
 سيده لطيفه حسيني1؛ ناهيد محمدزاده2

چکيده1 2
يکي از اعمال عبادي ـ سياســي، که جايگاه ويژه اي در اســالم دارد، حج است. در اين ميان، 
حق سالمتي حاجيان در طول اعمال مناسک حج، عاملي مهم و تأثيرگذار تلقي مي گردد. ازاين رو 
مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي، ضمن پاســخ به ســؤال »چيستي ابزارهاي تضمين 
حق ســالمت حجاج در مکتب اســالم و نظام حقوق بشر«، به بررسي ســازوکارهاي حمايتيـ  
حقوق بشري در زمينه حق سالمت در مناسک حج مي پردازد. بنابراين هدف اين مقاله، بررسي 

تحليلي ابزارهاي تضمين حق سالمت در دو نظام مختلف است. 
بررسي ها نشــان مي دهد علي رغم تفوق و تفضل قوانين اســالمي و وجود کنوانسيون ها و 
حمايت هاي حقوقــي بين المللي، حمايت هــاي حقوقي دولت ميزبان )عربســتان( نواقص و 
کاستي هايي دارد. با اين حال جهت تضمين حق سالمت حجاج و مقابله با موانع و چالش هاي 
روبه رو، بازنگري در فقه پوياي تشيع، اجتهاد ديني، همفکري و همگرايي دولت هاي مسلمان، به 

ويژه دولت عربستان، در اين حوزه الزم مي نمايد.
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ابزارهاي تضمين حق سالمت حجاج در 
آموزه هاي فقهي و اسناد حقوق بشري
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مقدمه 

حج تجلي روح عبادت، بندگي و اجتماع سياســيـ  عبادي دينداران است و در 
رفع مشــکالت منطقه اي و جهاني، وحدت اديان الهي و نهايتاً صلح جهاني نقش 
بســزايي دارد. حضور پرشور مســلمانان در حج، در گرو تأمين امکانات و ايفاي 
تعهدات حقوق بشــري دولت عربستان اســت. در اين ميان حق سالمت، يکي از 
حقوق بنيادين بشــر است؛ زيرا الزمه حيات و حيثيت ذاتي انسان است و در رشد 
انســان نقش دارد. از سويي توفيق حضور و انجام مطلوب مناسک حج نيز در گرو 
مصونيت )مائده: 2(، سالمتي و رعايت بهداشت حجاج است؛ به همين دليل، اسالم 
به حق ســالمت و آگاهي از اصول بهداشــتي تأکيد کرده و به آن جايگاه ويژه اي 
بخشيده است. همچنين در اســناد حقوق بشري نظام بين الملل نيز به جايگاه حق 
ســالمت و بهداشت توجه شده است؛ به  طوري  که امروزه اجرا و پايبندي بدان از 
تعهدات دولت ها به شمار مي آيد و در صورتي که نقض آنها اثبات شود، با استناد به 
قانون مسئوليت مدني، قابليت طرح دعوي و پيگيري در مراجع قضايي بين المللي، 

و مطالبه خسارات براي زيان ديدگان را دارد.

در موضــوع مورد بحث، دولت عربســتان ميزبان بزرگ تريــن اعمال عباديـ  
اجتماعي دينداران اســت و از منظر حقوق بين الملل، تعهدات و تکاليفي بر عهده 
دارد. لذا انتظار مي رود دولت عربستان ضمن پايبندي به اصول و آموزه هاي اسالمي 
و ديگر مقررات بين المللي، حقوق انســاني حجاج، به ويژه حق ســالمت آنان، را 

تضمين کند.

ازاين رو مقاله حاضر با هدف »بررســي حق سالمت حجاج در مناسک حج در 
آموزه هاي فقهي و اسناد حقوق بشــري« با روش توصيفي ـ تحليلي و چارچوب 
نظري به نگارش درآمد. مقاله در ســه بند در جهت پاسخگويي به اين سؤال است 
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که »حمايت هاي حقوق بشــري از حق سالمت حجاج در مکتب اسالم )ثقلين( و 
حقوق بشر چيست؟ و دولت عربستان، به عنوان دولت ميزبان، چه مسئوليتي در اين 
خصوص دارد؟« بنابراين براي تبيين موضوع، ابتدا به نحوه تحقق حق ســالمت در 
منابع اسالمي و اسناد حقوق بشري توجه شده و سپس موضوع سالمتي، که حقي 
بشــري است، بررسي گرديده است تا در پرتو آن ماهيت تعهدات دولت عربستان، 

نسبت به حق سالمت، آشکار گردد. 

بند اول: چگونگي تعيُّن حق سالمت در منابع اسالمي و اسناد حقوق بشري

براي تضمين يک حق و تعبيه ســازوکارهاي حمايتي آن الزم است حق متعين 
گردد. تــا زماني که به وجود حق در چارچوب يک منبع حقوقي الزام آوار تصريح 
نشده باشد، نمي توان مدعي رعايت، و در صورت نقض آن مدعي جبران خسارت 
بود؛ به اين ترتيب در اين قســمت بررسي خواهد شد که در کدام منابع اسالمي و 
اســناد حقوق بشري به حق بر سالمت، به  طور کلي، و حق بر سالمت حجاج، به 
 طور خاص، تصريح شــده است تا سپس ابزارهاي تضمين و حمايتي حق مذکور 

مشخص گردد. 

قرآن کريم بر ضرورت حق ســالمت و اهميت آن در زندگي دنيوي و اُخروي 
اشــاره هاي فراوان دارد. حفظ ســالمتي، در نظام اجتماعي، بخشــي از مسئوليت 
همگاني اســت و آحاد جامعه بايد براي حفظ کرامت انساني )اسراء: 70(، صيانت 
از نفس )بقره: 195(، بقاي نســل، قدرت بر انجام وظايف ديني و کسب فيوضات 
و رضوان الهي، اصول بهداشــتي را رعايت کنند. جامع نگري دين اسالم در حوزه 
سالمت سبب شده است تا الزامات و بايسته هاي اين حوزه در قالب فرامين فردي 
ـ اجتماعي در آيات قرآن )مؤمنون: 115( منعکس گردد؛ قوانين و مقرراتي که همه 
حوزه هاي جسمي و جنسي، خواب، سالمت روحي و رواني، خوراک و پوشاک و 
همه جنبه هاي فردي و اجتماعي را شامل مي شود؛ چنان که حفظ اعضا و جوارح، که 
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امانت هاي الهي هستند )يونس: 31؛ بقره: 116؛ بلد8ـ  9(، نيز از ويژگي هاي برجسته 
مؤمنان معرفي شده )معارج: 32( و مراقبت از آن سبب خشنودي الهي )بقره: 222(، 
کسب کماالت معنوي و حفظ ارزش هاي اخالقي )بقره: 172(، افزايش نعمت )سبأ: 
15( و نهايتــاً تکامل و قرب مؤمن مي گردد. از طرفي بي پروايي در خصوص حفظ 
اعضا و جوارح، نمونه و مصداقي از ظلم و ضرر بر نفس دانسته شده است. )بقره: 

