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چکیده
ادحقوقبشریوحقتأمیناجتماعی،یکیازمهمترینحقوقانسانیاستکهدراسن

محسوب اقتصادیبشر حقوق از استو گرفته پذیرشقرار  مورد اساسیدولتها قوانین
و«تبیینوشناساییحقتأمیناجتماعی»شود،اماواقعیتایناستکهباگذرازمرحلهمی

باشندهاییمواجهمی،دولتهادراجرایاینحقباچالش«اجرایحق»قرارگرفتندرمرحلة
کهموجباتعدمبرخورداریویاکمبرخورداریافرادازمزایاوخدماتتأمیناجتماعیرا

اینچالش است، اجتماعیفراهمنموده اقتصادی، کهتحتتأثیرعواملمتعددسیاسی، ها
هایدرحالتوسعهوعقبافتادهدرها،بهویژهدولتاند.موجبناکامیدولتایجادشده

درصورتیکهماهیتاینحقاجرایحقتأمین است. اجتماعیبرایشهروندانخودشده
می انسااقتضاء مطلوببرایتمام نحو به حقمذکور تا نیزننماید اجرایآن محققو ها

ازیکهرتانمایدهاایجابمیچالشاینشناختوبررسیتضمینگردد،ازاینرولزوم
اسنااساسبرشدهایجادموانع بینتأکید بیند همکاری و داخلی مساعی و المللیالمللی
گردند.تاازاینطریق،حقالمللیرفعهاونهادهایبینهاوهمچنینمساعدتسازماندولت

اقتصادیوصلحو توسعه برقراریعدالتاجتماعی، نقشمؤثریدر تأمیناجتماعیکه
گردد.یبرایشهرونداناجراءومحققالمللیدارد،بدونبرخوردباهرگونهمانعامنیتبین

 

اجتماعی،تأمینحقفراملی،شرکتها،دولتتکلیفغیررسمی،اقتصاد:کلیدیواژگان
سازیخصوصی
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مقدمه
گسترهجهتبهکهشودمیمحسوببشربنیادینحقوقازاجتماعیتأمینازبرخورداریحق

ازحق،اینواقعدر.استبرخوردارالمللیبینوملیسطحدرواالییجایگاهازوسیع،حمایتی

آنازانتفاعمستحقانسانیفردهرکهآیدمیشماربهبشرشرافتمندانهزندگیهایبایستهولوازم

اعالمیههمچونالمللیبینمختلفمقرراتواسناددرحقاینشناساییوتعریفلذااست؛

هاینامهمقاولهسایروفرهنگیواجتماعیدی،اقتصاحقوقالمللیبینمیثاقبشر،حقوقجهانی

ایمنطقهاسنادهمچنینوکارالمللیبینسازمانسویازصادرههاینامهمقاولهویژهبهالمللیبین

آنبروتأییدهادولتعادیواساسیقوانیندرتبعبهوالمللیبینهایکنوانسیونوبشرحقوق

واقتصادیواجتماعیعدالتوامنیتبرقراریزمینهدرتواندمیآنتحققکهاستشدهتأکید

مللمنشورغایتکهباشدمؤثرالمللیبینامنیتوصلححفظدرنهایت،دروهادولتتوسعه

تاکندمیایجابمذکورحقاجرایاصلیمتعهدانعنوانبههادولتنقشروازایناست؛متحد

قوانینوالمللیبیناسنادازهریکدرمقررتکالیفوشدهتعیینوظایفچارچوبدرهاآن

سطوحیداخلی قلمرومحدودهدرساکنافرادبرایرااجتماعیتأمینهایحمایتازخود

هایسیاستومالیامکاناتفراخوانهادولتازهریکزمینهایندرکهکندفراهمخودسرزمین

باولیاند؛کردهاتخاذراتمهیداتی،«اجتماعیتأمینظامن»قالبدرالزمهایریزیبرنامهوحمایتی

واقعیتاینشاهداجتماعی،تأمینحقگسترشوتصمیمدرهادولتازهریکعملکردمالحظه

نبودهبرخوردارالزمکمیتوکیفیتازقانونیرغمیعلیرغمعلیمذکورحقاجرایکههستیم

نیستند؛برخورداراجتماعیتأمینهایحمایتوایامزازکشورهاساکنیناززیادیجمعیتو

دراجراییمؤثراقداماتتاکندمیاقتضااجتماعیتأمینمکتسبحقتحققالزمهکهدرصورتی

بهمذکورحقجهانیتحقق«عملمرحله»درولیشود؛اعمالهادولتسویازتکلیفمقام

تحوالتتأثیرتحتنیزبعضاًوعیاجتماهایاقتصادی،چالشمشکالتوبرخیوقوعجهت

تأمینحقاجرایبهنسبتنباشندقادرتااستکردهمواجهمعضالتیباراهادولتسیاسی،

نماینداقداماست،بشرافرادبایستهوشایستهکهنحوآنبهاجتماعی . کهمشکالتاینعمده

الزم،مالیمنابعکمبودازاندرتعباکهاستکردهمواجهچالشبارااجتماعیتأمینحقاجرای

توسعهوایجاداجتماعی،هایبیمهقلمروازخارجدرکارگرانغیررسمیاستخدامافزایش

هایشرکتروزافزونافزایشورشدهمچنینوعمومیخدماتبخشدرسازیخصوصی
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بههادولتینسبگرایشدربویژهبشر،حقوقعملیشمولیجهانفقدانترمهمهمهازوفراملی

واجتماعیاقتصادی،جهانی،عرصهدرسیاسیتحوالتتأثیرتحتسیاسیومدنیحقوقتأمین

ازهریکشناختبنابراین،است؛حقوقاینجملهازنیزاجتماعیتأمینحقکهاستفرهنگی

دنیازمنشود،میمطرحاجتماعیتأمینحقاجرایفرارویهایچالشعنوانتحتکهعواملاین

هریکاینجادرموضوع،اهمیتجهتبهکهاستهاآنپیدایشچگونگیوعلتدرنظردقت

.کنیممیبررسیازبررسیراهاآناز



 بشرحقوقعملیشمولیجهانفقدان.1

اجتماعیتأمینحقفراگیریوجامعیتفقدان.1-1

برخورداریحقینکهاواستآنشمولیجهانمزیتاجتماعیتأمینحقهایویژگیازیکی

هردرهاآنکرامتحفظوانسانیافرادتمامیبرایبشریحقیکعنوانبهاجتماعیتأمیناز

؛(Rainer, 2013: 406)شوندمنتفعحقاینمزایایازبایستمیواستشدهوضعجهانازنقطه

برایکهاستحقاینایجاد«نظری»مبانیمبینبیشترویژگیومزیتاینرسدمینظربهولی

بایستمیهادولتکهآنجاو«عملمرحله»درزیرااست؛استنادقابلبشربنیادینحقوقازدفاع

استاجتماعیتأمینحقشمولیجهانموضوعورزند،اهتمامحقاینکمالوتماماجرایبرای

نیستبرخوردارالزمفراگیریوجامعیتازکه تأمینحقپوششفراگیریودامنههرچند.

بیستحدودصرفاًحالاینبااست؛ولیکاملتقریباًیافتهتوسعهکشورهایاغلبدراجتماعی

هشتادتاهفتادیعنیبقیه،وبرخوردارند«مناسباجتماعیتأمین»ازجهانجمعیتازدرصد

ویقاآفردرکهطوریبه.کنندمیزندگی«اجتماعیناامنی»وضعیتدرجهان،جمعیتازدرصد

اجتماعیتأمینقانونیهایطرحپوششتحتکارگرجمعیتازدرصد76تا1صرفاًآسیاجنوب

بعضاًوسالمندیقبیلازمحدودیهایازوضعیتصرفاًهمهاطرحاینبیشترهمچنیندارند.قرار

ارداجتماعیوجودندتأمینمزایایسایرمورددرحمایتیخألوکنندمیحمایتسالمتحوزه

التیننیزمحدودهآمریکایدرهستند..مطرحاجتماعیتأمیناستانداردهایومعیارهاقالبدرکه

ازنیزیافتهتوسعهکشورهایازبرخیحتی.استمتغیردرصد06تا76بیناجتماعیتأمینپوشش

(.Reynoud, 2007: 10اند)کاستهخوداجتماعیتأمینهایهزینهازمستمراًبیستمقرناواخر

عنوانبهاجتماعیتأمینحقفراگیریوجامعیتفقدانکهداشتاذعانبایداوصافاینبا

بهزیرابشر؛حقوقخودعملیشمولیجهاننبودِبهاستمربوطبشریحقیک موضوعاگر
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ونظریلحاظبهبشرحقوقشود،توجه«عملی»و«حقوقی»جنبهدوازبشرحقوقشمولیجهان

هابودنآنانسانلحاظبهصرفاًکجاهردرراهاانسانهمهزیرااست؛جهانیذاتاًمحتوایثحاز

تأییدازتاریخطولمعموالًدرهادولتبشر،حقوقبودنجهانیماهیترغمعلی.گیردمیبردر

.نداکردهخودداریمساویطوربهخودملتآحادتمامبرایآنپذیرشازحداقلیاحقوقاین

سطحدرموضوعهحقوقوقوانینموجببهبشرحقوقداوطلبانهتأییدوپذیرشصورتیکهدر

لحاظازتنهانهراحقوقاینشمولیجهانحقیقتدرها،دولتتمامتوسطالمللیبینوملی

استنیزعملدرحقوقاینتأمینوتحققبرایضروریگامیبلکهکند؛میتأمینحقوقی

(Farran, 2009: 103)یااندکردهتصویبرابشرحقوقمختلفمعاهداتهادولتاکثرچونو

داردجهانیجنبهحقوقیصورتبهبشرحقوقکهگرفتنتیجهتوانمیاند،شدهملحقبدان

متحد،مللسابقکلدبیر،عنانکوفیخصوصایندر.(7907:717دیگران،وشایگانفریده)

