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Abstract
To elaborate the relationship between international standards of welfare and
genderism, this essay examines the share of women and girls entitled to social
security benefits based on value-based, and need-based cores, considering that its
fair expansion protects the poor and fulfills their legitimate demands without
discrimination. The present contribution will try to explain the process of
transformation in the 21st century social security law, along with the generational
transition, the demographic revolution, and the growth of harms that affect
vulnerable people. Gender justice, despite different cultural understandings of this
concept, is a basis under which the domestic policy-making process allows
everyone to have equal access to opportunities in both employment-based and
protection-based social security. The findings of this study indicate that the main
drawback of using gender justice in social security systems is that it eliminates the
difference between the disadvantaged and the lacks fair and up-to-date welfare
standards.
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چکیده
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بینالمللی رفاا نسیای گار  ،سام زناان
د شیزگان میتحق از مزایا تأمین انتماعی را حول د هیتة ارزشمحاور نیاازمحور ماورد
تونه قرار داد اس  ،با این نگا کاه توسا ة عادالناة آن راهگشاا حمایا از زنادگی شاری
تمیدستان برآ ردن خواستهها مشر ع آنما بد ن تب یض اسا  .نوشاتار حاضار باا تهیاه بار
اسساد نمانی ر یة حقوق عماومی د لا هاا ،سا ی داشاته فرایساد تحاول در حقاوق تاأمین
انتماعی سدة بیی یه را همرا با نریان گااار نیالی ،انقاب نم یتای رشاد تاااعد
آسیبها از عاملی ها پویشها اثرپایر بر سرنوش قشار آسایبپاایر نشاان دهاد .عادال
نسییتی ،با نود اختبف نظر در فاهمهها فرهسگی نماان نیاب باه آن ،پشاتوانها اسا
برا ایسهه در سیر سیاستگاار ها داخلی کشورها همگان بتوانسد به ظرفی ها فرص هاا
د قلمر ِ اشتغالمحور حمای محور تأمین انتماعی دسترسی داشته باشسد .نتیجاة پاه هش،
کاستی اساسای باهکاارگیر عادال نسیایتی را در تفاا زدایای از میاتمسدان ،عاد ارا اة
شاخصها رفاهی مسافانه بهر ز ،در نظا ها انتماعی ذکر کرد اس .

کلیدواژگان
توانمسدساز  ،حقوق تأمین انتماعی ،عدال نسییتی ،هیتة ارزشمحور ،هیتة نیازمحور.
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 .2دانشیار ،گر حقوق ،دانشگا پیا نور ،تمران ،ایران.
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تاریخ دریاف  – 1399/07/06 :تاریخ پایرش1399/12/11 :

Email: phd_mardi@pnu.ac.ir
Email: hkh.be82@yahoo.com
Email: rmousazadeh8@gmail.com
Email: mojtaba.babaee@gmail.com

 70فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،1بهار 1401

مقدمه
حق بر تأمین انتماعی ،به مساسب ها مختل در اسساد بینالمللی ،مسطقها قوانین اساسی
کشورها مورد تاریح اقع شد اس  ،با این ر یهرد کاه فقار نسیایتی ،مایتواناد باه تشادید
بییار از آسیبها انتماعی مسجر شود .افزایش نم ی زنان میتمسد ،طی دههها اخیار،
امسی عمومی را با م ضبتی ناد مواناه سااخته اسا تاا آنجاا کاه نمایتاوان پیامادها
نبرانناپایر آن را نادید گرف  .مجمع عمومی ملل متحد ،پدیدة فقر ندار در میان زنان را،
ناقض حقوق بسیاادین ،اصاول اساتانداردها م یشاتی اعاب کارد کاه در راساتا تحقاق
آرمااانهااا ملاال متحااد اناارا طاار هااا سااهگاناة توسا ة هاازار ی سای توانمسدساااز ،
ظرفی ساز فرص ساز  ،الز اس تا زنان در مقا شمر ند نام اة نماانی بتوانساد از آثاار
حقِ بر تأمین انتماعی دیگر حقها حقوق اقتااد انتماعی فرهسگی برخاوردار شاوند (
.)General assembly United nations, 2016: 1-10
نوشتار حاضر ،در تهاپویی په هشی با است ان از ر ش تحلیلی مسابع کتاب خاناه ا ،
محور بررسی ها را ،ارا ة الگویی طبق موازین عادالنه متمرکز کر د اس  .الگویی کارامد
انااف که از ضر ر ها انجاا ایان پاه هش
عادالنه بر مبسا اصول هسجار برابر
اس  .این مقاله با ر شی تحلیلی از مسابع حقوق بشر باه یا ه میثااق حقاوق اقتاااد ،
انتماعی فرهسگی ،حق بر تأم ی ن انتماعی را در افزایش احترا به کرام  ،شأ ن اال
انیانی برا ای جاد زنادگی شارافتمسدانه بارآ ردن انتظاارا م یشاتی همگاان ،مما
می داند .ارتقا توانمسد زنان در چارچو برقرار عدال نسیای در فرضا یة بحا ،
مدنظر بود که ناشی از نایگا آنما در نظ کسونی حقوق ب ی ن الملل اس  .هدف گاار که
در این په هش صور گرفته ،بررسی استانداردها حاداقلی م یشاتی باهعساوان حقای
همگانی مقتضی اعمال میئولی حمای انتماعی در راستا تهوین حاکمی مطلو
مبارز با فقر اعمال حقوق مقابله با فیاد بود  ،تا آنجا که در خدم
امحا نابرابر
خودشهوفایی زنان با ر به استقبل رفاهی حمای از آنما در برابر فقر ،حاش ی ه نش ی سی،
اعتیاد ،آ ارگی ،بیپساهی ،بیهار  ،بی سرپرستی بدسرپرساتی ب ی ماار هاا پانادمی
( عال گ ی ر ) مانسد کر نا باشد .محورها بسیادیسی که سازمان ب ی ن المللی کار در چارچ و
مقا لهنامة شمارة  190ماو  2019ضمن تلفیق پ ی وند میان اصول حقوق ب ی ن الملل با
تاا أ مین انتماااعی باادان تاااریح داشااته اساا ( I.LO,
مااوازین حااق باار رفااا
 . )CONVENTION, No. 90, 2019: 2-3ای ن مقاله ،ر یهرد ندید را در بخش نظار
موضوع با استفاد از م یارها عیسی ،کدها اخبقی هسجار در حوزة حقوق تاأم ی ن
انتماعی مدنظر قرار داد اس  .نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اس که
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حقوق ب ی ن الملل رفاهی با چه کسش ها اکسشهایی در ص یان از حقوق تأم ی ن انتماعی
بانوان بر مبسا موازین عدال نسییتی موانه اس ؟ یا ایسهه عدال نسیی تی تا چه حد
می تواند در ارتقا بخشیدن به نظا ها رفاهی برآ ردن انتظارا م یشتی افراد میتمسد
تأثیرگاار باشد؟ قیم ها نخیتین مقاله در ارا ة ت اری از مفاه ی اساسی بح ی سی
عدال نسییتی تأ مین انتماعی به د بخش اشتغال محور حمایا محاور اختااا
داد شد اس  .در ادامه با ارا ة سازمان بساد موضاوعی از نظریاا مرباوط باه تاأمین
انتماعی عدال نسی ی تی ،به بررسی نیب ای ن د مقولاه باا یهادیگر فر ای سادها
حقوقی چالش ها انرایی آن در قیم پایانی نوشتار می پردازد.

مفاهیم
در این قیم الز اس تا چش انداز ر شان از مفااهی اصالی بحا بارا آشاسایی بیشاتر
خوانسدگان ارا ه شود.

