حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر
(جهانی و منطقهای) و سازمان بینالمللی کار با
نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی
سید مجتبی حسینی الموسوی
کارشناشی ارشد فقه و حقوق عمومی از دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقنامه
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است .اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی دراین دو سند
جهانی ،حاوی اهمیتاین حق از منظر تدوینکنندگان و عرف بینالملل میباشد .با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر
همکاری بینالمللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است ،اما متأسفانه در سطح بینالملل هنوز اقدامیکه شایسته و در
خور توجه باشد ،صورت نگرفته است .باید دلیلاین کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیراموناین حق وجود دارد،
عنوان کرد .عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقهای هم به چشم میخورد .دراین اسناد هم به هیچ
وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاولهنامه مشهور سازمان بینالمللی کار در
مورد تأمین اجتماعی کلیگویی شده است .البته در برخی از پروتکلهایی که با موضوع خاص از طرف سازمانهای
منطقهای تدوین شدهاند ،از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمیتوانند قانع کننده باشند .اگر
سازمانهای منطقهای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند ،باید در متن اصلی و مادر
به این حق اشاره میکردند.
واژگان کلیدی :حقوق بشر؛ حق تأمین اجتماعی؛ اسناد حقوق بشر(جهانی ،منطقهای)؛ سازمان بینالمللی کار.

مقدمه
الف) مفهوم تأمین اجتماعی

واژه تأمين اجتماعي اغلب مترادف با بعضي از واژهها ،نظير :رفاه اجتماعي ،بيمههای
اجتماعي ،خدمات اجتماعي و  ...به کار ميرود و در برخي موارد ،با معاني واژههایي نظير :کمک
اجتماعي «مدد معاش خانواده» ،معاونت متقابل و  ...تداخل ميیابد .به منظور ارائه تعریفي نسبتاً
حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 1بهار و تابستان .48 -61 ،)1931

311مه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 1283
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جامع از تأمين اجتماعي ،ناچار هستيم برای نيل به هدف ،این واژه را از زمان پيدایش آن یعني
قانون سال  1321آمریكا بررسي کنيم (پناهي.)1 :1281 ،
نامه مفید  /شماره سی و

بر اساس این قانون ،تأمين اجتماعي عبارت از «حمایتي است از اقشار مختلف جامعه ـ که
هشتم  /مهر و آبان 2831

بر اثر بحران های اقتصادی و  ،...وضعيت آنها دگرگون شده ـ در برابر خطرهای اجتماعي نظير:
بيكاری ،مرگ سرپرست خانواده ،پيری و ازکارافتادگي ،آن هم از طریق کمکهای اجتماعي و نيز
بيمههای اجتماعي» (عراقي.)3 :1281 ،
این قانون از جهاتي خاص و از جهاتي عام است ،اما آنچه که ذهن مصلحان اجتماعي را به
خود مشغول ميتمداشت؛ کنترل و رفع آثار منفي همه خطرهای اجتماعي بود و تنها ذکر شدن چهار
خطر برای آنان نميتوانست قانع کننده باشد؛ چون هدف تأمين اجتماعي ایجاد امنيت خاطر و
شماره همين دليل در مقاولهنامه شماره  103سازمان بينالمللي کار که
مفيدفرد /بود ،به
آرامش روحي ونامهرواني

ژوئنهشتم
در چهارمسي و
 1313به تصویب رسيد؛ سعي شد همه خطرها را پوشش یابد« :حمایتي که از
طریق مجموعه ای از اقدامات همگاني ،برای مقابله با پریشاني اقتصادی و اجتماعي ،توسط جامعه،
برای اعضای خود تدارک ميشود؛ که در غير این صورت پریشاني اقتصادی و اجتماعي به واسطه
قطع یا کاهشنامه مفيد
شمارهبر اثر بيماری ،بارداری ،حادثه ناشي از کار ،بيكاری ،از کار
چشمگير /درآمد،

افتادگي،سي و
آبان ميگردد؛ ارائه مراقبت پزشكي و پيشبيني کمک هزینه برای
مهر وپدیدار
هشتم /مرگ
سالمندی و
1283
خانوادههای دارای کودک» (نوروز.)18 :1232 ،
با توجه به تعاریفي که از تأمين اجتماعي شده است؛ درميیابيم که این اصطلاح دارای دو مفهوم است:
 -2عام :تأمين نيازهای مادی و معنوی اعضای جامعه؛  -1خاص :سهيم بودن همگان در
مزایای اقتصادی جامعه (آراسته خو .)2 :1281 ،با وجود تعاریفي که از مفهوم تأمين اجتماعي
شده ،سازمان بينالمللي کار ،در سال  1393اذعان کرد :هنوز تعریف مشخص و خاصي از
تم
تأمين اجتماعي وجود ندارد؛ دليل این امر هم عدم رشد و توسعه موازی جوامع بشری ميداند و
حال آنكه تأمين اجتماعي و اصطلاحات نزدیک به آن مانند خدمات اجتماعي ،رفاه اجتماعي ـ به
مالكيت و وتعبير شدهاند؛ به طوریكه گاهي منطبقاند؛ گاهي متداخلاند و
حقوق ـ تعریف
صورتهای مختلف
عرض یكدیگر قرار ميگيرند (طالب.)23 :1218 ،
بازارهایگاه در
طول هم و
کارآمد
زماني درنظم
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 -2بررسی حق تأمین اجتماعی در اسناد جهانی
در مورد نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبهای و قبول آن به عنوان حق طبيعي انسان در
اسناد حقوقي بشر باید متذکر گردید که نيازهای انسان در سطح جامعه بسيار فراوان است به
ترتيبي که هيچ کس قادر نيست به تنهایي آنها را برآورده کند .تأمين پارهای از نيازها فراتر از
امكانات ناشي از مبادله استعدادها بوده و نيازمند نهادهای توانمند اجتماعي است که حكومت در
مقام مسئول و متصدی این نهادها ،این گونه نيازها را برآورده ميکند .استحقاق افراد به تأمين
این نيازها اصطلاحاً حق ـ مطالبات ناميده ميشود (هاشمي .)12 :1289 ،از آن جایيكه انسان
معاصر طالب امنيت مادی بشری است و با توجه به گستردگي جوامع و پيچيدگي تصميمات
اقتصادی و سياسي ،حضور فعالتری از مجموعه نهادهای جامعه و خصوصاً دولت در ارائه خدمات
گوناگون ،رفاه مادی و امنيت اجتماعي انتظار ميرود .انسان عضو جامعه امروز ،حق خود ميداند
که از جامعه حقوقي ،خواستار تأمين اجتماعي ،بيمه و  ...شود .محدودیت بيش از حد دولتها در
حقوق مطالبه ای و عدم توانایي آنها در ایجاد حداقل فضای معيشتي ،خود عاملي برای سلب حقوق
و آزادی فردی تلقي ميگردد؛ به عبارت دیگر این نسل از حقوق با دموکراسي و انتخاب صحيح
حاکم ،نقش مؤثر و کليدی پيدا ميکند چون جامعهای که افراد در آن از شدت فقر کمرشان خم
شده ،بيتردید نميتواند حاکم درست و شایستهای انتخاب کنند .حال با توجه به مطالب فوق به
بررسي حق تأمين اجتماعي در اسناد ميپردازیم (چریگو )39 :1281 ،ميتوان گفت که محققان
علوم اجتماعي ،بر این باور هستند که تعریف جامعي از تأمين اجتماعي وجود ندارد؛ از طرف
دیگر ،با علم به اینكه حقوق موجود در اسناد حقوق بشر ،عام و فراگير است؛ پس یافتن تعریف
واژه تأ مين اجتماعي در اسناد ممكن نيست؛ اما باید بررسي شود که اسناد حقوق بشر بيشتر بر
کدام مفهوم تأمين اجتماعي تأکيد کردهاند .در ابتدا از سند مادر و غير الزامي؛ یعني اعلاميه
جهاني حقوق بشر شروع ميکنيم.
 )2-2اعلامیه جهانی حقوق بشر

