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توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
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چکیده
امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث محافل علمي داخلي و بين المللي است .اين موضوع از آن جهت
اهميت ويژه پيدا ميكند كه با موضوع مهم ديگري همچون حقوق بشر پيوند دارد .تلقّي توسعه به عنوان حقي بشري و پيدايش «حق بر
توسعه» به عنوان يكي از مصاديق نسل سوم حقوق بشر و از سوي ديگر ،پيشتازي كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه
اين حق ،وجه انساني توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم توسعه انساني گرديد كه در پرتو آن هر انساني و همه انسان ها مستحق
مشاركت ،مساعدت و بهره مندي از ابعاد مختلف امنيت انساني از جمله امنيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مي باشند و از اين
طريق همه حقوق و آزادي هاي اساسي و بنيادي آنان محقق خواهد شد .حق بر تأمين اجتماعي نه تنها يكي از مصاديق نسل دوم حقوق
بشر مي باشد ،بلكه امنيت انسان را در برابر آشوب ها و آشفتگي هاي ناگهاني و مخاطره آميز مانند سالمندي ،بيماري ،ازكارافتادگي و فوت
تأمين مي نمايد .بنابراين اين حق تأثيرپذيري فراواني از مفهوم حق بر توسعه و توسعه انساني دارد .در اين پژوهش ضمن واكاوي حق بر
توسعه ،توسعه انساني ،امنيت انساني و حقوق تأمين اجتماعي ،ظرفيت هاي موجود در حق بر توسعه جهت ارتقاي حقوق تأمين اجتماعي
مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :حق بر توسعه ،حقوق بشر ،توسعه انساني ،امنيت انساني ،حقوق تأمين اجتماعي.
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مقدمه

حقوق بشر ناظر به مجموعه ای از قواعد ،اصول ،تمايالت و آرزوهای جوامع انسانی در ارتقای حقوق اساسی انسانی است ( Askari,
 .)and Sa'ed Vakil, 2004, p9با تأسیس سازمان ملل متحد و پس از تدوين منشور ملل متحد ،سه غايت «صلح ،حقوق بشر و
توسعه» به عنوان سرلوحه کار اين منشور اعالم شد .در اين میان و بويژه پس از پايان عصر استعمار در اواخر دهه  ،1960جامعه
بینالمللی دريافت که «توسعه» به منزله عنصر کلیدی ارتقای منافع مشترک است و غايات ديگر يعنی صلح و حقوق بشر تنها وقتی از
خطر در امان خواهند ماند که افراد در کل جوامع بشری از بالی فقر و توسعه نیافتگی رهايی يابند .چرا که فقر شديد و گسترده مانع
از بهره مندی کامل و مؤثر از حقوق بشر می باشد ( .)Margot, 2012, p93البته مفهوم توسعه فراتر از انباشت ثروت و رشد
درآمد ناخالص ملی بوده و بايد بیشتر متوجه زندگی افراد جامعه باشد ( )Razmi, and Sedighi, 2012, pp1-22و روند
توسعه نیاز به توجه جدی تر به تحقق حقوق بشر دارد.
مبنای هنجاری حق بر توسعه عمدتاً بر قطعنامه های سازمان ملل به ويژه اعالمیه حق برتوسعه استوار است (.)Mola'i, 2010, p317
در اعالمیه مزبور ،حق بر توسعه به عنوان يك حق بشرى غیرقابل انتقال معرفی شده است .ارتباط حقوق بشر و توسعه غیرقابل انکار
بوده و همانطور که در اعالمیه مذکور بیان گرديده است توسعه فرآيندی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جامع است که با
هدف بهبود مستمر رفاه کلّ جامعه و همه افراد براساس مشارکت فعال ،آزادانه و هدفمند آنان هم در انجام و هم در توزيع عادالنه
مزايای ناشی از آن تحقق می يابد )Mousavi, 2005, p474( .بدين روى ،تمام افراد استحقاق آن را دارند که از توسعه سیاسى،
فرهنگى ،اجتماعى و اقتصادى بهره مند بوده و در آن مشارکت داشته باشند؛ به گونه اى که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى
بتوانند به طور کامل مورد شناسايى قرار گیرند .بنابراين در يك تعريف جامع «توسعه حقوق بشر مستلزم توسعه کامل جوامع بشری
در کلیه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است .براين اساس همه انواع حقوق بشر يك کل يکپارچه ،وابسته به يکديگر و
تقسیم ناپذير را تشکیل می دهند که متضمن فرآيندی مشارکتی در جهت توسعه و اجرای حقوق بشری است که در آن تمام حقوق
بشر و آزادی های اساسی قابل تحقق باشد» ( )Shayegan, 2009, p29در اين معنا ،رويکرد حق بر توسعه خود حاوی رويکرد
توسعه انسانی است .يعنی فرايند توسعه انسانی را بهگونهای پیاده میکند که متضمن اجرای موازين حقوق بشر باشد .اين مفهوم در
گزارشهای توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد ( )UNDPاز سال  1990تاکنون تدوين يافته است .مراجعه به گزارشهای مذکور
نشان می دهد که بهبود شاخص توسعه انسانی ،انسان ها را در دستیابی به امنیت انسانی توانمند می سازد و امنیت انسانی به مفهوم ايمنی
در برابر تهديدات مزمنی چون بیماری ،بیکاری ،سالمندی ،ازکارافتادگی ،فوت و ...می باشد .مصاديقی که هر کدام از آنها در پرتو
امنیت ناشی از تأمین اجتماعی مورد جبران قرار می گیرند« .تأمین اجتماعی» به منزله حمايتی است که جامعه ،در قبال پريشانیهای
اجتماعی و اقتصادی پديد آمده به واسطه قطع يا کاهش شديد درآمد افراد بر اثر بیکاری ،بیماری ،بارداری ،ازکارافتادگی ،سالمندی،
فوت و همچنین افزايش هزينههای درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای خود ارائه میدهد .اهمیت تأمین اجتماعی به
حدی است که جامعه جهانی آن را به عنوان مقوله اساسی ،در منشور حقوق بشر قرار داده و قوانین اساسی کشورها از آن به عنوان
حق همگانی ياد میکنند .تأمی ن اجتماعی بسیار متأثر از حق بر توسعه ،توسعه انسانی و امنیت انسانی خواهد بود .اين نوشتار حق بر
تأمین اجتماعی را با تکیه بر حق بر توسعه مورد بررسی قرار می دهد .با توجه به اينکه مطابق اعالمیه حق بر توسعه و گزارش های
توسعه انسانی ،دولت های جهان تشويق و متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی يا به طورکلی
توسعه ،با يکديگر همکاری کنند ،بنابراين پیشرفت اجتماعی و توسعه استانداردهای تأمین اجتماعی از طريق مفهوم حق بر توسعه قابل
دستیابی خواهد بود و دولت ها مکلفند هم در عرصه بین المللی و هم از طريق تکالیف داخلی با توسل بر حق بر توسعه و با تکیه بر
توسعه انسانی ،حقوق تأمین اجتماعی مورد حمايت خود را ارتقاء دهند.

توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه 3 /

سؤالی که در اين پژوهش قصد پاسخگويی بدان را خواهیم داشت اين است که چگونه میتوان با تأکید بر مفهوم حق بر توسعه در
تقويت حقوق تأمین اجتماعی همت گماشت؟ فرضیه پژوهش نیز بر اين اساس است که با توجه به مفهوم حق بر توسعه مبتنی بر
تحقق همه جانبه حقوق بشر و از طرفی تأکید اين حق ،بر توسعه انسانی و تحقق امنیت انسانی ،ارتباط مستقیمی بین حق بر توسعه و
حقوق تأمین اجتماعی وجود دارد ،به نحوی که توجه و تأکید بر حق بر توسعه موجب تقويت و ارتقای حقوق تأمین اجتماعی خواهد
شد.
روش تحقیق

روش پژوهش در پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای است .سازماندهی پژوهش
نیز اينگونه است که ابتدا مفهوم ،ماهیت و تحول حق بر توسعه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ترتیب نقش حق بر توسعه در توسعه
حقوق بشر ،مفهوم توسعه انسانی و تأثیر آن بر امنیت انسانی ،معرفی حقوق تأمین اجتماعی به عنوان يکی از مهمترين مصاديق حقوق
بشر و تحقق امنیت انسانی مورد بررسی قرار گرفته است .در نهايت راهکارهای حق بر توسعه در تقويت حقوق تأمین اجتماعی بیان
گرديده است.
مفهوم و ماهیت حق بر توسعه

برای اينکه تأثیر و تأثر حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی را نسبت به يکديگر دريابیم ،میبايست ابتدا با ابعاد حق بر توسعه به
عنوان يکی از موارد نسل سوم حقوق بشر آشنا شويم .به همین دلیل در بخش حاضر ابتدا مفهوم و ماهیت حق بر توسعه را بررسی
خواهیم نمود.
مفهوم حق بر توسعه

در خصوص «توسعه» تعاريف متعدد و فراوانی ارائه شده است .برخی از اين تعاريف ،توسعه يك کشور را ناشی از قطع وابستگى
هاى گوناگون به کشورهاى ديگر می دانند ،برخی تحول در نظام فرهنگى يك کشور را توسعه می دانند ،عده ای نیز عبور از يك
مرحله زندگى به مرحله ديگر را توسعه می دانند ،مانند گذر از زندگى کشاورزى و ورود به مرحله صنعتى .اين تعاريف هر کدام
يکى از ابعاد اقتصادى ،فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند (.)Raie, 2001, p16
اما توسعه را بايد مفهوم جامعی دانست که همه ابعاد مذکور را در بر بگیرد .در اين مفهوم «توسعه مشتمل بر فرايندى پیچیده مى باشد
که رشد کمّى و کیفى تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعديل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت
و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در يك جامعه معیّن را در بر میگیرد )Ibid, p16( ».خلق مفهوم حق
بر توسعه ناشی از چنین برداشتی از توسعه است.
مطابق ماده يك اعالمیه حق بر توسعه « ،1996حق بر توسعه يك حق غیرقابل تجزيه انسان است که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان
ها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی می باشند
که از اين طريق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد ».به اين ترتیب اعالمیه حق بر توسعه جزء اولین اسناد
جهانی است که عالوه بر شناسا يی کلیه ابعاد فرايند توسعه ،تحقق حقوق بشر و احترام به آن را جزئی از اين فرايند پیچیده به شمار
می آورد (.)Zarei Hedek, and Zarei Hedek, 2011, p65
ماهیت حق بر توسعه

در خصوص اينکه توسعه حق است يا موضوعی اخالقی و اينکه اگر حق است آيا حقی فردی است يا جمعی ،اختالف نظر وجود
دارد .ذيالً ماهیت حق بر توسعه از دو جهت مذکور بررسی گرديده است.
حق بر توسعه؛ امر حقوقی يا موضوعی اخالقى

در زمان تدوين اعالمیه حق بر توسعه ،برخی از کشورهای توسعه يافته و در صدر آنها آمريکا با دادن رأی منفی به قطعنامه ،به دنبال
اثبات اين موضوع بودند که حق برتوسعه بدلیل اينکه الزام و تکلیفی را متوجه دولت ها و افراد نمی کند ،نمی تواند به عنوان حق
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معرفی گردد .آن ها براى فرار از مشکل ،راه حل را در آن ديدند که توسعه را جزو حقوق قلمداد نکنند و آن را از دايره حقوق بین
الملل نیز خارج سازند .اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم معتقد بودند که دلیل عقب ماندگی کشورهاى جهان سوم،
کشورهای توسعه يافته هستند« .آن ها از امکانات ساير کشورها بهره گرفته اند تا به اين درجه از رشد و توسعه رسیده اند .بنابراين،
بايد درصدى از درآمد سرانه خود را به کشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نیز جبران عقب افتادگى خود را بکنند.
بنابراين ،کشورهاى توسعه يافته وظیفه دارند و در مقابل ،کشورهای درحال توسعه ،حق دارند)Raie, 2001, p17( ».
از نظر رويه ای و عملی با توجه به اينکه اکثر کشورها به قطعنامه حق بر توسعه رأى موافق دادند ،به نظر می رسد حق بر توسعه را به
عنوان نسل سوم حقوق بشر پذيرفته اند .منافع حاصل از پذيرش حق بر توسعه به عنوان امری حقوقی ،غیر قابل انکار است .حق بودن
توسعه امکان پاسخگويی افراد ،دولتها ،سازمانهای ملی و بینالمللی را فراهم می کند و اين امر موجب توسعه قوانین مناسب ،وضع
سیاستها ،تأسیس نهادها ،فرآيندها و سازوکارهايی می گردد که در تحقق توسعه بکاربرده می شوند.
در نتیجه بايد گفت هر چند برخی توسعه را همانند بسیاری از حقوق شناخته شده بشر ،جزو حقوق «حق مدار» و نه «تکلیف مدار» می
دانند ،چرا که در آن حقوق افراد مطرح است و نه تکالیف آنها؛ اما بايد پذيرفت که اعالمیهها ،بیانیه ها و ساير موازين بینالمللی برای
کشورهايی که آنها را مورد پذير ش قرار داده اند ،الزامی است؛ به نحوی که قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بوده و کلیه
کشورها از جمله کشورهايی که به اين کنوانسیونها و اعالمیه ها ملحق نشده و در روند تصويب آن ها نقشی نداشته اند ،نیز ملزم به
رعايت اين موازين هستند .هدف آن است که کشورها مقررات حقوق بشری را در قوانین اساسی و قوانین عادی خود پیشبینی کرده
و به رسمیت بشناسند و حمايتها و تضمینات کافی را از اين حقوق به عمل آورند .اعالمیه های حقوق بشری از جمله اعالمیه حق بر
توسعه ،هنجارهايی را به کشورها معرفی میکنند که مورد پذيرش تمام جوامع انسانی است و دولت ها آن ها را در قوانین اساسی و
قوانین عادی خود پیش بینی و نهادهای الزم را برای حمايت از اين حقوق و تضمین اجرای اين قوانین در جوامع خود تأسیس می
کنند .حق بر توسعه نیز از اين امر مستثنی نبوده و همبستگی بین المللی و تکالیف کشورها در عرصه داخلی محتوای تکلیف مدارانه
ای را برای اين حق ايجاد خواهد نمود که در بخش های آتی به اين دو هدف اخیر حق بر توسعه اشاره خواهیم داشت.
فردى يا جمعى بودن حق بر توسعه