 )57

جامعه جهاني پس از جنگ جهاني دوم و با تأسيس سازمان ملل، با وجود اسناد 
پراکنده حقوق بشري، به  طور مشخص بر احترام و تشويق به حقوق بشر، به  طور 
کلي تأکيد کرد. حقوق بشر به معناي امتيازات کلي است که هر فرد طبعاً داراي آن 
است. اين امتيازات، در صورت تحقق، معيار واقعي مشروعيت و مالک محدوديت 
اقتدار دولت در قبال افراد اســت. حقوق بشــر، که از دو قــرن پيش به نظام هاي 
موضوعه راه يافته، در حال حاضر دچار تحول شده و در نتيجه در مباني کالسيک 

»حاکميت«، دگرگوني هايي پديد آورده است. )فلسفي، 1375، ص95(

تشــويق به احترام به حقوق بشــر و آزادي هاي اساسي، يکي از اهداف تأسيس 
سازمان ملل است. به عنوان نمونه در منشور ملل متحد آمده است: 

حصول همکاري در حل مســائل بين المللي که داراي جنبه هاي اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي يا بشردوســتي اســت و در پيشبرد و تشويق احترام به 
حقوق بشــر و آزادي هاي اساســي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، 
جنس، زبان يا مذهب... و سازمان ملل همچون مرکزي براي هماهنگ کردن 
اقداماتي که ملل جهت حصول هدف هاي مشترک معمول مي دارند، تأسيس 

مي گردد. )منشور ملل متحد، 1945، ماده 1( 

مقدمه منشــور ملل متحد بر حقوق اساســي بشــر، حيثيت و ارزش شخصيت 
انســاني، تســاوي حقوق مرد و زن و همچنين تساوي بين ملت ها، اعم از کوچک 
 و بزرگ، تأکيد دارد و محور اصلي آينده را بشــريت مي داند. حق بر ســالمت نيز 
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از جمله حق هاي بشــري و در زمره حقوق اقتصــادي، فرهنگي و اجتماعي قرار 
مي گيرد که اسناد مختلف در حوزه حقوق بشر بر تحقق و تضمين آن تأکيد کرده اند. 
در اين قسمت براي بيان چگونگي تضمين اين حق در دو منبع اسالمي و بين المللي، 
ابتدا به نحوه تصريح اين حق در آموزه هاي اســالمي و سپس اسناد حقوق بشري 

پرداخته خواهد شد.

1. حق سالمت در منابع اسالمي

در اين قسمت حق سالمت در منبع زالل وحي، قرآن کريم، و سيره و سنت نبوي 
و علوي و فقه بررسي مي شود.

الف( اصول حمايتي ـ حقوقي حق سالمت در قرآن کريم 

رعايت حق بهداشت و سالمت، از جمله حقوقي است که در قرآن کريم به انواع 
مختلفش اشاره شده است. در اين قسمت به ذکر مصاديق حق بهداشت و سالمت 

خواهيم پرداخت.

يک ـ بهداشت غذا 

قرآن کريم در آيات متعدد به اهميت روزي حالل )نحل: 14(، طيب )بقره: 169( 
و پاکيزه )اعراف: 32؛ بقره: 168؛ مائده: 77و78( اشــاره دارد و به دليل تأثير غذاي 
حــالل و پاکيزه يا حرام در عمل )شــوري: 30( و زندگي دينداران، پس از معرفي 
انواع غذاها و خوردني ها ـ از جمله ســير، عــدس، پياز)بقره: 61(، مرغ، ترنجبين 
)اعراف: 160(، حبوبات )الرحمن: 12(، آبزيان، ميوه ها )مائده: 69؛ رعد: 2(، خرما، 
انگور )يس: 34؛ نحل: 67؛ مومنون: 19(، انجير و زيتون )تين: 1( ـ به اســتفاده از 
نوشــيدني هاي ســالم و گوارا )نحل: 66( و غذاي پاکيزه )اعراف: 22؛ بقره: 168(، 
طيب )اســراء: 70؛ اعراف: 32؛ نحل: 114( و حالل )جاثيــه: 16؛ بقره: 172(، که 
ســازگار با طبع انسان است، )بقره: 168؛ مائده: 4( تأکيد مي کند. همچنين بر تفکر 
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در کيفيت غذا )عبس: 24؛ کهف: 19( و نعمت سالمت و منشأ آن )شعراء: 78و81( 
توجــه مي دهد و از خوردن رجس )انعــام: 145ـ146( و غذاهاي نامرغوب )بقره: 
267(، بي مورد )اعراف: 32( اســراف، تبذير و پرخــوري )اعراف: 31(، زياده روي 
)طه: 81(، خوردن حيوانات حرام گوشــت و مردار )بقره: 173؛ مائده: 107( و نيز 

ساير حيواناتي که به داليل غير شرعي مرده اند، نهي مي کند. )مائده: 3(

قرآن کريم عالوه بر اشاره به نقش روزه در درمان بيماري هاي جسمي )احزاب: 
35(، بــر نقش تغذيه در درمان برخي از بيماري هاي جســمي )نحل: 68و69( نيز 
تأکيد مي کند. ارزش و اهميت مواد غذايي در مکتب اسالم تا آنجاست که خداوند 
متعال بدان سوگند ياد مي کند )تين: 1( و حتي بخشي از پاداش اخروي مؤمنان در 
آخرت را بهره مندي از انــواع خوردني ها )رعد: 35؛ ص: 51؛ زخرف: 71؛ محمد: 
15(، غذاها )طور: 19؛ الرحمن: 68؛ واقعه: 20ـ21(، شراب، ميوه )ص: 51؛ واقعه: 

32ـ33( و نوشيدني هاي گوارا )مطففين: 25و67؛ انسان: 17( قرار داده است.

دوـ بهداشت فردي 

اصول بهداشت فردي در سالمت و سعادت انسان ها، نقش مهمي دارد؛ به  طوري  
که قرآن کريم در آيات متعدد به رعايت اصول بهداشــتي اشــاره مي کند؛ از جمله 
اصول بهداشــت فردي، لزوم غســل از جنابت و تطهير بدن )مائده: 6( از آلودگي 
)مدثر: 4( و ضرورت استحمام )ص: 42( است که نقش مهمي در زدودن آلودگي ها 
از بدن دارد. )انفال: 11( همچنين رعايت بهداشــت و سالمت جنسي زنان به ويژه 
در دوران قاعدگي، رعايت بهداشــت در آميزش )بقره: 222(، داشتن صبر و دوري 
از تنازع )انفال: 46(، تطهير بدن از چرک و آلودگي براي ورود به مکان هاي مقدس 
)حج: 29( و خانه خدا )بقره: 125(، کســب طهارت جهت مس قرآن )واقعه: 79(، 
گرفتن وضو )مائده: 6( يا تيمم )مائده: 6؛ نساء: 63( جهت اقامه نماز و تطهير بدن 
براي ورود به مسجدالحرام جهت طواف )حج: 29( از ديگر اصول حوزه سالمت و 
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بهداشــت فردي است و بيانگر آن است که قرآن کريم به همه جلوه هاي طهارت و 
بهداشت توجه دارد و از دينداران مي خواهد که آن را مراعات کنند. 

