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 دراسة تحليلية()-الصحةالحماية الدستورية للحق في 

 رائد صالح قنديل/ دكتورال

 القانون العام المساعدأستاذ 

 ملخص البحث
يعتبر الحق في الصحة من الحقوق األساسية االجتماعية التي تتضمنها قوانين حقوق اإلنسان، وهو حق 

البعد الفردي ويتمثل في حماية كيان الفرد سواء تعلق األمر بحماية حياته أو سالمته  أولهما ذو بعدين
ذا فهو البعد الجماعي والذي يتمثل بااللتزامات التي يفرضها ه البعد الثانيالبدنية والنفسية والعقلية، أما 

الحق على الدولة لتأمين الصحة العامة لجميع المواطنين، والحق في الصحة يحظى باالعتراف في العديد 
ضمن طائفة الحقوق  من المواثيق الدولية واإلقليمية، كما وقد تم النص عليه في غالبية دساتير العالم

 .واالجتماعية والثقافية االقتصادية
كونه من الحقوق األساسية التي تتضمنها قوانين حقوق اإلنسان،  األول وتبرز أهمية هذا الحق في أمرين:

كونه يرتبط بصورة مباشرة مع بعض الحقوق األخرى، ذلك أن أي حق من حقوق اإلنسان وبغض  والثاني
وتهدف هذه الدراسة إلى بيان  في الصحة،يقًا بالحق النظر إلى الجيل الذي ينتمي إليه يرتبط ارتباطًا وث

ماهية الحق في الصحة وأهميته، ومدى االعتراف الدستوري بهذا الحق، وحدود الحماية الدستورية التي 
 .يتمتع بها

 .الحق في الصحة، الدستور، المشرع الدستوري، الحماية الدستورية، االعتراف الدستوري  الكلمات الدالة:
 

Abstract 

The right to health is considered as one of the fundamental social rights enshrined 

in human rights law. This right has two-dimensions- the first is the individual 

dimension which represents the protection of the individual entity, whether it is 

related to the protection of his life or his physical and mental integrity, and the 

second is the collective dimension, which implies the obligations imposed by this 

right on the state in order to provide the citizens with public health insurance for 

all citizens.  

The right to health is recognized in many international and regional conventions, 

as has been stipulated in the constitutions of most of the world countries within a 

range of economic, social and cultural rights. 

The importance of this right is represented in two things: the first, being one of 

the fundamental rights enshrined in human rights law, and the second being 

associated directly with certain other rights, so that any human right regardless of 

the generation to which it belongs is closely related to the right to health. 
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This study aims to indicate what the right to health means and its importance, and 

to what extent is this right constitutionally recognized, and the limits of the 

constitutional protection by which it is privileged. 

Key words: the right to health, the Constitution, the constitutional legislator, 

constitutional protection, the constitutional recognition. 

 المــقـدمــة

قليمية، مبعثًا للمشرع الدستوري لكي     لقد كان ظهور فكرة حقوق اإلنسان وبلورتها في مواثيق عالمية وا 
أن هذا االختيار ناتج عن القيم والتوجهات األيدولوجية التي يعتنقها  كوال شيختار منها ما هو أساسي والزم، 

 .  1النظام السياسي والتي تعبر عنها اإلرادة السياسية في الوثيقة الدستورية

ة، لذا اللبنة األولى والحقيقية للحركة الدستوري عامةويعد االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية وحرياته ال
لنظرية الدستتتتتتورية دون الحديث عن الحقوق األستتتتتاستتتتتية والحريات العامة ل نستتتتتان، ال يمكن الحديث عن ا

ستتتتتاا في المجتمعات الستتتتتياستتتتتية المنظمة في عالم اليوم، ودون للفقه الدستتتتتتوري حجر األ فهي تعتبر وفقاً 
 النظرية الدستتتتتتتتتتتتتتورية تفرا من مضتتتتتتتتتتتتتمونها الحقيقي لتعيدنا إلى حالةعتراف بتلك الحقوق وحمايتها فإن اال

المجتمعات الستتياستتية المطلقة، التي كان الفرد يخضتتع فيها الستتتبداد وتستتلط الحاكم الذي ال تعرف ستتلطته 
 .2أي حدود أو قيود

 في-لصحةاكذلك بالنسبة للحق في  والحال-العامةوتكمن أهمية التنظيم الدستتوري للحقوق والحريات 
أنه يبين لألفراد مدى قبول أو رفض الدولة لها بشتتتكل رستتتمي، باإلضتتتافة إلى أنه يكشتتتأ مدى صتتترامة أو 
خفة القيود التي تضتتتتتتعها أعلى وثيقة قانونية في تلك الدولة على حقوق وحريات مواطنيها، فضتتتتتتاًل عن أن 

عوبة ها أكثر صتتتتوجود نصتتتتوص دستتتتتورية مكتوبة ضتتتتامنة للحقوق والحريات قد يجعل ستتتتبيل االعتداء علي
 .3ومشقة في حال انعدام هذه النصوص وعدم توفر وثيقة قانونية تضمنها وتلزم احترامها

وقد ترددت هذه الحقوق في الدساتير المعاصرة لمختلأ دول العالم، وأصبحت عنوانًا لتقدم األمم ورقيها، 
ن كان يعد تسجياًل واعترافاً  نع معه لهذا الحق على نحو يمت غير أن النص دستوريًا على حق من الحقوق، وا 

المنازعة فيه، فإن من شأنه أن يسبغ عليه حماية خاصة ويجعله متمتعًا بقيمة دستورية، وهي حماية ال 
تقتصر على ما يقرره الدستور فحسب، بل تمتد إلى ما ينص عليه المشرع العادي لدى تنظيمه الحق 

                                                           
ن أكدت على احترام الحقوق والحريات العامة لألفراد، وضرورة  الصدد إلىجدير بالذكر في هذا  1 أن المواثيق الدولية واإلقليمية وا 

ات للقانون الداخلي أمر تنظيم بعض صور هذه الحقوق والحري أتاحتحمايتها، ووضع الضمانات الكفيلة بردع أي انتهاك يمسها، إال أنها 
 في نصوص دستورية أم نصوص قوانين عادية. مجسداً نون الداخلي سواء أكان القا

د. عيد أحمد الحسبان، بحث بعنوان" النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية"، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بمجلة  2
 . 138، صم1001، 1، العدد 83دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

هللا محمد الركن، بحث بعنوان" التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة"، منشور بمجلة الشريعة والقانون، كلي  د. محمد عبد 3
 .11م، ص1991العدد الثامن، نوفمبر،الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
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يا لها قيمة مجردة في ذاتها، وال يتصور أن تعمل في الدستوري، ذلك أن المعلوم أن الحقوق الدستورية ل
فراا، وأنه أيًا كان دورها أو وزنها أو أهميتها، فإن تقريرها تغيا دومًا توفير الحماية التي تقتضيها مواجهة 

 .1األضرار الناشئة عن اإلخالل بها

 لخاصة، ويشملمن حقوق اإلنسان االجتماعية ا حق-دراستناوهو موضوع  –ويعد الحق في الصحة 
على ضتتتتتتتتتتتترورة تمتع األفراد بالصتتتتتتتتتتتتحة البدنية والعقلية والنفستتتتتتتتتتتتية كحق من الحقوق المكفولة لهم في كافة 

 المواثيق الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية. 

ويكاد ال يخلو دستور من النص على االعتراف على حق اإلنسان في الصحة وعلى ضرورة حماية هذا     
كل الركيزة األساسية للنظم الديمقراطية المعاصرة، والتي سهلت إلى ضمان أقصى حماية الحق، كونه يش

 ممكنة له، من خالل تكريسها في القاعدة القانونية األسمى لتصبح خارج صالحيات السلطات الدنيا.

صوص نولقد تنوعت النصوص الدستورية المتعلقة بالحق في الصحة والتي اعتمدتها دول العالم ما بين    
موضوعية تشرع لحق اإلنسان في التمتع بالصحة البدنية والعقلية والنفسية، ونصوص إجرائية تبين الطرق 
والوسائل التي يتعين اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العالقة بمسائل الحفاظ على صحة اإلنسان وحمايته 

 من أي انتهاك.

ثيقًا بدولة و  ارتباطاً -الصحةوال سيما حق اإلنسان في  –وترتبط الحماية الدستورية ألي حق من الحقوق    
القانون؛ أي الدول التي تخضع فيها جميع السلطات لحكم القانون، فال يمكن الحديث عن الحماية الدستورية 

أن تفعل  تاتورية والتي ال يعوقها شيء فيلحقوق األفراد وحرياتهم في نطاق أنظمة الدول البوليسية أو الديك
ه ال مجال للحديث عن هذبقائها دون أن تستند لحكم القانون، وكذلك ا تراه محققًا الستمرار وجودها و م

 في ظل غياب مبدأ الشرعية والديمقراطية.الحماية 

 أهمية الدراسة:

 :تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل

 ته.بيان مفهوم الحق في الصحة وأهمي .1

 بيان األسا الدولية واإلقليمية الموثقة للحق في الصحة. .1

 لحق في الصحة.لالدستوري واألساا بيان اإلطار  .8

                                                           
 ق دستورية،18لسنة  10م في القضية رقم 11/6/1991راجع في ذلك: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، الصادر بتاريخ  1

 .11منشور بالجريدة الرسمية، العدد 
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توفير الحماية الخاصتتتتتة لهذا الحق لضتتتتتمان عدم مستتتتتاا الستتتتتلطة به، وبالمقابل عدم تجاوز  .1
 األفراد بهذا الحق واستخدامه بطريقة غير سليمة.

 إشكالية الدراسة:

 الدراسة في السؤال الرئيا التالي:تتمثل مشكلة 

 ما هي مظاهر الحماية الدستورية لمفهوم الحق في الصحة؟

 وينبثق عن السؤال الرئيا لهذه الدراسة العديد من التساؤالت على الشكل التالي:

 ماهية الحق في الصحة وأهميته؟   .1

 ماهي األسا الدولية واإلقليمية المكرسة للحق في الصحة؟ .1

 المشرع الدستوري الفلسطيني الحق في الصحة صراحًا وبشكل كاف؟هل نظم  .8

 منهج الدراسة:

ال مراء في أن لكل بحث طبيعته الذاتية التي تميزه عن غيره من البحوث، وفي ضتتتتتتتتتتوء هذه الحقيقة، 
 فإن مناهج البحث وأدواته تتباين من بحث آلخر.

 يجتزئ من مناهج البحث ما يأتي: وفي ضوء ما تقدم فإن الباحث، وبالنظر إلى طبيعة البحث،

ظم في الن ق في الصتتتتتتتتتحةمفهوم الحستتتتتتتتتيتم االعتماد على هذا المنهج في بيان  :مقارن المنهج ال - 
 .الدستورية المقارنة

وستتتتيقوم الباحث من خالل هذا المنهج في الغوص بجزيئات المشتتتتكلة  المنهج الوصـــفي التحليلي: -
 تية في هذا الصدد.موضوع الدراسة مع بيان وجهة نظره الذا

 خطة الدراسة:
 ماهية الحق في الصحة المبحث األول:  
 تعريأ الحق في الصحة المطلب األول:   
 أهمية الحق في الصحة المطلب الثاني:   

 : األسس الدولية واإلقليمية للحق في الصحة.ثانيالمبحث ال
 المطلب األول: تكريا الحق في الصحة في المواثيق الدولية.   
 المطلب الثاني: تكريا الحق في الصحة في المواثيق اإلقليمية.   

