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 چکيده

 هاازدولت مردماجتماعی و فرهنگی بعنوان نسل دوم حقوق بشر، نتیجه باال رفتن انتظارات  -حقوق اقتصادی

الزمه تحقق آن است که « دولت رفاه» هب و پیشرفت نظرجهت بهبود بخشیدن به استانداردهای زندگی 

این دسته  دستیابی به .خدمات از جانب دولت می باشد ارائه طیفی از یک سلسله تعهدات و  برعهده گرفتن

ریزی گسترده از طرف دولت در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از حقوق انسانی مستلزم برنامه

آموزش و پرورش، از جمله مهمترین این حقوق به حق بر المتی و حق برخورداری از س . از آن میان است

 ؛دار در جهانیق صلح پایجاد و تعمیا یر برایناگز ین راه هایترین و اساسیتراز مهم یکیآیند. شمار می

 ز دریض آمیتبع ین بشر، فارغ از هرگونه مبنایادیبه حقوق بن احترام آموزش زیآموزش صلح و مدارا و ن

شتر یز بیآن و ن یتخصص یدولت ها، سازمان مـلل متحد و ارگان ها همختلف جامعه است. امروز سـطوح

به صلح  دنیرس یابزارها نیاز مهم تر یکیآموزش »د دارند که یت تأکین واقعیبر ا یالملل نیب حقوقدانان

تمام اتباع و شهروندان از حق  در اسناد بین المللی و قوانین داخلی اکثر کشورها به برخورداری «.است

ها و حکومت های مردمی و ملی بر آموزش و پرورش به گونه مساوی و برابر تأکید شده است. بنابراین دولت

سازی در مورد هزینه اساس تعهدات، قرارداد اجتماعی و قوانین نافذ کشور خود موظف و مکلف به زمینه

ع و شهروندان عالقمند و داوطلب علم و دانش بدون در نظر های فراگیری آموزش و پرورش برای تمام اتبا

حق  همچنین. شده اندداشتن تبعیض و تمایز از لحاظ جنسیتی، مذهبی، دینی، نژادی و ... در تمام سطوح 

ی توجه است. تحقق عالی ترین ی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایستهبر سالمتی، به واسطه

طی زمان است. تحقق نیز میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولت ها و  استاندارد مورد نظر

ی سالمتی ، چالشی بزرگ برای دولت ها به شمار می رود. این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین کننده

یت منابع تحقق این بنیادها مستلزم نیل به استانداردهای بهداشت و سالمتی است که محدود به دلیل آنکه

تحت اختیار دولت ها و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی در تخصیص و تقسیم منابع، مشکل را چند برابر 

بررسی حق بر آموزش و حق بر سالمت و تحلیلی سعی در  -در این پژوهش به روش توصیفی .کرده است

 خواهیم داشت.در این خصوص  هاالزامات دولت

 .هاسالمت، حق، الزامات، چالشدولت، آموزش،  :يديکل واژگان
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 زهرا صدر عرفانی

 .، وکیل پایه یک دادگستریکارشناس ارشد حقوق نفت و گاز
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا صدر عرفانی

 سالمتیآموزش و حق بر ي حق بر ها در گسترهدولت الزامات
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 مقدمه
باشند. حق آن می آوردنسالم، متعهد به فراهم حق بر سالمت در برگیرنده شرایطی است که دولتها برای تأمین امکان یک زندگی 

بر سالمت به منزله یکی از حقوق بنیادین بشری در اسناد ملی و بین المللی جایگاهی ویژه دارد و از جمله اصول پذیرفته شده در همه 

 کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران است.

ست که چندین عامل دیگر که خارج از ا حالی یکی از باورهای غلط رایج این است که دولت باید سالمتی را تضمین کند. این در

ها تأثیر می گذارد. در نتیجه دولتافراد کنترل مستقیم دولتی است؛ مانند ساختمان بیولوژیک هر فرد و شرایط اجتماعی، بر روی سالمتی 

و شرایطی را فراهم کنند که را محترم شمرده « حق فردی یا شخصی»تنظیم کنند که این حق به معنی  به گونه ایباید تعهدات خود را 

، به باالترین استاندارد قابل حصول سالمتی دست یابند. تعهدات دولت در قبال ارتقای حق بر  شرایط برخورداری ازآنخود افراد بتوانند با 

 (:381: 3131)عباسی و دیگران،  سالمت نظیر هر حق بشری دیگر دارای سه بعد است

شیوه ای عمل کند که آزادی عمل فرد و کرامت او حفظ شود. در رابطه با حق بر سالمت این امر  ؛ یعنی دولت به3تعهد به احترام

 شود.های حکومتی اعمال میقوانین و سیاستوضع ازطریق 

ی اشخاص بلکه باید ازمداخله ،مداخله کنددر آن ؛ طبق این تعهد، حقوق افراد محترم است و نه تنها دولت نباید 2تعهد به حمایت

ها باید تالش کنند خطرات تهدید کننده سالمتی را به حداقل رسانده و اقدامات ثالث هم جلوگیری به عمل آورد. این تعهد یعنی دولت

 .به انجام رسانندضروری برای حمایت از حق بر سالمت مردم در برابر مداخله اشخاص ثالث را 

از که  قداماتی هستند که افراد را درعمل قادر به برخورداری از سالمت می کند؛ طبق این تعهد، دولتها ملزم به انجام ا1تعهد به ایفاء

 اقدامات تقنینی، اداری، بودجه ای و قضایی است. ؛جمله این اقدامات

عمومی  فراگیری معلومات ازطریق آموزش و پرورش ابتدایی وحق افراد در حق بر آموزش شامل ؛ در مورد حق بر آموزش باید گفت 

یکی از حقوق بشر است. برخورداری از بسیاری از  کههای عملی از طریق آموزش کاربردی مانند آموزش فنی و حرفه ای بوده و تخصص 

ر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به ارتقاء حداقلی از سطح آموزش است. بعالوه رشد کامل یحقوق بشر نظ

 3۶۱  امروزهگفتنی است . 4حقوق بشر و آزادی های بنیادین هدف حق بر آموزش قلمداد شده استشخصیت انسانی و تقویت احترام به 

این معاهدات به  .کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند 33۱اجتماعی و فرهنگی و  -ن المللی حقوق اقتصادییکشور عضو میثاق ب

ها و کنگره ها و نشست ها، صدور اعالمیه های . برگزاری کنفرانس1طور صریح حق هر کس به آموزش و پرورش را به رسمیت شناخته است

ای آموزش و پرورش، برنامه عمل و اعالمیه کنفرانس ، کنفرانس های منطقه«زش برای همهآمو»ه کنفرانس جهانی یراعالمیمتعدد )نظ

ونسکو و مرکز یله یدموکراسی بوس کشور و کنگره جهانی آموزش حقوق بشر و 3۷3وین، کنفرانس جهانی حقوق بشر با شرکت  3331

حقوق بشر سازمان ملل و ...( فعالیت های بین المللی در مورد استقرار و تحقق حق بر آموزش را مورد تأکید بیشتری قرار داده و حاکی از 

حق بر آموزش و بروز دیدگاههای متفاوت و گاه متضاد در تبیین چگونگی  راستایحقوق بشر و نیز در  ایهتحوالت عملی و نظری در س

جامعه جهانی تحقق و اجرای حق بر آموزش را مبنای تحقق و اعمال سایر که در شرایط کنونی حمایت از آن بوده، زمینه ای فراهم آورده 

دود به عرصه بین المللی نمانده و عرصه داخلی را نیز متأثر ، محاین چنین دهد که غالبا تحوالتتجربه نشان می ماید.می نحقوق بشر تلقی 

  .در تحوالت جهانی جستجو کرد بایستی می سازد. بر این مبنا، ریشه تحوالت قانونگذاری مرتبط با حق بر آموزش و پرورش در ایران را 
 

 مفهوم حق -گفتار اول 
و نیز  (۷: 34۱1)راغب اصفهانی،  موجود ثابت، مطابقت و موافقت، (34۶: 31۷1)طریحی،  حق را به معنای ثبوت، ضد باطل، وجوب

ای هم با بررسی عده.  (3۱3: 31۷2)طبرسی،  اندکه آن موضع برای وی در نظر گرفته شده[ گفته]قرار گرفتن چیزی در موضع خودش 

 اندا ثبوت به همراه مطابقت با واقع دانستههای مختلف، معنایی که در همه کاربردهای آن لحاظ شده است رمعانی این واژه در لغت نامه

 . فرهنگ عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود یاد کرده است(2۶2: 31۶۱)مصطفوی، 

-استنباط می ها به کار رفته با استقراء کردن در مواردی که کلمه حق در آن »اند: . بعضی از اهل لغت گفته: ذیل واژه حق(31۶3)عمید، 

حق عبارت است از هر امر » . بر این اساس (43: 31۷3)فیض، «گرددشود که حق در اصل به معنی ثبوت است و همه معانی، به ثبوت بر می

                                                           
1 obligation to Respect 
2 obligation to Protect 
3 obligation to Fulfill 

 ی جهانی حقوق بشراعالمیه 2۶ی ماده 4 

 کنوانسیون کودک. 2۷ی اجتماعی و فرهنگی و ماده میثاق حقوق اقتصادی، 31ی ماده 1 
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)مشایخی، «دارد گیرد و معنی متناسب با خود راقرار می "حق"نیز در برابر هریک از معانی مختلف  "باطل "ثابت، اعم از واقعی و نسبی؛ 

3181 :2۶.) 

