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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

}َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَمى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما 
َوَأِسيًرا، ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه المَِّه اَل ُنِريُد ِمنُكْم 

 َجَزاء َواَل ُشُكوًرا{ 

 صدق اهلل العظيم                                               
 [9]اإلنسان:                          
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 االىداء
 *الى ابي *وامي *واخوتي*

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 

 فتمؾ ثمرة مف ثمار غرسيما الطيب الكريـ.....

 مييما عفوؾ ...انؾ سميع عميـ....ربنا اتمـ ع
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  والتقديرالشكر 

الٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي 

, بما أوالنً من مجهود  عبد الباسط عبد الرحيم عباسوقدوتً , االستاذ 

ورعاٌة  بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها 

 ً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. االثر الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله من

 ولفضله من المقربٌن .

انون ــ فً كلٌة القانون والعلوم كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم الق

السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة 

لى ادارة المكتبة ً ان  اتقدم بالشكر ا ٌفوتنالتمٌمً , كما العودة إبراهٌم 

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 المقدمة 

 في الدفاع عف حقوؽ االنساف, لألفرادتقع فكرة وجوب تمبية االحتياجات الصحية 
 وعمى وىي تشتمؿ عمى الحؽ في البقاء والحياة دوف التعرض بمعاناة يمكف تالفييا,
فيما  الدوؿ اتخاذ تدابير لضماف تمتع جميع المواطنيف بمستوى معيشي مناسب,

يخص المأكؿ والممبس والعناية الطبية والخدمات الضرورية, كعناصر اساسية 
بمستوى معيشي مناسب عمى صعيد الصحة والرفاىية والوقوؼ عمى معايير محددة 

ؿ وتاريخيا االقتصادي لتمؾ العناصر امر بالغ الصعوبة نظرا الف اوضاع الدو 
واالجتماعي مختمؼ وىو ما ينعكس تبنييا لمعايير مختمفة لما يعد مستوى معيني 
الئؽ, ومف حؽ كؿ انساف في التمتع باعمى مستوى مف الصحة الجسمية والعقمية 
يمكف بموغو,وفي كؿ االحواؿ ال يقدـ تحديدا لمحتوى  الحؽ في الصحة نظرا النو 

كاف التمتع باعمى مستوى يجب اف ينظر اليو في ضوء  مف غير الواضح ما اذا
الظروؼ الوطنية لدولة ما, اـ في ضوء االقتصاد العالمي واف الحؽ في الصحة 
نصت عميو كثير مف البروتوكوالت العالمية والقوانيف واالتفاقيات الدولية والى تقديـ 

ؽ في مستوى المساعدات وىذا ما يعد امر حيويا حتى يمكف كفالة التمتع بالح
اذًا حؽ االنساف في لؾ التمتع بمستوى مناسب مف الصحة معيشي مناسب بما في ذ

الصحة يشتمؿ عمى مجموعة متشابكة و واسعة النطاؽ مف القضايا المترابطة الف 
الصحة وحسف االحواؿ ىما امراف جوىرياف بالنسبة لجميع مراحؿ الحياة وجوانبيا اذًا 

ف رغبتنا في الصحة وفي ح اننا كبشر نطمع جميعًا الى سف السعادة وتجنب االلـ وا 
ر عف ذلؾ الف كؿ فرد يريد اف يكوف في صحة جيدة الحاؿ بدنيًا وعقميًا ىو تعبي

بعيدًا عف المرض ولذلؾ فأف الصحة ليست مجرد مصمحة شخصية وانما ىي شاغؿ 
وقسمناه  وعمى ذلؾ فأف دراسة ىذا المبحث شامؿ تقع مسؤوليتو عمى عاتقنا جميعًا,

 الى مبحثيف
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 اهمية البحث : 

تكمف اىمية في بموغ التغطية الصحية الشاممة بما تضمنو مف اتاحة كاممة لمخدمات 
عالية الجودة لتعزيز الصحة والوقاية والعالج والحماية مف المخاطر المالية, والتزاـ 

ا االلتزاـ منظمة الصحة العالمية التزاما بتحقيؽ التغطية الصحية الشاممة وكاف ىذ
 تعبيرا جماعيا عف ايماف اف جميع الناس الحؽ في االستفادة مف الخدمات الصحية
فمحقوؽ االنساف صمة بواجبات الدولة في اف تسيـ في تمبية ىذه الحاجات و تمكيف 
الجماعات واالفراد مف العيش بكرامة وىذا مانص عميو االعالف العالمي لحقوؽ 

حؽ في مستوى معيشو يكفي لضماف الصحة االنساف حيث اكد اف لكؿ شخص 
 .والرفاىة لو وألسرتو و خاصو عمى صعيد المأكؿ والممبس والمسكف والعناية الطبية 

 هدف البحث : 

ييدؼ البحث في دراسة دور منظمة الصحة العالمية في تقديـ الخدمات االنسانية 
التغطية الصحية التي يحاجونيا الناس في ظؿ الظروؼ واالوضاع الراىنة لتحقيؽ 
حيث اكد دستور  واالرتقاء لمستوى عاؿ مف الصحة والرفاه ولتعزيز التنمية البشرية

منظمة الصحة العالمية عمى اف التمتع بأعمى مستوى مف الصحة يمكف بموغو ىو 
الحقوؽ االساسية لكؿ انساف وقد تـ التأكيد عمى الحؽ في ميارات حقوؽ  داح