 األساس الدستوري للحق في الصحة.المبحث الثاني: 
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 .في الدساتير المقارنة لحق في الصحةا المطلب األول:  
 .في القانون األساسي الفلسطيني الحق في الصحةالمطلب الثاني:   
 

 األول  المبحث
 ماهية الحق في الصحة

في البداية البد لنا من إلقاء الضتتتوء في هذا المبحث على ماهية الحق في الصتتتحة، وذلك من خالل 
تحديد مفهومه من الناحيتين اللغوية واالصتتتطالحية، وصتتتواًل إلى التعريأ القانوني له، ذلك أن التشتتتريعات 

األساسية  اإلنسانحقوق تسعى جاهدة إلقراره من أجل الحفاظ عليه بوصفه قيمة من قيم المجتمع وحقًا من 
التي يجب أن يتمتع بها، فالقانون يرتبط بالمجتمع الذي يعيش فيه، فهو بذلك يعد ظاهرة اجتماعية، وعليه 
فإنه ال يستتمد وجوده من ذاته بل من الظروف االجتماعية المختلفة والمحيطة به، ومن ثم سنتناول أهميته 

 عالقة بالصحة.من خالل بيان عالقته بالحقوق األخرى ذات ال

 وعلى هدى ما تقدم سنقسم دراستنا لهذا المبحث على النحو التالي:
 تعريأ الحق في الصحة. المطلب األول:

 أهمية الحق في الصحة. المطلب الثاني:

 األول  المطلب
 تعريف الحق في الصحة

 الحق في اللغة له معان واطالقات متعددة منها:      

الحق ضتتتتتتتتد الباطل، وحق األمر يحق، إذا ثبت، وقال قوم: يحق حقًا إذا وضتتتتتتتتح فلم يكن فيه شتتتتتتتتك 
 .1احقاقاً وأحققته 

وحق األمر يحق ويحق حقًا وحقوقًا، صتتتتتتتار حقًا وثبت، قال األزهري معناه وجب يجب وجوبًا، ومنه 
للِيهنما اِلقلِولا  ِق عل ينل حل قولته تعتالى َقلالل اِلذن

األمر يحقه حقًا: كان منه على يقين، والحاقة:  ؛ أي ثبت، وحق2
 ، 3النتازلتة والتداهيتة وتطلق على يوم القيامة وجمعها حواق، وستتتتتتتتتتتتتتميت حاقة ألن فيها حواق األمور والثواب

ويقال حق األمر حقًا وحقوقًا: صتتتتتتح وثبت وصتتتتتتدق، ويقال يحق عليك أن تفعل كذا: أي يجب، ويحق لك 

                                                           
لماليين، ل أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد األزدي، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، الجزء األول، الطبعة األولى، دار العلم 1

 .100م، ص1931بيروت، 
  .68سورة القصص اآلية َ 2
 وما بعدها.  910، طبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص1العرب، جالعالمة ابن منظور، لسان  3
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م من أسماء هللا الحسنى والثابت بال شك ويوصأ به فيقال: قول حق، أن تفعل كذا: أي يستوا، والحق اس
 .1ويقال: هو العالم حق العالم: أي متناه في العلم، ويقال أيضًا وهو حق بكذا: أي جدير به

هو الحكم المطابق للواقع يطلق على األقوال والعقائد واألديان والمذاهب، باعتبار  والحق اصـــطالحا :
 .2ويقابله الباطل اشتمالها على ذلك

هو اختصتتاص يقر به الشتترع ستتلطة على شتتيء أو اقتضتتاء أداء من  والحق في االصــطالا الشــرعي
 .4، أو هو اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفاً 3آخر تحقيقًا لمصلحة معينة

فقد أثير بشتتتتتتتتتتتتأن تعريفه جداًل وخالفًا حادًا بين الفقه القانوني،  5القانونيأما الحق في االصـــــــطالا 
فمنهم من ركز في تعريأ للحق على شتخص صاحبه وهم أنصار المذهب الشخصي، حيث يعرفونه بأنه" 

ن ومنهم م "،تلك القدرة أو السـلطة اإلرادية التي يخولها القانون لشخص من األشخاص في نطا  معلوم
به وهؤالء هم أنصتتتتتتتار المذهب الموضتتتتتتتوعي، حيث يعرفون الحق بأنه" فضتتتتتتتل الحق على شتتتتتتتخص صتتتتتتتاح

 ".مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون 

وينظر أصتتحاب المذهب الموضتتوعي إلى الحق من خالل موضتتوعه دون شتتخص صتتاحبه، فاإلرادة 
 ليست جوهر الحق، بل إن المصلحة والغاية هما جوهر الحق.

أ الحق من خالل المزج بين المذهبين الشتتخصتتي والموضتتوعي وذهب فريق آخر من الفقه إلى تعري
ذا كان أصتتتتتتتتتتتتتحاب هذا المذهب قد اتفقوا على المزج، إال أنهم قد  وهؤالء هم أنصتتتتتتتتتتتتتار المذهب المختلط، وا 
اختلفوا في أي العنصتتتتتتتترين اإلرادة أم المصتتتتتتتتلحة تكون لها األهمية وتعقد لها الغلبة، فبعضتتتتتتتتهم يغلب دور 

القدرة اإلرادية المعطاة لشخص من األشخاص في سبيل لحة فيعرف الحق بأنه" عنصر اإلرادة على المص
"، والبعض اآلخر يغلب دور عنصتر المصلحة على اإلرادة  فيعرف الحق تحقيق مصلحة يحميها القانون 

 ".المصلحة التي يحميها القانون وتقدم على تحقيقها والدفاع عنها قدرة إرادة معينةبأنه" 

                                                           
 .168م، ص1011المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، مصر،  1
 .39م، ص1938لكتب العلمية، بيروت، لبنان،، دار ا1علي بن محمد على الزين الشريأ، التعريفات، الجزء األول، ط 2
 د. محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، نظرية التعسأ في استعمال الحق بين الشريعة والقانون، مؤسسة 3

 وما بعدها. 191م، ص1961الرسالة، دمشق، 
 .19م، ص1999، دار القلم، دمشق، 1مي، طد. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه االسال 4
بعدها؛  وما 181م، ص1911، منشأة المعارف، االسكندرية، 5راجع في ذلك تفصياًل كال من: د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، ط 5

كمبيوتر، وال ة للطباعةود. محمد نصر الدين منصور، المدخل للقانون، النظرية العامة في الحقوق، الجزء األول، مكتبة الرسالة الدولي
الحق، المؤسسة  وما بعدها؛ د. نزيه محمد الصادق المهدي، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون ونظرية 15م، ص1999-1000

 .وما بعدها 801م، ص1005الفنية للطباعة والنشر، 
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الحق بأنه" تلك القانونية التي بمقتضتتاها يخول القانون شتتخصتتًا  لدكتور حســن كيرةأســتاذنا اويعرف 
 .1من األشخاص على سبيل االنفراد واالستئثار التسلط على شيء واقتضاء أداء معين من شخص آخر"

 

 ثانيا : الصحة لغة واصطالحا  

االختالل، ويقال قد خالف الستتتقم وذهاب المرض وهي عبارة عن الستتتالمة وعدم  2الصــحة في اللغة
صتتح فالن من علته واستتتصتتح، ويقال صتتح الشتتيء صتتحة: أي بريء من كل عيب أو ريب، فهو صتتحيح 
والجمع أصتتتتتتتحاء، والصتتتتتتتحيح هو الستتتتتتتليم من العيوب واألمراض، ويقال علم الصتتتتتتتحة، وهو فرع من فروع 

رات المغيرة في الطب يعني بدراستتتتتتتتة ما يجب اتخاذه من أعمال لحفو الصتتتتتتتتحة وخاصتتتتتتتتة الوقاية من المؤث
 البيئة.

من الكيفيات النفستتتتتتية وهي ملكة أو حالة تصتتتتتتدر عنها األفعال الموضتتتتتتوع لها  الصــــحة اصــــطالحا :
  معها على المجرى اإلنستتتتتتان، والصتتتتتتحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله َأي 3ستتتتتتليمة أو غير مئوفة

 .5والتوافق االجتماعي وأيضًا هي كل ما من شأنه سالمة البدن َالجسم  والنفا، 4الطبيعي

وتعرف الصحة أيضًا بأنها" حالة التوازن النسبي لوظائأ الجسم الناجمة عن تكيفه مع عوامل البيئة 
المحيطتة به، وهو مفهوم فيه داللة على اتستتتتتتتتتتتتتتاع أبعادها، واعتماد تعزيزها، واالرتقاء بها على الستتتتتتتتتتتتتتالمة 

ها تماعي والثقافي والعالقات مع الغير، ويتوقأ مدلولوالكفاءة الجستتتتتتتمية والعقلية، وارتباطها بالستتتتتتتياق االج
 .6في عبارة أخرى مكافئة على التوافق بين صحة الجسم والنفا والمجتمع في إطار القيم"

 ثالثا : تعريف الحق في الصحة

 في التمتع بأعلى مستتتوى من الصتتحة يمكن بلوغه، اإلنستتانبعد إقرار المجتمع الدولي واعترافه بحق 
تطور مفهوم الحق في الصتتتتتتتحة، وكان ذلك نتيجة النقاشتتتتتتتات الدولية بين المختصتتتتتتتين واللجان في مختلأ 

 المحافل الدولية، حتى أصبح يعني تلك الحالة من الرفاهية التامة بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

                                                           
 .111د. حسن كيرة، المرجع السابق، ص 1
 ؛ المعجم2401ثال ال الحصر كال من: ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، صراجع في تعريأ الصحة لغًة على سبيل الم 2

 .860الوجيز، المرجع السابق، ص
بيروت،  ، دار الفكر المعاصر،1د. محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيأ على مهمات التعاريأ، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط 3

 .113م، ص 1990المجلد األول، 
 .815المعجم الوجيز، المرجع السابق، ص 4
 .659م، ص1961، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 8د. محمد فريد وجدي، موسوعة دائرة معارف القرن العشرين، ط 5
 .11م، ص1991، دار الشروق للنشر والتوزيع، عًمان، األردن،1د. احسان علي محاسنة، البيئة والصحة العامة، ط 6
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 قد اعتمدت تعريفًا واستتعًا للحق في الصتتحة ماعية والثقافيةلجنة الحقو  االقتصــادية واالجتكما أن 
يتمثل في أنه "ال ينبغي فهم الحق في الصتتتتتتتتتتتحة على أنه الحق في التمتع بصتتتتتتتتتتتحة جيدة فقط، فالحق في 

ه في التحكم في صتتتحت اإلنستتتانالصتتتحة يشتتتمل حريات وحقوقًا على حد ستتتواء، أما الحريات فتتضتتتمن حق 
نستتتية واإلنجابية، والحق في أن يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في وجستتتده، بما في ذلك حريته الج

أن يكون في مأمن من التعذيب، ومن معالجته طبيًا أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه، وأما الحقوق 
فتشتتتتتمل الحق في االستتتتتتتفادة من نظام للحماية الصتتتتتتحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناا للتمتع بأعلى 

 ى من الصحة يمكن بلوغه.مستو 

كما أنه حق شامل ال يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب، بل يشمل أيضًا المقومات 
األستتاستتية للصتتحة مثل الحصتتول على مياه الشتترب المأمونة واإلصتتحاا المناستتب، واإلمداد الكافي بالغذاء 

حصتتتول على التوعية والمعلومات فيما يتصتتتل اآلمن والتغذية والمستتتكن، وظروف صتتتحية للعمل والبيئة، وال
بالصتتتتحة، بما في ذلك ما يتصتتتتل منها بالصتتتتحة الجنستتتتية واإلنجابية، ويتمثل جانب هام آخر في مشتتتتاركة 

 .1السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية"

 الثاني المطلب
 أهمية الحق في الصحة

الحق في الصحة على اهتمامًا واسعًا، ال سيما على الصعيد الدولي واالقليمي، وقد تجسد ذلك  يحظ
فيما تضتتتتتمنته المواثيق واالتفاقيات الدولية أو دستتتتتاتير الدول أو المنظمات الدولية واإلقليمية ضتتتتتمن طائفة 

وق كونته من الحق األول الحقوق االقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والثقتافيتتة، وتبرز أهميتة هتذا الحق في أمرين:
 كونه يرتبط بصتتتتتورة مباشتتتتترة مع بعض الحقوق  والثاني، اإلنستتتتتاناألستتتتتاستتتتتية التي تتضتتتتتمنها قوانين حقوق 

وبغض النظر إلى الجيل الذي ينتمي إليه يرتبط ارتباطًا وثيقًا  اإلنساناألخرى، ذلك أن أي حق من حقوق 
هذا من جانب، ومن جانب آخر 2بالحق في الصحة، لذا ال يمكن تناول األخير بمعزل عن الحقوق األخرى 

فتتإن هتتذا الحق يعتتد من الحقوق التي يعتتتد بحمتتايتهتتا لكتتافتتة األفراد بغض النظر عن رابطتهم القتتانونيتتة أو 
 ي سبب آخر.أ لسياسية أو أصولهم العرقية أوانتماءاتهم ا

                                                           
  بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية 11لتعليق العام رقم َا 1

 م.1000والثقافية في دورتها الثانية والعشرون، سنة 
 إلنسان،امثلما يرد في الشرعة الدولية لحقوق  ،ذلك علىاألخرى ويعتمد  اإلنسانيرتبط الحق في الصحة ارتباطًا وثيقًا بإعمال حقوق  2

 ة،والخصوصي ب،التعذيوحظر  والمساواة، التمييز،وعدم  والحياة، اإلنسانية،والكرامة  والتعليم، والعمل، والمسكن، المأكل،بما فيها الحق في 
من الحق  غيرها تتصدى لمكوناتها ال تتجزأفهذه الحقوق والحريات و ، والتنقل ،وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع ،والوصول للمعلومات

بأعلى مستوي من الصحة يمكن "الحق في التمتع  8م، بند رقم 1000  لسنة 11في الصحة. راجع في ذلك تفصياًل: التعليق رقم َ
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 11المادة  ،بلوغه
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وألهمية هذه الحقوق والرتباطها الوثيق بالحق في الصتتتتتتتتتتتتحة ستتتتتتتتتتتتنلقي الضتتتتتتتتتتتتوء على أبرزها مع بيان 
 عالقتها بالحق في الصحة على النحو التالي:

 أوال : الحق في الحياة

اف والحضارات واألعر  في الحياة من أهم الحقوق وأجلها وأقدستها في جميع الشرائع اإلنستانيعد حق 
األخرى  اإلنستتانوال ريب في أن نقول أن حقوق  ل نستتان،فهو من الحقوق األستتاستتية  والقوانين،والدستتاتير 
حيث ستتتتتتعرض الستتتتاللة اآلدمية ويتعرض  ستتتترابًا،وبدون هذا الحق تصتتتتبح الحقوق االخرى  منه،مستتتتتمدة 

 .1يصعب ذلكللفناء وبالتالي سيكون من المستحيل التمتع بالحقوق األخرى أو  اإلنسانبني 

، ولذلك كرستتته الشتترعة الدولية في وثائق أممية، فقد نص اإلنستتانوالحق في الحياة هو عماد حقوق 
م، حيث قررت المادة الثالثة منه على أن 1913عام  اإلنستتتانعلى هذا الحق في اإلعالن العالمي لحقوق 

فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان على شتتتتخصتتتته". كما وحرص العهد الدولي الخاص بالحقوق  " لكل
 .2م على تضمين هذا الحق بين نصوصه وأضفى عليه حماية خاصة1966المدنية والسياسية لعام 

  " أن من المستتتتصتتتوب 6، رأت في تعليقها العام رقم َاإلنستتتانفضتتتاًل عن أن اللجنة المعنية بحقوق 
تتخذ الدول األطراف كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات األطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع، وال  أن

 .3سيما باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية واألوبئة"

فإن العديد من الدساتير الوطنية تشير  –وبالنظر الي أهمية هذا الحق  –وباإلضافة إلى كل ما ذكر 
 حة باعتباره مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة.إلى الحق في الص

الحق في الصتتتتتتتحة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة والموت بشتتتتتتتكل يصتتتتتتتعب  وعليه نســــتطيق القول ب ن
الفصتتل بينهم، فإذا كان الحق في الصتتتحة يفرض على الدول تهيئة الظروف المناستتتبة والمالئمة التي تتيح 

ستتتتوى ممكن من الصتتتحة، ستتتواء كانت هذه الظروف بين ضتتتمان الخدمات لكل فرد امكانية التمتع بأكبر م
الصتتتتتتتتتحية وظروف عمل صتتتتتتتتتحية وآمنة وقدر كافي من المستتتتتتتتتاكن واألغذية واألطعمة الماغذية، فإن غاية 

 والمحافظة عليها. اإلنسانومقصد هذا األمر ألجل ديمومة حياة 
 ثانيا : الحق في بيئة صحية

                                                           
د. ابراهيم شعبان، بحث بعنوان" الحق في الحياة في األراضي الفلسطينية المحتلة"، منشور على الرابط التالي:  1

http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog-post_328.html  
 م.1966  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 6راجع نص المادة َ 2
  من العهد 6م، المادة1931َفي دورتها السادسة عشر عام  اإلنسان  للجنة المعنية بحقوق 6لفقرة الخامسة من التعليق العام رقمَا 3

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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في بيئة خالية من التلوث في الفكرة التي  اإلنستتتتتتتتتتتتتانكانت الخطوة األولى نحو االهتمام الدولي بحق 
م، والذي قرر في مادته األولى أن" ل نستتتتتتتتان حقًا 1911أعرب عنها ألول مرة في مؤتمر استتتتتتتتتكهولم عام 

 ".العيشأساسيًا في تأمين ظروف حياة مرضية في بيئة مناسبة تسمح له بالعيش بكرامة ورغد 

دولة في دساتيرها الوطنية بحق كل مواطن في بيئة مالئمة  180وعلى أثر اعالن استكهولم اعترفت 
وصتتتتتتتتحية، ولعل من أهم األستتتتتتتتباب الجوهرية التي دفعت دول العالم لالهتمام في البيئة هو كونه ضتتتتتتتترورة 

 .1وصحته اإلنسانحتمية يتحقق من خاللها الحفاظ على حياة 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الصتتتتتحة، فالبيئة هي الحالة التي تشتتتتتكل الحد األدنى والحق في البيئة 
للوستتتتط الذي يمكن أن يتالءم مع الحياة الطبيعية ل نستتتتان، وهذا التحديد للحق في البيئة مستتتتتمد من فكرة 

 الحديث عن ، ال ستتتيما عندما يتعلق األمر بمشتتتتمل الصتتتحة العامة والستتتكينة، حيث ال يمكن2العامالنظام 
 .3منهماهذين المشتملين ما لم يتم تحديد البيئة المناسبة لحماية كال 

ة تلوث ، فتدهور البيئة نتيجاإلنستتتانفضتتتاًل عن أن التدهور البيئي يمارا ضتتتغطًا كبيرًا على صتتتحة 
حة صتتتالمياه أو تستتترب االشتتتعاعات أو تلوث األرض بالنفايات والمواد الضتتتارة ينتج عنه آثارًا خطيرة تهدد 

 .4، األمر الذي ينجم عنه العديد من المشاكل الصحية ويعرضه ل صابة بالمرض والعدوى اإلنسان

والعالقة بين الظروف البيئية والحالة الصتتتتتتحية ل نستتتتتتان كانت دائمًا محل اهتمام العاملين في مجال 
تعالج  والمؤتمرات الدولية التيالصحة العامة الدولية، حيث تم تضمينه في العديد من المواثيق واالعالنات 

  من العهد الدولي 1-11شتتتتتتئون البيئة والصتتتتتتحة بصتتتتتتفة عامة، فقد خصتتتتتتصتتتتتتت البيئة بالذكر في المادة َ
الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية على اعتبار أنها إحدى مكونات تدخل الدولة إلعمال 

 الحق في الصحة.
 ثالثا : الحق في السكن المالئم

                                                           
 لبحوثبيئة، منشور بمجلة ا"األساا الدستوري اللتزام جهة اإلدارة بالتدخل الوقائي لحماية البحث بعنوان  د. أميرة عبد هللا بدر، 1

 .11، ص1011، أبريل 51القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
 860ص م،1008، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عًمان، األردن، 1د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، ط  1

 وما بعدها.
 860م، ص1008، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عًمان، األردن، 1د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، ط 2

 وما بعدها.
 .96، صالمرجع السابق ،د. عيد أحمد الحسبان، بحث بعنوان" النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية 3
 7و6 بعنوان" الصحة كحق من حقوق اإلنسان في القانون الدولي"، منشور بمجلة جيل حقوق اإلنسان، العدد، بحث اسحاق بلقاضي 4

 .116، صم1015مايو، أكتوبر 
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عد الحق في الستتتكن المالئم من الحقوق األستتتاستتتية ل نستتتان، فهو يشتتتكل أحد أهم الركائز الجوهرية ي
 اناإلنستتتتتواحستتتتتاستتتتته بكرامته المتأصتتتتتلة فيه، وفي ذات الوقت هو أداة هامة إلعمال حقوق  اإلنستتتتتانلحياة 

 األخرى المدنية والسياسية وكذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

في المجتمع الذي  اإلنستتتتتتتانن المالئم يتعدى شتتتتتتتكل المبنى المادي، ليشتتتتتتتمل عالقة والحق في الستتتتتتتك
يعيش فيته، ويرتبط ارتبتاطتًا وثيقتًا بتتالعتديتتد من الحقوق األخرى كتتالحق في العمتتل، والحق في األمن، والحق 

 .1في الوصول إلى الخدمات، والحق في الصحة

  للجنة 1وطيدة، فقد ربط التعليق العام رقم َوعالقة الصتتحة بالحق في الستتكن المالئم عالقة وثيقة و 
المعنية بالحقوق االقتصتتتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية بشتتتتتتتتتتأن الحق في الستتتتتتتتتتكن المالئم بين توافر الخدمات 
والموارد والهياكل األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية مثل مياه الشتتتتتتتتترب النظيفة وظروف الستتتتتتتتتكن التي تقي األفراد من األخطار 

الصتتتحية والتحرر من األخطار البيئية الضتتتارة بالصتتتحة بوصتتتفها عوامل الصتتتحية، وتوافر خدمات الرعاية 
 أساسية في هذا الحق.

إلى أن المستتتتكن المالئم صتتتتحيًا هو الذي يكون صتتتتالحًا  -آنأ الذكر –كما وقد أشتتتتار التعليق العام 
ح أو غير يللسكن من حيث توفير المساحة الكافية لساكنيه وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والر 

ذلك من العوامل التي تهدد الصحة، ومن المخاطر البنيوية وناقالت األمراض، وهو أيضًا الذي تتوافر فيه 
المرافق األستتتاستتتية الالزمة للصتتتحة واألمن والراحة والتغذية؛ أي الذي تتوافر فيه  الخدمات كالتهوية الجيدة 

حاا والغستتل، ووستتائل تخزين األغذية، والتخلص واإلضتتاءة المناستتبة ومياه الشتترب النظيفة، ومرافق االصتت
 .2من النفايات، وتصريأ المياه، وخدمات الطوارئ 

وقد حثت اللجنة في هذا التعليق العام الدول األطراف بضتتتتتتتتتتترورة تطبيق وبشتتتتتتتتتتتكل شتتتتتتتتتتتامل" المبادئ 
يئي المرتبط البالصتحية للستكن" التي أعدتها منظمة الصتحة العالمية، والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل 

على نحو أكثر تواترًا بالحاالت المستتببة لألمراض في تحليالت الوبائيات؛ أي أن الستتكن وظروف المعيشتتة 
 غير المالئمة والمعيبة تكون بصورة دائمة مرتبطة بارتفاع معدالت الوفيات واإلصابة باألمراض.

 رابعا : الحق في التعليم

المواثيق واإلعالنتات التدوليتة من جهتة والعهود واالتفاقيات الدولية نظرًا ألهميتة التعليم، فتإننتا نجتد أن 
واإلقليمية من جهة ثانية، قد أشتتتتتتتتتتتتارت إلى هذا الحق وجعلته الزاميًا ومجانيًا في مراحله األولى كحد أدنى، 

                                                           
، سلسلة اناإلنس، صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانبحث بعنوان" الحق في السكن المالئم في المواثيق الدولية لحقوق  1

 .3 ، دون سنة نشر، ص2َ واالجتماعية والثقافيةحقوق االقتصادية التثقيأ في ميدان ال
م، 1991 في دورتها السادسة عام واالجتماعية والثقافية  للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 1راجع الفقرة الثامنة من التعليق العام رقم َ 2

 م.1966لعام  والثقافيةواالجتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  11المادة 
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 الجادة في األخذ بالتدرج في توفير التعليم الثانوي  جراءاتوتؤكد على الدول األعضتتتتتتتتاء ضتتتتتتتترورة اتخاذ اإل
زالة كافة العوائق التي تحول دون الحصول عليه وفقًا لمقدرتها االقتصادية.  والعالي بالمجان، وا 

ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
الذي أقر بحق كل فرد في التربية والتعليم، ووجوب توجيه التربية والتعليم إلى االنماء الكامل للشتتتتتتتتخصتتتتتتتتية 

لى توطيد احترام حقوق اإلنسان  .1ساسية األخرى والحريات األ اإلنسانية والحا بكرامتها وا 

فإن العالقة بين الصحة والتعليم عالقة وثيقة وتبادلية، فالصحة الجيدة ل نسان  وعطفا  على ما سبق
يكون لها تأثير كبير على التحصيل العلمي والقابلية على التعليم، حيث أثبتت األبحاث أن ضعأ الوضع 

عن المدرستتتتة وضتتتتعأ األداء داخل الصتتتتأ الصتتتتحي للطلبة من بين األستتتتباب المؤدية إلى ازدياد التغيب 
الدراستي، كما أن التعليم الذي يكستب الطلبة المهارات المتعلقة بالصحة ضروري لسالمتهم البدنية والنفسية 

 .2واالجتماعية

ويشترط إلعمال بعض العناصر الجوهرية للحق في الصحة الوفاء مسبقًا بالحق في التعليم األساسي 
م في ستتتتتتتتياق تناولها 1939حقين وثيقة، وهذا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لستتتتتتتتنة للجميع، فالعالقة بين ال

هتتتتتتتتت ، فقد تناولت هذه االتفاقية جانبًا من الترابط الملحوظ بين -1 -11حق الطفل في الصحة في المادة َ
الة فالحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة والحق في التعليم، إذ أن من بين التدابير الواجب على الدول األطراف اتخاذها لك

حق الطفتل في بلوا أعلى مستتتتتتتتتتتتتتتوى من الصتتتتتتتتتتتتتتحتة يمكن بلوغته، أن تكفل تزويد جميع قطاعات المجتمع  
والستتتيما الوالدين والطفل بالمعلومات األستتتاستتتية المتعلقة بصتتتحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضتتتاعة الطبيعية 

ذه ات على تعليم في هومبادئ حفو الصحة واالصحاا البيئي، والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاع
 .3المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه المعلومات

 

  

                                                           
 م.1966لعام  واالجتماعية والثقافية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 18راجع نص المادة َ 1
لقانونية، ا في الصحة في القانون الدولي"، منشور بمجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنساند. واثق عبد الكريم حمود، بحث بعنوان" حق  2

 .111م، ص1015 ، حزيران 16َ  ، العدد1السنة َ
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/circleofrights.html          الحق في الصحة منشور على الرابط التالي:41رقم َ الوحدة 3
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 الثاني  المبحث
 سس الدولية واالقليمية للحق في الصحةاأل

مما ال شتتك فيه أن االتفاقيات العالمية واإلقليمية والمؤتمرات الدولية قد أولت اهتمامًا بالغًا بالحق في 
قرارها له، بحيث تعتبر القرارات الصتتتادرة من إالصتتتحة، وتضتتتمنت موادها ستتتبل الحفاظ على هذا الحق بعد 

 زم الدول باحترام هذه القواعد، كما، وتلتاإلنستتتتتتانهيئة األمم المتحدة أهم المصتتتتتتادر بالنستتتتتتبة لحماية حقوق 
وأكدت المؤتمرات الدولية تلك الحمية بالنص عليها صتتتتتتتراحة في توصتتتتتتتياتها، وفيما يلي نتعرض بالدراستتتتتتتة 
لالتفاقيات التي تضمنت الحق في الصحة سواء على المستوى العالمي أو المستوى اإلقليمي وعليه سنقسم 

 :هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

 األول  المطلب
 الحق في الصحة في االتفاقات والمواثيق الدوليةتكريس 

 1(OMCمنظمة الصحة العالمية ) دستور-1

ظهر مفهوم الحق في الصحة ألول مرة مع إنشاء منظمة الصحة العالمية، عندما أشار دستورها في 
واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض ديباجته على " أن الصتتتتتحة هي حالة من اكتمال الستتتتتالمة بدنيًا وعقليًا 

أو العجز، وأن التمتع بأعلى مستتتتتويات الصتتتتحة التي يمكن الوصتتتتول إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل 
إنستتتان، يجب التمتع به دون تمييز على أستتتاا العرق والدين أو المعتقد الستتتياستتتي أو الظرف االقتصتتتادي 

 واالجتماعي.