»گفتبشرحقوقجهانیاعالمیهسالگردپنجاهمیناسبتمنبهخودسخنرانیدر بشرحقوق:

همهتوسطآنکهخاطربهبلکهها،فرهنگهمهدرداشتنریشهخاطربهفقطنهاست،جهانی

«حقوقی»لحاظازبشرحقوقبنابراین،؛«7استشدهتأییدمتحدمللسازمانعضوکشورهای

مورددرفوقنتیجهتسری.استالزمشمولیجهانقدفا«عملی»لحاظازولیاست؛شمولجهان

درآنهنجارمندیوبشریحقیکعنوانبهحقاینچراکهاست؛صادقنیزاجتماعیتأمینحق

درولیاست؛هادولتتأییدموردحقوقیلحاظازها،دولتداخلیقوانینوالمللیبیناسناد

اینشمولیجهاناندکهشدهآناجرایعیمانعاجتماواقتصادیسیاسی،هایچالشبرخیعمل،

.سازدمیمتزلزلراحق


اجتماعیتأمینحقعملیتحققموانع.2-1

مهمیسیاسیواجتماعیاقتصادی،هایدگرگونیدستخوشجهاناخیر،هایدههدر.1-2-1

تادههکهوالتتحاینبارزترینازیکیاست.بودهتأثیرگذارنیزاجتماعیتأمینبرکهاستشده

بسیاریهایرفاهدرباافولدولتاست.بوده«رفاههایدولت»پدیده،ادامهداشتمیالدیهفتاد

پیرواینتحولبامطرح«شدنجهانی»موضوعفزآیندةفشارتحتیافتهتوسعهکشورهایاز شد.

هایسیاستاجرایایبرهادولتازبسیاریتواناییجهانیرقابتعرصهبهغیردولتیوروداقتصاد

کشورهایازبرخیدرسیاسیهایدیدگاهبرخیکهجاییتاشد،محدوداجتماعیتأمین
                                                                                                                                                                                                        
1. http://bashgah.net/Articles/bodya, Asp? id=3517, 2016/17/10. 
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بردنبینازبازار،دررکودموجبرفاههایدولتپیشرفتووجودکهمعتقدندیافتهتوسعه

دستاینازسیاسیفشارهایلذاشد؛خواهدجوامعتضعیفنتیجه،دروکارکردنبرایهاانگیزه

استشدهاجتماعیتأمینبخشدراجتماعیهایهزینهدرهادولتمحدودسازیباعث

(Midglay, 1996: 5). غیرسیاسیفرآیندکهاستپذیرتحققزمانیاجتماعیتأمیندرصورتیکه

نفوذحوزهدراجتماعیتأمینگرفتنقراروشدنجناحیوشدنسیاسیزیراکند؛تجربهراشدن

فراهماجتماعیتأمینحقتحققاساسیاهدافازراهاآنانحرافموجباتقدرت،باصحا

اختاللبارااجتماعیتأمینطبیعیحرکتوکندمیایجادغیرالزموبیهودههایهزینهوآوردمی

تأمینمزایایازبرخورداریکمیانابرخورداری.(7909:333ساروخانی،باقر)سازدمیمواجه

.استمهماینمؤیّدنیستندبرخوردارالزمسیاسیثباتازکهکشورهاییازبرخیدریاجتماع

درویژهبهاجتماعی،تأمینحقشمولیجهانکنندهتضعیفعواملازدیگریکی.2-2-1

 :Midglay, 1996شود)میمربوط«زندگیسبکدرایجادشدهتغییرات»بهیافته،توسعهکشورهای

وخانوادهساختاردرراسریعیتغییراتیافتهتوسعهکشورهایامروزهکهاستاینواقعیت.(5

هایخانوادهنیزوازدواجبدونتولدهایطالق،افزایشکهکنندمیتجربهازدواجالگوهای

هایهزینهباالرفتنموجبتردیدبدوناینتغییرات،.هستندتحوالتاینازبخشیوالدینیتک

دهدمیکاهشاجتماعیتأمینحقمطلوباجرایدرراهادولتتواناییوشدهاجتماعیتأمین

(Reynaud, 2007: 2 برالبته(. مختصتحوالتاینکارالمللیبینسازمانهایگزارشبنا

 .7داردوجودنیزتوسعهحالدرکشورهایازبسیاریدرونیستیافتهتوسعهکشورهای

رااجتماعیتأمینحقبودنجهانیپدیدهکهالمللینبیمعاصررخدادهایازیکی.3-2-1

گسترشبا«سازیجهانی»روندزیرااست؛«سازیجهانی»موضوعاست،دادهقرارخودتأثیرتحت

برایجدیدیهایفرصتایجادموجبالمللی،بینمعامالتموانعکاهشوخارجیگذاریسرمایه

تأمیندرراهادولتسنگین،هایهزینهتخصیصباعموضواینکهشودمیاقتصادیبخشدرتولید

بیگذاریسرمایهمالی دچار میثباتیها به دیگری،کند. برایفراوانیمسائلشدنجهانیتعبیر

)میایجاداجتماعیتأمینهاینظاموکارشرایط نهادهایحتی(؛Welfens, 2013: 122کند

نقضموجباقتصادیشدنجهانیکهکردنداعالموکنندمیتأکیدمسئلهاینبرنیزالمللیبین

فرهنگیواجتماعیواقتصادیکمیتهاست.شدهبشرحقوقجهانیاعالمیهدرمندرجبشرحقوق
                                                                                                                                                                                                        
1. ILO, World Labow Report 2000: Income Security and Social Protection in a changing 
world, at 32-34 Available at: http://www.ilo.org/bublic/english/standards/relm/gb/docs/gb
279/pdf/esp-7.pdf. 
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فرهنگیواجتماعیواقتصادیحقوقبرآناثراتوشدنجهانیدرخصوص7330سالدرنیز

درتاکرددرخواستجهانیبانکوپولللیالمبینصندوقازعمومیاجالسیهیکبرگزاریطی

بامتناسببایداجتماعیتأمینهایشبکهوباشدداشتهدومنسلحقوقبهزیادیتوجههایش،فعالیت

مؤثرنظارتوشودحمایتپذیرآسیبهایگروهوفقراازوایجادمیثاق،درمندرجحقوق

 .(791-7939:790طجرلو،)شودفراهمتباراعوواماعطایدرمالینظارتباهمراهاجتماعی

درایدزبیماریشیوعباکهشودمیمربوط«بهداشتیفجایعگسترش»بهدیگرمعضل.4-2-1

طوریبهاست؛کردهمواجهفراوانیاجتماعیمشکالتباراکشورهامیالدیبیستمقرندومنیمه

هفتاداینکهبهتوجهبا(و7936:00وی،الموسحسینی)گیردمیرانفرهزارانجانسالههرکه

واجتماعیحمایتازغالباً،7کنندمیزندگیآفریقاقارهدرایدزبهمبتالافرادکلازدرصد

 .هستندمحرومسالمتمزایای

است«زندگیبهامیدوجهانجمعیتعمرطولافزایش»مؤثر،عواملدیگرازیکی.5-2-1

دادهقرارخودتأثیرتحترااجتماعیهایحمایتها،دولتمالیابعمنمحدودیتبهتوجهباکه

اغلببرایراهاییچالشزندگیبهامیدافزایش»کار،المللیبینسازمانگزارشبر بنا.است

اینشاهدامروزهطوریکهبه.کردخواهدایجاد«توسعهحالدرویافتهتوسعهازاعمهادولت

تعدادشدهانجاممطالعاتبراساساست.افزایشبهروجهانسراسردرمندانسالتعدادکههستیم

درایسابقهبیسرعتباجهانیجمعیت.رسدمی7616سالتابرابردوبهسال01ازبیشترافراد

تشکیلسال01ازبیشسالمندانراجهانجمعیتدرصد1/0اکنونهمواستسالمندشدنحال

جمعیتدرصد71حدودبه7616سالتاقشراینجمعیتیابد،ادامهروندایناگردهد.می

معنایبهسابقهبیافزایشاینکارشناسان،اذعانبهرسید.خواهدنفرمیلیارد0/7بربالغجهانی

حقشاخصوبارزمصادیقازکه(7931:1احدی،)است«سالمتیحوزهدرجدیچالشایجاد»

 .استاجتماعیتأمین

 
هادولتمالیمشکالت.2
اجتماعیتأمینحقاجرایاصلیمتعهدانها،دولت.1-2

هاییدولتازهریکدراجتماعیتأمیننظامیکچارچوبدراجتماعیتأمینحقاجرای

بامعموالًکهاستمناسبوکافیمالیپشتوانةنیازمندهستند،حقایناجرایدرصددکه
                                                                                                                                                                                                        
1. UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic, 2015 Available, at: http:// www. 
Unaids. org/ Sites/ default/Files/media-asset/Jc2702-GARFR2015guidelines-en. pdf. 
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واصلیمسئولیتولیشود؛میتأمینمنابعاینتفعذیافرادوکارفرمایانها،دولتمشارکت

دخالتبدوناجتماعیتأمینحقتضمینچون.استهادولتبرعهدهزمینهایندرعمدههزینه

اسناداصلیمخاطبعنوانبههادولتبنابراین،است؛غیرممکنعمومیقدرتعنوانبهدولت

بهنسبتالزممالیتمهیداتاتخاذبابایستیمیاجتماعیتأمینحقاجرایدرخصوصالمللیبین

برخیشاهدهاآنمالیوضعیتمطالعهباولینمایند؛اقداماجتماعیتأمینمتنوعهایطرحاجرای

بهرام)باشیممیاجتماعیتأمینحقاجرایهایهزینهتخصیصدرمالیکمبودهایوهاکاستی

 (.7910:00پناهی،


ایجادیدالیل.عمده2-2

1-2-2 هایطرحبودجهتأمیندرزیادیکشورهای«اقتصادیهایبحران»برخیوقوعبا.