عالوه بر سالمت و بهداشت فردي دينداران، حق بهداشت و سالمت حجاج به 
 طور اخص نيز مورد توجه دين مبين اســالم است. از سويي تندرستي و سالمتي، 
اساس بسياري از توفيقات عبادي و اعمال خداپسندانه است. ازاين رو قرآن کريم با 
تأکيد بر سالمت جسمي و روحي حجاج، بر لزوم حفظ حرمت مناسک حج )مائده: 
2(، امنيت زائران خانه خدا )مائده: 2(، عدم عســر و حرج )بقره: 173؛ شرح: 5و6( 
و حفظ بهداشت رواني حجاج، مي فرمايد: »هنگامي که قرباني به محل وقوع برسد، 
اگر کسي بيمار باشد يا درد سر بر او عارض باشد، سر بتراشد و فدا کند و به روزه 
داشتن يا صدقه دادن يا کشتن گوسفند. و پس از آنکه ترس و منع برطرف شود با 

اتمام عمره حج را آغاز کند...«. )بقره: 196(

ب( اصول حمايتي ـ حقوقي حق سالمت در سیره نبوي و علوي 

کثرت توصيه هاي بهداشتي پيشــوايان دين:، مؤيد آن است که بهره مندي از 
نعمت سالمت و رعايت اصول بهداشتي در راستاي عبوديت، امري الزم و ضروري 

است. ازاين رو پيامبر اکرم٩ مي فرمايند: 
ـ بهداشت و نظافت، نشــانه ايمان است و صدقه در حال سالمتي بافضيلت تر 

است؛ )طوسي، 1388، ص27( 

ـ دو نعمتند که بســياري از مردم در مورد آن دو، ضرر و زيان مي بينند و به 
درستي استفاده نمي کنند: يکي سالمتي و ديگري اوقات فراغت. )دشتي، 1388، 

ص561( 

ـ شستن دست ها قبل از صرف غذا، )همان، ص457( شستن پيراهن ها، اصالح 
موها، مســواک و زينت کردن، تأکيد بر نظافت و پاکيزگي است. )همان، 

ص212و213(. 
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ـ خواندن دو رکعت نماز با دهان مســواک زده از هفتاد رکعت نماز شخص 
مسواک نزده بهتر است. )همان، ص213و214( 

ـ دو نعمت اســت که بســياري از مردم با آنها آزمايش مي شوند: آسايش و 
سالمتي. )رحمت کاشاني، 1391، ص277( 

ـ امنيت و عافيت دو نعمتي هستند که معموالً شکر نمي شوند. )همان، ص216( 

بديهي است در مناسک عباديـ  سياسي حج نيز حجاج بايد در حفظ آراستگي و 
حفظ بهداشت و نظافت شخصي خود کوشا باشند؛ چراکه رعايت موارد ذکر شده، 
در انجام مناســک عبادي و معنوي حج موضوعيت دارد. البته تحقق بخشي از آن 

منوط به تأمين امکانات مناسب از سوي دولت عربستان است.

از ديگر روايات حوزه بهداشــت فردي، فرمايش امام صادق7 است. ايشان به 
نقل از پيامبر اکرم٩ فرمودند: »هر کس دوست دارد که نيکي خانه اش افزون شود، 
بايد پيــش از غذا وضو بگيرد و هر کس پيش و پس از غذا وضو بگيرد، با روزي 
فــراوان زندگي خواهد کرد و از بيماري در بدن، به ســالمت مي ماند«. )طوســي، 
1388، ص459( پرخــوري، دهان را بدبو )محمدي ري شــهري، 1377، ص160( 
و کم خــوري، نفس را گرامي تر و تندرســتي را پايدارتر مي کند. )همان، ص157( 
امام رضا7 در کتاب طب الرضا، پس از بيان اهميت و فلســفه به جا آوردن غسل 
جنابت، غسل عيدين، غســل جمعه و وضو، )عطاردي، 1368، ص654ـ656( به 
آداب صحيح غذايي )همان، ص704( و نيز منافع و مضار برخي از خوردني ها اشاره 
کردند و سپس فرمودند: »سالمت سرمايه اي مخفي است« )نجف، 1406، ص112(؛ 
»از پروردگار خود عافيت و ســالمتي دنيا و آخرت را بخواهيد«. )رسولي محالتي، 

1378، ص333( 

با مالحظه روايات اين حوزه، معلوم مي گردد التزام به روايات فوق الذکر نه تنها در 
راستاي حفظ سالمت و رعايت اصول بهداشتي است، بلکه به مثابه تکليف شرعي، 
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امري الزم است. لکن التزام به آداب صحيح و شرعي اعمالي مانند غسل و وضوي 
حجاج، نيازمند توجه خاص دولت عربستان به تعبيه امکانات در محل هاي مناسب 

است.

ج( اصول حمايتي حق سالمت حجاج در تفقه و اجتهاد ديني 

فقها و انديشــمندان نيز به تأســي از قرآن کريم و سيره معصومين: )ثقلين( 
تقريرات بســياري ذيل احاديث طبي نگاشــته اند و موجب رشد و شکوفايي علم 
پزشــکي در بين مسلمانان شده اند که بايسته اســت حجاج همين دستورات را در 
مناسک حج به کار بندند. در همين راستا انواع خوردني هاي حالل و حرام دريايي، 
خشکي، آشــاميدني هاي غير مجاز و حرام مانند شراب، آبجو و... )عاملي الشامي، 
1380، ص401ـ407(، آداب غذا خوردن )همان، ص407(، انواع مطهرات )همان، 
ص26ـ27(، انواع و آداب غســل، احکام تخلي، نحوه رفع نجاســات )موســوي 

الخميني، 1378، ج1، ص17ـ245( بيان شده اند. 

برخي از نويســندگان مســلمان نيز در کتب خود به پاره اي از حقوق و تکاليف 
بيماران و پزشــکان در دولت اسالمي پرداخته اند. )البار، 1429، ص12ـ20( برخي 
ديگر نيز عالوه بر مسائل عمومي و مشترک حج، فصل خاصي را نيز به حج بانوان 
اختصاص داده اند و به جواز ســايبان گيري زنان )موســوي الخميني، 1378، ج2، 
ص219(، پوشــيدن لباس دوخته يا پوشــاندن پا و ســر زنان ُمحرم )اميني، آيتي، 
1380، ص112(، مقدم داشتن طواف نساي زنان ُمحرم و نماز آن بر سعي )موسوي 
الخميني، 1378، ج2، ص247(، جواز پوشــش صورت بــراي زنان )اميني، آيتي، 
1380، ص112(، عدم حلق و تقصير )تراشــيدن سر( زنان )همان، ص119و120( 
و... اشاره کرده اند. اين احکام در برخي موارد برگرفته از روايات وارده، و در برخي 

منبعث از تفقه و اجتهاد ديني فقهاست. 

