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پیشگفتار 
ــاً  حــق بــر ســامتی در کانــون قواعــد بیــن المللــی ناظــر بــر حــوزه ســامت قــرار دارد. ایــن حــق، عمدت
ماهیــت اجتماعــی دارد و دولــت هــا را بــه اتخــاذ تدابیــر تقنینــی، اجرایــی و قضایــی خاصــی ملــزم مــی کنــد. از 
جملــه اینکــه از آنهــا مــی خواهــد تــا دسترســی بــه خدمــات حــوزه ســامت بویــژه، دسترســی بــه مؤسســات و 
مراکــز درمانــی، پرســنل پزشــکی متخصــص، روش هــای تشــخیص، درمــان و داروهــای اساســی، غــذای کافــی 
و ســالم، آب شــرب و محیــط زیســت ســالم را در دســترس عمــوم مــردم قــرار دهنــد، بــا برنامــه هــای پایــش 
و واکسیناســیون اجبــاری از بیمارهــای واگیــر پیشــگیری کننــد و میــرگ و میــر نــوزادان و مــادران بــاردار را تــا 
حــد ممکــن کاهــش دهنــد و در سراســر مراحــل و فرایندهــای تشــخیص و درمــان، حقــوق افــراد از جملــه حریــم 

خصوصــی و دسترســی آنهــا بــه اطاعــات و درمــان بــر اســاس رضایــت آگاهانــه و آزادانــه را رعایــت کننــد.
 افــزون بــر ایــن، حــق ســامتی، دولــت هــا را از انجــام امــوری خــاص در حــوزه ســامت منــع مــی کنــد 
کــه از جملــه مــی تــوان بــه ممنوعیــت اســتفاده از پزشــکان و ســایر پرســنل حــوزه ســامت بــرای مقاصــد 
سیاســی، وجــود تبعیــض و انــگ در نظــام ســامت، سوءاســتفاده از وضعیــت ســامت جســمی یــا روانــی افــراد 

بــرای قرنطینــه یــا بســتری اجبــاری آنهــا و واگــذاری کار اجبــاری بــه پرســنل حــوزه ســامت اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه نــکات بــاال، ســازمان جهانــی ســامت مجموعــه ای از اســناد بیــن المللــی مرتبــط بــا حقــوق 
ســامت را گــردآوری و بــا عنــوان »معاهــدات و کنوانســیون هــای بیــن المللــی«1  در پایــگاه اینترنتــی خــود 
بارگــذاری کــرده اســت تــا دسترســی کشــورهای مختلــف و نیــز پژوهشــگران حــوزه ســامت بــه ایــن اســناد را 
فراهــم آورد. هــدف ایــن اســناد آن اســت کــه خدمــات حــوزه ســامت را بــا ارزش هــای متعالــی ســازگار کننــد. 
در واقــع، رعایــت مفــاد و الزامــات مذکــور در ایــن اســناد، بــه منزلــه رعایــت اســتانداردهای عالــی انســانی و 

اخاقــی و حقوقــی در حــوزه ســامت اســت و کیفیــت عملکــرد ایــن حــوزه را قویــاً ارتقــا مــی دهــد.
ــی ملحــق  ــن الملل ــدات بی ــن معاه ــل توجهــی از ای ــداد قاب ــه تع ــران ب ــت ای ــه اینکــه دول ــا توجــه ب  ب
شــده و خــود را بــرای رعایــت مفــاد آنهــا متعهــد کــرده اســت و از ســوی دیگــر، رعایــت اســتانداردهای مذکــور در 
ســایر اســناد علیرغــم نداشــتن التــزام قانونــی در برابــر آنهــا، مــی توانــد ســطح و کیفیــت خدمــات ســامت را در 
نظــام ســامت کشــور ارتقــا داده و موجــب اهتمــام بیشــتر بــه رعایــت اصــول و موازیــن اخاقــی و حرفــه ای بیــن 
المللــی را در حــوزه ســامت شــود مرکــز ملــی تحقیقــات حقــوق ســامت درصــدد برآمــد تــا ترجمــه فارســی این 
مجموعــه را در دســترس فعــاالن حــوزه ســامت، پژوهشــگران و عاقمنــدان قــرار دهــد. در واقــع، معاهــدات بیــن 
المللــی بــه یــک اعتابــر بــه دو دســته کلــی تقســیم مــی شــوند : معاهــدات قــراردادی و معاهــدات قانــون  ســاز. 
معاهــدات قــراردادی دارای ماهیــت بــده بســتان داشــته، مبتنــی بــر توافــق متقابــل بیــن دولتهــا بــوده و بــا رعایت 