تأمینحمایتیوایبیمههایطرحبرخیمجبورندحتیوهستندمشکلدچاراجتماعیتأمین

باآمریکایکشورهایمثالعنوانبهکنند؛محدودرااجتماعی آیندهدرمتوسط،درآمدالتین،

توسعهکشورهایحتیوشدخواهندناتوانخوداجتماعیتأمینهایهزینهپرداختاززدیکن

خواهندزمینهایندرتعهدایفایازناتوانبعدهایدههدرنیزآمریکامتحدهایاالتنظیراییافته

( این (.Midgleyand tracy, 1996: 122بود مهورجرئیسچالش،اینبامقابلهراستایدررواز

اجتماعیتأمینمالیمنابعجهتدرخودکاندیداتوریتبلیغاتزماندر(ترامپدونالد)آمریکا

آتیبرنامهدرواستکردهارائهرامتخاصمکشورهایبهآمریکامالیهایکمکقطعپیشنهاد

تأمینتقویتجهتکهاستگفتهبرعکس،اجتماعی،تأمینمزایایکاهشجایبهخود

کهخواهدتقویترااقتصادیرشداجتماعی، استممکنبرنامه،اینتحققصورتدرکرد

ایناستمهمآنچهولیشوند؛خارجمالیبحرانچالشازآمریکادراجتماعیتأمینهایبرنامه

کهاستمهمیبسیارچالشکشورایندراجتماعیتأمینبهمربوطهایهزینهتأمینفعالًکهاست

نیکوپور،)باشیممیواردهاعتراضاتشاهدبعضاًکهاستداشتهدنبالبهرامردماعتراضباحتی

7931:4.)

تأمینحقاجرایتضمیندرهادولتمالیمنابعکمبودبرمؤثرعواملازدیگریکی.2-2-2

وبیکارینرخافزایشمتقابالًواخیرهایسالدرویژهبه«اقتصادیکندرشد»موضوعاجتماعی

تأمینهایهزینهکشورهاازبرخیتااستشدهباعثمسئلهاست.اینسالمندانجمعیتافزایش
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باشندنداشتههاهزینهاینداشتننگهثابتبرایراالزمتوانیابدهندکاهشراخوداجتماعی

(Midgleyand Tracy, 1996: 6.) 

برابردرتجاریونفیصهایاتحادیهمقاومت»و«سیاسیمالحظات»برخینقش.3-2-2

بهکهاستدیگریعاملنیز«سیاستمدارانبرنفوذاعمال»و«اجتماعیحمایتهایسیاست

 Midgley and) استشدهمنتجاجتماعیتأمیننظاماهدافپیشبرددرهادولتمالیهایکاستی

Tracy, 1996: 6.) 

هادولتدراجتماعیتأمینیهاطرحمالیمشکالتبرمؤثرومهمعواملدیگراز.4-2-2

حمایتهایاندیشهتأثیرتحت«اجتماعیتأمینسطحوپوششدامنهنسبیگسترش»بهتوانمی

ازحمایتدرکارالمللیبینسازمانسویاز«المللیبینهاینامهمقاولهصدور»وبشریحقوق

المللیبیناتحادیهمؤثرنقشهمچنینواجتماعیتأمینبخشدرویژهبهآنانخانوادهوکارگران

برایرشدروبهتقاضایموجباتکهنموداشارهتخصصیسازمانیکعنوانبهاجتماعیتأمین

ایجادرامزایاوحمایتسطحافزایشبرایفشارهااعمالواجتماعیتأمینمزایایازبرخورداری

نتیجه،درونبودهکاربهرقاددالیلیبهکهافرادیازحمایتدرخصوصمهماین.استکرده

واطفالسالمندان،مانندندارند،رااشتغالحیندرمساهمتبامرتبطهاینظامازمندیبهرهامکان

7900فاطمی،سیدقاری)استمشهودبیوگان منابعتأمیندرهادولتکهاستبدیهی.(976:

ناگزیرناست،تحتحمایتافراداجتماعیهمبستگیومشارکتبرمبتنیکههاحمایتاینمالی

مالیمنابعها،حمایتدامنهگسترشباکههستندعمومیبودجهمحلازهاهزینهپرداختاز

 .گیردمیقرارآنتأثیرتحتکمّیلحاظازنیزدولت

بهعمدتاًاصالحی،هایبرنامهاجرایدلیلبهتوسعهحالدرکشورهایمعموالً.5-2-2

درگرفتنقرارجهتبهکهدارندبدهیهادولتسایروپولجهانیصندوقلقبیازنهادهایی

 استشدهکاستهاجتماعیتأمینهایبرنامهاجرایدرهاآنایفایینقشمیزانازاقتصادیتنگنای

(Midgley and Tracy, 1996: 7.)
 

.استخدامغیررسمی3
غیررسمیکارافزایش.1-3

ایندارد،قراراجتماعیتأمینحقفرارویامروزجهاندرکهمعضالتیتریناصلیازیکی

هرگونهازخارجها،آنوابستگانوجهان،کارگرانجمعیتازنیمیازبیشکهاستواقعیت
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هایطرحپوششتحتنهکهطوریبهدارند؛قراراجتماعیتأمینهایحمایترسمیشبکه

قالبدرنهودارندقراراستبیمهحقداختپرومشارکتمبنایبرکهاجتماعیهایبیمه

کهافراداینگنجند.میشودمیتأمینمالیاتاخذمحلازهاآنبودجهکهحمایتیهایطرح

تشکیلتوسعهحالدرکشورهایدرویژهبهراکارنیرویازافزایشبهرووبزرگبخش

(غیردولتی)غیررسمیاقتصادیاغیررسمیبخشدر«غیررسمیمستخدمین»عنوانتحتدهند،می

دارد،قراررسمیاقتصادمقابلدرکه7غیررسمیاقتصاد(.7910:704ونگینکن،)هستندمطرح

وقت،نیمهوموقتاستخدامخانگی،مشاغلشاملکارغیررسمیترتیباتبهاطالقبرای

وکارغیردائموپایدارناماهیتآن،تعریفیمشخصةمهمترینوشودمیبردهبهکارخوداشتغالی

قرارمناسباجتماعیتأمینپوششتحتطورکلیبهبخشایندرکارگرانلذااست؛استخدام

ازاجتماعیرفاهوامنیتفقدانوآننبودیاحداقلیمزایایاندک،دستمزدهایوندارند

حمایتیپوششدامنةافزایشوآنگسترشباتعریف،اینطبق.آیدمیبهشمارآنهایویژگی

اجرایدرهادولتاجتماعیاستخدامغیررسمی،یعنیکاردربخشغیرریسمیککشور،تأمین

اجتماعیتأمیننظامکهاندشدهمواجهواجتماعیاقتصادیمشکالتبرخیباخودهایبرنامه

(.Shalini, 2007: 117است)دادهقرارالشعاعتحتراهاآن

تکمیلراآنسنتیمفهوم«غیررسمیکار»تعریفبا7667سالردکارالمللیبینسازمان

محدودهازبیرونکارگرانشاملمفهومیغیررسمیبهبخشسنتیتعریفاساس،براینکرد،

ارتباطاقتصادایحاشیههایبخشدراقتصادیهایفعالیتباکهکردپیداتعمیمگذاریقانون

گرفتنقراربهمنوطرااقتصادیهایفعالیتبودنرسمیغیریارسمیمبنایتعریف،داشت.این

دراجتماعیهایحمایتاهمیتارتقاینشانگرکهکندمیتلقیهادولتتقنینیمحدودهدر

اقتصادیبخشیکبهمقرراتشمولعدمصورتدرکهاستبدیهیزیرااست؛اخیرهایسال

.شدخواهندمحروماجتماعیتأمینشپوشقانونیهایحمایتازبخشیچنینکارگرانخاص،

اساسهمچنین ورسمیبخشازشدهانجامسنتیتعریفازنظرصرفمذکور،تعریفبر

بخشکارگرانزمرةنیزدراقتصادرسمیهایبخشدرشاغلکارگرانازدستهآنغیررسمی،

(اجتماعیینتأممزایایشامل)کارقوانینپوششتحتکهشوندمیقلمدادغیررسمیاقتصاد
                                                                                                                                                                                                        

وکارگرانتوسطاقتصادیفعالیتهرگونه»:استشدهتعریفصورتبدینکارالمللیبینکنفرانسدرغیررسمیاقتصاد.7
«نباشدرسمیتمهیداتپوششتحتکهاقتصادیهایبخش

(Conclusion Concerning decent work and the informal economy, General Conference of 
the International Labour Organization, 90the session, Para.3). 



