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مقالۀ پژوهشی

عامالن عدا لت رد سالمت جهانی
شیرین برومند
 -دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

پذیرش1397/12/18 :

دریافت1397/08/5 :

چکیده
واژههای کلیدی:
عامت عدالت جهایی ستمت

مقدمه :وابستگی متقابل و فرآیندهای جهاایی شاد در دییاای کنانیی مشاالتیی پیچیاد ییا در
ستمت جهایی به دیبال داشته است .یابرابریهای عمد در حنز های مربان باه ساتمت در دییاا

جها وطنگرا رویالرد میایه و یرکیبی

بیماریهای یاشی از آ را در مرک ینجه یظریۀ عدالت جهایی قرار داد است.
روشها :یظریۀ عدالت جهایی که گفتمایی بایدایگار در باب وظایف و مسئنلیتهای ماا در مقابال

نحوه استناد به مقاله:
برومند شیرین .عامت عدالت در

دیگر ایسا های جها است در مقام حل بحرا ها و مسائل پای گفتاه باه رویالردهاای مختلفای
یقسیم شد است .این رویالردها بنا به پی فار

هاا و مقادمات اساتدللی خاند در بااب اصانل
حاضار باا دو رویالارد

ستمت جهایی .مجله ایرایی حقنق و

عدالت دیدگا هایی متفاوت در باب عاامت عادالت داریاد .در پاووه

اختق زیستپ شالی.

مسئلهمحنر و یظری در عدالت جهایی برای دستیابی به رویالرد مطلنبِ عدالت در ستمت جهایی

1397؛.47-59:)1(1

یتش خناهیم کرد.
نتایج :برخی رویالردها به عدالت جهایی دولتها را ینها عامت عدالت معرفی میکنند .در مقابل
در برخی دیگر از رویالردها اف و بر دولتها افراد و یهادها یی عامت عدالت ایگاشته میشنید.
نتیجهگیری :به یظر میرسد بهترین رویالرد به عامت عدالت جهایی باید یظرگاهی میایه و یرکیبای
به دولت و دیگر عامت عدالت داشته باشد که مسئنلیتهای اجرای عادالت را بساته باه اب ارهاا
صتحیتها و قابلیتها بر دوش عامت مختلف میگذارد .بررسی مانارد و یجرباههاای مختلاف
جهایی یشا از منفقیت یسبی این رویالرد در مناجهه با مسائل ستمت جهایی دارد.
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غدغۀ همۀ سم نم جهم یست ،ییای سیتاش آنهیم و ییک

مقدمه
پژوهش پیشش وو الش یی بیای باریایو یوالطیمی نشیم

و

شلو ،سم نم

یگا شیلوهم وی نشی نتیثیا نیی نید .بنیمبایین

نطحث عدیلت جهمنی و سشنت جهمنی یست .عیدیلت جهیمنی

ودیرا و چنشن نلیو  ،شلوهم یاوالمندالا الیلی ننطقیی

و بمب نسیوللشتی یسیت ین ینسیم هیم و

بای بهطل سشنت و مهش فقا و یگا شلوهم یونید (.)4

جستمو هنجمو

عاصۀ جهمنی و رطمل یکدیگا یوند ( .)1سشنت جهیمنی نشی

بم نگم بن نمبایبا هم بمید یین پاسش یسمسی وی نطاح ا ین

بن نعنم همکمو فاینلیی و ویل پ پیژوهش و عمیا بیای

آیم ینسم هم بننثمبن سم نم جهم (و نن هاوندی

ولیتهیمیی

یوالقم سشنت بای همن یست ( .)2بنمبایین ،بن نظا نییوسید

خمص) نسوللشتی و نقمبا یین نمبایبا هم یوند یم خشا؟

یوالطمی سشنت جهیمنی و عیدیلت جهیمنی ی وهگییو یید م
هنجمو ی

ن و عدیلت جهمنی نطللب نیپندیویم و الیثیشا

ن یین ید م هنجمو با یلگل عما نم بای یوالقم سشنت
نی ییو  ،بارایو نی یل  .بین ییین الاالشی

بیم پشلنید تمیم

و یین نشم  ،باخی نظاینپا ی ی ضمن الثیشد نسوللشت بسشمو
ودیرلی ولت هم خموج ی نا هم خل بای الیثنشن عیدیلت،
ینکم الحقق عیدیلت وی بشیاو ی نا هیم

ولیتهیم نلیی

بن لی ینکمو ا یند .ی نظا آنهیم و نسیوللشتهیم نم یی ی

نسمئا سشنت جهمنی چن وظیمی ی و رطیمل یکیدیگا یوییم.

یوللیت یوند .بم یین ومل ،نمهشت نسمئا نابلی بن سیشنت و

نسمئا نابلی بن سشنت بخش نهمی ی نظایین هیم عیدیلت

نحشط یسیت جید الیاین نسیمئلی هسیتند ین الثیشا یییو

جهمنی وی الشکشا نی هند .آب و نحشط یست سملم ،ستاش

الدبشا هم صافمً نلی وی بای الحقق عدیلت یا سؤیل با ینید.

بشممو هم وی شا یو ،الل یع یوو و ینکمنمت ونمنی ،اسنگی

بای نملنن ،مفی یست بن یین پاسش بشمندیشیشم ین چگلنین

و بسشمو نسمئا نظشا آ ی نهمالاین نیلیو

هسیتند ین و

نظاین هم عدیلت جهمنی بن آنهم اللجن د یست و ها یک ی
وییم نت موت ،بن الحقق عدیلت فایالا ی نا هم

ولتهیم

نی اللی عدیلت و سشنت وی و اییط ستاش بشممو هیم
ع لنی الثنشن ا ؟ بن بشم

یگا ،و باخیی نیلیو نمییالیلی

عدیلت و سیط نلیی وی نن یک ی عیدیلت جهیمنی ینسیت.

و سیشنت جهیمنی

یینجمست ن نسولۀ عدیلت جهمنی و سشنت پاونگ نی ل .

بسشمو پاونگ یست .طاح باخیی نیلیو و ییین ویبطین ن شید

هاچند بسشمو ی نحققم

ین ی ویۀیۀ عیدیلت جهیمنی بین

یست؛ بای نملنن ،ینشد بین نید ی و سیلی یلند و یفسمنسیتم

نسییمئا یخییشس یسییتی و سییشنت نییینگانیید ،ی یهمشییت

نلی نگایستنیند .بن طیلو وییژ  ،نیمبایبا

نصف نش ی ینشد بن ند ی و ژیپن و یستایلشم یسیت .یوتمیمل
آنکن ل ی پشش ی پنج سملگی و ییا یبیتش بین بشمیمو هیم
لنم ل بمشا  ،و آنگلال  73بایبا بشش ی ناوژ یست .یوتممل
ناگ نم و هنگمم ییمم

و یکی شلوهم جنیلب صیحای

آفایقم  100بایبا بشش ی شلوهم اللسعن یمفتن یسیت ( .)3و
وملی ن ییا ی نمالویم و شلوهم بم وآند بمال نشست ،یین

بحث همیی ین پشاینیل نظا یم ننمسی

بین عیدیلت جهیمنی

و افتن یست ،غمفایند ( .)5ید م هم نت موالی پشاینل یینکن
ییدیم ننظییا بیین عییدیلت جهییمنی ،نتییمیج بهتییا ،ننطقیییالییا و
عم النیینالییا وی بیین نطییمل یو  ،و یندیختیین یید یسییت یین
پشمندهم نهمی نشی