 .1عدالت جنسیتی
عدال دیرآشسا نمانی اس  .در ایسجا ،مفمو نسیی بهعساوان پیاوند ،بیاانگر ر یهارد
ا لوی دار به پدیدة فقر شهاف نسییتی بازنمایی از ضع توزی ی مونود اس
ند
(لطفی .)550:1397 ،الزمة اعمال مسافانة م یارها حقوق اقتااد  ،انتماعی فرهسگی
شساخ اق ی از نیازها مطالبا م یشتی زنان ،دختران ،بیو زنان ،ساالمسدان ماادران
اس برا ایسهه مطابق با آن د ل ها در چارچوب ی مطلو بتوانسد باه شساساایی نیازهاا
آسیب ها آنما در شرایطی مانسد بد سرپرستی ،بیسرپرستی ،مراقب از کودکاان ،اشاتغال ،
بیمار مبادر کرد باه آنماا خادم رساانی کسساد (پیتارز.)257 :1388 ،
خانهدار
تشت آرا در مورد عدال نسییتی سبب شد تا نیب به آن در نام ة نمانی پراکسدگی
تسوع تفییر به نود بیاید .کمیییون حقوقدانان دیوان باین المللای دادگیاتر الهاه،
موضوع عد تفییر احد را در این خاو طبق گزارش  2014ایان گوناه تحلیال کارد
اس  :تبیین عدال نسییتی انرا آن در نظا ها رفاهی توسط د ل هاا باا تزلازل
ابما همرا بود  ،چراکاه نتوانیاته اناد تغییارا در حاوزة نم یتای را باا اثرگااار هاا
اثرپایر هایی در سیاس ها انتماعی حاوزة حقاوق تاأمین انتمااعی انطبااق دهساد،
ازاین ر نظا ها تأمین انتماعی کشورها در التازا باه پایبساد باه ماوازین عادالناه باا
کاستی هایی ر به ر هیتسد .به طور مثاال در حاوزة بیماه هاا انتمااعی ،مزایاا رفااهی
توانمساد سااختن آنماا بار
بیمه گااران اع از زنان مردان مبتسی بر رفع نیازها فرد
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مبسا اصل دسترسی مسافانه به تیمیب عمومی نیی  .عد قابلیا نظاا هاا تاأمین
انتماعی در توانمسدساز اقشار آسیب پایر بر فرایسد اعماال حاق ت یاین سرنوشا آنماا
تأثی رگاار اس تا آنجا که نتوانیته از پدیدة مطر دیا انتمااعی پیشاگیر کساد(I.C.J .
 .)Briefing paper, 2014: 7-8عدال نسیایتی ا لاین باار توساط عاد ا از د لا هاا
میلمان در مجمع نمانی زنان در پهن سال 1995مطار شاد در ساال  2017نیاز ان
مار گوتز 1گزارشگر کمیییون اقتااد  ،انتماعی مسطقاة غار آسایا زیار نظار برناماة
توس ة ملل متحد ،عدال نسییتی را ابداع راههار خبقانه برا پایان بخشی به ضا ی
نابرابر زنان مردان اعب کرد تا در چارچو هیتة نیاازمحور ،تضامیسی بارا نباران
خیار ها ناشی از نابرابر ها مونود گاار از تب یضها ناقض حقوق انیاانی زناان
باشد در نمای تحقق اهداف هفد گان ة مسشاور توسا ة پایادار را دنباال کساد .(United
.)nations development programme ,2018:7
عدال بر مبسا سیاق گزارش ماکور دستیابی عادالنه به امهانا رفاهی قضایی اسا  .در
ایسجا الز اس تا به ر یهردها نظر آن نیز اشار شود.

 .2رویکرد به آزادی و توسعه
لیبرالها از زا یة ساختار شخای حقوقی بازار آزاد ،دخال ها حاکمیتی را بارا اساتقرار
عدال در قالب یک نیاز ،الز نمیدانسد .برعهس ،نزد مهتب لیبرالیی انتماعی سدة بییت  ،به
یه در سس فهر نان را لز 2بازار نظا سرمایهدار  ،از قابلیا برقارار تاوازن انتمااعی
برخوردار نییتسد در عوض دکترین عدال بهمثابة انااف را مطر کرد .التی هابما س 3باین
آزاد انتماعی آزاد ها غیرانتماعی تفا قا ل اس ؛ مورد د را نیازمساد توزیاع آزاد
ها انتماعی ایجاد محد دی ها برا پیشگیر از آسیبها میداند .نقاشآفریسای د لا در
ایسجا تضمینکسسدة مسافع شمر ندان اسا  .را لاز در هماین خااو م تقاد اسا کاه هماة
شمر ندان یک نام ة دموکراتیک باید در مورد آزاد از حقاوقی برابار شااخصهاایی م این
برخوردار باشسد (تیلور .)29 :1392 ،آمارتیاسن 4با تأکید تونه خاصی که بار عامال انیاانی
سرمایهگاار در مسابع انیانی دارد ،تفییر یه ا از توس ة عادالنه ارا ه میکسد (سن:1379 ،
 .)45ازاینر عملهرد محور را شاخص مطلوبی قرار مایدهاد باه امهاانساسجی از چساین
فرایسد اعتقاد دارد.
1. Anne Marie Goetz
2. John Rawls
3. Hobhouse
4. Amartya sen
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 .3رویکرد به اجتماع و رفاه
عدال در ایسجا با ادبیا سوسیالییتی نظاا انتمااعی برابرگارا در آمیختاه اسا  .بارخبف
مارکییی ها ،دموکراسی انتماعی م طوف به دیدگاهی تقسیسی در حوزة عدال اس  .آنماا باه
این هدف در قواعد حقوقی اعتقااد دارناد کاه بارا تاأمین سا اد نام اه ایجااد نظمای
مشترکاند آن را محاول زندگی انتمااعی فارد توزیاع عادالناة مساابع عماومی مایدانساد
(کاتوزیان .)466 :1393 ،سوسیالیی ها اصول متفا تی را برا توزیع درآمد پیشسماد میکردند
تا آن را به نفع برابر استدالل کسسد ،مانسد ببمی نرج برنادر شاو .ایان در حاالی اسا کاه
ندیدترین نظریا سوسیالییتی بار محاور گیاترش خادما آزاد فاراه آ ردن گوناها از
حداقلها استاندارد پایها زندگی متمرکز شد اند (سیبلی.)910 :1394 ،

 .4رویکرد به برابریخواهی
فمیسیی ها با ابتسا بر تبیین د هیتة ارزشمحور نیاازمحور حاق بار تاأمین انتمااعی بار
برابر تما عیار اصرار رزید م تقدند تمامی هسجارها فرایسدها رشتة حقاوق ان هاسای از
چیرگی تفهرا مردساالر حهای دارد .موق ی اید آل آنما ،ض ی مرد ساالر  ،احترا باه
حقوق زنان مشارک بد ن تب یض اس  .ازاینر مفمو عدال نسییتی ،نزد آنماا باا فرایساد
نمانی شدن حقوق اقتااد انتماعی ،دستیابی آسان زنان به فرص هاا شاغلی امهاناا
مراقبتی ارتباط میتقیمی پیدا میکسد ) .(Stewart, 2011:75کار ل پیتمن 1با تحلیل نظرهاا
فمیسییتی استدالل میکسد حتی در نظا ها دموکراتیاک زناان از نایگااهی برابار باا ماردان
برخوردار نییتسد ،چراکه در این مدل از نظا هاا رفااهی ،چاالش پدرسااالر  ،ماانع برقارار
عدال اق ی اس (سولیوان .)296 :1386 ،نریسهمحور  ،موضوعی اس که از نظر ا بر مزایا
به میازان ابیاتگی آنماا مایافزایاد ماانع
تأمین انتماعی حقوق رفاهی زنان حاک اس
شهلگیر استقبل م یشتی مشارک برابر آنماا در عرصاة نام اة مادنی مایشاود .حضاور
حداقلی زنان چه در قاعد گاار ها مربوط به سیاس هاا ملای تاأمین انتمااعی چاه در
بخش حقوق بینالملل سبب شد تا تفهرا مردساالر حاک شود .ازایانر زناان نمایتوانساد
مانسد مردان فرص دستیابی برابار باه حقاوق اقتاااد  ،انتمااعی فرهسگای داشاته باشاسد
(.)Ehrenreich Brooks, 2002: 345

1. Carole paemant
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 .5رویکرد فرهنگی وتوازنی
ر یهرد تقابلی با
ادبیا چسین گفتمانی برآمد از نواندیشی در آموز ها سسن دیسی اس
برابر نسییتی دارد .عثمان ابوبهر ،نوییسدة عر تبار براساس نگرش فرهسا اسابمی مای
نویید اعمال عادالنه بر مبسا سس فهر اسب به کسشی گفته میشود که هر کاس را در
هر مرتبه ا که شاییتگی دارد ،حفظ در مقابل آسیبها ناشی از بیعدالتی تظل فارد
را حمای کسسد ) .(Usman Abubakar, 2018: 3-4این خوانش از عادال نسیایتی عادل
قیط را در یک رابطة طولی با ه قرار میدهد .میا ا در ایسجا تونه به اصل نیازمسد ها
نسییتی اس ؛ فرایسد میتسد به بسد «ال » مادة  28اعبمیة حقوق بشر اسبمی که عدل
ناادان هاار د نااه در نااه تتمیماای ،بلهااه بااه صااور تهمیلاای در کسااار ها قاارار دارنااد
(ن فر  .)347 :1390،کارکرد مورد انتظار از ایجاد چسین عادالتی م واساا میاان ماردان
زنان ممان از فر مایگی اخبقی اس .