فقهــاي دينـ  عالوه بر تقريــر کتب، صدور احکام و فتــاواي مرتبط با حوزه 
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ســالمت و بهداشتـ  بر اســاس اجتهاد ديني، اصول حمايتي ويژه اي را در زمينه 
بهداشت و سالمت انسان ها تدوين کرده اند؛ از جمله مهم ترين اين اصول و قواعد، 
»قاعــده طهارت« يا »اصالة الطهاره« اســت. طبق اين قاعــده، هرگاه در طهارت يا 
نجاست چيزي شک کرديم، اصل بر طهارت آن است )مصطفوي، 1393، ص173( 

تا زماني که نجاست آن ثابت گردد. 

2. حق بر سالمت حجاج در اسناد حقوق بشري 

حق برخورداري از باالترين استانداردهاي قابل حصول سالمتي يا حق بر سالمتي 
يکي از حق هاي بشــري است که مورد تأکيد اسناد حقوق بشري قرار گرفته است. 
)مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني( از آنجا که سند حقوق بشري مشخصي 
به موضوع حج اختصاص نيافته، لذا از اين اســناد، ضرورت تضمين حق سالمت 

حجاج در حين انجام مناسک حج استخراج مي گردد. 

از آنجا که حوزه هاي مربوط به ســالمت متنوع است، در اسناد حقوق بشري نيز 
عمدتاً از سالمت جسمي و رواني، و گاهي از سالمت معنوي و اجتماعي حمايت 
شده اســت. با توجه به اينکه تحقق بهداشت و سالمت، امروزه نيازمند مداخله و 
همکاري هاي بين المللي اســت، ازاين رو اسناد متعددي به حق سالمت اشاره دارند 
که مي توانند در خصوص سالمت حجاج نيز مورد استفاده قرار بگيرند. اين تعهدات 
حقوق بشري مندرج در اسناد مذکور، صرفاً دولت هايي را متعهد مي کند که به طرق 
مختلف آن تعهدات را پذيرفته باشند؛ اگرچه به نظر مي رسد ماهيت عرفي در برخي 
از حوزه هاي حقوق بشر، مثل سالمت، دولت هاي غير عضو را نيز از اين منظر، به 

رعايت و تحقق آن حقوق متعهد مي کند.

الف( منشور ملل متحد 

 پــس از جنگ جهاني دوم و تصويب منشــور ملل متحد، ضرورت هاي حيات 
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بين المللي، دولت هاي جهان را ناگزير ساخت که به نام مردم خويش، سازمان ملل 
متحد را ناظر بر تدوين و اعتالي اين حقوق نمايند. در نتيجه حقوق بشر از زندان 
حاکميت بي چون و چراي دولت ها در آمد و تحقق نخســتين هدف ملل متحد، که 
همانا حفظ صلح و امنيت بين المللي اســت، منوط بــه رعايت آن گرديد. رعايت 
حقوق اساســي بشــر نيز به موجب بند2 از مقدمه، و بند3 از ماده يک منشور ملل 
متحد، به صورت اهداف اصلي سازمان ملل متحد در آمد و ماده 55 همان منشور، 
صراحتاً از ارتباط ميان دو مفهوم »صلح و امنيت جهان« و »حقوق بشــر« سخن به 
ميان آورد. با تصويب ماده 55 به شکل کنوني، سازمان ملل متحد موظف به ترغيب 
و تشويق دولت ها در احترام به حقوق بشر و رفع موانع رشد و تعالي آن شده است.

 ماده 56 منشــور ملل، اقدامات سازمان را بر همکاري جداگانه يا جمعي اعضا 
در راه نيل به مقاصد ماده 55 متکي کرده اســت. اين ماده، زيرکانه براي دولت هاي 
عضو سازمان ملل، الزامي حقوقي در جهت تضمين مؤثر قاعده کلي در ماده 55 به 
وجود آورده است. لذا هر يک از دولت هاي عضو، از جمله دولت عربستان، در مقام 
شخصيتي مستقل از سازمان، بايد از انجام عملي که با روح کلي ماده 56 منشور ملل 

متحد منافات دارد، خودداري ورزد و با حسن نيت با سازمان ملل همکاري کند.

 اما بر خالف ماده 56، ماده ديگري در منشــور وجود دارد که ظاهراً با مقتضاي 
ماده 55 )بند ج( در تعارض است. به موجب ماده 2 )بند هفتم( منشور، هيچ يک از 
مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد که در اموري که اساسًا 
در قلمرو صالحيت ملي کشورها قرار دارد، دخالت کند. همچنين اعضا را نيز ملزم 
نمي کند چنان مسائلي را براي حل و فصل، تابع مقررات اين منشور قرار دهند... . 

شــايد دولت عربستان به اين بند استناد، و ادعا کند که مسائل مربوط به حقوق 
بشر، مانند حق بر سالمت، معموالً از جمله مسائل داخلي به شمار مي آيد و در زمره 
آن مسائلي قرار گرفته که از حوزه اقتدار سازمان ملل خارج است. اما به نظر مي رسد 
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چنين تفسيري با منطق حاکم بر منشور سازگار نباشد؛ چراکه رعايت موازين حقوق 
بشر، که حق سالمت يکي از مصاديق آن است، از جمله تعهدات بين المللي دولت ها 
به شــمار مي آيد. بند هفت ماده 2 منشور هم، در اين مورد، َمحِمل ندارد؛ زيرا طبق 
قواعد و اصول، هر معاهده بايد در پرتو موضوع و هدف معاهدْه تفســير شود. در 
اينجا نيز رعايت حقوق بشــر، از جمله اهدافي است که منشور در ماده يک به آن 
اشــاره، و همين تفسير حقوق بشر را از صالحيت انحصاري دولت ها خارج کرده 

است.

 کميســيون حقوق بشر، بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد، ابتدا طرح اعالميه 
جهاني حقوق بشــر، و سپس طرح ميثاق هاي حقوق بشر را تهيه کرد. روشن است 
منشــور ملل متحد، صرفاً به ضرورت رعايت و احترام به حقوق بشر به  طور کلي 
اشــاره، و بر تعهد دولت ها به  طور مستقل يا جمعي تأکيد کرده است. در نتيجه از 
ذکر مصاديق حقوق بشــر به  طور کلي، و حق سالمت به  طور خاص، امتناع کرده 
است. اما با توجه به اينکه حق سالمت يکي از مصاديق حقوق بشر است، در دايره 
رعايت و احترام مورد نظر منشــور قرار مي گيرد. بر همين اساس، با توجه به تأکيد 
منشور از ســال 1948، مجمع عمومي ســازمان ملل براي تحقق عيني تر مصاديق 
حقوق بشر، اقداماتي را در راستاي تصويب اسناد جهاني اتخاذ کرد. مجمع عمومي 
طرح نخستين را در 10 دسامبر 1948، و طرح دوم را در 1966 به تصويب رساند. 