و ویل پ سیشنت یونید .و نشیم ییین

ید م هم ،پاسش یصلی آ یست ن دیم چهموچلب بهتیاین

بشممو سمالنن ن یک یک نشلشل ن یا و یگیا نقیمی جهیم

ظافشت وی بای یوالقم عدیلت جهمنی و ول پ سشنت ییجم

رابمنی نی شا ( .)4هاچند یین نمبایبا هم ال موتهیم عمشیق

نی ند؟ اللجن بن آیمو و پشمندهمیی ن چهموچلبهیم نظیا

نشم

شلوهم جهم وی نشم نی هند ،ینم و عما نمییالیلی

نت موت یوند ،یهمشت اللجن بن نظا م هیم نختلیف عیدیلت

نشم ننمفع شلوهم جهم  ،بنویژ و ول پ سیشنت ،خطیی

جهمنی وی بشش ی پشش پاونگ نی ند .یکی ی نهمالیاین ییین

شیلوهم فقشیا بین بشمیمو هیم،

و عدیلت جهیمنی

پاونگ ششد .آسش پیییا
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با عمنش آ نی ییو  .ییین نل یتمو و پیی باوسیی بهتیاین
الا ش

ی عمنش عدیلت جهمنی یست ین و ویا نشیکشت

عملی سشنت جهمنی نلفقشتآنش بل یست.

و سشنت جهمنی نسوللشت یونید.

سمنی بای وفع نمبایبا

بای یین ننظلو ،یبتدی چهموچلب نظا وی ناوو خلیهشم یا
و و ی ینن ،بن باوسی الجابشمت عملیی خیلیهشم پا یخیت .و

بن طلو لی عدیلت جهمنی وی نییالیلی بیم و ووش نطملعین

جست وجل بهتاین چهموچلب نظا

ا ؛ یک ووش آ یست ن ی باوسیی رشیق نسیمئا عیدیلت

عمنش عدیلت جهمنی نی ینجمند ،ستنبند هم وییج و ییین

جهمنی یسیتخایج نیی یل  1.یگیا  ،ووش نظیا

و الطشیشن

یصلل و نظاینهم عدیلت جهمنی یست ( .)1بستن بن آنکین و
چن بستا و فضمیی ی عیدیلت جهیمنی بحیث نیشم ،نییالیلی
وویکا

نسولن نحیلو ییم نظیا وی پیشش افیت .و نقملیۀ

ومضا ،الشش نی ل ن ها و وویکا وی و هیم آنشختین و

نشنن وی ی ننظا ینتقم

نطلیلب

ن بن الا ش

باوسی نی نشم و و پمییم  ،وویکیا

نطللب وی بانی ینشم.
الف) عامالن عدالت جهانی :مروری بر دستهبندیها :نخسیتشن
پاسش آ یست ن بیعدیلتی و سیشنت بین چین نعنمسیت؟
هاچند نیاللی ی ننظا نظاینهم نختلف عدیلت ،پمسخهیم

و ی رشق الا ی عدیلت جهمنی و سشنت یویئن هشم .با ییین

نت موالی یویئن ی  ،ینم بن نظا نیوسید بیم نگیمهی ویدیرلی ین

یسمس ،و مم یول بم وو ی نظا  ،پس ی ناوو نختصا بیا

یت

جمنع نقیمی نشیتاه همیۀ نظایینهیم بم ید ،نییالیلی

وی با ینشم ن یلگل نلفقالا ی عمنش عدیلت جهمنی یویئن

نمعم النن نحسلب نی ل ن نتشجیۀ الل ییع نمعم النیۀ علینیا

الیاین

نتالپییا یجتممعی2بم د ین بیا سیشنت جمعشیت و الل ییع

نطلیلب

سشنت نشم جمعشت المیشا نی ییونید» ( .)6بیم ییین اللضیش ،

نی ند .و مم وم ،بن باوسی نملنینهیمیی ی

نسمئا ول پ سشنت جهمنی نیپا ی یم ن بم الا ش
عمنش بن نتمیج بهتا

ست یمفتن یست.

و سشنت نشم

نی ل ن ی نل

یهمشت پاسش بعد نشخ

ولتهم چین

گام نخست :عامالن عدالت جهانی در سالمت؛ چهارچوب نظری

نسوللشتی و رطمل الثنشن عدیلت و سیشنت و بایبیا سیمنی

و مم نخست بای یمفتن بهتاین نظا م و عدیلت جهمنی،

نید ی نیی ننید؟ آییم

یوند ن بشاو ی سا نشنهیم آنیم

یبتدی ینلیع وویکا هم بین عیدیلت جهیمنی و نسیوللشت عیمنش

نی اللی

عدیلت و ول پ جهمنی وی ناوو خلیهشم ا  .نم تن پشدیسیت

بن صاف ینسم بل  ،ینست؟

ن بحث و و سط نطاح نی ل  .یک سیط وویکا هیم
نختلف بن عدیلت جهمنی بن صلوت لی یسیت .سیط
الثیشا یست ن یین وویکا هم نختلف بیا الا شی

یگیا
عیمنش

و یین ول نسوللشتی وی نش نتلجن ی خمص وقشقی،

و پمسخ بمید نشیم

و سیتن ی نظاییمت نت یموت رمئیا بین

ال کشک د ( .)5م نمکن یست بگیلیشم ین یصیلل عیدیلت
جهمنی و سیشنت وو نا هیم

ولیت نلیی بیم بشیاو ی

عدیلت بمری نی ییونید .بحیث وبیموپ وویکیا نطلیلب بین

نا هم آ ال موالی ندیو  .و ییین صیلوت ،نا هیم و العشیشن

عدیلت جهمنی بسشمو ن صا و خموج ی ول پ نلضلعی نقملیۀ

یصلل عدیلت جهمنی و سشنت یهمشتی العشیشن ننید ندیونید.

ومضا یست .و یین نل تمو ،و پی نقید و باوسیی الا شطیی ی

ایهم»3

عمنش عدیلت جهمنی هستشم ن نن النهم ی وشث نظیا رمبیا

یین او ن بن «جهم وطن
نجایم یصلی

عدیلت4وی

نمختن نی لند ،عمنش ییم

یعم ی ولیتهیم نیی یننید .بیا ییین

فمع بن نظا نیوسند ،بلکن و نلیجهۀ عملی بم نسمئا عیدیلت

یسمس ول پ یصلل عدیلت ،جهمنی یست و همۀ ینسم هم وی و

و سییشنت جهییمنی نلفییقالییا بییل ینیید .بنییمبایین ،ننظییلو ی

با نی شا ( .)7لشا یین ینا آ یسیت ین نطملطیمت عیدیلت،

چهموچلب نظا

ید م هنجمو

وبموپ ییین یسیت ین چین

1. Problem driven approach
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2. Socially controllable factors
3. Cosmopolitans
4. Agents of Justice
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ویشن و بایبا خلیهی یوند ن و چنشن ینا همۀ ینسم هم،