 .وفي الدساتير الوطنية في جميع انحاء العالـ  االنساف الدولية واالقميمية

 سبب اختيار البحث : 

اف سبب اختيار البحث ىو لمعرفة ماىية الحؽ في الصحة وما ىو االساس القانوني 
ليا ولمعرفة اليات حماية الحؽ في الصحة وما ىو دور منظمة الصحة العالمية في 

 و واقع الحؽ في الصحة. حماية وتعزيز حؽ االنساف في الصحة ولمعرفة ما ى
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 المبحث االول

 يالقانون الحق في الصحه واساسه ممفهو 

عايو الصحية المناسبو وفي حينيا صحو شامؿ وال يقتصر عمى تقديـ الر اف حؽ ال
فحسب بؿ يشمؿ ايظا المقومات االساسيو لمصحو مثؿ الحصوؿ عمى مياه الشرب 

حاح المناسب واالمداد الكافي بالغذاء االمف والتغذيو والمسكف و المامونو واالص
روؼ صحيو لمعمؿ والبيئو وعميو سنقـو بتوضيح ىذا البحث في مطمبيف في االوؿ ظ

                                 مفيوـ الحؽ في الصحو وفي الثاني تقسيـ اليات حمايو الحؽ في الصحة.                                                            

 المطمب االول

 مفهوم الحق في الصحه

اف حؽ االنساف في الصحو ىو حؽ اساسي في العديد مف الصكوؾ الدوليو ,فالفقره 
(مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف تؤكد اف لكؿ شخص 15(مف الماده )11)

شمؿ الماكؿ والممبس الحؽ في مستوى معيشو يكفي لظماف الصحو لو والسرتو ,وي
والمسكف والرعايو الطبيو والخدمات االجتماعيو الظروريو ,فاف الحؽ في الصحو 

 يرتبط ارتباطا وثيقا باعماؿ حقوؽ االنساف االخرى ويعتمد عمى ذلؾ مثمما يرد في

الشركو الدوليو لحقوؽ االنساف بما فييا الحؽ في الماكؿ واالممبس والتعميـ والكرامة 
 .(1)والحياة االنسانية 

اف الحؽ في الصحة مف اجؿ التمتع بحقوؽ االنساف االساسيو التي الغنى عنيا مف 
مستوى  اجؿ التمتع بحقوؽ االنساف االخرى  حيث يحقؽ لكؿ انساف اف يتمتع باعمى

مف الصحو يمكف بموغو ويفضي الى العيش بكراـ ,ويمكف السعي الى اعماؿ الحؽ 
                                                           

   .7, ص 0212, دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  1د. خالد صالح , الحق فً الصحة , ط (1)
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عف طريؽ مناىج عديدة ومتكاممو مثؿ وضع سياسات صحيو ,او تنفيذ  في الصحو
برامج الصحو التي تضعيا منظمة الصحو العالميو او اعتماد صكوؾ قانونيو 

 . (1)ددةمح

حيث يتحدث القانوف الدولي لحقوؽ االنساف يوضح عمى حؽ الجميع في الحصوؿ 
لمتناوؿ ,مع التاكيد عمى عمى االدويو المقرره طبيا بشكؿ منظـ وامف وبسعر في ا

عدـ حرماف شخص او مجموعو مف اشخاص مف حقيـ في الحصوؿ عمى اي ادويو 
مقرره طبيا سواء سبب العنصر او العرؽ او الموف او الجنس او المغو او الديف او 
الراي او االصؿ القومي او االجتماعي او الميالدي اوالممكيو او اي وضعيو 

 .(2)اخرى

بصحو جيده ىو حؽ مف حقوؽ االساسيو ففي الوقت الذي مازاؿ  اف تمتع االنساف
فيو المالييف مف البشر يفتقروف لمخدمات الصحيو والى ادنى مف مستوى سالمة 
البيئو في مختمؼ بقاع العالـ عامة ,وا خاصة,الفقراء منيـ تاتي ىذه الدعوه انطالقا 

االنسانيو في ىذا مف مبادئ حقوؽ االنساف ,فكثير مف الناس يدركوف حقوقيـ 
المجاؿ والفقراء ىـ االكثر حرمانا ال يعرفوف ىذا الحؽ وقد استسممو لواقعيـ المرير 

بالخدمات الصحيو المالئمو لبعدىـ عنيا وارتفاع تكاليفيا  واستحالو عمييـ التمتع
,ومتى المذيف يتمكنوف مف  الحصوؿ عمى بعض منيا يعامالف معاممو سيئو ,وىـ 

 (3)وعي االـز لتوضيفيا واستخداميايفتقروف الى ال

 

                                                           
 .54, ص0221, مطبعة عمان , االردن ,  1, حقوق االنسان , ط شطناويد. فٌصل    (1)
 .152, ص0212, دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  1طمحمد ثامر , حق االنسان فً الرعاٌة الصحٌة ,    (0)
  .05, ص0222, دار الكتب الجامعٌة , االسكندرٌة ,  1حمد ابو ٌوسف , الحق فً الصحة , طمد.  (2)
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ومف ىنا جاءت ورقة العمؿ ىذه لتمقي الضوء عمى مفيـو حؽ الفرد في الصحو 
وربط ىذا الحؽ بحقوؽ االنساف وشرعيتو مف وجية النظر االنسانيو وتيدؼ ايظا الى 
مساعدة المتدربيف عمى اكتساب الكفايات االزمو لتفعيؿ برنامج مشروع حقوؽ 