ها را تغییر دهند، اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن ،شده یبیندر قانون پیشاموری که » همچنین می توان گفت

قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده  ... این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم قرار می گیرد

برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی و حقوق شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار میمی

 (3۷22: کد 3131)جعفری لنگرودی، .« اندموضوعه و حقوق مثبته نیزگفته

حق به معنی آزادی و اختیار است و آزادی چیزی جز فقدان موانع »گوید: خود به نام  لویاتان میدر اثر مشهور  3"تامس هابز"

خارجی در برابر انسان نیست. داشتن حق عبارت از آزاد بودن انسان در انجام خواسته خویش است. امّا قانون قاعده یا حکمی است که آدمی 

پس حق بنا به گفته هابز جنبه «. فعل )مثالً خودداری از پس دادن امانت غیر( منع می کند را از انجام فعل )مثالً اتالف مال غیر( یا ترک

تواندهاست و قانون عرصه حق ناظر بر می»کند. ایجابی و قانون جنبه سلبی دارد، حق عرصه آزادی و اختیار است و قانون آن را محدود می

 .(432: 3132موحد، ،  Leviathan, 2008: 18) «حکم است و ناظر بر بایدها

در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او  ورحق امتیاز و نفعی است که حقوق هرکش»ای از اساتید حقوق معتقدند: عده

سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور »یا  (1۷4: 3131)کاتوزیان، «دهدنوعی تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می

 .(3۶3: 313۶)کاتوزیان، «دهندها میه منظور حفظ منافع اشخاص به آنب

 ؛ کشفی اندیشه درباره حق به اندازه خود اندیشیدن کهن است و مضاف بر جدال تاریخی بر سر مفهوم حقباید گفت، پیشینه

آید عقلی به حساب میلزامات مصادیق، نه الزاماً از احق نیز، مبنای مناقشات و محل نزاع نظری و تاریخی بوده و هست. چنانچه این ادیق مص

: 3133کار، )نقره شود. به نظر، موازین اجتهاد شیعه، عیاری برای صحت سنجی ادعاها در برابر حق استنه امور اعتباری محض تلقی میو 

43): 

 

 شرعی دارد. ابزار اجتهاد، عقل است و بایدهای عقلی داللت بر احکام قاعده مالزمه عقل و شرع-3

 اصول نظری و عملی بیان شده توسط شرع، برخاسته از فطرت و الیتغیر هستند. قاعده بقای اصول -2

 فروع و جزئیات، در پرتو اصول ثابت، با تفریع عقلی، قابل استنتاج هستند. قاعده تفریع -1

 فروع بر اساس مقتضیات زمان، کامالً نسبی هستند. قاعده نسبیت -4

 فروع باید همه جوانب و ساحات مختلف انسانی را در نظر بگیرد. جامعیت و وسطیت)عدالت( قاعده-1

 ها شکل بگیرند.ها و مصلحتفروع باید با توجه کامل به اولویت قاعده اولویت-۶

 فروع نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی که حق وتو دارند باشند. قاعده هماهنگی با قوانین حاکمه-۷

 هایی را که خداوند انسان را آزاد گذاشته محدود کنند.فروع نباید حوزه های آزاد)اباحه(قاعده حوزه-8

 شود.فروع بر اساس احکام خمسه تکلیفیه)حالل، مستحب، مباح، مکروه و حرام( کدگذاری می قاعده احکام خمسه تکلیفیه-3

 قاعده احکام ثانویه و حکومتی-3۱
اضطرار، با مالحظات خاصی امکان انشاء قوانین جدید یا تعلیق و تعطیل در مواقع مصلحت یا 

 احکام اولیه هست.

 

 حقوق فردي و انواع آن -گفتار دوم 

 حقوق فردي 2-1

با توجه به تعاریفی که از حق داده شده، باید حقوق فردی را به عنوان نوع خاصی از حق تعریف کرد، امّا برخی حقوق فردی را با 

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد » اند: اند و بیان داشتهحقوق به طور عام، مترادف گرفتهمعنای 

: 31۷3)حبیبی مجنده، .«شودنیز گفته می "حقوق فردی"شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می کند که به آن امتیازاتی در برابر دیگران می

38.) 

حق به طور معمول به معنی حق فردی یا شخصی به کار می رود و با دولت و حکومت ارتباط دارد، بدین معنا که دولت آن را  یواژه

 . (2۷۱: 3131)کاتوزیان، ایجاد و تضمین می کند و خود را در تجاوز به آن آزاد نمی بیند

                                                           
3 Thomas Hobbes 

http://www.joce.ir/


 81 -19، ص 2931، تابستان  21فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ها هایی که به موجب آنعبارت است از توانایی ؛ کهتوان مترادف با آزادی های فردی دانست از یک دیدگاه رایج حقوق فردی را می»

ی حقوق موضوعه، که ها بوسیلهاین توانایی .کندانتخاب و اختیار می اعمال و رفتار خویش را، انسان در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی 

به مجموعه  در واقع (23: 3134)طباطبایی مؤتمنی، «یابندخته می شوند وسازمان میکند، شنارا از حمایت مستحکمی برخوردار مینها آ

شامل  کههای فردی یا حقوق اساسی فرد می گویند ا آزادیآزادی هایی که در یک جامعه، افراد از آن بهره مند هستند، اصطالحا حقوق ی

جان و مال، ابرازعقاید و افکار و شرکت در اجتماعات و زندگی حقوقی همچون آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصونیت از تعرض به 

فرد  کهاجتماعی و فرهنگی نامیده می شود  -اند که به اصطالح حقوق اقتصادیشود. در نقطه مقابل این گونه از حقوق، حقوقیسیاسی می

امروزه این دسته از حقوق نیز بخش مهمی از  .است آنها ندارد و قسمت اعظم آن بسته به اراده و سیاست دولتمورد آزادی انتخاب زیادی در

 حقوق فردی را تشکیل می دهند. 

یک دیدگاه سنتی،محدود و مربوط به اندیشه تنها باید گفت که پذیرش گروه اول از حقوق ذکر شده به عنوان حقوق فردی، 

ق یتوان به این مفهوم مضباشد و نمیها میقدرت مطلقه دولتلیبرالیسم قرن هفدهم اروپا در واکنش علیه استبداد و تبعیضات ناروا از سوی 

از حقوق فردی اکتفا کرد، زیرا امروزه حقوق فردی به جامعه گرایی گرایش پیدا کرده است و سبب شده است دولت، در کنار حقوق مدنی و 

ع است، تعهدات مثبتی به منظور تنظیم سیاسی )حقوق سنتی( که ناشی از تعهدات سلبی یعنی عدم دخالت و بی طرفی در امور اجتما

های آزادی و بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی فقط در صورتی معنا زیرا آرمان»روابط اجتماعی و تأمین رفاه جامعه نیز به عهده بگیرد. 

همیت چندانی برای گرسنگان و بی ی معینی از امنیت مادی هم برخوردار باشند. به طور مثال آزادی بیان ادار خواهد بود که افراد از درجه

های سیاست گذاری . بنابراین هرچند این گونه حقوق معموال در ارتباط با سایر افراد جامعه و دخالت و(13: 318۷)کریون، «خانمانان ندارد

 در جهتا و امکانات هها تأمین می شوند، ولی همچنان هدف آنها حمایت از فرد و کمک به او برای برخورداری ازبیشترین آزادیدولت

)طباطبایی «برخورداری از یک حیات شرافتمندانه و دلخواه است و در اینجا آزادی به مفهوم رها سازی فرد از نیاز و محرومیت و جهل است.

 (.21: 3134مؤتمنی، 

حقوق فردی به »اند. های حقوق فردی، به توصیف آن پرداختههدف و ویژگی ،بر همین اساس برخی با در نظر گرفتن منشأ، مبنا

ی تواند آن را از انسان جدا کنند، مقرراتی واالتر و برتر از ارادهای نمیررهقمثابه حقوق طبیعی از حقوق مسلمی است که هیچ قاعده و م

ا صرف نظر یا آنها را تواند از آنهتا آن حد که هیچ کس نمی؛ قانون گذار که غیر قابل نفی و انکار بوده و از ذات انسانی تفکیک ناپذیر است 

ر ناپذیر که مشمول مرور زمان نمی شود و عموم افراد بشر از هر نژاد و جنس را در یبه دیگری منتقل کند. مجموعه حقوقی ازلی، ابدی و تغی

 . (32: 3181)شریفی طرازکوهی، «بر می گیرد

اند که وجود آنها مایه قوام و نبود آنها موجب انستهبه این گونه حقوق، حقوق فردی را حقوقی د «بنیادین»برخی نیز با دادن صفت 

. بنابراین تعریف، بنیادین بودن یک حق، به معنی تأثیر آن درحفظ قوام و (3: 3181)سخن سردبیر، شودزوال فرد با فردیت انسان می

، ویژگی بنیادین، غیر قابل هر چند که نمی توان به تمام حقوق فردی ؛شخصیت فردی انسان است و آن یک حق فردی محسوب می شود

 تغییر بودن و مطلق بودن داد.