( )11یای یین ولت نلیی یسیت ین یهاوندی وی و نیلعی

فییموا ی ولییتهییمیی یین عضییل آنهمینیید ،نشییتاه هسییتند و

خمص ی وویبط بم یکدیگا رایو نیی هید ین آ وویبیط وی بیم

نهم همیی ن و ند ی یجتممعی بشا العایف د ینید ،صیافمً

یگا یفای بشا ندیوند .و یین چهموچلب یست ین نییالیلی

یب یوهمیی بای الحقق عدیلتیند .بیا ییین یسیمس هاچنید ین

الاالشطمت نهم

وی بن نحک یو یمبی یصلل عدیلت یی یت .ی

نمکن یست هاوندی نتطلع یک ولت خیمص ،بیم یاییطی

چنشن ننظا  ،عدیلت النهم و بستا ولت نلی یست ن رمبلشت

عم النن ند ی نند ،بایبا خلیهی و ینصمف وظمی ی وی بیای

یجای یو ( .) 8الث شید بیا ولیت نلیی بین لشیا رمبلشیتهیم و

یگا نا نم جهم نش با وش آنهیم ریایو

ویژ ی هم خمصی یست ن ولت و همۀ ول و بین یکا

الثنشن عدیلت بای

و الطششن نظا خل بن سن ی یوپ

فای شا و یجای عدیلت یو ( .)10سا نشن جمیی یسیت ین

یصلی پمیطندند؛ نخست ،ینسم ویود نهیمیی نشوظیۀ یخشریی

ولت نی اللیند ریلینشن و هنجموهیم نیلو نظیا خیل وی بیم

نی هد ( .)8جهم وطن اییم

یست .وم ،و یین ینیا ین ینسیم هیم ویوید نهیمیی نشوظیۀ

نلفقشت و آ بن یجای وآوو و یگا ردوتهم ورشی

یخشرییند ،همۀ ینسم هم بم یکدیگا بایباند و سلم ،و وفتمو بم

نشدی بن و ند .و ووی جدید یین ولت یسیت ین یکا

همۀ ینسم هم و سایسا جهم  ،بمیید بایبیا یخشریی و نظیا

یرتدیو سم نمنی سشمسی و نشم بل یست ( .)12نظایمت

افتن ل  .ی یین وو یست ن تن نیی یل فا ایییی (1و

غمل

وی ی

عدیلت جهمنی ولیت نحیلو بیا یسیمس یسیتداللی ین بیای

عمدپ ید م هم جهم وطن اییمننیند ( .)9جهیم وطین ایهیم

نی هند ،بن چند ستن القسشم نی یلند ین و یینجیم ی بشیم

ضمن الثیشد یینکن همۀ ینسم هیم ی نظیا یخشریی بیم یکیدیگا

نشاوح آنم صاف نظا نی نشم ( .)13ولت اییم

بایباند ،الث شد نی نند ن یین بایبا یخشری بمیید و بایبیا

عدیلت جهمنی ی اچن نمنند جهم وطن ایهم ،بایبا ینسیم هیم

سشمسی آنهم بم یکدیگا نشی نمیل پشیدی نید و نظاییۀ عیدیلت

وی ی لحمظ یخشری نیپییاند ،ینم یوالطمی نشم بایبا یخشریی

جهمنی بمید بتلینید بین ییین بایبیا سشمسیی ،فیموا ی نیا و

و بایبا سشمسی وی و نی نند و یستدالل نی نند ین بایبیا

هاوند  ،جمنۀ عما بپل مند (.)10

و نظاییۀ

سشمسی النهم و بستاهم خمص نمنند هاوند رمبلشت یعممل

و نقمبا ،ی ا و پمسخ بن یین پاسش ،تین یل ین هیش

یو ( .)10با یسمس یین ید م  ،عدیلت جهمنی باآیند یعمیمل

و الییثنشن عییدیلت و سییشنت بییای

عدیلت و ول هم نلی بن صیلوت نج یسیت و و بهتیاین

نسییوللشت چشییمگشا
یفای

ن خموج ی نا هیم

ولیت نلیی نید ی نیی ننید،

نتلجن ولت هم نشست ،ی وویکیا ولیتنحیلو4ییم بین بشیم
باخی نت کای  ،وویکا سشمسی ( )8و عدیلت جهیمنی سیخن

وملت ،عدیلت بشنیلملا (بن نعنم بشنیلدولی) نیاللیند ومصا
الشایک نسمعی ولتهم و یعممل وظمیف خل و جمنۀ عما
پل یمند بین عیدیلت بم یید ( .)14باخیی نظایینپیا ی ی

یین

تنییم .با یسمس یین ید م  ،ول پ عیدیلت ،جمنعیۀ سشمسیی

وویکا ولت نحلو و عدیلت جهمنی وی نطمل نی نند ،ضمن

نحدو و خل بسند ی یست ن یفای بنطلو نعملل بم الللد بن

پییاش آنکن بسشمو ی

ول وویبط ینسمنی صافمً جنطیۀ نلیی

آ ویو و بم نیاگ ی آ خیموج نیی یلند .بین ییین الاالشی ،

ندیوند ،یستدالل نی نند ین یصیلل عیدیلت و وویبیط نشیم

نجایم یصلی و یولشۀ عدیلت و یین ید م ولتهیم هسیتند

ولت هم نش یعممل نی ل  ،ینیم ییین یصیلل ی نظیا یکا و
نحتلی نت موت بم یصللی هستند ن با یعممل عدیلت و عاصیۀ

Individualism
Universality
Generality
Statist perspective
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نلی وم م یست ( .)13نظاینپا ی ی

و یین وویکا نیپییاند

ن یفای نمکن یست و جمیگم ینسمنی خل  ،وظمی ی یخشریی
فایالیییا ی نا هیییم
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عدیلت خلیهی ی تن بم ند ،ینم یصلل عدیلت ن بم یعممل ریلپ

مفی بای یجای عدیلت و نا هم خل وی ندیوند ،بینطیلو

سشمسی و وو وقیلری یجیای نیی یل  ،و ویل پ صیشوشت

لی فاینلش نی لند .بای نملنن ،آیم نیالیلی بیای ی بیشن

یگیا ،و ویل پ عیدیلت

سیتا ی ی نشیم ،عیدیلت

ولتهم بمری نینمند ( .)15بن بشیم

آنۀن ننشث الکملشف یک فا نسطت بن یگا یسیت ،و بسیتا
نحدو

با

نسولۀ فقیا و بخیشهیم

الل یعی نطللب وی النهم باآیند عیدیلت وو نا هیم

یخلیی

ولیت نلیی ینکیم ظهیلو یو و ویدیرا همیۀ ییین

شلوهم ینست؟ همۀنشن ،نطمید ی یم بیا ین ولیتهیم و

الکملشف و ستاپ جهمنی رمبا نشمهد نشسیتند ( .)13بیا ییین

عشن آنکن نیاللینند عمنش عدیلت بم ند ،خیل نمکین یسیت

نطنم و وملی ن وویکا هیم جهیم وطین یای بین الا شطیی ی

ویشۀ یصلی بیعدیلتی نش بم ند .بنمبایین ،نمیاللی ی نظا وو

عمنش جهمنی و یجای عدیلت رمئایند ن یعیم ی ولیتهیم

ی ت ین وویکا هیم جهیم وطین یای نقیدهم نهمیی بیا

یست ،وویکا هم

ولتنحیلو ،عیمنش یصیلی وی ولیتهیم

نعافی نی نند .چنشن ید مهی بینیقیشن با افتین ی نلضیعی
نظا یست ن ها یک ی وویکا هم

وویکا هم جهم وطن ای بن عدیلت جهمنی ،یسیتدالل خیل

و سیط یصیلل

وی ی بایبا یخشری ینسم هم بم یکدیگا آغم نی نند .هاچنید

عدیلت جهمنی با ید یند ن یین نلیضیع هیمی نیل نلضیلع

بنسختی نی اللی

بایبا یخشری ینسیم هیم

یین نقملن نشست .آنۀن نسلم یست ال موت یید م هیمیی یسیت

الا ییید ییا  ،بخشییی نهییم ی نقیید

عمنش عدیلت جهمنی و یجای سشنت

جهمنی و وا نشکشت آ

و رمبا فمع بل

یین بییا وویکا هییم

جهم وطن ای بن عدیلت جهیمنی ویو نیی یل  ،فمصیلۀ نشیم

ی ت.