وصيؿ تمؾ المعمومات الى العامميف في المدرسو والطمبو والمجتمع االنساف وت
 . ( 1)المحمي

العالميو مف باكورة المواثيؽ الدوليو التي نصت عمى  دستور منظمو الصحة ويعتبر
اف التمتع باعمى مستوى ممكف مف الصحو ,ىوه جزء اليتجزأ مف الحقوؽ االنسانيو 

اصبح يعرؼ ب)الحؽ بالصحو(ويشمؿ ىذا  االساسيو لجميع البشر ,وىوه الحؽ الذي
,مجموعو مف االجراءات والترتيبات قوانيف الدوليو لمحقوؽ االنسانيوالحؽ ,ضمف ال

االجتماعيو ,مثؿ المعايير والسياسات ,والمؤسسات الصحيو ,والقوانيف االساسيو 
ؿ ىذا ,والبيئو الممكنو التي تظمف جميعيا وبأكبر قدر ممكف ,تمتع افراد الجتمع بكام

 (2)  الحؽ مع االخذ في االعتبار ماىو متاح مف مصادر التدرج واالنجاز

ويعد مفيوـ الحؽ في الصحو كونو حقآ ميما ولو تأثير كبير عمى بقية حقوؽ 
ال عما تمثمو الحاجو الى الصحو عنصرآ وضروره ضاالنساف  بمستوياتيا المختمفو ,ف

والنمو االنتاجيو واالستمتاع بالحياة,وليذا  ماسو ال غنى عنيا لبقاء االنساف لمتنميو
ؿ صحو لألنساف ضاصبحت الرغبو لدى اي مجتمع او امو بالوصوؿ نحو تحقيؽ اف

مف خالؿ االىتماـ بالرعايو الصحيو والخدمات الصحيو ,وليذا اخذ مفيـو الحؽ في 
الصحو حصتو مف االىتماـ في العصر الحديث والعمؿ عمى تشبيو والنص عميو في 

 لحقوؽ العالمي االعالف يوبدا اليو االشاره تـ ,حيث عديده دوليو أعالناتوانيف وق
 . (3) االنساف

                                                           
 .04الد صالح , مصدر سابق , صد.خ   (1)
   .02, مصدر سابق , ص شطناويد. فٌصل  (0)
, دار المعرفة الكوٌت ,  1االنسان فً الوطن العربً , طد. عبد السالم رضوان , حاجات حقوق   (2)

  .1,ص1222
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كما اكتسب مفيـو الحؽ بالصحو جديا اوسع واشمؿ وممزما في العيد الدولي الخاص 
مف قبؿ االمـ  166بالحقوؽ االقتصاديو واالجتماعيو والثقافيو الذي اعتمد عاـ

(تقرر جميع دوؿ االطراؼ في ىذا العيد يحؽ لكؿ 12الماده )المتحده مف خالؿ 
 ىذا .( 1)لصحو الجسميو والعقميو يمكف بموغو انساف في التمتع باعمى مستوى مف ا

 وىو الدوؿ عاتؽ عمى وايجابية سمبية التزامات ترتيب الصحة في الحؽ ويتضمف
 في فيتمثؿ عنو الناشئ السمبي بااللتزاـ يتعمؽ فيما اما الحياة في الحؽ مع يتقاطع
 كذلؾ يرتبط المعنى بيذا وىو االنساف صحة عمى يؤثر قد سموؾ أي إتياف عدـ

 ضروب مف وغيره التعذيب وبتحريـ لالنساف والعقمية البدنية السالمة في بالحؽ
 التزاماً  يرتب كما بالكرامة االحاطة او انسانية الال او القاسية العقوبة او المعاممة
 بما عمييا ولمحفاظ االنساف لحماية المناسبة التدابير كافة اتخاذ وجوب مؤداه ايجابياً 
 الناشئ االيجابي االلتزاـ يساىـ بالبيئة االضرار ومنع المرض مف الوقاية تدابير فييا
 الخاص الدولي العيد مف( 12) المادة في بو المعترؼ وىو الحؽ بيذا االعتراؼ عف

 الحياة في الحؽ بيف صمة احداث في والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ
 الواسع بمعناه الصحة في الحؽ اف يعني وىذا العيش مف الئؽ مستوى في والحؽ
 مرتبطاً  بصفتو فيو ذاتو الوقت في جماعي اخر ومعنى فردي معنى عمى يشتمؿ
 الفردية الحقوؽ مف يعد والعقمية البدنية السالمة في وبالحؽ الحياة في بالحؽ

 بعمومو المجتمع صحة حماية مسؤولية الدوؿ عمى يفرض حقاً  وبصفتو االساسية
 .(2)الجماعية الحقوؽ قبيؿ مف يعد منيا والوقاية االمراض ومنع

  

 

                                                           
 .6, ص0210, دار الفكر الجامعً , االسكندرٌة ,  1, الحق فً الصحة , طرمضاند. قندلً    (1)

د.محمد ٌوسف علوان ومحمد خلٌل الموسى, القانون الدولً لحقوق االنسان, الجزء االول, وسائل الوقاٌة,    (0)

 .223, ص0224دار الثقافة ,  –عمان 
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 المطمب الثاني
 لمحق في الصحة النصية ساالس