79پاییز،06،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 11
 

 

توسطشدهانجاماقتصادیهایفعالیتازایمجموعهبهاقتصادغیررسمیبخشبنابراین،نیستند؛

رسمیبخشباانطباقیعمل،دریاقانونطبقکهشودمیاطالقاقتصادیواحدهایوکارگران

هایویژگیازیکیکار،المللیبینسازمانتصریحبهاین،بر(.افزونBertanou, 2007: 7ندارند)

نداشتنِکهمعنابدین،7استاجتماعیتأمینپوششنبودغیررسمیکار هایفعالیتارتباط

.7کندمیغیررسمیاقتصادتابعراهاآناجتماعی،تأمینهاینظامبااقتصادی



غیررسمیاستخدامنتایجوآثار.2-3

غیررسمیاستخدامواقتصادمشکلبانسبیصورتبهیافتهتوسعهکشورهایامروزههرچند

ویژهبهشود؛میمربوطفقیروتوسعهحالدرکشورهایبهمسئلهاینعمدهشیوعاماهستند؛مواجه

هستندکاربهمشغولکشاورزیبخشدرشانجمعیتازباالییدرصدکهکشورهایی همچنین.

ویژهبهتوسعه،حالدرکشورهایازبسیاریدرکارالمللیبینسازمانگزارشموجببه

بهمربوطاخیردههچندطولدرایجادشدههایشغلاغلبآفریقا،والتینآمریکایکشورهای

خدماتیوصنعتیتولیدیوهایاستخدامازنیمیحدودآمارها،مطابق9اند.بودهغیررسمیاقتصاد

میزان4هستند.یررسمیغصورتبهالتینآمریکایکشورهایقبیلازتوسعهحالدرجوامعدر

غیرکشاورزیهایاستخدامکلازدرصد01آسیادرودرصد11آفریقادرغیررسمیاستخدام

هااستخدامزمینهدرکهدهندمینشانآماراین(.Call Martha, 2000: 123-142)شودمیشاملرا

وضعیتشود،میاعمالآنبرصنعتیبخشبامقایسهدرکمترینظارتکهکشاورزیبخشدر

درصد06ازبیشاست.رایجنیززنانمیاندرغیررسمیاستخدام.داردوجودتریوخیممراتببه

وکشاورزیبخشاستثنایغیررسمی،بهاقتصاددرتوسعهحالدرکشورهایدرزنکارگراناز

Marilyn, 200: 123-142)1کارندبهمشغولوقتنیمهدرکارهایاغلب سایروزنانواقع،در(.

قربانیانوکوچکواحدهایدرکودکانشاملپذیرآسیبکارگران هایاستخدامخانگی
                                                                                                                                                                                                        
1. International Conference of Labour Statisticians: Guidelines Concerning a Statistical 
definition of informal employment, Geneva, ILO Publication, 2003. 

از:مشکلاندعبارتهاآنینداردکهمهمتریمتعددیلدالیاجتماعینازتأمیررسمیکارگرانبخشغی.عدمبرخوردار7
گروهینامیلیبییاوعدماستطاعتی،اجتماعهاییاتجهتاخذمالیررسمیبخشغیانکارفرماییغالبعدمسهولتشناسا

 یاجتماعینتأمیهاازدرآمدشانبهصندوقتوجهیقابلبخشیصتخصیراازکارگرانب

ILO, Social Security: Issues, Challenges and Prospects (Report VI), International Labour 
Conference, 2001, P.27. 
3. ILO, Decent work and the informal Economy (Report VI), International Labour 
Conference, 9th session, 2002 
4. ILO, women and men in the informal Economy, A Statistical Picture, 2002. 
5. Ibid. 
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زناناغلبهند،درمثالعنوانبهشود؛میاعمالهاآنبرکمترینظارتکههستندغیررسمی

بهمربوطادعایطرحازکارشاندادندستازاحتمالدلیلبهغیررسمیهایبخشدرشاغل

 (.Arun, 2000: 98دارند)واهمهاجتماعیمزایایوسایرهابیمه

وهادولتاجتماعیواقتصادیتوسعهبرابردربزرگیمانعغیررسمیاستخدامتردید،بدون

تأکیدهاییسیاستاتخاذلزومبرکارالمللیبینسازمانروازایناست؛اجتماعیتأمینحقتحقق

در(وBakvis, 2007: 146)استرسمیاقتصاددرغیررسمیاداقتصادغامهدفشانکهاستکرده

رغمعلی.7استکردهارائهعضوهایدولتبههاکنفرانساسنادقالبدرهاییدستورالعملزمینهاین

واقتصادیشرایطنیزوجهاندرغیررسمیهایاستخداموسیعدامنهبهتوجهباتأکیدات،این

پیشرفته،کشورهایازبرخیحتیوتوسعهحالدرکشورهایدرویژههبکشورهابرحاکماجتماعی

اینبامقابلهبرایکشورهاازبرخیالبته.رسدمینظربهبعیدنزدیکآیندهدروضعیتاینبهبود

انددادهانجامرااقداماتیمسئله اوروگوئهوهندقبیلازکشورهاییاخیرهایسالدرمثالطوربه.

اغلبکهدادهانجامخانگیکارگرانبهاجتماعیتأمینپوششدامنهگسترشزمینهدرراهاییگام

خانگیمشاغلکارگراننیزجنوبیآفریقایدولتکردند.تصویبرامقرراتیوهستندزنانهاآن

آلمانوفرانسهبرزیل،بلژیک،قبیلازمتعددیهایدولتوکردهبیکاریبیمهطرحمشمولرا

غیررسمیبخشاستخدامیروابطکردنرسمیبهکارفرمایانترغیببرایخالیتشویقیهاطرح

(.Bakvis,  2007: 146اند)کردهراارائهخانگیمشاغلقبیلاز

شمارةکلیتفسیردرمتحدمللسازمانفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقکمیتههمچنین

فرهنگی،واجتماعیاقتصادی،حقوقمیثاق3ادهمباارتباطدر(7661سالنوامبر79مصوب)73

اینکهتضمینمنظوربهراخودمنابعوتالشحداکثربایدمیثاقعضوهایدولت»کند:میاعالم

وآورند،عملبهدهند،قرارپوششتحتراغیررسمیشاغلافراداجتماعی،تأمینهاینظام

عمومیهایبیمهماننداجتماعیتأمینسمیغیررهایطرحبهافراددسترسیمانعکهموانعی

کردهتعیینپیشامدهاومخاطراتمقابلدرراافراداینپوششحداقلوبردارندمیانازراشودمی

هایطرحوخردهایبیمهمانندغیررسمیبخشدرشدهایجاداجتماعیتأمینهایطرحازو
                                                                                                                                                                                                        

 :باشدیمیلازاسنادوکنفرانسهابهشرحذی.برخ7

-ILO: Conclusions Concerning decent work and the informal economy, International 
Labour Conference , 90th Session, Geneva, 2002 
- ILO: Conclusions on a fair deal for migrant workers in a global economy, International 
Labour Conference, 92 nd session, Geneva, 2004 
- ILO: Conclusions on Promoting rural employment for Poverty reduction, International 
Labour conference, 97 th session, Geneva, 2009 
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7934هش،پژوخبرنامه)7«نمایندحمایتاعتباریخردمرتبط :0-9 . سازمانتأکیدرغمعلی(

یاغیررسمیبخشدرشاغلمستخدمینیاکارگرانمسئلهکمیتهرهکردهایوکارالمللیبین

.استاجتماعیتأمینهاینظامدرمبتالبهمعضالتازیکیغیردولتی،اقتصاد
 

سازیتأمیناجتماعی.خصوصی4
سازیخصوصیباموافقاناستدالل.1-4

تأمین7سازیخصوصیمسئلهاجتماعی،تأمینحقاجرایرویپیشهایمعضلازدیگریکی

برخیوالتینوجنوبیآمریکایکشورهایدرابتدااخیر،دهةچنددرکهاستاجتماعی

علتگرفتهقرارتوجهموردکشورهاسایردر7306دههاوایلازواروپاییکشورهای است.

وطرفیکازاجتماعیحمایتبهمربوطهایهزینهباالرفتندنبالهبواقعدرگرایشایناصلی

دولتاستبودهدیگرطرفازاقتصادیمشکالتوقوع ها،آناقتصادیپردازاننظریهوهاتا

افزایشحالدرهزینهوکارحجمکاهشبرایابزاریعنوانبهرااجتماعیتأمینسازیخصوصی

موافقانترویجیعمومبخشبرایاجتماعیتأمین معتقدندکهاینکنند. نیز فرآیند

بهرازندگیاستانداردهایواقتصادیبازدهتواندمیدربلندمدتاجتماعیتأمینسازیخصوصی

(.Kotlikoff, 1996: 1) بدهدارتقاچشمگیرینحو

سازیخصوصیاینکهبهموافقاناستداللو«اجتماعیتأمینسازیخصوصی»نظریهبهتوجهبا

زیربناییهایبخشدیگردرگذاریسرمایهافزایشودولتعمومیهایهزینهکاهشموجب

می 7937دار،پشتوبادینی)شود هایبخشبهاجتماعیتأمینحقاجرایواگذاریدر،(971:

قبالدراصلیمتعهدانهادولتالمللی،بینمعاهداتبراساسشودکهمیمطرحسؤالاینغیردولتی

بخشبهمزبورحقاجرایواگذاریبنابراین،شوند؛میمحسوباجتماعیتأمینحقتحقق
                                                                                                                                                                                                        
1. CESCR, General Comment No.19, E/C. 12/GC/19(2007), Available in www.refwprld.org. 

دردولتفعالیتکاهشمنظوربهجهانکشورهایازبسیاریدرکهاستایبرنامه«سازیخصوصی»اصطالحکلیطوربه.7
ازصنعتیکشورهایبرخیدرسازیخصوصیاولموج.استشدهاجراءاقتصادبخشدرویژهبهاجتماعیمختلفهایعرصه
طیکهبودهاییحوزهدردولتنقشکاهشسازیخصوصیازهدفکشورهاایندرشد،آغازمیالدی7316دههاواسط
جهانیجنگازناشیوضعیتلیبرالیستی،اقتصادهایآفرینیتعاوندربازارنامرئیدستناتوانیهمچوندالیلیبهودههچند
بودیافتهافزایشچشمگیریطوربهرفاه،هایدولتدرتوسعهاهدافواقتصادیرشدبهدستیابینهایتاًو دومموج.