برخی از نويسندگان افراد را موضوع توسعه می دانند ( )Wallace, 1997, p.28به اين دلیل که اوالً حق بر توسعه يك حق بشری
است و از آنجا که حقوق بشر با افراد در ارتباط است ،حق بر توسعه نیز يك حق فردی تلقی می شود .ثانیاً آن که از استانداردهاى
بین المللى منتفع مى گردد ،فرد است و نتیجه اين استفاده چیزى جز توسعه نمىباشد .پس فرد محور حق بر توسعه قرار دارد.
برخی ديگر حق بر توسعه را حقی جمعی می داند و برای اثبات جمعی بودن حق بر توسعه به ماده يك میثاق حقوق مدنى و سیاسى
استناد مى کنند و معتقدند از آنجاکه مطابق اين ماده مردم حق دارند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین و توسعه اقتصادى و
اجتماعى و فرهنگى خود را دنبال کنند ،حق بر توسعه نیز حق مردم است(.نه حق فردى و بشرى) «داينستین» در اين خصوص می
گويد که میان حقوق فردی و جمعی که به صورت مستقیم به بشر اعطاء می شوند ،بايد قائل به تفاوت اساسی بود .حقوق بشر فردی
(به عنوان مثال حق آزادی بیان) به هر فرد به صورت شخصی و جداگانه اعطا می شود ،در حالی که حقوق بشر جمعی به صورت
گروهی و مشترک به انسانها(مثالً به گروه اقلیتها) تعلق می گیرد .از نظر وی ،ماهیت حقوق جمعی ايجاب می کند که اين حقوق به
صورت مشترک اعمال شوند نه فردی (« .)Dinstein, 1976, pp102-103دونلی» نیز معتقد است که تمامی حقوق بشر دارای
بعدی جمعی هستند .او در اين خصوص می گويد « :تمامی حقوق بشر برای تحقق کاملشان نسبت به همه ،نیاز به اقدام جمعی دارند.
با نگاهی به گذشته ،همانگونه که نظريه پردازان قرارداد اجتماعی ،که برای اولین بار حقوق بشر مدرن را مطرح ساختند و جامعه و
دولت را عمدتاً وسیله ای برای تحقق کامل حقوق طبیعی انسان تلقی می کردند ،می توان گفت که اين نتیجه بسیار روشن است».
()Donnelly, 1985, p521
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دسته سومی نیز وجود دارند که ماهیت دوگانه ای را برای حق بر توسعه قائلند .يعنی حق بر توسعه حقی فردی-جمعی است .اين ادعا
که حقوق بشر نسل اول (حقوق سیاسی و مدنی) و نسل دوم (حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) حقوق فردی هستند ،اما حقوق
بشر نسل سوم صرفاً ماهیت جمعی دارند ،گمراه کننده است (.)Solhchi, and Dargahi, 2013, p152
بايد توجه داشت که هر چند تالش در جهت شناسايی حقوق جمعی ضروری است ،لیکن بايد در تعريف صحیح حقوق جمعی دقت
کرد تا فی نفسه در تضاد با حقوق فردی تلقی نشود .فی الواقع برخی از موافقتنامه های بنیادين و میثاق ها هستند که حقوق جمعی را
به رسمیت شناخته و به آن اعتبار داده اند .اعالمیه راجع به حق بر توسعه خود حق جمعی مردم را در ماده  1به رسمیت شناخته و اشعار
می دارد که هر فرد انسان و همه مردم از حق بشری توسعه و نیز حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند که متضمن «اعمال حق انکار
ناپذير ايشان نسبت به حاکمیت کامل بر ثروتها و منابع طبیعی ايشان است ».اما نبايد اين حقوق جمعی را در تضاد يا مافوق حق فردی
قلمداد کرد .ماده  2اعالمیه با قاطعیت بیان می کند که «شخص انسان موضع محوری توسعه است و بايد شريك فعال و ذی نفع حق
بر توسعه باشد» (.)Sangupta, 2004, p211
از بین اقوال سه گانه ای که مطرح گرديد به نظر می رسد مفهوم اخیر مناسب تر است .بدين معنا که توسعه را می بايست هم حقی
فردی و هم حقی جمعی دانست « .منشور وظايف و حقوق اقتصادى دولت ها اين ديدگاه را مدّ نظر قرار داده است و به نظر مى رسد
چنین روشى بتواند در کنار رفع تعارضات موجود ،با عمومیت بخشیدن به توسعه ،کارايى آن را دو چندان کندRaie, 2001, ( ».
)p 19
بنابراين تأکید بر جنبه فردی يا جمعی حق بر توسعه نمی تواند تأثیری بر ماهیت و محتوای اين حق داشته باشد ،چرا که در تحلیل
نهايی اين انسان است که هم محور و هم غايت توسعه می باشد .در واقع؛ اغلب حقوق فردی تنها در چارچوب جمعی قابل استیفا
است و حق دولت يا ملت نسبت به توسعه شرط الزم برای استیفای حقوق افراد و پیشرفت آنها خواهد بود ( Sangupta, 2004,
.)p213
توسعه حقوق بشر هدف اساسی حق بر توسعه

وقتی از حق بر توسعه به عنوان حق بر توسعه انسانی ياد می شود ،اين امر مستلزم آن است که اين حق مختصات همه حقوق بشر را
داشته باشد .اينکه حق بر توسعه چگونه می تواند در توسعه حقوق بشر همت گمارد ،نیازمند بررسی دو موضوع است .اول اينکه
توسعه چگونه از مفهومی صرفاً اقتصادی به مفهومی حقوق بشری تبديل شد ،دوم اينکه نقش و جايگاه حق بر توسعه در توسعه حقوق
بشر چگونه است؟
گذر از مفهوم اقتصادی به مفهوم حقوق بشری

توسعه يك کشور از جنبه های گوناگون قابل تصور است .برخی افزايش تولید ناخالص داخلی را توسعه تلقی می کنند ،اما اين نوع
توسعه عموماً موجب تقويت گروههای ثروتمند تر که توان جذب سرمايه مالی و نیروی انسانی بیشتری دارند ،می گردد .برخی
کشورها جهش در فرآيند صنعتی شدن را توسعه می دانند ،اما در اين حالت نیز ممکن است افزايش درآمد به صورت بخشی اتفاق
افتاده و بخش های کوچکتر و غیر رسمی تضعیف و حذف گردند« .رشد اقتصادی که همراه با افزايش نابرابری و تبعیض و متمرکز
شدن هرچه بیشتر رفاه و قدرت اقتصادی باشد بی آنکه شاخص های توسعه اجتماعی ،تحصیالت ،بهداشت و درمان ،توازن جنسی و
حفاظت از محیط زيست بهبود يافته و موازين حقوق بشر محترم شمرده شوند و از همه مهمتر اگر چنین رشدی توأم با نقض حقوق
مدنی و سیاسی باشد ،نمی تواند تأمین کننده واقعی توسعه باشد )Ibid, p193( ».اين کاستی ها نشان می دهد که می بايست با يك
نگاه جامع و کلی نگر به امر توسعه نگريست .در اين نگاه توسعه فراتر از انباشت ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی بوده و بايد بیشتر
متوجه بهبود زندگی افراد جامعه باشد (.)Razmi, and Sedighi, 2012, pp2-3
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در حقیقت ،فراتر رفتن از نگرش مبتنی بر رشد درآمد و ثروت به توسعه و پرداختن به کیفیت رشد از حیث توسعه اجتماعی و انسانی
و انديشه برابری مبتنی بر توزيع عادالنه منافع و مشارکت آگاهانه همۀ اشخاص ذی ربط ،به نوعی تغییر در الگوی تفکر پیرامون توسعه
محسوب می شود ( .)Sangupta, 2004, p196به همین مناسبت ماده يك اعالمیه حق بر توسعه اعالم میدارد که «حق بر توسعه
يك حق غیرقابل تجزيه انسان است که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره مندی از ابعاد
مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی می باشند که از اين طريق همه حقوق و آزادی های اساسی و
بنیادی محقق خواهد شد ».بنابراين از اين طريق توسعه با مفاهیم حقوق بشر ارتباط تنگاتنگی پیدا میکند و زمینه شناسايی آن به عنوان
يکی از مهمترين مصاديق حقوق بشر فراهم میگردد.
نقش و جايگاه حق بر توسعه در توسعه حقوق بشر