يؤكد دستور المنظمة عمى اف التمتع بأعمى مستوى مف الصحة يكوف بموغو ىو احد 
الحقوؽ االساسية لكؿ انساف , وىذا يعني اف الحكومات يجب تييء الظروؼ التي 
يمكف فييا لكؿ فرد اف يكوف موفور الصحة بقدر االمكاف , وتتراوح ىذه الظروؼ 

واالسكاف  نةوالمؤ الصحية  بيف ضماف توفير الخدمات الصحية وظروؼ العمؿ
المالئـ واالطعمة المغذية , وال يعني الحؽ في الصحة الحؽ في اف يكوف االنساف 
موفور الصحة , وقد تـ التاكيد عمى الحؽ في الصحة في المعاىدات لحقوؽ االنساف 

 .( 1)الدولية واالقميمية وفي الدساتير الوطنية في جميع انحاء العالـ 

تعميؽ العاـ " محتوى اساسيا " يتعمؽ ويشمؿ الحؽ في الصحة ايضا حسب ال
بالمستوى االساسي االدنى مف ذلؾ الحؽ , وعمى الرغـ مف تعذر تحديد ىذا 
المستوى مف الناحية النظرية بسبب االختالفات القائمة بيف البمداف المعنية باعمالو , 
فأف ثمة عناصر اساسية مبينة تمكف مف توجيو عممية تحديد االولويات , ومف 

 ائؿ المدرجة في المحتوى االساسية ىي :المس

 *الرعاية الصحية االولية االساسية .
 *القدر االدنى مف االغذية االساسية واألطعمة المغذية.

 وسائؿ االجماع.*
 . (2)*المياه النقية واألدوية األساسية 

فقد ركزت عدد مف الوكاالت المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة عمى الحؽ في 
الصحة حيث ركزت منظمة العمؿ الدولية في جؿ نشاطاتيا عمى حؽ االنساف في 
الصحة وىو حؽ معترؼ بو مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 

                                                           
 .2, ص1227, النهضة العربٌة , القاهرة ,  6د. صالح الدٌن عامر , القانون الدولً للبنٌة , ط   (1)
 .02,ص0222د. محمود العادلً , موسوعة حماٌة البٌئة , دار الفكر الجامعً , االسكندرٌة ,    (0)
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دستورىا في  واالجتماعية الثقافية , اما منظمة الصحة العالمية التي اعقد
فتسعى الى ضماف الحؽ في الصحة لكؿ أنساف , كما جاء في المادة  22/7/1946

األولى مف الدستور ىو "بموغ جميع الشعوب أعمى مستوى مف الصحة" وتعني 
 .( 1)الصحة اكتماؿ السالمة بدنيا وعقميا واجتماعيا, مجرد انعداـ المرض او العجز 

مجاؿ حقوؽ االنساف لكنيا قامت بدور ميـ في ولـ تقـ المنظمة اعتماد صكوؾ في 
المتصمة بدور الموظفيف الصحييف , وال سيما االعداد لمبادئ آداب مينة الطب 

 .( 2)االطباء في حماية المسجونيف والمحتجزيف التعذيب 

وقد اكد الدستور العراقي عمى كفالة اي ضماف لصحة المواطف العراقي وقد جاء في 
قي الحؽ في الرعاية الصحية وتعني الدولة بالصحة العامة ( لكؿ عرا31المادة)

وتكفؿ وسائؿ الووقاية والعالج بانشاء مختمؼ انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية 
, قد تضاعفت في السنوات االخيرة المشاكؿ الصحية الناجمة عف التموث باشكالو 

الوقاية الصحية وانواعو المختمفة وقد وضح ىيذا التردي في بعض مجاالت عمؿ 
وبخاصة في مجاؿ مياه الشرب والصرؼ الصحي والنفايات الصمبة ونفايات 
المستشفيات الخطرة واالشعاعات المضرة وفي بعض مجاالت الرعاية الصحية 
األولية , ويتحدث القانوف الدولي لحقوؽ االنساف بوضوح عف الجميع في الحصوؿ 

ويسعى في المتناوؿ مع التأكيد عمى ف عمى األدوية المقررة طبيا بشكؿ منتظـ وآم
عدـ حرماف شخص او مجموعة اشخاص مف حقيـ في الحصوؿ عمى اية ادوية 
مقررة طبيا سواء بسبب العنصر او العرؽ او الموف او الجنس او المغة او الديف او 

 .( 3)الرأي او االصؿ القومي او االجتماعي او الممكية او اية وضعية اخرى 

                                                           
 .71, ص0212النهضة العربٌة , القاهرة , , دار 1لح , الحق فً الصحة , طاد. خالد ص   (1)
 .7د. صالح الدٌن عامر , مصدر سابق , ص   (0)
 .152محمد ثامر , مصدر سابق , ص   (2)
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( مف االتفاقية الدولية 5الى ذلؾ , فالحؽ بالصحة معترؼ بو في المادة) باألضافة
وقد نصت عدد مف  1965لمقضاء عمى جميع اشكاؿ التميز العنصري لعاـ 

االتفاقيات عمى وجوب الحؽ في الصحة في عدد مف صكوؾ حقوؽ االنساف 
العالف االقميمية , وكذلؾ أكد عمى الحؽ في الصحة مف الصكوؾ الدولية ومنيا ا

( تؤكد اف لكؿ شخص الحؽ في 11(فقرة )15العالمي لحقوؽ االنساف في المادة)
مستوى معيشة يكفي لضماف الصحة لو وألسرتو ويشمؿ المأكؿ والممبس والمسكف 
والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية , وكذلؾ ينص العيد الدولي 