(، عبارت یحقوق به معنای حقوق شخصی )فرد»باشد. اند که پاسدار کرامت انسانی شخص میبرخی حقوق فردی را حقوقی دانسته

باشند، ان به رعایت آنها مکلف میهایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته می شود و دیگراست از مجموعه امتیازات، اختیارات و توانایی

 .(۶۱: 318۷)اعتمادی، «کرامت انسانی پاس داشته شود ،ازهرگونه تعرض و تعدیجلوگیری  باتا 

ی برخوردار باشد که در ارتباط خود با تتوان گفت هرانسانی به اقتضای انسانیت خود باید از حداقل امتیازات و مطالبابنابراین می

بتواند به آن استناد کند و قوانین موضوعه نیز تضمینات و حمایت های الزم را از آنها به عمل آورند. حقوقی با چنین جامعه و قدرت حاکم 

تواند می کهشود ی جامعه ایجاد میفرد بر عهده به نفعتوان حقوق فردی نامید و در واقع این حقوق، حقوقی هستند که اوصاف را می

 اسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.های گوناگونی اعم از سیماهیت

 

 انواع حقوق فردي 2-2

ی معنایی نزدیکی با هم از حقوق فردی تحلیل ها و تقسیم بندی های مختلفی به عمل آمده است که علی رغم تنوع آنها رابطه

دولت را به عنوان مکلف ملزم به رعایت موازین یا  دارند. این تقسیم بندی ها با ذی حق دانستن فرد برای تحقق این حقوق، افراد یا جامعه و

 اند.انجام عملی کرده

باشد که امروزه توسط بیشتر فیلسوفان به عنوان چهارچوب تحلیل این حقوق می "لدیهوف"م یها تقسمشهورترین این تقسیم بندی

 .(21: 3184)فریدن، ابطه ی حقوقی را در بر گیردتواند چهارگونه ری حق فردی میلد واژهیگیرد. از نظر هوفمورد استفاده قرار می
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: نظام حقوقی ممکن است به افراد امتیاز یا آزادی خاصی بدهد. بدین معنی که فرد را از تعهد 3ازیامت -حق یا   آزادی -حق -3»

او از یک تکلیف به معنای ذی  ف بالقوه به شخص و رهایییتواند متوجه وی باشد معاف نماید. در حقیقت عدم توجه تکلخاصی که بالقوه می

 حق دانستن اوست، این گونه حقوق شامل انواع آزادی های منفی مثل آزادی رفت و آمد و آزادی عقیده و... می شود.

ای پیوسته در پیوند و هماهنگی با یک وظیفه ی متقابل هستند. این حقوق، ادعایی بر غیر است : حق های مطالبه2مطالبه -حق  -2

ل غیر؛ وظیفه بر انجام و اجرای اینگونه حق را دارد. به عبارت دیگر حق یک طرف برابر است با تکلیف دیگری بر انجام عمل برای و در مقاب

تحقق آن حق. از جمله این حقوق، حقوق رفاهی و اجتماعی افراد است که دولت موظف به تأمین شرایط تحقق آنهاست. مثل حق 

 اعیبرخورداری از شغل یا تأمین اجتم

ای است که آزادی ماهیت این حق به گونه-آزادی اشتباه شود. اما بر خالف حق  -: این مفهوم ممکن است با حق 1قدرت -حق  -1

ی اینگونه حقوق مسئولیت سازی دیگران در برابر اعمال آن توسط ذی حق می تواند حق دیگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در واقع الزمه

توانید موضوع آن حق را اعمال کنید و ثانیاً حق دیگری ممکن است متأثر از قدرت دارید، یعنی اوالً می -ی شما حقحق است، پس وقت

 ع حق اشتغال کارگران شود.یاعمال حق شما باشد. مثل حق کارفرما نسبت به تعطیلی کارگاه خود که ممکن است منجر به تض

حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد و دیگران فاقد  : حق به معنای مصونیت یعنی ذی4مصونیت -حق  -4

ض حق به معنی مصونیت، یاقتداری هستند که نتایجی برای او به بار آوردند و در واقع ناتوان از ایجاد مسئولیت برای فرد هستند. نق

توانند آنها را منع رگری بپیوندند و کارفرمایان نیز نمیمسئولیت داشتن ذی حق است. مثل اینکه کارگران حق دارند به اتحادیه های کا

 کنند.

تری نیز از حقوق فردی صورت گرفته است؛ و آن تقسیم حقوق فردی به حقوق منفی یا سلبی و حقوق مثبت یا ایجابی تقسیم کلی

ها دخالت نکنند و او را یا حتی افراد دیگر در این زمینه است. در حقوق منفی یا سلبی انتظار فرد این است که دولت و سایر نهادهای قدرت

در برخی از جنبه های زندگی فردی و اجتماعی خود آزاد بگذارند. در واقع این حقوق ناظر بر محدود کردن مداخالت عوامل اقتدار عمومی 

 ی استقالل فردی و جلوگیری از دراز دستی های دولت است.در حوزه

بر انتظار فرد از دولت برای ایجاد زمینه و امکانات الزم جهت بهره مندی از یک حیات شایسته استوار است.  حقوق مثبت یا ایجابی

بنابراین بر خالف حقوق سلبی، این حقوق بر دخالت دولت در راستای کمک به تحقق حقوق فردی استوار است. این حقوق در واقع خواسته 

ی افراد از زمینه های اقتصادی و اجتماعی الزم را برای برخورداری عادالنهتا معه انتظار می رود ها و مطالبات مردمی است که از دولت و جا

 .(231: 318۱)قاری سید فاطمی، «سازداینگونه حقوق فراهم 

-همین تقسیم بندی را در قالب حقوق انتخابی و رفاهی آورده است. بدین صورت که حقوق انتخابی به حوزه "مارتین پی گلدینگ"

باشد. در این حوزه فرد یک ی اعمالی است که موضوع انتخاب و گزینش فرد صاحب حق، میای از آزادی مربوط می شوند که در بر دارنده

تواند هر گونه بپسندد عمل کند و حقوق رفاهی، حق داشتن و برخورداری از منابع و کاالهاست که مبتنی بر نفع است و می« حاکم»نوع 

 .(2۶۶: 318۱گلدینگ، )پیدهدر مرکز توجه قرار میبوده و رفاه را د

این نوع تقسیم بندی نمود آشکاری در اسناد بین المللی نیز پیدا کرده است، به طوری که نام گذاری دو نسل از حقوق بشر و اسناد 

سیاسی یا حقوق مبتنی بر  - مربوط به آن که مهمترین اسناد موجود در زمینه ی به رسمیت شناختن حقوق فردی است، یعنی حقوق مدنی

اجتماعی و فرهنگی یا حقوق مبتنی بر برابری به عنوان نسل دوم حقوق بشر بر این  -آزادی به عنوان نسل اول حقوق بشر و حقوق اقتصادی

 .(18: 3182)قاری سید فاطمی،  اساس بوده است

توان حقوق سلبی نامید. این نسل از حقوق بر و آن را میها، منافع و عالیق آدمی ریشه دارد نسل اول حقوق بشر در تمایز خواسته

وکیل و عسگری، )کندد دارد و این نبایدها را در مناسبات و روابط حکومت با شهروندان و شهروندان با یکدیگر مشخص میینبایدها تأک

سرآمد این حقوق و . گیردرا به خود می «حقوق مدنی و سیاسی». بنابراین پدیداری نسل اول حقوق بشر از نظر موضوعی، عنوان (41: 3181

ر آزادی رفت و آمد، آزادی مسکن، برابری در یی امنیت و آزادی انسان درمقابل قدرت عمومی و دیگر افراد است؛ نظآزادی ها تضمین کننده

زم که افراد در برخورداری از مقابل قانون و هزینه های عمومی و مالکیت دیگر حقوق و آزادی های فردی، همراه با تضمین های کیفری ال

دهد توان نام برد. همچنین حقوقی که به فرد این امکان را میمی« استقالل -آزادی »باشند و از آن تحت عنوان می «ابتکار عمل»آن دارای 

اط، آزادی اجتماعات و تشکل ها ر آزادی اندیشه، آزادی بیان و ارتبینظ ؛ی شکوفایی و رشد خود را فراهم سازدتا با انتخاب راه مناسب، زمینه

                                                           
1 Liberty privilege-right. 
2 Claim-right. 
3 Power – right. 
4 Immunity – right. 

http://www.joce.ir/


 81 -19، ص 2931، تابستان  21فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

-نامیده می« مشارکت -آزادی»و همچنین حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاب زمامداران از طریق انتخابات آزاد که اصطالحا 

 .(3۶4: 3184)هاشمی، «شود

در برابر متجاوزان به  ضمن اینکه دولت مکلف است از فرد، باشد ها میاین حقوق مستلزم عدم دخالت دولت در برخورداری از آن

اعالمیه جهانی  2۱تا  3این گونه حقوق حمایت کند و زمینه برخورداری از آنها را برای همه افراد جامعه فراهم کند. در حال حاضر مواد 

-زمینه مین م.( مهمترین اسناد بین المللی در ای33۶۶ماده مصوب  11)مشتمل بر  حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 باشند.

ا حقوق برابری نامیده اند. این دسته ازحقوق به تشریح ینسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی ب

های ضروری برای بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد. بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل

 .(41: 3181)وکیل و عسگری،  زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد

اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر، نتیجه باال رفتن انتظارات فرد از دولت و پیشرفت نظر به  -حقوق اقتصادی»

چون تحقق این دسته از حقوق انسانی است که امروزه خواستار انجام یک سلسله تعهدات و خدمات از جانب دولت می باشد و « دولت رفاه»

ریزی گسترده از طرف دولت در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، برخی از مؤلفان آن را حقوق برنامه ای نیز مستلزم برنامه

 (.14: 3134)طباطبایی مؤتمنی، «اند.نامیده

سطح زندگی شایسته و تفریح و فراغت از جمله مهمترین این حق برخورداری ازسالمتی، آموزش و پرورش، کار، تأمین اجتماعی، 

آیند. بنابراین دخالت فعال دولت، به منظور تأمین رفاه اقتصادی و آسایش اجتماعی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در حقوق به شمار می

المیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اع 2۷تا  22تحقق این حقوق بسیار مهم و الزم است. امروزه این دسته از حقوق طی مواد 

در  ها قرار گرفته است که هر چند این حقوق نوعاًم.( مورد توجه ملت33۶۶ماده مصوب  13اجتماعی و فرهنگی )مشتمل بر  -اقتصادی

گران از آن بهره مند می گیرد، اما همیشه این فرد انسان است که در زمان و مکان معین یا در روابط با دیچارچوب های اجتماعی شکل می

 شود.