ب( اعالمیه جهاني حقوق بشر و میثاق بین المللي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

اعالميه جهاني حقوق بشــر، بهترين وسيله تفسير مقررات منشور ملل متحد در 
زمينه حقوق بشــر به شــمار مي آيد و ميثاق بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگي، که الزاماتــي حقوقي براي امضاکنندگان بــه وجود آورده  
اســت، عامل مؤثري براي تضمين مقررات حقوق بشــر و نظــارت بر اجراي آن 
مقررات، قلمداد مي شــود. اعالميه جهاني حقوق بشر بر وضع بهداشت و سالمت 
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و برخورداري از خدمات اجتماعي و خانواده )اعالميه جهاني حقوق بشــر، 1948، 
بنــد 1و2 ماده 2، تبصره ماده 2( و حق زندگي توأم با کرامت انســاني و همراه با 
سالمت، به مفهوم گسترده کلمه، )بند 2 و تبصره ذيل آن( تأکيد دارد. اين اعالميه، 
داشتن زندگي آبرومندانه را در گرو تأمين نيازهاي بنيادين و اوليه اي چون سالمت 

ذکر مي کند. )ماده 25( 

ميثــاق بين المللي حقــوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيز به عنوان ســندي 
الزام آور، به  طور مشــخص در ماده 12، ســالمتي جسمي و روحي را حق هر فرد 
دانسته است که بايد توسط دولت ها به رسميت شناخته شود. همچنين جهت تحقق 
اين حق نيز دولت ها را به اتخاذ اقداماتي متعهد کرده اســت. بهداشــت محيط و 
بهداشت صنعتي )بند2/ب ماده 12(، رشد سالم کودکان و تقليل مرگ کودکان متولد 
شده )بند2/الف ماده 12(، پيشگيري، معالجه و پيکار با بيماري هاي همه گير، بومي 
و حرفه اي  )بند2/ج ماده 12( و تأمين مراجع پزشــکي و کمک هاي پزشکي براي 
عموم )بند2/د ماده12( از جمله اقدامات تحقق حق ســالمت است که به موجب 
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مورد تأکيد قرار گرفته است. 

)ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، 1966(

ج( ساير اسناد حقوق بشري

 WHO يک ـ اساسنامه سازمان بهداشت جهاني

اين اساســنامه، در ســال 1946 به امضاي دولت ها رســيد و در سال 1948 با 
امضاي 61 کشور، سازمان بهداشت جهاني به عنوان نخستين آژانس تخصصي ملل 
متحد، الزم االجرا گرديد. البته اين ســازمان مدت ها به داليل اقتصادي و مالي، در 
حوزه سالمت و بهداشت عمومي توفيق چنداني نداشت تا اينکه به تأسي از اسناد 
بين المللي حقوق بشــر در ســال 1978، اين سازمان اعالميه آلماآتا را تحت عنوان 

بهداشت براي همگان صادر کرد. )باقري و ديگران، 1397، ص182(. 
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ويروس کرونا، که عامل ابتال به بيماري کوويد 19 است، اخيراً در سراسر جهان 
منتشــر شده است. امکان سرايت و انتشار سريع اين بيماري، که دستگاه تنفسي را 
درگير مي کند، به دليل ماهيتش و در صورت عدم رعايت نکات بهداشتي وجود دارد؛ 
به همين دليل سازمان بهداشت جهاني در دو حوزه پيشگيري )اقدامات پيشگيرانه( 
و درماني، اصولي را معرفي کرده است. قطره هايي که با سرفه يا عطسه از راه بيني و 
دهان فرد مبتال خارج مي شود و تماس با سطوح آلوده به اين ويروس، از مهم ترين 
راه هاي انتقال آن است. به اين خاطر شست وشوي مرتب دست ها، رعايت فاصله در 
اجتماعات، دست نزدن به دهان، بيني و چشم ها و رعايت بهداشت تنفسي از سوي 
سازمان بهداشت جهاني، در راستاي حفظ سالمتي افراد، توصيه مي شود. )سازمان 

بهداشت جهاني، 1399/3/31(

مناســک حج از جمله اجتماعات واجب است که با توجه به شرايط، الزم است 
کشور ميزبان در جهت اجراي آن از يک طرف، و تالش براي حفظ سالمتي حجاج 
از طــرف ديگر، تدابير الزم را اتخاذ کند. لذا در راســتاي عدم توقف اين فريضه، 
پذيرش محدود افراد براي اجراي اين مناســک )با رعايت سهميه کشورها( تست 
کامل افراد از حيث مبتال بودن به بيماري، رعايت نکات و توصيه هاي بهداشــتي و 
مهم تر از همه، تالش براي توليد واکســن اين بيماري مانند ســاير بيماري ها نظير 

آنفوالنزا، از جمله راه هاي پيشنهادي است.

دوـ اعالميه حقوق بشر اسالمي يا اعالميه قاهره 

اين اعالميه، با يک مقدمه و 25 ماده، توســط سازمان کنفرانس اسالمي در قاهره 
تصويب گرديد. تأکيد بر شريعت اسالم به عنوان تنها مرجع براي تفسير يا توضيح، 
تأکيد بر شــرافت و کرامت انساني، حقوق فردي و اجتماعي انسان ها، نگاه اسالمي 
به حقوق بشــر و در نظر گرفتن زمينه هاي فرهنگي و ديني افراد از جمله امتيازات 
اين اعالميه است. اعالميه مذکور، حق تأمين بهداشت کودکان و مراقبت هاي ويژه 
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کودکان )اعالميه حقوق بشــر اســالمي، 1990، بند الف ماده 7( و حق زندگي در 
محيط پاک )ماده 17( را حق انسان ها مي داند و دولت و جامعه را به تأمين بهداشت 

و ايجاد مراکز عمومي موظف مي کند. )بند ب ماده 17( 

سه ـ کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نژادي

اين سند بين المللي، 21 دسامبر سال 1965، در اجالسيه مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد، در يک مقدمه و 25 ماده و با هدف نفي هرگونه تبعيض نژادي تصويب 
گرديد. در بخشــي از سند مذکور به حق اســتفاده و دسترسي همگان به بهداشت 
عمومي، مراقبت هاي پزشکي، بيمه و خدمات اجتماعي اشاره شده است. )کنوانسيون 

رفع کليه اشکال تبعيض نژادي، 1965، بند ه /4 ماده 5( 

چهار ـ عهدنامه مودت ايران و عربستان

اگرچــه عهدنامه مودت که بين دو دولت ايران و عربســتان، حجاز و ملحقات 
مصوب 1308 منعقد شده، سندي چندجانبه نيست، اما اين معاهده دوجانبه، براي 
دولت هاي عضو، الزم االجراست. بر اساس عهدنامه مذکور، عربستان متعهد مي گردد 
با حجاج ايراني، از هر جهت، مانند ســاير حجاجي که به بيت اهلل الحرام مي روند، 
معامله و رفتار کند و اجازه ندهد که نسبت به حجاج ايراني، در اداي مناسک حج و 
فرائض ديني آنها، هيچ گونه مشکالتي ايجاد شود. همچنين متعهد مي شود که وسايل 

امنيت، آسايش و اطمينان آنها را فراهم کند. 

