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Abstract
Social security as a social and historical phenomenon, is being considered
as the result of economic and social development process especially in
developing industrial societies proposed as the individual security
requirements against the social risks but its legal norms in the human right
framework needs international community attention on the basis of issuing
international documents, rules and regulations. In the documents, the social
security right with all subject varieties is being recognized as the
fundamental right to preserve human inherent dignity and supply its social
and individual benefits indicating governments are in charge of human right
fulfillment. Although all governments regarding, facilities financial
resources and other political social conditions, do not fulfill all rights as the
same, the right to social security as a fundamental right of every individual is
being accepted nationally and internationally which assists governments to
do justice and establish social security as well. The right to social security is
also regarded as an appropriate indicator in international peace and security
preservation. This paper seeks to answer the following questions,What is the
position of social security on international system of human rights? What are
the social security rights’ components and concepts? In addition, what is the
government role for the social security right fulfillment?
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سیدقاسن زهانی
علی آزاد دوین

1

2

چکیدٌ
تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفٛٙاٖ یه پسیس ٜتاضیری ٚارتٕافی حانُ فطآیٙس تحٛالت التهازی  ٚارتٕافی
رٛأـ ،تٚ ٝیػ ٜرٛأـ پیكطفت ٝنٙقتی ٔحؿٛب ٔیقٛز و ٝحؿة ضطٚضت ٘یاظ افطاز ا٘ؿا٘ی ت ٝأٙیت
زض ٔماتُ ٔراعطات ارتٕافی ٔغطح ٌطزیسِٚ ،ی ٙٞزاضٔٙسی حمٛلی آٖ زض لاِة یه حك تكطی ٔطٖٛٞ
تٛر ٝرأق ٝتیٗإُِّ تا اؾتٙاز ت ٝنسٚض اؾٙاز ٔ ٚمطضات تیٗإِّّی ٔیتاقس و ٝزض ایٗ اؾٙاز ،حك
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی تا ٌؿتطٛٔ ٜضٛفی ٔتٛٙؿ آٖ ت ٝفٛٙاٖ یه حك اؾاؾی  ٚتٙیازی تٝ
ٔٙؾٛض حفؼ وطأت شاتی تكط  ٚتأٔیٗ ٔٙافـ آٖ زض ظ٘سٌی فطزی  ٚارتٕافی ٔٛضز قٙاؾایی ٚالـ قسٜ
اؾت و ٝزض ٔماتُ زِٚتٞا ٘یع ٚؽیف ٝارطای تحمك ایٗ حك ضا فٟسٜزاض ٔیتاقٙسٞ ،طچٙس زِٚتٞا زض
ارطای ایٗ حك ،فطاذٛض أىا٘ات ٙٔ ٚاتـ ٔاِی  ٚؾایط قطایظ ؾیاؾی  ٚارتٕافی ت ٝعٛض یىؿاٖ فُٕ
ٕ٘یٕ٘ایٙسِٚ ،ی آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت ایٗ ٔیتاقس و ٝحك تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی ٔٛضز قٙاؾایی ٚ
پصیطـ تیٗإِّّی ّٔ ٚی لطاض ٌطفت ٚ ٝاظ حمٛق ٔىتؿة ا٘ؿاٖٞا ٔحؿٛب ٔیقٛز و ٝارطای آٖ اظ ؾٛی
زِٚتٞا ٔیتٛا٘س آٖٞا ضا زض تطلطاضی فساِت  ٚأٙیت ارتٕافی  ٚالتهازی یاضی زٞس  ٚقاذم ٔٙاؾثی
تطای حفؼ نّح  ٚأٙیت تیٗإِّّی تاقس .اظ ایٗ ض ٚایٗ ٔماِ ٝزضنسز پاؾد ت ٝؾؤاالتی اظ لثیُ ایٗوٝ
حك تط تأٔیٗ ارتٕافی چ ٝرایٍاٞی زض ٘ؾاْ تیٗإِّّی حمٛق تكط زاضز؟ اضواٖ ٔ ٚفٔ ْٟٛحتٛایی ایٗ
حك چیؿت؟  ٚا٘ٛاؿ تقٟس زِٚتٞا زض لثاَ ایٗ حك چٔ ٝیتاقس؟

ياژگان کلیدی
اؾٙاز تیٗإِّّی ،تىّیف زِٚتٞا ،حمٛق تكط ،حك تأٔیٗ ارتٕافی ،حمٛق التهازی،
ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی
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٘یاظ ت ٝأٙیت التهازی  ٚارتٕافی ٕٛٞاض ٜیىی اظ ٘یاظٞای اؾاؾی تكط زض ع َٛتاضید تٛزٜ
اؾت و ٝتا قیٜٞٛای ٔرتّف  ٚاتراش تساتیط  ٚتٕٟیساتی ارطایی اظ ؾٛی زِٚتٞا تطای قٟط٘ٚساٖ
افٕاَ ٔیقس ٜاؾت .و ٝظٔعٔ ٝقطٚؿ آٖ اظ لطٖ ٞزسٔ ٓٞیالزی تا ٚلٛؿ ا٘مالب نٙقتی تا
ایزاز عثم ٝواضٌط  ٚتالـ زض رٟت تٟثٛز قطایظ ظ٘سٌی آ٘اٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تؿظ فساِت ،أٙیت ٚ
حثات التهازی  ٚارتٕافی تطای ایٗ عثم ٝرسیس آغاظ ٌطزیس و ٝت ٝتسضیذ تا افعایف تقساز
واضٌطاٖ  ٚضقس  ٚتٛؾق ٝنٙایـ تط إٞیت آٖ افعٚز ٜقس تا رایی و ٝتطذی زِٚتٞای پیكطفتٝ
نٙقتی تطای تأٔیٗ ضفا ٜواضٌطاٖ  ٚذا٘ٛاز ٜآ٘اٖ  ٚزض پٙا ٜایٗ لكط ،ؾایط افطاز ٘یاظٔٙس و ٝلثالً
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

اظ ٘ٛفی حٕایت ذیطذٛاٞا٘ ٝافطاز  ٚوّیؿا ٔٙتفـ تٛز٘س ،السأات حٕایتی ٔقٕ َٛزاقتٙس  ٚتقساً
تحت تأحیط ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ( ).ْ 1919إٞیت  ٚضطٚضت آٖ زض لاِة تیٕٞٝای ارتٕافی،
ذسٔات ارتٕافی  ٚذسٔات ضفاٞی زض ایٗ وكٛضٞا ٔغطح قسِٚ ،ی تا ضذساز تحطاٖ التهازی
آٔطیىا زض ز ٚ 1930 ٝٞپیسایف ٔف« ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی» ،حٕایت اظ أٙیت التهازی ٚ
ارتٕافی افطاز رأق ٝو ٝحاال زضر ٝپٛقف آٖ فطاتط اظ عثم ٝواضٌط قس ٜتٛزٚ ،اضز ٔطحّٝ
رسیسی اظ تحٌ َٛطزیس وٟ٘ ٝایتاً تا ٚلٛؿ ر ًٙرٟا٘ی ز ٚ ْٚاتٕاْ آٖ زض ؾاَ ٚ 1945
تأؾیؽ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس  ٚت ٝتثـ آٖ نسٚض افالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط (ٔ ).ْ 1948فْٟٛ
تأٔیٗ ارتٕافی  ٚحك تطذٛضزاضی اظ آٖ زض لاِة یىی اظ حكٞای اؾاؾی تكط تثییٗ ٌطزیس،
پیط ٚایٗ تٛر ٝتیٗإِّّی ،ت ٝتسضیذ ایٗ حك زضؾایط اؾٙاز ٔ ٚمطضات تیٗإِّّی اظ لثیُ
ٔماِ٘ٝٚأٞٝا  ٚتٛنی٘ٝأٞٝای ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ٔ ٚیخاق تیٗإِّّی حمٛق التهازی،
ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی  ٚوٛٙا٘ؿیٖٞٛای تیٗإِّّیٕٞ ،چٙیٗ ؾایط اؾٙاز ٔٙغمٝای زض ٔٙاعك
ٔرتّف رٟاٖ ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفت .پیط ٚایٗ تحٛالت ٔف ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی اظ لافسٜای نطفاً
حٕایت ارتٕافی ؾٙتی تٛ٘ ٝفی ٙٞزاض ٔ ٚف ْٟٛحمٛلی تثسیُ ٚضقیت یافت ٝو ٝزِٚتٞا زض
ٔماْ تىّیف  ٚت ٝرٟت احتطاْ ت ٝاضظـ ٚاالی ا٘ؿاٖ ٚوطأت شاتی تكط ٚؽیف ٝزاض٘س تا ٘ؿثت تٝ
ارطای آٖ الساْ ٕ٘ایٙس .تٙاتطایٗ حك تطذٛضزاضی افطاز اظ أٙیت  ٚآؾایف ذاعط زض ذغطات
ارتٕافی  ٚفسْ تقازَ التهازی ٛٔ ٚضز حٕایت لطاضٌطفتٗ زض تٍٙٙاٞای ظ٘سٌی تا پكتٛا٘ٝ
لٛافس حمٛق تكطی  ٚتحمك آٖ زض لاِة یه حك تكطی اظ قاذمٞای ٔؤحط زض تطلطاضی فساِت
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حثات أٙیت تیٗإِّّی ٔحؿٛب ٔیقٛز.
مفًُم تأمیه اجتماعی
انغالح تأٔیٗ ارتٕافی زاضای تقطیف ٔقیٗ  ٚاظ پیفتقییٗقسٜای ٕ٘یتاقس ٔ ٚف ْٟٛآٖ
زض ٞط یه اظ وكٛضٞا ت ٝزِرٛا ٚ ٜشٚق  ٚؾّیمٞ ٝطیه اظ ٘ٛیؿٙسٌاٖ  ٚناحة٘ؾطاٖ حمٛق
تأٔیٗ ارتٕافی تقطیف قس ٜاؾت .زض ایٗ تقطیفٞا فسٜای آٖ ضا چاضٜای تطای حُ ٔؿأِ ٝفسْ
أٙیت التهازی زاقتٝا٘س  ٚتطذی زیٍط آٖ ضا ٘ٛفی تأٔیٗ  ٚتضٕیٗ زضآٔس ٔیزا٘ٙس ،تطذی
زیٍط آٖ ضا یه ؾّؿّ ٝالسأات رٟت ایزاز أٙیت فىط  ٚذیاَ ا٘ؿاٖٞا ٔیزا٘ٙس و ٝتٍٙٞ ٝاْ
لغـ زضآٔس تٍٙٞ ٝاْ ٔراعطات ارتٕافی آ٘اٖ ضا یاضی ٔیزٞس .تا ایٗ حاَ ،زفتط تیٗإِّّی واض
«اظ تأٔیٗ ارتٕافی ٛٙٞظ تقطیف ٔٛضز لث َٛتیٗإُِّ ٚرٛز ٘ساضز» تا ایٗو ٝایٗ ؾاظٔاٖ
اعالفات ٔطتٛط ت٘ ٝؾاْٞای تأٔیٗ ارتٕافی وكٛضٞای فض ٛضا زض اذتیاض زاضز ،اشفاٖ ٔیزاضز
و ٝتقطیف یىؿا٘ی اظ ٔف ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی زض ایٗ وكٛضٞا ٚرٛز ٘ساضز  ٚفّت آٖ ضا تفاٚت زض
«پیكطفت التهازی  ٚارتٕافی رٛأـ ٔیزا٘س» (.)1
ٕٞچٙیٗ اتحازی ٝتیٗإِّّی تأٔیٗ ارتٕافی ،ت ٝفٛٙاٖ یه ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی ترههی،
ٔف ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی ضا ایٌٗ ٝ٘ٛتقطیف ٕ٘ٛز ٜاؾت« :تأٔیٗ ارتٕافی فثاضتؿت اظ ٔزٕٛفٝ
وٛقفٞا  ٚفقاِیتٞای تطذی اظ ؾاظٔاٖٞا ٔ ٚؤؾؿات ارتٕافی ،تٙٔ ٝؾٛض ضؾیسٖ ت ٝضفاٜ
ارتٕافی» فال ٜٚتط ایٗ تقطیف زض حٛظ ٜتیٗإُِّٔ ،ف ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی زض ٔماِ٘ٝٚأ ٝقٕاضٜ
 102ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ٘یع ایٌٗ ٝ٘ٛتقطیف قس ٜاؾت« :تأٔیٗ ارتٕافی تٙٔ ٝعِ ٝحٕایتی
اؾت و ٝرأق ٝزض لثاَ پطیكا٘یٞای ارتٕافی  ٚالتهازی ٘اقی اظ لغـ یا واٞف قسیس زضآٔس
افطاز ت ٝفّت تیٕاضی ،تاضزاضی ،حٛازث  ٚتیٕاضی ٘اقی اظ واض ،تیىاضی ،اظ واضافتازٌی ،ؾإِٙسی،
فٛت ٕٞ ٚچٙیٗ ٘اقی اظ افعایف ٞعیٞٝٙای زضٔاٖ ٍٟ٘ ٚساضی ذا٘ٛاز ٜت ٝافضای ذٛز اضائٝ
ٔیزٞس».
زض وكٛض ٔا ٘یع تقطیف نطیحی اظ تأٔیٗ ارتٕافی زض لا٘ ٖٛاؾاؾی  ٚلا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی
 ٚلا٘ ٖٛؾاذتاض ٘ؾاْ رأـ ضفا ٜاظ تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفُٕ ٘یأس ٜاؾت .فمظ زض یىی اظ