آونییم هییم یخشرییی بییم ویرعشییمت سشمسییی یسییت .آنۀیین

ب) عامالن عدالت جهانی :نقد و بررسی رویکردهاا :ویرعشیت

جهم وطن ایهم و یستدالل هم خل و نظا نمیی شانید ،آ

یبتییدییی الصییمویا

یست ن ستاپ ول همیی ن نهم هم جهیمنی و آنهیم یوی

الاسشم د و وویکا هم جهم وطن یای بین عیدیلت جهیمنی

صشوشت هستند ،بن نش ی

نحیدو یسیت و نمییالیلی

بن ویوتی یو ا  .بمید بن یین نکتن اللجن یا ین و نشیم

ی عییم ییا یین نهم هییم جهییمنی و یجییای عییدیلت ،یوی

آ یسییت یین نمیییالییلی ی نطلییلب بییل

یم

نلنی ن بخش یعظمی ی نمبایبا هم نن صافمً وو سیا نشن

صشوشت هم نشمبن ولت نلی هستند ( .)15همۀنشن آ یم

یا سشطاپ ولتهم ،بلکن و وویبط نشم آنهم نش یال مس نییفتد،

ن ی نظم جهمنی صحطت نی نشم ،نمیاللینشم وجل ولیتهیم

نظاین پا ی ی عدیلت بمید بن آنۀن بیم نگیمهی جهیمنی عم النین

وی ن پششفاضهم یسمسی نظم جهمنی هستند ،نم ید بگشایم

نحسلب نی ل  ،نشی اللجین ننید ( .)12جهیم وطین ایهیم

( .)13یکی ی ییای یت وویکا هم جهم وطن ای آ یست ین

بن وستی یین نقد وی با وویکا ولت نحیلو بین عیدیلت ویو
نی نند ن الما

با ولتهم نلی بننثمبن ویودهم عیدیلت

بخشی ی نسمئا بم نمهشت جهمنی وی ن بین ویل پ صیشوشتی

و نظاین هم عدیلت م نشخ

نمی ل ن ینجمم آ

ستن

الکملش ی ن الحقق عدیلت و او ینجمم آنهم یسیت ،و نهمییت
با عهدپ چن ی خمصی یست .الضمشن ویقهیم نسیتل م وجیل

همۀ ولت هم و وویبط نشم آنهم نابلی هستند ،نم ید نی شا .

ود ی ردوت سشمسی بیای الخصیش

نسمئلی نمنند شلع بشممو همیی ین بیدو اللجین بین نا هیم

وقهم و وضع ضممنت یجایست ( .)7ویق بیا سیشنت بیای

سییتاش نییییمبنیید و سییشنت جهییمنی وی الهدییید نییی ننیید،

الکیملشف نتنیمظا بیم

نملنن یکی ی ینلیع یین وقهم یست .ینسم هم بای الحقق ویق

نخییمطایت یسییتنحشطییی ،بحییای پنمهنیید م و نمننیید آ .

با سشنت خل نشم یونید بدیننید ین الکلشیف فیایهم آوو

همۀنییشن بییم الما ی بییا وویکا هییمیی صییافمً ولییتنحییلو

خدنمت ونمنی ،وی سشنمسشل عمیلنی ،یوو و نظشیا آنهیم بیا

ولت هیم نیماللی  ،فقشیا ییم ولیت هیمیی ین ریدوت منیا
ینحصمو

و ول پ صشوشتی خل ندیوند و و نتشجین ،الیلی
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»1یسیت ( .)1ی ییین وو ،بمیید پیییافت ین و یجیای

نمر

نهم الاین بخش ی وویبط ینسمنی و ول پ نلی نتما

یسیت،

عییدیلت جهییمنی بیین نهم هییمیی بییم ویید ی رییدوت سشمسییی

ینم یین بدی نعنم نشست ن خموج ی نا هم

نشم نندیم (.)8

وویبط ینسمنی ن یصلل عدیلت با آنهم وم م نی لند ،وجیل

ج) عامالن عدالت جهانی :رویکرد مطلوب :بم اللجن بین نقیمی
ضعف و رلت ها و ید م  ،بن نظیا نییوسید ییمفتن ننظیا
ننمس

بن عمنش عدیلت جهمنی و یویئۀ ید م رمبا فیمع ،و

او باو وفتن ی و منۀ ولتنحلو و جهیم وطین ایییی
یست ( .)4بمید پییافت ن نشم نند نظاینی

و عدیلت جهیمنی

ندی تن بم ند .ی سل

ولت ،ولنی ی

یگا وویبیط بیشن ینسیمنی ،هاچنید بیا

نحلپ یجای یصلل عدیلت الثیشا ییوند ،الثیشا آنهم با سیتا و
نحتلی یصلل عدیلت ینا یختشفی یست (.)16
بمید پییافت ن ولیتهیم بیننثمبین نهم هیمیی ین همۀنیم
بششتاین ردوت سشمسی بای یعمیمل یصیلل عیدیلت و ینجیمم

هستشم ن نین آ طیلو ین جهیم وطین ایهیم بشیم نیی ننید،

الکملشف نتنمظا بیم آ وی بیا عهید یونید ،نهیمالیاین عیمنش

یید آل نگا و غشانهم نند بم د و نین آ طیلو ین وویکا هیم

عدیلت و جهم هستند .ینم ولت هم عمنش ینحصمو عدیلت

ولت نحلو یستدالل نی نند ،نن ک و نحدو نند و بییعتنیم

نشستند .ولتهم نش

م ی ردوت خل بای نقض عدیلت بها

بن بخش وسشعی ی ینسم هم بم د ( .)14ویرعشت آ یسیت ین

نیباند یم م آنقدو ضعشفیند ن بن هش وجن ردوت مفی وی

و پی فاآیند همیی ین بیم عنیلی جهیمنی ید نیی نمسیشم،

بای یجای عیدیلت و یختشیمو ندیونید ( .)7عیمنش عیدیلت

نتثیا نی لند ( )1و یین ینا ضاووت ی تن نگمهی فای ولتیی

یفای بم ند .ننظلو ی بم یگای غشا ولتی آ

وی وو ن الیا نیی نید .نظایینهیم عیدیلت جهیمنی ،بینوییژ

عدیلت یست ن ولت نشستند و ی سل

طشفهم جهم وطن ای ،نعملالً تمیمنی ویقنحیلو یونید.

نشیید ینیید ( .)17رییدوت عییمنش نختل یف عییدیلت (یعییم ی

آنۀن یهمشت یو اللجن بن یین نکتن یست ین نظاییۀ نطلیلب

ولت هم) الیم وید ییم

سیتن ی عیمنش
ولتهیم نشی ییجیم

چند منین ،نتنیلع و خیمص یسیت.

بمید بتلیند عمنشنی وی بای ینجمم الکیملشف نتنیمظا بیم ویقهیم

ظافشتهم خمص ها یک ی عیمنش عیدیلت نکتینی بسیشمو

ند ( .)1هاچنید و بین وسیمشت ینمختن ویقهیم

بین آ اللجین یا  .همیشن

نشخ

نگمهی جهم وطین یای ی یتن بم یشم ،و الخصیش

وظیمیف

نتنمظا بم وقهم نمچمو ی بن وسمشت نمختن یهمشت ولیتهیم
م ی عم نی ل همۀ وویبطیی ین ی لحیمظ ننطقیی ینکیم
یعممل یصلل عدیلت با آنهم وجل یوند ،و بستا وویبط وو
نا هم

ولت نلی و نشم

ظافشتهم خمص یسیت ین نشیخ

یکا نیی شانید و و

نیی نید هیا ییک ی

عمنش عدیلت چن وظمی ی وی بمید با عهید شانید ( .)7بمیید
اللجن ی ت ن آنۀن نم و جمیگم

و الحقق عدیلت جهمنی هستشم.