عالمية أيضتتًا أن صتتحة جميع الشتتعوب أمر أستتاستتي لبلوا الستتلم كما وأورد دستتتور منظمة الصتتحة ال
 واألمن وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدول.

ويعد دستتتتتتتور منظمة الصتتتتتتحة العالمية من بواكير المواثيق الدولية التي أكدت على أن التمتع بأعلى 
ع ر الذ دفع غالبية دول العالم للتوقيية، األماإلنسانمستوى ممكن من الصحة هو جزء ال يتجزأ من الحقوق 

على اتفاقيات دولية متعددة تضتتتمن نصتتتوصتتتها الحقوق الصتتتحية بما في ذلك الحق في العيش في ظروف 
 مناسبة للتمتع بالصحة الجيدة.

 

                                                           
ترجع نشأة  إلى اقتراا قدم في مؤتمر سان فرانسيسكو لألمم المتحدة بواسطة دولتي البرازيل والصين لتأسيا منظمة صحة عالمية،  1

يوليو 11يونيو إلى  19وقد حصل هذا االقتراا على قبول كل الدول المشاركة، وقد أقر مؤتمر الصحة العالمية بنيويورك في الفترة بين 
م ودخل حيز النفاذ عند اكتمال عدد التصديقات المنصوص عليها في 1916يوليو عام  11ذي تم التوقيع عليها في ميثاقَدستور   ال
 م.1913أبريل  1الميثاق وذلك في 
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 .1م1491 اإلنسانالعالمي لحقو   اإلعالن-2

مبدأ تمتع األشخاص بمستوى معيشي كاف كضمانة من  اإلنسانلقد أرستى اإلعالن العالمي لحقوق 
  والتي نصت على أن" لكل شخص 1-15َالضمانات المتعلقة بالصحة والسالمة وفق ما تتضمنه المادة 

حق في مستتتوى معيشتتة يكفي لضتتمان الصتتحة والرفاهية له وألستترته، وخاصتتة على صتتعيد المأكل والملبا 
مات االجتماعية الضتتتترورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في والمستتتتكن والعناية الطبية، وصتتتتعيد الخد

حتاالت البطتالتة أو المرض أو العجز أو الترمتل أو الشتتتتتتتتتتتتتتيخوختة، أو غير ذلتك من الظروف الختارجتة عن 
 ارادته والتي تفقده أسباب المعيشة.

كل نسبي صحة بشقد اكتفى باإلشارة إلى الحق في ال اإلنستانويتبين لنا أن اإلعالن العالمي لحقوق 
كونته اقتصتتتتتتتتتتتتتتر على الحق في العالج أكثر منته على الحق في الرعاية الصتتتتتتتتتتتتتتحية المتكاملة والتي يتعلق 

 تحقيقها بمستوى معيشة األفراد والدول على حد سواء.
 م1411الدولي الخاص بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  العهد-3

م من أهم الوثائق القانونية 4666تصادية واالجتماعية والثقافية يعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق االق
تقر الدول . 4" أن علىمنه   42المادة َعلى الحق في الصحة، حيث نصت صراحة الدولية التي نصت 

األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن 
التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة  تشمل-2بلوغه.

 لهذا الحق تلك التدابير الالزمة من أجل:

  العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموًا صحيًا.أ. 
  تحسين جوانب الصحة البيئية والصناعية.ب. 
 الوقاية من األمراض الوقائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها.ج. 
 تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.د. 

  أن هذا العهد يلزم الدول التي أصتتتتبحت طرفًا فيه، 11ويتضتتتتح لنا من خالل استتتتتقراء نص المادة َ
ر بحق كل انستتتان في التمتع بأعلى مستتتتوى من الصتتتحة الجستتتمية والعقلية يمكن بلوغه، كما أوردت أن تق

عتددًا من التتدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد أن تتخذها للممارستتتتتتتتتتتتتتة الكاملة للحق في 
 د.اه هذا العهالصحة، وبالتالي تكون هذه الدول مسئولة عن أي اخالل بمسئولياتها والتزاماتها تج

                                                           
 المتأصلةو  من ديباجة وثالثين مادة تضمنت بيانًا بالحقوق والحريات األساسية الالزمة ل نسان اإلنسانيتكون اإلعالن العالمي لحقوق  1

لغة  800 فيه سواء تعلقت بشخصه أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه، ولقد أصبح هذا اإلعالن والذي ترجم إلى ما يزيد عن
 .ساناإلن مصدر الهام العديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرها، فهو يعد أكثر اإلعالنات انتشارًا في حماية ونشر حقوق 
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فردية أو من خالل المستتتتتتتتتتتتتتاعدات  إجراءاتفكل الدول األطراف في هذه االتفاقية يتعين عليهم اتخاذ 
الدولية والتعاون الدولي الستيما االقتصادية والتكنولوجية حسب أعلى مستوى من توافر المصادر مع األخذ 

من التفاقية ومن خالل الوستتتتتتتتتتتتائل الممكنة و بعين االعتبار تحقيق التقدم الكامل للحقوق المعترف بها هذه ا
 ضمنها عل وجه الخصوص تبني التشريعات.

المادة قد  في بيئة سليمة في هذه اإلنسانوأخيرًا نستطيع أن نقول بأن اعتراف القانون الدولي بحقوق 
 جاء تأكيدا للحق في الصحة.

 1المتحدةاألمم  ميثا -9

أشار إلى الحق في الصحة في العديد من مواده، حيث نصت بمطالعة ميثاق األمم المتحدة نجده قد 
  على ضتتتتتتتتتتتتتترورة انمتتاء التعتتاون التتدولي في الميتتادين االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة واالجتمتتاعيتتة والثقتتافيتتة ب-18المتتادة َ

 والتعليمية والصحية.

  من الميثاق قد أشتتتتتتتتتتتتتارت إلى أن األمم المتحدة تعمل على تيستتتتتتتتتتتتتير الحلول ب-55كما أن المادة َ
ولية واالقتصتتتتادية واالجتماعية والصتتتتحية وما يتصتتتتل بها، وهذا تأكيد واضتتتتح من ميثاق األمم للمشتتتتاكل الد

 المتحدة على أهمية وضرورة حل المشاكل الصحية.

  قد نصت على أن" الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين أ-51فضتاًل عن أن المادة َ  
ة بتبعات دولية واستتعة في االقتصتتاد واالجتماع والثقاف الحكومات والتي تضتتطلع بمقتضتتى نظمها األستتاستتية

 .68والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون ويوصل بينها وبين األمم المتحدة وفقًا للمادة 

ويتضتتتتتتتتح من ذلك أن ميثاق األمم المتحدة قد أكد على ضتتتتتتتترورة أن يكون هناك تواصتتتتتتتتل بين األمم 
 من الميثاق. 68ا الصحية وذلك وفقا ألحكام المادة المتحدة والوكاالت المتخصصة ومن ضمنه

االقتصتتتتتتتتتتتادي واالجتماعي أن يضتتتتتتتتتتتع  للمجلا-1  من الميثاق على" 68وأخيرًا قد نصتتتتتتتتتتت المادة َ
تحدد الشتتروط التي على مقتضتتاها يوصتتل  51اتفاقات مع أي وكالة من الوكاالت المشتتار إليها في المادة 

 االتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. بينها وبين "األمم المتحدة" وتعرض هذه

لى . 1 وله أن ينسق وجوه نشاط الوكاالت المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وا 
 الجمعية العامة وأعضاء "األمم المتحدة".

  من الميثتتاق أنتته قتتد أعطى للمجلا االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي 68من خالل استتتتتتتتتتتتتتتقراء المتتادة َ ويتضـــــــــح لنــا
تماعي الصتالحية التي تخوله بوضتع دراستات وتقارير عن المسائل الدولية في عدة أمور من ضمنها واالج

                                                           
م في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة 1915حزيران/ يونيو عام  16في وقع ميثاق األمم المتحدة  1

 م، ويعتبر النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية جزءًا متممًا للميثاق1915تشرين األول/ أكتوبر عام  11الدولية، وأصبح نافذًا في 
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األمور الصتتتتتتحية، كما أعطى الميثاق لذات المجلا الحق أيضتتتتتتًا في تقديم توصتتتتتتياته في هذا الجانب إلى 
لى أعضاء األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.  الجمعية العامة وا 

نا مدى اهتمام األمم المتحدة بترستتتتيخ الحق في الصتتتتحة وضتتتترورة العمل ل ومن كل ما ســـبق يتضـــح
 األساسية. اإلنسانعلى توفيره للشعوب دون تمييز كونه حقًا من حقوق 

 (Alma-Ata)م 1491الخاص بالرعاية الصحية األولية  آتا-ألما اعالن-5

ة في الرعاية الصتتتتحية األوليعقدت منظمة الصتتتتحة العالمية واليونيستتتتيأ مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا بشتتتتأن 
  عاصمة كازاخستان آنذاك َاالتحاد السوفيتي سابقًا ، وحضر المؤتمر آتا-ألماَ م بمدينة1913أيلول عام 

المؤتمر على أهمية  حكومية، وأكدمنظمة غير  61دولة عضتتتوًا في منظمة الصتتتحة العالمية و 181وفود 
نية وكذلك على مبادئها ونماذجها التنظيمية وآفاق الرعاية الصتتتتتتتتتتتتحية األولية في الخدمات الصتتتتتتتتتتتتحية الوط

 التعاون الدولي في هذا المجال.

الذي حدد الرعاية الصتتتتتتتتتحية األولية كوستتتتتتتتتيلة مناستتتتتتتتتبة لبلوا المرمى  آتا-ألماواعتمد المؤتمر اعالن 
 م.1000المتمثل في توفير الصحة للجميع بحلول عام 

، وأن امكانية بلوا اإلنسانحق أساسي من حقوق وهذا اإلعالن جاء ليؤكد من جديد أن الصحة هي 
أرفع مستتتتتتتوى صتتتتتتحي من أهم األهداف االجتماعية على المستتتتتتتوى الدولي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
بذل مزيد من الجهود من جانب العديد من القطاعات االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتادية األخرى، باإلضتتتتتتتتتتتافة إلى 

 القطاع الصحي.
 م.1443وبرنامج عمل فينا لعام  اعالن-1

 15إلى  11الذي عقد في فيينا خالل الفترة من  اإلنسانصدر هذا اإلعالن عن المؤتمر العالمي لحقوق 
م، وقد جاء ليؤكد التزامه بالمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن 1998يونيو عام 

 .1الدولية التي تدافع عن هذا الحق وغيره من الصكوك اإلنسانالعالمي لحقوق 

كما وأكد هذا المؤتمر على حق المرأة في الحصول على رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلى أوسع نطاق، 
ل بأهمية تمتع المرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية طوا اإلنسانحيث يسلم المؤتمر العالمي لحقوق 

 فترة حياتها.

                                                           
 م، فيينا،1998حزيران/ يونيو عام  15-11، اإلنسان، المؤتمر العالمي لحقوق اإلنساناألمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق  1

 النمسا، منشور على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
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االلقاء غير المشروع للمواد والنفايات السامة والخطرة يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا لحق ويسلم المؤتمر بأن 
كل إنسان في الحياة والصحة، وبناء على ذلك يدعو المؤتمر جميع الدول إلى أن تعتمد االتفاقيات القائمة 

 ير المشروع.ن في منع االلقاء غالمتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السامة والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاو 

وحث المؤتمر الدول االمتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد ال يتفق مع القانون الدولي وال مع ميثاق 
األمم المتحدة يكون من شأنه أن يوجد عقبات أمام العالقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل االعمال التام 

والسيما حق كل شخص في مستوى معيشي مالئم لصحته  اإلنسانوالصكوك الدولية لحقوق  اإلنسانلحقوق 
والسكن وما يلزم من الخدمات االجتماعية، كما وأكد المؤتمر  والرعاية الطبيةورفاهه، بما في ذلك الغذاء 

 .1السياسيعلى أنه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط 

  الثاني المطلب
 الصحة في المواثيق االقليمية تكريس الحق في

لم يقتصتتتتتتتتتتتر االهتمام الدولي بالحق في الصتتتتتتتتتتتحة على النص عليه في االتفاقيات والمواثيق الدولية، 
نما برزت أيضًا على المستوى اإلقليمي منظمات دولية إقليمية تهدف الي تحقيق حماية إقليمية للحق في  وا 

و الرغبة في ايجاد تعاون دولي على المستتتتتتتتوى الصتتتتتتتحة، والهدف األستتتتتتتاستتتتتتتي من وجود هذه المنظمات ه
اإلقليمي بين دول تتشتتتتتابه جغرافيًا واجتماعيًا وستتتتتياستتتتتيًا واقتصتتتتتاديًا، مما يستتتتتاعد على توفير حماية حقيقية 

 وفعالة للحق في الصحة.