گسترشبهروپدیدهباهمزمانشرقبلوکوکمونیستیهایدولتفروپاشیازپسومیالدینوددههدرسازیخصوصی
حالدراقتصادهاییوافتاداتفاقشرقبلوکدربارایناقتصادی،آزادسازیودولتیتمرکززداییمنظوربهوسازیهانیج

استداشتهاستمرارتاکنونهاآندرسازیخصوصیفرآیندتاکنونهاییفرازونشیبباکهدادشکلراگذار
(http://mmarco. Blogfa.com/post/13-2016/10/18). 
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درعموماًکهداشتادغانبایدسؤالاینبهپاسخدردارد؟وضعیتیچهحقوقینظرازخصوصی

کههستندهادولتتنهااست.شدهپرداختهاجتماعیتأمینحقتشریحبهکهالمللیبیناسنادتمامی

اقتصادی،حقوقالمللیبینمیثاقدراینکهویژهبههستند؛اجتماعیتأمینحقاجرایبهمتعهدومملز

:استشدهتعییناجتماعیتأمینحقاجرایدرهادولتتکلیفصراحتبهفرهنگیواجتماعی

ازهاستفادباوالمللیبینفنیواقتصادیهایهمکاریطریقازوخودتالشوسعیباهادولت»

مزبورمیثاقدرمقررحقوقتدریجیتأمینجهتدراقدامبهمتعهدموجودشانمنابعحداکثر

اقتصادیهایهمکاریطریقازهادولتتعهدایفایدرچهمیثاق،درکهشودمی.مالحظه«7هستند

ومسئولیتنندتوامیآیاکهاستنشدهایاینموضوعاشارهبهخود،منابعازاستفادهدرچهوفنیو

کمیتهنمایند؛ولیواگذارخصوصیبخشبهاجتماعیتأمینحقتحققخصوصدرراخودتعهد

تأمینبرحقزمینةدرکهتفسیرینظریاتازبرخیدرفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوق

بلکهاست،نکردهقلمدادمیثاقبامغایرراخصوصیبخشمشارکتاست،دادهارائهاجتماعی

تأییددر.استکردهتأکیدبشرحقوقتحققهایشیوهانتخابدرهادولتپذیریانعطافهموارهبر

تحققواستمحورغایتبشرالمللبینحقوق:»استگفتهکمیتهسابقاعضایازیکیمطلباین

نداردهاییشیوهوابزارهابرچندانیتمرکزروازایناست؛خواهانرابشریهایحقتمامیکامل

نوعیبرمبنیراکمیتهعملکردورویهاگرحال.7«شود،میمحققمزبورغایتهاآنوسیلهبهکه

بههادولتتوسلنمائیم،فرضاجتماعیتأمینحقاجرایبهخصوصیبخشورودبررضایتمندی

کهداشتتوجهبایداماندارد؛هادولتتعهداتبامغایرتیبخشاینمشارکتوخصوصیبخش

مشارکتجملهازدموکراتیکاصولرعایتقبیلازکمیتهتأییدموردومیثاقکلیاصولرعایت

است.ضروریخصوصیبخشفعالیتبرایجامعومناسبمقرراتوجودشفافیت،لزومومفید

نظارتیسازوکاریکایجادضرورتبهتفسیرینظریاتازیکیدرکمیتهمطلب،اینتأییددر

تأکیدهادولتتوسطخصوصیبخشتخلفمواردبهمربوطمجازاتیسیستمیکیزنومستقل

9است.کرده
                                                                                                                                                                                                        
1. ICESCR, 1966, Article 2(1). 
2. Poul Hunt, The International Human Rights Treaty Obligations of State Parties in the 
Contect of Service Provision, Submission to UN Committee on the Rights of the Child, 
Day of Discussion on the Private Sector as Service Provider and Its Role in Implementing 
Child Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, Palais Wilson, Geneva, 
20 September 2002 at 2. Available at: www.Crin.org/docs/resources /treaties/crc.31/Poul- 
Hunt- Legal- Obligations. Pdf. 
3. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 15: 
The Right to Water (Arts.11 and 12 of the Covenant), 20 January 2003, E/C. 12/2002/11, 
Para,50 Available at: http://www.refworld.org/docid/4538838d11, Htm1[accessed 10 
December 2015]. 
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سازیخصوصیبامخالفاناستدالل.2-4

نشاناندبودهپیشرواجتماعیتأمینسازیخصوصیزمینةدرکهکشورهاییتجاربامروزه،

وهاکاستیعملدرغیرعمومی،بخشطریقازاجتماعیتأمیننظامسازماندهیکهدهدمی

ایرادحقاجرایشیوهاینبهفراوانیانتقادهایهموارهواستداشتههمراهبهرازیادیهاینقصان

متعددهایتحلیلکنند،مییاکردهتصورسازیخصوصیموافقانکهآنچهبرخالفاست.شده

درمخالفانباشد.قموفاجتماعیتأمینحقاجرایدرتواندنمیسازیخصوصیکهدهدمینشان

 کنند:میمطرحرازیرمواردخودهایتحلیلتوجیه

هایهزینهمدتیازپسغالباًدهد،کاهشرادولتهایهزینهآنکهجایبهسازیخصوصی*

 (؛Bakvis, 2007: 151دهد)مینیزافزایشرادولت

اجتماعیتأمینمزایایکنندگاندریافتبرایمالیخطرافزایشباعثسازی،خصوصی*

نظامدرکهمعنیبدینگیرد؛مینشأتخصوصینظاماقتصادیماهیتازخطراینشود.می

مشارکتوشخصدرآمدازتابعیاجتماعیتأمینمزایایوهاپرداختاجتماعی،تأمیندولتی

خصوصینظامدرکهحالیدراوست،اشتغالدوراندرویمالیاتیهایمشارکتوشخص

هایگذاریسرمایهدیگریاسهامسودمحلازتأمینمنابعکهاینلحاظبهاجتماعیتأمین

راآیندهمزایایوهاپرداختکهاستسهامسودنرخوآزادبازاراینلذاشود؛میتأمیناقتصادی

وقطعاً(Baker D. & Weisbrot, 2002: 2)نیستالیتغیروثابتامریهمآنکهکندمیمعین

گذاشت؛خواهداجتماعیتأمیننظامدرراخودجهنتی

تأمینحوزهدرخصوصیبخشفعالیتزمینهقانونیدرخألمناسبمقرراتنبودِمشکل*

عمالًخصوصیبخشکهشودمیآنازمانعقانونی،خألایناست.داشتهوجودهموارهاجتماعی

 بدهدانجامرامقتضیاقداماتودبگیرعهدهبهرااجتماعیتأمینتحققمسئولیتبتواند

(Longford, 2007: 51) 

کمیتهاست.خصوصیبخشفعالیتدر«شفافیتفقدان»نیزاساسیانتقادهایازیکی*

تأمینحقاجرایدرغیرعمومیبخشفعالیتبرایفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوق

شفافیتبهچندانیتمایلوصیخصبخشعمل،درولیدارد؛تأکیدشفافیتمسئلهبهاجتماعی

 ندارد؛خوداقدامات

جملهازالمللیبیناسنادازهریکموجببهاجتماعیتأمینخدماتارائهاینکهبهتوجهبا*



 21بشریحقیکعنوانبهاجتماعیتأمینحقاجرایفرارویهایچالش
 

درمسئلهصورتحذفنوعیبهسازیخصوصیلذااست؛دولتذاتیکارکردهایووظایف

توسطخدماتاینارائهدردولتاهنگهرچنداست.دولتهایهزینهافزایشبحرانازرهایی

واجتماعیرفاهوامنیتتأمینراستایدروقانونیتکلیفمبنایبرتضمینیخصوصی،بخش

خویش،بقایحفظبرایالجرمخصوصیبخشنگاهولیاست؛اجتماعافرادبرایاقتصادی

 ؛(714-7904:711کاویانی،)بودخواهدسودانگارانه

اجتماعیتأمینمزایایکاهشموجبعملدرسازیخصوصیکهاستاینانتقادترین*اصلی

افزایشخوردگانسالمیاندررانیازمندیوشودمیبازنشستگانازبسیاریهایمقرریویژهبهو

واجتماعیاقتصادی،حقوقکمیتهمزایا،کاهشخصوصدر(.Bakvis, 2007: 148) دهدمی

»کندمیاظهارفرهنگی مساهتبرمبتنیخصوصیبیمهنظامکهاستایننگرانعمیقاًکمیته:

رسمیاقتصادبخشدرغیرشاغلجمعیتازایعمدهبخشبرایمناسبیاجتماعیتأمیناشخاص،

اینکهاستاستبدیهیو 7«نکندفراهممذکوربیمهنظامدرمقتضیمساهمتازناتوانافرادیا

 دارد؛بیشترینموددرآمدکمکشورهایدرویژهبهتوسعهحالدرکشورهایدروضعیت

است،شدهتدوینآمریکا،کنگرهنماینده7ماتسویی،بابآقایدفترازسویکهایمقالهدر*

قرارآمریکادراجتماعیتأمینسازیخصوصیسرراهبرکهاستشدهعمدهاشارهمشکلششبه

بخشبهرااجتماعیخدماتانجامکهاستاییکشورهاولینازآمریکااینکهبهتوجهبادارد.