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

زض ٌعاضقی و ٝتا فٛٙاٖ ٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی زض ؾاَ  1949اضائ ٝزاز ٜاؾت ،افالْ ٕ٘ٛز ٜو:ٝ
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ارتٕافی ت ٝفُٕ آٔس ٜاؾت ،عثك ایٗ تقطیف تأٔیٗ ارتٕافی فثاضتؿت اظ« :أٙیت ذاعط ٚ
فطاغت تاَ اظ آتی ٚ ٝاعٕیٙاٖ اظ حضٛض چتط حٕایتی تٍٙٞ ٝاْ پیطی  ٚاظ واضافتازٌی  ٚزضٔا٘ی
.)2( »...ٚ
تا ایٗ حاَ ،آ٘چ ٝو ٝزض تٕأی تقاضیف ت ٝفُٕ آٔسٔ ٜكتطن اؾت ،ایٗ ٔیتاقس و ٝتأٔیٗ
ارتٕافی اتراش تساتیط الظْ تطای «رثطاٖ فٛالة ٘ ٚتایذ حانُ اظ تیٕاضیٞا ،حٛازث ٚ ٚلایـ
ارتٕافی»  ٚت ٝعٛض وّی حٕایت اظ افطاز تحت حٕایت زض ٔماتُ تٍٙٙاٞای التهازی  ٚارتٕافی
رٟت تٟثٛز  ٚپیكطفت ؾغح ظ٘سٌی  ٚتأٔیٗ أٙیت فىط  ٚذیاَ آٖٞا ٔیتاقسِ ،صا ٔفْٟٛ
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝزٔ ٚفٔ« ْٟٛكاضوتی» « ٚغیط ٔكاضوتی» تمؿیٓ ٔیقٛز :زض ٔفْٟٛ
ٔكاضوتی ،تأٔیٗ ارتٕافی ٔزٕٛفٝای رأـ اظ عطحٞایی اؾت و ٝقىُزٙٞسٕٞ ٜثؿتٍی
ارتٕافی زض ٔیاٖ افطازی اؾت و ٝتا تٟسیسٞای ٘اقی اظ فمساٖ زضآٔس یا تا ٞعیٞٝٙای ذانی
ٔٛارٞ ٝؿتٙس ( .)3زض چاضچٛب ایٗ عطحٞاو ٝزض لاِة «تیٕٞٝای ارتٕافی» ٔغطح ٔیقٛز.
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی ٔٛٙط ت ٝپطزاذت ٔثّغی تحت فٛٙاٖ «حك تیٕ ٚ »ٝغاِثاً زاقتٗ
واض یا حطفٔ ٝكرم یا ٚاتؿتٍی ذا٘ٛازٌی ت ٝفطز قاغُ اؾت ،یقٙی حٕایت ارتٕافی اظ
واضٌطاٖ  ٚقاغالٖ  ٚذا٘ٛاز ٜآ٘اٖ زض ٔماتُ تطذی حٛازث ٚ ٚلایـ احتٕاِی ( ،)4أا تأٔیٗ
ارتٕافی زض ٔقٙای غیط ٔكاضوتی قأُ «ٔؿافست ارتٕافی» « ٚذسٔات ارتٕافی» ٔیتاقس.
ٔؿافست ارتٕافی تطای وؿا٘ی اؾت و٘ ٝؾاْ تیٕٝای ،پاؾرٍٛی ٘یاظ آ٘اٖ ٕ٘یتاقس  ٚتأٔیٗ
ٔاِی ایٗ ٘ؾاْ اظ عطیك ٔاِیات ا٘زاْ ٔیپصیطزٔ ،ؿافست ارتٕافی تط اؾاؼ انِٛی عطاحی قسٜ
اؾت و ٝزض آٖ ٞطیه اظ افطاز رأق ،ٝافٓ اظ قاغُ یا غیط قاغُ ،زض ظٔاٖ تطٚظ ٚلایـ پیفتیٙیقسٜ
زض لا٘ ،ٖٛاؾتحماق زضیافت وٕهٞای ٔاِی اظ وُ افتثاضات فٕٔٛی زِٚت زاض٘س .ذهٛنیات تاضظ
ٔؿافستٞای ارتٕافی ایٗ اؾت و ٝزِٚت تط اؾاؼ ٔٛفمیت اضغطاضی ٞطیه اظ افطاز رأقٝ
افٓ اظ ایٗوٚ ٝضقیت ارتٕافی  ٚالتهازی آ٘اٖ تط احط ؾُٟاٍ٘اضی  ٚیا لهٛض فطزی زچاض ٔراعطٜ
ٌطزیس ٜتاقس یا ذیط ،آ٘اٖ ضا تحت پٛقف لطاض ٔیزٞس ( .)5زض ترف ذسٔات ارتٕافی ٘یع،
السأاتی اظ لثیُ ٍٟ٘ساضی افطاز تیؾطپطؾت ٔ ٚقّٛالٖ رؿٕی  ٚشٙٞی ٕٞ ٚچٙیٗ تاظپطٚضی ٚ
تٛاٖتركی  ٚایزاز ظٔیٞٝٙای قغّی ٟٔ ٚاضتی تطای ٘یاظٔٙساٖ اظ ٟٔٓتطیٗ ذسٔات ایٗ ضاٞثطز
اؾت (.)6
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تركٙأٞٝای نازض ٜاظ ؾٛی ؾاظٔاٖ تأٔیٗ ارتٕافی تقطیف ٘ؿثتاً رأـ ٔ ٚا٘قی اظ تأٔیٗ
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زِٚتٞا  ٚاظ عطیك ؾاظٔاٖٞا ٔ ٚؤؾؿات شیضتظ زض لاِة ؾیاؾتٞا  ٚتط٘أٞٝای ٘ؾاْ تأٔیٗ
ارتٕافی ٕ٘ایاٖ ٔیقٛزٔ ،ف ْٟٛزیٍطی اظ تأٔیٗ ارتٕافی ا٘تعاؿ ٔیقٛز ؤ ٝثیٗ «ٔفْٟٛ
حمٛلی تأٔیٗ ارتٕافی» ٔیتاقس .زض ایٗ ٔف ،ْٟٛاٌط تأٔیٗ ارتٕافی ضا ت ٝفٛٙاٖ یه «حك» ٚ
اظ ٔٙؾط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حٕایتی آٖ چ ٝرٙث ٝتیٗإِّّی  ٚچ ٝرٙثّٔ ٝی (زاذّی) تطای
حٕایت اظ افطاز تكط تطضؾی  ٚاضظیاتی ٕ٘اییٓٔ ،یتٛاٖ آٖ ضا یىی اظ قاذٞٝای حمٛلی ٔحؿٛب
ٕ٘ٛز و ٝاظ ِحاػ تمؿیٓتٙسی قاذٞٝای حمٛلی زض رایٍا ٜحمٛلی فٕٔٛی لطاض ٌطفت٘ ٚ ٝمف
زِٚتٞا ضا زض تأٔیٗ  ٚتضٕیٗ حمٛق تكطی تیاٖ ٔیٕ٘ایس ٔ ٚیتٛاٖ آٖ ضا ایٌٗ ٝ٘ٛتقطیف ٕ٘ٛز:
«حمٛق تأٔیٗ ارتٕافی ٔزٕٛف ٝلٛافس ٔ ٚمطضات حاوٓ تط السأاتی اؾت و ٝرأق ٝت٘ ٝحٛ
ؾاظٔاٖیافت ٝتطای حٕایت اظ افضای ذٛز تٍٙٞ ٝاْ پطیكا٘یٞا  ٚتٍٙٙاٞای التهازی ٚارتٕافی
ٕٞچٙیٗ زض تفؿیط زیٍطی اظ ٔف ْٟٛحمٛلی تأٔیٗ ارتٕافی و٘ ٝمف حمٛق تیٗإُِّ ضا
زض تحىیٓ رایٍا ٜایٗ حك تطای افطاز تكطی تثییٗ ٔیٕ٘ایس ،تأٔیٗ ارتٕافی ٔتكىُ اظ حٛظٜ
ٌؿتطزٜای اؾت و ٝتٛٔ ٝاظات ضطٚضتٞای ظ٘سٌی زض رٛأـ نٙقتی  ٚقٟطی ایزاز  ٚتحَٛ
یافت ٝاؾت ،ت ٝعٛضی و ٝتا پیف اظ قطٚؿ زٚض ٜرسیس حمٛق تیٗإُِّ  ٚتكىیُ رأقٚ ُّٔ ٝ
تٚ ٝیػ ٜتا ظٔاٖ تأؾیؽ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ،تأٔیٗ ارتٕافی تیكتط رّ ٜٛاذاللی زاقت ٝاؾت،
أا زض ٘تیز ٝتح َٛایزازقس ٜزض ٘ؾاْ حمٛق تیٗإُِّ  ٚتطٚیذ ٌفتٕاٖ حمٛق تكطی زض ٔیاٖ
زِٚتٞأ ،ف ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی رٙث ٝحمٛلی ت ٝذٛز ٌطفت ٝاؾت (.)8
ت ٝعٛض وّی ،تثییٗ ٔف ْٟٛتأٔیٗ ارتٕافی ٔا ضا ت٘ ٝتایذ ظیط ضٔ ٖٕٛٙٞیؾاظز:
ـ تأٔیٗ ارتٕافی «پسیسٜای ارتٕافی اؾت» ،یقٙی ٔطتٛط ت ٝرأق ٝتٛز ٚ ٜاظ تغٗ آٖ
ٔتِٛس ٔیقٛز  ٚزض اضتثاط تا أىا٘ات رأق ٝاظ یىؿ ٚ ٛاضظـٞا  ٚایسئِٛٛغیٞای حاوٓ اظ ؾٛی
زیٍط ،قىُ ٔیٌیطز  ٚحزٓ ذسٔات ٔ ٚیعاٖ پٛقف آٖ تقییٗ ٔیقٛز.
ـ تأٔیٗ ارتٕافی «پسیسٜای تاضیری اؾت»ٙٔ ،ؾٛض ایٗ اؾت و ٝت ٝیهتاض ٜایزاز ٘كسٜ
اؾت ،تّى ٝزض ع َٛتاضید  ٚتا تحٛالت حاوٓ تط زِٚتٞا (تٚ ٝیػ ٜزِٚتٞای نٙقتی) تىٛیٗ
یافت ٚ ٝزض تؿتط ایٗ تحٛالت قىُ ٌطفت ٝاؾت.

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

ا٘زاْ ٔیزٞس» (.)7
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تا تٛر ٝت ٝایٗو ٝحٕایتٞای ٔصوٛض تا تسٚیٗ  ٚتهٛیة لٛا٘یٗ حٕایتی  ٚارطای آٖ تٛؾظ
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ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ٔیتاقس (.)9
ـ تأٔیٗ ارتٕافی «پسیسٜای رٟا٘ی» اؾت ،یقٙی ذال یه ٘ؾاْ یا یه ٔٙغم ٝذال
رغطافیایی ٕ٘یتاقس ،تّىٔ ٝاٞیتی فطاٌیط  ٚرٟاٖقٕ َٛزاضز.
ـ تأٔیٗ ارتٕافی «حمی تطای ٘ٛؿ تكط» اؾت و ٝتٛٔ ٝرة اؾٙاز ایٗ حك یىی اظ حمٛق
تٙیازیٗ تكط ٔحؿٛب ٔیقٛز.
ـ تا تحٛالت تٙیازیٗ تٛؾق ٝتأٔیٗ ارتٕافی ،زٌ ٚط ٜٚزض ٌؿتطٔ ٜكٕ َٛتأٔیٗ ارتٕافی
ٚالـ قسٜا٘سٌ ،ط ٜٚا« ،َٚواضٌطاٖ ٔ ٚعزتٍیطاٖ» ٌ ٚط ٜٚز« ْٚافطاز رأق ٝت ٝعٛض وّی» ،نطف
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

٘ؾط اظ ٘ٛؿ واض یا حتی فقاِیت آ٘اٖ ،ذٛاؾت ایٗ زٌ ٚطٔ ٜٚاٞیتاً تا یىسیٍط ٔتفاٚت اؾتٌ ،طٜٚ
ا ،َٚیقٙی ٔعزتٍیطاٖ ت ٝزِیُ ا٘زاْ فقاِیت زض رأق ٚ ٝایٗو ٝزض زٚضاٖ فقاِیت٘ ،یطٚی واض ٚ
فىط ذٛز ضا نطف رأقٔ ٝیٕ٘ایٙس ،تٛلـ زاض٘س و ٝزض زٚضاٖ فسْ فقاِیت (تیٕاضی ،پیطی ،اظ
واضافتازٌی ،تیىاضی) رأق ٝآٖٞا ضا تحت حٕایت ذٛز لطاض زٞس؛ ٌط ٜٚز ْٚیا افطاز رأق٘ ٝیع
تٛلـ حٕایت رأق ٝاظ ذٛز ضا زاض٘س .حٕایتی یىؿاٖ تطای  ،ٕٝٞتس ٖٚاضتثاط تا ٘مكی وٞ ٝط
فطز زض رأق ٝزاضز ت ٝفثاضت زیٍط ذٛاؾتاض تأٔیٗ ارتٕافی تٔ ٝقٙای تأٔیٗ حسالُ ٞعیٞٝٙای
ضطٚضی ،تطای ظ٘سٌی ٔٙاؾة  ٚزض قأٖ ٔیتاقٙس (.)1
حك تأمیه اجتماعی در اسىاد بیهالمللی
تأٔیٗ ارتٕافی تا لثُ اظ تأؾیؽ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ،زض ٔفٟٔٛی غیط حمٛلی  ٚنطفاً زض
لاِة ؾاظ  ٚواضٞای ارطایی تطذی زِٚتٞای پیكطفت ٝتطای حٕایت اظ افطاز رأق ٝتٛز و ٝاظ
ٞیچ ٌٔ ٝ٘ٛثٙای حمٛلی تطذٛضزاض ٘ثٛزِٚ ،ی تا تهٛیة ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس  ٚتهٛیة افالٔیٝ
رٟا٘ی حمٛق تكط ،رأق ٝتیٗإِّّی فعْ ذٛز ضا زض رٟت حطوت ت ٝؾٕت  ٚؾٛی نّح ٚ
أٙیت پایساض ٘كاٖ زاز  ٚزض ایٗ ٔیاٖ ت٘ ٝمف تأٔیٗ ارتٕافی تا تٛر ٝت ٝإٞیت ٌ ٚؿتطٜ
ٔٛضٛفی آٖ ٘یع تٛرٝای ٚیػٜای قس تا رایی و ٝاظ تأٔیٗ ارتٕافی ٘ ٚمف فٕس ٜآٖ زض تطلطاضی
نّح  ٚأٙیت ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ اٞساف ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ٘اْ تطز ٜقس ( ٚ )10ایٗ أط تافج قس
تا فطآیٙس حمٛلیقسٖ  ٚرٟاٖقِٕٛی تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفٛٙاٖ یه حك تٙیازیٗ تكطی تا
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ـ تأٔیٗ ارتٕافی «پسیسٜای چٙس تقسی اؾت» ،یقٙی زاضای اتقاز ٔرتّف التهازی،
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تأٔیٗ ارتٕافی» پطزاذتٝا٘س فثاضتؿت اظ:
1ـ اعالمیٍ جُاوی حمًق بشز
ایٗ افالٔی ٝو ٝزض تاضید ز ٓٞزؾأثط ٔ 1948یالزی ٔٛضز پصیطـ لطاض ٌطفت ،ت ٝفٛٙاٖ
ؾٙس ٔازض حمٛق تكط٘ ،رؿتیٗ ؾٙس تیٗإِّّی اؾت و ٝزض ٔٛاضز  25 ٚ 23 ،22آٖ تأٔیٗ
ارتٕافی زض ٔف ْٟٛحمٛلی آٖ ،ت ٝفٛٙاٖ یه «حك تكطی رٟا٘كٕ »َٛت ٝضؾٕیت قٙاذتٝ
اؾت.
ٞط یه اظ ٔٛاز  23 ٚ 22افالٔی ،ٝاتتسا ت« ٝتیاٖ حك» ٔیپطزاظ٘س .زض ٔاز 22 ٜآٔس ٜاؾت:
«ٞط وؽ ت ٝفٛٙاٖ فض ٛارتٕاؿ اظ حك تأٔیٗ ارتٕافی تطذٛضزاض اؾت ٔ ٚزاظ اؾت تٚ ٝؾیّٝ
ٔؿافی ّٔی ٕٞ ٚىاضی تیٗإِّّی تا تٛر ٝت ٝؾاظٔاٖ  ٚأىا٘ات ٞط وكٛض ،حمٛق التهازی،
ازأٔ ٝاز« 23 ٜت ٝحك آظازی قغُ  ٚزضیافت ٔعز ٔؿاٚی زض ٔماتُ واض ٔؿاٚی تطای ٚ ٕٝٞ
حك تكىیُ اتحازی ٚ ٝؾٙسیىا رٟت زفاؿ اظ ٔٙافـ ذٛز تأویس ٔیوٙس» و ٝت٘ ٝؾط ٔیضؾس
پیفتیٙی ایٗ تساتیط حٕایتی زض ٔاز 23 ٜزض چاضچٛب تحمك ٔفاز ٔاز 22 ٜافالٔیٔ ٝیتاقس ٚ
ؾپؽ ٔاز 25 ٜافالٔی ،ٝزض تىٕیُ ٔٛاز  ،23 ٚ 22حسالُٞای اؾتا٘ساضزٞای حك تطذٛضزاضی اظ
تأٔیٗ ارتٕافی ضا ٔكرم ٔیٕ٘ایس ٔ ٚمطض ٔیزاضزٞ« :ط وؽ حك زاضز ؾغح ظ٘سٌا٘ی ا،ٚ
ؾالٔتی  ٚضفا ٜذٛز  ٚذا٘ٛازٜاـ ضا اظ حیج ذٛضانٔ ،ؿىٗ ٔ ٚطالثتٞای پعقىی  ٚذسٔات
الظْ ارتٕافی تأٔیٗ وٙسٕٞ .چٙیٗ حك زاضز و ٝزض ٔٛالـ تیىاضی ،تیٕاضی٘ ،مم افضا ،تیٌٜٛی،
پیطی یا زض تٕاْ ٔٛاضز زیٍطی و ٝت ٝفُّ ذاضد اظ اضاز ٜا٘ؿاٖٚ ،ؾایُ أطاض ٔقاـ اظ تیٗ ضفتٝ
تاقس ،اظ قطایظ آتطٙٔٚسا٘ ٝظ٘سٌی تطذٛضزاض قٛزٕٞ ».چٙیٗ زض ازأ ،ٝتٛر ٝذانی تٔ ٝازضاٖ ٚ
وٛزواٖ ٘یع ٔثص َٚزاقت ٚ ٝافالْ ٔیزاضزٔ« :ازضاٖ  ٚوٛزواٖ حك زاض٘س اظ وٕه ٔ ٚطالثت
ٔرهٛل تٟطٜٙٔس ق٘ٛس ،وٛزواٖ چ ٝتط احط اظزٚاد  ٚچ ٝتس ٖٚاظزٚاد ت ٝز٘یا آٔس ٜتاقٙس ،حك
زاض٘س و ٕٝٞ ٝاظ یه ٘ٛؿ حٕایت ارتٕافی تطذٛضزاض ق٘ٛس ».تٙاتطایٗ:
ـ افالٔی ٝت« ٝقٙاؾایی حك تأٔیٗ ارتٕافی» ت ٝفٛٙاٖ یه حك تكطی پطزاذت ٝاؾت  ٚتا
تیاٖ ایٗ حك ،زِٚتٞا ضا ت ٝتحمك حك تأٔیٗ ارتٕافی چ ٝزض زاذُ  ٚچ ٝاظ عطیك ٕٞىاضی
تیٗإِّّی زفٛت ٕ٘ٛز ٜاؾت.