حقوق بینالملل تأمین اجتماعی
حقوق بین الملل تأمین انتماعی را از نزء به کل در چمار سطح موضوعی میتوان اکا
کرد:

 .1تأمین اجتماعی در مفهوم سیاستگذاریهای اجتماع
این مفمو از تأمین انتماعی نوعی برنامه ریز انتمااعی اسا کاه در یاک کشاور بارا
تأمین م اش افراد در مقابل مخااطرا انتمااعی برقارار عادال باهصاور
حمای
با هدف همبیتگی انتماعی توس هیافتگی انجا میگیرد (آزاد.)25 :1398 ،
پر سه ا
گزارش توس ة انیانی ملل متحاد ،تاأمین انتمااعی را سااز کار حماایتی در چاارچو
نظا ها حقوقی د ل ها در رفع محر می ها انیانی م رفی کرد اس (مادنی:1396 ،
 .)194بخش حقوق بین الملل رفاهی نیز در چارچو ماوازین عادالناة ملال متحاد ی سای
رهایی از فقر ترس متساظر با مواد  25 22اعبمیة نمانی حقوق بشر ماو  1948باه
ت مدا حمایتی رعای استانداردها حوز هاا حقاوق رفاا تاامین انتمااعی تأکیاد
می کسد .عمد تونه موضوعی که در د بخش سازمانی م اهد ا حقوق بین الملال رفاا
با ایجاد سازمان بین المللی کار در سال  1919به نود آمد با صد ر اعبمیة فبدلفیاا 1در
سال  1944مقا له نامة  102سال  1952بر محور حمای از اقشار آسایب پاایر در برابار
1. Philadelphia Declaration
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فقر ،بیهار  ،بیوگی ،ازکارافتادگی د ران کمول
.)113 :1391

انیانی متمرکز شد (عراقی رنجبریان،

 .2تأمین اجتماعی در نظامهای حقوقی
انتماعی با مغلاق
اصطب تأمین انتماعی به لحاظ سیالی نظا ها حقوقی ،اقتااد
ها مفمومی در ارا ة ت ری موانه اس  ،ازاین ر گاهی مترادف باا مفااهیمی چاون رفاا
انتماعی ،میاعد انتماعی خادما انتمااعی بااخخر بیماههاا انتمااعی حاوزة
حمای انتماعی قرار داد شد اس (عامتی .)5-7 :1392 ،موازین عادالنة ملال متحاد
ی سی رهایی از فقر ترس ،متساظر با مواد  25 22اعبمیاة نماانی حقاوق بشار مااو
 1948ت مدا حمایتی را با رعای استانداردها حداقلی حوز ها رفا تأمین انتماعی
در پرتو حقوق بین الملل قوا بخشید که حمای از اقشار آسیب پایر در برابار نامبیمااتی
مانسد فقر ،بیهار  ،بیوگی ،ازکارافتادگی د ران کمول انیانی را در ا لوی بخاش هاا
سازمانی م اهد ا با تأسیس سازمان بین المللای کاار در ساال  1919صاد ر اعبمیاة
فبدلفیا در سال  1944قرار داد .در بخاش م اهادا تخااای مقا لاهناماة شامارة 102
سازمان بین المللی کار ماو « 1952تأمین انتماعی بهمسزلة حمایتی ا س که نام ه در
قبال پریشانی ها انتماعی اقتااد پدیدآمد به اسطة قطع یاا کااهش شادید درآماد
افراد ،ناشی از بیمار  ،باردار  ،حوادث بیمار ها ناشای از کاار ،ساالمسد  ،بیهاار ،
همچسین ناشی از افزایش هزیسه ها درمان نگمدار خانواد (عایله
ازکارافتادگی ،فو
م سد ) به اعضا تح پوشش خود ارا ه می دهد (شورا په هشی مؤسیة عالی پاه هش،
 .)8 :1378پس از گاش  68سال از صد ر مقا لهنامة  102متأخرترین ت ریا از تاأمین
انتماعی را سال  2016اییا (انجمن بین المللی تأمین انتماعی) ارا ه داد ،ی سی هر طرحی
که توسط قانون یا هر برنامة دیگر که از افراد در صور بر ز حوادث شغلی ،بیماار هاا،
بیهار  ،زایمان ،بیمار  ،م لولی  ،پیر  ،بازنشیتگی ،بازماندگی یا مرگ محافظ میکسد.
مزایا مراقب ها بمداشتی ،پیشگیر  ،توانبخشی مراقب هاا طاوالنی مد ،کاه مای
توانااد شااامل میاااعد هااا انتماااعی باشااد (International Social (Security :1
 .Association, 2016تأمین انتماعی در سدة بیی یه از سه بخش تخااای اشاتغال
محور ،حمای محور امداد تشهیل شد اس که از ا لوی ها رفاهی امهانا تا آ رانه
ا همچون ب ی مه ها انتماعی استفاد می کسسد (عباسی .)273 :1393 ،بسیاد هانس باکلر1
کمیییون آیسدة شغلی آلمان سال  2015ت ریفی ندید از نظ ندیاد تاأمین انتمااعی
1. Hans Bockler stiftung
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سدة بیی یه ارا ه داد که به عاملی تهسولاوی در نمادیساه سااختن حاق بار تاأمین
انتماعی گاار به الگو دیجیتالی بهعسوان یهی از مدل ها اعمال حهمرانی مطلاو در
حوزة حقوق اقتااد انتماعی کمک به اقشار محر برا در دس گرفتن مقدرا حیا
خویش اشار می کسد .ساز کار مساسب شفاف با قابلیتی تمرکززدا که مایتواناد پیوناد
حق وق دموکراتیک را باا اقتاااد رفااهی برقارار کساد ،باه ناا ایجااد ابرسااختار حقاوقی
غیرمتالب خاوصی ساز یهیویه که در دهة  90بانک نمانی با ر یهرد سه الیاه آن را
پی شسماد داد تا خدما رسانیها بر مبسا قابلی ها د بخش ها د لتی ت اا نی انجاا
گیرد (.)Weber, 2019: 8-12

 .3حقوق بینالملل سنتی
تجرب ة این حوز از حقوق ب ی ن الملل ب ه لحاظ تاریخی بیانگر آن اس که د لا هاا های
رغبتی برا آنهه در یک همگرایی میا ل مبتب به انتماعی مانسد فقر ،بیمار  ،بیهار
استانداردها حقوق رفا زنان را ب ه شهلی ت املی مورد گف گو قرار داد یا از تجربیا
همدیگر در حوزة نظا ها تأم ی ن انتمااعی اساتفاد کسساد نداشاتسد .از علال مما آن
استقرار مسطق آنالوگی 1حاک ب ر حوزة حقوق ب ی ن الملل بود (کدخدایی مقامی:1395 ،
 .)460ازاین ر حاکمی ها با ارادة محور چسین امور را نز صبحی ذاتای خاویش
در حوزة سیاستگا ار ملی خویش می دانیتسد ،ب ه زع خویش آن را کسشی عادالناه تلقای
کر د که طر آن در حوزة حقوق ب ی ن الملل موضوعیتی نداش (کار  .)23 :1383 ،زنان
در چسین ض یتی حه نیر ها کار بیمازد را داشاتسد کاه اناد حقاوقی میاتقل
بسیادیسی نبودند .ب را نمونه از اکسش ها اساسی که ب دها در قبال ساسد حقاوق بشار
فرانیه در سدة هجده قانون اساسی آمریها پس از استقبل ب ه نود آمد ،این بود کاه
این اسسا د به حقوق زنان حتی در چارچو نظا خاانوادگی نیاز نمای پردازناد ( Louis,
.)2005:16

 .4حقوق بینالملل نوین
فرایسد تونه به فقر نسییتی حمای عادالنه از مطالبا رفااهی م یشاتی زناان از دهاة
 1860شر ع ا لین بار تح عسوان ت یین استانداردها بین المللی نقش مادران در نشی
کسفرانس الهه سال  1902در محور گف گو بین المللی د ل ها مورد توناه قارار گرفا .
پس از آن اب اد اثرگاار د ران تاریخی نس ها نمانی ا ل د نیز هر کدا به نوبة خاود
1. Analog
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از سال  1919سم بیزایی در ت می
آنما بهترتیب عبار اند از:

گیترش حقوق تأمین انتماعی ایفا کردند .مم تارین

 .1 .4بعد زیستی
ب د زییتی شامل ارزش ها حیا سبم زناان حفاظا از آنماا در مقابال مخااطرا ،
رفاا ذهسای ر انای آنماا در چاارچو
بیمار هاا نااتوانیهاا فیزیهای بمداشا
مبحظاتی مانسد آمایش انیانی ترکیب نم یتی ،هر سسی ،امیاد باه زنادگی مایشاود.
شاخص ها حمایتی که در نظا حقوق بین الملل م اصر به عسوان آرمان ها ملل متحاد
رهایی از ترس د ر چارچو توانمسدساز زنان ماورد توناه قارار گرفتاه اناد (ساا آ ر
ابراهی نج آباد  .)30 :1393 ،میتسد به مادة  25اعبمیاة نماانی حقاوق بشار مااو
 1948تفییر شمارة  19ساال  2007کمیتاة حقاوق اقتاااد  ،انتمااعی فرهسگای
اعبمیة سال  2011سازمان بین المللی کار د ل ها در قبال زنان توانمسدسااز ذهسای
ر حی آنما در مواقع تشویش ها اضطرا ها مت مد باه اساتقرار عادال انتمااعی ارا اة
کارامدناد (International
راهبرد انااف رفااهی نما شااخصگااار هاایی باکفایا
.)Labour Conference, 2011: 20

 .2 .4پیوند اقتصاد رفاهی و حقوق اجتماعی
ر یهرد رهایی از ندار  ،در چارچو ایدة همهار میان بخشها حقوقی ،اقتااد سیاسای
نظا ها ملی تجلای پیادا کارد .باازخورد مسطقای چساین مساساباتی ،باه ظماور د لا رفاا ،
سیاستگاار ها انتماعی فراگیر فرایسد گیترش ت می نظا ها تأمین انتمااعی مسجار
شد ،بهطور که نظا مشارک گرا بیمهها انتماعی طبق برناماههاا بییامارک در آلماان
مدل غیرمشارکتی آن برحیب گزارش بوریج در انگلیتان نظا عا لهمسد برا ا لین باار در
فرانیه انرایی شدند .اما نئو ل ی ان  1نظریهپرداز فرانیو رشتة حقوق باینالملال رفاا  ،ایان
ر یهها در نظا ها داخلی را به قط ا پازلی تشبیه کرد کاه از نظار ا  ،باه تهمیالتار شادن
مسظومة حقوق بینالملل رفا تأمین انتماعی کمک کرد .نمونة عیسای آن در سایاق عباار
مادة  9میثاق حقوق اقتااد  ،انتماعی فرهسگی 2آمد که بهصور تمثیلی راهبرد بیمهها
انتماعی را برا همگان حتی زنان نیز به رسمی مایشساساد ( .)Jouannet, 2007: 837بارا
نمونه زار رفا یاپن با تجلیل از فداکار زنان پس از نس نمانی د بهدلیال کساار گیار
آنما از فرص ها شغلی به نفع مردان مزایایی را برا آنماا در چاارچو مشااغل خاناهدار
1. Emmanuelle Jouanne

 .2مادة « :9کشورها طرف میثاق حق هر شخص را به تأمین انتماعی از نمله بیمهها انتماعی به رسمی میشساسسد».
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تربی کودکان همیاردار
همسوعد ستی به آنما اختاا

فرصا هاا شاغلی ازدسا رفتاه باه پااس ایان بزرگاوار
داد (مانو.)31 :1393 ،

نسبت میان تأمین اجتماعی با حقوق بینالملل و عدالت جنسیتی
حق بر تأمین انتماعی از رهیاف ها حمایتی ضر ر د رة اقتااد مدرن نظا صس تی باه
شمار میر د .این حق پس از د نس نمانی در کسار اعتبار اخبقی رسال نمانی مبارز باا
فقر ندار به نایگا مسی ی در مسظومة حقوق بشار دسا پیادا کارد (زماانی آزاد:1396 ،
 ،)14حقی اس که به اسطة حمای از نیازمسدان ارزیابی ر ند پیشرف عادالنة آن در نظاا
حقوق بینالملل ،میتوان بر مبسا محورها ذیل ،بررسی کرد:
 .1انجا اقداما ند در برقرار مساسباتی نزدیک تار میاان حقاوق سیاسا هاا
انتماعی
 .2فرایسد حقوقی شدن بجا تأکید بر مقررا قواعد حقوقی
 .3ارزیابی بازنمایی از کارکردها ا لیه حقوق تأمین انتماعی
سسخی میان این د  ،سوی ها متسوع متهثر
مساسبا میان حقوق سیاس
را با ر یهرد به ت یین مبک ها حمای از نم ی آسیبپایر در حاوزة رفاا تاأمین
انتماعی شهل داد اس (قاوا محیاسی .)22- 25 :1397 ،تاأم ی ن انتمااعی اساساا
ر یهرد به احتیانا نسیی زنانه دا رد ،چراکاه آنماا باه اساطة داشاتن ی هگایهاا
ب ی ولوییهی ،زییتی ،فرهسگی انتماعی متفا از مردان ن یازمسد م راقب هاا عماومی
بیشاتر هیات سد (  .)Rea Abada et al., 2011 : 3-7فر ا یسااد شاهل گیا ر الگااویی
ر یهردها مرتبط با آن این امهان را فراه ساخ تا موضوع نیازها حیاتی انیان با ه
عسوان محور اساسی سوی ا اثر گاار مطار شاود (فراساتل شاسین- 324 :1391 ،
 .)321نشی ها ب ی ن المللی که در آستان ة ر د به قرن بییا یها برگازار موناب
تد ین اسساد مانسد اع بمی ة زنان پهن سسد هازار شاد ،هریاک تحاولی را در حاوزة
ادبیا موضوعی حقوق زنان سویة نسیی پرداز در مساسبا نوامع انیانی ب ه ناود
آ ردند .یهی از آنما کسفرانس نمانی زنان شمر پهن سال  1995بود کاه در آنجاا ایادة
عدال نسییتی با نگرش فرهسگی توسط کشورها اسبمی م طر ش د .هیأ ایرانای در
این نشی برا ا لین بار اعب کرد که مفمو عدال را ب ه نا برابر با ه کاار خواهساد
گرف  .هدف اعبمی آنما از کاربرد این مفمو آن بود که عدال نسیایتی در راساتا
رفع تب ی ض ها امدار اندیشه تفهر اسبمی اس که تیا حقوق زن مرد را پایرا اما
تشابه آن را مرد د می داند (دفتار مطال اا اساتراتهیک ریاسا نمماور .)3 :1397 ،
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مواضع ماکور میتسد به اعبمی ة حقوق بشر اسبمی در بسادها « الا » « » ماادة 6
باه
این گونه قابل تشریح اس  :ال ) از لحاظ حیثی انیانی ،زن باا مارد برابار اسا
دارا شخاای
همان انداز که زن ظایفی دارد ،مرد ه از حقوقی برخاوردار اسا
مدنی ذم ة مالی میتقل حق حفظ نا نیب خویش اس ؛ ) بار نفق ة خاانواد
می ئ ولی نگمدار آن ،از ظای مرد اس (آذربایجانی.)1- 5 :1388 ،

فرایند شکلگیری نسلهای حقوق تأمین اجتماعی بانوان
فرایسد تهامل حق بر تأمین انتماعی زنان را در نظا حقوق بینالملال ،بادین شاهل مایتاوان
دستهبسد کرد:

 .1نسل نخستین از معیارهای حقوق تأمین اجتماعی زنان
ا لین بار ،بسد «ال » از اصل  13میثاق نام ة ملل ،فتح بابی برا حقانی شادن الگاو تاأمین
انتماعی در نمان بود ،چراکه به اعضا توصیه میکرد تا ر یها عادالنه نیب به موازین حقوق
کار رفا کودکان ،زنان مردان با ت یین شاخصها مسافانه داشته باشسد 1.چسین فرایساد
بازتابی از حقوق مدنی سیاسی بود که از دهة  1860شر ع شد در پرتاو تاوزین کسوانیایون
هایی با هدف ت یین استانداردها بینالمللی نایگا مادران در نشی الهه سال  1902توسط
د ل ها مورد تأکید قرار گرف (.)Mulder, 2018: 40
نخیتین ر یهرد استانداردها بینالمللی رفا کار به موضوع زنان ،در یک چارچو تب ی
از حقوق تح تهفل مردان نانآ ر خانوار قواعد نظا هاا اشاتغالمحاور تاأمین انتمااعی
بیمهها شغلی ،به آن میپرداخ  .شاخصها انااف رفاهی مانسد کماکهزیساه عا لاهمساد ،
ازد اج د ران بازماندگی نمونهها مثالی آن هیتسد .مقا لاهناماة  102ماادتین  10 9ایان
د ر از بخش اشتغالمحور تأمین انتماعی ،در مورد زنان ،بر پیشاگیر از آسایبهاا شاغلی
تأکید داش (سپمر .)601،11،8 :1392 ،