به اين ترتيب مي توان گفت اين اســناد، منابع شکلي تعيّن حق سالمت حجاج 
هستند که متعاقب پذيرش آن اسناد توسط دولت هاي عضو جامعه بين المللي، تعهد 
و تکليــف الزم در جهت تحقق آن نيز مطرح مي گردد. اما الزم اســت مشــخص 
شــود هنگامي که از حق بودن ســخن به ميان مي آيد و گفته مي شود برخورداري 
از استانداردهاي سالمتْي حق اســت، اين حق از چه ويژگي هايي برخوردار است 
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و دارنده آن را در چه شــرايط و جايگاهي قــرار مي دهد و مضاف بر آن منظور از 
سالمتي چيست! 

براي روشن شدن اين مسئله، تحليل ماهوي حْق الزم است. از آنجايي که حق و 
تکليف دو روي يک سکه هستندـ  به اين معنا که وجود حق، لزوم رعايت و تحقق 
آن را ايجــاب مي کندـ  بعد از تحليــل ماهوي حق، موضوع و دامنه تعهد دولت ها 
از جمله دولت عربســتان به عنوان دولت ميزبان در رعايت و تحقق حق ســالمت 

حجاج، بررسي مي گردد. 

بند دوم: تحليل مفهوم حق داشتِن سالمتي حجاج

در اين قسمت، چيستي ماهيت حق سالمت حجاج بررسي مي شود. الزم است 
ابتدا بحث را با ارائه چند تعريف راجع به حق آغاز کنيم. برخي مفهوم حق را حظ 
و نصيــب مي دانند؛ آن چيزي که به حيات و موجوديت هر موجودي تعلق دارد و 
به اين معناســت که هر موجودي به لحاظ موقعيت خود، نسبت به ديگري مطالبه 

مي کند. )بطحائي گلپايگاني، 1383، ص112( 

برخــي ديگر براي حق، معناي حقيقي و اعتباري قائلند و معناي اعتباري حق را 
اجازه مي دانند؛ يعني زماني که مي گوييم کســي حق دارد، يعني ذي حْق اجازه دارد 
و مانعي در مقابل وي نيست. الزمه آن نيز اختيار شخص به استفاده و عدم استفاده 
از آن است. )ابراهيمي، 1382، ص117( برخي عالوه بر اينکه حق را امري اعتباري 
مي دانند، اعتقاد دارند که اعتبارکننده گاهي عموم عقال، گاهي افراد خاص و گاهي 
شارع است. )صرامي، 1385، ص78( در تعريف ديگر، حْق امتيازي است که قانون 
به شخص مي دهد و از آن پشتيباني مي کند. در اين مورد، خصوصيت بارز حق اين 
خواهد بود که نوعي ســلطنت، قدرت و اختيار براي دارنده آن به ارمغان مي آورد. 
)ورعي، 1381، ص29( برخي حق را از سنخ توان و اختيار مي دانند؛ به اين معنا که 

توانايي )توانستن( با حْق توأم است. )صرامي، 1385، ص171( 
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حق براي عينيت يافتن، بايد قابليت اجرايي داشــته باشــد و اجراي آن از طريق 
يک قاعده حقوقي تضمين گردد. در اين صورت حْق نيازمند حمايت نظام حقوقي 
و امکان انتفاع صاحب حق اســت. )همان، ص147( حق، دارنده آن را در وضعيت 

ويژه اي قرار مي دهد.

هوفيلــد در تحليل خود از مفهوم حق، چهار رابطه حقوقي را بررســي مي کند. 
اوليــن رابطه اي که به بحث ما مربوط مي شــود، رابطه حق ـ مطالبه اســت و آن 
قلمرويي است که حقوق بشر در قالب آن جاي مي گيرد. در اين رابطه، ماهيت حق، 
مطالبه است و اين دسته از حق ها، در پيوندي هماهنگ، با يک تعهِد متقابل هستند 

 )Henry, 2008, 151( .و الزمه حق ـ مطالبه، وجود تعهدي در طرف مقابل است

حقوق بشــر معاصر، نظامي هنجاري است که متضمن حق افراد در برابر دولت 
است و کارکرد اصلي اين نظامِ هنجاري، محدود کردن قدرت دولت در برابر افراد 
است. دولت ها به تضمين اين حق ها براي افراد متعهد هستند؛ به همين دليل ادبيات 
حاکم بر اسناد بين المللي حقوق بشر در رابطه با دولت ها، ادبياتي تعهدمدار و نسبت 
به افراد، ادبياتي حق محور اســت. )قاري سيدفاطمي، 1388، ص28( به اين ترتيب 
حق سالمت در زمره حق ـ ادعا قرار دارد و حجاج به عنوان ذي حقان مي توانند آن 
را مطالبه کنند )ادبيات حق محور در ارتباط با خود( و دولت عربستان نيز در مقابل 

آن، متعهد به تضمين اين حق است. )ادبيات تعهدمدار در ارتباط با دولت(.

حق ها در يک دســته بندي به دو نسل قابل تقسيم اند: نسل اول، حق هاي »منفي« 
)سلبي( را در بر مي گيرد که در مقابل، تکليف »ترک فعل« را به همراه دارد. اين نسل 
از حق ها به حقوق مدني و سياسي معروفند؛ نسل دوم معروف به حق هاي اجتماعي، 

اقتصادي، تکليف مثبت )ايجابي( را در پي  دارد. )راسخ، 1381، ص173( 

سالمت از جمله حق هاي ايجابي و در زمره حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
قرار مي گيرد؛ به اين معنا که دولت ها متعهدند اقداماتي را در جهت تحقق آن اتخاذ 
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کنند و تحقق و تضمين اين حق مستلزم مداخله و اقدام ايجابي دولت است. بنابراين 
در ادبيات حقوق بشــري ـ که رويکرد آن نســبت به فرد، حق محور، و نسبت به 
دولت، تعهد محور اســت ـ از يک طرف حق ســالمت، حق ـ مطالبه است و به 
موجب آن، حجاج، که دارندگان حق هستند، در جايگاه ويژه اي قرار دارند و امتياز و 
اختياري دارند که بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند و از طرف ديگر تعهدي است 
که در قالب انواع تعهدات مثبت و منفي يا وسيله و نتيجه به عهده دولت عربستان 
قــرار دارد. اين حق در چارچوب اصــول برابري و عدم تبعيض تعين مي يابد. اين 
اصول مبناي برخورداري انسان ها از حقوق بشر به  طور عام، و برخورداري افراد از 

 )Rehman, 2007, 29(.حق سالمت است

بند سوم: ماهيت تعهدات دولت عربستان نسبت به حق سالمت

به طور کلي، تعهد دولت ها نسبت به حقوق بشر دو گونه است: »تعهد به وسيله« 
و »تعهد به نتيجه«. منظور از »تعهد به وســيله« آن اســت که متعهد، با به کارگيري 
وســيله و امکانات خاص، متعهد به تدارک محتواي حق براي ذي حق خواهد بود؛ 
مانند ماده 2 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که کشــورهاي 
عضو را در به کارگيري و تالش به منظور تأمين رو به تزايد حق هاي شناخته شده 
در اين ميثاق، با اســتفاده از حداکثر منابع موجود، متعهد مي داند و در همين راستا، 
تعهدات ناشي از حق بر حداقل هاي رفاهي مانند حق بر سالمت به عنوان حق نسل 
دومي تعهد به نتيجه فوري، و تعهدات ناشي از سطحي باالتر از حداقل ها، تعهدات 
به نتيجه رو به تزايد است که اين تعهدات به وسيله اتخاذ سياست ها و به کارگيري 
امکانات در دســترس، ايفا خواهند شــد. اما در »تعهد به نتيجه«، متعهْد مکلف به 
تدارک حق ذي حق است. اين تکليف و تعهد، قطعي و منجز بوده و مقيد به وسيله 

يا امکانات خاصي نشده است. 