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ذٛز ضا و ٝالظٔ ٝحیخیت  ٚتىأُ آظاز قرهیت اٚؾت تحمك تركس»  ٚزض
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اؾتٙاز ت ٝاؾٙاز تیٗإِّّی ٙٔ ٚغمٝای اضتما یاتسٟٓٔ ،تطیٗ ایٗ اؾٙاز و ٝت« ٝقٙاؾایی حك
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اؾت  ٚاظ پطزاذتٗ ت ٝرعئیات «چٍٍ٘ٛی اؾتفاز ٜاظ حك» ٕٞ ٚچٙیٗ «تضٕیٗ ارطای حك»
اقاض ٜای ٘كس ٜاؾت.
ـ زض افالٔی ،ٝفطز تكط ت ٝفٛٙاٖ شیحك تأٔیٗ ارتٕافی ٔٛضز حٕایت لطاض ٌطفت ٝاؾتِٚ ،ی
اظ عطف ٔماتُ ؤ ٝىّف ت ٝارطا  ٚتضٕیٗ حك ٔیتاقس یقٙی «زِٚتٞا» نحثتی تٔ ٝیاٖ
٘یأس ٜاؾت  ٚارطای حك ٔصوٛض زض لاِة ٘ٛفی پیكٟٙاز  ٚتٛنی ٝت ٝزِٚتٞا افالْ قس ٜاؾت.
ـ لیس «ٕٞىاضی تیٗإِّّی» زض ٔازٔ 22 ٜثیٗ ایٗ اؾت و ٝتأٔیٗ ارتٕافی تٟٙا یه ٔؿأِٝ
زاذّی (ّٔی) ٕ٘یتاقس ،تّى ٝتضٕیٗ آٖ ٘یاظٔٙس ت ٓٞ ٝیاضی ٕٞ ٚىاضی تیٗإِّّی ٔیتاقس.
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ـ اظ ٔاز 25 ٜانالحی ٝاؾتٙثاط ٔیقٛز وٙٔ ٝؾٛض افالٔی ٝرٟا٘ی اظ تأٔیٗ ارتٕافیٔ ،فْٟٛ
ذال آٖ اؾت ٘ ٝفاْ  ٚتیكتط تط تٟطٜٙٔسی افضای رأق ٝاظ ٔعایای التهازی زض ٍٙٞاْ تطٚظ
ٔكىالت تأویس زاضز (.)11
2ـ ممايلٍوامٍ شمارٌ  102ساسمان بیهالمللی کار
ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ،ت ٝفٛٙاٖ یه ٟ٘از تیٗإِّّی ٘مف حائع إٞیتی زض اضتما  ٚفیٙیت
تركیسٖ ت ٝحك تأٔیٗ ارتٕافی زاقت ٝاؾت ،ت ٝعٛضی و ٝایٗ ؾاظٔأٖ ،ماِ٘ٝٚأٞٝا ٚ
تٛنی٘ٝأٞٝای ٔتقسزی ضا ٘اؽط تط تأٔیٗ ارتٕافی تهٛیة ٕ٘ٛز ٜاؾت وٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞا
ٔماِ٘ٝٚأٔ( 102 ٝهٛب ؾاَ ٔ ).ْ 1952یتاقس و ٝپای ٚ ٝاؾاؼ حسالُٞای تأٔیٗ ارتٕافی
زض رٟاٖ قٙاذت ٝقس ٜاؾت .ایٗ ٔماِ٘ٝٚأ ٝو ٝزض ضاؾتای تٛنیٞٝای ٔٙسضد زض افالٔی1944 ٝ
فیالزِفیا تهٛیة ٌطزیس ،ت ٝفٛٙاٖ یه ؾٙس ٔٔ ٟٓطتٛط ت ٝؾیاؾت ٔكتطن تیٗإِّّی تطای
وّی ٝوكٛضٞا افٓ اظ حطٚتٕٙس ،فمیط ،پیكطفت ٚ ٝفمةٔا٘س ٜت ٝقٕاض ٔیضٚزٔ .ماِ٘ٝٚأٔ ٝصوٛض وٝ
حسالُاؾتا٘ساضزٞای تأٔیٗ ارتٕافی ضا تقییٗ ٕ٘ٛز ٜاؾت ،پایٞٝای وّی «تیٕٞٝای ارتٕافی»
« ٚوٕهٞای ارتٕافی» ضا ٔكرم ؾاذت ٚ ٝفال ٜٚتط «واضٌطاٖ ٔ ٚعزتٍیطاٖ» ،تیٍاٍ٘اٖ ضا ٘یع
زض تأٔیٗ تسا ْٚظ٘سٌی ذٛز احها وطز ٜاؾت .افع ٖٚتط آٖ ٞط وكٛض ضا زض ا٘تراب ضٚـ ازاضی ٚ
ٔاِی رٟت تطلطاضی تأٔیٗ ارتٕافی آظاز ٌصاقت ٝاؾت و ٝاتراش چٙیٗ ٔٛضقی ٘یع ٔٛرة
افعایف رطأت  ٚرؿاضت وكٛضٞایی ٌطزیس ٜو ٝزضنسز ایزاز ٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی ٞؿتٙس
(ٞ ،)12طچٙس تٛنیف زأ ٝٙانّی قٕٔ َٛماِ٘ٝٚأ ٝزض ٔٛضز ٔقیاضٞای حسالُ زض تأٔیٗ
ارتٕافی زاضای تأحیط ٌؿتطزٜای تٙٔ ٝؾٛض «ٔقیاضؾاظی» زض ایٗ ظٔی ٝٙتٛز ٜاؾت (احهای
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لطاض ٕ٘یزٞس ،تّى ٝت ٝتٛنیف عطحٞای ٔٛضز ٘ؾط ذٛز ٔیپطزاذت .اظ آ٘زا و ٝچٙیٗ تٛنیفی
اظ پٛیایی وافی تطای قٙاؾایی ٔراعطات ارتٕافی تطذٛضزاض ٘یؿتٕٔ ،ىٗ اؾت ؽطفیت وافی
تطای تٛؾق ٚ ٝپیكثطز پاؾدٞای رسیس ٔكىالت ارتٕافی ٘ٛؽٟٛضی ؤ ٝیتٛا٘ٙس زض آیٙس ٜتطٚظ
وٙٙس٘ ،ساقت ٝتاقس .زض ایٗ ضاؾتأ ،یتٛاٖ ت٘ ٝیاظ تٔ ٝطالثت تطای افطازی و ٝلازض ت ٝضٚیاضٚیی تا
ایٗ ٔكىالت رسیس ارتٕافی ٘یؿتٙس ،أقاٖ ٘ؾط زاقت ،چٙیٗ تٛنیفی اظ تأٔیٗ ارتٕافی
تٛؾظ ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ،حتی ٔیتٛا٘س ٔا٘قی تط ؾط ضاٚ ٜاضزوطزٖ ٔقیاضٞای حسالُ زض
حمٛق زاذّی تاقس ،ت ٝنٛضتی و٘ ٝتٛاٖ ٔكىالت ارتٕافی زیطیٝٙای ضا و ٝزض رأقٚ ٝرٛز
زاقتٝا٘س ضا زض ظٔطٔ ٜراعطات ارتٕافی لّٕساز وطز ،زض ایٗ ذهٛل ٔیتٛاٖ ت ٝقٕاضی اظ
وكٛضٞا اقاض ٜزاقت و ٝتٕٟیساتی ضا زض لاِة حٕایتٞای ٔاِی اظ زا٘فآٔٛظاٖ یا ٔؿتأرطاٖ تٝ
تا ٚرٛز تالـ ٔؿتٕط ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واضٔ ،تأؾفا٘ٛٙٞ ٝظ تؿیاضی اظ وكٛضٞآٟٔ ،تطیٗ
ٔماِ٘ٝٚأ ٝایٗ ؾاظٔاٖ یقٙی ٔماِ٘ٝٚأ ٝقٕاض 102 ٜضا ت ٝتهٛیة ٘طؾا٘سٜا٘س و ٝزض ایٗ ٔیاٖ
تطذی اظ وكٛضٞای تٛؾقٝیافتٔ ٝا٘ٙس آٔطیىا  ٚوا٘ازا ت ٝچكٓ ٔیذٛضز ،زض تیٗ وكٛضٞای
اؾالٔی تٟٙا ز ٚوكٛض تطویِ ٚ ٝیثی ٔیتاقٙس ؤ ٝثازضت ت ٝتهٛیة ایٗ ٔماِ٘ٝٚإٔٛ٘ ٝزٚ ٜ
ٌاْٞای فّٕی ٔؤحطی زض ضاؾتای تطآٚضزٜقسٖ ایٗ حك تطزاقتٝا٘سٔ .تأؾفا٘ ٝرٕٟٛضی اؾالٔی
ایطاٖ تا ٚرٛز تهطیح حك تأٔیٗ ارتٕافی زض انُ  29لا٘ ٖٛاؾاؾی تاو ٖٛٙایٗ ٔماِ٘ٝٚأ ٝضا
أضا ٘ىطز ٜاؾت.
پؽ اظ تهٛیة ٔماِ٘ٝٚأ ،102 ٝتطلطاضی ٔقیاضٞایی ت ٝنٛضت پای ٚ ٝضٛاتظ حسالُ زض
ظٔی ٝٙتأٔیٗ ارتٕافیٔ ،ماِ٘ٝٚأ ٚ ٝتٛنیٞٝای زیٍطی ت ٝتهٛیة ضؾیس ٜاؾت وٞ ٝسف اظ آٖٞا
تىٕیُ ٔماِ٘ٝٚأٞٝای پیكیٗ یا تزسیس ٘ؾط زض آٖٞا تٛز ٜاؾت  ٚتطذی ٘یع ٔقیاضٞای تاالتط اظ
ضٛاتظ حسالُ ٔٙسضد زض ٔماِ٘ٝأ ٝقٕاض 102 ٜضا ٔغطح ٕ٘ٛزٜا٘س ،ت ٝعٛض ٔخأَ ،ا٘ٙس
ٔماِ٘ٝٚأ ٝقٕاضٔ( 118 ٜهٛب  ).ْ 1962زض ٔٛضز حٕایت یىؿاٖ  ٚتطاتط اظ «اتثاؿ تیٍا٘»ٝ
ٕٞا٘ٙس اتثاؿ زاذّی زض تٟطٜٙٔسی اظ تأٔیٗ ارتٕافی  ٚحٕایتٞای ٘اقی اظ آٖ( ،اِثت ٝاتثاؿ
تیٍا٘ٝای و ٝوكٛض ٔتثٛؿ آٖٞا تٔ ٝماِ٘ٝٚأّٔ ٝحك قس ٜتاقس).

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

فٛٙاٖ رعء الیٙفىی اظ تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝحؿاب ٔیآٚض٘س (.)13
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عطحٞای ٌ٘ٝا٘ ٝحٕایت)ٔ ،ـٞصا ایٗ ٔماِ٘ٝٚأ٘ ٝیع تٛنیف ٔحتٛای تأٔیٗ ارتٕافی ضا ٔس ٘ؾط
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ٔطتٛط ت ٝتطلطاضی ٔؿتٕطی زض نٛضت ٚلٛؿ حٛازث ٘اقی اظ واض  ٚتیٕاضیٞای قغّی،
ٔماِ٘ٝٚأ ٚ 128 ٝتٛنی٘ٝأٔ ).ْ 1967( 121 ٝطتٛط تٔ ٝؿتٕطیٞای اظ واضافتازٌی ،پیطی ٚ
ٔطي ٔؿؤ َٚذا٘ٛازٔ ،ٜماِ٘ٝٚأ ٚ 130 ٝتٛنی٘ٝأٔ ).ْ 1969( 138 ٝطتٛط ت ٝذسٔات زضٔا٘ی
 ٚغطأت تیٕاضیٔ ،ماِ٘ٝٚأ ).ْ 1982( 157 ٝزض ٔٛضز حفؼ ٔعایا  ٚحمٛق ٘اقی اظ تأٔیٗ
ارتٕافی ،تٛنی٘ٝأ ٝقٕاضٔ ).ْ 1983( 167 ٜىُٕ ٔماِ٘ٝٚأ 157 ٝزض ٔٛضز تأٔیٗ ارتٕافی،
ٔماِ٘ٝٚأ ٚ 168 ٝتٛنی٘ٝأ ).ْ 1988( 176 ٝزض ٔٛضز ٔؿتٕطی تیىاضیٔ ،ماِ٘ٝٚأٚ 183 ٝ
تٛنی٘ٝأ ).ْ 2000( 191 ٝزض ٔٛضز حٕایتٞای ظایٕاٖ ٚتاضزاضی ،تٛنی٘ٝأ).ْ 2012( 202 ٝ
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

زضٔٛضز وف حٕایتٞای ارتٕافی اؾت.
ت ٝعٛض وّی ،زض ٞطیه اظ ٔماِ٘ٝٚأ ٚ ٝتٛنی٘ٝأٞٝا ،ؾقی ٌطزیس ٜضا ٜحُٞای اضائٝقسٜ
لاتّیت ا٘قغاف تؿیاض زاقت ٝتاقس تا وكٛضٞای ٔرتّف تتٛا٘ٙس تا تٛر ٝت ٝقطایظ التهازی ٚ
ارتٕافی ذٛز ،ضٚـ ٔٙاؾة ضا ا٘تراب ٕ٘ایٙس.
3ـ میثاق بیهالمللی حمًق التصادی ،اجتماعی ي فزَىگی ( International Covent

)on Economic Social and Cultural Rights, 1966
ایٗ ٔیخاق و ٝزض  16زؾأثط  1966ت ٝتهٛیة ٔزٕـ فٕٔٛی ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ضؾیسٜ
اؾت ،ؾٙسی اؾت و ٝزض آٖ حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی افطاز تكط و ٝحك تأٔیٗ
ارتٕافی ٘یع اظ رّٕ ٝایٗ حمٛق ٔیتاقسٛٔ ،ضز قٙاؾایی تیٗإِّّی لطاض ٌطفت ٝاؾت ،ایٗ ؾٙس
ٟٔٓتطیٗ ؾٙس زض ذهٛل حك تط تأٔیٗ ارتٕافی ٔحؿٛب ٔیقٛز و ٝفّؿف ٝایزازی آٖ ت ٝزٚ
زِیُ فٕس ٜتٛز ٜاؾت :یىی ایٗو ٝافالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط وّیات حمٛق ٔىتؿث ٝآٖٞا ضا
ٔغطح وطز ٜاؾت  ٚزض ارطای ٞطیه٘ ،یاظٔٙس تثییٗ  ٚتفؿیط اؾت؛ ز ْٚایٗو ٝافالٔی ٝرٟا٘ی
حمٛق تكط اظ ضٕا٘ت ارطای الظٔی تطذٛضزاض ٕ٘یتاقس  ٚفّیضغٓ إٞیت تاضیری  ٚؾیاؾی وٝ
زاضاؾت ،ت ٝذٛزی ذٛز اظ افتثاض حمٛلی تطذٛضزاض ٘یؿت ،ظیطا ٘ ٝتضٕیٙاتی ت٘ ٝفـ ذٛز زض
تطزاضز  ٝ٘ ٚضٕا٘ت ارطایی فّی ٝوكٛضٞا٘ ،تیز ٝایٗو ٝافالٔیٔ ٝا٘ٙس ؾایط افالٔیٞٝای انِٛی
ٔزٕـ فالس اضظـ حمٛلی اؾت (ِ ،)14صا وٕیؿی ٖٛحمٛق تكط تا تسٚیٗ ٔیخاق حمٛق ٔس٘ی،
ؾیاؾی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیخاق حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ایٗ ٘مهاٖ ضا ٔطتفـ ٕ٘ٛز .حك
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی زض ٔاز ٚ 9 ٜتٙس ٔ 1ازٔ 11 ٜیخاق ت ٝنطاحت تیاٖ قس ٜاؾت ،زض
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ؾایط ٔماِ٘ٝأٞٝا  ٚتٛنی٘ٝأٞٝا فثاضتٙس اظٔ :ماِ٘ٝٚأ ٚ 121 ٝتٛنی٘ٝأٔ ٝىُٕ ().ْ 1964
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ٔیقٙاؾٙس»  ٚزض تٙس ٔ 1از٘ 11 ٜیع وكٛضٞای ٔتقٟس حك ٞط وؽ ضا ت ٝزاقتٗ ؾغح ظ٘سٌی
وافی تطای ذٛز  ٚذا٘ٛازٜاـ قأُ ذٛضان  ٚپٛقان ٔ ٚؿىٗ وافی ٕٞچٙیٗ تٟثٛز ٔساْٚ
قطایظ ظ٘سٌی ت ٝضؾٕیت ٔیقٙاؾٙس  ٚتٙٔ ٝؾٛض تأٔیٗ تحمك ایٗ حك تساتیط ٔمتضی اتراش
ذٛاٙٞس وطز  ٚاظ ایٗ ِحاػ إٞیت اؾاؾی ٕٞىاضی تیٗإِّّی تط اؾاؼ ضضایت آٖٞا ضا لثَٛ
زاض٘سٛٔ ».از زیٍط ؤ ٝطتٛط ت ٝحك تأٔیٗ ارتٕافی ٔیتاقس ،فثاضتٙس اظٛٔ :از ٔ 7 ٚ 6یخاق ،زض
ٔٛضز واضٌطاٖ (حك واض  ٚقطایظ واض)ٔ ،از( 10 ٜتٙس ز ،)ْٚزض ٔٛضز حٕایت ٔازضاٖ زض زٚضاٖ
ظایٕاٖ ٔ ٚطذهی  ٚتٟطٜٙٔسی اظ ٔعایای تأٔیٗ ارتٕافی زض زٚض ٜتاضزاضیٔ ،از ،12 ٜزض ٔٛضز
اؾتفاز ٜافطاز اظ تٟتطیٗ ٚضـ ؾالٔت رؿٕی  ٚضٚحی اظ عطیك تٟثٛز ٚضقیت تٟساقتی ٚ
پیكٍیطی ٔ ٚقاِز ٝتیٕاضیٞا  ٚایزاز  ٚقطایظ ٔٙاؾة تطای ٔقاِز ٚ ٝوٕهٞای پعقىی تطای
تٙاتطایٗ تثییٗ حك تأٔیٗ ارتٕافی زض ٔیخاق اظ ِحاػ ٘ىات شیُ لاتُ تأُٔ ٔیتاقس:
ـ ٔیخاق ٘یع ٕٞا٘ٙس افالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط فمظ ت« ٝتیاٖ حك» پطزاذت ٚ ٝزض ٔاز9 ٜ
وٙٔ ٝحهطاً ایٗ حك ضا قٙاؾایی ٕ٘ٛز ،ٜاقاضٜای ت٘ ٝح ٜٛارطای آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تىّیف زِٚتٞا
 ٚیا ٕٞىاضی آٖٞا اقاضٜای ٕ٘ٛٙز ٜاؾت.
ـ زض ٔیخاق ،حك تأٔیٗ ارتٕافی ،زض ظٔط ٜؾایط حكٞای ضفاٞی تكط ٔغطح قس ٜاؾت.
ـ زض ٔازٔ 9 ٜیخاق تطذالف ٔاز 22 ٜافالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط ،شوطی اظ «ٕٞىاضیٞای
تیٗإِّّی» زض تأٔیٗ  ٚتٛؾق ٝحك ٔصوٛض ت ٝفُٕ ٘یأس ٜاؾت و ٝت٘ ٝؾط ٔیضؾس فّت ایٗ أط
فسْ تٕایُ وكٛضٞای تٛؾقٝیافت ٝت ٝحٕایت اظ وكٛضٞای ٔحط ٚ ْٚفمیط تاقس ،زض ایٗ ذهٛل
یىی اظ حمٛلسا٘اٖ ایطاٖ تط ایٗ فمیسٜا٘س و« :ٝضٚقٗ اؾت و ٝوكٛضٞای تٛؾقٝیافت ٝو٘ ٝمف
انّی ٔ ٚحٛضی زض تسٚیٗ پیف٘ٛیؽ اِٚی ٚ ٝتهٛیة ٟ٘ایی ایٗ ؾٙس ٔحٛضی ضفاٞی زاقتٙس،
تاٛٞـتط اظ آٖ تٛزٜا٘س و ٝاِعأات حمٛلی زض وٕه ت ٝوكٛضٞای فمیط ضا تط التهاز حطٚتٕٙس
ذٛز تحٕیُ وٙٙس ،اؾاؾاً تاضید ٘یٓ لطٖ ٌصقت ٝت ٝذٛتی ٘كاٍ٘ط آٖ اؾت و ٝوكٛضٞای تٛؾقٝ
یافتٞ ٝطٌع ت ٝعٛضی رسی زض پی حُ ٔكىُ تیٗإِّّی فمط  ٚواؾتٗ قىاف تیٗ وكٛضٞای
فمیط  ٚغٙی ٘ثٛزٜا٘س» (.)15