1 International treaties and conventions 
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اصــول رفتــار متقابــل نیــز اجــرا مــی شــوند امــا معاهــدات قانــون ســاز، ماهیــت توافقــی نداشــته، مبتنــی بــر بــده 
بســتان نبــوده و رعایــت یــا عــدم رعایــت آنهــا از ســوی برخــی دولــت هــای طــرف معاهــده، تأثیــری در تعهــدات 
دولــت هــای دیگــر نــدارد. زیــرا، ایــن معاهــدات، انعــکاس دهنــده اصــول و ارزش هــای بنیــادی هســتند کــه قابــل 
داد و ســتد نیســتند. معاهداتــی کــه در ایــن کتــاب گنجانــده شــده اســت از نــوع معاهــدات قانــون ســاز هســتند. 
ــای فارســی از اســناد  ــه وجــود برخــی ترجمــه ه ــا توجــه ب ــاب، ب ــن کت ــم ای ــه و تنظی ــد تهی در فراین
مذکــور، بــرای پرهیــز از دوبــاره کاری در ترجمــه اســناد مذکــوذ در پایــگاه اینترنتــی ســازمان جهانی ســامت، 
نخســت، مجموعــه هــاي فارســي قابــل دســترس مــورد بررســی قــرار گرفــت. مجموعــه هــای منتشــر شــده از 
ســوی کمیســیون حقــوق بشــر اســامی، کرســی حقــوق بشــر دانشــگاه شــهید بهشــتی، کتابهــای مرتبــط بــا 
موضوعــات خــاص حقــوق بشــری نظیــر کتــاب »مقاولــه نامــه هــای بین المللــی کار«2 ، پایگاههــای اینترنتــی 
نهادهایــی همچــون مرکــز اســناد ملــل متحــد در ایــران و ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه، کتابهایــي کــه 
بــه مناســبت موضــوع خــود در پایــان بــه ترجمــه اســناد در قالــب ضمیمــه پرداختــه بودنــد و اســنادي کــه 
از ســوي اشــخاص معلــوم یــا ناشــناس ترجمــه شــده بــود و در ســایت هــاي برخــي از ســازمان هاي دولتــي 
یــا غیردولتــي منتشــر شــده بودنــد گــردآوري شــدند. پــس از بررســي هــاي الزم روشــن شــد کــه معــدودی 
از ترجمــه هــا از دقــت و اعتبــار خوبــي برخوردارنــد و نیازمنــد اصاحــات جزئــي هســتند، تعــدادی از آنهــا 
مســتلزم بازنگــري اساســي هســتند و برخــي دیگــر بــه دلیــل ایرادهــاي مبنایــي و متعــدد، قابــل اســتفاده 
ــد  ــد و بای ــه فارســي ترجمــه نشــده ان ــون ب نیســتند. همچنیــن، مشــخص شــد کــه برخــي از اســناد، تاکن
ترجمــه شــوند. بــر ایــن اســاس، تطبیــق و تصحیــح کلیــه ترجمــه هــاي قابــل اســتفاده بــا اصــل اســناد )بــه 

زبانهــاي انگلیســي و گاهــي فرانســه( انجــام شــد و اســناد ترجمــه نشــده نیــز ترجمــه گردیــد. 
پــس از پایــان مرحلــه تصحیــح و ترجمــه، تاریــخ و مرجــع تصویــب اســناد بــا دقــت الزم تحقیــق و در 
ذیــل هــر ســند قیــد شــد. ســپس، اســنادی کــه دولــت جمهــوري اســامي ایــران بــه آنهــا ملحــق شــده در 

پاورقــي مشــخص شــدند.
نکتــه اساســي در تنظیــم ایــن مجموعــه آن اســت کــه تــاش شــده اســت تــا بــا دقــت الزم، از جملــه بــا 
مراجعــه بــه تفســیرها و رویــه هــاي مراجــع جهانــی و منطقــه ای، دانشــنامه هــا و لغــت نامــه هــاي تخصصــي 
و معتبــر، مفاهیــم و اصطاحــات کلیــدي منــدرج در اســناد بیــن المللــي بــه نحــو تخصصــي و درســت ترجمــه 
شــوند. عــاوه بــر دقــت در ترجمــه و اصــاح مفاهیــم و اصطاحــات کلیــدی اســناد بیــن المللــی ، ایرادهایــی 
کــه در ترجمــه هــای موجــود اعــم از ترجمــه هــای رســمی کــه در قالــب قانــون الحــاق مبنــا قــرار گرفتــه 