تحليل ســه وجهي تعهدات حقوق بشري به ويژه در ادبيات حق هاي رفاهي، از 
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جمله حق سالمت، جايگاه مناسبي دارد. بر اساس اين تحليل، تعهدات به »احترام«، 
»حمايت« و »ايفا« از يکديگر قابل تمايز هســتند. در تعهــد به »احترام«، دولت به 
اجتنــاب از مداخله در آزادي شــهروندان موظف مي گــردد. همچنين در تعهد به 
»حمايت«، مکلف به بازداشتن ديگران از مداخله، و در تعهد به »ايفا« ملزم به انجام 
اقدامات ضروري در تأمين محتواي حق است. )قاري سيدفاطمي، 1388، ص41( 

حق ســالمْت به عنوان يکي از مصاديق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، 
در بردارنده تعهد مثبت دولت اســت؛ به اين معنا کــه دولت ها بايد به  طور مثبت 
از حــق اظهار چنين حقي حمايت، و زمينه تحقق کامــل اين حق را فراهم کنند. 

)Lerner,2006, 8(

از منظر قوانين، تعهدات و ميثاق هاي بين المللي، دولت عربستان به عنوان دولت 
ميزبان، ملزم به ايفاي تعهدات حقوقي در حوزه حق بر ســالمت است؛ زيرا دولت 
عربستان، به موجب حقوق بين الملل، اعم از عرفي و معاهده ها، بايد کليه اقدامات 
الزم جهت تضمين حق حيات و امنيت جاني بيگانگان قانوني را در قلمرو سرزميني 
خود اتخاذ کند. )جمعي از نويسندگان، 1396، ص12( همچنين طبق تعهدات عام 
حقوق بشري، دولت عربستان به عنوان دولت ميزبان، ملزم به احترام و تضمين حق 

سالمت زائران است. اين حقوق، الزمه احترام به شخصيت انساني است. 

همانطور که بيان شــد حق بر ســالمت مورد تأکيد آموزه هاي اسالمي و اسناد 
بين المللي بوده است. در همين راستا، از ديگر تعهدات بين المللي دولت عربستان، 
پيش بيني و اتخاذ تدابير پيشــگيرانه در خصــوص زمينه هاي اجراي اين حق براي 
انجام فرائض الهي حج است. بديهي است در صورتي که در نتيجه عدم اعمال حق 
بر سالمت، خســاراتي متوجه حجاج گردد، به موجب طرح مسئوليت بين المللي 
دولت ها، جبران خســارت، از جمله آثار و نتايج تخلف دولت عربســتان اســت. 

)ابراهيم گل، 1391، ص184(
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بر اساس آنچه گفته شد، تعهدات و وظايف دولت عربستان، بيش از پيش آشکار 
مي گردد؛ زيرا انجام احســن مناسک حج و ديگر اعمال عبادي و فرديـ  اجتماعي 
حجاج در سرزمين وحي، مستلزم تأمين امکانات و شرايط ويژه و مناسب از سوي 
دولت عربســتان است. همچنين در راستاي حفظ ســالمت حجاج ايراني، دولت 
عربســتان ملزم به پيش بيني امکانات، لوازم و تجهيزات بهداشــتي و دارويي و نيز 
استقرار مکان هاي اختصاصي متعدد جهت نظافت فردي حجاج، از جمله استحمام، 
شست وشو، تعويض البسه، مشاوره با پزشکان زن، تأمين منزلگاه و استراحتگاه هاي 
ويژه زنان است. همچنين عالوه بر دسترسي به خدمات مشاوره پزشکي و تغذيه اي 
و به مواد غذايي و آب آشــاميدني ســالم، توجه ويژه به رعايت بهداشت، بازرسي 
مستمر اماکن مذهبي و زيارتي، بهداشت فردي، سالمت کارگزاران، خادمين و کليه 
حجاج اعم از زن و مرد و پيش بيني نيروي پليس يا نيروي محافظ زن براي امنيت 

خاطر و بهداشت رواني زنان، به  طور خاص الزم است.

دولت عربســتان، به موجب مقررات عام حقوق بشري، متعهد به رعايت حقوق 
حجاج در طول انجام مناســک حج است؛ زيرا هر کشوري که مجوز قانوني ورود 
بيگانگان را به قلمرو سرزميني خودـ  به ويژه در شرايط زماني خاص، نظير مناسک 
حــجـ  صادر مي کند، متعهد به تعبيه امکانات و رعايت حقوق ميهمانان اســت؛ از 
جمله اين حقوق، حق سالمت است که به دليل ازدحام جمعيت و حضور افراد از 

بخش هاي مختلف جهان و لزوم اجراي مراسم خاص خود، اهميت مي يابد. 

تحقق ســالمت دينداران و بهداشت اجتماع عظيم انساني در طول مناسک حج، 
مستلزم تالش همگاني و مساعدت تمامي حجاج است؛ همچنان که دولت عربستان 
مکلف به بسترســازي و تأمين امکانات مناسب است؛ مانند تأمين لوازم و امکانات 
بهداشــتيـ  درماني و نيز کادر متخصص پزشکي، تأمين تجهيزات بهداشتي جهت 
اســتحمام و غسل به ويژه براي زنان، نصب ســطل هاي زباله در فواصل مناسب، 
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تجميع و ارسال گوشت هاي قرباني شده، احترام به کرامت انساني، مساوات، رفتار 
برادرانه و پرهيز از قوميت گرايي، تبعيض نژادي و خشونت و... .

اصــل عدم تبعيض، مندرج در بند دو ماده 2 ميثاق حقوق فرهنگي، اقتصادي و 
اجتماعي، شرط تمتع بر حقوق بشر به  طور عام و حق بر سالمت به  طور خاص به 
حساب مي آيد؛ زيرا اصل مذکور، مانع محروم شدن افراد در استفاده از اين حقوق 
مي شود. در بند يک ماده 5 ميثاق مذکور، که مهم ترين سند حقوق بشري در حوزه 

حق سالمت است، آمده: 
هيچ يک از مقررات اين ميثاق ها نبايد به گونه اي تفسير گردد که متضمن ايجاد 
حقي براي هر دولت، هر گروه و هر فردي گردد که با استناد به آن در تضييع 
هر يک از حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق ها، يا محدود کردن 
بيش از آنچه در اين دو ميثاق پيش بيني شــده است، فعاليتي کند يا اقدامي به 

عمل آورد.