آنچه در اسناد حقوق بشر آمده ،چه به طور صريح و يا تلويحاً ،توسعه را به عنوان يکى از مفاهیم حقوق بشر مورد شناسايى قرار داده
است .هرچند منشور اشاره مستقیمی به مفهوم حقوق بشری توسعه نداشته است ،لکن در مقدمه اعالمیه جهانى حقوق بشر به نحو دقیق
تری بیان شده است که« :از آن جا که اساساً الزم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشويق قرار داد »...و «از آن جا که مردم
ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعالم کردهاند و
تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعى کمك کنند و در محیطى آزاد وضع زندگى بهترى را به وجود آورند .»...اين دو
عبارت نشان می دهند که توسعه به عنوان مفهومى از مفاهیم حقوق بشر در کنار ساير مفاهیم حقوق بشر ،مد نظر بوده است و اين معنا
را در بندها و اسناد ديگر حقوق بشر به وضوح بیش ترى مى توان يافت (.)Raie, 2001, p 21
در سال  1991نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه  1161اعالم کرد که توسعه اقتصادی و اجتماعی در بهبود معیارهای
بهتر زندگی و رعايت و احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی کمك خواهد نمود.
کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران در سال  1969به نحو دقیق تری به اين موضوع اشاره داشته است .ماده  12اعالمیه بیان مى دارد:
«شکاف روزافزون موجود بین کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى ،مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بین المللى
مى شود .ناکامى دو دهه توسعه در نیل به اهداف محدودى که داشته ،به مراتب بر ضرورت اين امر که هر کشورى به تناسب امکانات
خود حد اعالى کوشش ممکن را براى از میان برداشتن اين فاصله مبذول دارد ،مى افزايد ».همچنین در ماده  11اينگونه بیان شده
است که « :چون حقوق و آزادى هاى اساسى بشر غیرقابل تفکیك اند ،تحقق کامل حقوق مدنى و سیاسى بدون بهره مندى از حقوق
اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى امکان پذير نیست .تأمین پیشرفت پايدار در زمینه انجام حقوق بشر بستگى تام به اتخاذ سیاست هاى
ملى و بین المللى صايب و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادى و اجتماعى دارد ».از اين دو ماده ،دو مطلب اساسى قابل برداشت است :اول
اينکه توسعه نه تنها يك مفهوم حقوقى است ،بلکه مقدمه تحقق حقوق بشر نیز محسوب می گردد؛ بدين معنا که اگر توسعه نباشد يا
فراگیر نباش د ،حقوق بشر نیز به وجود نخواهد آمد .دوم اينکه از ديدگاه اعالمیه مذکور تفکیك بین حقوق بشر امکان ندارد و تحقق
کامل حقوق مدنى ،سیاسى ،فرهنگى ،اجتماعى و اقتصادى بستگى به برخى سیاست هاى ملى و بین المللى مؤثر در زمینه توسعه
اقتصادى ،سیاسى ،اجتماعى و فرهنگى دارد (.)Ibid, p 21
نقطه عطف اسناد بین المللی مؤيد ماهیت حقوق بشری حق بر توسعه ،تصويب «اعالمیه حق بر توسعه» در سال  1996توسط مجمع
عمومی ملل متحد بود .بند 1ماده  1اعالمیه می گويد« :حق بر توسعه حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و همه
مردم استحقاق مشارکت ،سهیم شدن و برخورداری از توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را دارند ،به نحوی که درآن همه
حقوق بشر و آزاديهای اساسی کامأل تحقق می يابند» .اين ماده سه اصل را برمی شمرد:
« اصل اول حق بر توسعه را حق مسلم بشری می شناسد و لذا اين حق را نمی توان گرفت يا وجه المصالحه قرار داد .اصل دوم فرايند
توسعه را در غالب تحقق بخشیدن به «حقوق بشر» تعريف میکند ،که اين حقوق در اعالمیه جهانی و ساير اسناد حقوق بشر مصوب
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سازمان ملل و ارگانهای منطقه ای احصاء شده اند .اصل سوم اين حق را به صورت دعاوی يا مطالبات دارندگان حق تعريف می کند
که صاحبان تکلیف بايد آنها را صیانت و تقويت کنند)Sangupta, 2004, p191( ».
در ماده  9اعالمیه نیز آمده است« :همه موارد مربوط به حق بر توسعه ،که در اين اعالمیه بیان شد ،غیرقابل تقسیم و به هم پیوسته است
و هر کدام از آنان بايد در ارتباط با ساير موارد ديده شود ».در ساير مواد اعالمیه مذکور نیز همین الفاظ و عبارات مشاهده مى شود.
بنابراين حق بر توسعه به فرايندی از توسعه اشاره دارد که منجر به تحقق همه مصاديق حقوق بشری با هم گردد و اين امر بايد به
صورت فرايندی مشارکتی ،بدون تبعیض ،پاسخگو و شفاف همراه با رعايت انصاف در تصمیم گیری ها و توزيع منافع حاصل از اين
فرايند ،اجرا شود (.)Habibzadeh and Saifi, 2013, p16
بعدها در مقدمۀ هر يك از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز اين اصل به گونه ای تکرار شد و بر ماهیت يکپارچه کلیه
اين حقوق به عنوان يك اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد (.)See: Sangupta, 2004, pp25-179
شايد بهترين توصیف از حق بر توسعه ،توصیف آن به مثابه بُردار کلیه حقوق و آزاديهای مختلف باشد .هر مولفه ای از اين بردار يك
حق بشری است درست همان گونه که خود بردار يك حق بشری است .همه عوامل بردار نیز در هر زمان به هم پیوسته اند .بدين معنی
که تحقق يك حق مثالً حق بهداشت به میزان تحقق ساير حقوق نظیرحق غذا يا مسکن يا آزادی و امنیت شخصی يا آزادی اطالعات،
هم در زمان حال و هم آينده بستگی دارد .به زبان ديگر هر بهبودی در تحقق حق بر توسعه يا افزايشی در ارزش بُردار برابر است با
بهبود در همه عناصر بردار (يعنی حقوق بشر) ،يا دست کم در يکی از عناصر بردار بدون تنزل در عنصری ديگر .از اين رو ،شرط
بهبود در تحقق حق بر توسعه آن است که تحقق همه حقوق بشر ،خواه مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی يا فرهنگی بسط و بهبود
يابد ،بی آن که هیچ حق ديگری تنزل پیدا کند .اگر حتی يك حق نیز تنزل يابد يا نقض شود ،حق بر توسعه نقض شده است ( Ibid,
.)pp221-226
خلق مفهوم توسعه انسانی و تأثیر آن بر امنیت انسانی

قبالً در خصوص ماهیت حقوق بشری حق بر توسعه بحث شد .نتیجه آن بحث ظهور مفهومی از حق بر توسعه است که بر انديشه
توسعه انسانی استوار می باشد و میتوان آن را حق بر توسعه انسانی نامید .در حقیقت ،تحقق يافتن حق بر توسعه موجب بهبودی توسعه
انسانی می گردد .در اين گفتار ضمن بررسی تحول مفهومی توسعه انسانی ضمن اشاره به برخی گزارشات توسعه انسانی سازمان ملل
متح د ،به تأثیر اين مفهوم بر امنیت انسانی خواهیم پرداخت تا از اين طريق بتوانیم نتیجتاً نقش توسعه انسانی را در تحقق تأمین اجتماعی
به عنوان يکی از راهکارهای تحقق امنیت انسانی اثبات نمائیم.
تحول مفهومی توسعه انسانی