این سند در دو ماده  33و  31در مورد تأمين اجتماعي سخن گفته است .در ماده  33آورده
است که این حق به کسي تعلق ميگيرد که عضوی از جامعه باشد .اما این عبارت ماده  33این
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سؤال را در ذهن تداعي ميکند که مگر دیگر حقها به واسطه انسان به مثابه انسان بودن به او
تعلق نميگيرد؟ به این پرسش این گونه پاسخ داده شده است که حقهای منفي ریشه در انسانيت
نامه مفید  /شماره سی و

دارند و نيازی نيست که فرد محق عضوی از جامعه باشد اما در تأمين اجتماعي بدین شكل
هشتم  /مهر و آبان 2831

نيست ،فرد تحت پوشش حتماً باید اعضای از جامعه باشد ،این مطلب را به وضوح ميتوان در
قوانين تأمين اجتماعي کشورهای عضو به مشاهد نمود  .نكته دیگری که این سند را با دیگر
اسناد مرتبط در زمينه تأمين اجتماعي متمایز ميکند عبارت همكاری بينالمللي ميباشد .در این
راستا تأمين اجتماعي تنها موضوع داخلي هر کشوری قلمداد نميشود؛ بلكه خواستار هم یاری
جامعه بينالمللتمبرای تضمين و توسعه این حق است و در آخر ماده  33دوباره بر این نكته تأکيد
مي کند که سرنوشت حقوق مدني و سياسي با حقوق اقتصادی و اجتماعي پيوند ناگسستني دارد ،در
نامه مفيد  /شماره
صورتي که به حقوق رفاهي که یكي از موارد آن تأمين اجتماعي است جامه عمل پوشانده نشود،
سي و هشتم
افراد از شدت گرسنگي یا مشكلات دیگر به راحتي حيثيت و کرامت انساني خود را نادیده خواهند
گرفت (قاری ،1288 ،ج.)311 :3
ماده  31هر چند که ماده مختلط از حقوق رفاهي است اما آخر آن به حق تأمين اجتماعي مربوط
نامه مفيد  /شماره
ميشود ،که در آن برخي از مواردی که سازمان بينالمللي کار جهت تحت پوشش قرار گرفتن افراد در
سي و هشتم  /مهر و آبان
حمایت تأمين اجتماعي برشمرده ،ذکر شده است؛ مانند :پيری ،بيكاری و  . ...از ماده  31استنباط مي-
1283
شود که منظور اعلاميه جهاني از تأمين اجتماعي ،مفهوم خاص آن است نه عام و بيشتر بر بهرهمندی
اعضای جامعه از مزایای اقتصادی در هنگام بروز مشكلات تأکيد دارد (عراقي.)9 :1281 ،
 )2-1میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

این سند به دليل وجه التزامياش مهمترین سند در زمينه حق تأمين اجتماعي است و
متأسفانه تم
ميثاق آن طور که باید این حق را تضمين نميکند .اگر به مذاکراتي که پيرامون
تصویب ماده  3این سند مراجعه شود ،خواهيد فهميد که دول توسعهیافته ،خصوصاً دول غربي،
سعي بر این داشتند که در مقوله تأمين اجتماعي به کليگویي بپردازند و اگر تمایلات
مالكيت و
سوسياليستي حقوق
اصرار آن کشور به افزودن واژه بيمه اجتماعي بر این ماده نبود ،بي
شوروی سابق و
بازارهای
کارآمدکه نيازمند تفاسير مختلفي بود ،چيز دیگری نداشت.
کليگویي
تردید ایننظمماده جز
283

حقوق مالكيت و
نظم بازارهای کارآمد
283

حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقهای ) و ...

66

در این زمينه آیبه ریدل نوشته است« :این را ميتوان با کوتاه بودن ماده اشاره شده ،توضيح
داد  .این ماده در ميثاق از همه کوتاهتر بوده و به زبان بسيار انتزاعي و مبهم تنظيم شده است .در
نتيجه ،اعضای کميته زمان زیادی را صرف روشن ساخنن معنای آن حق نكردند و به جای آن،
تلاشهای خود را بر حقوق دیگری متمرکز ساختند» (آیبه ریدل.)93 :1283 ،
مشكل دیگر بر سر راه تفسير ماده  3این است که کشورهای کمي وجود دارند که در
زمينه تأ مين اجتماعي متخصص هستند .در ماده  3برخلاف ماده  33اعلاميه جهاني حقوق بشر
واژه مهم و کليدی همياری بين المللي حذف شده و همين امر باعث شده که حق تأمين
اجتماعي از همكاریهای بين المللي در جهت توسعه (حق تأ مين اجتماعي) محروم شود .البته
عدم ذکر این واژه کليدی را نباید به تصور تدوین کنندگان ميثاق ربط داد؛ بلكه باید به عدم
حمایت کشورهای توسعه یافته از کشورهای فقير مرتبط دانست که در این زمينه ،محمد قاری
سيد فاطمي معتقد است « :روشن است که کشورهای توسعه یافته که نقش اصلي و محوری در
تدوین پيش نویس اوليه و تصویب نهایي این سند محوری رفاهي داشتند ،باهوشتر از آن
بوده اند که الز امات حقوقي در کمک به کشورهای فقير را بر اقتصاد ثروتمند خود تحميل کنند.
اساساً تاریخ نيم قرن گذشته به خوبي نشانگر آن است که کشورهای توسعه یافته هرگز به
طوری جدی در پي حل مشكل بين المللي فقر و کاستن از عمق شكاف بين کشورهای فقير و
غني نبودهاند» (قاری ،1288 ،ج.)211 : 3
تنها در تفسير عمومي 1ميثاق توصيه ميکند که سن بازنشستگي با توجه با اوضاع و احوال
کار صورت پذیرد .بعد از ماده  3در ماده  11هم ميتوان مفهومي از تأمين اجتماعي را به معنای
اخص یافت ،در این ماده از دولتهای عضو خواسته شده که حداقل اسباب معيشيت همچون غذا،
پوشاک و مسكن برای اتباع خود مهيا کنند.
 )2-8سند حقوق بشر اسلامی