همان حقوق بشر نیست و در واقع حقوق فردی بخشی از حقوق بشر می باشد. به طوری که  اًبه ذکر است که حقوق فردی عین الزم

از جمله حقوق همبستگی به عنوان نسل سوم حقوق بشر و حقوق مربوط به  ،حقوق بشر، امروزه به نسل های دیگری نیز تقسیم می شود

باشند که همگی ماهیت فرد گرایانه ندارند. به عبارت دیگر در حالی که چهارم حقوق بشر مطرح می یشرفتهای علمی و فنی به عنوان نسلپ

هستند و نه  3های مردمهای بعدی به خصوص نسل سوم، حقیانه دارند، حق های متعلق به نسلحقوق های نسل اول و دوم ماهیتی فرد گرا

 .(3۶8: 3182سید فاطمی،  ی)قار حق های افراد

 باشد. در این گونه حقوق ره مییاین حقوق شامل مواردی همچون حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، حق بر ارتباطات و غ

ب تحقق طال برای خیر و صالح عموم  ها باشند نیز معموالًها مدعی هستند و اگر افراد مدعی آنهای اجتماعی و یا حتی دولتجامعه، گروه

 باشند.این حقوق می

-ها تولد یافت، اما امروزه حوزهبنابراین اگر چه حقوق بشر با ایده دفاع از فرد و به رسمیت شناختن حقوق او در برابر قدرت حکومت

نسل  .ی تبیین و توضیح حقوق فردی استی گسترده تری نسبت به حقوق فردی را شامل می شود و دو نسل اول آن بیشتر در بردارنده

اول تحت عنوان آزادی و برخاسته از مکتب لیبرالیسم است و نسل دوم این حقوق به عنوان برابری ریشه در اعتقادات نئو مارکسیست ها 

 دارد.
 

 آموزش بر حق -3
ن یها بر تضمدولت ین المللیحق بر آموزش و تعهد ب گاهیابهام در شناخت منزلت و جا یاحقوق بشر با گونه ین المللیاسناد بدر 

 یق صـلحیجاد و تـعمیا بر ر آموزشیز تأثیو ن ییابتدا یژه آموزش هایت آموزش، به ویک سـو آن چنان بر اهمیم. از یآن، روبه رو هست

قلمداد بودن آمره  یژگیواجد و ک سرهی را ین حق بـشریکه ا افتدین دام میدر ا یرید شده است که هر حقوقدان بصیدار در جهان تأکیپا

 ژه دولت ها دریو بـه و ین المـللیب یی نهادهاوه مواجههیحق، ش نیناظر بر ا ین المللیمقررات ب یگـر، عـبارت بندید ییکند. اما از سو

مرتبط ،  ین المللیاسناد ب یبـررس بـان جا یگردد. در ایگر رهنمون مید یپراند و ما را به راهیاز سر مرا ت ین حق ، تـوهم آمـریا با برخورد

ن یت ایبه روشن شدن ماه ینِ بشر، برگرفته شود و تا حدودیادیبن یانگاشته شده، ول فـرودست حقِ نیهدف آن است که غبار از چهره ا

 (.3۷8: 3183رسانده شود)نیاورانی،  یارین آن، یف دولت ها به تضمیو تکل حق
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 آموزش ان صلح و حق بريم منشور ملل متحد: نسبت 3-1

ن یادگذار نخستین سند، بنیمرتبط بـا حـق بـر آموزش ، منشور مـلل مـتحد است. ا یاسناد حقوق بشر یمت ما در بررسینقطۀ عز

جهان  یکشورها یو حراست از آن اسـت کـه تمام ین المللیت بیصلح و امن نیار گسترده در قلمرو تأمیبس یت هایبا صالح یسازمان جهان

هم  ، گردِتیصلح و بشر یعـنی، ین المللین جامعه بیادین احترام و مـحقق سـاختن دو ارزش بـنیو به مـنظور تـضم ک سازمانیرا در 

 آورده است.

تعهدات ،  3۱1ن بس که به موجب ماده ین المـلل همیان سلسله مراتب قواعد موضوعۀ حقوق بـیان ارزش مقررات منشور در میدر ب

 آن ها مقدم است. ین المللیر تـعهدات بیسـا بر دولت ها به موجب منشور

ن یا ه گذار و عضویپا یمان راسخ دولت هایمـقدمه مـنشور مـلل متحد، اکه د گفت یاما درباره مقررات مرتبط با حق بر آموزش با

اعالم داشته است و مقرر ...« ان زن و مرد یحقوق م یو به تساو یت انسانیت و ارزش شخصیثیبشر و بـه ح یحـقوق اساس» سـازمان را بـه 

 ها:هدف نیا به لین یدارد که ما ملل متحد برایم

ت یصلح و امن ینگاه دار یخود برا یو به متحد ساختن قوا یه حسن همجواریو داشتن روح زیآم مسالمت یستیبه تساهل و همز»

د و به توسل به ین نمایراه مـنافع مشترک تضم را جز در ینظام یرویعدم توسل به ن که ییها جاد روشیو به قبول اصول و ا ین المللیب

 یک مساعین مقاصد تشریتحقق ا یکه برا میکرد ، اراده تمام ملل یو اجتماع یاقتصاد یهموار کردن راه ترق یبرا ین المللیب ینهادها

 )بند آخر مقدمه منشور ملل متحد(.« میینما

 احترام آموزش زیآموزش صلح و مدارا و ن ،دار در جهانیپا یق صلحیجاد و تعمیا یر برایناگز یها ن راهیترین و اساسیتراز مهم یکی

دولت ها، سازمان مـلل متحد و ارگان ه مختلف جامعه است. امروز سـطوح ز دریض آمیتبع ین بشر، فارغ از هرگونه مبنایادیبه حقوق بن

به صلح  دنیرس یابزارها نیاز مهم تر یکیآموزش »د دارند که یت تأکین واقعیبر ا یالملل نیب شتر حقوقدانانیز بیآن و ن یتخصص یها

 دارد:یم اشعار کی ن سـازمان ، در مادهیان اهـداف ایمنشور ملل متحد در مقام ب«. است

 ر است:یاهداف ملل متحد به قرار ز» 

دات یوبرطرف ساختن تهد یریجلوگ یمؤثر برا یآوردن اقدامات جمع: به عمل منظور نی، بدین المللیت بیحفظ صلح و امن .3

ا ی یالملل نیب ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات حل و فصل اختالف یر کارهایا سایهرگونه عمل تجاوزکارانه  ساختن ومتوقف برضد صلح

 الملل.نیطبق اصول عدالت و حـقوق بز و بر یآم مسالمت لیوسا که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با ییت هایوضع

م یتحک یاقدامات برا ریسا ملل و انجام یحقوق و خودمختار یاحترام به اصل تساو یان ملل بر مبنایم در دوستانه توسعه روابط .2

 .یصلح جهان

است و  ا بشردوستانه ی، ی، فرهنگی، اجتماعیاقتصاد یها جنبه یکه دارا ین المللیل بیدر حل مسا ین المللیب یحصول همکار .1

 «.موثر است ا مذهبینژاد، جنس، زبان،  ثیح از زیهمه بدون تما یبرا یاساس یهایبشر و آزاد حقوق ق احترام بهیشبرد و تشویدر پ

 یو اعضا متحدان گذاران سازمان ملل یبن که توان گفتیان عبارات آن ها میم ین سه بند و توجه به ارتباط درونیا قیدق با مطالعه

 یر اقدامات برایژه انجام سایان ملل ) و به وی، توسعه روابط دوستانه میالملل نیبـ تیده اند که حفظ صلح و امـنیعق نیا بر ن سازمانیا

هدفِ در هـم  ، سهزیض و تمایهمه بدون هرگونه تبع یبرا یاساس یهایحقوق بشر و آزاد ق احترام بهیشبرد و تشوی( و پیصلح جهان میتحک

 مقدمۀ شوند و با مطالعهیم محسوب آن دار و جهان شمول، و هم هدفِیپا تیتحقق صلح و امن یک اند که هم مجرایرقابل تفکیده و غیتن

ل ین یراه ها نیمهم تر از یکیق تر آموزشِ حقوق بشر یدق ییست که آمـوزش و در معناین یدیتوان گفت تردیحقوق بشر م یۀ جهانیاعالم

ز یض آمـیتـبع ین بشر، فارغ از هرگونه مبنایادیت احترام به حقوق بنیبر اهم کسانید چندباره و یسو، تأک گرید . ازن واالستیچن یاهداف به

جِ یر بر لزوم ترویدامقررات منشور  یتمام که در یبند عیترج که ستین . شکدارد یبس اساس یتیآموزش، اهم یها تیمحدود ییدر شناسا

-تیو محدود ها ستهیق در شناخت بایار دقیبس ی، معنا و مفهوماست شده بشر تکرار یاساس یهایبه حقوق بشر و آزاد یاحترام مؤثر و جهان

 یافت کـه چـگونگیدر یتوان به طور اجمالیاصول و اهداف سازمان ملل متحد، م ین جا و با بررسیبر آموزش دارد. تا هم حقِ یاجرا یها

 است.  ین المللیبـ ز مـوضوع مـقرراتین حق بر آموزش نیتـأم

ن یب یج همکاریترو»درقلمروِ  ییهاه نامهیانجام مطالعات و صدور توصسازمان ملل  یف مجمع عمومیاز وظا یکیالزم به ذکر است 

چ یه یهمه، ب یبرا یاساس یهایو کمک به تحقق حقوق بشر و آزاد ی، بهداشتی، آموزشی، فـرهنگی، اجـتماعیدرامور اقتصاد یالملل

منشور،  11ن که به موجب ماده ی( و آخر ا31از بند یک ماده « ب»اعالم شده است )زیر بند « ، زبان و مذهب  ، جنسث نژادیض از حیتبع

حقوق و  یاصل تساو به براساس احترام ین المللیبو دوستانه  زیآم ن روابط مسالمتیتأم یط ثـبات و رفاه که برایجاد شرایا یبرا