حاصلهنتایجوسازیخصوصیفرآیندازآمدهعملبهتجارباست،کردهواگذارخصوصی

هادولتسایردراجتماعیتأمینسازیخصوصیبامخالفتبرایدیگریاستداللتواندمی

سازیخصوصیکهاستایناستشدهمطرحماتسوییبابمقالهدرکهمشکالتی.شودمحسوب

کاهشامراینکهشودمیاجتماعیتأمینمزایایکنندگاندریافتبرایمالیخطرافزایشموجب

هاواقلیتوزنانبهسازیخصوصیهمچنینداشت.خواهددنبالبهرااجتماعیتأمینمزایایشدید

مدیریتبهمربوطهایهزینهچونزندومیلطمهوآسیببازماندگانوکارافتادگیازهایمقرری

مزایایچشمگیرکاهشباعثامرشود،اینتأمینکارکنانهایحسابازبایدشدهخصوصینظام

.(349-7900:397پور،همایون)شدخواهدآناندریافتی

منظوربهاجتماعیتأمینحقاجرایسازیخصوصیرسدمینظربهفوق،مواردبهتوجهبا

تعبیریبهونبودهموفقچندانعملدر(دولتی)عمومیبخشاجتماعیأمینتناکارآییاصالح
                                                                                                                                                                                                        
1. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Chile, U.N.Doc.E/C. 12/1 
/Add.105, (2004). 
2. Bob Matsui. 
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آنچهبامرتبطمشکالتکهصورتیدر.(7907:07مالجو،)نیستبیش«راهبردیخطای»یک

هایبرنامهوهاطرحزمینةدرچهوفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقکمیتهنظرتأمینزمینهدر

هردرچونشد؛خواهدتعهداتشانازهادولترفتنطفرهموجبجامسراننشود،حلاجرایی

شانجمعیتازاجتماعیحمایتبهملزموشدهتلقیمسئولکههستندهادولتاینصورت

الزماقداماتاتخاذبهخصوصیبخشالتزامبایدنخستگامدرهادولتبدینترتیب،.هستند

تضمینزمینهدراینهاآنپذیریولیتمسئواجتماعیتأمینبرحقتحققبرای  کنندرا

(Longford, 2007: 51.)


1هایفراملی.شرکت5
فراملیهاینظاممندیتعهداتحقوقبشریشرکتعدم.1-5

تأمینحقاجرایباارتباطدرالمللبینعرصهدرنوظهورهایدشواریازدیگریکی

فعالیتدومجهانیجنگازپسکههارکتشایناست.فراملیهایشرکتمسئلهاجتماعی،

مندیبهرهجهتبهدادند،گسترشتوسعهدرحالکشورهایدرویژهبهوجهانسراسردرراخود

مقرراتوهادولتحاکمیتبرتأثیرگذاریقدرتنیزوباالبسیاررقابتیواقتصادیقدرتاز

نتیجهدرهاشرکتاینکهجاییتا.ندبرخوردارایویژهاهمیتازهاآنسیاستگذاریوداخلی

وکاریدستورهایوگرفتهاختیاردررازمینکرهمنابعکنترلاندتوانستهقدرت،اعمالونفوذ

یامستقیمنقشدیگر،طرفازوکننددیکتهکشورهاترینضعیفبرراخودمدنظرهایسیاست

کودکان،ازکشیبهرهقبیلازتخلفاتی.دباشنداشتهبشرحقوقنقضدرتوجهیقابلغیرمستقیم

حوزهدرافرادحقوقانکارواجباریکارکارگران،حقوقگرفتننادیدهغیرانسانی،کارشرایط

هاینظارتتمامیازفرارکنندمیسعیعمالًهاشرکتایناغلبهرچنداجتماعی،تأمینوکار

شایدوتوسعهفرارکنندحالدرکشورهایویژهبهفعالیتمحلهایدولتقضاییودموکراتیک

وملیقوانینصالحیتحدودازتادهدمیهاآنبهمجوزرااینهاآنفعالیتخصیصةنوعی،به

ازرفتنطفرهبرایمعموالًوکندمیتهدیدراهاآنمنافعکهشوندمقرراتیاستثناوالمللیبین

کهدیگریکشوربهکشوریکدرممنوعهایفعالیتتقالانقبیلازاقداماتیبههایشانمسئولیت
                                                                                                                                                                                                        

کهمتشکلشودیاطالقمیازمؤسساتاقتصادیگروهیابهمؤسسه(Transnational Corporation)ی.شرکتفرامل7
ین.اپردازدیمیاقتصادهاییتازدوکشوربهانواعفعالیشبیادردوشرکتوابستهبود.وینوچندیشرکتمرکزیکاز
ازیهاجزئشرکتینودرواقعاشودیمیزن(Multinational Corporations)یتیچندملیهاشاملشرکتیفتعر

.آیندیبهشمارمیفراملیهاشرکت
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.متأسفانه(Ozden, 2006: 3)شوندمیمتوسلهاحکومتتهدیدبهیاداردتریگیرانهسهلقوانین

ازشدهانجامهاینقضچشمگیریموارددرنیزمذکورهایشرکتفعالیتمحلکشورهای

نقشنقض،موارددرفعالیدرحتیوکردهتحملرااشانسرزمینیقلمرودرهاشرکتسوی

می کنندفعالیایفا برنظارتبرایالزمهایتواناییوابزارنیزکشورهاازبرخیمیانایندر.

(.Ozden, 2006:18ندارند)اختیاردررافراملیهایشرکتبارزیانهایفعالیت

مربوطآنازمهمیبخشکهفراملیهایشرکتسویازبشرحقوقنقضمراتببهتوجهبا

اینآیاکهشودمیمطرحسؤالاینشود،میکارگرانویژهبهافراداجتماعیتأمینحقوقنقضبه

آیادیگر،عبارتبهیادارند؟برعهدهبشرحقوقاجرایورعایتقبالدرمسئولیتیهاشرکت

هایشرکتقبیلازولتیدغیرعواملاینکهیاهاستدولتمتوجهصرفاًبشریحقوقتعهدات

واقعیتاجتماعیتأمینحقرعایتجملهازمذکورتعهداتایفایبهملزمنیزفراملی هستند؟

درمندینظامویکدستجامع،مقرراتهنوزکهاستاینمبینالمللبینحقوقنظامدرموجود

المللیبینحقوقیوضعیتونداردوجودفراملیهایشرکتبشریحقوقتعهداتخصوص

7937فلدرن،هوهن)استماندهباقیابهامازایهالهدرهاآن :00 اسنادبرخیحالاینبا(.

اینکهانداشارهکردهقدرتمندهایشرکتاینبشریحقوقتعهداتوهامسئولیتبهالمللیبین

برحقکهراتبیینکندبشرحقوقرعایتباارتباطدرهاشرکتاینمسئولیتتواندمیموضوع

عنوانبهبشر،حقوقجهانیاعالمیهدرمثالطوربه؛استحقوقاینجملهازنیزاجتماعیتأمین

خطابضمنوردراهادولتبهبشریحقوقتعهداتانحصاربشری،حقوقسندمهمترین

غیردولتیودولتیازاعم)اجتماعینهادهایسایروهادولتقراردادن رامذکورعواملهمه(

:کردهاعالمنیزمتحدمللسازمانسند،اینتبع.به7استکردهقلمدادبشرحقوقرعایتبهمتعهد

برعهدهرابشرحقوقرعایتواجراوتضمینحمایت،اولیهواصلیمسئولیتهادولتاگرچه»

جامعهیسازماننهادهایعنوانبهنیزتجاریهایشرکتسایروملیتیچندهایشرکتامادارند؛

 (.Muchlinski, 2001: 515دارند)مسئولیتآنتضمینوبشرحقوقازحمایتبرای

7336سالدرکهتفسیرینظریهیکدرفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقکمیتههمچنین

ازطیفیبایدهادولتکهداشتاعالمکرد،فراملیهایشرکتتوسطبشرحقوقنقضدرباره

کهملیتیراجرمبیانگارندچندهایشرکتهایفعالیتازدستهآنواتخاذارتقنینیتمهیدات

بهمینقضرافرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوق دراینکهعالوهکنند. 7ماده«ت»بند
                                                                                                                                                                                                        
1. Universal Declaration of Human Rights, 1948, Article 29, 30. 
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الغایبرایمقتضیاقدامهرگونهاتخاذبهعضوهایدولتنیز،زنانعلیهتبعیضالغایکنوانسیون