یهاوندی

نهم یست ن بمید و نظاینپا ی

یویم ،نمکن یست نت موت ی آ چش

هاوندی

ولت با عهید

بم د ین و جمیگیم

یفای خصلصی و رطمل یگا ینسم همیی با عهد یویم ن بیم
نم و یک جهم

ند ی نی نند ( .)8نمهشت وقهیم بشیا

نتشجن ،عمنش عدیلت نش بمید با نحلوییت ولیتهیم نلیی

نیاللیند الم ود نشخ

العایف لند .یین ی عم بن نظا رشق نمی وسید چای ین وویبیط

نیاللی ی الکملشف ی خمص وقشقی ینسمنی نش سخن بین نشیم

ینسم هم بم یکدیگا النهم با یسمس نلشت آنهم العایف نمی ل و

آوو یم خشا .بای نملنن ،یونشا بن وسیتی ی یمو نیی نید ین

هلیت ها ینسم وی نجملعنی ی علینا الشکشا نی هنید ین

هم نی اللینند نتنمظا بیم الکیملش ی جهیمنی بیا

نلشت النهم یکی ی آنهیم یسیت ( .)14بین ییین الاالشی  ،ی اچین

ی اچن وق-آ ی

ننیدپ ییین نلضیلع بم ید ین آییم

وش همگم بم ند ،الکملشف نتنمظا بم یگا ویقهیم بشیا
نمنند وق با مالهم و خدنمت ،نمیاللینند بن یفای وقشقی بدو

1. Imperfect Rights
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نمیاللی ی نظا وو ی ت ن نشننهم عدیلت بسشمو نتعد
و نتکثاند ( .)12سیم نم هیم و نهم هیم غشا ولتیی و سیط
یگا ی

جهم نش صلوت هم

نشننهیم عیدیلت وی یکا

نی هند .باخی نشنن هم عدیلت بن لننی هسیتند ین النهیم
وو چهموچلب ولت نلی ظهلو نییمبند ،ینیم باخیی یگیا
ل ونمً ننططق با ول پ صشوشتی ولت نشسیتند ( .)10بین ییین
الاالش  ،چهموچلب نظا ننمس

عدیلت جهمنی و سشنت وی

نیاللی یین لنن الاسشم ا :
نخست ،ولتهم خصلصیشت هنجیمو 1وییژ ی

و باریایو

عدیلت یوند (.)12

ین و نلضیلع

یست ( .)20پس ی یویئیۀ چهیموچلبی نظیا

عمنش عدیلت جهمنی نطللب بن نظا نی وسد ،بم نشیم آوو
باخی ی نسمئا و چملشهم نابلی بن سشنت ،بای القلییت
یستدالل خلیهشم ا .

ننظا پششنهم

نطملعۀ نثمل هم عملی و ول پ سشنت و نشم نشیم ی آ
یو ن الل یع ننمس

ننمبع و وا نطللب بحای هم جهیمنی

و سشنت ،ومصا پشش افتن وویکا

الا شطی و نشمنین بین

عمنش عدیلت جهمنی یست .وویکا هم

ولتنحیلو ی اچین

بم نطنم رایو ی

ویرعشتهیم یکا افتینینید ،و نلیجهین بیم

نسمئا پشۀشد و الل یع نمبایبا ننیمبع و سیشنت نشیم الیثیشا

وم ،یین خصلصشت هنجمو ویژ بدی نعنم نشست ن یگیا

فایالا ی ودو نحلی ندی تن ینید .بیای نملنین ،نطیمبق یعیشم

ولیت وجیل ندیونید.

سم نم بهدی ت جهمنی ،ساییت بشممو هم ع یلنی ،بحاینیی

نشنن هم عیدیلت خیموج ی نا هیم

ولت هم نلی نش وجل یوند و با یین یسمس ،ول پ عدیلت

بشممو هم ی وی الجموت یم س ا ،و ها ننطقنی ی یاپ نیشن

ولت نلی نحدو ینسیت .نسیمئا و

ننتشا نی لند .اللینمیی ولتهم بای نقمبلن نش نحدو یست،

وی نمی اللی بن رلماو

نشننهم نتکثیا عیدیلت ،عیمنش نت یموت عیدیلت وی طلی

چای ین ویییاوسهییم بییا نطنیم نا هییم بییشنیلمللییی وا ییت

نی نند.

نمی نند .ی یین وو ،نتخصصم یین ویل بسیند یا

سلم ،بن نظا نی وسد طکن ی ی ولیتهیم نلیی ،نهم هیم

یردینمت صافمً ولتی وی مفی نمی ینند (.)19

بشنیلمللی ولتنحلو ،بم یگای غشا ولتی و یفای بشا همگیی
بم وجمالی نت موت ی نسوللشتهم و ناپ عمنش عدیلت رایو

ی سل

یگا ،نمیاللی بین نیلیو

بین

ی یمو یا ین صیافمً

نتشجۀ یک وویکا جهم وطن ای بن عدیلت و سشنت جهمنی
بن لشا نطل سمختموهم نلو نشم

نی شاند .یینکن ها دیم ی یین عمنش چن وظمی ی وی با عهد

بم د .یین ینا الم ود یم

نی شاند ،المبعی ی نمهشت نسیمئا نطیاح و عیدیلت جهیمنی،

و نم ید افتن نقش پاونگ ولتهم و سیتشمبی بین یهیدیف
یمهش

نشم سنجی ،نیلع یمو ا عیمنش عیدیلت و یصیلل هنجیمو

عدیلت یست .بای نملنن ،و الجابن هم یجاییی بای

عدیلت یست.

یبتش بن بشممو همیی ین نم یی ی فقیا یدید هسیتند ،نقیش

گام دوم :عامالن عدالت جهانی در سالمت؛ نمونههای عملی

فاآینییدهییم بییلنی یین نییمبایبا هییم یییاوت و رییدوت،

نطموث نابلی بن سشنت جمیگمهی ویژ و تمم عیدیلت

آسش پییا و و وم شن نمند رشاهم خمص وو جلینیع

جهمنی یونید ،چای ین بسیشمو ی ییین نسیمئا ،بیای نملنین

وی مهش نی هند ،پاونگالا نی ل  .بن بشیمنی یگیا ،یمهش

ستاش بشممو هم ع لنی ،بن هش وجن ی نحیدو یتهیم

فقا و بهطل الل یع ننمبع ،صافمً بم الدیبشا خیموج ی ولیتهیم

نا هم نلی الطعشت نمی نند و نیمهشتی یمنشً جهیمنی یونید
( .)19و ول پ عدیلت جهمنی و سشنت نش

و منیۀ عیدیلت

جهمنی بم وویکا ولت نحلو و جهم وطن ای بم المبمند

ید

ینکم پییا نشست ( .)4ییین نلضیلع نم موآنید وویکا هیم
آونم اییی وی نشم نی هد ن نقش ولتهم وی و ویا ییین
بحای هم ست م نی شاند .ی یین وو ،نلفقالاین بانمنینهیم
عدیلت الل یعی و سشنت جهمنی ،بم وویکا

1. Normative peculiarity of the state
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الا شطی عمیا

ا یند ن و ی ینن بن باخی ی آنهم ی مو نی نیشم .اللفشیق ییم
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نم ییمنی ننظاهییم نختلییف عییدیلت جهییمنی و وییا نسییمئا

ردوت آنهم و ینجمم یین نسوللشتهم یسیت .و ییین وویکیا ،

بهدی ت جهمنی وی ،نیاللی بیننثمبین مخصیی و رمبیا فیمع

وجیمت لنیم لنی و سیطلح

بل

ننظا پششنهم

الکملشف یفای خصلصیی نشی

نلو اللجن رایو ی .