لذلك فقد أابرمت على المستوى اإلقليمي العديد من الصكوك اإلقليمية التي تناولت بالنص على الحق 
لصتتتتتتتتتحة وأصتتتتتتتتتبحت معها الدول المنتمية الي هذا اإلقليم ملزمة على احترامه وتنفيذه، ونذكر من هذه في ا

 الصكوك اإلقليمية ما يلي:

 2م1441م والمعدل سنة 1411. الميثا  االجتماعي األوروبي لسنة 1

 حيث مواده،لقتد أكتد الميثتاق االجتمتاعي األوروبي على حمتاية الحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة في العديد من 
 تعهدت الدول األطراف في هذا الميثاق بالتقيد بااللتزامات الموضوعية التي تضمنتها في مواده المختلفة.

                                                           
 م منشور على الرابط التالي:1998، إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام اإلنسانمكتبة حقوق  1

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
 يعد الميثاق االجتماعي األوروبي والبروتوكوالت االضافية الملحقة بع من الصكوك األساسية للمجلا األوروبي في مجال الحقوق  2

 دولة، 16م وصادقت عليه 1965، ودخل حيز النفاذ عام 1961في عام االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد اعتمد هذا الميثاق 
الميثاق،  م اعتمدت صيغة منقحة من هذا1996 ، وفي عام 1995م، 1991م، 1933ولهذا الميثاق ثالث بروتوكوالت اضافية أعوام َ

سابقينَ  صيغة المنقحة بين نصيندولة، وتجمع ال 15م وصادقت عليها 1999يناير عام  1ودخلت الصيغة المنقحة حيز النفاذ في 
 ة.ياإلنسانالحقوق  م، كما وأضفت  هذه الصيغة المزيد من الحماية على العديد من1933الميثاق االجتماعي األوروبي، وبروتوكول عام 
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م على ضتتترورة الحق في ظروف عمل 1996فقد نص الميثاق االجتماعي األوروبي المعدل لستتتنة 
 ل وأصتتحاب العملآمنة وصتحية وأن تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق وبالتشتتاور مع منظمات العما

أن تضتمن الممارستة الفعالة للحق في ظروف عمل آمنة وصتحية، وذلك بوضع وتنفيذ ومراجعة السياسة 
المحلية دوريًا بشتتتأن الستتتالمة المهنية والصتتتحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون الهدف الرئيستتتي لهذه 

مل، ات التي ترتبط أو تحدث أثناء العالسياسة، تحسين السالمة والصحة المهنية، ومنع الحوادث واالصاب
والعمل على تقليل أستتتتتتتتباب األخطاء التي تصتتتتتتتتاحب بيئة العمل، بإصتتتتتتتتدار اللوائح الخاصتتتتتتتتة بالستتتتتتتتالمة 

ات اشتترافية، بتشتتجيع التطوير المتدرج لخدم إجراءاتوالصتتحة، والنص على تنفيذ هذه اللوائح عن طريق 
 .1ة واالستشارية بشكل أساسيالصحة المهنية لكافة العمال مع الوظائأ الوقائي

ضرورة الحق في حماية الصحة وأن تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق  علىكما ونص الميثاق 
بضتتتتتمان الممارستتتتتة الفعالة للحق في الصتتتتتحة ستتتتتواء كان ذلك بطريق مباشتتتتتر أو بالتعامل مع المنظمات 

 االمكان،أستتتتتتتباب اعتالل الصتتتتتتتحة بقدر المناستتتتتتتبة إلزالة  جراءاتوأن تتخذ كافة اإل الخاصتتتتتتتة،العامة أو 
لتوفير التستتهيالت االستتتشتتارية والتعليمية من أجل تنمية الصتتحة وتشتتجيع المستتئولية الفردية في المستتائل 

وكذلك الحوادث  األخرى،واألمراض  المستتتتتتتتتتتوطنة،واألمراض  الوبائية،وللوقاية من األمراض  الصتتتتتتتتتتحية،
 .2االمكانبقدر 

 والطبية،  من هذا الميثاق على حق كل انستتتتتتان في المستتتتتتاعدة االجتماعية 18كما وأكدت المادة َ
وأن تتعهد الدول األطراف في هذا الميثاق من أجل ذلك بضمان منح أي شخص ال يمتلك الموارد الكافية 

 جتماعي،االويكون غير قادر علي تأمين مثل هذه الموارد عن طريق االعانات بموجب نظام الضتتتتتتتتتتمان 
بضتتتمان أال يعاني األشتتتخاص الذين يتلقون مثل  المرض،وكذلك ضتتترورة توفير الرعاية الالزمة في حالة 

 .3هذه المساعدة من تقليص حقوقهم السياسية أو االجتماعية
 م 1491 اإلنساناألمريكي لحقو  وواجبات  اإلعالن-2

 ية،األمريكتفاقيات واإلعالنات في الصتتتتتتتتتحة باالهتمام البالغ في معظم اال اإلنستتتتتتتتتانحق  حظيلقد 
م الذي أكد على أهمية الحق 1913لسنة  اإلنستانيأتي في مقدمتها اإلعالن االمريكي لحقوق وواجبات و 

وأقر بحق كافة المواطنين في التمتع بمستتتتتوى مناستتتتب من الصتتتتحة والمحافظة عليها وذلك  الصتتتتحة،في 

                                                           
 م.1996  من الميثاق االجتماعي األوروبي المعدل لسنة 8نص المادة َ 1
 م.1996وروبي المعدل لسنة   من الميثاق االجتماعي األ11نص المادة َ 2
 م.1996  من الميثاق االجتماعي األوروبي المعدل لسنة 18نص المادة َ 3
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بية وذلك الط واإلستتتتكان والرعايةالصتتتحية واالجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبا  جراءاتعن طريق اإل
 .1المجتمعفي الحدود التي تسمح بها الموارد العامة وموارد 

 –أثناء الحمل وفترة الرضتتتاعة  –  من ذات اإلعالن على أن " لكل النستتتاء 1كما ونصتتتت المادة َ
 لرعاية والمساعدة ".ولكل األطفال الحق في الحماية الخاصة وا

 م1411بنيروبي)كينيا( عام  والشعوب الصادر اإلنساناالفريقي لحقو   الميثا -3

 الصتتتتحة،م إلى أهمية الحق في 1931والشتتتتعوب لعام  اإلنستتتتانلقد أشتتتتار الميثاق االفريقي لحقوق 
  من هذا 1فقد نصتتتتتتتتتتتت المادة َ مواده،ويظهر ذلك جليًا من خالل تضتتتتتتتتتتتمينه لهذا الحق في نصتتتتتتتتتتتوص 

ومن حقه احترام حياته وستتتتتتتتالمة شتتتتتتتتخصتتتتتتتته البدنية  ،اإلنستتتتتتتتانالميثاق على أنه " ال يجوز انتهاك حرمة 
 وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفًا ". والمعنوية،

  منه على أنه " لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشتتخصتتيته القانونية 5ونصتتت المادة َ
كافة أشتتتتتتكال استتتتتتتغالله وامتهانه واستتتتتتتعباده خاصتتتتتتة االستتتتتتترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات  وحظر

 والمعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو المذلة ".

كما وأكد الميثاق على حق كل شخص في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 
كما وأكد الميثاق أن الدول األطراف عليها أن تتخذ التدابير الالزمة لحماية صحة شعوبها وضمان  اليها،

 .2حصولها على العناية الطبية في حالة المرض

وعلى الدولة حمايتها والستتتتتهر  المجتمع،كما وأقر الميثاق أن األستتتتترة هي الوحدة الطبيعية وأستتتتتاا 
مة بمساعدة األسرة في أداء رسالتها كحماية لألخالقيات والقيم على صحتها وسالمة أخالقياتها، وهي ملز 

 .3المجتمعالتقليدية التي يعترف بها 

 م 2009لعام  اإلنسانالميثا  العربي لحقو   – 9

م عبارات هامة تدل على مدى 1001لستتتتتتنة  اإلنستتتتتتانلقد تضتتتتتتمنت ديباجة الميثاق العربي لحقوق 
ث حي خاصة،بصتفة عامة والحق في الصتحة بصفة  اإلنستانحرص الدول األعضتاء على احترام حقوق 

وبأن  ة،الخليقالذي أعره هللا منذ بدء  اإلنستتتتتتتانجاء في الديباجة " انطالقًا من ايمان األمة العربية بكرامة 
ية الستتتتتتامية التي أكدت حقه في حياة اإلنستتتتتتانالوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضتتتتتارات ذات القيم 

 ن الحرية والعدل والمساواة ".كريمة على أسا م

                                                           
 م.1913لسنة  اإلنسان  من اإلعالن االمريكي لحقوق وواجبات 11نص المادة َ 1
 م.1931والشعوب لعام  اإلنسان  من الميثاق االفريقي لحقوق 16نص المادة َ 2
 م.1931والشعوب لعام  اإلنسان  من الميثاق االفريقي لحقوق 13نص المادة َ 3
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  9حيث نصتتت المادة َ الميثاق،في الصتتحة نصتتيب من االهتمام في هذا  اإلنستتانولقد كان لحق 
منه على أنه " ال يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغالل أعضائه دون رضائه 

ية إلنستتتاناللضتتتوابط والقواعد االخالقية و  مع مراعاة عنها،الحر وادراكه الكامل للمضتتتاعفات التي قد تنجم 
ة الطبية الكفيلة بضتمان سالمته الشخصية وفقًا للتشريعات النافذة في كل دول جراءاتوالمهنية والتقيد باإل

 طرف. وال يجوز بأي حال من األحوال االتجار باألعضاء البشرية ".

 حيث ألزم الدول صتتتراحة،لصتتتحة كما وتطرق هذا الميثاق الي حق كل انستتتان في التمتع الكامل با
األطراف بأن تقر بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستتتتتوى من الصتتتتحة البدنية والعقلية يمكن 

ق وعلى مراف األساسية،وكذلك حق كل مواطن في الحصتول مجانًا على خدمات الرعاية الصحية  بلوغه،
 عالج األمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.

 :1ةالتالين تتخذ التدابير أم الميثاق الدول األطراف من أجل تفعيل الحق في الصحة كما وألز 

 إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات وسهولة الوصولتطوير الرعاية الصحية األولية وضمان مجانية  .أ
 بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع االقتصادي. 

 وعالجيًا بما يكفل خفض الوفيات.العمل على مكافحة األمراض وقائيًا  .ب
 نشر الوعي والتثقيأ الصحي. .ج
 مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. .د
 توفير الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. .ه
 مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريأ الصحي. .و
 رة بالصحة. مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضا .ز

  من ذات الميثاق الدول األطراف على ضرورة أن تتخذ كل التدابير الالزمة 10كما ألزمت المادة َ
للحد من االعاقات بكل الستبل الممكنة، بما فيها برامج الصتحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيأ، وأن توفر 

ات، بما فيها اعادة التأهيل لدمجهم الدول األطراف كل الخدمات الصحية المناسبة لألشخاص ذوي االعاق
وأيضتًا حث الميثاق الدول األطراف أن تمكن األشخاص ذوي االعاقات من استخدام جميع  المجتمع،في 

 .2والخاصةمرافق الخدمة العامة 
الي أن هناك العديد من اإلعالنات العربية واالستتتالمية، قد تطرقت  وتجدر االشــارة في هذا الصــدد

والذي  م,0991في االســـــالم  اإلنســـــاناعالن القاهرة حول حقو  نذكر منها  الصتتتتتتتحة،الي الحق في 

                                                           
 م.1001لسنة  اإلنسان  من الميثاق العربي لحقوق 89نص المادة َ 1
 م.1001لسنة  اإلنسانمن الميثاق العربي لحقوق  6، 5، 8  الفقرات 10راجع نص المادة َ 2
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لكل انستتتان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاستتتتد  -  منه على "أ11نص صتتتراحة في المادة َ
 واألوبئة األخالقية تمكنه من بناء ذاته معنويًا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق".

مجتمعه ودولته حق الرعاية الصتتتتتتتتتتتتحية واالجتماعية بتهيئة جميع المرافق  علىل انستتتتتتتتتتتتان لك –ب 
 العامة التي تحتاج اليها في حدود االمكانات المتاحة. 