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

ٔ ٕٝٞطزْ زض نٛضت ٔثتالقسٖ ت ٝتیٕاضی ٔیتاقس.
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ٔازٔ 9 ٜیخاق «وكٛضٞای ٔتقٟس تٔ ٝیخاق ،حمٛق ٞط قرم ضا ت ٝتأٔیٗ ارتٕافی ت ٝضؾٕیت
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قطایظ ظ٘سٌی ا٘ؿاٖٞا ،آٖٞا ضا ٔتقٟس ت ٝاتراش تساتیط الظْ ٕ٘ٛزِٚ ،ٜی زض ایٗ ٔاز ٚ ٜیا ؾایط
ٔٛاز زض ذهٛل تٟثٛز ٔقیكت ظ٘سٌیٛ٘ ،ؿ تساتیط  ٚچٍٍ٘ٛی ارطای آٖ ضا تیاٖ ٕ٘ٛٙز ٜاؾت.
اظ ایٗ ض ٚوٕیت ٝتیٗإِّّی حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس زض
تفؿیطی و ٝاظ ٔازٔ 9 ٜیخاق زض قٕاضٔ 19 ٜهٛب ٛ٘ 23أثط  2007ت ٝفُٕ آٚضز ،ٜذأل ٔصوٛض
ضا تطعطف ٕ٘ٛز ٚ ٜنطاحتاً ،تأٔیٗ ارتٕافی ضا زض ظٔط ٜحمٛق تٙیازیٗ تكط افالْ ٕ٘ٛز ٚ ٜاؽٟاض
ٔیزاضز« :ظٔا٘ی و ٝافطاز تا قطایغی ٔٛارٔ ٝیق٘ٛس و ٝآٖٞا ضا اظ أىاٖ تطذٛضزاضی اظ حمٛق
ت ٝضؾٕیتقٙاذتٝقس ٜآٖٞا زض ایٗ ٔیخاق ٔحط ْٚوٙس ،حك تط تأٔیٗ ارتٕافی زاضای إٞیت
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

تٙیازیٙی تٙٔ ٝؾٛض پاؾساضی اظ وطأت شاتی تٕأی افطاز تكط ذٛاٞس تٛز ».تٙاتطایٗ حك
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی زضتطزاض٘س ٜحك تطذٛضزاضی اظ ٔعایای ٘مسی یا غیط ٘مسی ،تسٖٚ
تثقیض  ٚتٙٔ ٝؾٛض حٕایت اظ افطاز زض ٔماتُ فمساٖ زضآٔسٞای حانُ اظ واض ت ٝزِیُ تیٕاضی ،اظ
واضافتازٌی ،تچٝزاضقسٖ ،حٛازث ٘اقی اظ واض ،تیىاضی ،ؾإِٙسی یا فٛت یىی اظ افضای
ذا٘ٛاز ،ٜفسْ أىاٖ زؾتطؾی ت ٝذسٔات ؾالٔت ،فسْ حٕایت وافی ذا٘ٛاز ٜاظ فطظ٘ساٖ  ٚافطاز
تحت تىّفُ ٔیتاقسٕٞ .چٙیٗ ٔازٔ 9 ٜیخاق ٘كاٍ٘ط آٖ اؾت ٔقیاضٞایی و ٝتایس تٙٔ ٝؾٛض
فطآٞوطزٖ ٔعایای تأٔیٗ ارتٕافی ٔٛضز اؾتفازٚ ٜالـ ق٘ٛس ٘ثایس ت ٝنٛضت «ٔضیك» تقطیف
ق٘ٛس  ٚتایس حسالُ تطذٛضزاضی تٕأی افطاز ضا اظ ایٗ حك تكطی تضٕیٗ وٙٙس ،ایٗ ٔقیاضٞا
ٔیتٛا٘ٙس قأُ ٔٛاضز ظیط تاقٙس:
ـ عطحٞای تیٕٝای یا ٔثتٙی تط حك تیٕٔ ،ٝا٘ٙس تیٕٞٝای ارتٕافی ،ایٗ عطحٞا ٔؿتّعْ اذص
حك تیٕ ٝارثاضی اظ شی٘فقاٖ ،واضفطٔایاٖ  ٚتطذی اٚلات ٘یع اظ زِٚتٞا تا پطزاذت ٔعایا ٚ
ٞعیٞٝٙای ارطایی اظ عطیك یه نٙسٚق ٔكتطن اؾت .زض وكٛض ٔا ،ایٗ عطح زض ز ٚؾغح
تیٕٞٝای ٍٕٞا٘ی  ٚتىٕیّی ارطا ٔیٌطزز .زض تیٍٕٕٞ ٝا٘ی تٛٔ ٝرة لا٘ ٖٛتیٍٕٕٞ ٝا٘ی
(ٔهٛب  1371ـ ٚ ).لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی (ٔهٛب  1354ـ ).تیٕ ٝافطاز ٔكٕ َٛت٘ ٝحٛ
«ارثاضی» اؾتِٚ ،ی زض عطح تیٕ ٝتىٕیّی ،فال ٜٚتط ؾغح ذسٔات تیٍٕٕٞ ٝا٘ی ،تا ا٘قماز
لطاضزازٞای ا٘فطازی یا ٌطٞٚی ٔاتیٗ تیٕ ٝقس ٚ ٜتیٌٕٝط  ٚپطزاذت حك تیٕ ،ٝحٕایت تیٕٝای
ا٘زاْ ٔیپصیطز  ٚزِٚت زض لثاَ آٖ تقٟس ٔاِی ٘ساضز ،أا ٔىّف ت ٝپكتیثا٘ی حمٛلی  ٚلا٘٘ٛی اظ
ایٗ تیٕٔ ٝیتاقس.
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ـ ٔیخاق زض ٔاز ،11 ٜزض تیاٖ تقٟس زِٚتٞا تطای «اتراش تساتیط ٔمتضی» تطای تٟثٛز ٔساْٚ
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أسازی تٛؾظ تطذی ؾاظٔاٖٞا ٟ٘ ٚازٞای زِٚتی  ٚغیط زِٚتی ا٘زاْ ٔیپصیطز و ٝزض لاٖ٘ٛ
ؾاذتاض ٘ ٚؾاْ رأـ ضفا ٚ ٜتأٔیٗ ارتٕافی (ٔهٛب  )1383/2/21زض وٙاض عطحٞای تیٕٝای،
ٔٛضز حٕایت لاٍ٘٘ٛصاض لطاض ٌطفت ٝاؾت یا عطحٞای ذال ٔؿافست ارتٕافی (ؤ ٝعایا ت ٝافطاز
٘یاظٔٙس ت ٝآٖ افغاء ٔیقٛز).
وٕیت ٝزض ازأ ٝاققاض ٔیزاضز« :حك تط تأٔیٗ ارتٕافی لٛیاً ٔٛضز تأییس حمٛق تیٗإِّّی
لطاض ٌطفت ٝاؾت ،اتقاز حمٛلی تكطی تأٔیٗ ارتٕافی نطاحتاً زض افالٔی ٝفیالزِفیا ().ْ 1944
ؤ ٝؿتّعْ ٌؿتطـ ٔقیاضٞای تأٔیٗ ارتٕافی تٙٔ ٝؾٛض تضٕیٗ زضآٔس پای ٝتطای تٕأی افطاز
٘یاظٔٙس ت ٝایٗ حٕایت ٔ ٚطالثتٞای پعقىی ٍٕٞا٘ی تٛز ،لیس قس ٜاؾت ( .)16تأٔیٗ ارتٕافی
ت ٝفٛٙاٖ یه حك تكطی زض افالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط ( )17ت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝقس ٜاؾت
تكط ٘یع شوط قسٜا٘س (.)19
زض ؾاَ  ٚ 2001زض وٙفطا٘ؽ تیٗإِّّی واض ؤ ٝتكىُ اظ ٕ٘ایٙسٌاٖ زِٚتٞا  ٚواضفطٔایاٖ
 ٚواضٌطاٖ تٛز ،ایٗ ٔغّة ٔٛضز اشفاٖ لطاض ٌطفت و ٝتأٔیٗ ارتٕافی حك تٙیازیٗ تكط ٚ ٚؾیّٝ
الظْ تطای ایزاز ٕٞثؿتٍی ارتٕافی اؾت».
4ـ کىًاوسیًنَای بیهالمللی
ٞطچٙس افالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط ٔ ٚیخاق حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ٔ ٚماِ٘ٝٚأٝ
 102ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ت ٝفٛٙاٖ اؾٙاز انّی  ٚاؾاؾی ٔطتٛط ت« ٝحك تأٔیٗ ارتٕافی»
ٔیتاقٙسِٚ ،ی اؾٙاز تیٗإِّّی زیٍطی ٘یع ٚرٛز زاض٘س و ٝزض ضاؾتای تأویس تط حك تأٔیٗ
ارتٕافی افطاز تكط  ٚیا چٍٍ٘ٛی اؾتفازٔ ٜغّٛب آ٘اٖ اظ ٔعایا  ٚحٕایتٞای ایٗ حك ٚضـ ٚ
تهٛیة قسٜا٘س وٛٔ ٝرة تحىیٓ پایٞٝای آٖ قسٜا٘س .ایٗ اؾٙاز و ٝتحت فٛٙاٖ وٛٙا٘ؿیٖٞٛای
تیٗإِّّی ٔغطح ٔیتاقٙس ،فثاضتٙس اظ:
 -4-1کىًاوسیًن رفع کلیٍ اشکال تبعیض وژادی :زض ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛحك تأٔیٗ
ارتٕافی «تس ٖٚتثقیض» ت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝقس ٜاؾت  ٚنطاحتاً افالْ ٔیٕ٘ایس« :زِٚتٞای
فض ٛتایس تثقیض ٘ػازی ضا زض  ٕٝٞاقىاِف ٕٔٛٙؿ ّٔ ٚغی وٙٙس  ٚحك ٞط وؽ ت ٝتطاتطی زض
پیكٍا ٜلا٘ ،ٖٛتٚ ٝیػ ٜزض تطذٛضزاضی اظ حك تٟساقت (ؾالٔت فٕٔٛی)ٔ ،طالة زضٔا٘ی ،تأٔیٗ

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

( .)18ایٗ حك ٔتقالثاً زض ٔقاٞسات تیٗإِّّی حمٛق تكطی زیٍط ٔ ٚقاٞسات ٔٙغمٝای حمٛق
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ـ عطحٞای غیط حك تیٕٝای ،ایٗ عطح زض وكٛض ٔا زض لاِة ٘ؾاْ غیط تیٕٝای (حٕایتی) ٚ
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تضٕیٗ وٙٙس» (.)20
 -4-2کىًاوسیًن الغای کلیٍ اشکال تبعیض علیٍ سوان :زض ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛت ٝحك
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی ظ٘اٖ تأویس قس ٜاؾت« :ظ٘اٖ اظ حك تأٔیٗ ارتٕافی تٚ ٝیػ ٜزض
ٔٛاضز تاظ٘كؿتٍی ،تیٕاضی ،تیىاضی ،اظواضافتازٌی ،ؾاِرٛضزٌی  ٚزیٍط ٔٛاضز فسْ تٛا٘ایی تطای
واض ٘ ٚیع حك ٔطذهی تا حمٛق تطذٛضزاض٘س» (.)21
 -4-3کىًاوسیًن حمًق کًدن :ایٗ ؾٙس تا تأویس تط حك تأٔیٗ ارتٕافی وٛزواٖ ٔمطض
ٔیزاضز« :زِٚتٞای فض ٛتایس حك ٞط وٛزن ت ٝتٟطٜٙٔسی اظ تأٔیٗ ارتٕافی قأُ تیٕٞٝای
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

ارتٕافی ضا ت ٝضؾٕیت قٙاذت ٚ ٝالسأات ضطٚضی تطای زؾتیاتی ت ٝتحمك وأُ ایٗ حك تط
اؾاؼ حمٛق ّٔیقاٖ ضا اتراش وٙٙس» ( .)22پصیطـ حك تأٔیٗ ارتٕافی تطای وٛزواٖ تٛ٘ ٝفی
تىأُ حمٛق تأٔیٗ ارتٕافی ضا ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝتٕأی افطاز ا٘ؿاٖ حتی وٛزواٖ ٘یع ٔكَٕٛ
حٕایتٞای تأٔیٗ ارتٕافی لطاض زاض٘س.
 -4-4کىًاوسیًن بیهالمللی حمایت اس حمًق افزاد دارای معلًلیت :زض ایٗ ؾٙس
افطاز ٔقّ٘ َٛیع فاضك اظ ٔكىُ رؿٕا٘ی و ٝزاض٘س ،ت ٝفٛٙاٖ ٘ٛؿ تكط ٕٞا٘ٙس ؾایط افطاز اظ
ٔؿتحك تطذٛضزاضی اظ حك تأٔیٗ ٔیتاقٙس (.)23
 -4-5کىًاوسیًن بیهالمللی حمایت اس حمًق تمامی کارگزان مُاجز ي خاوًادٌَای
آوان :تا تٛر ٝت ٝایٗو ٝیىی اظ زغسغٞٝای انّی واضٌطاٖ ٟٔارط ت ٝوكٛضٞای ٕٞؿای ٚ ٝیا ؾایط
وكٛضٞای زٚضزؾتٛٔ ،ار ٟٝتا تیٕاضی  ٚذغطات ارتٕافی ٔ ٚكىالت التهازی ٔیتاقسِ ،صا زض
ایٗ وٛٙا٘ؿیٛٔ ٖٛضٛؿ حٕایت اظ ایٗ واضٌطاٖ زض تطذٛضزاضی اظ ٔعایای حك تأٔیٗ ارتٕافی
ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفت ٝاؾت (.)24
5ـ اسىاد مىطمٍای
یىی اظ فٛأُ ضقس  ٚتىأُ تأٔیٗ ارتٕافی زض لاِة یه حك تكطی ٕٞ ٚچٙیٗ اتتىاض ٚ
ذاللیت زِٚتٞا زض ارطای تط٘أٞٝای تأٔیٗ ارتٕافی تا اتراش قیٜٞٛای رسیس زض ٘ؾاْ تأٔیٗ
ارتٕافی تٙؾیٓ  ٚتهٛیة اؾٙاز ٔٙغمٝای زض تقٕیٓ ٌ ٚؿتطـ ٔعایا  ٚحٕایتٞای تأٔیٗ
ارتٕافی ٔیتاقس ،ایٗ اؾٙاز فثاضتٙس اظ:
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ارتٕافی  ٚذسٔات ارتٕافی ضا تس ٖٚتفاٚت اظ حیج ٘ػاز ،ضً٘ پٛؾت ،یا ضیكّٔ ٝی یا لٔٛی
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«فٟس٘أ ٝاضٚپایی حمٛق ارتٕافی» ٘یع ٘أیسٔ ٜیقٛز ،اظ اؾٙاز ٔ ٟٓزض ظٔی ٝٙپصیطـ ٔمطضات
پیكطفتٔ ٝطتٛط ت ٝحمٛق تٙیازیٗ تكٕاض ٔیضٚز .تط اؾاؼ ٔازٙٔ 12 ٜكٛض« :تا ٞسف تضٕیٗ
ارطای ٔؤحط حك تأٔیٗ ارتٕافی ،عطفیٗ ٔتقاٞس ت ٝایزاز یا اتمای یه ٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی تٝ
ٔٙؾٛض تحمك یه ؾغح ٔٛر ٝتأٔیٗ ارتٕافی ،حسالُ تطاتط تا ؾغح ٔمطض تا ٔماِ٘ٝٚأ ٝقٕاضٜ
 102ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض  ٚتالـ تطای اضتمای تسضیزی ٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝیه ؾغح
تاالتط ٔتقٟس ٔیق٘ٛس (.)25
 -5-2عُدوامٍ اتحادیٍ اريپا ( :)Treaty of European Union, T.E.Uفٟس٘أٝ
اتحازی ٝاضٚپا ،اتتسا زض تاضید  1957/3/25تط اؾاؼ لطاضزاز پیٕاٖ ضْ ،تا ٔكاضوت قف وكٛض
ٔؤؾؽ اضٚپایی أضا قس ،ؾپؽ ت ٝتكىیُ ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی التهازی اضٚپا الساْ ٌطزیس  ٚزض
 1992زض «ٔاؾتطیرت» تا أضای پیٕا٘یٌ ،اْ اؾاؾی ت ٝؾٛی ٚحست اضٚپا ٚ ٚاحس پِٛی
ٔكتطن تطزاقت  ٚتا ا٘ضٕاْ پطٚتىّی تا ٘اْ «ؾیاؾت ارتٕافی» ِع ْٚتأٔیٗ «حٕایت
ارتٕافی» وأّی ضا ٔمطض ؾاذت .یىی اظ اٞساف زِٚتٞای ٔتقاٞس زض فٟس٘أ ٝاتحازی ٝاضٚپا،
«ایزاز تأٔیٗ حٕایت وأُ ارتٕافی ٔطزْ» ٔیتاقس و ٝزض ترف تأٔیٗ ارتٕافی حٕایتٞای
ذانی ضا تطای واضٌطاٖ  ٚذا٘ٛاز ٜآ٘اٖ ٕٞ ٚچٙیٗ فسْ افٕاَ تثقیض زض ٘ؾط ٌطفت ٝاؾت .ایٗ
حٕایت قأُ آظازی تطزز افطازٔ ،راعطات ارتٕافی ،فسْ حصف ؾاتم ٝواض زض ٔٛلـ تغییط ٔحُ
اقتغاَ ،ازأ ٚ ٝاؾتٕطاض ٚضقیت وٕه  ٚحٕایت حتی زض ظٔاٖ الأت زض وكٛض زیٍط ،تطذٛضزاضی
ٌؿتطز ٜافطاز ذا٘ٛاز ٜواضٌطاٖ اظ وٕهٞای ارتٕافی  ٚایزاز ٕٞاٍٙٞی زض ٔمطضات وكٛضٞای
فضٔ ٛیقٛز (.)26
 -5-3عُدوامٍ اريپایی تأمیه اجتماعی ( 1972م :).تٛٔ ٝرة ایٗ ؾٙس ،وكٛضٞای
اضٚپایی ٔتقٟس قسٜا٘س تا زض ذهٛل تطذی حٛازث  ٚذغطات ٔا٘ٙس تیٕاضی ،ظایٕاٖ٘ ،مض فضٛ
(ٔقِّٛیت) ،ؾإِٙسی ،حٛازث واض ،تیٕاضیٞای قغّی تیىاضی ،وٕه فایّٙٔٝسی  ٚوٕه ٞعیٝٙ
فٛت حٕایت ٌؿتطزٜای ت ٝفُٕ آٚض٘س .ایٗ پیٕاٖ٘أ ٝذٛاؾتاض آٖ اؾت و ٕٝٞ ٝافضای اتحازیٝ
اضٚپایی تحت چتط حٕایتی تأٔیٗ ارتٕافی لطاض تٍیط٘س .فال ٜٚتط آٖ ،ایٗ حك ضا تطای افطازی وٝ
ٟٔارط تٛز ٜیا تثق ٝوكٛضٞای اضٚپایی ٘یؿتٙسٛٔ ،ضز قٙاؾایی لطاض زاز ٜاؾتٔ .ضاف تط آٖ