پس از اينکه الگوهای اقتصادی توسعه با ناکارآمدی مواجه گرديد و بسیاری از کشورها علیرغم اينکه اهداف رشد اقتصادی خود را
تحقق بخشیدند ،اما در بهبود شرايط زندگی مردم ناکام ماندند؛ مخالفت ها با اين تلقی از توسعه گسترش يافت .به اين ترتیب بود که
بعضی از وظايف جديد توسعه مانند «رشد همراه با عدالت» و «توزيع مجدد رشد» مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرارگرفته و مفاهیم
اجتماعی و انسانی جايگاه ويژه خود را در تعاريف توسعه پیدا کردند و مفهوم توسعه انسانی معرفی شد .از اين رو توسعه به يك
حرکت همه جانبه برای رسیدن به رفاه گسترده انسانی تبديل گرديد .البته آثاری از توجه به توسعه انسانی را می توان در منطق ارسطو
در حدود دو هزار سال پیش مالحظه نمود .بدين نحو که از نظر ارسطو «ثروت اساساً چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم؛ چراکه
اين نوع ثروت فقط برای بدست آوردن چیزهای ديگر به کار می رود)Sadeghi et al. 2006, pp283-304( ».
برنامه توسعه ملل متحد ( )UNDPگام مهمی را در تغییر نگرش به توسعه از رويکرد مبتنی بر دارايی مادی به رويکرد توسعه انسانی
برداشت و درآمد سرانه را معیار نامناسبی برای ارزيابی کیفیت زندگی افراد عنوان نمود .گزارش توسعه انسانی سال  1996در خصوص
نحوه ارتباط رشد اقتصادی و توسعه انسانی میگويد« :هرچند رشد اقتصادی در پانزده کشور طی سه دهه گذشته بسیار سريع بوده
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است ،اما  1/6میلیارد نفر از مردم جهان فقیرتر شده اند و وضع زندگیشان از پانزده سال پیش ضعیف تر شده استUNDP, ( ».
 )1996, p.1اين گزارش همچنین صراحتاً تأکید می کند که رشد اقتصادی و توسعه انسانی هیچ گونه اثر مستقیمی بر يکديگر
ندارد .اما اگر با سیاست گذاری و تصمیم مناسب ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی فراهم گردد ،ايندو بر يکديگر اثر خواهند
گذاشت و رشد اقتصادی به نحو مؤثر و سريعی به بهبود توسعه انسانی کمك خواهد کرد ( .)UNDP, 1996, p.1در واقع توسعه
انسانی مبتنی بر اين ايده اساسی است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی توان تنها با درآمد سرانه اندازه گیری کرد ،بلکه الزمه دستیابی
به زندگی بهتر عالوه بر برداشتن درآمد باالتر ،پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی است .بنابراين توسعه انسانی عبارت
است از فرآيند بسط انتخابها و قابلیتهای انسانی ( .)UNDP, 2015, p.xiiبدين ترتیب ،توسعه انسانی عبارت است از :کلیه
جنبه ها و ابعاد مرتبط با سالمت ،آموزش ،تغذيه ،سرپناه ،دسترسی به اطالعات ،مشارکت ،ماهیت رژيم(درجه دموکراسی و آزادی)
و بسیاری چیزهای ديگر که از نقطه نظر مفهومی ،میتوان ابعاد زيادی برای توسعه انسانی درنظر گرفت ( Thorbecke, 2006,
 .)p30حتی به تعبیر آمارتیاسن« ،به جای اينکه تنها بر تعداد کمی از شاخص های سنتی پیشرفت اقتصادی (همچون تولید ناخالص
ملی سرانه) تمرکز شود« ،توسعه انسانی» تبیینی نظام مند از ثروت اطالعات درباره اينکه بشر در هر جامعه ای چگونه زندگی می کند
و از چه آزادی های ذاتی لذت می برد ارائه کرد )UNDP, 2010, p.vi( ».اينجاست که توسعه انسانی و حقوق بشر متقابال
همديگر را تقويت می کنند ،به تضمین رفاه زندگی و منزلت همه مردم کمك نموده و عزت نفس و احترام به ديگران و همچنین
امنیت انسانی را ايجاد می نمايند (.)UNDP, 2015, p24
تاثیر توسعه انسانی بر امنیت انسانی

همانطور که بیان گرديد در توسعه انسانی ،انسان در کانون توجه توسعه قرار دارد .چرا که اين نوع توسعه به دنبال افزايش توانمندی
انسان ها وگسترش دامنه فرصت هاست .مفروض اين مفهوم ،نگرشی است که با توانمند کردن انسان ها ،همه آحاد جامعه فرصت
برابر برای ارتقاء خواهند داشت و بدين ترتیب حفظ آرمان ها و ارزش های انسانی و آزادی ممکن می شود ( Bagheri
.)Lankarani, et al. 2012, p7
مردم ثروت اصلی جوامع محسوب می گردند به نحوی که در کشورهای توسعه يافته سهم منابع انسانی در ثروتشان بیشتر از ساير منابع
است و بزرگترين مزيت رقابتی کشورها و سازمان ها ،داشتن نیروی انسانی توانمند می باشد .اين ظرفیت عظیم انسانی نیازمند تأمین و
امنیت در تمامی زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خواهد بود و از آنجا که هدف توسعه نیز فراهم کردن شرايط
زندگی بهتر همراه با امنیت بیشتر می باشد )Sina and Sina, 2005, p38( ،لذا بررسی ابعاد مختلف امنیت انسانی از قبیل اوضاع
و احوال اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و غیره در چارچوب توسعه ،يکی از ضرورت های اجتناب ناپذير مباحث توسعه برای هر
منطقه به شمار می رود و بهبود شاخص توسعه انسانی معرف توانمند شدن انسان ها در دستیابی به امنیت انسانی است.
در حال حاضر مقوله امنیت انسانی يکی از مهمترين مباحث حقوق بشری است که کشورهای جهان به دنبال تحصیل امنیت در تمامی
ابعاد آن هستند .يکی از اولین اسنادی که به طور رسمی به بحث امنیت انسانی پرداخت ،گزارش توسعه انسانی سال  1991برنامه توسعه
ملل متحد است که تحت عنوان «ابعاد تازه ای از امنیت انسانی» منتشر گرديد و از آن به عنوان منبعی برای استفاده از مفهوم امنیت
انسانی در دوران معاصر ياد می شود .اين گزارش امنیت انسانی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهد -1 :امنیت در برابر تهديداتی
مانند گرسنگی ،بیماری و سرکوب و  -2امنیت در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز در زندگی روزمره ،منزل،
محل کار يا جامعه .امنیت انسانی يعنی اينکه مردم بتوانند انتخابهای خود را با اطمینان و آزادانه و به دور از خطر انجام دهند و
اطمینان داشته باشند که فرصتهای امروز را فردا از دست نخواهند داد ( .)UNDP, 1994, p.23گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحد
ابعاد متعدد امنیت انسانی را اينگونه برشمرده است.1 :امنیت اقتصادی .2 ،امنیت غذايی .1 ،امنیت زيست محیطی.1 ،امنیت بهداشتی و
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سالمتی.9 ،امنیت شخص.6 ،امنیت اجتماع و .1امنیت سیاسی .هر کدام از اين انواع امنیت ها صرفاً از طريق توسعه به دست خواهند
آمد ( .)UNDP, 1994, pp.23-24اين نوع تقسیم بندی از امنیت انسانی موسع ترين ديدگاه نسبت به امنیت به حساب میآيد.
در مقابل اين ديدگاه ،ديدگاه مضیق به امنیت انسانی بر تهديدهای ناشی از خشونت به ويژه خشونت سیاسی سازمان يافته تأکید دارد.
بر اساس ديدگاه اخیر امنیت انسانی به مفهوم نبود هر گونه تهديد سیاسی مردم از سوی دولت يا هر شخص يا نهاد سازمان يافته سیاسی
ديگر است .بدين معنا که مطابق اين تعريف ،امنیت انسانی عبارت است از« :حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و ديگر اشکال
خشونت)Kerr, 2008, p606( ».
اما بايد توجه داشت که مفهوم امنیت انسانی نبايد معادل نظامی سازی عنوان شود و در نتیجه امور نظامی گری و مقابله با تهديدات
جنگی به عنوان آرمان امنیت انسانی معرفی گردد .چرا که در اين حالت مخاطرات زندگی و کرامت انسانی افراد مورد بی توجهی
قرار خواهد گرفت ( .)Tajbakhsh, 2005, pp.6-8بنابراين ،نبايد به موارد خاص و جزئی اهمیت اساسی داد ،بلکه توجه به
ساختارهايی که باعث ايجاد تهديدات و مخاطرات سیستماتیك می شوند ،ضرورت دارد ( .)Ghasemi, 2008, p532به عبارتی
ديگر ،دولت ها بايد در کنار مسئولیت امنیتی که برای خويش قائلند (يعنی حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بیگانگان) به مسئولیت
های ديگری چون بهداشت ،وضع رفاهی و سطح زندگی شهروندان توجه کنند (.)Ibid, p533
بنابراين رابطه انکار ناپذيری بین امنیت انسانی و توسعه انسانی وجود دارد .چرا که اوالً اين دو حوزة فکری و مطالعاتی ،در دوره و
مبدأ زمانی نسبتاً واحدی مطرح و شکوفا شدند .ثانیاً بین آنها از جهات مختلف اشتراک و همپوشانی وجود دارد .از جمله اينکه هر
دو بر مسائل توزيع عادالنه و ريشه کنی فقر ،حفظ محیط زيست و استفادة صحیح از آن تأکید دارند .همین طور شکست توسعه
انسانی منجر به افزايش محرومیت ،فقرانسانی ،گرسنگی و بیماری که از مخاطرات امنیت انسانی هستند ،می گردد .بر اين اساس در
عصر حاضر مراقبت از امنیت انسانی در مقابل انواع تهديدات مذکور ،به يکی از مهمترين وظايف دولت ها تبديل شده و آنان موظفند
امنیت انسانی را در اولويت سیاستگذاریها و برنامهريزیهای خود قرار دهند.
اهمیت اين بحث و ارتباط آن با موضوع مورد بحث اين پژوهش آنجايی آشکار می گردد که با پذيرش مفهوم موسع امنیت انسانی،
تأمین اجتماعی به عنوان يکی از ابزارهای مهم تحقق امنیت انسانی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سالمت عمل خواهد نمود .در ادامه
به اثبات اين فرضیه خواهیم پرداخت.
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در مباحث قبلی بیان نموديم که حق برتوسعه چگونه از مفهوم صرفاً اقتصادی به مفهوم حقوق بشری تبديل گشته و از اين طريق به
دنبال توسعه منسجم و هماهنگ تمامی حقوق بشر می باشد .مطابق اين رويکرد از حق بر توسعه ،اهداف توسعه همان تحقق موازين
حقوق بشری است ،که صاحبان تکلیف ،افراد ،دولتها و جامعه بینالمللی بايد نسبت به اجرا ،احترام ،صیانت و تعمیق آنها همت
گمارند .در اين معنا ،رويکرد حق بر توسعه خود حاوی رويکرد توسعه انسانی است .يعنی فرايند توسعه انسانی را بهگونهای پیاده
میکند که متضمن اجرای موازين حقوق بشر باشد .همچنین بیان داشتیم که امنیت انسانی به عنوان يکی از دغدغه های جهانی و
بشری مطرح شده است که نظام های سیاسی و نهادهای حقوقی خواهان دست يابی و تحصیل امنیت در تمامی ابعاد آن هستند .حال
در اين قسمت حق بر تأمین اجتماعی را به عنوان يکی از بنیادی ترين حقوق شناخته شده بشری و از مصاديق تحقق امنیت انسانی،
معرفی خواهیم نمود .با اثبات اين دو فرضیه می توان ثابت نمود که نسبت تنگاتنگی بین حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی برقرار
است.
حقوق تأمین اجتماعی به عنوان يکی از مهمترين مصاديق حقوق بشر