 ق خواهد کرد:یر را تشویملل، ضرورت دارد، سازمان ملل متحد امور ز یخودمختار

 .یو اجتماع ینظام اقتصاد در ط رشد و توسعهی، حصول شراهمه ی، فراهم ساختن کار برایالف. باالبردن سطح زندگ
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 .یو آموزش یدر قلمرو امور فرهنگ ین المللیب یل مـربوط بـه آن هـا و همکاریو مسا یداشت، بهی، اجتماعیل اقتصادیب. حل مسا

 ا مذهب.یث نژاد و جنس و زبان یض از حیتبع بدون همه یبرا یاساس یهایو مؤثر حقوق بـشر و آزاد یج . احترام جهان

بـه موجب منشور، سازمان ملل عـضو  یف دولت هاین تعهدات و تکالیمهم تر از یکیتوان گفت که یر، میبه موجب مقرره اخ

و با هر  ض از هرگونهیبدون تبع یبشر یهایبه حقوق و آزاد یج احترام مؤثر و جهانیو ترو یدر قلمروِ امور فرهنگ سازمان با یهمکار

 .2دارد قیوث یوندیپ ن مفهوم با آموزش حقوق بشریدر ا 3ج حقوق بشریتروناگفته پیداست که مبناست و 

با  یف دولت ها بر همکاریت، ناظر بر تکلیاولو اسیو از باب ق یتوان مقررات منشور را به صورت ضمنیر، هرچند میبه هر تقد

ن بار در ین حق نخستیامّا ا ،، صلح و حقوق بشر قلمداد کردیستیژه آموزش هم زیبه و هـمه یحق بر آمـوزش برا نیسازمان به منظور تأم

 ت شناخته شده است.یح به رسمیحـقوق بـشر به صورت صر یجـهانه یاعالم

توان از مطالعه یکه م یمیجه مستقیو منزلت حقِ بر آموزش در سلسله مراتب قواعد مورد نظر منشور، تنها نت تیدرباره اهم اما

و باالخره منطق  4ییگرفته تا همگرا 1یرمنشور، از همکا مقررات متفاوت بر یمقررات منشور گرفت آن است که به رغم حکومتِ منطق ها

 -ی، نه صرفِ همکار یفرهنگ حوزه شود، منطق حـاکم بر مقررات منشور دریرابطه قـدرت کـه بـه وضوح در مقررات فصل هفتم مشاهده م

مسالمت  یستیسـرشار از تساهل و هم ز ییبـه فـضا یابیدست یبرا ییکه هم گرا -است  یو اساس یار ضـروریخود بس یکه در جا

رسد که چـون ین رو به نظر میاست. هم از ا ین المللیدار در جامعۀ بیپا یدن به صلحیرس منظور ی یک منشور( بهز)مقدمه و مادهیآم

 1یق اولیم به طریریست که بپذین نیا جـز یبه صلح دانسته است، راه یابی دست ین ابزارهایمنشور ملل متحد، آموزش را از جمله مـهم تر

 همه، فـارغ از یصـلح و حـقوق بشر را برا یبـرا آموزش نهیعضو گذارده است تا دست کم زم یف را بر عهده دولت هاین تکلیمنشور ا

 یبه آن معن شده،مطالب گفته کنند.  یر کشورها و سازمان ملل همکارینه با ساین زمیز فـراهم سازند و در ایض آمیتبع یمبنا هرگونه

ف ین استنتاج، الزام و تکلیم از ایجه مستقینت ، بلکهن المـلل قلمداد شده استیی حقوق بـآمره ک قـاعدهیست که حق بر آمـوزش ین

 است.افراد همه  یآموزش برا تدارک به دولت ها یاجمال

 

 حقوق ایران 3-2

خاص و ممتاز بود. ازمصادیق آزادی آموزش و  طبقات انحصار تعلم درهای گذشته در بسیاری از کشورها، حق آموزش و در زمان

آزادی تأسیس مدرسه، آزادی انـتخاب مؤسسه  ؛زمین موردتوجه واقع شده است مغرب کشورهای پرورش که در حقوق فردی شهروندی در

 .را می توان نام بردمحتوای مطالب آموزش و پرورش  آزادی آموزشی و حتی

، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای تمام شهروندان در تمام سوم اصل اساسی جمهوری اسالمی در بند سوم ازقانون 

ام اصل سی در و و نیز. همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی در سرلوحه اقدامات دولت قـرار داده شده استاست سطوح را مقرر نموده

تا پایان دورۀ متوسطه فراهم آورد. این موضوع در  را وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملتتا است دولت مکلف شده   قانون اساسی

شهروندان از »این منشور آمده است:  3۱4ی در ماده .تحت عنوان آموزش و پژوهش مورد توجه قرار گرفته استحقوق شهروندی منشور 

و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری 

دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد طور رایگان گسترش میسازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهمی

مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی همه استادان و دانشجویان حق بهره : »نیز آمده است 3۱1ی و در ماده« آوردآموزش ابتدایی فراهم می

                                                           
 در(. 3۱۷4. ص ،۶131 ، تهران امیرکبیر، انتشارات مؤسسه ، اول جلد فارسی، فرهنگ محمد، ، معین) است«  دادن رواج» معنای به لغت در تـرویج 3

 ، بردن پیش چیزی؛ رونق یا توسعه رشـد، به کمک:  است شده ذکر معانی این(  to promote) دادن ترویج مصدر ذیل بالک حقوقی نامه فرهنگ

 . کردن تشویق ، دادن حرکت
Black, H.C., Black’s Law Dictionary, Sixth Ed., West Publishing Co.,1990, p.1214 

 بـه ناقص نحوی به یا کلی صورت حقوق به این زیرا ، است آن درون خألی وجود بشر حقوق مسأله: » نویسدمی بشر حقوق ترویج تعریف در وازاک کارل 2

 دارندگانِ توسط مطلوبی نحو به و کافی اندازه به ها حق این که است آن سبب به خأل این یا و اندشده تضمین الملل بین حقوق یا داخلی قوانین مـوجب

 .«شودنمی درک هستند ها حق این مراعات اصلی متعهد که حکومت، هایارگان و کشورها تـوسط یا و[ افراد یعنی] ها حق این
Vasak, K. (general editor), The International Dimensions of Human Rights, Revised and Edited for the English 

Edition by Philip Alston, Vol.I, 1982, p.216 
1 Cooperation 

4 Coordination 
1 A fortiori 
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های علمی، های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندیازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیالت و حمایت

 «.ها باشدهای جناحی و حزبی و مانند اینشایستگی، فارغ از گرایش

 

      المللی حقوق بشرسالمتی در نظام بين  مبانی توجيهی و مفهومی حقِ -4

به شمار  2هایی اخالقیباشند، ارزش 3هایی قانونیهای مدنی و سیاسی پیش از آن که حقویژه حقهای بشری و بهباید گفت که حق 

شوند، گاه که وارد قلمرو حقوق موضوعه میهای انسانی آناین ارزشکنیم. روند. از این رو ما از ارزش حیات و حیثیت انسانی صحبت میمی

کنیم. در تحلیل نهایی یابند. اینجاست که از حق بر حیات و... صحبت میهای اخالقی صرف فراتر رفته و قابلیت ادعا و مطالبه میاز جنبه

ها مقوّم ها و آزادی(. در واقع تمام حق43: 3132و نیاورانی،  رسند)جاویدی بنیادین به نام حیات انسان میها به یک قاعدهتمام این حق

اجتماعی نیز دارای  -ذات حق بر حیات هستند. به همان اندازه که حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه اهمیت دارند، حقوق اقتصادی

عدم  روند. بعبارت دیگران به شمار میی حیات و حیثیت ذاتی انسهای بهداشتی، الزمهاهمیت هستند، چرا که برخورداری ازحداقل

توان حقی بنیادین قلمداد های انسانی است. پس حق بر بهداشت و سالمتی را میی انکار واالترین ارزشها به منزلهبرخورداری از این حداقل

ها ضرورت دارد. حال اگر و آزادیها مندی از سایر حقشود که برای تحقق و بهرهکرد. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطالق می

ها بدون برخورداری از ها و آزادیای خواهیم رسید، چرا که بسیاری از حقمحتوای حق بر سالمتی را با این تعریف بسنجیم، به چنین نتیجه

انی صحبت کرد. از سوی توان از حداقل بهداشت محروم بود و از کرامت و حیثیت انسمعنا خواهند بود. چگونه میسالمتی و بهداشت، بی

ی میثاق دوّم هم اشاره شده که ی جسم و روان سالم معنای حقیقی خود را به دست خواهد آورد. در مقدمهدیگر، کرامت انسانی در دامنه

  ها ناشی از حیثیت ذاتی انسان است.این حق

 . 4«حق بر سالم بودن»و  1«حق بر سالمتی»در رابطه با سالمتی باید میان دو مفهوم قائل به تفکیک شد: 

فقدان بیماری دارد، اما حق بر سالمتی فراتر از صرف نبود  ربداللت حق بر سالمتی به معنای حق بر سالم بودن نیست. سالم بودن 

تا  های برابر برای همه استبیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ حقی است که مستلزم برخورداری از فرصت

 (. CESCR,2000: para 8-9برخوردار شوند )سالمت بتوانند از امکانات، تسهیالت، خدمات و شرایط الزم برای تحقق استاندارد 

ای از مجموعه "ترین استاندارد سالمتیمندی از عالیحق بر بهره"سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سالمتی است و 

 ,Commission on Human right, Res, 2002/31) ی تحقق آن می باشنددر خود نهفته دارد که الزمه ها و استلزامات راپیش شرط

para: 20) ی سازمان جهانی بهداشت به رسمیت مهسنادر اسا 334۶. قابل ذکر است که سالمتی به عنوان یک حق بشری اولین بار در سال