( عمى 1( فقرة )12قافية في المادة )الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والث
حؽ كؿ انساف في التمتع بأعمى مستوى مف الصحة الجسمية والعقمية يمكف بموغو, 

 . (1) عمى الدوؿ األطراؼ اتخاذ التدابير لتأميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ

 عمى بالرقابة المعنية المجنة وىي االجتماعية لمحقوؽ االوربية المجنة اقرت وقد ىذا
 بأتخاذ الدوؿ تمـز المذكور الميثاؽ مف( 11) المادة اف 2االجتماعي الميثاؽ تنفيذ

 جميعيا االسباب عمى والقضاء مراقبتو او تخفيفو او التموث منع بينيا مف اجراءات
 .  بيا والمساس عمييا لمتأثير او بالصحة لالضرار المؤدية

 الواسع المفيوـ صريح بشكؿ والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوؽ لجنة تبنت لقد
 الصحية الخدمات عمى الحصوؿ مجرد عمى يقتصر ال والذي الصحة في لمحؽ

 في الحؽ بشأف 2222 عاـ في الصادر( 22) 12 رقـ العاـ تعميقيا في فأوضحت
 المادة صياغتو عند انو( 12 المادة) بموغو يمكف الصحة مف مستوى بأعمى التمتع

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد مف( 12)

 

                                                           
 .64, مصدر سابق , ص شطناويد. فٌصل    (1)

(
0
 223, المصدر السابق, صد.محمد ٌوسف علوان ومحمد خلٌل الموسى (
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 المبحث الثاني

 يم آليات حماية الحق في الصحةيتق

اف منظمة الصحة العالمية ليا دور ميـ في تفعيؿ الحؽ في الصحة العالمية اذ 
يمكف اف نقوؿ ليذه المنظمة ميزة خاصة وميمة في اعماؿ ىذا الحؽ عمى 
المستويات الدولية واالقميمية والمحمية,وكذلؾ ما يتدرج منظمات دولية تبنى ىذا 

بيف : المطمب االوؿ منظمة الحؽ,وعمى ضوء ذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث في مطم
الصحة العالمية ودورىا في تقرير وحماية حؽ االنساف في الصحة , وفي المطمب 

 الثاني واقع الحؽ في الصحة.

 المطمب االول

منظمة الصحة العالمية ودورها في تقرير وحماية حق االنسان في 
 الصحة

ة االمـ المتحدة تعتبر منظمة الصحة العالمية ىي السمطة التوجييية ضمف منظوم
فيما يخص المجاؿ الصحي,وىي المسؤولة عف تصميـ برنامج البحوث الصحية 

 .(1)وتوفير الدعـ التقني الى البمداف ورصد االتجاىات الصحية وقيميا 

وقد وضعت منظمة الصحة العالمية ليا ىدفا ىو الدفع بالوضع الصحي لكافة 
ظمة الصحة العالمية دور في الشعوب لموصوؿ ألعمى مستوى ممكف ,حيث اف لمن

حث الحكومات عمى تييئة الظروؼ المناسبة التي تتيح لمفرد امكانية التمتع بأعمى 
مستوى ممكف مف الصحة,وذلؾ مف خالؿ ضماف الصحة لمجميع وبشكؿ متساوي, 
وكذلؾ توفير كافية الشروط االولية لضمانيا واصبح مفيـو الحؽ في الصحة االف ال 

                                                           
 .21, ص0224, دارالثقافة للنشر والتوزٌع , 1علً محمد صالح , حقوق االنسان وحرٌاته , ط   (1)
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ابقا في مسألة تمقي العالجات الطبية,وانما يتعدى المفيـو ينحصر كما كاف س
التقميدي الذي يربط الصحة بالمرض,وانما يرتب بشكؿ اكثر شمولية ليمس رفاىية 
االفراد واالبعاد االجتماعية والعقمية,ومما يشتممو ىذا الحؽ في التغذية والمياه والسكف 

 .(1)وجودة البيئة ,وشروط العمؿ المناسبة 

ة عمى ذلؾ فقد وضعت منظمة الصحة العالمية معايير دولية لتقسيـ الوضع وعالو 
الصحي في العالـ منيا مثال نسبة ما تصرفو الدوؿ في القطاع الصحي وكمية 
المساعدات الدولية المخصصة لمصحة,والنسبة المئوية لممشموليف في برنامج الرعاية 

 .(2)الصحية االولية في المجتمع 

وتجدر االشارة الى اف برنامج ومنيجية الرعاية الصحية االولية الذي وضعتو 
المنظمة ترتكز عمى مظاىر اساسية في موضوع الحقوؽ مثؿ مبدأ المشاركة او 
المساواة واالىتماـ بالفئات االكثر عرضو لممرض,كما حدد دستور حؽ الصحة 

 ف مبدأيف : ومساىمتيا في تحقيؽ السمـ واالمف الشامميف انطالقا م

أ ػ التمتع بارفع مستوى مف الصحة الممكنة وىو حؽ مف حقوؽ كؿ انساف ميما كاف 
 جنسو او ددينو او عقيدتو السياسية او ظروفو االقتصادية او االجتماعية.