نختلف یوند و نش ی الکملشف آنهم المبعی ی عملکا  ،نشم هیم و

نحلو یصلی و وویکا نشمنن اللجن بن ییین نکتین یسیت ین

العهدیت یوطلطمنن یسیت ( .)20باخیی نیمبایبا هیم و ویل پ

نمبایبا

و ننشثهم نختل ی یعیم ی

و سشنت جهمنی نطم

علینا نلی ،ننطقینی و جهیمنی یو ()3؛ بیا همیشن یسیمس،
نظاینی

سشنت جهمنی وی نمیاللی بن عملکا و ووییۀ ییک ییم چنید
ولت نسطت ی  .چنشن نلیو

نقش وویکا نشمنن یم الا شطیی

ن وبموپ عمنش عدیلت جهمنی یویئن نی هشم ،بمید بم

بن عدیلت جهمنی و سشنت وی پاونگ نیی نید ( .)3یهمشیت

نتکثا بم د .و وویکا نشمنن نش یین

وویکا هم الا شطی عدیلت جهیمنی ی آ وو یسیت ین پیشش

ولت هم هستند ین همۀنیم نسیوللشت یصیلی و یولشین وی و

افتن ووشهمیی صافمً ولتنحلو یم ووشهم بیدو یعتنیم

و مظت ،پششگشا و یوالقم سشنت با عهد یوند .ولتهیم

بن ولتهم ،ها یک ییایالی نن ی و وا بحیای هیم سیشنت

و نظا ی تن یین نطم

النهم ویودهم سشمسیی هستند ن المیمم ینکمنیمت ال م بیای
یردیم و ویستم عدیلت و سشنت وی و یختشمو یوند .یفی و
با یین ،ولتهم نیاللینند فضم ننمس

بای و ید نهم هیم

عملنی و سط جهمنی یو  .بای نملننُ ،نید بیل
الصمشم شا

فاآینید

ولتهم و نقمبلن بم بشممو هیم ع یلنی ین بیم

ساعتی بمال ستاش نییمبند و یهمشت اللجن بن نمهشت جهمنی

نن بن لشا ویژ ی خمص آنهیم بلکین بین ییین لشیا یسیت ین

سم و موهم بشنیلمللی و یفای وی پاونگ نی ند ( .)19فاآینید

بششتاین ردوت نلو نشیم بیای یعمیمل و یجیای عیدیلت وی

الصمشم شا بشن یلدولی هملیو نشم نند وضمیت همۀ ولتهیم

یوند؛ ردوالی ن نم ی ی وم مشت ولت هم نلی یست ن بم
وجل ی عمهمیی نطنی با عطیلو ی وم مشیت و عصیا جهیمنی
د ( )21همۀنیم پمباجیم و یلطتین نحیدو الا ی

ی یتن بیا

سمختمو ردوت و جهم ییا ییوند .نلیو عملیی بسیشمو بیا
نقییش یصییلی ولییتهییم و الییثنشن وییق بییا سییشنت صییحن
نی ییوند .مهد یین ندعم نش

ولتهم فقشا هستند ن بیم

یست و نم با بل

یین فاآیند بم ویژ ییهیم بشمیمو هیم

ع لنی نُسا همخلی نشست.
یک نملنۀ ننمس

ی یجای عدیلت با نطنم وویکا نشمنن بن

عمنش  ،الیشش و ننیمطق آنایکیم الالیشن و مویئشی
ویشن ن ا

بیای

فلج یط مل یست .یبتکمو الیثنشن و الل ییع ننیمبع

ال م بای ویشن ین یا

ییین بشمیمو

و سیت طش یی ی

سشمست ییو هم نطللب بن نتمیج نثطتی و ویل پ سیشنت

نهم هم بشنیلمللی ،نمنند سم نم بهدی ت جهمنی ،یلنشسیف و

جمعشت ست یمفتنیند و چن بسم ولتهم یاوالمنید نمننید

نهم هییم غشاینت ییمعی جهییمنی ،نمننیید ووالییا بییشنیلملییا1الییم

آنایکم ن بم سشمست هم ضعشف ،وضعشت نن چندی نطلیلبی

نهم هم ننطقین ی  ،نمننید بمنیک اللسیعۀ آنایکیمیی 2،سیم نم

وی ییجم ا یند ( .)3بانمننهم

ولت المیلند و الل ییع ننیمبع

بهدی ییت آنایکییمیی3و همییشنطییلو نهم هییم

ولتییی نمننیید

بای نطمو بم یید و ولت سیایشنکم و یمهش نیاگونشیا
نل ی ی نملنن همیی ی یردینمت ولت نحلو و یف ییش سشنت
عملنی و یوالقم عدیلتیند (.)20
نقش لشد

ولت و عدیلت جهمنی بن یین نعنم نشسیت ین

بم یگای ننطقن ی و جهمنی هیش نسیوللشتی ندیونید و ولیت
عمنا ینحصمو عدیلت و سشنت جهمنی یست .بلکین نشی ی
نسوللشت ها یک ی عمنش عدیلت نتنمسی
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نا نی و غشا ولتی وی نش فایهم نند ( .)20نسوللشت ولتهم

یییین بشمییمو هییم ،نقییش سییم نم هییم نییا منهییم جهییمنی،

عامالن عدالت رد سالمت جهانی  ،ربومند

55

و یالخمننهم بهدی ت و نهم هم نلی غشا ولتی نمنند جمعشت

آنل ی ول پ سشنت و نلیجهن بم نسولۀ نهمجات پ یکم

منم ییی سشنت عملنی1رایو افت (.)20

و پاستموی ی باخی شلوهم

نملنۀ نلفق یگا نلیجهۀ سم نم بهدی ت جهمنی بم بشمیمو

اللسعن یمفتن یست .یین نسولن ن یکی ی یصیلیالیاین نسیمئلی

و جهیم

یست ن عدیلت جهمنی و سشنت بم آ نلیجن یسیت ،نتشجیۀ

سموس 2و سیمل  2003یسیت .شیلوهم بسیشمو
ننمبع نملی یم
و یبتدی

وی بن نقمبلن بم یین بشممو ختصیمص ی نید.

شلع ستا پ بشممو  ،ولت هیم ننیمبع نیملی وی بین

سشمری نلی ندیایت ا ند و یصلل الل یع ننیمبع وی بیا نطنیم
نقمبلن بم بشممو

عاضۀ یم نشاوهم

و ومل اللسعن بین شیلوهم

ونمنی ی شیلوهمیی بیم یاییط یمو

نمنطللب ی یک سیل ،و القمضیم
پییاش یین نشاوهم نتخص

شیلوهم پا وآنید بیای
یست .عاضین و القمضیمیی ین

و ول پ سا نشنی خیل طایویی ا نید .بیم

و نهمیت شلو نطدأ وی بن فاستندپ نشاوهم نتخصصی الطدیا

ساعت بمال و فای شا بشممو و نماللینی و جلل شا ی ساییت

نی ند ن خل نشم نند الخص

و ینش آنهم یست و و عیشن

بشممو بین یفیای و شیلوهم نختلیف ،سیم نم بهدی یت

ومل ،اللی فایهم سمختن اییط بهتا مو وی بای آنهم ندیو ؛

جهمنی بانمنۀ الل یع ننمبع نملی وی و ست افیت و طیی آ

نطل اللی نی ن بن پشتلینۀ وق با نهمجات بن نشکلی پشۀشید

نهم هم علمیی و پ یکی نختلیف و شیلوهم جهیم وی

الطدیا د یست ( .)3آنۀن یین نسولن وی بنطلو خمص بن یکی

نثنلو ندیایت یبعم نت موالی ی یین بحای
علمی و آسش

پژوهشی ،سیم نم هیم

نا م نهم و بانمنین هیم یپشیدنشلللژیک و یسیتایلشم ،المیلنید و
فاینسن ینجیمم ید .ننیمبع ال م بیای نایرطیتهیم بیملشنی و
بشمموستم همیی و چشن ،منم ی ،سینگمپلو ،یسیللونی و ییالنید
نتما