حالت کامل بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً نبود بیماری یا »به  نامه، حق بر سالمتی را نیلسی اساشناخته شد. مقدمه

را به عنوان رسالت اصلی « ی افرادترین سطح ممکن بهداشت برای همهتحقق عالی»ی یک آن نیز نین مادهمچتوصیف کرده است. ه« ضعف

ی افراد در سالمتی برای همه»برنامه و دستورکار  3338ال کند. قابل توجه است که مجمع سازمان جهانی بهداشت در سسازمان معرفی می

 را تدوین کرد: 1«ویکمقرن بیست

ی مادهاز  3سالمتی را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده و در بند ی جهانی حقوق بشر،اعالمیه 3348در سال 

جزو شرایط حداقلی اقتصادی و  و مسکن و خدمات اجتماعی ضروریرا در کنار خوراک، پوشاک، « های بهداشتیمراقبت»خود،  21

، میثاق حقوق  المللی در این زمینهترین سند بینامّا مهم برشمرد واجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سالمتی هر فرد 

 : دارد کهپردازد و اشعار میبر سالمتی میخود به موضوع حق  32ی میثاق در مادهاین ( است. 33۶۶)  اجتماعی و فرهنگی -اقتصادی

ترین سطح قابل حصول سالمتی جسمی و روانی به رسمیت مندی از عالیکشورهای عضو این میثاق حق هر فرد را به بهره -3» 

 شناسند.می

برای تأمین امور ذیل  های عضو این میثاق باید برای حصول کامل این حق اتخاذ کنند، شامل اقدامات ضروریاقداماتی که دولت -2

 خواهد بود:

 .الف( تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان و مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان

                                                           
3 Legal Rights. 

2 Moral Values 
1 Right to Health 

4 Right to be Healthy 
1 WHO, "Health For-All Policy For the Twenty-First Century", WHA Res.51/7, 16 May 1998 
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 .ب( بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات

 .هاهای فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیماریج( پیشگیری، معالجه و کنترل بیماری

 «.به بیماری ءای تأمین خدمات پزشکی در مواقع ابتالد( ایجاد شرایط مناسب بر

در   .3اندی حق بر سالمتی پرداختهای دیگری نیز به فراخور موضوع خود به مقولهالمللی و منطقهنین اسناد و معاهدات بینمچه

اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر بر اجرا و تفسیر میثاق، در سال  -ی حقوق اقتصادیکنار این مسئله باید اشاره داشت که کمیته

 .2صادر نمود« ترین استاندارد قابل حصول سالمتیحق بر عالی»خود را در موضوع  34ی تفسیر عمومی شماره 2۱۱۱

حاظ مفهومی و هم به لحاظ قلمرو المللی حقوق بشری، هم به لقابل توجه است که در برخی موارد مفاهیم به کار رفته در اسناد بین

تواند در عمل باعث بروز مشکل و اختالف نظر در اجرا و تفسیر در ی شمول، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. همین مسئله میو حوزه

صادر  4حظات نهایییا مال 1های عضو شود. از این رو، تفاسیری که از سوی نهادهای نظارتی این اسناد در قالب تفاسیر عمومیمیان دولت

      ها در قبال آن کمک نمایند.ی شمول تعهدات دولتتوانند به روشن شدن مفهوم هر حق و دامنهشوند، میمی
     
 هاي بنيادین حق بر سالمتی مؤلفه 4-1

 :نماییم ی اساسی اشاره هایی را برای حق بر سالمتی ذکر کنیم، باید به چهار مؤلفهبه طور کلی اگر بخواهیم مؤلفه

ترین مفهومی که از آن شود، اولین و ابتداییهرگاه از سالمتی صحبت می .»الشمول استحق بر سالمتی حقی فراگیر و عام -نخست

های (. بدون شک مراقبت ۷4: 318۷شجاع،«)شتی و درمانی استهای بهداشتی و مراکز بهداشود، دسترسی به مراقبتبه ذهن متبادر می

ها عناصر دیگری نیز بهداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سالمتی هستند، اما در کنار آن

ها تحت عنوان همیتی مضاعف دارند که کمیته از آنترین استاندارد سالمتی جسم و روان، اوجود دارند که در راه حصول کامل حق بر عالی

 (. 4CESCR, 2000, para :) کندیاد می 1«ی سالمتیبنیادهای تعیین کننده»

توان به غذای کافی و مقوّی، محیط زیست سالم و پاک، آب آشامیدنی بهداشتی و سالم، محیط کاری ایمن و از جمله این بنیادها می

 (.Grover, 2009, para: 8اشاره کرد )دسترسی به داروهای اساسی 

در این مفهوم آزادی به این معناست که هیچ کس نباید بدون رضایت خود  .هاستحق بر سالمتی متضمن یکسری آزادی - دوم

بهداشت و ی های علمی که در زمینه(. پیشرفت ,para:8 CESCR, 2ooo) ۶ها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گیردتحت انجام آزمایش

که انسان  نگاهتواند آثاری منفی بر سالمتی انسان نیز داشته باشد، به ویژه آگیرد، در کنار منافع آن، میدرمان و مسائل پزشکی صورت می

پزشکی  . هرگونه آزمایش و تحقیقباشدهای درمانی جدید برای ارزیابی میزان کارآیی داروها و شیوه ۷های بالینیموضوع انجام انواع آزمایش

 ۷ی (. با استناد به مادهKloss, 2005, pp: 56-58) بایست ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شوداجباری می

کس نباید به شکنجه و رفتارها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی محکوم شود، به ویژه هیچ»: میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره داشته 

-توان گفت که اقدامات یا آزمایش، می«که هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که تحت آزمایش علمی و پزشکی قرار گیرداین

روند. در نتیجه واضح است های پزشکی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده به شمار می

ون حیات و سالمتی انسان را )که ریشه در حیثیت مچهای بنیادین حقوق بشری هتوان آموزهلم و دانش پزشکی، نمیکه به نام پیشرفت ع

 ذاتی او دارند(، نادیده گرفت.

                                                           
 زنان علیه تبعیض اشکال یکلیه امحای« 33۷3»کنوانسیون ،(1 یماده ه قسمت 4بند) نژادی تبعیض اشکال یکلیه امحای« 33۶1» کنوانسیون 3

 «اصالحی333۶ »منشور ،(21 یماده)معلول افراد حقوق« 2۱۱۶» کنوانسیون ،(24 یماده 3بند) کودک حقوق( 3383)کنوانسیون ،(32 یماده 2بند)

 معروف بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون به الحاقی پروتکل ،(33یماده«)3348»بشر تکالیف و حقوق آمریکایی یاعالمیه ،(33 یماده) اروپائی اجتماعی

 (3۷ یماده« )333۱»اسالمی بشر حقوق یاعالمیه و( 3۱ یماده« )3388»سالوادور سان پروتکل به
2 Committee on Economic, Social & Cultural Rights (CESCR), "The Right to the Highest Attainable Standard of 

Health", General Comment No.14, 2ooo 
1 General Comment 

4 Concluding Observations. 
1 Underlying Determinants of Health 

۶ Non-Consensual Medical Treatment 
۷ Clinical Trials 
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چرا که  ؛ای سالم و امن زندگی کندانسان حق دارد که در محیط و جامعه. فردی است 3حق بر سالمتی شامل استحقاقات -سوم

ها موظف هستند تا حد امکان محیطی سالم را فراهم انسان است. دولت گیبالندو ی رشد برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، الزمه

دولت مکلف است برای تحقق »کنند تا شهروندان  بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سالمتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، 

قلب  ای را درسطح ملّی تأسیس نماید. بنابراین درمؤثر و یکپارچهکارآمد، ریزی شده، اشت و سالمت همگانی سیستم بهداشتی برنامهبهد

های مناسب برای ی برنامهمندی از استاندارد باالی سالمتی، یک سیستم سالمتی مؤثر و یکپارچه قرار دارد که باید در برگیرندهحق بر بهره

 (. ۷۶: 318۷شجاع، «)ی حق بر سالمتی باشدکنندههای تعییننین تحقق زیرساختمچی بهداشتی و ههامراقبت

در »ترین استاندارد سالمتی، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشته که ر اسبق موضوع حق بر عالیشگگزار 2 "پل هانت"

و مهم در های بهداشتی و عناصر اصلی هفته است که متضمن مراقبتپارچه نکمؤثر و ی 1مرکز ثقل حق بر سالمتی، سیستم بهداشتی

-(. همHunt, 2008, para:15« )ل حصول سالمتی محقق نخواهد شدترین استاندارد قابسالمتی است. بدون وجود چنین سیستمی، عالی

ترین سطح مندی از عالیبرابر جهت بهرههای ای استقرار یابد که همگان بتوانند از فرصتچنین سیستم بهداشت همگانی باید به گونه

های بهداشتی اساسی، توان به دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبتها میی این فرصتسالمتی برخوردار باشند. از جمله

داشت فردی و جمعی و آموزش به 4های قبل و بعد از آنها، بهداشت جنسی و بارداری، زایمان و مراقبتپیشگیری، درمان و کنترل بیماری

   .(Grover, 2009, para: 8اشاره کرد.) 