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

ؾٔ ٝمغـ ظٔا٘ی تا افعایف أضا  ٚتغییط ٘اْ ذٛز ت ٝتاظاض ٔكتطن اضٚپایی ؾطا٘زاْ زض ؾاَ
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ارتٕافی ،یىی زیٍط اظ انِٛی ٔیتاقس و ٝایٗ پیٕاٖ٘أ ٝاظ افضای اتحازی ٝاضٚپایی ذٛاٞس ٚ
ذٛاؾتاض ایٗ اؾت وٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛتثقیضی زض ایٗ ٔٛضز ارطا ٘كٛز .ایٗ ٔٛضٛؿ ت ٝلسضی تاإٞیت
اؾت و ٝزیٛاٖ زازٌؿتطی اضٚپایی اظ وكٛضٞای اضٚپایی ذٛاؾت ٝحتی اظ تثقیض پٟٙاٖ ٓٞ
٘ؿثت تٟٔ ٝارطاٖ  ٚتیتاتقیتٞا ذٛززاضی ت ٝفُٕ آیس ( .)27اؾٙازی و ٝزض ضاتغ ٝتا حك تأٔیٗ
ارتٕافی ٞؿتٙس تٛ٘ ٝفی ٔماِ٘ٝٚأٞٝای ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ضا ٔثٙای ذٛز لطاض ٔیزٙٞس ،أا
ایٗ پیٕاٖ٘أ ٝت ٝعٛض نطیح افالْ ٔیوٙس و ٝاؾٙاز ؾاظٔاٖ واض تٞ ٝیچٚر ٝزض ایٗ پیٕاٖ٘أٝ
تأحیط ٘ساضز ،اظ ایٗ ض ٚتا زیٍط اؾٙاز ٔتٕایع ٔیتاقس (.)28
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

 -5-4کىًاوسیًن آمزیکایی حمًق بشزٙٔ :كٛض ؾاظٔاٖ وكٛضٞای آٔطیىایی ()OAS
زض ٕٟ٘یٗ وٙفطا٘ؽ تیٗإِّّی وكٛضٞای آٔطیىایی و ٝزض تٌٛٛتا (وّٕثیا)  ٚزض ؾاَ 1948
تطٌعاض قس ،ت ٝتهٛیة ضؾیس .زض ٕٞاٖ وٙفطا٘ؽ وكٛضٞای ٔٙغم ٝآٔطیىا ،افالٔی ٝآٔطیىایی
حمٛق  ٚتىاِیف ا٘ؿاٖ ضا و ٝزض اٍ٘یعٞ ٚ ٜسف ٔا٘ٙس افالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط ُّٔ ٔتحس
ٔیتاقس ،قف ٔا ٜپیف اظ افالٔی ٝرٟا٘ی ت ٝتهٛیة ضؾا٘س٘س ( .)29ایٗ پیٕاٖ٘أ ٝزض ٔاز26 ٜ
ذٛز ،فال ٜٚتط آ٘ى ٝاظ وكٛضٞای آٔطیىایی ٔیذٛاٞس و ٝزض رٟت اضتمای حمٛق التهازی،
ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ٌاْ تطزاض٘س ،زؾتٛضاِقُٕ پیكثطز ایٗ حمٛق ضا ت ٝپیٕاٖٞای زیٍط ٔقغٛف
ٔیوٙس .اظ ایٗ ض ٚوٛٙا٘ؿی ٖٛآٔطیىایی حمٛق تكط ،زض ؾاَ  1988پطٚتىّی ضا زض ٔٛضز ضفایت
حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی زض ؾاٖؾاِٛازٚض تهٛیة وطز ،ایٗ پطٚتىُ اظ قا٘عزٛ٘ ٜأثط
 1999تطای  ٕٝٞوكٛضٞای فض ٛالظْاالرطا ٌطزیس (.)30
تط اؾاؼ تٙس اِف ٔاز 9 ٜپطٚتىُ ٔصوٛض و ٝتاو ٖٛٙت ٝأضای  21وكٛض آٔطیىایی ضؾیسٜ
اؾت «ٞط فطز اظ حك تأٔیٗ ارتٕافی تطذٛضزاض اؾت و ٝا ٚضا زض تطاتط پیأسٞای ؾاِرٛضزٌی ٚ
اظواضافتازٌی ٔٛضز حٕایت لطاض زاز ٚ ٜاظ ٘ؾط رؿٕا٘ی  ٚضٚحی تطذٛضزاضی ا ٚضا اظ اتعاضٞای یه
ظ٘سٌی قطافتٕٙسا٘ٙٔ ٚ ٝاؾة تضٕیٗ وٙس».
 -5-5مىشًر آفزیمایی حمًق بشز ي خلكَا :ؾطاٖ وكٛضٞای فض ٛاتحازی ٝآفطیما زض
قا٘عزٕٞیٗ ٘كؿت زٚضٜای ذٛز زض ِیثی (تیؿتٓ رٛالی  ).ْ 1970تا تثقیت اظ افالٔی ٝرٟا٘ی
حمٛق تكط ٔ ٚیخالیٗ حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی  ٚحمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی پیٕاٖ٘أٝای
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ٔیذٛاٞس ایٗ حٕایتٞا اظ افضای ذا٘ٛاز ٜآ٘اٖ  ٓٞنٛضت پصیطز .ضفتاض تطاتط زض ٔٛضز حك تأٔیٗ
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پیٕاٖ٘أ ٝضا پاؾساقت حمٛق ا٘ؿا٘ی  ٚتالـ زض اضتمای آٖ افالْ ٕ٘ٛز٘س (.)31
ٞطچٙس زض ایٗ ٔٙكٛض تأٔیٗ ارتٕافی ضا ت ٝنٛضت ذال ت ٝضؾٕیت ٘كٙاذت ٝاؾت ،أا
تطذی ٔهازیك آٖ ضا زض حٛظ ٜحٕایتی زِٚتٞای ٔتقٟس ٔٙكٛض لطاض زاز ٜاؾت ،تط اؾاؼ ٔازٜ
 16ایٗ ٔٙكٛضٞ« :ط فطز حك تطذٛضزاضی اظ تٟتطیٗ ٚضقیت ٔٛرٛز ؾالٔت رؿٓ  ٚضٚح ضا زاضز
 ٚز َٚفضٛٔ ٛؽف ت ٝاتراش السأات ضطٚضی تطای حٕایت اظ ؾالٔت ٔطزٔكاٖ  ٚتضٕیٗ ایٗوٝ
آٖٞا زض ٍٙٞاْ ٔٛار ٝتا تیٕاضیٔ ،طالثت زاضٚیی زضیافت ذٛاٙٞس وطزٔ ،یتاقٙس ».زض ایٗ ٔاز،ٜ
ٔٙكٛض ،ذٛاؾتاض آٖ قس ٜاؾت و ٝوكٛضٞای فض ،ٛذسٔات تٟساقتی ضا زض ٍٙٞاْ تیٕاضی تطای
اتثاؿ ذٛز تٟیٕ٘ ٝایٙسٕٞ .چٙیٗ زض ٔاز 22 ٜاظ وكٛضٞای فض ٛذٛاؾت ٝقس ٜاؾت و ٝحك تط
تٛؾق( ٝالتهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی) ضا ت ٝضؾٕیت تكٙاؾٙس ( )32و ٝذٛز ایٗ ٔٛضٛؿ ،تٝ
تٛر ٝتٛٔ ٝضٛؿ تأٔیٗ ارتٕافی  ٚؾقی زض ٌؿتطـ آٖ ٔیتاقس .اٌط ترٛاٞیٓ اظ ٔٙؾط حك
تأٔیٗ ارتٕافی ٔمایؿٝای ٔیاٖ اؾٙاز ٔٙغمٝای ـ ٘ ٝاؾٙاز اِحالی حمٛق تكط ا٘زاْ زٞیٓ،
پیٕاٖ٘أ ٝحمٛق تكط آفطیمایی اظ ٚضقیت تٟتطی ٘ؿثت ت ٝؾایط اؾٙاز تطذٛضزاض اؾت ،چطاو ٝزض
ایٗ پیٕاٖ ،یه ٔٛضز اظ ٔٛاضز ٌ٘ٝا٘ ٝحسالُ اؾتا٘ساضزٞای تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝعٛض نطیح شوط
قس ٜاؾت (ذسٔات تٟساقتی ـ زضٔا٘ی)ٕٞ .چٙیٗ اتحازی ٝآفطیما تقس اظ تهٛیة ٔٙكٛض آفطیمایی
حمٛق تكط  ٚذّكٞا ،الساْ ت ٝتهٛیة تطذی اظ پیٕاٖ٘أٞٝای حمٛق تكطی زض ٔٛضٛؿٞای
ذال وطز ٜاؾت  ٚاظ افضای ذٛز ذٛاؾت ٝحك تأٔیٗ ارتٕافی ضا تطای آ٘اٖ ت ٝضؾٕیت
تكٙاؾٙس ،ت ٝعٛض ٔخاَ ٔیتٛاٖ ت« ٝپیٕاٖ٘أ ٝحمٛق ظ٘اٖ» اقاض ٜوطز و ٝزض ٔاز ٜؾیعزٓٞ
ذٛاٞاٖ تكىیُ تیٕٞٝای ارتٕافی تطای ظ٘ا٘ی اؾت و ٝزض فقاِیتٞای غیط ضؾٕی ٔكغ َٛتٝ
واض ٞؿتٙس (ٛٔ .)33ضز زیٍط« ،پیٕاٖ٘أ ٝایزاز لطاضزاز رأق ٝالتهازی آفطیما» ٔیتاقس و ٝزض
ٔاز ،72 ٜتٙس  2اظ وكٛضٞای آفطیمایی زضذٛاؾت ٔیوٙس و ٝلٛا٘یٗ واض  ٚتأٔیٗ ارتٕافی تٝ
ٌٝ٘ٛای تاقس و ٝآحاض فمط ت ٝآضأی اظ رأق ٝوٓ قٛز ( ٚ )34زض ٔاز ٜچٟاضز ٓٞپیٕاٖ٘أ ٝحمٛق
وٛزن ٘یع اظ وكٛضٞای فضٔ ٛیذٛاٞس و ٝذسٔات تٟساقتی ضا تطای وٛزواٖ فطا ٓٞوٙس (.)35

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

عٛض غیط ٔؿتمیٓ ٔٛرة حك تط تأٔیٗ ارتٕافی اؾت ،چطاو ٝیىی اظ ٘تایذ تٛؾقٝیافتٍی رأقٝ
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ضا تحت فٛٙاٖ «پیٕاٖ٘أ ٝحمٛق تكط آفطیمایی» ت ٝتهٛیة ضؾا٘س٘س وٞ ٝسف اظ ایزاز ایٗ
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ٔحتٛای ٙٞزاض تٙیاز حك تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی زض ٞطیه اظ ٔزٕٛف ٝاؾٙاز ٚ
ٔمطضات تیٗإِّّی ٔثیٗ ایٗ ٔ ٟٓاؾت و ٝتأٔیٗ ارتٕافی تایس ت ٝفٛٙاٖ یه «واالی
ارتٕافی»  ٝ٘ ٚنطفاً ت ٝفٛٙاٖ یه ؾٙس التهازی یا ؾیاؾت ٔاِی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز ٘ ٚثایس
ٔكٕٔ َٛحسٚزیتٞای ذٛزؾطا٘ ٚ ٝغیط ٔٙغمی پٛقف اظ ؾٛی زِٚتٞا لطاض تٍیطزِ .عْٚ
ٔساذّ ٝزِٚت زض أط حٕایتٞای ارتٕافی ،ایزاب ٔیٕ٘ایس تا زِٚتٞا تا تىاضٌیطی ؾیاؾتٞای
ارتٕافی  ٚالتهازی الظْ  ٚؾایط تٕٟیسات (ٚضـ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات) ٔٛرثات ارطای آٖ ضا فطآٞ
ٕ٘ایٙس .ارطای حك تأٔیٗ ارتٕافی ،تایس زضتطزاض٘س ٜحك تطذٛضزاضی تطاتط ،وافی زض ٔماتُ
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