حق تأمين اجتماعي در ماده هفدهم و در بخش «ب» و «ج» این ماده ذکر شده است .در این
سند نيز همانند ميثاق از دولتهای اسلاميخواسته شده است که نيازهای اجتماعي و بهداشتي اتباع
خود را زمينه سازی کنند .در سند حقوق بشر اسلامي از بيمههای اجتماعي به عنوان مصداق واقعي
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تأ مين اجتماعي در دنيای معاصر سخني به ميان نياورده است ،بلكه تنها به یک عبارت کلي
نيازهای اجتماعي اکتفا شده است که به طور جدی نيازمند تفسير است تا مفهوم اصلي این واژه به
نامه مفید  /شماره سی و

درستي تبيين شود؛ عدم ذکر بيمههای اجتماعي با توجه به شرعي بودن آن بر طبق نظر مجمع فقهي
هشتم  /مهر و آبان 2831

جده جای سوال دارد ،قسمت «ج» ماده هفدهم به طور کامل از ميثاق اقتباس شده و هيچ نوآوری
یا پيشنهاد سازندهای در آن دیده نميشود .از ماده هفدهم استنباط ميشود که هدف تدوین کنندگان
این سند ازتأمين اجتماعي مفهوم خاص نبوده است.
 )2-4پیماننامه حمایت از کارگران و اعضای خانوادشان

این پيمانتمنامه در ماده بيست و هفت خود از کشورهای عضو ميخواهد که حق تأمين
اجتماعي را برای کارگران مهاجر و خانوادههای آنان ،همانند اتباع داخلي خود ،به رسميت بشناسند.
نامه مفيد  /شماره
در بند دوم این پيماننامه ذکر ميکند که اگر قوانين کشوری اجازه نميدهد که کارگران مهاجر و
سي و هشتم
خانوادهایشان از مزایای تأ مين اجتماعي بهرمند شوند ،حداقل مزایای بهداشتي ابتدائي را برای
آنان تهيه نماید .1در این پيماننامه خواستار اجرای حق تأمين اجتماعي برای کارگران مهاجر
قانوني ميباشد اما در لوای آن این سؤال پيش ميآید که آایا دولتهای عضو ،این تعهد را در قبال
نامه مفيد  /شماره
کارگران غيرقانوني که بدان کشور مهاجرت کردهاند هم دارند؟ اگر جواب این سؤال را بخواهيم از
سي و هشتم  /مهر و آبان
منظر فلسفه ليبرال که مظهر دولتهای فعلي اروپایي هستند بدهيم جواب مثبت است؛ چرا که
1283
زندگي هر فردی ارزشمند است و او هنگامي ميتواند به این ارزشمندی برسد که از اصول و پایه
زندگي برخوردار باشد؛ اما این اصول به تنهایي نميتوانند دولتها را ملزم کنند که همان وظایفي
که در قبال کارگران قانوني انجام ميدهند را متعهد شوند ،چون این حمایت نيازمند بودجه اضافي
است ،هر چند که در اسناد حقوق بشر ،به طور خاص اعلاميه جهاني حقوق بشر ،هيچ تمایزی بين
نگذاشته است و خواستار اجرای حقوق برابر ميباشد اما این موضوع بيشتر شبيه توصيه
این دو قشر تم
است تا التزام و آنچه که بيش از همه اهميت دارد نگراني اخلاقي دولتها در زمينه کارگران
غيرمهاجر است.

)(Jennifer, 2005: 325-332

مدعای دليل ما وجود ماده سي و چهارم در منشور

مالكيتسالو  3008ميباشد که حق تأمين اجتماعي فقط برای کارگران
اتحادیه اروپا،
حقوق اساسي حقوق
شناخته است ).(Paul, 2009: 596
قانوني به
رسميتکارآمد
بازارهای
مهاجر نظم
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 )2-5بررسی اسناد سازمان بینالمللی کار (مقاولهنامه) در مورد حق تأمین اجتماعی

سازمان بينالمللي کار یكي از سازمانهای تخصصي در عرصه بينالملل است که وظيفه آن
تلاش در جهت بهبودی وضعيت کارگران در سراسر گيتي ميباشد .این سازمان برای نيل به هدف
خود اقدام به تصویب برخي از اسناد (مقاولهنامه) در موضوعات خاص نموده است که راهنمایي
کشورهای عضو در راستای فراهم کردن شرایط معتدل و خوب زندگي برای کارگران باشد .دراین

قسمت سعي خواهد شد برخي از مقاولهنامههایي که مستقيم و غيرمستقيم مربوط به حق تأمين
اجتماعي اس ت به بحث گذارده شود ،اما قبل از شروع بحث باید خاطر نشان کنم که این اسناد از
جنبه الزامآوری کمي نسبت به دیگر اسناد بينالمللي برخوردار هستند ،شاهد مثال این موضوع،
این بند در برخي از مقاولهنامه ميباشد که به کشورهای عضو این اجازه را ميدهد که بعد از ده
سال مبادرت به فسخ این مقاولهنامه بنمایند .2بااین مقدمه به بررسي برخي از اسناد ميپردازیم:
مقاولهنامه شماره  223با عنوان رعایت برابری در تأمین اجتماعی (مربوط به رعایت برابرری
با اتباع کشور و اتباع بیگانه)
در ماده سوم این مقاولهنامه خواستار رعایت برابری در مواردی از تأمين اجتماعي شده
است که کشورهای عضو آنرا به صورت قوانين برای اتباع خود به رسميت ميشناسد که شامل
بيمه و حق مزایا است .در ماده چهار ،رفتار برابر در قبال تأمين اجتماعي منوط به سكونت نشده

است .در ماده ششم ،ارائه خدمات حمایتي به خانواده ،اتباع بيگانه را منوط به این کرده است که
آن کشور (اتباع بيگانه) هم این سند را امضا کرده باشد .در ماده ده اعلام ميکند برابری در رعایت

حق تأمين اجتماعي بدون هيچ قيدی باید برای افراد پناهجو و بيتابعيت به اجرا در بيایيد علاوه
بر آن ،کارمندان شهری و قربانيان جنگ را از این مقاولهنامه مستثني کرده

است3.