ی امکانات و خدمات بهداشتی نقش مهمی در نیل به رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادالنه -چهارم  

میثاق هم  2ی گونه که در مادههمان المللی حقوق بشر است واستاندارد باالتر سالمتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام بین

های عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در این میان برخی اشاره شده است، دولتبدان 

دکان، افراد سالخورده و ازجمله زنان، کو؛ باشند و نیازهای آنها باید مورد توجه خاص قرار گیرد ها مستحق رفتار ترجیحی نیز میگروه

 .(Forman, 2007, p:113معلوالن ) 

 

 المللی حقوق بشري حق بر سالمتی در نظام بينها در گسترهتعهدات دولت 4-2

شود که تحقق آن ضرورتاً ی حقی قلمداد میاجتماعی بشر، به منزله -حق بر بهداشت و سالمت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی

ی حقوق بشر را باید از دو منظر مثبت و منفی نگریست. رویکرد کلی ی دولت در زمینهدولت است. به طور کلی مداخلهی مستلزم مداخله

ی اثباتی و ایجابی دارد و در حقوق نسل اول، این مداخله تا حد عدمی فرو کاسته ی دولت در حقوق نسل دوم، جنبهست که مداخلها این

در حقوق دولت را در برابر بیشترین مداخله )حقوق نسل اول( ی دولت در حقوق مدنی و سیاسی داخلهترین مشود. در واقع باید کممی

ی ایجابی دولت نیز حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم مداخله فرض گرفت. امّا درعین حال )حقوق نسل دوم(و فرهنگی اجتماعی -اقتصادی

ی حمایتی دولت ای منطقی با مداخلهها مالزمهمندی و اجرای کامل آنچرا که بهرهروند؛ هایی مثبت به شمار میهستند و از این حیث، حق

-تابد، حقی تحدیدی دولت را برنمیرو که هرگونه مداخلهاجتماعی نیز از آن -از باب تعهد به حمایت دارد. در طرف مقابل؛ حقوق اقتصادی

ی مثبت آن در حاشیه، و داخله در حقوق نسل اول، در متن است و جنبهی منفی مبا این توضیح که جنبه. شوند هایی منفی محسوب می

 ی مثبت مداخله است که در متن قرار دارد و بعد منفی را به حاشیه رانده است.این جنبه  در حقوق نسل دوم

دسته تعهد کلی برای بندی سه ی حق بر سالمتی، در یک تقسیمالمللی حقوق بشر و به ویژه در زمینهبه طور کلی در نظام بین

توان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق می(. Grover, 2009, para:10) ها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجرادولت

تعهد به مندی ازحق برسالمتی اجتناب کنند. ها بطورمستقیم یا بطورغیرمستقیم از مداخله در بهرهست که دولتا بر سالمتی مستلزم این

های ثالث حمایت به عمل آورد ودر نهایت مندی از حق بر سالمتی در برابر مداخالت و مزاحمتکند که از بهرهحمایت، دولت را ملزم می

)ایده، کراوزه و  ی طیف وسیع از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و...جهت اجرا و پیشبرد حق بر سالمتی استتعهد به اجرا دربردارنده

                                                           
3 Entitlements 

2 Paul Hunt. 
 ریزی پایه را بهداشتی سیستم یک هم کنار در که کندمی شناسائی را( Building Blocks) اساسی عنصر شش سالمتی بر حق یویژه گزارشگر 1

 مدیریت، -۶ و بهداشت بخش مالی تأمین -1 دارویی محصوالت -4 درمان و بهداشت اطالعات سیستم -1 کار نیروی -2 بهداشتی خدمات -3:کنندمی

 :نظارت و راهبری
Paul Hunt, Report of the Special Rapporteur on the Highest Attainable Standard of Health, Human Rights 

Council, Res.7/11, 31January 2008, para.68 
4 Pre-Natal and Post-Natal Treatment 
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ماهیت کلی تعهدات  2ی ماده 3اجتماعی و فرهنگی در بند -(. میثاق حقوق اقتصادی312-318: 318۷؛ کرِیوِن،381-381: 3183روساس،

المللی شوند که با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بینهای عضو میثاق متعهد میدولت»  کند:های عضو را ترسیم میدولت

ای اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته شده در این هبویژه در زمینه

 «.نمایندعمل گذاری ی وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونمیثاق با کلیه

باشد. می نهای حداکثری از آاخل و استفادهبر این اساس، تحقق حق بر سالمتی در چارچوب میزان منابع در دسترس هر دولت، در د

های که میثاق از تحقق حق سترواز این .پذیر نیست، بلکه مستلزم گذشت زمان و صرف منابع استلذا تحقق این حق به صورت آنی امکان

قتصادی، مالی، قانونی، بهداشتی کند. در این راستا، اتخاذ و اجرای برنامه های االحصول صحبت میاجتماعی در فرآیندی تدریجی -اقتصادی

ها شمرده ها، جزو اولویتگیری از منابع بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی دولتها و بهرههای دولتو درمانی و ... با توجه به ظرفیت

حائز اهمیت اجتماعی بسیار  -ی حقوق اقتصادیدر زمینه 3بخش عمومی و خصوصی بینهمکاری  (.9CESCR, 1990, para:) شودمی

یافتگی، با چالش کمبود امکانات مواجه هستند و همین مسئله های اقتصادی و عدم توسعهها به دلیل ضعف زیرساختاست. بسیاری از دولت

 ,Buse & Waltاجتماعی و به ویژه وضعیت بهداشت و سالمتی را در این کشورها با بحران مواجه سازد )  -تواند وضعیت حقوق اقتصادیمی

2000, p: 553.) 

ی طرق مقتضی و با استفاده از حداکثر منابع موجود خود ی کلیهاقدامات الزم را به وسیله "های عضو میثاق متعهدند که دولت

میثاق تعهد به فعل و  2ی های عضو بیان داشته که مادهدر مورد ماهیت تعهدات دولت  12ی کمیته در تفسیر عمومی شماره. "اتخاذ کنند

یگر تداخل دارند؛ چرا که وجود کد(. این دو مفهوم تا حدودی با یCESCR, 1990: para. 2کند ) ها تحمیل میبه نتیجه را به دولت تعهد

ی تعهد به نتیجه، لزوماً شامل تعهد به فعل نیزهست. در واقع دولتی که متعهد به نتیجه است، به طریق اولی نسبت به فراهم کردن زمینه

ی حق بر سالمتی؛ تعهد به نتیجه عبارت ، التزام به لوازم و مقدمات آن نیز هست. در زمینه است. به بیانی دیگر، التزام به شیآن نیز متعهد 

ی امکانات موجود جهت نیل به نتایج مورد نظر این و تعهد به انجام اقدامات تا حد ممکن و در محدوده  است از اتخاذ قوانین ملی الزم

(. اقدامات ذیربط باید معطوف به  343-312: 318۷؛ کریون،  1۷-42: 3182دهد) شایگان، هد به فعل را تشکیل میقوانین، مضمون تع

یعنی تحقق اهداف و استانداردهای خاص باشند. بعد مهم این اقدامات، اقدامات تقنینی است؛ از جمله  ،ی مورد نظر میثاقحصول نتیجه

-بدون شک این اقدامات برای حمایت از کلیه .(CESCR, 2000, para: 31ین مغایر با مفاد میثاق ) وضع قوانین جدید، اصالح و الغای قوان

توانند چارچوب قانونی مستحکمی برای اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیرند؛ چرا که می -ی مصادیق حقوق بشر ازجمله حقوق اقتصادی

های قضایی و در کنار اقدامات تقنینی، اقدامات مقتضی دیگر از جمله تمهید جبران ها در موارد نقض فراهم آورند.اجرا و حمایت از این حق

 ,Senyonjo) غیرقضایی مؤثر و اقدامات مالی، آموزشی و اجرایی نیز باید برای تحقق استاندارد عالی سالمتی و بهداشت به کار گرفته شوند

2010: p.45.) 

تدریجی حق برسالمتی، تعهد به استفاده از حداکثر منابع موجود و دردسترس است. های عضو در اجرا و تحقق بعد دیگرتعهد دولت

که چه منابعی ها ازحداکثر منابع موجودشان استفاده کرده اند یا خیر، دو مشکل عمده وجود دارد : اول، تعیین ایندولت نکهبرای احراز ای

)  دولت عضو از این منابع بطور حداکثری استفاده کرده است یا خیر؟آیا  نکههای عضو قرار دارند و دوم ایواقعاً در دسترس دولت

1Senyonjo, 2010, p:5 مشکل با شود ، تعیین محتوای تعهد تدریجی و احراز مواردی را که این تعهد نقض می 1«در دسترس»(. اصطالح

را با استناد به فقدان یا محدودیت منابع در دسترس توجیه کنند. با این وجود،  تعهدتوانند عدم اجرای ها میسازد؛ چرا که دولتمیمواجه 

دهد، انجام دهند. این بدان معناست که محتوای چه که منابع تحت اختیارشان اجازه میها اقدامی فراتر از آنمیثاق انتظار ندارد که دولت

اجتماعی و فرهنگی به حداکثر استفاده از منابع در دسترس بستگی دارد.  -و سایر حقوق اقتصادی« حق بر سالمتی» تعهد به تحقق تدریجی

 :Senyonjo, 2010, pشود، هم به منابع بخش دولتی و هم به منابع بخش خصوصی اشاره دارد .) وقتی از منابع در دسترس صحبت می

ی حداکثری از منابع گردد. استفادهالمللی حاصل میشود که از طریق همکاری و تعاون بیننین شامل آن دسته از منابعی نیز میمچ( ه52

ها باید در تخصیص منابع، حقوق معناست که دولت بدینترین استاندارد سالمتی مورد نظر میثاق، تحت اختیار دولت برای تحقق عالی

گیری راجع به ها در تصمیمچه دولتاجتماعی و باالخص حق بر بهداشت و سالمتی را در اولویت قرار دهند. در این ارتباط، اگر -اقتصادی

در اولویت قرار  "حقوق بشر در کل"برخوردارند، اما الزم است که تحقق  4ی صالحدیدی تخصیص و تقسیم منابع موجود، از یک حاشیهنحوه