ب ػ اف صحة جميع الشعوب امر سياسي لتحقيؽ السمـ واالمف,وىي تعتمد عمى 
 .(3)تعاوف االفراد والدوؿ

االولى لحماية تمؾ الحقوؽ واعماليا ىي اتفاقية االمـ المتحدة لحقوؽ  واف الوسيمة
االنساف ,وتعكس تمؾ االتفاقية توافؽ االراء الدولي بشأف معايير ضماف العافية, 
اجماال جميع االطفاؿ والشباب حتى سف الثامنو عشر,وىي تمثؿ باالضافة الى 

                                                           
 .156, ص1222, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1د.نعمان الخطٌب , الحق فً الصحة , ط   (1)
 ,0222, شركة الماتك لصناعة الكتاب , القاهرة , 1د. رٌاض عزٌز هادي , حقوق االنسان , ط   (0)

 .164ص
 .54علً محمد صالح , مصدر سابق , ص   (2)
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ؿ صحة االطفاؿ والمراىقيف, كونيا قناة مف قنوات الدعوى والدعـ العممي مف اج
اطارا معياريا وقانونيا لما تؤدي منظمة الصحة العالمية مف عمؿ جميع المجاالت 
التي تعني بصحة االطفاؿ والمراىقيف وبناء القدرات الالزمة في مجاؿ تطبؽ احكاـ 
 اتفاقية حقوؽ االنساف بوصفيا اطارا معياريا وقانونا لتيسير ادراج المنظور القائـ عمى
الحقوؽ في عممية تخطيط وتنفيذ السياسات والتدخالت والبرامج الخاصة بحماية 
وتقرير صحة االنساف,واف حؽ االنساف في الصحة ىو حؽ اساسي في العديد مف 
الصكوؾ الدولية,وقد اكد االعالف العالمي لحقوؽ االنساف "بانو لكؿ شخص الحؽ 

ويشمؿ المأكؿ والممبس  في مستوى المعيشة يكمف لضماف الصحة لو والسرتو
  (1)والمسكف والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الضرورية"

وىذا ما اكدتو ايضا منظمة الصحة العالمية باف لكؿ شخص الحؽ في مستوى عاؿ 
وعالوة عمى ذلؾ يرتبط الحؽ في الصحة ارتباطا وثيقا باعماؿ حقوؽ  مف الصحة,

ا يرد في الشرعة الدولية لحقوؽ االنساف ,بما مثمم االنساف االخرى ويعتمد عمى ذلؾ,
والحياة وعدـ التميز  فبييا الحؽ في المأكؿ والعمؿ والتعميـ والكرامة االنسانية,

وحرية تكويف  والمساواة وحظر التعذيب والخصوصية والوصوؿ الى المعمومات,
ال تتجزء فيذه الحقوؽ والحريات وغيرىا تتصدى لمكونات  الجمعيات والتجمع والتنقؿ,

 مستوى اعمى الى العيد مف 1ؼ( 12) المادة واضافت. (2)مف الحؽ في الصحة 
 الرعاية في الحؽ عمى تقتصر ال بموغو يمكف والعقمية الجسمية الصحة مف ممكف

 الدقيقة والفاظيا 2ؼ( 12) بالمادة الخاصة التحضيرية االعماؿ اف ذلؾ الصحية
 االجتماعية العوامؿ مف عريضة مجموعة يشمؿ الصحة في الحؽ باف يقراف

 .صحية حياة يعيشوا باف لمناس تسمح التي الظروؼ توفر التي واالقتصادية

                                                           
, منشأة المعارف, 2د.محمد بشٌر , قانون حق االنسان مصادره وتطبٌقاته الوطنٌة والدولٌة , ط الشافعً  (1)

 .117ص’, 0225االسكندرٌة ,
 .171د.رٌاض عزٌز هادي , مصدر سابق , ص   (0)
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 المطمب الثاني

 واقع الحق في الصحة

يعتبر الحؽ في الصحة حؽ اساسي مف حقوؽ االنساف ال غنى عنو لمتمتع بحقوؽ 
ىذه الحقوؽ بما فييا الحؽ في الماكؿ  ويرتبط ارتباطا وثيقا باعماؿ االنساف االخرى,

وفيذه الحقوؽ والحريات  والممبس والعمؿ والتعميـ وغيرىا مف الحقوؽ االخرى,
الذي ال يقتصر عمى تقديـ الرعاية  تتصدى لمكونات ال تتجزء مف الحؽ في الصحة,

الصحية المناسبة فحسب,بؿ يشمؿ ايضا المقومات االساسية لمصحة مثؿ الحصوؿ 
ه الشرب المامونة,واالصحاح المناسب او االعداد الكافي بالغذاء االمف عمى ميا

 .(1)والتغذية والمسكف وظروؼ صحية لمعمؿ والبيئة فيما يتعمؽ بالصحة 

( مف 1واف حؽ االنساف في الصحة مسمـ بو في العديد مف الصكوؾ الدولية فالفقرة )
( مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف تؤكد اف )لكؿ شخص الحؽ في 15المادة)

مستوى معيشة يكفي لضماف الصحة لو والسرتو,ويشمؿ المأكؿ والمسكف والرعاية 
اعتماد العيديف الدولييف في في الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية, ومنذ 

,تغير حالة الصحة في العالـ تغيرا جذريا,وتعرض مفيوـ الصحة لتغيرات  1966عاـ
جوىرية واتسع نطاقو فادخؿ في االعتبار مزيد مف مقومات الصحة,مثؿ توزيع 
الموارد والفوارؽ بيف الجنسيف, كما اف التعريؼ االوسع نطاقا لمصحة اصبح يراعي 