در تبیین روند تحوالت حقوق بشر ،برای اولین بار طرح طبقه بندی حقوق بشر در قالب نسل های سه گانه ،در سال  1919توسط
حقوقدان اهل چك ،کارل واساک ،در مؤسسه بین المللی حقوق بشر در استراسبورگ مطرح گرديد .تقسیم بندی او از سه شعار
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انقالب فرانسه« :آزادی ،برابری و برادری» تبعیت میکرد .او اظهار می دارد که؛ نسل اول ،يعنی حقوق سیاسی و مدنی ،مبتنی بر اصل
آزادی اند؛ نسل دوم ،حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر برابری؛ و نسل سوم ،حقوق همبستگی مبتنی بر اصل برادری
است (.)Solhchi, and Dargahi, 2013, p146
در مورد نسل دوم حقوق بشر يا حقوق مطالبهای و قبول آن به عنوان حق طبیعی انسان بايد متذکر گرديد که انسان عضو جامعه امروز،
حق خود میداند که از جامعه ،حقوقی در زمینه هايی مثل بهداشت ،بیمه ،کار ،آموزش و ...خواستار شود .دولتی که در تالش برای
محقق کردن حقوق مطالبهای میباشد« ،دولت رفاه» نام میگیرد .بر اين اساس دولت نه تنها مسؤول حفظ نظم و امنیت عمومی است،
بلکه مسئول رفاه مردم نیز هست و بطورکلی موظف به ايجاد شرايطی است که مردم بتوانند از حقوق فردی و اساسی که به آنها تعلق
دارد ،برخوردار شوند (« .)Shullet, 2004, p2محدوديت بیش از حد دولتها در حقوق مطالبهای و عدم توانايی آنها در ايجاد
حداقل فضای معیشتی و رفاه ،خود عاملی برای سلب حقوق و آزادیهای فردی تلقی میگردد» ( .)Pirouznia, 2005با اين حال،
مفهوم رفاه در عرصه بین الملل به صورت يکسان تعريف نمیشود .رفاه در عرصه اروپايی ،به معنی ترتیبات اجتماعی پیشرفته تعريف
میشود :نظیر تأمین آموزش ،مراقبتهای درمانی و امنیت درآمد برای بیکاری ،ناتوانان و سالمندان .اما در عرصه آمريکايی اين مفهوم
معنايی محدودتر و معین تر دارد .در آنجا ،رفاه در غالب موارد ،به معنای تأمین نوعی مشخص از حمايت برای برخی از نیازمندترين
گروههای جامعه است تا بقای آنها میسر شود (.)Sodersten, 2005, p14
با توجه به توضیحات فوق الذکر حق رفاه يکی از مهمترين و بنیادیترين حقوق بشر و از زمره حقوق اجتماعی و به اصطالح نسل
دوم می باشد که در بسیاری از اسناد بینالمللی و منطقهای مورد تأکید قرار گرفته است .با رواج روزافزون اين تفکر که دولت موظف
است تا برای ارتقای رفاه عمومی ،دست به اقداماتی بزند ،فصل جديدی در حوزه حقوق بشر رقم خورد و ايده «حقوق بشر اجتماعی»
شکل گرفت .حق بر تأمین اجتماعی يکی از مهمترين مصاديق رفاه بوده و در زير مجموعه حقوق بشر اجتماعی قرار دارد که در اسناد
متعدد بین المللی و حقوق بشری بر تحقق آن تأکید گرديده است« .گرچه قانون بین الملل حقوق بشر تعیین کننده سطوح و میزان
ايجاد تأمیناجتماعی نمی باشد ،اما تصريح می کند که مزايا نبايد به زير آستانه حداقل کاهش يابند .تأمیناجتماعی بايد برای تضمین
ايجاد اعتبار و حیثیت انسان کافی باشد و نیازهای افراد را به خصوص در ارتباط با مسکن و بهداشت برآورده سازد .نیازهای يك فرد
براساس عواملی همچون وضعیت مسکن ،سن ،بهداشت و سالمت ،زمینه فرهنگی و مسئولیتهای خانواده تغییر میکند .تأمین
اجتماعی بايد در دسترس باشد تا همه خطرات موجود در صدمات و خسارات مربوط به امرار معاش فرد را در بر گیرد و آنها را
بپوشاند )Carney, 2006, p.227( ».حتی کشورهايی که دارای انواع پیشرفته حمايت اجتماعی میباشند ،چنین ادعايی ندارند که
هر فردی تحت پوشش کامل و کافی قرار دارد .اما اکثر دولتها برنامههای مشخصی را برای تحت پوشش قرار دادن افراد بیشتر و
اجرای کامل تر را مدنظر قرار دادهاند و منطبق با کنوانسیونهای مربوطه از جمله کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار در رابطه با
تأمیناجتماعی ،استانداردهای حداقلی تأمین اجتماعی را توسط تدابیر اتخاذ شده ،عملی میکنند.
حقوق تأمین اجتماعی مصداق تحقق امنیت انسانی

