cités par Voice of America le 19 avril 2006 
5 -Cf. Rapport annuel de l’Onusida, http://data.unaids.org/Publications/IRC-
pub06/epi_update_2005_fr.pdf 
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فرهنگی دارد : تغذیه ، مسکن ، بهداشت ، شرایط  تحقق دیگر حقوق اقتصادی ، اجتماعی و

 6کار و .... هم چنين صلح و امنيت نيز برای تحقق حق بر سلمتی لزم و ضروری است .

نظم بين المللی ناعادلنه که عامل نابرابری و فقر محسوب می شود ، مانع بزرگی بر سر راه 

های اقتصاد کلن و به طور  تحقق حق بر سلمتی محسوب می شود . در حقيقت ، سياست

خاص موافقت نامه های تجاری نابرابر ، بار سنگين قرض ها و تصاحب مداوم ثروت های ملی 

)انسانی و مادی ( که بر کشورهای در حال توسعه و به خصوص از سوی سازمان های بين 

 المللی تحميل می شود ، باعث افزایش شدید فقر و نابرابری بين کشورها می شود .

سازمان های مالی بين المللی مثل بانک جهانی ، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت 

جهانی سرمایه داری و شرکت های چند مليتی خصوصی را بر مردم ترجيح می دهند . این 

سازمان ها در سطح بين المللی و ملی تصميم های مهم اقتصادی و اجتماعی می گيرند که بر 

 ی گذارد .سرنوشت مردم تاثير م

اقتصادی و مراکز قدرت کشورهای ثروتمند  –روابط آشفته بين مجموعه های نظامی 

تهدیدی دائمی برای صلح و امنيت بين المللی محسوب می شود و باعث سوء استفاده های 

با این حال ، به نظر می رسد در حدود سی سال  متعدد از منابع اجتماعی و عمومی می شود .

لمللی نسبت به این شرایط آگاهی پيدا کرد و به اهميت همکاری بين المللی پيش جامعه بين ا

نابرابری های مشهود در وضعيت سلمتی مردم ، هم چنين بين "برای تحقق این حق پی برد :

کشور های توسعه یافته و کشور های در حال توسعه و در داخل خود کشور ها ، از نظر 

ل قبول است و اشتغال فکری همه کشور ها را دامن زده اقتصادی ، اجتماعی و سياسی غيرقاب

امروزه وضعيت چندان تغييری نکرده است . هرچند که در اکثر دولت ها مقامی به 7."است 

                                                           
6 - Cf. Travailler ensemble pour la santé, Rapport annuel de l’OMS 2006, mai 2006. 
7 - Cf. § 2 de la Déclaration d’Alma-Ata, adoptée le 12 septembre 1978 lors de la 
conférence internationale 
sur les soins de santé primaires organisée par l’OMS. 
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عنوان وزیر سلمتی یا بهداشت وجود دارد و همه کشورها خود را متعهد به اجرای مفاد 

دانند ، با این وجود در عمل شاهد  اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و دیگر اسناد مرتبط می

تغيير چندانی نبوده ایم .با توجه به دليل اهميت زیادی که دین مبين اسلم برای سلمتی قائل 

شده است و اهميتی که سلمتی در زندگی انسان ایفا می کند و نقشی که در پيشرفت و توسعه 

متری صورت گرفته است ، کشور ها دارد و این که احساس می شد در این زمينه پژوهش ک

 نگارنده لزم دید که به بررسی این موضوع بپردازد.

با توجه به مواردی که بيان شد می توان ضرورت هایی پيرامون تدوین پژوهش  قلمرو حق 

المللی حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. حق بر سلمتی یکی از مهم سلمتی در نظام بين

اسناد مهم بين المللی مورد تاکيد قرار گرفته است . از این رو ترین حقوق بشری است که در 

پژوهشی در مورد حق بر سلمتی می تواند به شناختی بهتر و فراگيرتر از یکی از مهم ترین 

حقوق بشری یاری رسانده و در آگاهی بيشتر از گستره این حق و مصادیق آن سودمند گردد . 