از جمله اين حقوق حق بر ســالمت اســت. تعهدات دولت ها در مورد حقوق 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدين صورت اســت که هــر يک از طرفين ميثاق 
مکلف شده اند که با سعي و کوشش خود و از طريق همکاري بين المللي، خصوصًا 
در طرح هاي اقتصادي و فني، بــا بهره برداري از حداکثر منابع موجودي که دارند، 
به منظور تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق و با استفاده از کليه عوامل 
مناسب، خصوصاً با وضع مقررات قانوني، اقدام کنند )بند يک ماده 2( و اين مسئله 
بيانگر اين اســت که اجراي اين قبيل حقوق، مبتني بر اقدامات »فرد« نشــده، بلکه 
منوط به تدابير و ابتکارات دولتي گرديده اســت. اِعمال محدوديت هاي مربوط به 
امنيــت ملي، نظم عمومي و حفظ آزادي هاي ديگران، تنها محدوديت هايي اســت 
که ميثاق مذکور در اســتيفاي حق هايي همچون حق بر سالمت پذيرفته است. البته 
ميثاق، اِعمال اين محدوديت ها را منوط به مصوبات قانوني مي کند. )مجموعه اسناد 

بين المللي حقوق بشر/يونسکو، 1380، ص71ـ77(
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به اين ترتيب دولت عربســتان، که دولت ميزبان و منشــأ تعاليم وحياني است، 
نقش ويژه اي در تحقق حق سالمت دارد؛ به  طوري  که بسترسازي، تأمين و تجهيز 
امکانات، نظارت احسن و مستمر بر ايفاي تعهدات و... از جمله تکاليف اين دولت 

به شمار مي رود.

نتيجه گيري 

انجام مطلوب مناسک عباديـ  سياسي حج، مستلزم برخورداري از امکانات الزم 
و داشتن محيطي امن و سالم براي حجاج است. از جمله حقوقي که حجاج در کنار 
ساير لوازم بايد از آن برخوردار باشند، حق بر سالمت است. اين حق، حقي رفاهي 
است که هم در منابع اسالمي، )قرآن، روايات و فقه( در ابعاد مختلف سالمت جسم 
و روح به آن توجه شــده و هم در اسناد بين المللي حقوق بشر، به رسميت شناخته 

شده است.

اين حق، از زواياي مختلف در اســناد متعدد حقوق بشــري درج شــده است. 
مهم ترين ســند بين المللي که مي توان از آن به عنــوان منبع اين حق نام برد، ميثاق 
بين المللي حقوق فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مصوب 1966 اســت. در ماده 12 
اين ميثاق، به  طور مشــخص دولت ها به تضمين حق بر سالمت افراد متعهد، و در 
همين راســتا، به اتخاذ اقداماتي در جهت تحقق اين حق ملزم شده اند. اگرچه اين 
ســند، کلي اســت و اختصاص به حقوق حجاج ندارد، اما حق بر سالمت، حقي 
بشري است که همه انسان ها ـ از آن جهت که انسان هستند، صرف نظر از هرگونه 
تعلقات عارضيـ  دارا هستند و حجاج نيز از اين امر مستثنا نيستند. به اين ترتيب با 
بررسي هايي که صورت گرفت، وجود چنين حقي در منابع اسالمي و حقوق بشري، 

براي حجاج، با توجه به عمومات، اثبات گرديد. 

آنچه کــه در اين ميان اهميت مي يابد، متعهِد اين حق اســت؛ به  طور کلي، در 
ادبيات حقوق بشري، متعهِد حقوق بشر دولت ها هستند؛ يعني زماني که از حقوق 
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بشر به  طور کلي، يا يکي از مصاديق آن )در ما نحن فيه، حق بر سالمت( سخن به 
ميان مي آيد، با دو روي ســکه بايد مواجه بود: يک روي آن، وجود حقي است که 
ذي حقان را در وضعيت ويژه مطالبه قرار مي دهد )حق ـ  ادعا يا حق ـ  مطالبه( که در 
اين خصوص، ادبيات کاماًل حق محورانه است؛ روي ديگر سکه، تضمين حق توسط 
دولت هاست که چنين تضميني در چاچوب نظام حقوقي معنا مي يابد؛ زيرا مستلزم 

ضمانت اجرا در صورت نقض و نيز جبران خسارت است. 

دولت عربستان، که دولت ميزبان و مجري مناسک حج است، متعهد به تضمين 
حق ســالمت حجاج در دوران اجراي مناسک، از طريق پيش بيني مشخص آن در 
نظام حقوقي خود است؛ زيرا در چارچوب نظام بين الملل دولت ها، اگرچه مجبور به 
صدور اجازه يا روانامه به بيگانگان براي ورود به کشور خود نيستند، به محض اينکه 
به  طور قانوني اجازه ورود به بيگانگان را صادر کردند، متعهد به تضمين حداقل هايي 
براي آنها مي شــوند. اين حداقل ها با توجه به علت ورود بيگانه به کشور، مشخص 

مي گردد.

از حداقل حقوقي که الزم اســت دولت عربســتان در دوران مناسک حج براي 
حجاج تأمين کند، حق بر سالمت است. اين حق، از نوع حق مثبِت و ايجابي است 
و مستلزم مداخله دولت عربستان است؛ به اين معنا که دولت متعهد، يعني عربستان، 
در جهت تحقق حق سالمت حجاج در حوزه هاي بهداشت تغذيه، سالمتي جسمي، 
خواب، سالمت روحي، رواني و اجتماعي و نيز تضمين حق حيات و امنيت جاني 
آنان، متعهد به بسترســازي، به کارگيري تمامي امکانات و ابتکارات، تأمين و تجهيز 

امکانات، نظارت احسن و مستمر بر ايفاي تعهدات و... است. 

فارغ از تعهدات بين الملل و تکاليف عرفي بين المللي، دولت عربســتان، ميزبان 
بزرگ ترين اعمال عباديـ  اجتماعي دينداران است. لذا انتظار مي رود ضمن پايبندي 
به اصول و آموزه هاي اســالمي و ديگر اصول حقوق بشري، حقوق انساني به ويژه 
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حق ســالمت و بهداشت حجاج راـ  که به دليل ازدحام جمعيت و حضور افراد از 
بخش هاي مختلف جهان و لزوم اجراي مراسم خاص خود اهميت ويژه اي مي يابد  

ـ رعايت و تضمين کند.

بديهي است عدم رعايت اين موارد، امکان طرح مسئوليت مدني دولت عربستان را 
در چارچوب نظام مسئوليت بين المللي دولت ها فراهم مي کند؛ زيرا به موجب قواعد 
عــام حقوق بين الملل، دولت ميزبان مکلــف به رعايت و تضمين حقوق بيگانگان 
است. به اين ترتيب حجاج، که بيگانگان قانوني هستند، از حقوقي برخوردارند که 
دولت عربستان به دليل ميزباني مناسک حج، مکلف به رعايت آنهاست. با اين حال 
به نظر مي رسد جهت رفع نواقص و کاستي ها و نيز تضمين حق سالمت و بهداشت 
حجاج و مقابله با موانع و چالش هاي روبه رو، بازنگري در فقه پوياي تشيع، اجتهاد 
ديني، همفکري و همگرايي دولت هاي مســلمان، به ويژه دولت عربستان، در اين 

حوزه الزم است. 
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