 .2نسل دوم حقوق تأمین اجتماعی زنان
مرحلة د از فرایسد حقاوقی شادن تاأمین انتمااعی ،اقتضاا مفارقا از تب ایض هاا
نسییتی تونه به نیازها مشر ع را داش  .سم زنان از عدال توزی ی باین المللای در
 .1بسد «ال » مادة  13میثاق نام ة ملل :برا کار مردان زنان کودکاان در قلمار خاویش ضا ی عادالناه
مطابق با شئونا انیانی پدید آ رند.
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پرتو نظا عادالنة رفا تأمین انتماعی با تأنی بر کسوانییون محو کلیاة اشاهال تب ایض
علیه زنان ماو  1979نیاز به تغییرا بسیادین را ایجا مای کارد ،باا اعتقااد باه ایسهاه
توس ة کامل یک کشور ،رفا نمانی برقرار صلح میتلز بیشترین حد نقش آفریسی زنان
در تمامی عرصه ها در شرایط میا با مردان اس (طجرلو .)194 :1393 ،الگو سستی یا
سلیله مراتبی برا زنان هی نقشی قا ل نبود ،ی سی الگو مردان نان آ ر خانوار ،که بانوان
تح تهفل آنما قرار داشتسد .کسوانییون حمای از باردار سال  ،1952مقا لهنامة شامارة
117سال  1962با موضوع تسظی سیاس ها انتمااعی مقا لاهناماة شامارة  118ساال
 1962در خاو برابر در تأمین انتمااعی درماان مؤیاد چساین ادعاایی باود لااا
اعبمیة کسفرانس مهزیهوسیتی  1975تمامی ملل متحد را به در پیش گرفتن ر یه ا مؤثر
کارامد انرا اصول مسع تب یض نیب به حق بر تأ مین انتماعی فراخواند (the world
.)conference of the international women year, 1975: 27

 .3نسل سوم :فرایند توسعۀ عدالتمحور تأمین اجتماعی
همزمان با فرایسد نمانی شدن حقوق اقتااد انتماعی ،بر ز آثار سوء سیاس هاا نئاولیبرالی
به تشدید بحران فر کاستگی اقتااد رفاهی ،ت دیل ساختار در نظا هاا بازنشیاتگی کمباود
مسابع اعتبار د ل ها افز د .چسین ر ند در دهة د سدة بیی یه فقر گیتردة زنان عاد
دستیابی آسان آنما به فرص ها شغلی امهاناا م یشاتی درآماد  ،پیامادها فرهسگای
اخبقی قابل تأملی را به نود آ رد تا نایی که ضر ر تونه به اساتانداردها حقاوق باینالملال
تأمین انتماعی بازنگر در ر یهها سابق را د چسدان ساخ .
سازمان بین المللی کار ،طی نشی ساال  2008گازارش ساال  2011اعاب داشا
فرایسد عدال گیتر محد د به بخاش خاصای از حقاوق تاأمین انتمااعی نییا  ،بلهاه
حااوز هااا مشااارکتی همگااانی آن را نیااز شااامل ماایشااود (International Labour
) .Conference, 2011: 24با آنهه ،این مقطع تاریخی از حق رفا باا عاار انقاب چماار
صس تی تحول در حوزة فسا ر ها اطبعا همرا بود  ،آسیب ها نوظمور را نیاز در
پی داشته اس .
شورا اقتااد انتماعی ملل متحد (اکوسوک) در گازارش  2018آ رد اسا  :باا ناود
کلید عل  ،فسا ر نوآ ر اما در دستیابی به اهداف توس ة پایادار نمایتاوان
نقش مثب
مبحظا مربوط به چالشها مخاطرا نوظمور ناشی از تقیی بسد هاا فسای دیجیتاالی در
میان مردان زنان را نادید گرف  ،ازاینر الز اس د ل هاا از تشادید ناابرابر هاا نقاض
موازین عادالنه پیشگیر کسسد ).(the economic and social council, 2018: 53
این سیر از فرایساد استانداردسااز حقاوق تاأمین انتمااعی زناان ،ابتادا توساط ساازمان
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بینالمللی کار با تاویب مقا لهنامة شمارة  102حقوق تأمین انتماعی سال  1952شر ع شد
در سدة بیی یه با تونه به پیامدها بحرانها اقتااد بینالملل نیازها نوظماور باانوان
با تاویب توصیهنامهها شمارة  202با عسوان ک حمایا انتمااعی ساال  2012در ساال
 2014با توصیهنامة شمارة  204استفیاریه از مقا لهنامة  102طر گاار بهسو میائولی
حمای انتماعی با محوری عدال در قباال اقشاار آسایبپاایر مجاددا باه آن سام ساو
ندید بخشید (آزاد د ین.)119 :1398 ،
کسفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار در ی ن  2019با صد ر مقا لهنامة شامارة  ،190تحا
عسوان ریشهکسی خشون آسیب ،از مشاغل یادآ ر شد :نقاض ایان ماوازین ،ناهتسماا محر میا از
دستیابی به فرص ها برابر شغلی ،فقر اقتااد مطر دی انتماعی را به نود میآ رد ،بلهاه بای
عدالتیها را نیز در پی خواهد داش (.)I.LO, CONVENTION, No. 190, 2019 : 1

الزامات کاربردی عدالت جنسیتی در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی
الزاما در این خاو
بررسی کرد:

را میتوان طی د بخش صیان

حمایا از حقاوق تاأمین انتمااعی

 .1الزامات صیانتی
الزاما صیانتی ی سی حفظ هیتة ارزشمحور حقوق تأمین انتماعی از ساو دساتگا هاا
سیاستگاار داخلی د ل ها برا آنهه فرایسد توانمسدساز زنان را در نظاا هاا انتمااعی
مورد تونه قرار دهسد .نایبکابیر 1م تقد اس در هزارة سو  ،چسین الزاماتی در حوزة اشتغال
محور تأمین انتماعی برا بانوان شامل امسی شغلی ،آرامش ر انی نلوگیر از آسیبها
انتماعی می شود .مادة  6کسوانییون حقوق اقتااد  ،انتماعی فرهسگی ،به این موضوع در
بیشتر برخوردار از مزایا رفاهی مهفی اشار میک سد2
چارچو حق برابر کار ،مشارک
(  .(Kabeer, 2008: 32یهی از اهداف اصلی این بخش ،به یه برا بانوان ،توس ة نسییتی در
چارچو حق بر تأمین انتماعی اس  .قوة قضاییة کانادا ،گزارش تحلیلی را ارا ه داد کاه در
این خاو این گونه استسباط کرد که تفییر م قول غایی ،از حقوق اساسی این امهاان
را فراه میآ رد تا از نقض امسی م اش زنان به سیلة ساز کارها تأمین انتماعی ممان ا
بهعمل آ ید به حقوق انتماعی آنما احترا گااشته شاود ،)(Ahmad & Bulmer, 2017: 29
1. Naila kabeer

 .2مادة  :6کشورها طرف میثاق حق کار کردن را شامل هر کس که میشود برا آنهه فرصاتی باشاد تاا سایلة
بهدس آ ردن م اش خویش را انتخا کسد ،به رسمی میشساسد.
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ازاین ر نظا ها قضاییِ مترقی ،بر مبسا گازارش مااکور ،الز اسا
مؤثر را در نظر بگیرند.