                                                           
3 Public-Private Partnership 
2 CESCR, "The Nature of States Parties Obligaions", General Comment No.3, Art.2 (1), 14 December 1990 
1 Available 
4 Margin of Discretion 
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دامات و تدابیری های عضو به این جهت است که اعضا، اقی صالحیت تفسیر به دولت(. اعطای این حاشیهCESCR,2000, para:53) گیرد

 ها متناسب هستند، اتخاذ کنند.اجتماعی و فرهنگی خاص آن -را که با وضعیت اقتصادی

 

ست که ا ها را مورد ارزیابی قرار داد، اینتوسط دولت« استفاده از حداکثر منابع موجود»توان اجرای تعهد به هایی که مییکی از راه

های بهداشتی اولیه چه میزان است و یافته به بخش بهداشت همگانی و تعمیم سیستم مراقبتی اختصاص باید توجه داشت که میزان بودجه

مشکل بسیاری از  ؟یافته استهای مربوط به خرید تسلیحات نظامی( اختصاص چه میزان بودجه به مسائلی خارج از میثاق )مثل هزینه

ها، در غالب موارد از تخصیص نادرست منابع و امکانات موجود ابع دولتبلکه مشکالت راجع به من ؛کشورها، کمبود یا محدودیت منابع نیست

ی مسائلی از قبیل تعمیم شود، اگر در زمینهقیمت میهای گزافی که صرف خرید تسلیحات گرانگیرد. به عنوان نمونه، هزینهنشأت می

تواند از بروز مشکالت ست سرمایه گذاری شود، میبهداشت همگانی و خدمات بهداشتی اولیه یا پیشگیرانه، آموزش، مسکن و محیط زی

 .(Senyonjo, 2010, p: 53 )احتمالی ناشی از کمبود منابع بر سر راه تحقق استانداردهای مورد نظر میثاق بکاهد 

های اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه: » است ( آمده1-1در حقوق ایران، در متن منشور حقوق شهروندی )بند 

برای افزایش سطح سالمت عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب برای زندگی، سالمت و بهداشت، را تمامی اقدامات الزم 

تجهیزات و کاالها و کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، 

 هخدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استانداردهای ملّی و تأمین و ارتقای سالمت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب برای ادام

 «.حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد، زندگی به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی 

های بهداشت در روستاها ضمن آموزش های بهداشتی، درمانی و خانه، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکهوزارت بهداشت

دفع ، آوری و حمل و دفع بهداشتی زباله گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینۀ مسائل بهداشت محیطی از قبیل جمع

جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری الزم را داشته و بهداشتی مدفوع و کود حیوانی، بهسازی معابر و 

آوری و دفع بهداشتی فاضالبها، کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع

کنترل مواد غذایی و بهداشت  هاز وظایف عوامل اجرایی و بازرسان ادارتوزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نموده است. بخش مهمی 

باشد که این امر با توجه بازرسی و کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بهداشتی برای تشخیص مواد ناسالم و غیربهداشتی می، محیط 

لذا برای تشخیص قطعی مواد فاسد و غیرقابل مصرف و  ؛گیردبازرسان مذکور محول است انجام می هبه صالحیت و مأموریتی که برعهد

شود. از سوی دیگر خاک یکی از عوامل مهم در حفظ برداری میهمچنین تفکیک مواد ناسالم از سالم با اسلوب خاصی مبادرت به نمونه

تنها خاک که آبهای زیرزمینی هم  طبیعت و سالمت انسان است، متأسفانه دفع پسماندهای صنعتی و بیمارستانی در زمین باعث شده که نه

 ی آن است. آلوده شوند. خاک، از منابع مهم طبیعت و پاالینده و تصیفه کنند

 هخداوند، زمین و آسمان و هم - شوددرصد غذای انسان از زمین تأمین می 31بدون خاک سالم، ادامۀ زندگی ممکن نیست؛ زیرا 

بدین جهت الزم است دولت با  -رام و مطیع انسان ساخت تا بتواند هرگونه بهره را از آن ببردنعمتهای آن را برای آدمی آفریده و طبیعت را 

اندیشند، چرا که آلودگی آب و خاک توسط های بیمارستانی بیای برای دفن زبالههمکاری وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست چاره

 (.113: 313۶گذارد )مجتهدزاده و خمیجانی فراهانی، ی مجریه میر دست قوههای هنگفت درمانی را بهای عفونی بیمارستانی هزینهزباله

 

 گيري نتيجه
حق بر سالمتی، به واسطه ی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایسته ی توجه است. تحقق عالی ترین استاندارد مورد نظر 

میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولت ها و طی زمان است. تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین کننده ای که 

 هاینیل به استاندارد مستلزمکه تحقق این بنیادها  بدین دلیلالشی بزرگ برای دولت ها به شمار می رود. برای سالمتی شمردیم، چ

که همچون ریه های کره خاکی  -بهداشت و سالمتی است، اما در وضعیتی که آلودگی های زیست محیطی و تخریب روز افزون جنگل ها 

ا آلودگی منابع آب شیرین و... که به نوعی روزشمار یای، بیابان زایی ، خشک شدن  گرمایش ناشی از حجم انبوه گازهای گلخانه -هستند 

مرگ زیست بوم انسان را کلید زده اند، در کنار افزایش قحطی و خشکسالی و فقدان امنیت غذایی، باعث گردیده است که سالمتی انسان 

 باشد. ندان واقع بینانه بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد. در این شرایط شاید صحبت از عالی ترین استاندارد سالمتی چن

از سوی دیگر، محدودیت منابع تحت اختیار دولت ها و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی در تخصیص و تقسیم منابع، مشکل منابع 

فیت محدود را چند برابر کرده است. تعهد به همکاری بین المللی هم که به عنوان ساز و کاری تکمیلی جهت توانمند سازی و باال بردن ظر

هر چند که در یک سند بین  -های اقتصادی و فنی دولت ها در میثاق مطرح گردیده است، بیشتر به یک توصیه می ماند تا تعهدی حقوقی

که اگر دولتی با وجود برخورداری از امکانات الزم، نسبت به انجام این تعهد بی توجهی نشان  مشخص نیست -المللی الزام آور ذکر شده است
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اگر این  ؛ی دولت ملی استحقوق بشر بر عهده با توجه به این که مسئولیت اولیه حمایت و اجرای ؟سئولیتی متوجه او خواهد شددهد، چه م

بی  دولت به دلیل ناتوانی، از انجام این مسئولیت اولیه عاجز باشد یا با وجود بهره مندی از منابع کافی، نسبت به این مسئولیت بی تفاوت و

جایگاه این تئوری در حقوق بین الملل که ناگفته نماند ؟! )البته یا امکان مداخله از باب تئوری مسئولیت حمایت وجود داردتمایل باشد، آ

هرچند این تئوری درمورد حمایت از حقوق اساسی شهروندان در برابر جنایات جنگی، جنایات ( هنوز محل اختالف نظرهای بسیاری است.

ی دولت ملی می داند، لیکن استناد به کسازی قومی به کار می رود و مسئولیت اولیه ی این کار را نیز برعهدهعلیه بشریت، قوم زدایی و پا

جهت به « حق بر سالمتی»اما نقض ست. اجتماعی شهروندان یک کشور با تردید رو به رو -این تئوری جهت حمایت از حقوق اقتصادی

ی راجع به نحوهو ابهامات ، شاید بتواند مداخله از باب مسئولیت حمایت را توجیه نماید. با این حال مشکالت داردی که با حیات انسان پیوند

 .ستا این تئوری هم چنان به قوت خود باقی صانجام مداخله و مقام قانونی برای تجویز آن و دامنه اقدامات و سایر مسائل هنجاری در خصو

همه انسانها حق بهره مندی یکسان و برابر از امکانات آموزشی را دارند و نمی توان هیچ  فت؛ر مورد حق بر آموزش نیز باید گد

تکلیف شده است، آیات نیز اسالم نیز این حق به رسمیت شناخته شده و در برخی موارد به تحصیل آن در .انسانی را از این حق محروم کرد

از آن  تشویق می کند، داللت بر این امر دارد.علم و مسلمانان را به تالش در راه کسب دارد و روایاتی که برفضیلت علم و اکتساب آن تأکید 

چه گفته شد، می توان این گونه نتیجه گرفت که آموزش و پرورش بعنوان یک حق طبیعی، فطری و ذاتی انسانی ضمن آن که به لحاظ 

ثیر بی بدیل در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و دارای نقش و تأ؛  فردی، عالی ترین تجربه معنوی بشری محسوب می شود

ست و باعث رشد شخصیت و به کمال رسیدن انسان بوده و استعدادهای بالقوه انسان را به سوی یک هدف مشخص به فعلیت هسیاسی نیز 

ی اکثر کشورهاست. در اسناد بین المللی و می رساند، و یک اصل قبول شده و مورد احترام در تمام ادیان، اسناد بین المللی و قوانین داخل

ر تأکید شده است. بنابراین، قوانین داخلی اکثر کشورها به برخورداری تمام اتباع و شهروندان از حق آموزش و پرورش به گونه مساوی و براب

 در موردسازی ف و مکلف به زمینهکشور خود موظ ها و حکومت های مردمی و ملی بر اساس تعهدات، قرارداد اجتماعی و قوانین نافذدولت

هزینه های فراگیری آموزش و پرورش برای تمام اتباع و شهروندان عالقمند و داوطلب علم و دانش بدون در نظر داشتن تبعیض و تمایز از 

د. نیل به نفراهم آورآموزش و پرورش را ،فراگیری  ،؛ تا زمینه یادگیری هستندلحاظ جنسیتی، مذهبی، دینی، نژادی و ... در تمام سطوح 

است که در مقیاس و ریشه تمامی تحوالت مزبور در آموزش همگانی  ممکن استتحوالت فرهنگی  طریقیک صلح و آرامش جهانی تنها از 

 .می انجامد تعالی روح بشری کلی به
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