مقاولهنامه شماره  263با عنوان ارتقای اشتغال و حمایت از بیکاری

در این مقاوله از کشورهای عضو ميخواهد که حق تأمين اجتماعي را برای افرادی که کار

خود را از دست ميدهند به رسميت بشناسد و این موضوع شامل کساني که کار پاره وقت انجام
ميدهند هم ميشود .این سند از کشورهای عضو ميخواهد که حمایت در برابر بيكاری را بدون
هيچ تبعيضي از نظر نژادی ،رنگ ،جنس و مذهب

به اجرا درآورد4.
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مقاولهنامه شماره  79با عنوان مهاجرت برای کار (اشتغال)
این مقاولهنامه از کشورهای عضو ميخواهد ،برای کارگراني که به طور قانوني به دیگر
نامه مفید  /شماره سی و

کشورها به منظورکار ،مهاجرت ميکنند؛ همانند اتباع خود برای آنان حق تأمين اجتماعي قائل
هشتم  /مهر و آبان 2831

شود .موارد تحت پوشش همان مواردی است که در مقاولهنامه شماره  103ذکر شده است .5
مقاولهنامه شماره  237با عنوان کارگران خانگی
در این مقاوله نامه از کشورهای عضو خواسته شده است که با توجه به قوانين و مقرارت ملي
همانند دیگران کارگران برای کارگران خانگي هم حق تأمين اجتماعي قائل بشود؛ این مقاوله
تم
حق بر حمایت از مادری هم شامل ميشود .سازمان بينالمللي کار تنها اکتفا به این مورد نكرده
شمارهدر مشاغل خاص ،مقاوله تصویب نموده است و خواهان رعایت
کارگران
برخي از
مفيد /
است و برای نامه
هشتم
تأمين سي و
نيز برای آنان شده است که برای نمونه ميتوان از مقاولهنامه شماره 133و189
اجتماعي
نام برد .6
کار در مورد ویروس ایدز
المللیشماره
بین /
سازمانمفيد
توصیه نامه نامه
آبانکه جان هزاران نفر را هر ساله در جهان ميگيرد بيماری ایدز
ریوهای
امروزه ویكي از
هشتم /بيمامهر
سي
این رو سازمان بينالمللي کار با انتشار یک توصينامه در سال  3010از کشورهای
ميباشد .از
1283
عضو خواست کارگراني را که به این بيماری متبلا هستند ،تحت پوشش درماني و تأمين

اجتماعي قرار بگيرند ،علاوه بر آن از کشورهای عضو خواسته شده است در مورد این بيماری
اطلاع رساني کافي به عمل آورده شود تا نتایج زیان بار آن برای قشر کارگر به حداقل برسد.
سازمان بينالمللي کار از کشورهای عضو ميخواهد کارگر مبتلا به ایدز و وابستگان آنرا به طور
مجاني یا با تم
هزینه کم تحت مراقبتهای درماني قرار بدهد .7آنچه که در رابطه با حق سلامت بسيار
مهم است تأکيد بر اجرای این حق بدون تبغيض بين همه اتباع است یعني باید همه اتباع به
راحتي به امكانات بهداشتي دسترسي پيدا کنند در غير این صورت دولتها متهم به نقض حق
بين و
مالكيت
المللي کار تنها به تصویب مقاوله و توصيهنامه در جهت ارتقای حق
حقوقسازمان
سلامت خواهند شد.
بسندهکارآمد
بازارهای
تأمين نظم
نكرده است بلكه در سال  1330تقویت تأمين اجتماعي را به عنوان یكي
اجتماعي
283
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از راهكارهای چهار گانه کار مفيد ،در دستور کار خود قرار داد؛ که هدف از آن مهيا کردن کار
مؤثر برای همه زنان و مردان تحت شرایط آزادی ،امنيت ،تساوی و حفظ شأن انساني بود .نياز
روزافزون به تأمين اجتماعي در موقعيت ناپایدار اقتصادی و فشار فعاليتها بر داشتن یک نظام
تأمين اجتماعي سبب شد که کميته کار مفيد بر ضروری بودن گسترش تأمين اجتماعي و
فعاليتهای دولت در رابطه با طبقه کارگر و سياستهای اشتغال تأکيد بروزد .این دغدغه سبب
شد این سازمان در سال  3008در اعلاميهای به نام عدالت اجتماعي برای یک جهان عادلانه ،خواستار
تأمين اجتماعي برای همه باشد البته در سال  3001هم دوباره بر این نكته تأکيد کرده بود که
تأمين اجتماعي یک حق انساني است. 8
کشورهای عضو سازمان بينالمللي کار در سال  3001و  3003موافقت خود را مبني بر
سيستم جدید گزارشدهي اعلام کردند .بر مبنای این سيستم دولتها موظف ميشوند که هر دو
سال برای مقاولهنامههای مهم و اساسي و دیگر مقاولهنامه هر پنج سال گزارش تهيه نمایند .جزئيات
گزارشهای ارائه شده باید مورد تأیيد دولتهای عضو در هر مقاولهنامه باشد و علاوه بر آن
حاوی اطلاعاتي باشد در مورد اجرای بندهای مقاولهنامه .این اطلاعات باید به گونهای باشد که
اعضای نظارت را بر راستآزمایي اجرای این مقاوله از سوی دولت قادر سازد .از منظر سازمان
بينالمللي کار ،گزارش باید حاوی این ویژگيها باشد )1 :قوانين ،مقرارت و محدودیتها؛ )3
اطلاعاتي در مورد اجرایي کردن مقاولهنامه؛  )2پروسه تبدیل شدن مفاد مقاولهنامه به قوانين داخلي
کشور عضو؛  )9پاسخگویي به نظرات تخصصي از سوی سازمان؛  )1کمکهای فني  .9علاوه بر
سيستم گزارش دهي ،کشورهای عضو سازمان بينالمللي کار ميتوانند از دیگر کشورهای عضوی
که پيماننامههای سازمان را امضا کردهاند اما بدان متعهد نيستند ،شكایت کنند؛ در این صورت
کميته تحقيق به شكایت مزبور رسيدگي خواهد کرد .در برخي مواقع کشور شاکي ممكن است
یافتههای کميته تحقيق را به دیوان بينالمللي دادگستری ارجاع دهد (.)Ian,1998: 573

سازمان بينالمللي کار در گزارش سال  3011اعلام کرد که هنوز شاخص دقيقي برای
سنجش تأمين اجتماعي وجود ندارد ولي در اکثر مواقع با این دو معيار این موضوع را ميسنجند:
 )1درآمد ضروری؛  )3دسترسي بر مراقبتهای پزشكي .برخي مواقع ،معيارهای دیگر همچون سن
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مستمندی را معيار قرار ميدهند .امروزه بيشترین شمول تأمين اجتماعي مربوط است به
مراقبتهای پزشكي که وابستگي شدیدی به منابع مالي دارد از این رو مشاهده ميشود که بين
نامه مفید  /شماره سی و

کشورهای غني و فقير در پوشش بهداشتي اختلاف زیادی وجود دارد به طوریكه کشورهای فقير
هشتم  /مهر و آبان 2831

 33دلار و کشورهای ثروتمند  3293برای این امر اختصاص ميدهند .در این ميان کشورهای
متوسط  113دلار برای امر درمان ميپردازند که این بودجه را اکثراً از مالياتهای عمومي به دست
مي آورند اما در کشورهای اروپایي که در سطح بالا قرار دارند ،هزینه درمان در بين بيمه اجتماعي
و بودجه عموميتقسيم ميشود.10
تلاش مستمر سازمان بينالمللي کار ،متأسفانه هنوز بسياری از کشورها ،مهمترین
با وجود تم

مقاولهنامه این سازمان یعني مقاوله شماره  103در مورد استاندارهای حداقل تأمين اجتماعي را به
در /
نامه کهمفيد
شمارهبرخي از کشورهای توسعهیافته مانند ایالات متحده آمریكا ،کانادا
ميان آنها
تصویب نرساندهاند
سي و هشتم
به چشم ميخورد .در بين کشورهای اسلامي تنها دو کشور ترکيه و ليبي ميباشند که مبادرت به