د و نهم هم پژوهشی و شلوهمیی بم ظافشتهیم

علمی و فنموو بمال ،ی جملین منیم ی ،چیشن ،فاینسین ،آلمیم ،

پا وآند نن فقط بن پییاش نهیمجا ،بلکین الممییا بین پیییاش
نشاوهم

ونمنی بم ش شت بمال یسیت و و نتشجین آنۀین بیای

شلو فاستند بیمری نیی نمنید ،نشاوهیم

ونیمنی بیم ش شیت

پمیشنالا یست (.)24
بن الم ی بایتمنشم و یردینی هممهنگ ،ضمن یختصمص بل جن
بای

مک بن نمالو بای بهطل

اییط مو و و ظ نشاوهم

هنگ نگ ،ژیپین ،هلنید ،سینگمپلو ،بایتمنشیم و یییمالت نتحید

ونمنییش ،یاییطی سیخت شاینینالیا وی نشی بیای پیییاش

آنایکییم بیینصییلوت ییطکنی نییمنلو بخییش آ نمیشییگمهی و

پاستموی و پ کم ی ودو  150شلو و ومل اللسعن وضع

الشخشصی ویاوس سموس دند ( .)22,23ییین پیاوژ نملنیۀ

ا یست .همۀنشن ،باخی نهم هم و سم نم هیم نیا م نهیم

مخصی ی نم منی وویکا ولتنحیلو و الل ییع موآنید و

نش یردیم بن یعطم ینتشم یت نملی بن پ کم و پاستموی بیای

و سیشنت نشیم و اللفشیق

مو و شلوهم خل ا ینید .ننیمبع نیملی نیلو نشیم نشی

عم النۀ ننمبع و نقمبلین بیم بحیای

وویکا الا شطی و نشمنن و یین نمنلویت یسیت .الل ییع ننیمبع،

بن طلو عمد ی سل نهم هم جهمنی ،نمنند سم نم بهدی یت

نسوللشت هم و وظمیف و یین پاوژ و سطلح جهیمنی ،نلیی،

جهمنی و صندوسهم نملی ننطقنی  ،الثنشن د یست ( .)3و

با نطنم اللینمیی و ینجمم نسیوللشتهیم

همشن ویستم نیاللی بن ستلویلعماهیم و نقاویالیی و بایتمنشیم

و فهم نشم هم پشۀشد و وا بحیای هیم و سیشنت جهیمنی

ی مو ا ن با و نظا یافتن نشم هیم نحلیی و یسیتخدیم

ننطقنی و وتی فا
صلوت افت.
نملنن ی

یگا همکمو

نشاو
ولیت هیم ،ینشیگم هیم و نهم هیم

ونمنی الث شید نیی نید .نطیمبق ییین سیتلویلعمیاهیم

یستخدیم یین نشاوهم ی یگا شلوهم نطمید بن لننی بم د ن
اییط یخلی آنهم و نایرطت هم پ کی وی چمو بحای

1. Canadian Public Health Association
)2. SARS (Sever Acute Respiratory Syndrome
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سشنت عملنی1نش ی مو ا  .یین فدویسیشل

ین سیمختمو

نسطت بن همۀ بشمموی  ،وتی ی ا ی هموطنم یو نطم ند ،نتعهید

نتشییکا ی نهم هییم غشا ولتییی ،سییم نم هییم یییم ییاو هییم

یست .ی ا العهدیالی وی ن ها ییک ی وویبیط نتکثیا نیم ییجیم

سم نم یمفتۀ ولتی و وتی یفای خصلصی عشرننند بین ویل پ

نی نند ،بن ن ع یگا (بای نملنن بن ن ع هلیت نلیی خیل )

یو  ،طییی سییتلویلعماهییمیی نقییاو ییا یسییت یین

ونییم

یستخدیم نشاو

ونمنی ی یگا شلوهم بمید بن لننی بم ید

ویف نشم ،یرتضمئمت عدیلت وی و یگیا وویبطیی ین و آ
رایو یویم ،ی یم با ییم (.)14

ن و نقمبا ،شلو فاستند نش ننت ع ل  .سشمستهم عما

و یجای عدیلت و سشنت جهمنی نش  ،نشم ننید جمعیی ی

نتقمبا ی یین ست نمکین یسیت یمنا بانمنینهیم یوسیمل

عمنش نتکثا ،یعم ی ولتهم نلی ،سم نم هم بیشنیلمللیی

نشاوهم

ونمنی بای آنل ش ،پا یخت نطملسی بیای الشیلیق

شلوهم فاستند بنخمطا آنل ش نشاوهم
سمختن اییط ی ینۀ الحصشا نشاوهم

ونمنی یم فیایهم

ونمنی شلو فاسیتند

و شلوهم خموجی بم العهد بن بم شت بن شیلو فاسیتند
بم د .همۀنشن ،مکهم

یگا و ول هیم فنیی ،فنیموو ،

مکهم نملی یم بانمننهم آنل یی نشی ی ییین جملینینید.
الل یع ننص مننالا ن ییم و نسوللشتهم نم ی ی نهمجات یست
ن ی طایق همکمو جهمنی ومصا نی ل (.)4

سم نم هم نا منهم و ا تهم چندنلشتی ،و یفای هسیتشم
( .)14بم چنشن وویکا

بن عدیلت ،وظمیف و نسیوللشتهیم

هییا یییک ی عییمنش عییدیلت الییمبعی ی عملکییا آ عییمنش ،
نشم هم فنی و بستا سشمسی یست .صشوشت ال م بای یجای
وظمیف نابلی بن عدیلت نش بشش ی آنکن با نطنیم سیا نشن
العششن ل  ،با نطنم عملکا هم و ول ی خیمص نشیخ
نی ل  .با همشن نطنم یست ن ولیت همۀنیم

لشید الیاین

عملکا وی و جمنۀ عما پل مند بن یهیدیف عیدیلت جهیمنی
و سشنت و وکماینی و سشنت جهمنی یو ( .)25و نمو
آ  ،نهم هییم فای ولتییی و نهم هییم