ٔراعطات  ٚپیكأسٞای ارتٕافی  ٚالتهازی تاقس  ٚزؾتطؾی ت ٝایٗ حك تطای ٍٕٞاٖ
أىاٖپصیط تاقس ٘ ٚؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی زض ٔماتّ ٝتا پیكأسٞا ٔ ٚراعطات التهازی  ٚارتٕافی،
تایس ٔ 9م ٟٓٔ ِٝٛتأٔیٗ ارتٕافی ضا تحت پٛقف لطاض زٞس و ٝزض ٔماِ٘ٝٚأ ٝقٕاض102 ٜ
( ).ْ 1952ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض تهطیح قس ٜاؾتِٚ ،ی تفؿیطی و ٝوٕیت ٝحمٛق التهازی،
ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس اظ ٔازٔ 9 ٜیخاق زض ؾاَ  2007ت ٝفُٕ آٚضز ٜاؾت ،تٝ
رٟت یه ٘ؾطی ٝتفؿیطی رسیس زض ٔٛضز حك تط تأٔیٗ ارتٕافی حائع إٞیت اؾت وٚ ٝؽایف
 ٚتىاِیف ٞطیه اظ زِٚتٞای فضٔ ٛیخاق زض ارطای حسالُ اؾتا٘ساضزٞای حك تط تأٔیٗ
ارتٕافی تثییٗ قس ٜاؾتٞ ،طچٙس وكٛض ٔا ٔماِ٘ٝٚأ 102 ٝؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ضا زض
ذهٛل حسالُٞای تأٔیٗ ارتٕافی ٘پصیطفت ٝاؾتِٚ ،ی تا پصیطـ ٔیخاق تیٗإِّّی حمٛق
التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی  ٚتهٛیة آٖ زض ؾاَ ٚ 1354فك ٔاز 9 ٜلا٘ٔ ٖٛس٘یٔ ،یخاق رعء
ٔمطضات ٔٛضٛف ٝایطاٖ ٔحؿٛب ٔیقٛز و ٝزض اضتثاط تا ٞطیه اظ ٌؿتطٜٞای ٔٛضٛفی تأٔیٗ
ارتٕافی ٔمطضاتی ضا پیفتیٙی ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝت ٝتثـ تفؿیط وٕیت ،ٝت ٝقطح ظیط تیاٖ ٔیقٛز:
1ـ خدمات سالمت
حك تط ؾالٔت یه حك اؾاؾی تكطی اؾت و ٝحتی تطای ارطای زیٍط حمٛق تكط ٘یع الظْ
 ٚضطٚضی لّٕساز ٔیقٛزٞ ،ط ا٘ؿا٘ی حك زاضز اظ تاالتطیٗ اؾتا٘ساضز لاتُ حه َٛؾالٔتی رٟت
زاقتٗ یه ظ٘سٌی تا وطأت تطذٛضزاض قٛز ،حك تط ؾالٔت زض اؾٙاز تیٗإِّّی ٔتقسزی ٔٛضز
تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ،اؾاؾٙأ ٝؾاظٔاٖ تٟساقت رٟا٘ی ،ؾالٔتی ضا ٘ ٝنطفاً تٔ ٝقٙای فمساٖ
تیٕاضی ،تّى ٝزض ٔف ْٟٛؾالٔت وأُ رؿٕی  ٚضٚا٘ی لّٕساز وطزٞ ٚ ٜسف ؾاظٔاٖ ضا اضتمای
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ؾالٔتی زض تٙس ٔ 1از 25 ٜافالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط  ٓٞت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝقس ٜاؾت.
ٕٞچٙیٗ زض ٔف ْٟٛرأـ ذٛز زض ٔازٔ 12 ٜیخاق حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ٔٛضز
تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .فال ٜٚتط ایٗ ،حك تط ؾالٔتی زض زیٍط اؾٙاز تیٗإِّّی ٘یع اظ قأٖ ٚ
ٔٙعِت ضفیقی تطذٛضزاض ٌكت ٝاؾتٔ ،از 5 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛضفـ وّی ٝاقىاَ تثقیض ٘ػازی (1965
ْٛٔ ).از  12 ٚ 11وٛٙا٘ؿی ٖٛأحای وّی ٝاقىاَ تثقیض ٘ػازی فّی ٝظ٘اٖ (ٔ ٚ ).ْ 1979ازٜ
 24وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن ( ).ْ 1989اظ رّٕ ٝاؾٙاز تیٗإِّّی ٞؿتٙس و ٝایٗ حك ضا ٔٛضز
تأییس لطاض زازٜا٘س (.)36
اظ ایٗ ض ٚزض تفؿیط قٕاض 19 ٜوٕیت ٝحمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ،زِٚتٞای فضٛ
ٔیخاق ٔتقٟس ت ٝتضٕیٗ ٘ؾاْٞای ؾالٔت تٙٔ ٝؾٛض زؾتطؾی ٍٕٞاٖ ت ٝایٗ ذسٔات ٞؿتٙس.
تایس تط اؾاؼ اضواٖ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی زض زؾتطؼ فٕ ْٛتاقٙس .وٕیت ٝزض ایٗ ٔم،ِٝٛ
ضٕٗ زازٖ ایٗ اذتیاض ت ٝزِٚتٞا تطای اؾتفاز ٜاظ ترف ذهٛنی تطای اضائ ٝذسٔات تأٔیٗ
ارتٕافی ،تقٟس انّی ضا تط فٟس ٜزِٚتٞا ٌصاقت ٝاؾت .ت ٝتقثیطی زیٍط فمظ زض ضاؾتای ارطای
حك تط تأٔیٗ ارتٕافی ،ترف ذهٛنی ٔیتٛا٘س تا زِٚت ٕٞىاضی ٕ٘ایسِٚ ،ی ٔؿؤِٚیت انّی ٚ
اؾاؾی تط فٟس ٜزِٚتٞا ٔیتاقس ( .)18زض ایطاٖ ،ترف زِٚتی  ٚذهٛنی زض وٙاض  ٓٞاضائٝ
ذسٔات ٔرتّف تٟساقتی  ٚزضٔا٘ی ضا ت ٝفٟس ٜزاض٘سِٚ ،ی فٕستاً ترف زِٚتی تٚ ٝیػٚ ٜظاضت
تٟساقت  ٚزضٔاٖ  ٚآٔٛظـ پعقىی زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ ؾ ٟٓتیكتطی تطذٛضزاض اؾت (.)37
ٕٞچٙیٗ وٕیت ٝزض ٔم ِٝٛذسٔات ؾالٔت ،إٞیت ٚیػٜای ت ٝحك تط تأٔیٗ ارتٕافی زض
ذهٛل تیٕاضیٞای ٌٕٝٞیط اظ لثیُ ایسظ ،ؾُ ٔ ٚاالضیا زاز٘ ٚ ٜیاظ تٟٔ ٝیاوطزٖ ٔقیاضٞای
پیكٍیطا٘ ٚ ٝزضٔا٘ی ضا تطای زؾتطؾی افطاز تیٕاض ٔٛضز تأویس لطاض زاز ٜاؾت.
2ـ سالمىدی
عثك ٘ؾط وٕیت ،ٝزِٚتٞای فضٔ ٛیتایؿتی ٔقیاضٞای الظْ ضا تطای ایزاز عطحٞای تأٔیٗ
ارتٕافی ؤ ٝعایایی ضا زض یه ؾٗ ذال تط اؾاؼ لاّ٘ٔ ٖٛی آٖ وكٛض زض اذتیاض ؾإِٙساٖ
لطاض ٔیزٞس ،اتراش ٕ٘ایٙس .وٕیت ٝتط ایٗ أط تأویس زاضز و ٝزِٚتٞای فض ٛتایس یه ؾٗ
تاظ٘كؿتٍی ٔٙاؾة ضا تط اؾاؼ قطایظ زاذّی آٖ وكٛض  ٚتا زض ٘ؾطٌطفتٗ ٔاٞیت ٔكاغُ،

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

زض ٔٛاضزی و٘ ٝؾاْ ؾالٔت عطحٞای ذهٛنی  ٚیا ٔطوثی ضا پیفتیٙی ٔیوٙس ،ایٗ عطحٞا
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ؾغح ؾالٔتی تٕاْ افطاز تكط تا تاالتطیٗ حس ٕٔىٗ تّمی ٕ٘ٛز ٜاؾت (ٔمسٔٔ ٚ ٝاز ،)1 ٜحك تط
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تایس تا تٛر ٝتٔ ٝحسٚزیتٞای زؾتطؾی تٙٔ ٝاتـٔ ،عایایی اظ لثیُ ٔعایای ؾإِٙسی غیط حك
تیٕٝای ،ذسٔات ارتٕافی  ٚؾایط ٔؿافستٞای الظْ ضا تطای ؾإِٙسا٘ی و ٝت ٝؾٗ ٔمطض
تاظ٘كؿتٍی ٔیضؾٙس ٘ ٚتٛا٘ؿتٝا٘س ؾٛٙات ٔمطض ضا زض پطزاذت حك تیٕ ٝوؿة وٙٙس یا ٔكَٕٛ
ٔؿتٕطی تیٕٝای یا ؾایط ٔعایای تأٔیٗ ارتٕافی ٕ٘یق٘ٛس ٞ ٚیچٌٙٔ ٝ٘ٛثـ زضآٔسی ٘ساض٘س،
ٟٔیا وٙٙس .تٙاتطایٗ آ٘چ ٝزض اؾٙاز ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض زض ٔٛضز ؾإِٙسی آٔس ،ٜتٟٙا تط پایٝ
التهازی ٔثتٙی ٘یؿت ،ظ٘سٌیوطزٖ فطز پؽ اظ ؾٗ ٔكرهی وٕٞ ٝاٖ ؾٗ تاظ٘كؿتٍی یا
ؾإِٙسی اؾتٛٔ ،ضز تٛر ٝتٛزٍٟ٘ ٚ ٜساقت ایٗ ظ٘سٌی زض ؾغح ٔغّٛتی ،اظ ٘ؾط التهازی ٚ
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

ارتٕافی ٔالن اؾت ( .)18لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی ایطاٖ ،زض تثهطٔ ٜاز 76 ٜؾٗ تاظ٘كؿتٍی
فازی ضا تطای ٔطزاٖ  60ؾاَ تٕاْ  ٚتطای ظ٘اٖ  55ؾاَ تٕاْ ٔیزا٘سٕٞ .چٙیٗ ٚفك تٙس اِف
ٔاز 74 ٜلا٘ ٖٛاؾترساْ وكٛضی ٕٞ ٚچٙیٗ تثهطٔ 4 ٚ 2 ،1 ٜاز 2 ٜلا٘ ٖٛانالح ٔمطضات
تاظ٘كؿتٍی ٚ ٚؽیف ٝلا٘ ٖٛاؾترساْ وكٛضی ٔهٛب  1368/12/13زض ٔٛضز ٔكٕٛالٖ نٙسٚق
تاظ٘كؿتٍی وكٛضی غاِثاً  50تا  60ؾأَ ،كطٚط ت ٝزاقتٗ ؾٛٙات ذسٔت ٔمطض قس ٚ ٜزض
ٔٛاضز تاظ٘كؿتٍی ارثاضی 65 ،ؾاَ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
3ـ بیکاری
تیىاضی ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ تٟسیسٞای ارتٕافی ،اظ ٔٛضٛفات ٕٟٔی اؾت و ٝتحت پٛقف
٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی لطاض زاضز .زض ایٗ ٔٛضز تیىاضی وٛٔ ٝضٛؿ حٕایت تأٔیٗ ارتٕافی اؾت،
٘اؽط تٛٔ ٝلقیتی اؾت و ٝواضٌطاٖ زض ٘تیز ٝاٚضاؿ  ٚاحٛاَ ذاضد اظ وٙتطَ  ٚاضاز ٜذٛز تیىاض
قس ٚ ٜزضآٔس ذٛز ضا اظ زؾت زازٜا٘س ( .)38اظ ایٗ ض ٚوٕیت ٝافالْ ٔیزاضز٘« :ؾاْ تأٔیٗ
ارتٕافی تایس حٕایتٞای الظْ ضا اظ قرم تیىاض ت ٝفٛٙاٖ ٔخاَ اظ عطیك ٔؿافستٞای
ارتٕافی ت ٝفُٕ آٚضزٕٞ .چٙیٗ ٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی تایس ؾایط واضٌطاٖ اظ رّٕ ٝواضٌطاٖ ٘یٕٝ
ٚلتٛٔ ،لت ،فهّی ،ذٛیففطٔا  ٚافطازی و ٝزض ترف غیط ضؾٕی تاظاض واض اقتغاَ زاض٘س ضا تحت
پٛقف لطاض زٞسٔ .عایایی ٘یع تطای افطازی و ٝت ٝزِیُ ٚضقیت ؾالٔت فٕٔٛی فطز یا ٞط
اضغطاض زیٍطی لازض ت ٝوؿة زضآٔس ٘یؿتٙس ،زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز» (.)18
اظ ٘ؾط ٔماِ٘ٝٚأٞٝای ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض ،تیىاضی واضٌط اٌط زض حیٗ اقتغاَ٘ ،اقی اظ
اضاز ٚ ٜذٛاؾت  ٚفُٕ قرم واضٌط تاقسٔ ،كٕ َٛحٕایتٞای ٘ؾاْ تیىاضی لطاض ٕ٘یٌیطز .زض
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ذهٛناً ٔكاغُ ذغط٘ان  ٚظیاٖتاض  ٚتٛا٘ایی واضی ؾإِٙساٖ تقییٗ وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ز َٚفضٛ
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لا٘ ٖٛواض و ٝتحت پٛقف لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی ٞؿتٙسٔ ،كٕ َٛتطذٛضزاضی اظ ٔعایای تیىاضی
ٔیزا٘س ،أا زض ٔاز 2 ٜزایطٔ ٜكٕٛالٖ تًٙتط قس ٚ ٜنطفاً افطازی ضا و ٝت ٝفّّی غیط اظ ذٛاؾت
 ٚاضاز ٜذٛیف تیىاض قسٜا٘س ضا قأُ ٔیقٛز (.)11
4ـ اسکارافتادگی
وٕیت ٝحمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی زض تفؿیط وّی قٕاضٔ 5 ٜهٛب  1944زض ٔٛضز
اظواضافتازٌی ،تط إٞیت فطآٞوطزٖ حٕایتٞای زضآٔسی الظْ اظ افطازی و ٝت ٝزِیُ ٔقِّٛیت یا
اظواضافتازٌی ت ٝعٛض ٔٛلت اظ وؿة زضآٔس ٔحط ْٚقسٜا٘س یا فطنتٞایی ضا تطای اقتغاَ اظ
زؾت زازٜا٘س یا زچاض اظواضافتازٌی زائٕی قسٜا٘س ،تأویس زاقت ٚ ٝافالْ ٔیٕ٘ایس و ٝایٗ
حٕایتٞا تایس تا حفؼ قأٖ شاتی افطاز ت ٝآٖٞا اضائ ٝقٛز  ٚحٕایتٞای اضائٝقس ٜتایس ٕٝٞ
ذهٛل ٔاز 70 ٜلا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی ایطاٖ تطذٛضزاضی اظ ٔعایای اظواضافتازٌی ضا اتتسا ٔٛٙط
ت ٝا٘زاْ ذسٔات تٛا٘ثركی  ٚؾپؽ افالْ ٘ؾط وٕیؿی ٖٛپعقىی زض ذهٛل فسْ تٛا٘ایی
تیٕٝقسٔ ٜیوٙسٕٞ .چٙیٗ زض ٔٛضز پطزاذت حسالّی اظ حك تیٕ ،ٝلاٍ٘٘ٛصاض ٔیاٖ ز ٚحاِت لائُ
ت ٝتفىیه قس ،ٜزض حاِتی و ٝحازح ٝغیط ٘اقی اظ واض یا اتتال ت ٝتیٕاضی تاقس ،تٛٔ ٝرة ٔازٜ
 75لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی تایس ؽطف ٔست ز ٜؾاَ لثُ اظ ٚلٛؿ حازح ٝحسالُ حك تیٕ ٝیه
ؾاَ ضا ٔتضٕٗ حك تیٕ 90 ٝضٚظ واضی ؽطف یه ؾاَ لثُ اظ ٚلٛؿ حازح ٝضا پطزاذت ٕ٘ٛزٜ
تاقس و ٝزض حاِت حازح٘ ٝاقی اظ واض یا تیٕاضی حطفٝای تٛٔ ٝرة ٔاز 71 ٜتیٕٝقس ٜتس ٖٚزض
٘ؾطٌطفتٗ ٔست پطزاذت حك تیٕ ٝاؾتحماق زضیافت ٔؿتٕطی اظ واضافتازٌی وّی ضا زاضز.
5ـ حمایت اس خاوًادٌ ي فزسودان  -عائلٍ مىدی
ٔعایای فائّٙٔٝسی ٘مف تقییٗوٙٙسٜای زض ت ٝضؾٕیتقٙاذتٗ حمٛق فطظ٘ساٖ  ٚافطاز تحت
تىفُ فطز حٕایتقس ٜزض ٔٛاز ٔ 10 ٚ 9یخاق حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی زاضز .زض
ضاؾتای ایٗ حٕایت ،زِٚتٞای فض ٛتایس زض فطآٞوطزٖ ایٗ ٔعایا ،قطایظ فطظ٘ساٖ ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔٙاتـ زضآٔس افطازی ؤ ٝؿؤِٚیت ٍٟ٘ساضی  ٚتأٔیٗ ٔراضد آٖٞا یا ؾایط افطاز تحت تىفُ ضا تط
فٟس ٜزاض٘سٕٞ .چٙیٗ ٞط ٌٔ ٝ٘ٛالحؾات زیٍطی ضا زض ذهٛل زضذٛاؾتی و ٝاظ عطف فطظ٘س یا
افطاز تحت تىفُ تطای زضیافت ٔعایا اضائٔ ٝیقٛز ،زض ٘ؾط ٌیط٘سٔ .عایای فائّٙٔٝسی  ٚحك اٚالز

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

افضای ذا٘ٛاز ٚ ٜؾایط ٔطالثتوٙٙسٌاٖ غیط ضؾٕی ضا تحت پٛقف لطاض زٞس ( .)18زض ایٗ
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حمٛق ایطاٖ ٘یع اٌطچ ٝزض ٔاز 1 ٜلا٘ ٖٛتیٕ ٝتیىاضی (ٔهٛب  )1369/6/26وّیٔ ٝكٕٛالٖ
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زض اذتیاض ذا٘ٛازٜٞا لطاض زاز ٜقٛز .ایٗ ٔعایا ٔقٕٛالً ذٛضان ،پٛقانٔ ،ؿىٗ ،آب قطب ؾآِ ٚ
تٟساقت  ٚؾایط حمٛق ٔمتضی ذا٘ٛازٜٞا ضا پٛقف ٔیزٞس ( .)18زض ٘ؾاْ حمٛلی تأٔیٗ
ارتٕافی ایطاٖ تطای وٕه ٞعی ٝٙفائّٙٔٝسی ٔیتٛاٖ ؾٔ ٝقٙای فاْ ،ذال  ٚاذم زض ٘ؾط
ٌطفت :زض ٔقٙای فاْٙٔ ،ؾٛض وّی ٝوٕهٞای ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ اؾت و ٝتطای واٞف وّیٝ
فكاض ٞعیٞٝٙای ٔؿؤِٚیتٞای ذا٘ٛازٌی نٛضت ٔیپصیطز؛ زض ٔقٙای ذال فثاضت اؾت اظ وّیٝ
وٕهٞای ٔؿتمیٕی و ٝزض لاِة وٕه ٞعیٔ ٝٙؿىٗ ،وٕه ٞعی ٝٙذا٘ٛاز ٜتهؾطپطؾت ٚ
وٕه ٞعی ٝٙازاض ٜوٛزن  ...ٚنٛضت ٔیپصیطز؛ زض ٔقٙای اذم آٖ فثاضت اؾت اظ وٕه
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