ــه نامــه هــای بین المللــی کار، ترجمــه و گــردآوري: دکتــر محمــد رضــا ســپهری و همــکاران، انتشــارات  2  مقاول

ــي، 1392 ــن اجتماع مؤسســه کار و تأمی
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انــد و ترجمــه هــای غیررســمی وجــود داشــته اســت تــا حــد ممکــن اصــاح شــده اســت.  
اســنادی کــه بــر مبنــای پایــگاه اینترنتــی ســازمان جهانــی ســامت در ایــن مجموعــه گنجانــده شــده 
ــن  ــا ممک ــه بس ــتند و چ ــوع هس ــامت، متن ــوزه س ــتردگی ح ــات و گس ــوع موضوع ــه تن ــه ب ــا توج ــد ب ان
اســت فهــم ارتبــاط برخــی از ایــن اســناد بــا حــوزه ســامت دشــوار باشــد. از ایــن رو، توضیــح ایــن مطلــب 
ــود  ــی ش ــوط م ــل بشــر مرب ــن المل ــوق بی ــه حق ــناد ب ــدادی از اس ــوای تع ــوع و محت ــه موض الزم اســت ک
)هماننــد اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر 1948، میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی 1966 و میثــاق 
ــه حقــوق بیــن الملــل بشردوســتانه  بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی1966ا، تعــدادی ب
)کنوانســیون هــای چهارگانــه ژنــو و پروتــکل هــای الحاقــی کــه حقــوق و الزمــات مرتبــط بــا حــوزه ســامت 
در زمــان مخاصمــات مســلحانه را مشــخص مــی کننــد( مربــوط هســتند، تعــدادی در زمــرة معاهــدات حقــوق 
بیــن الملــل کار هســتند ) هماننــد مقاولــه نامــه هــای ممنوعیــت کار اجبــاری 1930 و یــا حمایــت از مــادری 

)زایمــان( 2000( و تعــدادی نیــز بــه موضوعــات پراکنــده مربــوط مــی شــوند. 
برخــی از ایــن اســناد، بــه طــور کامــل و خــاص بــه حــوزه ســامت مربــوط مــی شــوند و برخــی دیگــر، 
حــاوی احکامــی در حــوزه هــای مختلــف از جملــه در حــوزه ســامت هســتند. در خصــوص ایــن اســناد، در 
کشــور مــا رویــه موجــود در انتشــار مجموعــه هــای مشــابه آن اســت کــه صرفــاً احــکام مرتبــط بــا عنــوان » از 
قانــون / کنوانســیون.....« آورده مــی شــود. بــا وجــود ایــن، چــون در پایــگاه ســازمان جهانــی ســامت، از چنیــن 
روشــی اســتفاده نشــده اســت و متــن همــه معاهــدات بــه طــور کامــل آورده شــده اســت در ایــن مجموعــه نیــز 
جــز در مــورد کنوانســیون هــای ژنــو کــه گاهــی حــاوی حجــم زیــادی از احــکام غیرمرتبــط بــا حــوزه ســامت 

هســتند و آوردن آنهــا کامــًا زایــد بــه نظــر مــی رســید، از رویــه ایــن ســازمان پیــروی شــده اســت.
ــخ  ــر اســاس تاری ــز نظــم تاریخــی اســتفاده شــده و اســناد ب ــم فهرســت اســناد نی ــن در تنظی همچنی

ــد. ــم شــده ان ــب شــان تنظی تصوی
مرکــز ملــی تحقیقــات حقــوق ســامت قبــًا مجموعــه موافقتنامــه هــای بیــن المللــی دولــت ایــران در 
حــوزه ســامت را منتشــر کــرده اســت کــه حــاوی معاهــدات قــراردادی هســتند و ایــن کتــاب، دومیــن اثــر 
در زمینــه معاهــدات و اســناد بیــن المللــی اســت کــه معاهــدات قانــون ســاز در حــوزه ســامت را در دســترس 
عاقمنــدان قــرار مــی دهــد.  ایــن کتــاب صرفــاً بــر گــردآوری و دســته بنــدی اســناد بیــن المللــی تمرکــز 
داشــته اســت و در گام بعــدی الزم اســت مطالعــه و بررســی تحلیلــی اســناد مذکــور نیــز دنبــال شــود. از ایــن 

رو، از پیشــنهادهای همــه پژوهشــگران و صاحبنظــران در ایــن زمینــه اســتقبال مــی شــود. 
                                                      محسن نجفی خواه

                                                          سرپرست مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت 
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