تاا تممیادا قاانونی

 .2الزامات حمایتی
الزاما حمایتی ،بیانگر میئولی پایر نظا ها رفاهی نیاب باه توانمسدسااز اقشاار
آسیب پایر اس تا از یاریگر عمومی کافی برخوردار شوند .ر یهارد ناوین حاوزة اقتاااد
پویاایی در
نمانی نظ کسونی حقوق بین الملل رفاا اقتضاا دارد تاا باا چاباک سااز
مهفای را در اختیاار زناان،
مزایا تأمین انتماعی تیمیب عموم ی مطلاو
خدما
مطابق با توصایهناماه شامارة  202مااو  2012ساازمان باین المللای کاار ،قارار دهساد
).)International labour conference, 2012:6
کمیتة حقوق اقتااد  ،انتماعی فرهسگی با تونه به تجربة بحران اقتااد باینالملال در ساال
 2012به د ل ها توصیه کرد تا د ل هاا نیاب باه ر ناد سیاساتگاار هاا انتمااعی براسااس
مبحظا ذیل ،تونه کسسد؛ .ا ال :اب اد سیاس ها ندید بهگونها نباشد که به رفا عمومی درآماد
افراد لطمه ارد کسد؛ ثانیا :این سیاس ها به تشدید نابرابر تب یض مسجار نشاوند باه گار هاا
حاشیهنشین میتمسد نام ه بیفزایسد؛ ثالثا :آثار چسین سیاس ها مقرراتی با چالشهاا موناود
در نام ه ،همپوشانی نداشته باشاسد؛ راب اا سیاسا هاا ماوردنظر ،بار مبساا اعماال حاق تاأمین
انتماعی انرا ساز کار ک حمای انتماعی ،زمیسة گیترش آرمانها سازمان بینالمللای کاار
را فراه آ رند ( .)TCWarwick, 2015: 18یهی از ر شها پیشسمادشد توانمسدساز نسیایتی در
قالب ت می استانداردها بینالمللی تأمین انتماعی ،توأ با ساز کارها انرایای اعتباار اسا
برا ایسهه بتوانسد نظا ها رفاهی به شهلی پویا ،میاتمر قابال توسا ه باا ر یهارد مس طا باه
نیازها نسییتی براساس م یارها سازمان بینالمللی کار اهتما رزند .در گزارش  ،ILOباا عساوان
دگرگونی الگویی در سال  2006آمد اس  :سییت هاا تاأمین انتمااعی در راساتا ناوعی عاد
توازن در ارا ة مزایا خدما رفاهی ،سبم بیمهها انتماعی فرصا هاا شاغلی هیاتسد تاا
نایی که مطال ا شش سال اخیر گویا اثباا چساین ادعاایی باود اسا ( .)Cichon, 2006: 6از
مسطوق آن اینگونه استسباط میشود با افازایش میازان آسایبهاا نسیایتی ضار ر برقارار
عدال  ،میتوان در د مدل تقابلی تبادلی به عملیاتی شدن ت مدا حمایتی اهتماا داشا  .مادل
ا ل در مبارز با فقر ندار تب یض مدل آخر برا ایجاد عدال حمای از اقشار آسیبپاایر
توانمسدساز آنما قابلی انرایی پیدا میکسد.
مطابق با گزارش بانک توس ة آسیایی سال  2009تفا عمدة بین د این مدل در نوع
میزان برخوردار آنما از انواع مزایا انتماعی بیتگی دارد.
حمای اس که به درنهبسد
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براساس کیفی سسجی صور گرفته زنان در شارق آسایا باا کمتارین ناابرابر نسیایتی ،از
باالترین میزان حمای انتماعی نیب به همسوعان خود در نسو آسیا برخوردارند (باناک
آسیایی.)112 :1393 ،

پتانسیلهای عدالت جنسیتی در قلمرو حقوق بینالملل تأمین اجتماعی
قابلی ها عدال نسییتی را میتوان با تونه به شرایط قرن حاضار در حاوز هاا تخااای
اشتغال محور حمای محور تأمین انتماعی بررسی کرد.

 .1حوزة اشتغالمحور
این بخش در چارچو نظا ها بیمة انبار مشاغل ،ا لین باار در سادة ناوزده توساط
بییمارک 1صدر اعظ آلمان ،با مدل مشارک مالی سهنانبة کارگران ،کارفرمایان د ل
در بخش ها خدما درمانی سبم انرا شد .ازاین ر یهی از رساال هاا ایان بخاش
تحهای نمادهاا
طبق مدلول اساسسامة سازمان بین المللی کاار مااو  1944تقویا
تأمین انتماعی ارتقا خدما عمومی برا اعضا نام ه به د ر از تمایزا نسیایتی،
زبانی م رفی ش د اسا (حیایسی .)90 :1394 ،کاار شاییاته از ساال  1999در
نهاد
ا لوی اقداما سازمان بین المللی کار به عسوان یک الگو تبادلی مورد تونه قرار گرفا ،
الگاو گفا گاو انتمااعی از طریاق
ر یهرد عادالنه باه مبحظاا نسیای گار
کسش ها سس دیهایی که نه عیسی به حق ت یین سرنوش اقتااد زنان مردان شااغل
میدهد .طراحی تاالرها گف گو شاغلی باا هادف تقویا ساهنانباهگرایای براسااس
استانداردها حقوق کار در حالی از آن سخن به میان می آید که با ر ند تحاوال شاتابان
دگرگونی پیچیدگی در مشااغل ندیاد ،راههارهاا حقاوقی شاساختهشاد باا
فسا ر
نابرابر  ،تب یض رشهیتگی مشاغل در با زار کار مواناه اسا (ناارتی.)170: 1387 ،
ایجاد فرص ها برابر شغلی از یک سو ر یهرد نوین
لز آموزش شغلی ،ممار آموز
اقتااد صسایع دیجیتالی تر یج مدل ها نوپدیاد کاار افازایش مشااغل غیررسامی
افزایش آسیب دیدگی از محایطهاا شاغلی شایوع بیماار هاا
زیرزمیسی پار ق
پاندمی 2مانسد ابوال کر نا در سالها اخیر مشارک م یشتی زناان را بایش از پایش باا
از دسا دادن
چالشآ ر مانسد بیهار  ،افزایش زناان بای سرپرسا
مخاطرا ند
درآمدها شغلی موانه ساخته اس  .میتسد به بیانیة سازمان بین المللی کار با موضوعی
1. Bismark
2. Pandemi
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کو ید (191کر نا) که در مارس  2020صادر شد ،به بازت ری گر ها آسیبپایر پرداخته
زنان شاغل را نز آسیب دیدگان ناشی بحران کر نا در نمان م رفی می کساد کاه از زماان
شر ع آن در مقاییه با مردان تسما  46درصد از ساز کارها حمای انتمااعی در اختیاار
آنما بود اس ).(International Labour Organization, 2020: 6
انجماان خوداشااتغالی زنااان آفریقااا نسااوبی 2بااا م رفاای الگااو امسیا شااغلی زنااان،
ا لوی هایی را مطر کرد اس « :زنان شاغل حتی در مشاغل غیررسمی نیز میتحق دریاف
هرگونه مزایا شغلی مراقبتی ،بیمه ا  ،دستمزد ،مرخاای زایماان امهاناا بمداشاتی
درمانی بر مبسا موازین حقوق بینالملل کار مزایا مسدرج در  3مقا لهناماة  102هیاتسد.
حال آنهه کسوانییون شمارة  183ماو  2000با موضوع حمای از باردار  4بیانیة ساال
 2010سازمان بینالمللی کار ،تح عسوان اصول بسیادین حقوقِ در کار 5تأکیاد داشاتهاناد
نظا ها سیاساتگاار انتمااعی از اتخااذ ر ال هاا انرایای تاکب اد بپرهیزناد ،چاون
براباار هاار د بااالهااایی باارا ارتقااا حقااوق زنااان در نام اة امر زنااد
توانمسدساااز
( .)International conference Lusaka , 2012: 23

 .2حوزۀ حمایتمحور
حوزة حمای محور تأمین انتماعی ا لین بار در آمریها با طر قاانون نیودیال 6در ساال
 1935مطر شد هف سال ب د در انگلیتان با ارا ة گزارش بوریج 7این فرایساد حقاوقی
توانی نقطة عطفی در شهل دهی به نظا غیرمشارکتی تاأمین انتمااعی براسااس مساابع
عمومی در سدة بییت باشد (عباد بشیر مجتمد  .)891 :1399 ،فرایساد ناوین آن باا
تاویب توصیهنامة شمارة  202سازمان بین المللی کار در ساال  2012باا موضاوعی کا
حمای انتماعی 8مییر ندید را براساس تحوال نمانی سطح نیازها نیازمسادان در
پیش گرفته که این خود از برنیتگیها حقوق بین الملل در نیمة ا ل سدة بییا یها
در قلمر حقوق رفاهی زنان به شمار مای ر د ( .)Thouvenin et Tre bilcock, 2013: 1459
گزارش سال  2008کمییاریا عالی حقوق بشر در اکسش باه پدیادة فقار طاقا فرساا9
اقداماتی را در راستا گیترش پشتیبانی د ل هاا از طار ایادة کا حمایا انتمااعی
1. Covid-19
)2. South African Self-Employed Women’s Association (SASEWA

 .3درمان ،بیمار  ،بیهار  ،پیر  ،حوادثشغلی ،عا لهمسد  ،باردار  ،ناتوانی ،فو سرپرس .
)4. Maternity Protection Convention ,2000(No,183
5. The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work,2010
6. New Deal
7. Beveridge Report
8. Social Protection Floors
9. Extreme Poverty
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غیرمشارکتی در سال  2009مطر ساخته که از  9ابتهار عمل مدنظر سازمان باین المللای
کار یک مورد آن موسو به حداقل انتماعی اس (سپالودا ناییا  )48 :1398 ،طرحای
ر یهرد حقوق بشر باه
که میتواند با ارا ة برنامه ها رفاهی در راستا استقرار عدال
آن مییر گاار زنان از فقر ندار را هموار سازد.