تصویب این مقاولهنامه نموده و گام عملي در راستای برآورد شدن این حق برداشتهاند .11متأسفانه
جمهوری اسلامي ایران با وجود تصریح حق تأمين اجتماعي در اصل نوزدهم قانون اساسي تا کنون
نامه مفيد  /شماره
این مقاولهنامه را امضا نكرده و گام عملي در مورد احقاق حق تأمين اجتماعي در عرصه بينالمللي بر
سي و هشتم  /مهر و آبان
نداشته است .جمهوری اسلامي تاکنون سيزده مقاولهنامه را پذریرفته و هيچ از کدام از آنها خارج نشده
1283
و از حق شرط هم استفاده نكرده :مقاولهنامه شماره  ،19استراحت هفتگي (صنعتي)؛ مقاوله شماره ،13
رفتار برابر (جبران حادثه)؛ مقاوله شماره  ،33کار اجباری؛ مقاولهنامه شماره  ،31حمایت از دستمزد؛
مقاولهنامه شماره  ،100تساوی حقوق (پاداش)؛ مقاولهنامه شماره  ،109لغو مجازات رسمي (کارگران
بومي)؛ مقاولهنامه شماره  ،101لغو کار اجباری؛ مقاولهنامه شماره  ،101استراحت هفتگي (بازرگاني
و اداری)؛ مقاولهنامه شماره  ،108همانندی پرونده دریانوردان؛ مقاولهنامه شماره  ،111تبعيض
تم
(اشتغال و حرفه)؛ مقاولهنامه شماره  ،133سياست اشتغال؛ مقاولهنامه شماره ،193توسعه منابع
انساني؛ مقاولهنامه شماره  ،183بدترین شكل کار کودکان .12جمهوری اسلامي ایران ،بعد از انقلاب و
در سالهای  3003و  ،3003دو مقاولهنامه به شماره 193و 183را پذیرفت و دیگر مقاولهنامهها قبل
حقوق مالكيت و
گرفتهاند.
بازارهای قرار
مورد تأیيد
کارآمد
از انقلابنظم
283
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 )2-6گزارش کمیسیون حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مورد حق تأمین اجتماعی

کميته حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي در سال  3003ميلادی گزارشي در مورد حق
تأمين اجتماعي بر اساس ماده نه ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ارائه داد
که حاوی نكات مهمي در مورد اجرای این حق در پيش روی دولتهای عضو گذاشته است.
کميته اقتصادی اعلام ميکند که حق تأمين اجتماعي یک حق اساسي ميباشند نه یک حق
اختياری ،از اینرو نباید گسترش این حق را منوط به شرایط اقتصادی و سياستهای مالي کرد.
کميته از کشورهای عضو ميخواهد که تأمين اجتماعي را بر اساس مقاولهنامه شماره 103
سازمان بينالمللي کار تنظيم کنند و برای هر یک از افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي
دستورالعملهای مختصری را داده است .کميته از کشورهای عضو ميخواهد مراقبتهای بهداشتي
به گونهای باشد که همه افراد بتوانند بدان دسترسي داشته باشند .علاوه بر آن ،این نهاد پيشبيني
ميکند که این خدمت به سوی خصوصيسازی پيش ميرود و باید کمترین هزینه بابت خدمات
بهداشتي از مردم گرفته شود .کميته از کشورهای عضو ميخواهد که شرایط را برای عدم پيشگيری
از بيماریهای خاص همچون ایدز و مالاریا و  ...مهيا کنند .کميته از کشورهای عضو در خواست
ميکند که افراد بيماری که به علت بيماری نميتوانند مخارج زندگي خود را تأمين کنند؛ تحت
پوشش قرار دهد .علاوه بر آن پيشنهاد ميکند که اگر بيماری فرد ،مدت طولاني ادامه داشت؛ فرد
بيمار را تحت چتر حمایتي قرار بدهد .یكي دیگر از مواردی که در حداقل استاندارهای تأمين
اجتماعي آمده ،موضوع سن پيری ميباشد؛ ازاین رو کميته از کشورهای عضو ميخواهد با تدوین
قوانين ملي به این امر ،جامع عمل بپوشانند .مضاف بر این ،خواهان تعيين سن بازنشستگي برای
افراد سالمند ميباشد و کميته به شدت از اعضا ميخواهد که هيچ تبعيضي بين زن و مرد قائل
نشوند .این تأکيد از این بابت است که در بسياری از کشورهای پيشرفته هنوز زنان بيست و
پنج درصد کمتر از مردان در شرایط کار مساوی حقوق دریافت ميکنند .13سازمان بينالمللي کار
تبعيض را به دو دسته تقسيم کرده است )1 :تبعيض مستقيم :این تبعيض عمدتاً به وسيله قانون
اعمال مي شود و افراد به واسطه قانون از داشتن مزایای مساوی به مانند دیگر همكاران خود محروم
هستند؛  )3تبعيض غير مستقيم :قانون خاصي برای این امر وجود ندارد اما برخي از قواعد خنثي
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شرایط را برای عدم برابری و تبعيض مهيا ميکند.14
هدف از تصریح سن بازنشستگي به این منظور است که افراد پير مبادرت به کارهای خطرناکي
نامه مفید  /شماره سی و

که به سلامتي آنان آسيب ميزند ،ننمایند .یكي از وظایف دولتها ،آمادهسازی بستر اشتغال برای
هشتم  /مهر و آبان 2831

افراد جامعه ميباشد؛ با توجه به این وظيفه ،کميته اقتصادی از کشورها ميخواهد کار مؤثر برای اتباع
خود فراهم کند و در صورت از دست دادن شغل خود ،آنان را مورد حمایت قرار بدهد.
کميته از کشورهای عضو ميخواهد که مزایای دوره بيكاری تنها شامل کارگران تمام وقت
نشود و کارگران پاره وقت ،خانگي و کارگراني که در فعاليت غير رسمي هم هستند ،پوشش بدهد.
کارگران هموارهتمبا خطراتي در حين کار مواجه هستند که ممكن است سلامتي آنان را به خطر بياندازد
و منجر به مجروح شدن یا فوت گردد .از این رو باید کارگر مجروح و همسراني که شوهر خودشان را
شماره
حين /
به علت جراحت،نامهدر مفيد
دست دادهاند؛ تحت چتر حمایتي تأمين اجتماعي قرار بگيرند.
کار از
سي واز هشتم
کشورهای عضو ميخواهد که در فقدان نانآور خانواده ،اعضای خانواده که شامل
کميته
همسر و فرزندان ميشوند را مورد حمایت قرار بدهند .این حمایت در مورد کودکان باید حداقل
شامل این موارد باشد :غذا ،آب ،پوشاک و هر چيزی که برای آنان مناسب باشد .حمایت از
تولد مفيد
مادران ،بعد ازنامه
شمارهمواردی ميباشد که در بيانيه فيلادلفيا بدان تأکيد شد و کميته
فرزند/یكي از

حقآبان
مهر و
هشتم /
سي و
مرخصي برای مادران است .در جامعه برخي از افراد وجود دارند که
گرفتن
در نظر
هم خواستار
1283
به علت جسمي و رواني نميتوانند مانند افراد سالم کار کنند یا هيچ گونه مشكلي ندارند اما به