"تكفل الدولة لكل انستتتتتتان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشتتتتتتتمل  –ج 
 وسائر الحاجات األساسية". ذلك المأكل والملبا والمسكن والتعليم والعالج

 المبحث الثالث
 ساس الدستوري للحق في الصحةاأل

قد أولت اهتمامًا بالغًا بالحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة،  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانإذا كتانتت المواثيق التدولية واإلقليمية لحقوق 
ونظمته على الصتتتتتتتعيدين الدولي واإلقليمي، إال أنها قد ال تكون كافية لضتتتتتتتمان هذا الحق ما لم يرد النص 
عليه في صتلب الدستاتير، فإن تضمين الحقوق والحريات األساسية للفرد في صلب الدستور ال سيما الحق 

يمثل الضتتتمانة الحقيقية والفاعلة لحماية تلك الحقوق والحريات، لذا  -وهو موضتتتوع دراستتتتنا –في الصتتتحة 
فإن االعتراف الدستتتتتتتتتتتتتتوري للحق في الصتتتتتتتتتتتتتتحة يعد عالمة هامة للقيم وااللتزامات الوطنية، فهو يوفر بيئة 
داعمة له، وال ستتيما في الدول متوستتطة الدخل، فضتتاًل عن أنه يعد عامل نجاا وفاعل في االنفاذ القانوني 

 ي الصحة.للحق ف

وعلى الرغم من وجود التنظيم الدستتتتتتتتتوري للحق في الصتتتتتتتتحة في غالبية دستتتتتتتتاتير العالم، إال أن هذا 
التنظيم لم يكن على ذات النهج واألهميتتتتة التي حظى بهتتتتا هتتتتذا الحق في المواثيق واالتفتتتتاقيتتتتات التتتتدوليتتتتة 

ق، حيتتث نجتتد أن الحمتتايتتة قتتد واإلقليميتتة، وهتتذا بتتدوره انعكا على طبيعتتة ونطتتاق الحمتتايتتة المقررة لهتتذا الح
تكون مباشتتترة إذا ما تم االعتراف صتتتراحة بهذا الحق في الوثائق الدستتتتورية، وقد تكون غير مباشتتترة إذا لم 
يكن االعتراف مباشترًا وصتريحًا، وعندئذ تكون الحماية مقررة من خالل استتخالصتها من المناهج التفسيرية 

 ية األخرى ل نسان. للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق األساس

ومن هنا تكمن أهمية هذا المبحث والذي من خالله ستتنلقي الضتتوء على الحماية الدستتتورية للحق في 
الصحة في الدساتير محل المقارنة وبيان كيفية تنظيمها لهذا الحق بغية الوصول إلى النموذج األمثل الذي 

ال يتوقأ دوره على ستتتتتتتتتتتتتتن ة المشتتتتتتتتتتتتتترع الذي يكفتل تمتع وحمتايتة األفراد بهذا الحق، ال ستتتتتتتتتتتتتتيما في مواجه
ويامتنع عليه أيضتتًا أن يصتتدر أي تشتتريع يما  الحق، بلالتشتتريعات الالزمة إلعمال وضتتمان التمتع بهذا 

 هذا الحق أو ينتهكه.

 وعلى هدى ما تقدم سنقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
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 .الدساتير المقارنةحق في الصحة في المطلب األول: ال

 .في القانون األساسي الفلسطيني في الصحةالحق المطلب الثاني: 

 المطلب األول
 الحق في الصحة في الدساتير المقارنة

تتضتتمن الوثائق الدستتتورية في عدد من دول العالم إما نصتتوصتتًا موضتتوعية تكفل الحق في الصتتحة 
المواطنين إلى المحاكم إلنفاذ حقوقهم الدستورية. وقد تكون بشتكل مباشر وصريح، األمر الذي ييسر لجوء 

النصوص الدستورية جاءت لتكرا حقوقًا دستورية أخرى يتم التوسع في تفسيرها ليشمل الحق في الصحة، 
 وهو ما يطلق عليه االعتراف الدستوري غير المباشر بهذا الحق.

ها عددًا من الدول اعترفت صراحة في دساتير  وبالرجوع إلى الوثائق الدستورية، يمكن القول بأن هناك
دســـتور مملكة البحرين لســـنة المعاصتتتترة بالحق في الصتتتتحة، نذكر منها على ستتتتبيل المثال ال الحصتتتتر، 

مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى  لكل-أالذي نص صراحة في المادة الثامنة منه على "  م2112
ية والعالج بإنشتتتتتاء مختلأ أنواع المستتتتتتشتتتتتفيات والمؤستتتتتستتتتتات الدولة بالصتتتتتحة العامة، وتكفل وستتتتتائل الوقا

لألفراد والهيئات إنشتاء مستتشتفيات أو مستتوصفات أو داور عالج بإشراف من الدولة،  يجوز-بالصتحية. "
 ووفقًا للقانون. 

  منه على" تعنى الدولة 18حيث نصتتتتتتتت المادة َم 2112الدســـــتور الدائم لدولة قطر لعام  وكذلك
 وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا للقانون". بالصحة العامة،
  11م  والذي نص في المادة 1996ََالنظام األستتاستتي للدولة لستتنة  دســتور ســلطنة ع مانوأيضتتًا 

منه على أن" تعنى الدولة بالصحة العامتتتتتتة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة، وتسعى لتوفير 
وتشجتتتتتع على إنشاء المستتتتتتشفيتتتتتات والمستوصفتتتتتات ودور العتتتتتالج الخاصتتتتتة  متتتتتواطن،حية لكل الرعاية الص

بتتتتتتتتتإشراف من الدولة ووفقتتتتتتتتتًا للقواعد التي يحددها القتتتتتتتتتانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها 
 ومنع التتلوث عنها".

اء أية تجربة طبية أو علمية على   من ذات الدستور على أنه" ال يجتتوز اجتر 16كما ونصت المادة َ
 أي انسان بدون رضائه الحر". 

قد تناول الحق في الصتتتتتتتحة في العديد من مواده، فقد  م2112الدســـــتور العراقي لســـــنة كذلك نجد 
  منه على أن" أواًل: لكل عراقي الحق في الرعاية الصتتتتتتتتتحية، وتعنى الدولة بالصتتتتتتتتتحة 81نصتتتتتتتتتت المادة َ

 .ية والعالج بإنشاء مختلأ أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحيةالعامة، وتكفل وسائل الوقا
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ثانيًا: لألفراد والهيئات إنشتاء مستتشفيات أو مستوصفات أو دور عالج خاصة، وبإشراف من الدولة، 
 .وينظم ذلك بقانون"

كما وألزم الدستتتتتتتتتتتتتتتور العراقي الدولة بأن تكفل الضتتتتتتتتتتتتتتمان االجتماعي والصتتتتتتتتتتتتتتحي للعراقيين في حال 
 .1البطالةخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو الشيخو 

وضرورة .2الخاصةوقد فرض الدستتور العراقي على الدولة العراقية رعاية المعاقين وذوي االحتياجات 
  من ذات الدستور على أن" أواًل: لكل فرد حق 88توفير العناية الطبية الخاصتة بهم، كما ونصت المادة َ

 .ظروف بيئية سليمةالعيش في 

 ثانيًا: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليهما".

وبأنها يجب أن تمنح للجميع دون تمييز فقد طال حتى  اإلنستتانوالتزامًا من الدستتتور العراقي بحقوق 
األشتتتتتتتتتتتتتتخاص المستتتتتتتتتتتتتتجونين، حيث أكد الدستتتتتتتتتتتتتتتور على أنه ال يجوز الحبا أو التوقيأ في غير األماكن 

 .3المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية

 وأخيرًا أشتتتتتتار الدستتتتتتتور إلى ضتتتتتترورة أن يتم رستتتتتتم الستتتتتتياستتتتتتة الصتتتتتتحية العامة، بالتعاون مع األقاليم
 .4إقليموالمحافظات غير المنتظمة في 

من الحق في الصتتتتتحة، والذي  م2102يناير عام  01أما موقف الدســــتور المصــــري الصــــادر في 
ستتنتناوله بشتتيء من التفصتتيل، فنجده قد اعترف صتتراحة وبشتتكل مباشتتر بالحق في الصتتحة، حيث أفرد لها 

عن  ستوري المصري هذا الحق بمناسبة الحديثنصًا دستوريًا خاصًا ومستقاًل، فضاًل عن تناول المشرع الد
حقوق أخرى واردة في صتتتتتتتلب الدستتتتتتتتور والتي تتعلق بفئة من األفراد كاألطفال والعمال واألشتتتتتتتخاص ذوي 

 االعاقة والمسنين على نحو ما سيأتي ذكره الحقًا.

النص صتتتتتراحة على الحق في الصتتتتتتحة في الدستتتتتتور المصتتتتتتر ستتتتتتالأ الذكر في المادة  ويظهر جلياً 
  منه والتي قررت بأن" لكل مواطن الحق في الصتتتتتتتتحة وفي الرعاية الصتتتتتتتتتحية المتكاملة وفقًا لمعايير 13َ

الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصتتتتتتتتتتتتحية العامة التي تقدم خدماتها للشتتتتتتتتتتتتعب ودعمها 
  .والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل

من الناتج القومي  % 8بة من اإلنفاق الحكومي للصتتتتتتحة ال تقل عن وتلتزم الدولة بتخصتتتتتتيص نستتتتتت
 .اإلجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية

                                                           
 م.1005ي لعام   من الدستور العراق1ف -80راجع نص المادة َ 1
 م.1005  من الدستور العراقي لعام 81راجع نص المادة َ 2
 م.1005ب  من الدستور العراقي لعام  -11فقرة -19راجع نص المادة َ 3
 م.1005  من الدستور العراقي لعام 5ف -111راجع نص المادة َ 4
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شتامل لجميع المصريين يغطى كل األمراض، وينظم القانون  صتحيوتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين 
 .الت دخولهمإسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعد

ويجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشتتتتتكاله المختلفة لكل إنستتتتتان في حاالت الطوارئ أو الخطر على 
 .الحياة

 .وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي

ة بالصتتتتتتحة لرقابوتخضتتتتتتع جميع المنشتتتتتتات الصتتتتتتحية، والمنتجات والمواد، ووستتتتتتائل الدعاية المتعلقة 
 الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص واألهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".

ويتضح لنا من خالل النص الدستوري سالأ الذكر أنه قد شكل اللبنة األولى والبداية الحقيقية لدسترة 
وال انتهاك هذا الحق أو عدم الحق في الصتتتتتتتتتتتتتحة بشتتتتتتتتتتتتتكل مباشتتتتتتتتتتتتتر، وبالتالي ال يمكن بأي حال من األح

 االعتراف به من قبل التشريع والقضاء وأعمال السلطات العامة.

  من الدستور المصري، يتبين لنا أن المشرع الدستوري 13وفي إطار تحليلنا لمضمون نص المادة َ
ة النص ر قد منح هذا الحق لكل المواطنين المصريين دون تمييز فيما بينهم، ويستخلص ذلك من خالل عبا

التي أشارت إلى أنه" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة،...."، كما وأن المشرع 
لم يحدد مضتتتتتمون ومفهوم الصتتتتتحة العامة، وذلك نجده أمرًا طبيعيًا، ألن دور المشتتتتترع الدستتتتتتوري ال يتمثل 

عادي نما يحيل أمر تنظيمه إلى القانون البالتنظيم التفصتتيلي ألية مستتألة ما وال ستتيما الحقوق والحريات، وا  
لبيان حدوده التفصتتتتتتتتيلية، فواجب المشتتتتتتتترع الدستتتتتتتتتوري يتمثل بجعل هذا الحق صتتتتتتتتالحًا للتمتع به في كافة 
المجاالت في المنظومة القانونية للدولة والتي تؤثر بطبيعة الحال على هذا الحق، أما دور المشتترع العادي 

مختلأ الحاالت التي قد يحدث فيها تعارض بين الحقوق عند ممارستها يكمن في وضتع الحلول المناسبة ل
في الواقع العملي، وأن يحدد األهداف التي يتعين تحقيقها من خالل حماية الحق في الصتتتتتتتتحة، وأن يحقق 
المواءمة بين هذا الحق وبين المصتتتتتتالح والقيم والمبادئ والحقوق األخرى المعترف بها والمنصتتتتتتوص عليها 

ناهيك عن دوره في أن يقرر الضمانات الحقيقية للتمتع بهذا الحق أسوة بغيره من الحقوق األخرى  دستوريًا،
 .1دون أن يترتب على التمتع بها مصادرة حقوق أخرى 

وأيضتتتًا يتعين أال يغيب عن أذهاننا دور الفقه والقضتتتاء الدستتتتوري في تحديد مفهوم ومضتتتمون الحق 
 يقوم بتطبيق النصتتوص الدستتتورية التي يضتتعها المشتترع تنفيذاً  في الصتتحة، حيث يتوجب على القضتتاء أن

لواجبها الدستتتتتتتتتتتتتتتوري في حماية الحقوق والحريات، باعتبارها حامية للحقوق والحريات هذا من ناحية، ومن 

                                                           
 .139د. عيد أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البيئة، المرجع السابق، ص 1
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ناحية أخرى إلزام اإلدارة بالوفاء بالتزاماتها التي يفرضتتها عليها القانون بمفهومه الواستتع لجعل ممارستتة هذا 
 والتمتع به حقيقية وفاعلة.الحق 

أيضتتتًا قد حملت في طياتها العديد من اإليجابيات،  نجدها-الذكر ستتتالفة-  13وبالرجوع إلى المادة َ
ومع ذلك فقد اكتنفها أيضتتًا بعضتتًا من المثالب، فمن مميزات هذه المادة أنها نصتتت على ضتتمان الحق في 

ما واشتتتتارت إلى االنتشتتتتار الجغرافي العادل للخدمات الصتتتتحة وفي الرعاية الصتتتتحية وفقًا لمعايير الجودة، ك
الصتتحية، ويستتتخلص ذلك من عبارة "وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصتتحية العامة التي تقدم 

 خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ناع عن تقديم العالج بكافة أشتتتتتتتتكاله المختلفة لكل ومن ايجابيات هذه المادة أيضتتتتتتتتًا أنها جعلت االمت
الت الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، ويدخل مرتكبها في حومة اإنستتتتتتتان في ح

 المسئولية الجنائية، وبالتالي تكفل تعويض المجني عليه من األضرار التي لحقت به من جراء هذا الفعل.