چالشهای بینالمللی عدالت جنسیتی در حوزة تأمین اجتماعی
تحوال پانزد سال گاشته در فرایسد بین المللی شادن حقاوق رفاا تاأمین انتمااعی
بحران ها فراگیر مالی مانسد رکود اقتااد بین الملل شیوع بیمار هاایی همچاون کر ناا
نشان داد با نود انرا سیاس ها کبن رفاهی ،افرادِ در م رض آسایب هساوز نیازمساد
حمای انتماعی با م یارها عدال نسییتی اند .گزارش توس ة انیانی ملال متحاد طای
سال ها متماد حاکی از آن بود که فقر نسیایتی در ساه ساطح آماوزش ،بمداشا
درآمد اقتااد مهفی ر ند افزایشی داشته اس  .مطابق گزارش مؤسیة مطال اا حقاوق
تأمین انتماعی در سال  2015برا هر سه نفر از د زن با میانگین سان  65ساال ،تسماا
مزایاا رفااهی ناود دارد ( Entmacher and
امهان دستیابی به  30درصد از خادما
 .)Gallagher Robbins, 2015: 11میتسد به گزارش مورد اشار موازین عدال نسیایتی،
طی سدة بیی یه از سو نظا ها تأمین انتماعی کشاورها کمتار ماورد توناه قارار
گرفته مزایا رفاهی کسونی با نیازها اق ی زناان ماردان میاتمسد ،مسطباق نییا .
د ل نممور اسبمی ایران در انبسیة هزارة ملال متحاد ،ساپتامبر  ،2000باهمسظاور
تب یض علیه زنان ،ایدة
مبارز با فقر ،گرسسگی ،بیمار  ،بی سواد  ،نابود محیط ز یی
از اهداف توسا ة هازار
عدال نسییتی را پیشسماد داد که ب دها مورد تونه قرار گرف
شساخته شد (نلیون پرییها  .)37 :1393 ،با این حال،کشور ما ،با ناود تجرباة انارا
کاساتی
شش د ر سیاس ها توس ة ملی ،هسوز در این حوز  ،با کشاکشهاا نظار
هایی ر بهر س  .تسما در مادة  101برنامة شش  ،دستگا ها انرایی به یه ستاد ملی زن
خانواد موظ شد اند تا به ت یین شاخص ها کمی آن اهتما رز ند .نممور اسبمی
ایران در این برنامه دستگا ها انرایی را مهل ساخته پیر مادة  80آن سسد در چارچو
اصول( 10حمای از خانواد )( 20 ،برابر مرد زن در مقابل قاانون)  21قاانون اساسای
(تضمین حقوق زنان) اهداف سسد چش انداز بیی ساله نیب به شساسایی پیشگیر از
آسیب ها انتماعی بانوان اقدا طبق مواد  101 78 ،77بارا رفاع نیازهاا فارد ،
خانوادگی انتماعی زنان مادران بر مبسا الگو عادال نسیایتی باا ر یهارد تاوازن
حمایتی استفاد شود (ر زنامة رسمی
اسبمی از تواناییها ظرفی ها بیمه ا  ،امداد
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نممور اسبمی ایران .)23-29 :1396 ،هدف کلی این بخاش از قاانون در ماورد تاأمین
حمایا از آسایب پاایران انتمااعی اسا  .قاانون
انتماعی ر یهرد مداخلهگرا د لا
اساسی ایران در بسد « » اصل  ، 3د ل را موظ به رفع تمامی تب یض ها ناار ا ایجااد
امهانا عادالنه برا همه در تما زمیسه ها کرد اس  ،همچسین اصال  21قاانون اساسای
متضمن ضر ر برقرار برخی تب یض ها مثب در حوزة تأمین انتمااعی در چاارچو
انااف رفاهی اس (باستانی خیر دهقی.)30 :1398 ،
گزارش مرکز په هش ها مجلس شورا اسبمی نشان می دهد هر سال  18/9درصد از
بودنة عمومی د ل  ،به بخش رفا تأمین انتماعی اختااا داد مای شاود ،در ضامن
براساس آمار رسمی حد د  2درصد از نم ی شااغل کشاور ها در صاسد ق بیماه هاا
انتماعی عضو هیتسد .اما به دلیل عد مدیری متمرکز ،بحران کارامد  ،عد شفافی در
عملهاارد کیاار فزایساادة مسااابع اعتبااار نتوانیااته انااد ،بااه صااور مساساابی انتظااارا
میتمر بگیران را به یه در بخش صاسد ق هاا بازنشیاتگی براسااس الگاویی م تبار
مطمئن برآ رد سازند از این طریق به برقرار عدال انتمااعی کماک کسساد (م ا نا
په هش ها انتماعی ا فرهسگی .)24 :1399 ،گاشته از این در نام ة نمانی د لا هاا
طرفدار برابر نسییتی طی د دهة گاشته نیز بایچاالش نباود اناد .از انتقادهاایی کاه
متونه سیاس ها اقتااد د ل بریتانیا در سال  2013موضوع برگزی  1شد این بود:
با تونه به فرایسد پیشرف ها گاشتة انرا سیاس ها ندید اقتااد د ل در رابطه
با زنان عمب به نایگا کارگران زن خدشه ارد کرد اس تا ناایی کاه باا ناود کااهش
هزیسه ها رفاهی به نا افزایش درآمد ،مونبا نقض فاحش حق بر تأمین ان تماعی زنان
سابک م یشا ساستی
را فراه آ رد شرایط را به سو اید ولوی ابیتگی درآماد
ی سی مردساالر برد اس (  .(annesley, 2014: 1گف گوها انتمااعی بیاان یهای از
ساز کارها مرد ساالر بود که در این سیاس ها ،بدان تونه کافی نشاد اسا  ،حاال
خواسته هاا شاغلی مشاارک کسسادگان در
آنهه میتواند ان هاسدهسدة اق ی مطالبا
چارچو آزاد ها ف الی ها سسدیهایی با ر یهارد عادالناه باشاد (ایشایها ا کاوریب،
.)209-218 :1390
مطابق گزارشها ذیل:
 .1کمیتة مسع تب یض علیه زناان در ساال  2015باا عساوان دساتیابی زناان باه عادال 2
))CEDAW/C/GC/33, 2015:11
 .2مؤسیة تحقیقا توس ة انتماعی ملال متحاد در ساال  2012تحا عساوان توسا ة
1. Brexit
2. Committee on the Elimination of Discrimination against Women
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نمانی :انااف نسییتی توس ه ،فرصتی خوشایسد ازدس رفتاه(United Nations 1
( Research Institute for Soicial Development, 2012: 2-3

 .3رهسمودنام ة موسو به تغییر نمان مدل م لل متحد ،توسط کمیییون مقا زن در
ساال  ) commission on the status of women, 2019: 1 -5)22019بااخخر
گزارش سال  2018سازمان ب ی ن المللی کار ،باه اتفااق تأکیاد داشاته اناد :توزیاع
عادالنة امهانا آسایش آ ر ،در بین زناان (شااغب ن شامر  ،ر ساتایی،
مطلو
خانه دار ،مادران ،د شیزگان ،بی سرپرستان بدسرپرستان) مردان نه تسما مونب
تضمین رفا ر انی ماد آنما می شود ،بلهه زمیسة رفاع تب ایض را نیاز فاراه
می کسد .هیت ة ارزشی آن عبار ا س از دسترسی عادالن ة زنان به امهانا رفاهی
تا بتوانسد از شرای ط تشه ی ل زندگی آبر مسداناه برخاوردار شاوند .پدیادة شاهاف
نسییتی ،بی انگر یهی از بزرگ تری ن بیعدالتی ها نمان امر ز از نمله عوامال
نقض حقوق انیانی زنان ت رض بر حق ت یین سرنوش آنما س  .چس ی ن شهافی
از دیدگا سازمان ب ی ن المللی کار در کشورها مختل با کسش ها اکسش هاا
انتماعی زیاد همرا بود تا آنجا که ب هدل ی ل ض نظا ها رفاهی کشورها
صس ت ی دارا گرایش به برابر نسییتی مانسد آمریهاا ،فرانیاه انگلا یس باا
نافرمانیها مدنی اعتراضا خ یابانی خود را نشان داد با ر ی هرد متفاا ،
به دیگر حوز ها نغراف یا یی نمان مانسد کشورها در حال توس ه نیاز سارای
) . (ILO, Globalwage, report, 2018 : /19:5اصول راهسما مونترال3
کرد اس
 ،یادآ ر شد فقر ،تب یض ،ن دار  ،مسازعا میلحانه تحری ها با ی ن المللای از
نمله آس ی ب ها یی هیتسد که مانع دستیابی بانوان به حق ها انیانی شد عد
تحقق فرایسد توانمسدساز آنما را در پی خواهسد داش .(Montreal principles
(on women, 2002: 7 –10