دلایلي ،فرصتهای شغلي از آنان سلب ميشود ،این افراد هم تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار
ميگيرند و دولتهای عضو نباید حق آنان را در این مورد نادیده بگيرند.
کميته به کشورهای عضو تصریح مي کند که مقرری که به افراد داده ميشود باید متناسب
باشد و مقرری بگيران بتواند با آن زندگي خود را اداره کنند .حق تأمين اجتماعي یک حق
تم
بشری ميباشد؛ از این رو نباید در اجرای این حق ،بر طبق ماده دوم ميثاق حقوق اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي تبعيض قائل شد .مواردی که کميته مصداق تبعيض مي داند عبارتند از :نژاد،
رنگ پوست ،جنسيت ،سن ،زبان ،عقاید سياسي و دیگر موارد .یكي دیگر از ویژگيهای حقها
حقوق مالكيت و
در عالم بشر ،گستره آن مي باشد؛ بنابراین کميته از کشورهای مي خواهد که همه افراد ،باید تحت
نظم بازارهای کارآمد
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پوشش تأ مين اجتماعي قرار بگيرند و هر گونه محدودیتي در بهره مندی از مزایا ،باید مستدل و
مستند باشد.
یكي دیگر از مواردی که کميته بسيار به آن اهميت داده است ،موضوع حق تأمين اجتماعي
برای کارگران مهاجر و خانوادهای آنها ميباشد .این موضوع به حدی با اهميت است که کميته از
کشورهای عضو خواست در صورت فراهم نبودن امكانات ،حداقل باید خدمات بهداشتي برای آنان
تهيه نمایند .دولتها در قبال حقهای موجود در اسناد سه وظيفه محوری دارند )1 :تعهد به احترام؛
 )3تعهد به اجرا؛  )2تعهد به حمایت .کميته از کشورها ميخواهد که همين ترتيب را در مورد حق
تأ مين اجتماعي در مورد اتباع خود و بيگانه به اجرا درآورد .کميته از کشورهای عضو ميخواهد
که در برابر نقض حق تأ مين اجتماعي اتباع خود در دیگر کشورها واکنش نشان دهد و مانع این
کار شود .علاوه بر آن پيشنهاد ميکند که کشورهای عضو ،خصوصاً کشورهای توسعهیافته با
همياری بينالمللي گامهای مؤثری در پيشبرد حق تأمين اجتماعي در گيتي بردارند.
کميته برای شناسایي کشورهایي که حق تأمين اجتماعي را رعایت نميکنند ،چند شاخص
ارائه داده است )1 :عدم موفقيت در تدارک اموری که این حق را به طور کامل برای هرد فرد
شناسایي کند؛  )3نبود قوانيني در حيطه داخلي که حق تأمين اجتماعي را تضمين کند؛ )2
ناکارآمدی از اصلاح قوانيني که با تأمين اجتماعي ناسازگار است و عدم پوشش برخي از
گروهای خاص؛  )9عدم موفقيت در برداشتن موانعي که موجب ميشود دولتها نتوانند حق
تأ مين اجتماعي را بر اساس معيارهای ميثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي به اجرا
درآورند.
کشورهای عضو ميثاق ،متعهد ميشوند که نظارت مؤثر برای شناسایي حق تأمين اجتماعي
را داشته باشند .از این رو ،کميته از آنان ميخواهد که مؤسساتي برای نيل به این هدف تأسيس
نمایند تا بتوانند مشكلات موجود در اجرائي حق تأمين اجتماعي را شرح دهند.
کميته بر این موضوع ادغان دارد که حق تأمين اجتماعي نقش کليدی نسبت به سایر
حقها ،خصوصاً حقهای موجود در مواد  11 ،10 ، 1و  13دارد به عبارت دیگر احقاق این حقوق
بستگي دارد چگونه با حق تأ مين اجتماعي هماهنگ باشند .به طور مثال در ماده شش ،دولتهای
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عضو ميپذیرند که فرصتهای کاری برای افراد جامعه محيا کنند که خود این موضوع یكي از
استاندارهای حداقلي تأمين اجتماعي ميباشد .هر چند قبول این حقوق در قالب مواد ذکر شده
نامه مفید  /شماره سی و

بدین معني نيست که آنان ميتوانند جایگزن برنامه مرتبط با تأمين اجتماعي بشوند.15
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 )2-9بررسی حق تأمین اجتماعی در برخی از کشورهای اسلامی از منظر کمیسیون حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهتگی

برخي از کشورهای اسلامي ،گزارشي در مورد نحوه اجرای حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي به
کميسيون حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ارائه دادهاند .قبل از بررسي این گزارشها ،لازم است خاطر
نشان کنم که تم
گزارشهای ارائه شده از سوی کميسيون حاوی سه بخش است:
 .1تقدیر از کارهای انجام شده توسط دولتها در راستای اجرای مفاد ميثاق بينالمللي حقوق
نامه مفيد  /شماره
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي؛
سي و هشتم
 .3نگراني از کاستيهایي که دولتها در اجرای این حقوق از خود نشان دادند؛
 .2پيشنهاداتي که از سوی کميته برای بهبود این حقوق ،به کشور گزارش دهنده ارائه ميشود.
عراق