ستتتتتتوري المصتتتتتري الدولة بتحستتتتتين أوضتتتتتاع األطباء وهيئات التمريض وجميع وأخيرًا ألزم المشتتتتترع الد
العاملين في القطاع الصتتتحي، وهذا اتجاه محمود للمشتتترع، كونه يؤدي في نهاية المطاف إلى ضتتتمان أداء 
العاملين في القطاع الصتتتتتتتتتتتتتتحي بانتظام وبكفاءة عالية، األمر الذي يؤدي إلى تطور المنظومة الصتتتتتتتتتتتتتتحية 

 بأسرها.

الدولة بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين  إلزام  أنها نصت على 13مثالب المادة َ أما من
يغطى كل األمراض، على أن ينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدالت 

حي ن الصتتتتتتتتتتتتدخولهم، وفي اعتقادنا أنه كان يتعين على المشتتتتتتتتتتتترع الدستتتتتتتتتتتتتوري النص على أن يكون التأمي
 اجتماعي، ألن ذلك يعنى أنه سيكون غير هادف للربح.

ومن المثالب أيضتتًا أن المشتترع الدستتتوري قد تجاهل دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية 
بالصتحة، ودورها في المشتتاركة في وضتتع الستتياستتات الصتتحية والرقابة على أداء المنظومة الصتتحية، وذلك 

ي من تراقب نفسها، وأخيرًا فقد أشارت هذه المادة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من حتى ال تكون الدولة ه
من الناتج القومي االجمالي تتصتتتتتتتتتاعد تدريجيًا حتى تتفق مع  %8االنفاق الحكومي للصتتتتتتتتتحة ال تقل عن 

اقيات فالمعدالت العالمية، علمًا بأن النستتتتتتتتتتتتتتبة التي يتعين أن تلتزم بها جمهورية مصتتتتتتتتتتتتتتر العربية طبقًا لالت
 من الموازنة العامة للدولة، وهذا ما لم يحققه النص الدستوري الحالي. %15الدولية هي 

  فحسب، 13يقتصر تناوله على ما نصت عليه المادة َ المصري لموالحق في الصحة في الدستور 
ور، تبل قد أشتار المشرع الدستوري إلى هذا الحق بشكل غير مباشر أيضًا في مواطن عدة في صلب الدس

وتعمل على حماية  ....حقوق العمال،  على  منه على أن" تلتزم الدولة بالحفاظ 18فقد نصتتتتتتتتتتتتتتت المادة َ
 ".المهنية،العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط األمن والسالمة والصحة 
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كما وبين الدستتتتتتتور أن لكل فرد الحق في بيئة صتتتتتتحية ستتتتتتليمة، وحمايتها واجب وطني، وألزم الدولة 
 .1الطبيعيةالتدابير الالزمة للحفاظ عليها وعدم اإلضرار بها واالستخدام الرشيد للموارد باتخاذ 

حرمة، واالعتداء عليه، أو تشويهه،  اإلنسان  من ذات الدستتور على أنه" لجستد 60ونصتت المادة َ
أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر اإلتجار بأعضتتتتتتتتائه، وال يجوز إجراء أية تجربة طبية، 
أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لألسا المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى 

 ينظمه القانون".

  أيضتتًا على أن" التبرع باألنستتجة واألعضتتاء هبة للحياة، ولكل إنستتان الحق 61ة َكما ونصتتت الماد
في التبرع بأعضتتاء جستتتده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصتتتية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشتتتاء 

 .آلية لتنظيم قواعد التبرع باألعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"

ية إلنسانارة توفير السكن المالئم واآلمن والصحي، بما يحفو الكرامة وأشتار الدستور أيضًا إلى ضرو 
 .2االجتماعيةويحقق العدالة 

وكاف، وماء  صتتحي  من الدستتتور على أن " لكل مواطن الحق في غذاء 19وكذلك نصتتت المادة َ
كل مستتتتتتتتدام، ة بشتتتتتتتنظيأ، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل الستتتتتتتيادة الغذائي

 وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال".

كما وفرض الدستتتتتتتور على الدولة العناية باألطفال، وضتتتتتترورة تقديم التطعيم االجباري مجانًا، وتوفير 
 .3للطفلاسية الرعاية الصحية واألسرية أو البديلة، إضافة إلى التغذية األس

كما وألزم الدستتتتتتور أيضتتتتتًا الدولة بالعناية بالمعاقين واألقزام وضتتتتترورة توفير الرعاية الطبية الخاصتتتتتة 
 .5ترفيهياً و ، وأوجب أيضًا بضرورة ضمان الدولة لحقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا 4لهم

نماذج الدستتتتاتير التي نصتتتتت صتتتتراحة م يعد من 1011إن الدستتتتتور المصتتتتري لعام  وخالصـــة القول
  وهو 13لنا من خالل استعراض نص المادة َ وبشتكل مباشتر على الحق في الصتحة، وهذا ما ظهر جلياً 

ن المشرع الدستوري المصري قد أشار الى هذا الحق أيعد األساا الدستوري لحماية هذا الحق، فضاًل عن 
رناه آنفًا، ومن ثم يبقى دور المشتتتتترع العادي في بشتتتتكل غير مباشتتتتتر في مواضتتتتتع عدة على النحو الذي ذك

تعزيز هذه الحماية، وبيان مدى التزامه بالحدود والنطاق الفعلي من الحماية والتي أقرها المشترع الدستوري، 
                                                           

 م.1011  من الدستور المصري لعام 16راجع نص المادة َ 1
 م.1011  من الدستور المصري لعام 13راجع نص المادة َ 2
 م.1011  من الدستور المصري لعام 30راجع نص المادة َ 3
 م.1011الدستور المصري لعام   من 31راجع نص المادة َ 4
 م.1011  من الدستور المصري لعام 31راجع نص المادة َ 5
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ال كان محاًل ل لغاء أو االمتناع عن  األمر الذي يحتم عليه عدم مخالفة التشتتتريع لما جاء في الدستتتتور، وا 
 تطبيقه.

  ب الثانيالمطل
 في القانون األساسي الفلسطيني لحق في الصحةا

ذكرنا أنفًا أن دساتير دول العالم قد تتضمن إما نصوصًا موضوعية تكفل الحق في الصحة بشكل مباشر 
وصريح، أو نصوصًا تكرا حقوقًا دستورية أخرى، ولكن يتم التوسع في تفسيرها ليشمل الحق في الصحة، 

 االعتراف الدستوري غير المباشر بهذا الحق.أو ما يطلق عليه 

ة التي لم تنص م وتعديالته نموذجًا للنظم الدستوري1008ويعد القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
على الحق في الصحة، األمر الذي يقودنا إلى البحث عن اإلرادة الضمنية للمشرع صراحة وبشكل مباشر 

أنية والمتروية للنصوص الدستورية ذات العالقة باألهداف االجتماعية الدستوري من خالل القراءة المت
واالقتصادية من خالل عملية التفسير بكافة مناهجه، أو عن طريق ربط النصوص الدستورية ببعضها 
البعض، بغية استخالص أساا دستوري لحماية الحق في الصحة، استنادًا لمنطق الحاجات االجتماعية 

وني ما هو إال انعكاا لتلك الحاجات، فضاًل عن أن القواعد القانونية المشكلة لهذا النظام لكون النظام القان
 .1ما هي إال مرآة تعكا واقع المجتمع بكافة حاجاته، ال سيما الحاجات االجتماعية

فإن الحماية الدستورية الضمنية للحق في الصحة ال يمكن الوقوف عليها إال من  وعطفا  على ما سبق
خالل تحديد وفهم عميق لمشتمالت النظام العام للدولة، فبغير هذا التحديد يصعب الوقوف على النظام 

 الدستوري.

ب الثاني منه م وتعديالته، وبمطالعة البا1008وبالرجوع إلى القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
 ، يتضح لنا أن المشرع الدستوري الفلسطيني لم 88-9والمتعلق" بحقوق الفلسطينيين وحرياتهم" في المواد َ

نما أشار إليه من خالل تناوله  يتناول الحق في الصحة بشكل مباشر، ولم يشر إليه ضمن مادة مستقلة، وا 
فولة، وخدمات التأمين الصحي واالجتماعي، للحقوق األخرى مثل الحق في العمل، ورعاية األمومة والط

 والتجارب الطبية والعلمية.

هل يعني عدم نص المشرع الدستوري الفلسطيني على هذا الحق عدة وهي  الصدد تساؤالتويثور في هذا 
ية؟ إلنساناصراحة وبشكل مباشر في صلب الدستور اهداره لهذا الحق وتجاهله لهذه القيمة االجتماعية 

وكيف يمكن التسليم بقيام هذا الحق دون اعتراف دستوري صريح ومباشر به؟ وكيف يمكن ايجاد أساس 

                                                           
 .263راجع في ذات المعنى: د. عيد أحمد الحسبان، المرجع السابق، ص 1
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دستوري يلتزم به المشرع العادي عند تنظيمه للحق في الصحة, ال سيما وأنه يوجد قانون لحماية الصحة 
 م؟  2112( لسنة 21العامة وهو القانون رقم)

رية لهذا الحق على الرغم من عدم نص المشرع الدستوري لهذا الحق في بداية ال يمكن نفي أي قيمة دستو 
صلب الدستور، وذلك ألن المشرع دائمًا ما يكرا الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمختلأ أنواعها 

م ل السياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية واالقتصادية، وبالتالي لن يكون لهذا التكريا أي قيمة حقيقية ما
 البدنية والنفسية والعقلية قادرة على االستفادة من التمتع بالحقوق والحريات والدستورية. اإلنسانتكن صحة 

أما فيما يتعلق باألساا الدستوري الذي يمكن االستناد إليه للقول بوجود الحماية الدستورية غير المباشرة 
ة، وثانيًا ة فاعلة للوصول إلى إرادة المشرع الضمنيللحق في الصحة، فيتعين اللجوء أواًل إلى التفسير كوسيل

 يمكن االستناد إلى النصوص الدستورية المنظمة للحقوق والحريات العامة، ال سيما الشخصية.

وفيما يتعلق بوسيلة التفسير فإنه من المسلم به والبديهي إقرار عدم فائدة الرجوع إلى داللة المنطوق للقول  
حق في الصحة في فلسطين، ذلك لغياب النص الدستوري الذي يتناول الحق هذا الحق بالحماية الدستورية لل

صراحة وبشكل مباشر، وهذا ما يدفعنا إلى االستناد إلى داللة المفهوم للنصوص الدستوري التي تناولت 
  16الحقوق والحريات في القانون األساسي الفلسطيني، فمثاًل نجد أن المشرع الدستوري نص في المادة َ

على أنه" ال يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما ال يجوز 
وينظم القانون أحكام نقل  إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية إال بموجب قانون.

 ية المشروعة".اإلنساناألعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي لألغراض 

القانون خدمات التأمين االجتماعي  ينظم-1  من ذات القانون التي تقضي بأن"11نص المادة َ وكذلك
أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى والمتضررين  رعاية-1والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.

 يوالمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصح
 واالجتماعي".

  من القانون األساسي الذي يقرر بأن" تنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة 15/1وأيضًا نص المادة َ
 للجميع ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية الصحية واالجتماعية،...".

ي يعد من الذإن هذه النصوص الدستورية آنفة الذكر تشكل األساا الدستوري لحماية الحق في الصحة، و 
الحقوق االجتماعية التي تفرض على الدولة التزامات ايجابية تتمثل بكافة األعمال والنشاطات التي يتعين 
على الدولة القيام بها من أجل توفير الصحة والسالمة العامة لألفراد بما في ذلك اتخاذ كافة الوسائل الالزمة 

يلزم لمكافحتها في حال وقوعها، كما أن هذا الحق يفرض  للوقاية من انتشار األوبئة واألمراض واتخاذ ما
على الدولة التزامات سلبية تتمثل بعدم قيام الدولة بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى هدر ضمانات الصحة 

 العامة لألفراد.
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أنه على الرغم من أهمية تكريا الحماية الدستورية غير المباشرة للحق في الصحة، إال  نخلص مما تقدم
ن االعتراف الدستوري الضمني لهذا الحق وربطه بالحقوق الدستورية المحمية بشكل صريح يعد اعترافًا أ

 رادة مفسر النصوص الدستورية ذات العالقةإغير كاف، وذلك نظرًا لضيق هذه الحماية كونها تعتمد على 
ي وقت الحق د يتنكر لها فبالحقوق الدستورية المحمية مباشرة، وبالتالي قد يعترف بها في وقت معين، وق

في الدول التي ال تأخذ بفكرة الرقابة المركزية على دستورية القوانين، أو التي تأخذ بفكرة السوابق القضائية، 
وعليه يمكن القول بأن هذه الحماية قاصرة وجزئية، ألنها تهدف في حقيقة األمر إلى حماية النصوص 

 لحق في الصحة كقيمة دستورية مستقلة عن تلك الحقوق.الدستورية المنصوص عليها، وليست حماية ا

م وتعديالته نصًا مستقاًل يقرر 1008ويرى الباحث ضرورة أن يتضمن القانون األساسي الفلسطيني لسنة 
صراحة وبشكل مباشر الحق في الصحة، باعتباره أحد الحقوق األساسية ل نسان، وبالتالي سيتحقق لهذا 

حقوق األخرى الواردة في صلب القانون األساسي العديد من المميزات واآلثار الحق شأنه في ذلك شأن ال
 :1القانونية التالية

ن الحق في الصحة سيكون له ذات القيمة الدستورية التي تتمتع بها النصوص الدستورية، فضاًل عن إ -1
بهذا الحق إال  المسااتمتعه بالثبات واالستقرار الذي تتمتع به النصوص الدستورية والمتمثلة في عدم 

مطولة ومعقدة تشكل ضمانة في حد  إجراءاتالالزمة دستوريًا لتعديل الدستور، وهي  جراءاتطبقًا ل 
 ذاتها.