طیحالاینبا.7اندشدهفراخواندههایشرکتو هاسازمانافراد،وسیلهبهزنانعلیهتبعیض

حقوقمسئولیتمندسازیضابطهبرایهاییتالشبشر،حقوقمنشورتصویبازپسهایسال

جملهازاست؛شدهانجامنهادهاازدیگربرخیومللسازماندرفراملیهایشرکتبشری

واقتصادیهایهمکاریسازمانمصوب«7ملیتیچندهایکتشرراهنمایاصول»بهتوانمی

«9اجتماعیسیاستوملیتیچندهایشرکتبهمربوطگانهسهاصول»نیزو7310سالدرتوسعه

ذکربهالزم.رسیدتصویببهکارالمللیبینسازماندرفوقسندازبعدسالیکاشارهکردکه

اصولتصویبوتهیهدرخصوصمتحدمللسازمانمذکور،اصولتصویبازپسوقبلاست

باشندبشریحقوقتعهداتوفراملیهایشرکترابطهکنندهمشخصکهجامعیراهنمای

یکی4است.نشدهتصویبوتهیهزمینهایندرکاملیطرحهیچتاکنوناماداد؛انجامهاییتالش

وفراملیهایشرکتهایمسئولیتبهمربوطمعیارهای»بهموسومها،طرحاینترینمعروفاز

 «بشرحقوقبارابطهدرتجاریهایشرکتدیگر
فرعیکمیسیون»توسط7669سالدرکهاست1

تعهدتوجهبا:»استآمدهطرحایندرشد.تهیهبشرحقوقازحمایتوارتقابرای«مللسازمان

وهامسئولیتبهعملبرایهاآنسراننیزوتجاریهایشرکتدیگروفراملیهایشرکتکلی

میثاققبیلازالمللیبیناسنادسایرومتحدمللسازمانمعاهداتدرمقررمعیارهایرعایت

برایبهداشتجهانیسازماناخالقیمعیارهایفرهنگی،واجتماعیاقتصادی،حقوقالمللیبین

ونامهمقاولهویکمبیستقرندرهمگانبرایبهداشتبهموسومداروییخدماتارتقای

پرداختبهموظفمدنظرهایشرکتاسناد،دیگروکارالمللیبینسازمانهایتوصیه

هایخانوادهوکارگرانبرایزندگیاستانداردسطحیککنندهتضمینکههستنددستمزدهایی
                                                                                                                                                                                                        
1. The Committee on Elimination of Discrimination against women, Recommendation 
No19, adopted in 1992, Available at: http:// www. unhchr. ch/ tbs/ doc. nsf/ o/ cal2c 3a 4ea 
8d 6c 53c 125d 500056e 56f/$FILE/Go441302.pdf. 
2. The Guidelines for Multinational Enterprises. 
3. The Tripartite Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy. 

درسال4 یرعناندبیکوفیآقا7666. را(The Global Compact)یتوافقجهانیککلوقتسازمانمللمتحد،
براحترامبهحقوقیدهاصلمبتنیتخودبهرعایاریاختیهدسازبهمتعیقتشویفراملیخواستارشدکهبراساسآنشرکتها

رعا و محیاستانداردهایتبشر میستزیطکار، فساد با مبارزه شوندیو ازبرخیاستقبالموردطرحیچنینچهاگر.
شانندادندوطرحبهآننیرغبتیفراملیهاازشرکتیاریامابسگرفت؛قرارتجاریهایاتحادیهوغیردولتیهایسازمآن

نکرد.یداآورپوالزامیحقوقیگونهمبنایچمزبورهمه
United Nations Global Compact office, Corporate Citizen Ship in the world Economy: 
United Nations Global Compact (New York, United Nations 2008) 
5. Norms on Responsibilities of Transational Corporations and other Business Enterprises 
with Regard to Human Rights. 
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 باشد.آنان
گانهسهاصولهمینطورونبودهآورالزاممللسازمانتوسطشدهتهیهمعیارهایالبته»7

توانندمیفراملیهایشرکتالبتهندارند.حقوقیآورالزامقدرتنیزکارالمللیبینسازمان

رعایتکنندمزبوراصولداوطلبانهصورتبه را هایرویهکهداشتاذعانتوانمیحالاینبا.

عملردوغیرمنسجموناکافیفراملی،هایشرکتبشریحقوقتعهداتخصوصدرموجود

مندینظامزمینهدرالمللیبیناالجرایالزمسندگونههیچواقع،درواستبودهغیرمؤثرغالباً

ومسئولیتکهاستاینبرفراملیهایشرکتسعیدیگر،طرفازندارد.وجودمذکورتعهدات

رهامسئولیتقیدازراخودطریقبدینوساختهمبتنیبراخالقرابشرحقوققبالدرتعهداتشان

 (.Van Genygten, 2000: 7) سازند

 

اجتماعیتأمینحقاجرایوفراملیهایشرکت.2-5

ازآمدهواردفشارهاینیزو«بشرحقوقگفتمانجهانیرشد»تأثیرتحتفراملیهایشرکت

بشرحقوقاجرایدرجهترانسبیهایگامها،حاکمیتهمچنینوغیردولتیهایسازمانجانب

کهرداشتهب است.حقوقاینجملهازاجتماعیتأمینازبرخورداریحقمیان،ایندراند

حقایناجرایوتأمیندرراهاییگامکارگرطبقهباارتباطجهتبهفراملیهایشرکت

باوشوندمیگرفتهکاربهفراملیهایشرکتتوسطکارنیرویازعظیمیحجمزیرااند؛برداشته

درکشورهایاقتصاددرایگستردهحضورفراملیهایشرکتکهواقعیتاینفتنگرنظردر

تأمینحقتحققدرهاشرکتاینبرجستهنقشبهتوانمیدارند،درآمدکماغلبوتوسعهحال

بردپیهاشرکتایندرشاغلکارگرانویژهبهجامعهافراداجتماعی کههنگامیبهخصوصاً.

نکردهتأمینهاآنبرایرااجتماعیهایحمایتازسطوحیکارگران،اینمتبوعکشورهای

کلیبه.شدخواهدتربرجستهفراملیهایشرکتنقشباشند، خصوصطور برخورداریدر

اینکهیکیاست:تصورقابلاحتمالدواجتماعیتأمینحقازفراملیهایشرکتکارگران

اینکهدیگروباشددادهپوششرااجتماعیمینتأحداقلیسطوحکارگران،برایمتبوعکشور

کارگرانبرایرااجتماعیحمایتحداقلیازسطحیکمرتبطباموضوع،فراملیشرکتخود

تأمینارائهمزایایبهمتعهدراخودفراملیهایشرکتاستممکنیعنیباشد؛فراهمکردهخود

اتفاقبیستمقرناواخرازعمالًقضیهاین.ندبنمایآنانهایخانوادهوکارگرانشانبرایاجتماعی
                                                                                                                                                                                                        
1. The United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 
Responsibilities of Transnational Corporation and other Business Enterprises with Regard to 
Human Rights (Adopted by Concensus, 26 August 2003, E/CN.4/Sub.2/RES/2003/12) 
available at: http://www1.Umn.edu/humanrts/business/ norms-Aug2003.htm1. 
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مستخدمانبهاجتماعیتأمینشاملاجتماعیهایحمایتاختیاریگسترششاهدماواستافتاده

هاشرکتاینمواردی،درحتیوایمبودهفراملیهایشرکتدرآنانهایخانوادهوکارگرانو

 ,Tessier & Schwarzerاند)دادهقرارششپوتحتنیزراشانفعالیتمحلدرساکنجمعیت

نظارتیهایکمیتهازمختلفیسطوحفراملیهایشرکتبرخیازراستا،حتیاین(.در48 :2013

حـقتحقـقبرنحـوهتا7اندکردهاجتـماعیهایحمایتاجـرایبرنظارتمسئولراشرکتیدرون

(.Tessier & Schwarzer, 2013: 26کنند)نظـارتتفعذیافراداجتماعـیتأمیـن

وملی)قانونیتعهدهرگونهورایغالباًفراملیهایشرکترویهاینکهاستواضحالبته

المللیبین طورتردیدبدونامااست؛( وبشریحقوقگفتماناستیالیشد،گفتهکههمان

ازحمایتدراملیفرهایشرکتمثبترویکردایناساسیعاملاجتماعی،وسیاسیفشارهای

کنونیدسترسیامکانبازیرااست؛بشریحقیکعنوانبهاجتماعیتأمینازبرخورداریحق

شفافبهمربوطگفتمانغلبةنتیجهدرکهفراملیهایشرکتازبسیاریاطالعاتبههمگان

ازعیاجتماحمایتسطحارتقایبهعمومیافکارفشاردرزیادیتأثیراست،شدهحاصلسازی

همنکتهاینبهبایدعمومی،افکارتأثیرنظرازصرفالبته،.استداشتهمزبورهایشرکتسوی

ازایشانخانوادهوکارگرانازاجتماعیتأمینهایحمایتوخدماتارائهاصوالًکهکنیمتوجه

کهارکنیرویازحمایتنکردنزیرااست؛نیزهاشرکتایننفعبهفراملیهایشرکتسوی

مسائلوکندپذیرآسیببیماریقبیلاززندگیمخاطراتوپیشامدهابرابردرراهاآنتواندمی

درکارگران،کارافتادگیازواستعالجیهایمرخصیدلیلبهکارازغیبتمانندآنازناشی

تحقیقجریاندرخصوص،ایندرداد.خواهدکاهشراهاشرکتبازدهیقدرتمجموع

تأمینحقتحققبههاآنکمکنحوهزمینهدرفراملیشرکتپانزدهازکارالمللیبینانسازم

حمایتپوششگسترشباهاآنکهاندداشتهعقیدهمزبورهایشرکتشدمشخصاجتماعی،

دربلکهکنند،نمیهزینهکارگرانسالمتبیمهمانندهاییطرحقالبدرکارگرانازاجتماعی

نفعبهگذاریسرمایهایننتیجهکهدهندمیانجامخودانسانینیرویدرگذاریمایهسرنوعیواقع

غیبتقبیلازمواردیهمویابدمیافزایششرکتبازدهیهماقدام،اینبازیرااست؛هاشرکت

دهدمیکاهشرابهداشتیخدماتنبودازناشیمدتطوالنیکاراز ازیکیراستا،ایندر.