نامه مفيد  /شماره

بررسي آبان
ابتدای /مهر و
کميته ودرهشتم
سي
گزراش عراق ،از این کشور تشكر ميکند که با وجود شرایط سخت
1283
حاصل از تحریمهای سازمان ملل ميباشد ،مبادرت به تهيه این گزارش کرده است.16
اقتصادی که
کميته از اقدام دولت عراق در دادن فرصتهای مساوی شغلي به زنان و اعطاء حق مرخصي به
مادران بعد از زایمان با احتساب دریافت حقوق قدرداني ميکند.
کميته نگراني خود را از این امور اعلام ميکند )1 :هرچند که دولت عراق قوانيني در مورد
تأمين اجتماعي دارد اما شرایط بد اقتصادی این کشور اجازه نميدهد که این حق در این کشور
تم
اجرا شود ،چون بعد از تحریمهای سازمان ملل ،درآمد عراق به شدت کاهش یافته است .کميته
علاوه بر این ،نگران است که حق تأ مين اجتماعي با تبعيض اجرا شود خصوصاً نسبت به شيعيان
و اقوام کرد؛  ) 3کميته از پایين آمدن استاندارهای زندگي در کشور عراق بعد از جنگ با جمهوری
حقوق مالكيت و
اسلامي ایران و کویت به شدت نگران است.
نظم بازارهای کارآمد
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کميته به کشور عراق پيشنهاد ميکند که حق تأمين اجتماعي را بدون تبعيض در مورد
اتباع خود به اجرا درآورد ،علاوه بر آن کميته خواستارایجاد نهاد مستقلي است که بتواند اجرای
حقوق بشر دراین کشور را مورد ارزیابي قرار بدهد.17
سوریه
کميته از کشور سوریه به خاطر همكاری با سازمان بينالمللي کار و تلاش در کمتر شدن فقر،
مرگ و مير نوزادان ،تأمين حق بهداشت (برای بادیه نشينان) و غذا و آگاه سازی در زمينه کمبود
آب تشكر و قدراني ميکند .کميته بر این باور است که اقدامات صورت گرفته توسط دولت سوریه
در جهت به اجرا در آوردن حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي با توجه به کمبود بودجه با موانعي
روبهرو شود ،علاوه بر آن وجود برخي از رسومها در سوریه اجرایي شدن این حقوق را کند ميکند.
کميته نگراني خود را از این امور اعلام ميکند )1 :کميته نگراني خود را از وجود تبعيض در
اجرای حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي در مورد برخي از قبایل غير عرب که ساليان زیادی در
این کشور زندگي ميکنند ابراز ميدارد؛  ) 3کميته نگراني خود را از نبود رفتار مناسب در مورد
حق تأمين اجتماعي نسبت به زنان و مردان اعلام ميکند؛  )2کميته از وضعيت افراد پناهجو که
در کشور سوریه زندگي ميکند بسيار نگران است؛ چون این کشور هنوز معاهداتي که به رعایت
حقوق پناهجویان مربوط ميشود را امضا نكرده است؛  )9کميته از وجود نرخ بالای بيكاری که
ميانگين آن  10تا  31درصد ميباشد ابراز نگراني ميکند.
کميته به سوریه پيشنهاد مي کند که با وضع قوانيني به رفع تبعيض عليه زنان در مورد حقوق
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي خاتمه دهد ،علاوه بر آن خواهان بهبود وضع معيشتي افراد ناتوان و
گسترش مراکز خدمات بهداشتي در سراسر این کشور ميباشد.18
ازبکستان
کميته از کشور ازبكستان به جهت تلاشش در جهت رفع تبيعض نسبت به زنان تشكر ميکند.
کميته نگراني خود را از این امور اعلام ميکند )1 :کميته نگراني خود را در مورد شرایط اجازه
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اقامت به اتباع بيگانه و رعایت حق آنان نسبت به مفاد ميثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
بشر اعلام ميدارد؛  ) 3کميته از نبود حداقل حقوق ،مزایای بيكاری و حمایت از اقشار آسيبپذیر
نامه مفید  /شماره سی و

(مادران  ،ناتواني جسمي) که با آن بتوان حداقل استاندارهای زندگي را تأمين کرد ،به شدت
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نگران است؛  ) 2بيست درصد اتباع کشور ازبكستان در روستاها زندگي ميکنند از این رو کميته
نگران است که به آنها غذای کافي نرسد؛  )9کميته نگران است که مراقبتهای بهداشتي که به
صورت مجاني ارائه ميشود به طرف خصوصيسازی سوق پيدا کند که این امر به اقشار کم درآمد
آسيب ميرساند.
کميته به تمکشور ازبكستان توصيه ميکند که سازوکارهایي را در قوه قضائيه خود ترتيب بدهد
که افراد بتوانند در صورت نقض حقوق بشر به آن شكایت کنند ،علاوه بر آن خواستار تصویب
جویانشماره
مفيد /
مربوط ميشود .کميته خواستار تعيين حداقل حقوقي است که با آن
نامهبه پناه
اسنادی است که
حداقل و هشتم
بتوان سي
استاندارهای زندگي را تأمين نمود .19
با گذری کوتاه به گزارشهای کميته به روشني فهميده ميشود که کشورهای اسلامي هنوز راه
درازی دارند تا به معيارهای موجود در ميثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي دست یابند .هر
مفيد
چند که بيشتر نامه
شمارهدر این کشورها ناشي از کمبود درآمد و نبود نهادهای نظارتي
های/موجود
کاستي
مهر و
مستقل وسي و
آبانبشر است تا بتوانند به امور اجرایي دولتها نظارت کافي داشته
حقوق
هشتم /زمينه
کارآمد در
1283
باشند؛ اما آنچه که تضمين این حقوق را در بلاد اسلامي بيش از پيش تضمين ميکند ،بالا رفتن
سطح آگاهي مردم و مطالبه این حقوق از دولت مردان خود است.
 )1حق تأمین اجتماعی در اسناد منطقهای حقوق بشر
 )1-2سند حقوق بشر اتحادیه اروپا

تم
این پيماننامه در چهار نوامبر  ،1310در رم ایتاليا به امضای دوازده کشور اروپایي رسيد و

از سال  1312لازم الاجرا گردید .در هيچ یک از بندهای این پيماننامه ،موردی به چشم نميخورد که
درباره حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي صحبت کرده باشد ،20بلكه بيشتر به حقوق مدني و سياسي
حقوق مالكيت و
پرداخته است .اما این بدان معنا نيست که این نهاد منطقهای به حق تأمين اجتماعي نپرداخته بلكه
نظم بازارهای کارآمد
برای این حق ،اقدام به تصویب یک پيماننامه جداگانه نموده است ،لذا به بررسي آن ميپردازیم.
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پیماننامه اروپایی تأمین اجتماعی
پيماننامه اروپایي تأمين اجتماعي ،حداقل استانداردهای تأمين اجتماعي را ـ که نه مورد
ميباشد ـ شامل ميشود اما برنامهای در مورد حمایتيها درماني و اجتماعي ندارد و این امر را به
کارمندان اداری هم سرایت داده است .به عبارت دیگر تنها به خطرات اجتماعي ـ که استانداردهای
حداقلي ميباشد ـ ميپردازد .این پيماننامه خواستار آن است که همه اعضای اتحادیه اروپایي
تحت چتر حمایتي تأمين اجتماعي قرار بگيرند ،علاوه بر آن ،این حق را برای افرادی که مهاجر
بوده یا تبعه کشوریهای اروپایي نيستند مورد شناسایي قرار داده ،مضاف بر آن ميخواهد این
حمایتها از اعضای خانواده آنان هم صورت بگيرد .رفتار برابر در مورد حق تأمين اجتماعي،
یكي دیگر از اصولي ميباشد که این پيماننامه از اعضای اتحادیه اروپا ميخواهد و خواستار این
است که هيچ گونه تبعيضي در این مورد اجرا نشود .این موضوع به قدری با اهميت است که دیوان
دادگستری اروپایي از کشورهای اروپایي خواسته حتي از تبعيض پنهان هم نسبت به مهاجران و
بيتابعيتها خودداری به عمل آید .این نكته را ميتوان از رأیي که درباره پرونده پينا صادر شده
یافت .21اسنادی که در رابطه با حق تأمين اجتماعي هستند به نوعي مقاولهنامههای سازمان
بينالمللي کار را مبنای خود قرار ميدهند اما این پيماننامه به طور صریح اعلام ميکند که اسناد
سازمان کار به هيچ وجه در این پيماننامه تأثير ندارد ،از این رو با دیگر اسناد متمایز ميباشد .22
 )1-1کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