والواردة في الدستور ال سيما الحق في الصحة هي نصوص  اإلنسانإن النصوص المتعلقة بحقوق  -1
يتعين  عن السلطة التشريعية، وبالتالي دستورية تسمو بذلك عن النصوص القانونية األخرى التي تصدر

على كافة السلطات في الدولة عند ممارستها الختصاصاتها أن تلتزم بتلك النصوص الدستورية وتعمل 
على مقتضاها بما يضمن عدم المساا بها أو مخالفتها أو تعديلها من خالل النصوص القانونية األدنى 

 مرتبة منها.
ريًا من شأنه أن يساعد في تكملة النقص وسد الثغرات والغموض الذي إن إقرار الحق في الصحة دستو  -8

يشوب التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة، فذلك الحق ال ينفذ بذاته فنفاذه يتطلب تدخل المشرع لتحديد 
 هذا الحق وضوابط مباشرته من قبل األفراد. إطار

 يمنح األفراد وكذلك منظمات الصحة غيرإن االعتراف الدستوري الصريح والمباشر للحق في الصحة  -1
الحكومية األساا القانوني للدفاع عن الصحة، والتصدي لكافة المشروعات والنشاطات التي توثر على 

 ، وذلك حتى لو تقاعست الدولة عن إصدار القوانين الالزمة لحماية الصحة.اإلنسانصحة 

                                                           
 خاطر، الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة اإلنسانية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة سأراجع في ذلك كال من: د. شريأ يو  1

 وما بعدها. 11وما بعدها؛ د. أميرة عبد هللا بدر، المرجع السابق، ص 19م، ص1009-1003العربية،
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دستور بصفة عامة، والنصوص المتعلقة دور المحكمة الدستورية العليا الهام في حماية نصوص ال -5
نظمة بصفة خاصة، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح واأل اإلنسانبحقوق 

وغيرها، فإذا صدر قانون عن السلطة التشريعية وكان مشوب بعيب الدستورية لمخالفته لنصوص الدستور 
ره من النصوص الدستورية، فإن المحكمة الدستورية في الصحة أو غي اإلنسانالمتعلقة بحماية حق 

ستقضي بعدم دستورية القانون لمخالفته النص الدستوري، ويترتب على هذا الحكم وقأ العمل بالقانون 
المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وامتداد األثر الرجعي للحكم إلى 

 يوم صدور القانون.
ن خالل تصدي المحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية القوانين المطعون عليها والمتعلقة أنه م -6

، ستتمكن في حدود اختصاصها من تفسير الحقوق والحريات المنصوص عليها اإلنسانبمبادئ حقوق 
لكن و بالدستور واستخالص مجالها ومداها وما يتصل بها من حقوق أخرى قد يكون غير منصوص عليها 

 تحتويها تلك الحقوق والحريات في حدود مضامينها المستقرة دوليًا.
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية بقرارات ملزمة سيضمن كذلك أن  -1

 وحرياته إذا لزم األمر في ضوء النصوص اإلنسانيتم تفسير النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق 
توفر به مر الذي سيوالقواعد المقررة في هذا الشأن، وهو األ جراءاتالدستورية المنظمة لها، وذلك وفقًا ل 

استقرار التطبيقات القضائية لتلك الحقوق والفصل في المنازعات الدائرة حولها من خالل القرارات التفسيرية 
تي قد تصدرها المحكمة الدستورية وتلزم بتطبيقها الجهات والهيئات القضائية عند للنصوص التشريعية ال

 ممارستها الختصاصاتها.

 الخــاتمة

من استعراض جوانب البحث المختلفة، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  –هللا  بعون -االنتهاءوبعد 
 والتوصيات، وهي على النحو التالي:

 أوال : النتائج

، إلنسانايعتبر الحق في الصحة من الحقوق األساسية االجتماعية التي تتضمنها قوانين حقوق  .1
البعد الفردي ويتمثل في حماية كيان الفرد سواء تعلق األمر بحماية  أولهما وهو حق ذو بعدين

مثل فهو البعد الجماعي والذي يت الثانيحياته أو سالمته البدنية والنفسية والعقلية، أما البعد 
 بااللتزامات التي يفرضها هذا الحق على الدولة لتأمين الصحة العامة لجميع المواطنين.

لك أن الحقوق األخرى، ذ العديد منبصورة مباشرة مع و  يرتبط الحق في الصحة في عالقة تبادلية  .1
بالحق  ارتباطًا وثيقاً  ه يرتبطوبغض النظر إلى الجيل الذي ينتمي إلي اإلنسانأي حق من حقوق 

  في الصحة.
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يعد من الحقوق التي يعتد بحمايتها لكافة األفراد بغض النظر عن رابطتهم  في الصحة الحق  .8
 ي سبب آخر.أ القانونية أو انتماءاتهم السياسية أو أصولهم العرقية أو

نص مية، كما وقد تم الالحق في الصحة يحظى باالعتراف في العديد من المواثيق الدولية واإلقلي .1
 عليه في غالبية دساتير العالم.

شامل  ، بل هو حقحسبال ينبغي فهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بصحة جيدة ف .5
يشمل المقومات األساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة واإلصحاا المناسب، 

والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن والتغذية 
 .التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية واإلنجابية

تتضمن الوثائق الدستورية في عدد من دول العالم إما نصوصًا موضوعية تكفل الحق في الصحة  .6
المواطنين إلى المحاكم إلنفاذ حقوقهم الدستورية.  بشكل مباشر وصريح، األمر الذي ييسر لجوء

وقد تكون النصوص الدستورية جاءت لتكرا حقوقًا دستورية أخرى يتم التوسع في تفسيرها ليشمل 
 الحق في الصحة، وهو ما يطلق عليه االعتراف الدستوري غير المباشر بهذا الحق.

لى عديد من المميزات، فهو يشكل قيدًا عإن االعتراف الدستوري الصريح بالحق في الصحة يحقق ال .1
المشرع العادي، من خالل التزام األخير بحدود اإلرادة الصريحة للمشرع الدستوري، عندما يتولى 
عملية سن القوانين المنظمة لهذا الحق والتي تبين األحكام التفصيلية له، كما وأنه يعد ضمانة 

يعد عامل نجاا وفاعل في االنفاذ القانوني للحق  حقيقية وفاعلة لحماية هذا الحق، فضاًل عن أنه
 .في الصحة

  التوصيات:ثانيا : 

ضرورة وضع تعريأ دقيق ومحدد للحق في الصحة، وذلك ألن التعريأ الذي قدمه المجتمع الدولي  .1
 قد يكون مبالغ فيه، ألنه من الصعب االلتزام به والعمل به ال سيما في دول العالم الثالث.

يتعين العمل على خلق وعي عام قوي ومؤثر يستطيع أن يساهم في عملية تطوير الحق في الصحة  .1
على النحو الموجود في الدول الديمقراطية المتقدمة، باعتباره حق انساني أساسي ال يمكن في فلسطين 

ن طريق ع للشعب االستغناء عنه، ويكون ذلك من خالل العمل على تنمية الوعي السياسي واالجتماعي
كافة برفع الثقافة وتطوير التعليم لديهم، وضرورة مشاركتهم في الحكم عن طريق التعبير عن آرائهم 

 االتصال الجماهيرية المختلفة. وسائل
تعزيز التعاون مع كافة وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، نظرًا لدورها الفعال في توعية الفرد بالحق  .8

 في الصحة.
م وتعديالته نصًا مستقاًل يقرر صراحة 1008قانون األساسي الفلسطيني لسنة ضرورة أن يتضمن ال .1

وبشكل مباشر الحق في الصحة، باعتباره أحد الحقوق األساسية ل نسان، وبالتالي سيتحقق لهذا الحق 
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شأنه في ذلك شأن الحقوق األخرى الواردة في صلب القانون األساسي العديد من المميزات واآلثار 
  .على نحو ما ذكرناه في ثنايا هذا البحث ة الهامةالقانوني
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 المراجـــق

 أوال : القران الكريم

  .68سورة القصص اآلية َ  -1

 معاجم وقواميس اللغة العربيةثانيا : 

أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد األزدي، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير بعلبكي، الجزء األول،  -1
 م.1931األولى، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة 

 ، طبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر.1العالمة ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 م.1011المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، مصر،  -8

 ثالثا : المؤلفات العامة والمتخصصة

، دار الشروق للنشر والتوزيع، عًمان، 1اسنة، البيئة والصحة العامة، طد. احسان علي مح -1
 م.1991األردن،

  م.1911، منشأة المعارف، االسكندرية، 5د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، ط -1
د. شريأ يوسأ خاطر، الحماية الدستورية لمبدأ الكرامة اإلنسانية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار  -8

 م.1009-1003العربية،النهضة 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي بن محمد على الزين الشريأ، التعريفات، الجزء األول، ط  -1

    م.1938لبنان،
، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عًمان، 1د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، ط -5

 م.1008األردن، 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1منظمات الرعاية الصحية، طد. فريد توفيق نصيرات، إدارة  -6

 م. 1003عملان، األردن، 
، 1د. محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيأ على مهمات التعاريأ، تحقيق د. محمد رضوان الداية، ط -1

 م.1990دار الفكر المعاصر، بيروت، المجلد األول، 
طان الدولة في تقييده، نظرية التعسأ في استعمال الحق بين د. محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سل -3

 م.1961الشريعة والقانون، مؤسسة الرسالة، دمشق، 
، دار المعرفة للطباعة والنشر، 8د. محمد فريد وجدي، موسوعة دائرة معارف القرن العشرين، ط -9

 م.1961بيروت، لبنان، 
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العامة في الحقوق، الجزء األول، مكتبة د. محمد نصر الدين منصور، المدخل للقانون، النظرية  -10
 م.1000-1999الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، 

، دار القلم، دمشق، 1د. مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه االسالمي، ط -11
 م.1999

 ، المؤسسةد. نزيه محمد الصادق المهدي، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون ونظرية الحق -11
 م. 1005الفنية للطباعة والنشر، 

 الدوريات والبحوثرابعا : 

في القانون الدولي"، منشور بمجلة  اإلنساناسحاق بلقاضي، بحث بعنوان" الصحة كحق من حقوق  -1
 م.1015مايو، أكتوبر  1و6، العدد اإلنسانجيل حقوق 

ة جهة اإلدارة بالتدخل الوقائي لحماي األساا الدستوري اللتزامبحث بعنوان" د. أميرة عبد هللا بدر،  -1
، أبريل 51البيئة، منشور بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

1011. 
، صادر عن المركز اإلنسانبحث بعنوان" الحق في السكن المالئم في المواثيق الدولية لحقوق  -8

 ، دون 1التثقيأ في ميدان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةَ، سلسلة اإلنسانالفلسطيني لحقوق 
 سنة نشر.

د. عيد أحمد الحسبان، بحث بعنوان" النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية"، دراسة   -1
 .م1001، 1، العدد 83تحليلية مقارنة، منشور بمجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

حمد عبد هللا محمد الركن، بحث بعنوان" التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة"، منشور د. م -5
بمجلة الشريعة والقانون، كلي الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثامن، 

 م.1991نوفمبر،
لة ون الدولي"، منشور بمجفي الصحة في القان اإلنساند. واثق عبد الكريم حمود، بحث بعنوان" حق  -6

 م. 1015 ، حزيران 16 ، العدد 1َجامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة َ

 التقارير والتعليقات الدولية خامسا :

  بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الصادر عن 11َالتعليق العام رقم -1
 م.1000دورتها الثانية والعشرون، سنة اللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 

  للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في دورتها السادسة 1َالتعليق العام رقم -1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  11م، المادة 1991عام 

 م.1966



 

 

77 

  6م، المادة1931َفي دورتها السادسة عشر عام اإلنسانعنية بحقوق   للجنة الم6التعليق العام رقمَ -8
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 سادسا : المواقق اإللكترونية

        اإلنسان،، المؤتمر العالمي لحقوق اإلنساناألمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق   -1
 فيينا، النمسا، منشور على الرابط التالي:م، 1998 عامحزيران/يونيو  11-1

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
د. ابراهيم شعبان، بحث بعنوان" الحق في الحياة في األراضي الفلسطينية المحتلة"، منشور على   -1

 الرابط التالي:
 http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog-post_328.html  
 منشور على الرابط التالي: م1998عالن وبرنامج عمل فيينا لعام ، إ اإلنسانمكتبة حقوق   -8
 http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، منشور على الرابط اإلنسانمكتبة حقوق   -1

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGrighttohealth.htmlالتالي: 
 لي: منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة، منشور على الرابط التا  -5

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/ 
   الحق في الصحة منشور على الرابط التالي:11الوحدة رقم َ  -6
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