ؽ بالحياة االجتماعية مثؿ العنؼ والنزاع المسمح وعالوة عمى ذلؾ زاد شواغؿ تتعم
انتشار االمراض معدية لـ  تكف معروفة مف قبؿ مثؿ )فيروس نقص المناعة( 

                                                           
, دار العلم للمالٌٌن 1ة, توفٌر الحماٌة الدولٌة  لحقوق االنسان, طد. محمد المجذوب ,مسؤولٌة االمم المتحد   (1)

 .76ـ 74, ص1223, بٌروت, 
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وغيرىا مف االمراض مثؿ امراض السرطاف فضال عف النمو السريع في عدد سكاف 
 . (1)لصحة العالـ,االمر الذي اوجد عوائؽ جديدة اماـ اعماؿ الحؽ في ا

حيث يحتاج مرض السرطاف وبشكؿ خاص الى ضماف تمتعيـ بحقوقيـ 
الصحية,فمرض السرطاف يصنؼ مف اكثر االمراض خطورا بحياة البشر في ارجاء 
العالـ,ويعد الحؽ في الصحة مثاال مواضحا عمى ترابط حقوؽ االنساف وعدـ قابميتو 

ف الصح  يعد اساسيا عمى نحو لمتجزئة, ويمكف القوؿ باف التمتع بمستوى مناسب م
مباشر وغير مباشر لمتمتع بالعديد مف حقوؽ االنساف االخرى التي اقرتيا المعاىدات 
الدولية لحقوؽ االنساف,وتمتد االثار السمبية بعدـ كفالة الحؽ في التمتع باعمى 
مستوى مف الصحة الى بعد مف الحؽ في الصحة نفسو,اذ يؤثر ذلؾ سمبا عمى 

ؽ في المشاركة في الحياة العامة وكذلؾ توفير الرعاية لباقي افراد التمتع بالح
 .(2)االسرة,ويشكؿ عائقا اماـ التمتع بحقوؽ اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية 

( لمنظمة 2213ػػ 2228وليذا اكد الخطة االستراتيجية متوسطة االمد لالعواـ)
اف وقوانينيا االساسية نصوصا الصحة العالمية عمى اىمية اف تتضمف دساتير البمد

تتعمؽ بالصحة ويعد وجود ىذا النصوص مؤشرا عمى تقدـ البالد مف الناحية 
الصحية,وقد نشرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا اوؿ دراسة خط اساس ليذا 
المؤشر متضمنو قاعدة معطيات وتحميال لكؿ النصوص المتعمقة بالصحة في 

ت الحؽ في الصحة ىو توفير الدواء سمعة ال يمكف الدساتير الوطنية,فأف مف اولويا
االستغناء عنيا كونيا ضرورية لمسالمة البدنية ايضا,في امواؿ كثيرة لمبقاء عمى قيد 
الحياة وذلؾ اتجيت المنظمات والييئات واالفراد الميتموف بحقوؽ االنساف لمدعوة الى 

 . (3)ية الحصوؿ عميو اىمية ضماف توفير الدواء الجيد وبشكؿ يتيح لمجميع امكان

                                                           
 .73د. محمد المجذوب , مصدر سابق , ص   (1)
, دار النهضة 1د. احمد ابو الوفا, نظام االمم المتحدة والوكاالت المخصصة لحماٌة حقوق االنسان ,ط   (0)

 .121,ص1223العربٌة , القاهرة,
 .122د. احمد ابو الوفا , مصدر سابق , ص   (2)
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ويتحدث القانوف الدولي لحقوؽ االنساف بوضوح عف حؽ الجميع في الحصوؿ عمى 
االدوية المقررة طبيا بشكؿ منظـ وآمف ,مع التاكيد عمى عدـ حرماف شخص او 
مجموعة اشخاص مف حقيـ في الحصوؿ عمى اي ادوية مقررة طبيا سواء بسبب 

او الراي او االصؿ القومي او االجتماعي او  العرؽ او الجنس او المغة او الديف
حيث تثير منظمة الصحة العالمية اف عدد  الميالد او الممكية او ايو وضعية اخرى,

الناس الذيف يعانوف االآلـ بسبب عدـ قدرتيـ الحصوؿ عمى العقاقير يقدر عشرات 
 الصحة حؽ كاف االسالـ في الصحة حؽ اما.(1)المالييف وفي العديد مف البمداف 

 مع انسجاماً  الحقوؽ اكثر مف االسالـ في االنساف لحقوؽ القاىرة اعالف في كاف
 وغير( المتحدة االمـ) الحكومي الوسطيف في الحؽ ليذا المعاصرة النقاشات
 الدولة واجب مف االنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ منو( 17) المادة وتعتبر الحكومي
 الييا تحتاج التي المرافؽ جميع بتييئة واالجتماعية الصحية الرعاية حؽ والمجتمع

 الحاجات مف بأعتباره العالج عمى نفسيا المادة وتنص المتاحة االمكانيات حدود في
( 9) المادة في االسالـ في الطفؿ ميثاؽ نص جانبو مف الدولة تكفميا التي االساسية

 استخداـ حؽ ولو بموغو يمكف صحي مستوى بأعمى التمتع حؽ لمطفؿ) اف عمى منو
 ماىو بكؿ التوقؼ اف برأينا الضروري مف.  التأىيؿ واعادة والعالج الوقاية مؤسسات