منشور سازمان کشورهای آمریكایي ( )OASدر نهمين کنفرانس بينالمللي کشورهای
آمریكایي که در بوگوتا (کلمبيا) در  1398برگزار شد به تصویب رسيد .در همان کنفرانس،
کشورهای منطقه آمریكا اعلاميه آمریكایي حقوق و تكاليف انسان (از این پس اعلاميه آمریكایي
خوانده خواهد شد) را که در انگيزه و هدف مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر ملل متحد ميباشد،
شش ماه پيش از اعلاميه جهاني به تصویب رساندند (لي اچ فيليپ و دیگران.)121 :1281 ،
این پيمان نامه در ماده بيست و ششم خود ،علاوه بر آنكه از کشورهای آمریكایي ميخواهد
که در جهت ارتقای حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي گام بردارند ،دستورالعمل پيشبرد این
حقوق را به پيماننامههای دیگر معطوف ميکند.23
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کنوانسيون حقوق بشر آمریكا ،در سال  1338پروتكلي را در مورد رعایت حقوق اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي در سان السالوادرو تصویب کرد .این پروتكل از شانزده نوامبر  1333برای
نامه مفید  /شماره سی و
الاجرا گردید .در ماده نهم پروتكل سانال السالوادرو ،در مورد حق
همه کشورهای عضو لازم
هشتم  /مهر و آبان 2831

تأمين اجتماعي سخن به ميان آمده است .در این ماده اعلام ميکند که هر فردی حق دارد در ایام
سالمندی یا داشتن مشكلات جسمي و ذهني از حق تأمين اجتماعي برخوردار باشد .در بند دوم
ماده نهم ،این حق را گسترش داده و اعلام ميکند کساني که استخدام هستند باید از حداقل خدمات
بهداشتي برخوردار باشند ـ همچنين افرادی که در حين کار صدماتي به آنان وارد ميشود ـ باید از
بازنشستگي بهره مند شوند .در ماده نهم مادران را پس از زایمان هم مورد پوشش قرار داده و
مزایای
تم
خواهان حمایت از آنان است.24
نامه مفيد  /شماره

 )1-8منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها

سي و هشتم
سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در شانزدهمين نشست دورهای خود در ليبي ،مورخه

بيست جولای  ،1330پيماننامه حقوق بشر آفریقائي را به تصویب رساند .هدف از ایجاد این
پيماننامه را پاسداشت حقوق انساني و تلاش در ارتقای آن اعلام کردند.
نامه مفيد  /شماره
در این پيماننامه ـ مانند دیگر پيماننامههای منطقهای ـ به صورت صریح ،از حق تأمين
سي و هشتم  /مهر و آبان
اجتماعي سخني به ميان نيامده است؛ اما ماده شانزدهماین پيمان ،خواستارآن شده است که
1283
کشورهای عضو خدمات بهداشتي را در هنگام بيماری برای اتباع خود تهيه نمایند .در ماده بيست و
دوم از کشورهای عضو خواسته شده است که حق بر توسعه (اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي) را به
رسميت بشناسند 25که خود این موضوع ،غير مستقيم موجب حق بر تأمين اجتماعي است چرا که
یكي از نتایج توسعه یافتگي جامعه توجه به موضوع تأمين اجتماعي و سعي در گسترش آن
بخواهيم از منظر حق تأمين اجتماعي مقایسهای ميان اسناد منطقهای ـ نه اسناد
ميباشد .اگر تم
الحاقي ـ حقوق بشر انجام دهيم ،پيمان نامه حقوق بشر آفریقائي از وضعيت بهتری نسبت به سایر
اسناد برخوردار است؛ چراکه در این پيمان ،یک مورد از موارد نه گانه حداقل استاندارهای تأمين
شده واست .اتحادیه آفریقا بعد از تصویب منشور آفریقای حقوق بشر و
صریح ذکر
مالكيت
اجتماعي به طورحقوق
برخي از پيماننامههای حقوق بشری در موضوعهای خاص کرده است و
اقدام به
تصویبکارآمد
بازارهای
خلقها ،نظم
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از اعضای خود خواسته حق تأمين اجتماعي برای آنان به رسميت بشناسد؛ به طور مثال ميتوان
به پيماننامه حقوق زنان اشاره کرد که در ماده سيزدهم خواهان تشكيل بيمههای اجتماعي برای
خانمهایي است که در فعایتهای غيررسمي مشغول به کار هستند ،26مورد دیگر پيماننامه ایجاد
قرار داد در جامعه اقتصادی آفریقا مي باشد که در ماده هفتاد و دوم و در بند دوم از کشورهای
آفریقائي درخواست ميکند که قوانين کار و تأمين اجتماعي به گونهای باشد که آثار فقر به
آرامي از جامعه کم شود 27در ماده چهاردهم پيماننامه حقوق کودک نيز از کشورهای عضو
ميخواهد که خدمات بهداشتي مقدماتي را برای کودکان فراهم کند.28
نتیجهگیری
با توجه به مطالب بيان شده ،به درستي فهميده ميشود که حق تأمين اجتماعي هنوز راه
دارزی را در جهت تحقق صد درصدی آن به مثابه حق انساني دارد .دليلاین امر را باید از کم
اقبالي کشورها به ویژه دولتهای سریامهداری در اهتمام به تعهد و اجرای حق تأمين اجتماعي در
عرصه بينالملل دانست؛ چرا که خصيصه حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي هزینهزا است و این
خود موجب ميشود که دولتها بيشتر به حقوق مدني و سياسي توجه بكنند .البته سازمان بينالمللي
کار با تصویب تعداد زیادی پيماننامه درباره شرایط کار و حقوق کارگران تلاش کرده است تا حق
تأمين اجتماعي را به طور مساوی و بدون هيچ تبعيضي برای تماميکارگران به رسميت بشناسد؛
اما این گونه فعاليتها در عرصه بينالملل هنوز نتوانسته است آن طوری که شایسته است ،مثمر
ثمر واقع گردد .فقدان ماده مستقل در مورد حق تأمين اجتماعي در اسناد منطقهای حقوق بشر بر
مشكلات روز افرون در اجرای این حق افزوده است .در آخر با در نظر گرفتن اسناد حقوق بشر این
خصایص را ميتوان برای حق تأمين اجتماعي بر شمرد  )1:فراگير بودن؛  )3غير قابل تفكيک
بودن؛  )2پاسخ گویي؛  )9عدم تبعيض؛  )1کفایت و تناسب؛  )1رعایت حقوق شكلي.
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registration.
3.Equality of treatment (social security) convention1962.Aritcal3: Each
member for which this convention is in force shall grant within its territory to
the nationals of any other member for which the convention is in force equality
of treatment under its legislation with its own national, both as regards
coverage and as regards the right to benefits Article 4: Equality of treatment as
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نظم بازارهای کارآمد
rising of workers to facilitate their access to health care.
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نامه مفيد  /شماره

قاری ،سيد محمد ،حقوق بشر در جهان معاصر ،جلد دوم ،تهران ،مؤسسه حقوقي شهر دانش.1288 ،

سي و هشتم

لي اچ فيليپ و دیگران ،نهادها و سازکارهای منطقهای حمایت از حقوق بشر ،ترجمه سيد قاسم زماني و دیگران،
تهران ،مؤسسه حقوقي شهر دانش.1281 ،
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