برنامه های تأمین اجتماعی در اصل از دل ضرورت اجتناب ناپذير تحول و توسعه انسانی و لزوم تأمین امنیت انسانی بیرون آمده اند.
تأمین اجتماعی ،در واقع از دو کلمه «تأمین» و «اجتماع» تشکیل شده است .کلمه «تأمین» ،به مفهوم حمايت در مقابل مخاطرات و
ريسكهای تعريف شده میباشد و در واقع هر دو وجه امنیت انسانی را در دل خود گنجانده است .يعنی هم ايمنی در برابر تهديدات
مزمنی چون سالمندی و بیماری است و هم محفوظ بودن در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز مانند حوادث،
از کارافتادگی و مرگ را در بر می گیرد .کلمه «اجتماعی» نیز رابطه آن را با جامعه از ابعاد سنتی ،تاريخی و جغرافیايی نشان میدهد.
هر چند تعاريف مختلفی را میتوان برای تأمین اجتماعی بیان نمود ،لیکن مفهوم اصلی آن بدين معنا است که در مواردی که معضالتی
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در تحصیل و کسب درآمد افراد جامعه به عللی از جمله ،بیماری ،ازکارافتادگی ،سالمندی و ...پديد آيد ،در آن صورت حمايت
افراد از منظر تأمین يا جبران درآمد آنان ،به عهده نهاد تأمیناجتماعی به عنوان يکی از ارکان رفاه میباشد (.)Panahi, 2005, p6
عالوه بر آن طرح های خدمات درمانی ،در چهارچوب نظام تأمین اجتماعی موجب بهبود سالمت و کارايی نیروی کار می شود و
مزايای نقدی مقرر در نظام تأمین اجتماعی نیز موجب حفظ تعادل زندگی نیروی کار می گردد .پرداخت غرامت دستمزد ايام بیماری،
کمك بارداری و مقرری ايام بیکاری که به جبران قطع درآمد به سبب حادثه ،بیماری يا بیکاری پرداخت می گردد ،از افت سطح
زندگی به سبب آسیب های گوناگون جلوگیری می کند .مجموعه عوامل ياد شده دوام نیروی انسانی تولید را تقويت می کند و بهره
وری آن را افزايش می دهد .عالوه بر آن اطمینان خاطری که در نتیجه اين حمايت ها و احساس امنیتی که در افراد بوجود می آيد،
نگرانی هايی را که نیروی کار در گذشته به آن مبتال بود ،از بین می برد .چرا که امنیت انسانی نیز دقیقاً به اين معناست که مردم بتوانند
انتخاب های خود را با اطمینان و آزادانه و به دور از خطر اعمال نمايند و مطمئن باشند فرصتهايی که امروز در اختیار دارند فردا از
دست نمیدهند (.)UNDP, 1994, p.23
نتیجه اينکه تأمین اجتماعی اوالً پاسخگوی يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعی امروز است ،ثانیاً در تأمین سالمت جسمی و روحی
افراد جامعه و گسترش بهداشت سهم بزرگی دارد .ثالثاً از راه بازتوزيع درآمدها موجب پیشبرد عدالت اجتماعی می شود .در توضیح
جزء اخیر بايد گفت که امنیت اقتصادی انسانی با وجود درآمدی مطمئن تأمین میشود .درآمدی که از کاری تولیدی و سودبخش
به دست میآيد و يا درآمدی که از طريق شبکههای مالی تأمین اجتماعی حاصل میشود .گزارش توسعه انسانی سال  ،1991نبود
چنین درآمدی يا عدم چنین امنیتی را به معنای توسعه «فقر» می داند ( .)UNDP, 1994, pp.24-25با توجه به ويژگی های
استراتژی توسعه انسانی و در چهارچوب تأمین امنیت انسانی ،تأمین اجتماعی در تحقق اين استراتژی سهم وسیع و نقش آفرينی دارد.
تاجائی که برخی از نويسندگان معتقدند تأمین اجتماعی و توسعه انسانی چنان در اجزای خود مشابهت دارند که می توان گفت تأمین
اجتماعی نیز مثل توسعه انسانی هم وسیله است و هم هدف (.)Khajehpour, 1997, pp50-55
راهکارهای حق بر توسعه در تقويت حقوق تأمین اجتماعی

همانگونه که قبالً نیز بیان گرديد در تحقق حق بر توسعه نمی توان انتظار داشت که صاحبان تکلیف خود با اختیار اقدام نمايند؛ بلکه
اين صاحبان حق هستند که بايد از طريق مطالبه اين حق ،صاحبان تکلیف را ملزم به صیانت و تقويت آن کنند .همچنین اشاره گرديد
که مطابق اعالمیه حق بر توسعه ،مسؤولیت اولیه برای اجرای حق بر توسعه بر عهده دولت هاست ،ذی نفع آن افراد هستند و جامعه
بینالمللی وظیفه دارد همکاری کند تا دولتها را به ايفای تعهداتشان قادر سازد .مواد مختلف اعالمیه راجع به حق بر توسعه ،مسؤولیت
های افراد (بند  2ماده  ،)2دولتها در سطح ملی (بند 1ماده  ،2بند  1ماده  ،1ماده  ،9بندهای  2و  1ماده  ،6بندهای  1و  2ماده ،)9
دولتها در سطح بین المللی (بند الف  1ماده  ،1بندهای  1و  2ماده  ،1بند  1ماده  ،6ماده  )1و کلیه عوامل و صاحبان تکلیف (مواد 9
و  )10را مشخص نموده اند.
از آنج ا که قبالً در خصوص همبستگی حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی بحث گرديد و مشخص گرديد که ترقی حق بر توسعه
تا چه حد بر ارتقای حق بر تأمین اجتماعی تأثیر می گذارد ،لذا در اين بخش تکلیف دولت ها بر توسعه اين حقوق در عرصه بین
المللی و داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
همبستگی بین المللی