ه نظر می رسد که تاکنون پژوهشی مستقل در مورد چنين ضرورتی به ویژه هنگامی محسوس ب

حق بر سلمتی بر اساس موازین جهانشمول بين المللی حقوق بشری در چهارچوب کتاب ، 

 پایان نامه و یا حتی مقاله در ایران صورت نگرفته است .

براساس آن چه که بيان شد ، اهداف مورد نظر در در راستای اهداف این اثر باید گفت 

المللی حقوق بشر مشخص می گردد . قلمرو حق سلمتی در نظام بينپژوهش بررسی تدوین 

این پژوهش تلشی است برای فهم بهتر و فراگيرتر از حق بر سلمتی است و نيز کوششی است 

برای بررسی جایگاه حق در اسناد بين الملل ، منطقه ای و هم چنين حقوق ایران ، پژوهش 

ژوهشی کاربردی در راستای هماهنگ ساختن حقوق ایران در مورد حاضر می تواند به عنوان پ

 حق بر سلمتی با موازین بين الملل حقوق بشر مورد استفاده قرار گيرد .
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همان گونه پيشتر بيان شد تاکنون در در راستای تاریخچه این اثرعلمی باید توجه داشت 

تنها در چند اثر و نه به  ایران در مورد این موضوع پژوهش مستقلی صورت نگرفته است .

صورت مستقل که در ارتباط با موضوع های دیگر حق بر سلمت مورد بررسی قرار گرفته 

( اشاره کرد که در مقاله ای 1385است .از جمله این اثرها ميتوان به دو مقاله سيدقاسم زمانی )

مسئله حق بر سلمتی  "شبيه درمانی و حق بر سلمتی در قلمرو حقوق بين الملل بشر "با عنوان 

تحقيق و توسعه  "( با عنوان 1387را مورد بررسی قرار داده است . اثر دیگر مقاله جواد شجاع )

می باشد .در این دو اثر به فراخور موضوع اصلی به حق بر  "فناوری نانو از نگاه حق بر سلمتی 

 سلمتی نيز اشاره ای شده است .

و بر اساس منابع گردآوری شده ، پژوهش حاضر  در راستای ضرورت ها و اهداف پژوهش

می باشد در  این اثر علمی در پنج فصل تدوین شده است . فصل اول که مربوط به کليات 

فصل دوم تبيين مفهوم و جایگاه حق بر سلمتی نام دارد . این فصل از شش مبحث تشکيل شده 

است . مبحث اول به تعریف حق سلمتی می پردازد .در مبحث دوم مفهوم شناسی بهداشت و 

سلمت عمومی توضيح داده شده است که با تعریف های مختلف نقل شده است. در مبحث 

و قلمرو حق بر سلمت در اسناد بين المللی حقوق بشر پرداخته شده است . مبحث  بعدی مفهوم

چهارم جایگاه حق بر سلمت در اسناد منطقه ای را مورد توجه قرار داده است . مفهوم و 

جایگاه حق بر سلمت در نظام حقوقی ایران و قوانين مرتبط با آن موضوع مبحث پنجم می 

ین فصل به رابطه حق بر سلمتی و محيط زیست سالم و اقدامات باشد . و در آخرین مبحث ا

دولت اختصاص دارد در این مبحث به آلودگی محيط زیست و تاثير مخربی که بر سلمتی 

انسان می گذارد پرداخته شده و همچنين فعاليت های صنعتی و کشاورزی مدرن را مورد هدف 

ولوژی بر محيط زیست بررسی شود . مسئله قرار داده است و تلش شده تا تاثير پيشرفت تکن

ضایعات رادیو اکتيو و ماندگاری آن در محيط زیست و تاثير مخرب آن بر نسل های آینده 
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پرداخته شده است .و در آخر این مبحث دیدگاه ها و اقدامات دولت ها در مقابله با خرابی 

ين انواع مختلف محيط زیست بحث شده است ...در مجموع این فصل نشان می دهد که ب

حقوق بشر رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد و باید برای تحقق همه این حقوق همزمان کوشش 

 کرد .    
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