 الحؽ الف جية مف الصحة في الحؽ حوؿ االسالمية والكتابات النصوص في متقدـ
 مقبولة مرجعية يعتبر ايضاً  وىو العمماء جميور عند اختالؼ موضوع يشكؿ ال

 ويمكف حياتنا في الصحة لحؽ الفعمي لمتجسيد يحتاجوف الذيف اغمبية عند وموثوقة
 ىناؾ او ىنا والسياسية المدنية بالحقوؽ يتعمؽ ما قيدت السياسية السمطات اف القوؿ
 صعيد عمى التقيد او بالمنع الصحة حؽ عند كثيراً  تتوقؼ لـ الكنيا بأخرى او بنسبة
 . (2)المختمفة التعميـ وسائؿ

 

 
                                                           

 .124د.محمد بشٌر, مصدر سابق , ص الشافعً   (1)
0
 –المؤسسة العربٌة االوربٌة للنشر , اللجنة العربٌة لحقوق االنسان , االهالً للنشر والتوزٌع, سورٌة ( (

 odat-h@scs-net-orgدمشق, 
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 الخاتمة

 يمكف ال اساسيحؽ  الصحة في الحؽ اف الى انتيينا مف بحثنا ىذا توصمنابعد ما 
 اجؿ مف القانونية والوسائؿ التدابير جميع اتخاذ كافة الدوؿ وعمى عنو الرجوع

 في الحؽ واعتبرت العالـ دساتير اكثر عميو نصت الذي الحؽ ىذا عمى المحافظة
 مستوى عمى الحصوؿ اجؿ مف االمور كافة توفير ويجب اساسي عنصر الصحة
 لتمؾ محددة معايير عمى والوقوؼ والرفاىية الصحة صعيد عمى مناسب معيشي

 . الدولية واالتفاقيات والقوانيف العالمية البروتوكاالت مف كثير اكدتو ما وىذا العناصر

 -:التالية  لمنتائج والتوصيات بعد ما انتيينا مف بحثنا ىذا توصمنا االستنتاجات:

الصحو شامؿ وال يقتصر عمى تقديـ الرعايو الصحية المناسبو وفي اف حؽ  .1
المقومات االساسيو لمصحو مثؿ الحصوؿ عمى  أيضاحينيا فحسب بؿ يشمؿ 

مياه الشرب المامونو واالصحاح المناسب واالمداد الكافي بالغذاء االمف 
 والتغذيو والمسكف و ظروؼ صحيو لمعمؿ والبيئو 

التمتع بحقوؽ االنساف االساسيو التي الغنى  اف الحؽ في الصحة مف اجؿ .0
عنيا مف اجؿ التمتع بحقوؽ االنساف االخرى  حيث يحقؽ لكؿ انساف اف 

 مستوى مف الصحو يتمتع باعمى

اف تمتع االنساف بصحو جيده ىو حؽ مف حقوؽ االساسيو ففي الوقت الذي  .2
مف  مازاؿ فيو المالييف مف البشر يفتقروف لمخدمات الصحيو والى ادنى

 مستوى سالمة البيئو في مختمؼ بقاع العالـ عامة 

ويعتبر دستور منظمو الصحة العالميو مف باكورة المواثيؽ الدوليو التي نصت  .5
عمى اف التمتع باعمى مستوى ممكف مف الصحو ,ىوه جزء اليتجزأ مف 

 الحقوؽ االنسانيو االساسيو لجميع البشر 
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ى مستوى مف الصحة يكوف بموغو يؤكد دستور المنظمة عمى اف التمتع بأعم .4
ىو احد الحقوؽ االساسية لكؿ انساف , وىذا يعني اف الحكومات يجب تييء 

 الظروؼ التي يمكف فييا لكؿ فرد اف يكوف موفور الصحة بقدر االمكاف 

 تقسيـ آليات حماية الحؽ في الصحة

ة اف منظمة الصحة العالمية ليا دور ميـ في تفعيؿ الحؽ في الصحة العالمي .6
اذ يمكف اف نقوؿ ليذه المنظمة ميزة خاصة وميمة في اعماؿ ىذا الحؽ عمى 

 المستويات الدولية واالقميمية والمحمية,
واف الوسيمة االولى لحماية تمؾ الحقوؽ واعماليا ىي اتفاقية االمـ المتحدة  .7

لحقوؽ االنساف ,وتعكس تمؾ االتفاقية توافؽ االراء الدولي بشأف معايير 
 يةضماف العاف

يعتبر الحؽ في الصحة حؽ اساسي مف حقوؽ االنساف ال غنى عنو لمتمتع  .3
بحقوؽ االنساف االخرى,ويرتبط ارتباطا وثيقا باعماؿ ىذه الحقوؽ بما فييا 

 الحؽ في الماكؿ والممبس والعمؿ والتعميـ وغيرىا مف الحقوؽ االخرى
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التأكيد عمى استكماؿ التشريعات القانونية التي تؤمف الرعاية الصحية الفراد  .1
 المجتمع بما يمكف مف العيش بحياة كريمة وسعيدة

تقميؿ نسبة الحرماف مف الرعاية الصحية مف خالؿ نشر المؤسسات الصحية  .2
 عمى مستوى محافظات العراؽ بما ينسجـ مع الكثافة السكانية والبيئة.

اىيؿ المؤسسات الصحية العاممة حاليًا بما يؤمف تقديـ خدمات وضع خطة لت .3
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