ارتقا نظا ها تأمین انتماعی ،در سدة بییا یها ایجااد سااز کارها کارامادِ
حمایتی ،امداد در کسار بیمهها انتماعی متساسب با آسیب هاا باه یاک نیااز اساسای
مبدل شد اس برا آنهه بتوانسد به نحاو مطلاوبی ،در بارآ ردن انتظاارا رفااهیِ اقشاار
اصال عاد تب ایض نسیایتی اهتماا رزناد از
آسیب پایر نام ه ،بر مبساا عادال
قابلی ها تهسولوی ندید در راستا گیترش خدما عمومی استفاد کسساد (Weber,
.)2019: 25
4
کمیتة مسع تب یض علیه زنان در سال  2004با تأکید بر تقوی حقوق انتماعی حق
1. UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMEN
2. commission on the status of women
3. Montréal Principles on Women’s Economic, Social and Cultural Rights
4. Committee on the Elimination Committee on the Elimination of Discrimination against Women
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رفا همگانی بررسی آثار آن در زندگی زنان طبق تفییر که از مادة  5کسوانییون مساع
تب یض علیه زنان ارا ه داد اعب کرد :زنان دختران بهعسوان عضو نام ة بشر میاتحق
دستیابی به خدما عم ومی مزایا حقوق انتمااعی اناد تاا براسااس عادال محاور  ،از
توانمسد ها ماالیِ باد ن تب ایض برخاوردار شاوند (International Women’s Rights
 .(Action Watch, 2004: 20بدین سان خأل عدال نسییتی ،در فرایسد سیاستگاار هاا
توس ة ملی کشورها ،سبب شد تا د ل ها نت وانسد از زنان به صور مؤثر بر مبسا حقوق
بسیادین در مقابل انواع تب یض ها بالقو آسیب ها انتماعی حمای همهنانباها باه
عمل آ رند.

نتیجهگیری
ر یهرد نظا ها تأم ی ن انتماعی به الگو عدال نسی ی ت ی در هازارة ندیاد ،باا ناود
فاهمه ها فرهسگی متفا نیب به آن ،ام ر ضار ر اسا  .پدیاد ة فقار ،فزایسادگی
تسگساها آس ی ب ها انتماعی آثار انرا س یاس ها اقتاااد ریاضاتی د لا هاا بار
افزایش آمار میتمسدانِ نمان طی د دهة اخیر ،ضر ر توس ة عادال نة ریی ها رفاهی
را در چارچو نظا حقوق اساسی تون ی ه میکسد .باانوان نماان در ایان م یاان یهای از
گر ها آسیبپایر ب ه شمار می ر ند که طی د ده ة اخیر ،همیو با ماردان ،متحمال
رنج ها محر می ها طاق فرسا زیاد در چرخة دشوار زندگی انتمااعی شاد اناد.
ر ی ه ها مونود در حوزة رفا بیانگر آن اس که مزایا تأم ی ن انتماعی پ یش ب ی سی شد
برا زنان با شرایط مالی ن یازها غ ی رمااد آنماا مسطباق نییا  .ازایا ن ر تممیادا
حمایتی مونود قابلی بازدارندگی از آس ی ب ها یی همچاون شاهاف نسیایتی را ندارناد.
مطابق با موازین عدال نسییتی این م ضل فقط به زنان محد د نمی شود  ،بلهه ماردان
نیز با آن موانه اند.
تأم ی ن انتماع ی بسا به تاری ح اسساد باالدستی حقوق بین الملل بشر حق هم ة اعضا
نام ه اس  .فرایسد بازآرا یی در نظا ها تأم ی ن انتماعی ،می ئله ا اس که با تونه به
آثار انقب چمار صس تی بحران ناکار امد س ی یت ها رفااهی د لا هاا ،مطاابق باا
موازی ن عادالنه نسییتی تأکید سازمان ب ی ن المللی کار ،ن یازمسد توسا ة عادالنا ة آن در
حمایت ی اس  .بسابراین د ل ها بر مبسا چسین فرایساد
راهبردها ب ی مه ا  ،امداد
حمایا از حاق بار تاأم ی ن
در چارچو هیت ة ارزش محور حقوق  ،مت ماد باه صایان
انتماعی هیتسد نمی توانسد با انرا س یاس ها انتماعی ،ر ناد تضا ی ِ یاا شاهاف
نسییتی را در د حوز ة اشتغال محور حمای محور تأم ی ن انتماعی ب ه ناود آ رناد تاا
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باه ای جااد

آنجا که با اثرگاار بر حق ها بسیادین آنما ،از نمله حق ت یای ن سرنوشا
تب ی ض ها دیگر مسجر شوند.
توس ة عدال محور از آن حی مورد تأکید بخش ساازمانی حقاوق باینالملال رفاا  ،طای
دههها اخیر بود که د ل ها چه طرفداران برابر حقوقی یا حامیان عدال نسیایتی ،کمتار
پویش کسش ماؤثر از خاود در هدفمسدسااز سیاسا هاا انتمااعی بارا رفاع شاهاف
نسییتی براساس قابلی ها تقسیسی ،انرایی دادرسی نشان داد اند .تحولآفریسی در ارتقاا
خدما رفاهی به حاشیهنشیسان انتماعی بد ن حمای عادالنه باه د ر از شاهاف نسیایتی،
شدنی نیی  ،ازاینر سیاس ها ندید الزاما حماایتی را مادنظر قارار ناداد در ماوارد
شهاف نسییتی را تشدید کرد اند.
حمای از موازی ن عدال نسی ی ت ی ،اقتضاا داشا ته تاا باا توناه باه تساوع
صیان
سیالی در نظا ها تأم ی ن انتمااعی کشاورها ،از قابلیا هاا آن ،در پاساخگو یی باه
انتظارا مشر ع کاهسدگی آس ی ب ها استفاد کسسد .در این میان سم بزرگ باانوان در
تحقق ت الی توس ة پایدار نام ه ،مادر بودن تربیا کودکاان انتساا ناپاایر باود ،
عادالنا ة امهاناا
ازاین ر الزم ة بالسدگی در ای فا چسین نقش سترگی ،تقیی درسا
رفاهی بین زنان ،مرد ان کل نام ه به عساوان شامر ندانی ساال برخاوردار از حقاوق
بسیادین اس .
فرایسد انطباق عادالنة موازین بین المللی رفا تأمین انتماعی باا سیاساتگاار هاا
داخلی د ل ها ایجا می کسد تا از قابلی ها عادال نسیایتی در راساتا فقرزدایای از
زنان ،انرا اصول حقوقی هسجار استفاد کرد از آلود شدن آنما به انواع فیادها
انتماعی پیشگیر کسسد تا با آسودگی ِخاطر نیمی سال بتوانسد با آگااهی از نیازهاا
مشر ع خویش ،مقدرا ر شسی را برا بالسدگی انیانی خود رق بزنسد .ایفاا میائولی
د ل ها در قلمر حق بر تاأمین انتمااعی تاا آنجاسا کاه آثاار میاتقی غیرمیاتقی
آسیب ها ناشی از عد انرا کامل ماوازین حقاوق اقتاااد  ،انتمااعی فرهسگای در
سیاستگاار ها داخلی قربانیانِ پدید هایی مانسد فقر ،فحشا ،فیاد ندار  ،در درناة
ا ل زنان دیگر افراد آسیب پایر نام ه هیتسد تا آنجا که موارد نقض ها احتماالی آن از
سو حاکمی ها تمدید بالقو در عرصة داخلی بین المللی باهشامار مای ر د یهای از
راههارها پیشگیرانة آن ،به کارگیر موا زین عدال در راستا تقوی رفا توانمسدساز
قشر آسیب پایر از طریق توس ة نسییتی اس .
ر یهرد نوین حقوق بین الملل ،فرص مغتسمی اس تا از پتانییل ها عدال نسییتی
همیو با آرمان ها ملل متحد در پیهاار باا فقار نادار اساتفاد شاود .الگاو عادال
نسییتی ،بهعسوان دکترین حقوقی مطر از سو د ل ها میلمان در نام ة بین المللی
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می تواند در تر یج بهکارگیر نیل ندید تأمین انتماعی ،بر مبسا رفع نیاز نه ایجااد
شهاف نسییتی نظا مسد در میان ماردان زناان ،کاارایی مطلاوبی از خاود ،نشاان دهاد.
استفاد از بیتر تهسولوی نوین نه بهعسوان ابازار بارا ایجااد شاهاف
ازاین ر نوآ ر
بود  ،بلهه در ارتقا تأمین انتماعی مسافانه رفع نیازها اق ی افراد آسیب پاایر مای
ت امل در برقرار عادال باه سایلة
توان با استفاد از د مدل تقابل با تب یض ندار
ک حمای انتماعی از آن استفاد کرد.
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