ٞعیٝٙای و ٝتطای فطظ٘ساٖ (حك اٚالز) اذتهال ٔییاتس (ٓٞ .)11چٙا٘ىٔ ٝاز 86 ٜلا٘ ٖٛتأٔیٗ
ارتٕافی ایطاٖ ،وٕه فائّٙٔٝسی زض ٔٛضز ز ٚفطظ٘س لاتُ پطزاذت ٔیتاقس  ٚپطزاذت ضا ٔكطٚط
ت ٝحسالُ حك تیٕٞ( ٝفتهس  ٚتیؿت ضٚظ واضی) اظ ؾٛی تیٕٝقسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ فطظ٘ساٖ  18ؾاَ
وٓتط  ٚیا ت ٝتحهیُ اقتغاَ زاقت ٝتاقٙس تا پایاٖ تحهیُ یا زض احط تیٕاضی یا ٘مم فض ٛتٙا تط
تكریم وٕیؿی ٖٛپػقىی ٔاز 91 ٜلازض ت ٝواضوطزٖ ٘ثاقسٔ ،یزا٘س.
6ـ باسماودگان ي یتیمان
زض ذهٛل ایٗ حٕایت ،وٕیت ٝافالْ ٔیزاضز و ٝزِٚتٞای فض ٛتایس اضائٔ ٝعایای ٔمتضی
ضا ت ٝتاظٔا٘سٌاٖ  ٚیتیٕا٘ی و ٝت ٝزِیُ فٛت ٘اٖآٚض ذا٘ٛاز ٜو ٝتحت پٛقف تأٔیٗ ارتٕافی یا
ٔؿتٕطیتٍیط تٛز ٜاؾت ،تضٕیٗ وٙٙس ( .)39ایٗ ٔعایا تایس ٞعیٞٝٙای وفٗ  ٚزفٗ ٌعاف ٚ
ؾطؾاْآٚض اؾت ضا پٛقف زٞس .تاظٔا٘سٌاٖ یا یتیٕاٖ ٘ثایس ت ٝزِیُ ٞط ٌ ٝ٘ٛتثقیضی اظ عطحٞای
تأٔیٗ ارتٕافی ٔحط ْٚق٘ٛس ،تّى ٝتایس ٔؿافست الظْ ضا زض ذهٛل زؾتطؾی ت ٝعطحٞای
تأٔیٗ ارتٕافی تطای آٖٞا فطا ٓٞآٚضز ( .)18ایٗ حٕایت زض وكٛض ٔا تحت فٛٙاٖ ٔؿتٕطی
تاظٔا٘سٌاٖ ٔغطح قس ٜاؾتٔ« ،ؿتٕطی تاظٔا٘سٌاٖ» تط اؾاؼ تٙس ٔ 16از 2 ٜلا٘ ٖٛتأٔیٗ
ارتٕافی فثاضت اظ ٚرٟی اؾت و ٝپؽ اظ فٛت تیٕٝقس ٜانّی تطای تأٔیٗ ٔقیكت تاظٔا٘سٌاٖ
ت ٝآٖٞا پطزاذت ٔیقٛز ،زض حاِی و ٝلا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی اظ فٛٙاٖ یازقس ٜاؾتفازٔ ٜیوٙس،
لا٘ ٖٛاؾترساْ وكٛضی انغالح «حمٛق ٚؽیفٚ ٝضاث» ضا ت ٝواض تطز ٜاؾت ،زض لا٘ ٖٛاضتف
رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ  ٚلا٘ٔ ٖٛمطضات اؾترسأی ٘یطٚی ا٘تؾأی ـ ت ٝرای انغالح ٔؿتٕطی
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و ٝقأُ ٔعایای ٘مسی  ٚذسٔات ارتٕافی اؾت ،تایس ت ٝزٚض اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛتثقیض یا ٕٔٛٙفیتی
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قس ٜاؾت (.)40
7ـ حًادث واشی اس کار
تط عثك ٘ؾط وٕیت ٝزِٚتٞای فض ٛتایس حٕایت اظ واضٌطا٘ی ضا و ٝزض ٍٙٞاْ واض زچاض
آؾیةزیسٌی  ٚرطاحت ٔیق٘ٛس ،تضٕیٗ وٙٙس٘ .ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی تایس ٞعیٞٝٙا  ٚفمساٖ
زضآٔس ٘اقی اظ ؾا٘ح ٝیا قطایظ ٘أؿافس  ٚفمساٖ حٕایتی وٕٞ ٝؿطاٖ یا افطاز تحت تىفُ زض
٘تیز ٝفٛت فطز ٘اٖآٚض ذا٘ٛازٔ ٜتحُٕ ٔیق٘ٛس ضا پٛقف زٞس .زض ایٗ نٛضت ٔعایای وافی
تایس زض لاِة زؾتطؾی ت ٝذسٔات تٟساقتی زضٔا٘ی ٔ ٚعایای ٘مسی تٙٔ ٝؾٛض تأٔیٗ زضآٔس ایٗ
افطاز  ٚذا٘ٛازٜٞای آٖٞا ٟٔیا قٛز .تطذٛضزاضی اظ ٔعایا ٘ثایس ٔكٕ َٛؾٛٙات واضی ،ؾٛٙات
تیٕٝای یا ٔیعاٖ پطزاذت حك تیٕ ٝتاقس .لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی ایطاٖ زض تٙس ٔ 8از 2 ٜحازح ٝضا
فٛأُ ذاضری زض احط فُٕ یا اتفاق ٘اٌٟا٘ی ضخ ٔیزٞس ٛٔ ٚرة نسٔات تس٘ی تطرؿٓ یا ضٚاٖ
تیٕٝقسٔ ٜیٌطزز» ،أا حازح٘ ٝاقی اظ واض ضا زض ٔاز 60 ٜتقطیف ٔیوٙس  ٚضاتغ ٝؾثثیت ٔیاٖ
حازح ٚ ٝواض ضا زض أىاٖ تطذٛضزاضی اظ ٔعایا الظْ ٔیزا٘سٕٞ .چٙیٗ زض ایٗ ٔاز« ٜاٚلات ضفت ٚ
تطٌكت تیٕٝقس ٜاظ ٔٙعَ ت ٝواضٌا ٜرع اٚلات ا٘زاْ ٚؽیفٔ ٝحؿٛب ٔیٌطززٔ .كطٚط تط ایٗوٝ
حازح ٝزض ظٔاٖ فازی ضفت  ٚتطٌكت تیٕٝقس ٜت ٝواضٌا ٜاتفاق افتاز ٜتاقس .حٛازحی و ٝتطای
تیٕٝقس ٜحیٗ الساْ تطای ٘زات ؾایط تیٕٝقسٌاٖ ٔ ٚؿافست ت ٝآ٘اٖ اتفاق ٔیافتس ،حازحٝ
٘اقی اظ واض ٔحؿٛب ٔیقٛز ».زض ٘ؾاْ حمٛلی ایطاٖ ،لاٍ٘٘ٛصاض ،تطای وؿا٘ی و ٝزچاض ٘اتٛا٘ی
ٔٛلت ٘اقی اظ واض قسٜا٘س  ٚزضیافت غطأت زؾتٕعز ضا پیفتیٙی وطز ٚ ٜتطای وؿا٘ی و ٝزچاض
٘اتٛا٘ی زائٓ قسٜا٘س ،ت ٝتٙاؾة ٔیعاٖ اظ واضافتازٌیٔ ،ؿتٕطی اظ واضافتازٌی یا ٘مم فض ٛضا
پیفتیٙی وطز ٜاؾت و ٝزض ٔٛاز  74 ٚ 73 ،71 ،59لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی ت ٝآٖ اقاض ٜقسٜ
اؾت.
8ـ بیماری
وٕیت ٝزض ضاؾتای ایٗ حٕایت افالْ ٔیزاضز« :تطای افطازی و ٝت ٝزِیُ فسْ ؾالٔت
رؿٕا٘ی یا ضٚا٘ی لازض ت ٝواضوطزٖ ٘یؿتٙس  ٚتٙٔ ٝؾٛض پٛقف ٔماعقی و ٝتا فمساٖ زضآٔس
ٔٛارٞ ٝؿتٙس ،تایس ٔعایای ٘مسی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز  ٚافطازی و ٝزچاض تیٕاضیٞای تّٙسٔست

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

زض ٔقٙای فاْ آٖ تقطیف ٔیوٙس« :ت ٝفٛٙاٖ اتفالی پیفتیٙی٘كس ٜو ٝتحت تأحیط فأُ یا
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تاظٔا٘سٌاٖ  ٚحمٛق ٚؽیفٚ ٝضاث اظ انغالح «حمٛق ٔؿتٕطی یا ؾٕٟیٔ ٝؿتٕطی» اؾتفازٜ
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ٔطالثت اظ ؾالٔت فطز تیٕٝقس ،ٜتٛاٖ تركی ا ٚ ٚافعایف واضآییٞای قرهی  ٚتزسیس فقاِیت
ٚی ٔیتاقس .زض وكٛض ٔا عثك ٔاز 54 ٜلا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی« ،تیٕٝقس ٜاظ ظٔاٖ تیٕٝقسٖ
أىاٖ اؾتفاز ٜاظ ذسٔات زضٔا٘ی  ٚپعقىی ضا پیسا ٔیوٙس ،أا ت ٝغیط اظ ذسٔات زضٔا٘ی ٚ
پعقىی ،اظ ٘رؿتیٗ ضٚظی» و ٝتیٕٝقس ٜتط احط حازح ٝیا تیٕاضی حطفٝای لازض ت ٝواض ٘ثاقس،
غطأت زؾتٕعز پطزاذت ٔیقٛز و ٝزض تٙس ٔ 4 ٚ 3 ،1از 62 ٜلا٘ ٖٛت ٝآٖ اقاض ٜقس ٜاؾت.
9ـ بارداری
زض ذهٛل ٔٛضٛؿ حٕایتی تاضزاضیٔ ،ازٔ 10 ٜیخاق حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

اؽٟاض ٔیزاضز ؤ« :ٝازضاٖ قاغُ اظ ٔطذهی تا حمٛق یا ٔطذهی تا تٟطٜٙٔسی اظ ؾایط ٔعایای
وافی تأٔیٗ ارتٕافی تطذٛضزاض تاقٙسٔ .طذهی تاضزاضی تا حمٛق تایس تطای تٕأی ظ٘اٖ اظ رّٕٝ
ظ٘ا٘ی و ٝت ٝواضٞای غیط ٔتقاضف اقتغاَ زاض٘س ،زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز .ایٗ ٔعایا تایس تطای ٔمغـ
ظٔا٘ی ٔكرهی ت ٝآٖٞا افغا قٛزٔ ،عایای پعقىی ٔٙاؾة ٘یع تایس تطای ٔازضاٖ  ٚفطظ٘ساٖ آٖٞا
و ٝقأُ ٔطالثتٞای پعقىی پیف اظ تِٛس ،تِٛس  ٚپؽ اظ تِٛس ٔ ٚطالثتٞای تیٕاضؾتا٘ی زض
نٛضت ِع ْٚاؾت ،فطا ٓٞقٛز» ( .)18زض تطذی اظ لٛا٘یٗ وكٛضٞا اظ فٛٙاٖ تیٕٔ ٝازضی وٝ
تاضزاضی ٘یع زاذُ آٖ لطاضزاضز اؾتفاز ٜقس ٜاؾت ،تاضزاضی  ٚظایٕاٖ ٘یع ٔا٘ٙس یه تیٕاضی اظ
فٛأُ تاظزاض٘سٛٔ ٜلت واض  ٚفقاِیت ٞؿتٙس ،تاضزاضی  ٚظایٕاٖ تٛ٘ ٝفی اُفت زضآٔس  ٚحتی
ٔٛرة ٞعیٞٝٙای ٔضاففی ٔیٌطززٌ ،طچ ٝزض ایطاٖ ؾ ٟٓاقتغاَ ظ٘اٖ زض ٔمایؿ ٝتا ٔطزاٖ زض
ؾغح پاییٙی لطاض زاضز ،تا ایٗ حاَ أطٚظ ٜفقاِیت ظ٘اٖ زض ترفٞای ذسٔات ،نٙایـ ٚ
وكاٚضظی ٕ٘یتٛا٘س اظ ٘ؾطٞا زٚض تٕا٘س .تاضزاضی ،ظایٕاٖ  ٚتطتیت فطظ٘ساٖ و ٝرعء ٚؽایف ٔازضی
ٔیتاقس ،ذٛز ت ٝظ٘اٖ ٚر ٝتٕایعی زض تطاتط ٔطزاٖ ٔیتركس ،أا تس ٖٚتطزیس ،فُٕ تٚ ٝؽیفٝ
ٔازضی تط ضٚی فقاِیت التهازی ظٖ تأحیط ٔٙفی زاضز .تٙٔ ٝاؾثت ٚرٛز ایٗ لثیُ آحاض ،تاضزاضی
٘یع زض رعء ٔراعطات تیٕٞٝای ارتٕافی ٔٙؾٛض ٌطزیس ٜاؾت و ٝاِثت٘ ٝمف ٔخثت ٔماِ٘ٝٚأٞٝا
 ٚتٛنی٘ٝأٞٝای ؾاظٔاٖ تیٗإِّّی واض زض ایٗ ظٔی ٝٙو ٝتأویس تط ِع ْٚحٕایت اظ ظ٘اٖ زض
زٚضاٖ تاضزاضی  ٚظایٕاٖ زاضز لاتُ ا٘ىاض ٘یؿت ( .)41زض وكٛض ٔا لطاضٌطفتٗ حٕایت اظ ٔازضاٖ
ت ٝذهٛل زض زٚضاٖ تاضزاضی  ٚحضا٘ت فطظ٘س زض تٙس ح ٔاز 1 ٜلا٘ ٖٛؾاذتاض رأـ ضفاٚ ٜ
تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔٛضٛفات تأٔیٗ ارتٕافی  ٚاذتهال زٔ ٚاز 68 ٚ 67 ٜزض
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ٔیق٘ٛس ،تایس اظ ٔعایای اظ واضافتازٌی تطذٛضزاض ق٘ٛس» ( .)18تٙاتطایٗ ٞسف ایٗ لثیُ حٕایتٞا
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حمٛق ایطاٖ تطای پصیطـ ذغط تاضزاضی ٔیتاقس.
اجزای حك تأمیه اجتماعی
ارطای حك تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفٛٙاٖ یه حك التهازی ـ ارتٕافی (٘ؿُ ز ْٚحمٛق تكط)
ت ٝرٟت ٔاٞیت احثاتی  ٚایزاتی (حك ٔخثت) ٔؿتّعْ زذاِت زِٚت ٔیتاقس .ایٗ ٔساذّ ٝاظ
ِحاػ حمٛلی ٘ٛفی «تقٟس» اظ ٘ٛؿ «تقٟس ت٘ ٝتیزٔ »ٝیتاقس و ٝت٘ ٝؾط ٔیضؾس تا حهَٛ
٘تیز ،ٝیهؾطی تىاِیفی تطای زِٚتٞا ٔتهٛض اؾت و ٝزض لاِة «تقٟس ت٘ ٝتیز »ٝقٙاؾایی
ٔیقٛز ،ایٗ تقٟسات زض ؾٔ ٝطحّ« ٝاحتطاْ ت ٝضفایت حك»« ،حٕایت اظ حك» « ٚارطای حك»
تٛؾظ زِٚتٞا فّٕیاتی ٔیقٛز .اظ ایٗ ضٔ ٚیخاق حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی زض
ٔیق٘ٛس و ٝتا ؾقی  ٚاٞتٕاْ ذٛز  ٚاظ عطیك ٕٞىاضی  ٚتقا ٖٚتیٗإِّّی تٚ ٝیػ ٜزض ظٔیٞٝٙای
التهازی  ٚفٙی  ٚتا اؾتفاز ٜاظ حساوخط ٔٙاتـ ٔٛرٛز تٙٔ ٝؾٛض حه َٛتسضیزی  ٚافٕاَ وأُ
حمٛق قٙاذتٝقس ٜزض ایٗ ٔیخاق تا وّیٚ ٝؾایُ ٔمتضی ت ٝذهٛل تا السأات لاٍ٘٘ٛصاضی الساْ
ٕ٘ایٙس» ،اِثت ٝتؿطی ٔفاز تٙس ٔ 1ازٔ 2 ٜیخاق زض ذهٛل حك تأٔیٗ ارتٕافی تا تٛر ٝتٝ
تقٟس زِٚتٞا ٔؿتّعْ ایٗ اؾت و ٝاتتسا حك تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفٛٙاٖ یه حك تكطی ٔٛضز
احتطاْ  ٚپصیطـ  ٚقٙاؾایی آٖٞا لطاض ٌطفت ٚ ٝؾپؽ حٕایتٞای الظْ اظ افطاز ا٘ؿا٘ی زض ٔماتُ
ذغطات ارتٕافی  ٚالتهازی ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفتٟ٘ ٚ ٝایتاً تا السأات ٔاِی ،لا٘٘ٛی ،لضایی ...ٚ
٘ؿثت ت ٝارطای حك ٘ ٚؾاضت تط ارطای آٖ الساْ ٕ٘ایٙس .اظ ایٗ ضٞ ٚطیه اظ زِٚتٞا زض ظٔیٝٙ
ارطای حك تأٔیٗ ارتٕافی ٘ ٚؾاضت تط آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تضٕیٗ ایٗ حك تقٟساتی ضا زض زاذُ
لّٕط ٚؾطظٔیٙی ذٛز ٕٞ ٚچٙیٗ زض فطن ٝتیٗإُِّ تط فٟس ٜزاض٘س.
1ـ تعُدات داخلی (ملی) ديلتَا
تا تٛر ٝتٔ ٝطاتة فٛق ،تقٟسات حمٛلی زِٚتٞا زض ظٔی ٝٙحك تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی
افطاز رأق ٝذٛزٔ ،ا٘ٙس ٞط یه اظ حكٞای تكطیٔ ،ثتٙی تط ؾٛ٘ ٝؿ تقٟس ٔیتاقس :تقٟس تٝ
ضفایت  ٚاحتطاْ ت ٝحك ،تقٟس ت ٝحٕایت  ٚتقٟس ت ٝارطای حك (.)42

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

ٔاٞیت وّی ایٗ تقٟسات زض تٙس ٔ 1از 2 ٜاققاض ٔیزاضز« :زِٚتٞای فضٔ ٛیخاق ٔتقٟس
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لا٘ ٖٛتأٔیٗ ارتٕافی  ٚزٔ ٚاز 78 ٚ 76 ٜزض لا٘ ٖٛواض٘ ،كا٘ ٝپیفتیٙی ٘ؾأی رٕقی زض
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ضٕٗ احتطاْ ت ٝحك تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی اظ افٕاَ ٞط ٌ ٝ٘ٛضفتاض یا فقاِیتی وٝ
زؾتطؾی تطاتط  ٚیىؿاٖ افطاز ت ٝتأٔیٗ ارتٕافی ضا ٔحسٚز ٕ٘ٛز ٚ ٜیا ٔا٘ـ آٖ قٛز ،ارتٙاب
ٕ٘ایٙسٕٞ .چٙیٗ اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛتطذٛضز ٔ ٚساذّ ٝذٛزؾطا٘ ٚ ٝغیط ٔقم َٛزض أٛض ذٛزیاضی یا
تٕٟیسات ٔتقاضف یا ؾٙتی تأٔیٗ ارتٕافی و ٝتٛؾظ افطاز یا قطوتٞایی تٙٔ ٝؾٛض فطآٞوطزٖ
ذسٔات تأٔیٗ ارتٕافی ایزاز قسٜا٘س ،ذٛززاضی ٕ٘ایٙس (.)18
 -1-2تعُد بٍ حمایت :تقٟس ت ٝحٕایت ٔؿتّعْ ایٗ اؾت و ٝزِٚتٞا تا اتراش ٔقیاضٞای
ٔؤحط لا٘٘ٛی اظ ٔساذّ ٝذٛزؾطا٘ ٝاقرال حاِج افٓ اظ قرم حمیمی یا حمٛلی تٞ ٝط قیٜٛای
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