بحث
ی ننظا سشنت ،همۀ ینسم هم ی خمص خصلصییند ین و

یانجملعییۀ ولییت بییم

عملکا هم خمص و ویل هیمیی نشیخ

وضیلو یونید

عشن ومل ،یعضم جلینع لنم ل نلیی و جهیمنی نشی اللقیی

( .)20ییید م هییم

نی لند .ها فا ینسمنی و ول پ سشنت نلضلع الکملش ی و

نسوللشت هم عدیلت و سط جهمنی وجل یوند .نسیوللشت

خل  ،ولت و نلت خیل و یگیا ینسیم هیم و

و ییجم یک نشیکا و

رطمل خ

لنییم لنی و بییمب چگییلنگی الل یییع

با نطنم سهمی ن ها یک ی عمنش

عیدیلت

سط جهمنی ی تنیند ،با نطنم ن عی ن ی ییجم ییک نسیولۀ

جهمنی و سشنت نشم نند فهم نتقمبا ی نشکشت و العهیدیت

جهمنی عمید آنهم نی ل و ظافشت عمنش بای ینجمم یردینمت

نشتاه یست ( .)20ول هلیت نم نتنلع یست و یین النلع نم

سم ند بای وا نشکا ی جملۀ یین ید م هم هستند .باخیی

وی و نعاض وویبط نت موالی رایو نیی هید ین نمکین یسیت

ی نظاینپا ی ی نش وجل ها یک ی علینا بمال وی بای ییجیم

صافمً و ستاپ صشوشت یک ولت ویود نطم یند .بنیمبایین،

نسوللشت مفی ینسیتن ینید ( .)26یییای ویو بیا وویکا هیم

الکملش ی ین نیم بیننثمبین بخشیی ی عیمنش عیدیلت باعهید

پشش تن یین یست ن نش ی نسوللشتی وی ن هیا ییک ی ییین

ول پ جهمنی ویرع نی ل  .بن یین الاالش  ،بیمال بیا

نی شایم ،بنم بن وویبطی ن نمکن یست ی تن بم شم ،نت یموت

عمنش و نهم هم با عهد یوند ،نشیخ

هستند .بای نملنن ،یک پ ک العهیدیت نت یموالی و جمنعیۀ

بهتاین یلگلهم بای الل یع نسوللشت عدیلت و مهش نمبایبا

پ کم و بشمموی بیا عهید یو  .یو بیا یسیمس رسیم بقیایی

نشم عمنش عدیلت ،نگمهی بن چهمو عمنا ردوت ،ینتشم  ،ننمفع
و اللینمیی جمعی بای ی نشم با

1. World Federation of Public Health Associations
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یین چهمو عمنا باآیند ی نش ی نسوللشت ها یک ی عیمنش

نلیو

و وا نسمئا سشنت جهمنی و نمبایبا هم جهمنی بن سیت
خلیهد آند .یین یلگلیی یست ن الم وید ییم

و همکیمو

جهمنی و بحای بشممو سموس ن پششتا بن آ ی مو

یویئۀ ویهکموهمیی هممهنگ بیم نمهشیت بحیای هیم جهیمنی و
یب یوهم نلین و یختشمو بشا وی آ کمو نی ننید .الکیمپل بیای

د ،بین

مو وفت.

یمفتن نلضعی ننمس

بای الل یع ننیمبع نحیدو و سیشنت

جهمنی نملنن ی ی یین الششهم نظا یست .و نهمیت ،بمید

جهمنی د آیمو یم

با سشنت عمیلنی یی یتن یسیت.

نخستشن الثیشا یین یست ن لچک د جهیم

و یییا و ید

فنموو و ویبستگی نتقمبا یرتصم  ،ستاش بشممو هیم وی و
ول هم وسشعالیا و بیم سیاعت متیا نمکین یا یسیت.
همۀنشن یف ییش و سهللت س ا ،و ید وو یفی و الجیموت و
جمبن جمیی نلی خلوی ی و غیییی ،نهمو بشممو هم و جلل شا
ی

ی یین ست بن خلبی ضیاووت الیشش نظیا بیای

شلع آنهم وی بسشمو

لیوالا ی پشش یا یسیت .سیتاش

ت اللفشق یم کست پموی ییم پششنهم
سشنت بن علینا یم
آ

عیدیلت جهیمنی و

ویبستن یست و و او الجابۀ عملیی

و طلل نم یست.

تعارض منافع
ینیسندگا های گنیاه یعاار
پووه

مناافعی در خ انن ایان

یدارید.

د یند ،یب یوهم جدید وی بای السششا نسشا الیثیشایت نن یی

3. Daniels N. International health inequalities and
global justice. In: Boylan M, editor. International public health policy and ethics. USA:
Springer; 2008. p. 109-29.

بهدی ت جهمنی و یگا سم نم هم نا م نهم نابلی بن ول پ

4. Gillian B. Global Justice, cosmopolitan duties
and duties to compatriots: the case of healthcare. Public Health Ethics. 2015;8(2):110-20.

نتکثانید.

5. Millum J, Emanuel EJ. Global justice and bioethics. Oxford: OUP; 2012. 28 p.

ظافشتهم آنم بها با  .و وملی ن پشش ی ستاش طشیف

6. Daniels N. Just health: meeting health needs
fairly. 1st ed. New York: Cambridge University
Press; 2008. 346 p.

و ییا س ا و وفت وآندهم بشنیلمللی ،بسشمو چشیمگشا بیل
یست ( .)19و نمو یین الیثیشایت نن یی ،نظایینهیم عیدیلت
جهمنی ن و بستا جهمنی د و و پیی السششیایت آ نتللید
جهمنی د بن سمت یهدیف نطللبالا بین سیت نیی هنید.
بانمنن هم سشنت عملنی ن ی وهگیو فعملشتهیم سیم نم
بهدی ت ،یبعم
بم یگای

جهمنی یمفتنیند ،الششهمیی و ییین نسیشاند.

و سشنت جهمنی ینیاو الیم وید ییم

نیاللی ی یین الکثا و ویستم الل یع نسوللشتهم نتنمس

بم

بم یگای جهمنی ،النهم نهم هم ویبستن بن سم نم نلیا و نیمو
ولتهم و جمیگم نحلو رایو نی افتند ،ی نیل یفی و بیا
نهم

چیل سیم نم بهدی یت جهیمنی ،بمنیکهیم اللسیعن،

سم نم هم نا منهم بشنیلمللی ،نهم هم آنل ی-پژوهشی و
ا ت هم خصلصی فاینلی نش بیم یگای نهمیی و عاصیۀ

7. O’Neill O. Agents of justice. Metaphilosophy.
2001;32(1-2):180-95.
8. Nagel T. The problem of global justice. Philos
Public Aff. 2005;33(2):113-47.
9. Pogge TW. An egalitarian law of peoples.
Philos Public Aff. 1994;23(3):195-224.

سشنت جهمنییند ( .)27پششافتهم پ کی ی نل ویوتالیا

10. Risse M. Global justice. Harvard kennedy
school working paper No. RWP11-001;2010:
1-30.

جهمنی بشممو آبلن

11. Rawls J. Law of peoples: with the idea of
public reason revisited. Massachusetts: Harvard University Press; 2001. 175 p.

بن شلوهم نختلف ننتقا نی لند و سشنت عمیلنی وی و
سط جهمنی بمالالا نیباند .ویشن ن ا

و سمل  1977نملننی نلفیق ی ییین الیششهیم یسیت (.)19
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وو یف و بشممو همیی چل یید  ،نمالویم و وبم ،بیای نملنین،
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Abstract
Background: Interdependence and the processes of globalization in the world
have induced complicated problems in global health. Major inequalities in health
issues in the world have raised some challenges of climate change, the propagation of infectious diseases, unequal distribution of health facilities, poverty
and related illnesses which comprise the main focus of global justice theory.
Methods: The global justice theory, which is a normative discourse about our
duties and responsibilities vis-à-vis other people in the world, has been divided
into different approaches to address the crises and issues discussed above. These
approaches, based on their prepositions and arguments on the principles of
justice, have various views on agents of justice. In this study, we will work with
two problem-oriented and theoretical approaches to global justice to achieve a
desirable approach to global health justice.
Results: According to statist perspective to global justice, states are exclusive
agents of justice while cosmopolitans hold that individuals, institutions and states
are agents of justice.
Conclusion: It seems that the best position is a middle, synthetic approach, which
considers states, non-state actors, institutions and even individuals as the agents
of justice and assigns the obligations with a varying degree. Empirical cases and
recent experiences in global health confirm the intended results of such
perspective.
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