درسالمتبیمهپوششآغازازپسکهکردعنوانآفریقاقارهدرفعالفراملیهایشرکت
                                                                                                                                                                                                        
1. Lou Tessier & Helmut Schwarzer& Maya Stern Plaza, Multinational Enterprises' 
Engagement in Extending Social Security; Examples of Practices and Challenges, (Ess 
working Paper No.43), 2013,P.26. 
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استکردهپیداکاهششرکتاینهایشعبهتمامیدرکارازغیبتفعالیت،محلکشورهای

(Tessier & Schwarzer, 2013: 21.)اجتماعیتأمینحقتحققمذکور،تحقیقبراساسهمچنین

وجاییجابهمیزانکاهششاملهاآنمهمترینکهداردمرتبطیهاشرکتبرایدیگریمنافع

)کارمحیطامنیتوسالمتارتقاینیزوکارنیرویبازنشستگیانتقال،  & Tessierاست

Schwarzer, 2013: 24.)

71حدوداینکهبهتوجهبامعاصر،جهاناقتصاددرفراملیهایشرکتتوانمندیحالهردر

مابقیدرصد19ودارنددسترسیاجتماعیتأمینجامعهاینظامبهنجهاجمعیتدرصد

کاهشدراستممکن،(7931:7نیکوپور،)هستندآنفاقدیابودهپوششتحتجزئیصورتبه

باشدتأثیرگذاراجتماعیهایمحرومیت هاشرکتنوعاینبشریحقوقتعهداتموضوعولی.

انجامهایتالشوجودباونشدهمندضابطههنوزاست،وقحقاینزمرهدرنیزاجتماعیتأمینکه

نداردوجودزمینهایندرالمللیبینآورالزامسندهیچشده، این. حقوقیچارچوباساس،بر

هایشرکتاگرواستدسترسدرفراملیهایشرکتاجتماعیمسئولیتبهراجعمنسجمی

نهاخالقیراخودتعهدنوعشوند،میمتقبلبشرحقوقرعایتقبالدرمسئولیتیمذکور و

کهآنجاستازفراملیهایشرکتواجتماعیتأمینحقرابطهاهمیتدهند.میجلوهحقوقی

کهمیانجامکشورهاییدرهاشرکتاینفعالیتمهمبخش ازاندکیاجتماعیحمایتشود

ازبرخیشد،عنوانکهورهمانطکنند.نمیحمایتیهیچعمالًاینکهکنندیامیشانجمعیت

مؤثریعملیهایگامخود،وبازدهینفعتضمینجملهازدالیلیبهبزرگفراملیهایشرکت

هماقداماتاینکهاندبرداشتهخوداستخدامتحتکارگراناجتماعیتأمینحقتحققزمینهدر

مقررات،وقوانیندرموجودخألبهتوجهباروازایناست؛داشتهداوطلبانهواختیاریجنبهبیشتر

تحتکارنیرویازاجتماعیحمایتگسترشبه«مذکورهایشرکتترغیب»رسدمینظربه

بشریحقاینتحققدرفراملیهایشرکتمشارکتگسترشبرایمؤثریشیوهاختیارشان،

نظامهرچنداست؛گرفتهپیشدرکارالمللیبینسازماناخیراًکهاستایرویههماناین.است

کهاستضروریاولیطریقفراملیبههایشرکتبشریحقوقتعهداتقلمروالمللیبینمندی

وارزانکارنیرویدنبالبهصرفاًوندارندبشرحقوقاجرایورعایتبهچندانیتمایلاساساً

.هستندبشرحقوقنقضواسطهبهجملهازطریقیهربهبیشترسودکسب
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گیرینتیجه
انجامهایتالشومساعیبابشر،اساسیحقوقازیکیعنوانبهاجتماعیتأمینحقامروزه،

نظامنوعیآنتبیینباوشدهشناساییهادولتداخلیحقوقوالمللبینحقوقنظامدرشده

ای،بیمهمختلفهایبخشدراجتماعیتأمینمزایایازبرخورداریدربشرافرادبرایمندی

نیزاجرامرحلهدرتاکندمیایجابحقاینتحققضرورت.استشدهفراهمامدادیوحمایتی

تمامیبرایبشرحقوقشمولیجهانمزیتتبعبهوباشدبرخوردارالزمجامعیتوفراگیریاز

برخورداریکمیانابرخورداریشاهداماباشد؛داشتهراالزممندیبهرهوانتفاعقابلیتبشرافراد

ازاجتماعیتأمینحقاینکهبادیگر،تعبیریبه.هستیمحقاینازحمایتمشمولوذیحقراداف

خألبشریمسلمحقیکعنوانبهآنتبیینوتشریحدرواستبرخوردارالزمهنجارمندی

متعهدانکههادولتسویازمذکورحقاجرایباارتباطدرولیشود؛نمیاحساسچندانی

نداردوجودکافیرضایتمندیهستند،جامعهافرادبرایآنتحققاصلی وضع،ایندلیل.

بروزازناشیعمدتاًشود،میهادولتبرخیناپذیریمسئولیتبهمربوطکهمواردیازنظرصرف

واقتصادیجدیدتحوالتنتیجهدرهاآنایجادیعلتکهاستموضوعاتیومشکالت

تأمینحقرویپیشهایدشواریعنوانتحتکهاستدهبوهادولتسیاسیحتیواجتماعی

بهمربوطهایهزینهانجامدرهادولتمالیمنابعکمبودشاملمشکالتاین.استمطرحاجتماعی

مسئلهغیردولتی،اقتصاددرغیررسمیمستخدمینرشدروبهافزایشاجتماعی،تأمینهایحمایت

غیردولتی،بخشبهعمومیخدماتواگذاریهبهادولتآوردنرویوسازیخصوصیجدید

ترمهمهمهازومیزبانهایدولتکارگرانازاستفادهبخشدرویژهبهفراملیهایشرکتپیدایش

حقوقاینزمرهدرنیزاجتماعیتأمینحقکهاستبشرحقوقعملیشمولیجهانفقدان

وناپایداریدرکهداردنامطلوبیایجنتوآثارمسائلایننشدنرفعاستبدیهی.شودمیمحسوب

نمایانافتادهعقبوتوسعهحالدرکشورهایدرویژهبههاانساناجتماعیتأمینحقتزلزل

اصلیومهممبحثدوقطعطوربه.برخوردارندتوجهیقابلجمعیتازنیزمعموالًکهشوندمی

هددمیقرارتأثیرتحتراحقاینشناساییوتبیینضرورت «هدف»بهمربوطاولمبحث.

اجتماعیعدالتبرقراریموضوعآن،پیدایشسیرمراحلآغازینازکهاستحقاینایجادی

اتحادیهوکارالمللیبینسازماناصلیمفادکهطوریبهاست؛مطرحهاانسانتمامیبرای

واجتماعیعدالتونبدصلحیهیچکهاستشدهاعالماینگونهنیزاجتماعیتأمینالمللیبین
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بودنخواهدمیسراجتماعیتأمینبدوناجتماعیعدالتهیچ موانعازمذکورهایچالشلذا.

اینبهنیلدررااجتماعیتأمینحقکهشوندمیمحسوباجتماعیعدالتبرقراریدرجدی

«اجتماعیتأمینحقتضمینضرورت»بهاستمربوطدوممبحث.استکردهتضعیفمقصود

هایچالشکهداشتاذعانتوانمیجرأتبهکهاست،مذکورحقعملیتحققالزمهکه

حقایجادازهدفتأمینبنابراین،است؛شدهحقاینمطلوباجرایضمانتازمانعمذکور

حقوقجهانیاعالمیهدرکهگونههمانهادولتتاکندمیایجابآنتضمینواجتماعیتأمین

تصریحآنبهالمللیبیناسنادسایروفرهنگیواجتماعیاقتصادی،حقوقلمللابینمیثاقوبشر

هر.کننداقدامهاچالشاینرفعجهتدرالمللیبینهایهمکاریوملیهایتالشبااست،شده

ولیاست؛شدهانجاماجتماعیتأمینالمللیبیناتحادیهسویازاقداماتیخصوصایندرچند

وتوصیهقالبدرعمدتاًوایمنطقهوادواریجلساتتشکیلحددرقداماتااینعمدهچون

مؤثرواساسیاقداماتیکسریانجامنیازمندوبودهناکافیرسدمینظربهاست،بودهپیشنهاد

درهادولتهمچنینوربطذیالمللیبینهایسازمانجدیتوجهنیازمندجهتچندازکهاست

استآنانالمللیبینوملیهداتتعووظایفچارچوب برایالزممالیمنابعکمبودرفعدر.

توسعهحالدرکشورهایبابیشتریتعاملیافتهتوسعههایدولتاجتماعی،تأمینحقهایپوشش

بانکقبیلازمالیالمللیبینهایسازمانبرخیفرآینداینتکمیلدروباشندداشتهافتادهعقبو

باشدداشتهراالزمیبانیپشتنیزجهانی وغیررسمیمستخدمینمعضلرفعخصوصدر.

بایستمینیزفراملیهایشرکتدرکارگراناستخدامواجتماعیتأمینسازیخصوصی

درالمللیبینمراجعسویازفوقموضوعاتباربطذیمقرراتوقواعدوضعباالزمهنجارمندی

ضمنطریقاینازتابگیردانجامهادولتداخلدرآنتبعهبواجتماعیتأمینوبشرحقوقحوزه

دروباشدبرخوردارالزمتضمینازنیزآناجرایاجتماعی،تأمینحقبرقراریازهدفتحقق

تحققدرمتحدمللسازماننظرمنظورکهشودفراهمالمللیبینامنیتوصلحموجباتنهایت،

.استبشرحقوقمختلفمصادیق
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