زض تطذٛضزاضی افطاز اظ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی ٕٔا٘قت ت ٝفُٕ آٚض٘سٕٞ .چٙیٗ زض ضاؾتای ایٗ
تقٟس زِٚتٞا ،زض نٛضتی و ٝعطحٞای تأٔیٗ ارتٕافی ،چ ٝعطحٞای ٔثتٙی تط حك تیٕ ٚ ٝیا
غیط حك تیٕٝای ،تٛؾظ اقرال حاِج ازاض ٜق٘ٛسٔ ،ؿؤِٚیت ٔسیطیت  ٚازاض٘ ٜؾاْ ّٔی تأٔیٗ
ارتٕافی  ٚتضٕیٗ ایٗو ٝترف ذهٛنی ٘یع لاتّیت زض زؾتطؼتٛزٖ  ٚتطاتطتٛزٖ تأٔیٗ
ارتٕافی ضا تطای ٍٕٞاٖ تٔ ٝراعطٕ٘ ٜیا٘ساظز ،وٕاواٖ تط فٟس ٜزاقت ٝتاقٙس  ٚتا یه ٘ؾاْ
٘ؾاضتی ٔؤحط  ٚلا٘٘ٛی ارطای حك تأٔیٗ ارتٕافی ضا تضٕیٗ ٕ٘ایٙس.
 -1-3تعُد بٍ اجزا :تقٟس ت ٝارطا ٔؿتّعْ ایٗ اؾت و ٝزِٚتٞا ٔقیاضٞای الظْ ضا وٝ
قأُ ارطای عطحٞای تأٔیٗ ارتٕافی تا ٞسف تحمك وأُ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی اؾت ،اتراش
ٕ٘ایٙس و ٝزض اوخط وكٛضٞا  ٚاظ رّٕ ٝزض وكٛض ٔا ٘یع ٘ؾاْ تأٔیٗ ارتٕافیٔ ،ثتٙی تط ؾ٘ ٝؾاْ
تیٕٝای ،حٕایتی  ٚأسازی پایٝضیعی قس ٜاؾت .تقٟس ت ٝارطا ٔیتٛا٘س تقٟس ت ٝتؿٟیُوطزٖ،
اضتمازازٖ  ٚفطآٞوطزٖ تمؿیٓتٙسی قٛز:
 -1-3-1تقٟس ت ٝتؿٟیُوطزٖٔ :ؿتّعْ ایٗ اؾت و ٝزِٚتٞا ٔقیاضٞایی ضا تطای وٕه تٝ
افطاز رأق ٝزض تطذٛضزاضی اظ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی اتراش وٙٙس .ایٗ تقٟس قأُ ت ٝضؾٕیت
قٙاذتٗ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی زض ٘ؾاْٞای ّٔی ،ؾیاؾی  ٚحمٛلی تٛؾظ ارطای لٛا٘یٗ،
اتراش یه ضاٞثطز ّٔی تأٔیٗ ارتٕافی  ٚاتراش زؾتٛض واضی تطای تحمك ایٗ حك  ٚتضٕیٗ ایٗ
أط و٘ ٝؾاْ تأٔیٗ ارتٕافی تایس زض اذتیاض ٍٕٞاٖ تاقس  ٚپیكأسٞا ٔ ٚراعطات ارتٕافی
ٔطتثظ ضا پٛقف زٞس .زض چاضچٛب ایٗ تقٟس زض وكٛض ٔا ،انُ  29لا٘ ٖٛاؾاؾی ضٕٗ
قٙاؾایی حك تأٔیٗ ارتٕافی ت ٝفٛٙاٖ یه «حك ٍٕٞا٘ی» ،زِٚت ضا ٔىّف ٕ٘ٛز ٜاؾت تا اظ
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ٕ٘ایس.
 -1-3-2تقٟس ت ٝاضتمازازٖ :زِٚتٞا ٔیتایؿتی تا اتراش السأاتی اظ لثیُ آٔٛظـ ٔٙاؾة ٚ
آٌاٞی فٕٔٛی زض اضتثاط تا زؾتطؾی ت ٝعطحٞای تأٔیٗ ارتٕافی ذهٛناً زض ٔٙاعك ضٚؾتایی
ٔ ٚحط ْٚقٟطی الساْ ٕ٘ایٙس ؤ ٝثیٗ ضفایت انُ اعالؿضؾا٘ی حاوٓ تط حك تطذٛضزاضی اظ
تأٔیٗ ارتٕافی ٘یع ٔیتاقس.
 -1-3-3تقٟس ت ٝفطآٞوطزٖ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی تطای افطاز  ٚیا الكاضی اظ رأق ٝوٝ
تٙا تط ٞط زِیّی (ذاضد اظ اضاز ٜقرهی) لازض ت ٝتحمك حك تط تأٔیٗ ارتٕافی ذٛز ٘یؿتٙس :زض
ضاؾتای ایٗ تقٟس ،زِٚتٞا ٔیتایؿتی عطحٞای غیط حك تیٕٝای یا عطحٞای حٕایت ارتٕافی
ذانی ضا تٙٔ ٝؾٛض تأٔیٗ حٕایت الظْ اظ ایٗ زؾت ٝافطاز  ٚالكاضی و ٝلازض ت ٝپطزاذت حك
ظٔاٖ اضغطاض اظ لثیُ ضذسازٞای عثیقی اظ افطاز ت ٝفُٕ آٚض٘س ( .)18اظ ایٗ ض ٚزض ٘ؾاْ حمٛق
تأٔیٗ ارتٕافی وكٛض ٔا تقٟسات زِٚت زض أط حك تأٔیٗ ارتٕافی ،قأُ «تىاِیف زِٚت زض
تطلطاضی حك تأٔیٗ ارتٕافی» « ٚتىّیف زِٚت زض ارطای حك تأٔیٗ ارتٕافی» ٔیقٛز و ٝزض
لا٘ ٖٛاؾاؾی  ٚلٛا٘یٗ فازی تثییٗ قس ٜاؾت ؤ ٝثیٗ تٛر ٝلاٍ٘٘ٛصاض تِ ٝع ْٚضفایت ایٗ حك
تكطی زض اتقاز «ؾیاؾتٍصاضی» « ٚفّٕیات ارطایی» تطای قٟط٘ٚساٖ ٔیتاقس.
2ـ تعُدات بیهالمللی (فزاملی) ديلتَا
زِٚتٞا فال ٜٚتط تقٟساتی و ٝزض زاذُ ٔطظٞای رغطافیایی ذٛز تطای ارطای حك تأٔیٗ
ارتٕافی زاض٘س ،تٙا تط ٔاٞیت تیٗإِّّی  ٚتكطی حك تأٔیٗ ارتٕافی ،تقٟساتی ضا ٘یع زض فطنٝ
تیٗإِّّی تط فٟس ٜزاض٘س و ٝایٗ تقٟسات زض تٙس ٔ 1از ٚ 2 ٜتٙس ٔ 1ازٔ ٚ 11 ٜازٔ 23 ٜیخاق
حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی ت ٝنطاحت افالْ قس ٜاؾت .زض ایٗ ٔٛاز زِٚتٞای فضٛ
ٔؤؽف ٞؿتٙس و٘ ٝمف ضطٚضی وٕه ٕٞ ٚىاضیٞای تیٗإِّّی ضا ت ٝضؾٕیت قٙاذتٚ ٝ
السأات ٔكتطن رساٌا٘ٝای ضا تٙٔ ٝؾٛض تحمك وأُ حمٛق ٔٙسضد زض ٔیخاق  ٚاظ رّٕ ٝحك تط
تأٔیٗ ارتٕافی اتراش وٙٙس .تٙاتطایٗ تقٟسات تیٗإِّّی زِٚتٞا ضا زض حٛظ ٜتأٔیٗ ارتٕافی
ٔیتٛاٖ ت ٝقطح ظیط احها ٕ٘ٛز:

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

تیٕٝای ٘یؿتٙس ،تساضن تثیٙٙس  ٚیا زض لاِة عطحٞای ٔؿافست ارتٕافی ،حٕایتٞایی ضا زض
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ٔراعطاتی اظ لثیُ تیٕاضی ،تیىاضی ،پیطی ،تاظ٘كؿتٍی ،اظ واضافتازٌی ،تیؾطپطؾتی  ...ٚحٕایت

 / 25فصلناهه حموق پزشكی

سال یازدهم ،شماره چهلودوم ،پاییز 6931

السأاتی و ٝت ٝنٛضت ٔؿتمیٓ یا غیط ٔؿتمیٓٔ ،ا٘ـ اظ تطذٛضزاضی ؾایط زِٚتٞا اظ حك
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی ٔیقٛز ،ارتٙاب ٕ٘ایٙس.
ـ زِٚتٞای فضٔ ٛیتایؿتی تا حٕایت فطأطظی اظ حك تط تأٔیٗ ارتٕافی اظ تضییـ ایٗ
حك زض ؾایط زِٚتٞا تٛؾظ قٟط٘ٚساٖ یا ٟ٘ازٞای ّٔی ذٛز ارتٙاب وٙٙس.
ـ زِٚتٞای فض ٛتط اؾاؼ ٔٙاتـ ٔٛرٛز ذٛز تایس تحمك حك تط تأٔیٗ ارتٕافی ضا زض ؾایط
زِٚتٞا تؿٟیُ ٕ٘ایٙس .ت ٝفٛٙاٖ ٔخاَ ٔیتٛا٘ٙس ایٗ واض ضا اظ عطیك فطآٞوطزٖ وٕهٞای
التهازی  ٚترههی ا٘زاْ زٙٞس .وٕهٞای تیٗإِّّی تایس تٌٝ٘ٛ ٝای فطا ٓٞق٘ٛس و ٝتا ٔیخاق
هفهوم و جایگاه حك تأهین اجتواعی در اسناد بینالوللی

حمٛق التهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی  ٚؾایط ٔقیاضٞای حمٛق تكطی ٔغاتمت زاقت ٚ ٝزاضای
حثات  ٚاظ ِحاػ فطٍٙٞی ٔٙاؾة تاقٙس .زض ایٗ ضاؾتا ،زِٚتٞای تٛؾقٝیافتٔ ٝؿؤِٚیت ٕٟٔی
زض وٕه ت ٝزِٚتٞای زض حاَ تٛؾق ٝزاض٘س (.)18
ـ زِٚتٞای فض ٛتایس تضٕیٗ حك تأٔیٗ ارتٕافی ضا زض ٔٛافمت٘أٞٝای تیٗإِّّی ٔس ٘ؾط
زاقت ٚ ٝتسیٗ ٔٙؾٛض تایس تٛؾق ٝاؾٙاز حمٛلی تیكتطی ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞس .زض ایٗ
ذهٛل وٕیت ٝالتهازی ،ارتٕافی  ٚفطٍٙٞی تط إٞیت ا٘قماز ٔٛافمت٘أٞٝای زٚرا٘ثٚ ٝ
چٙسرا٘ث ٝتیٗإِّّی یا ؾایط اؾٙاز تطای ٕٞاٍٙٞی عطحٞای تأٔیٗ ارتٕافی ٔثتٙی تطحك تیٕٝ
تا ٚضقیت واضٌطاٖ ٟٔارط تأویس زاضز ( ،)43یقٙی اقرانی و ٝت ٝعٛض ٔٛلت زض وكٛض زیٍطی
واض ٔیوٙٙسٔ ،یتایؿتی تٛؾظ عطح تأٔیٗ ارتٕافی وكٛض ذٛز تحت پٛقف لطاض تٍیط٘س.
ـ زِٚتٞای فض ٛتایس تضٕیٗ ٕ٘ایٙس و ٝزض السأات ذٛز ،إٞیت الظْ ضا تطای حك
تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی لائُ ٞؿتٙس .اظ ایٗ ض ٚزِٚتٞایی و ٝفض ٛؾاظٔاٖٞای ٔاِی
تیٗإِّّی ،ذهٛناً نٙسٚق تیٗإِّّی پ ،َٛتا٘ه رٟا٘ی  ٚتا٘هٞای تٛؾقٝای ٔٙغمٝای ٞؿتٙس،
تایس السأات الظْ ضا تٙٔ ٝؾٛض تضٕیٗ  ٚضفایت حك تط تأٔیٗ ارتٕافی زض ؾیاؾتٞای ٚاْزٞی
ذٛزٛٔ ،افمت٘أٞٝای افتثاضی  ٚؾایط ٔقیاضٞای تیٗإِّّی اتراش وٙٙس (.)18
وتیجٍگیزی
حك تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی زض اؾٙاز ٔ ٚمطضات تیٗإِّّی ٙٔ ٚغمٝای ت ٝفٛٙاٖ یه
حك اؾاؾی  ٚتٙیازیٗ تكطی ٔٛضز قٙاؾایی لطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚزض ٔماتُ احماق ایٗ حك وٝ
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ـ زِٚتٞای فض ٛزض ایفای تقٟسات تیٗإِّّی ذٛز زض اضتثاط تا حك تأٔیٗ ارتٕافی تایس اظ
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 ٚالتهازی ٔیتاقسٚ .ؽایف ٚتىاِیفی ٘یع تطای زِٚتٞا تقطیف  ٚتقییٗ قس ٜاؾت ؤ ٝثیٗ
لافسٜٙٔسی ایٗ «حك  ٚتىّیف» تطای حفؼ حمٛق ٔىتؿة افطاز تكط تطای زاقتٗ یه ظ٘سٌی
ؾآِ  ٚقطافتٕٙسا٘ ٝتطای حفؼ وطأت  ٚاضظـ ٚاالی أ ٚیتاقسِٚ ،ی ت٘ ٝؾط ٔیضؾس تٟٙا
«ضاتغٙٔٝسی حك»  ٚتقییٗ ٔقیاضٞا  ٚاؾتا٘ساضزٞا  ٚتثییٗ حسالُٞای تأٔیٗ ارتٕافی
ٕ٘یتٛا٘س حك افطاز تكط ضا زض تطذٛضزاضی اظ حمٛق تأٔیٗ ارتٕافی تضٕیٗ ٕ٘ایس ،تّى٘ ٝىتٝ
اؾاؾی زض ارطای حك  ٚتحمك آٖ زض فآِ ٚالـ ٔیتاقس ؤ ٝتأؾفا٘ ٝأطٚظ ٜقاٞس ایٗ ٔیتاقیٓ
و ٝرٕقیت وخیطی اظ ا٘ؿاٖٞا اظ حٕایتٞا ٔ ٚعایای حك تأٔیٗ ارتٕافی ٔحطٔ ْٚیتاقٙس ٚ
ایٗ ٘اقی اظ فّٕىطز ٘ٝچٙساٖ ٔغّٛب زِٚتٞا ت ٝفٛٙاٖ ٔتقٟساٖ انّی ارطای حك تأٔیٗ
ارتٕافی ٔیتاقس و ٝتٙا تط زالیُ ٔرتّف ؾیاؾی ،التهازی ٔ ٚاِی ؾقی تط تٛری ٝفسْ
ٔیتاقس ،ایٗ اؾت و ٝحك تطذٛضزاضی اظ تأٔیٗ ارتٕافی زض اؾٙاز ٔ ٚمطضات تیٗإِّّی ٚ
لٛا٘یٗ زاذّی زِٚتٞا اظ رایٍا ٜاضظقٕٙسی تطذٛضزاض تٛزٞ ٚ ٜط یه اظ زِٚتٞا فطاذٛض أىا٘ات
ٙٔ ٚاتـ ٔاِی ذٛز ؾقی زض تحمك آٖ تطای قٟط٘ٚساٖ ذٛز زاض٘سِٚ ،ی تا تطضؾی ٚضقیت ٔٛرٛز
تٚ ٝیػ ٜزض لّٕط ٚقٕ َٛآٖ زض حٛظ ٜؾالٔت  ٚتٟساقت  ٚپیسایف تطذی تیٕاضیٞای رسیس ٚ
ٕٞچٙیٗ ؾایط ذغطات التهازی  ٚارتٕافی وٙٔ ٝزط ت ٝواٞف قسیس زضآٔس افطاز ٔیٌطزز،
ایٗ ٘تیز ٝحانُ ٔیقٛز و ٝتحمك ٔغّٛب ایٗ حك ٔیتٛا٘س اٞطْ ٔٙاؾثی تطای حفؼ «حمٛق
ا٘ؿا٘ی» تطای تطلطاضی فساِت ارتٕافی  ٚالتهازی ٕٞ ٚچٙیٗ «حثات حاوٕیت ّٔی» اظ عطیك
٘یُ ت ٝحفؼ نّح  ٚأٙیت تیٗإِّّی تاقس.

سیدلاسن زهانی ،علی آزاد دوین

پایثٙسی ذٛز ت ٝتقٟسات ّٔی  ٚتیٗإِّّی زاض٘سِٚ ،ی آ٘چ ٝو ٝزض تحّیُ ایٗ تحمیك ٔس ٘ؾط
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زضنسز حفؼ ؾالٔتی ،تأٔیٗ تٟساقت  ٚحٕایت اظ افطاز تكط زض ٔماتُ ؾایط تٍٙٙاٞای ارتٕافی
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