عموماً از حقوق نسل سوم تحت عنوان حقوق همبستگی ياد میکنند .حق های نسل اول و دوم ،به ترتیب ،با تعهد منفی دولت به عدم
مداخله در آزادی افراد و تعهد مثبت او به مداخله در برآوردن برخی از نیازهای افراد سروکار دارد .اما حق های نسل سوم با همبستگی
و برادری درآمیخته اند و قابل اقامه و نیز قابل مطالبه هستند ( .)Askari, and Sa'ed Vakil, 2004, p83حق های نسل سوم
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نیازمند تالش گسترده همۀ افراد و اشخاص اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،اشخاص حقوق عمومی و مانند آنها می باشند
(.)Efterkhar Jahromi, 2009, pp5-14
حق بر توسعه به عنوان بارزترين حق شناسايی شده ذيل نسل سوم حقوق بشر بیش از ساير حقوق نیازمند همبستگی بین المللی است.
هنگامی که تحقق حق بر توسعه نه به صورت تحقق چند حق به تنهايی ،بلکه به صورت اجرای همه يا اکثر حقوق به گونه ای منظم
باشد ،اهمیت همبستگی بین المللی بازهم آشکارتر می شود .يك کشور عضو ممکن است با تغییراتی در چارچوب قوانین و تخصیص
امکانات موجود کشور ،بتواند يك يا دو حق را به اجرا درآورد؛ اما اجرای برنامه توسعه همراه با تغییرات بنیادين ساختاری بدون
کمك اساسی يا همکاری جامعه بین المللی برای هر کشوری امکانپذير نیست.
تأيید حق بر توسعه توسط جامعه بین المللی دولت ها ،حقوق بشر را آشکارا در حوزه «حقوق بین المللی همکاری» قرار داده است
( .)Margot, 2012, p115بر همین اساس اعالمیه حق بر توسعه در خصوص تعهد دولت های فعال در سطح بین المللی ،صراحتاً
بر اهمیت همبستگی بین المللی به عنوان راهکار تحقق توسعه حقوق بشر تأکید می کند .طبق بند  1ماده  ،1دولت ها موظف اند «برای
تأمین توسعه و حذف موانع توسعه با يکديگر همکاری کنند» و بايد وظايف خود را به گونه ای ايفا کنند که به گسترش نظم نوين
اقتصادی بین المللی ،برابری حاکمیت ها ،وابستگی به يکديگر و منافع متقابل بیانجامد .اين نکته در ماده  6نیز تکرار شده است« :همه
دولت ها بايد در جهت تعمیق ،تشويق و تحکیم احترام جهانی به کلیه حقوق بشر و آزاديهای اساسی و همچنین رعايت آنها همکاری
کنند» .مطابق ماده  ،1همه دولتها باي د به تقويت صلح و امنیت بین المللی و خلع سالح کامل کمك کنند و در عوض منابع مربوطه
را به توسعه همه جانبه بويژه در کشورهای در حال توسعه اختصاص دهند .ماده  1نیز با لحنی قاطع اعالم می کند که دولتها مکلفند،
چه به صورت انفرادی چه جمعی ،سیاستهای بین المللی توسعه را به منظور سهولت تحقق حق بر توسعه طراحی کنند .اين ماده تأيید
می کند که کمك به توسعه سريع کشورهای در حال توسعه نیازمند اقدامات مستمر است و برای تکمیل تالشهای کشورهای در حال
توسعه « همکاری مؤثر بین المللی در دادن ابزار و تسهیالت مناسب به اين کشورها به منظور تقويت توسعه همه جانبه ايشان ضروری
است».
کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره  19خود مصوب  21نوامبر  2001در خصوص حق بر تأمین
اجتماعی بر اين امر تأکید دارد که دول عضو میثاق مزبور در ايفای تعهدات بین المللی خود در ارتباط با حق بر تأمین اجتماعی بايد
به بهره مندی از اين حق با اجتناب از اقداماتی که به صورت مستقیم يا غیرمستقیم ،مانع از برخورداری ساير کشورها از حق بر تأمین
اجتماعی می شود ،احترام بگذارند .همچنین دول عضو بايد با حمايت فرامرزی از حق بر تأمین اجتماعی از تضییع اين حق در ساير
کشورها توسط شهروندان يا نهادهای ملی خود اجتناب کنند .بعالوه دول عضو بر اساس منابع موجود خود بايد تحقق حق بر تأمین
اجتماعی را در ساير کشورها تسهیل بخشند .کمك های بین المللی بايد به گونه ای فراهم شوند که با میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ساير معیارهای حقوق بشری مطابقت داشته و دارای ثبات و از لحاظ فرهنگی مناسب باشند .در اين راستا ،دولت های
توسعه يافته مسئولیت خطیر و منفعت خاصی در کمك به کشورهای در حال توسعه دارند.
در زمینه تحقق حق بر توسعه نبايد از تکالیف سازمان های بین المللی نیز در ايجاد همبستگی بین المللی غافل شد .بند «ب» ماده 11
منشور ،مجمع عمومی را به مطالعات و صدور توصیه ها نسبت به ترويج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی ملزم می کند .مواد  62و  61و  11نیز وظايف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با
امور اقتصادی ،اجتماعی و مانند آن را ذکر می کنند؛ از جمله ،بر تشکیل کمیسیون هايی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیز اتخاذ
تدابیر مناسب درباره سازمان های بین المللی و حتی احیاناً درباره سازمان های ملّی تأکید می کنند .از جمله سازمانهايی که شرايط
ايجاد همبستگی بین المللی را در استیفای حقوق تأمین اجتماعی فراهم میسازند« ،سازمان های بین المللی کار» ( )ILOو «انجمن
بین المللی تأمین اجتماعی» ( )ISSAمی باشند.
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با توجه به مباحثی که بیان شد ،حق بر تأمین اجتماعی را بايد به گونه ای در چهارچوب حق جمعی ملت ها بر توسعه ديد که حمايت
جدی اعضای جامعه ملل را می طلبد ( )Qari Seyyed Fatemi, 2010, p313و اين حق به عنوان يکی از مهمترين حقوق
اجتماعی ،می بايست مورد توجه جوامع بینالمللی قرار گیرد و قطعاً با همبستگی بین المللی بوجود آمده در جريان تحقق اين حق،
حق بر توسعه نیز به صورت کارآمد ،نمود خواهد يافت.
تکالیف دولت ها در عرصه داخلی

وقتی که کشورها (يا ديگر تابعان حقوق بین الملل) ،به عنوان کشورهای عضو قلمداد میشوند و اسناد بین المللی يا چند ملیتی را
تصويب میکنند ،اين اسناد معموالً برای اين تابعان حقوق بین الملل در قضايای مرتبط با حقوق بین الملل الزام آور میباشند .با توجه
به ديدگاه قانون اساسی هر کشور نسبت به تأثیر مستقیم قواعد بینالمللی بر نظم حقوق داخلی ،قواعد مزبور ممکن است در دادگاههای
داخلی مورد استناد قرار گرفته و حتی بر مقررات و قانون داخلی ترجیح داده شوند .لذا دولت ها در تحقق و پیگیری حقوق بشر ،به
طور مستقیم مسئولیت داشته و تکلیف آنها راجع به تأمین حق بر توسعه از طريق تضمین انواع حقوق بشر بويژه حقوق اقتصادی و
اجتماعی به قوت خود باقی خواهد بود .بديهی است که چنانچه همبستگی بین المللی در اين زمینه گسترش يابد ،دولت ها نیز در
سطح داخلی به نحو مؤثرتری اقدام خواهد نمود ،با اين حال «دولت ها نبايد تنها به انتظار اين افزايش مشارکت بنشینند و مدعی شوند
که هیچ گونه امکاناتی جهت اعمال حق بر توسعه و تحقق انواع حقوق بشر ندارند )Zahadi, 2004, p144( ».دولتها در رويکرد
حقوق بشری همواره مسئولیتی مطلق دارند .آنها بايد قانون وضع کنند ،تدابیر مناسب اتخاذ نمايند ،دست به فعالیت های عمومی بزنند،
سیاست هايی را اتخاذ نمايند که اشخاص ذی نفع در پايین ترين سطوح اجتماع نیز از توسعه بهره مند گردند« .اين دولت ها هستند
که با سیاست گذاری های قابل پیش بینی ،از طريق فرايندی شفاف ،نیروی اجرايی مسئول و جامعه مدنی قوی تالشها و اقدامات الزم
را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می آورند)Habibzadeh and Saifi, 2013, pp11-38( ».
اعالمیه حق بر توسعه نیز به اين موضوع توجه ويژه داشته و عالوه بر همبستگی بین المللی بر تکالیف دولت ها در عرصه داخلی به
طور مستقل تأکید کرده است .مطابق مادة « 1مسئولیت اولیه ايجاد شرايط ملی و بین المللی مناسب برای تحقق حق بر توسعه» بر عهدة
دولت هاست .در بند 1ماده  2آمده است که « دولت ها حق و وظیفه دارند که سیاستهای ملی مناسبی را برای توسعه تنظیم نمايند».
ماده  9با صراحت بیشتری مقرر می دارد که دولت ها حین انجام اقدامات مقتضی برای تحقق حق بر توسعه ،بايد از «برابری فرصت
ها برای همه از لحاظ دسترسی ايشان به امکانات اولیه ،تحصیالت ،خدمات بهداشت و درمان ،تغذيه ،مسکن ،اشتغال و توزيع عادالنه
درآمد» اطمینان يابند و برای حصول اطمینان از اينکه زنان نقش فعالی در فرايند توسعه دارند ،اقدامات موثری انجام دهند .در مادة 6
دولت ها مکلف شده اند در جهت «رفع موانع توسعه در نتیجۀ عدم رعايت حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی» گام بردارند؛ چون به اجرا درآمدن ،گسترش و صیانت از اين حقوق از لوازم تحقق حق بر توسعه است .در ماده  10نیز به
اقدامات قانونگذاری ،پذيرش و عمل به سیاست های اتخاذ شده در جهت توسعه کشورهای در حال توسعه از سوی همه دولت ها
اشاره دارد.
الزم بذکر است که سیاست هايی که دولت ها در عرصه داخلی جهت تحقق حق بر توسعه می بايست طراحی و اجرا نمايند ،مطابق
بند  1ماده  2اعالمیه مذکور دو خصوصیت خواهند داشت :الف -بايد مشارکت جويانه باشند؛ «براساس مشارکت فعال ،آزادانه و
هدفمند ايشان» و ب -عادالنه باشند؛«توزيع عادالنه منافع» (.)Sangupta, 2004, p213
مسئولیت دولت ها در عرصه داخلی در جهت تحقق حق بر توسعه در تمامی ابعاد آن موجب توسعه بعد اجتماعی آن گرديده و بر
اين اساس دولت ها موظفند حقوق تأمین اجتماعی را به نحو اکمل نسبت به اتباع خويش اعمال نمايند .بدون شك ،تأمین اجتماعی
يکی از بارزترين و شاخصترين ابزار حاکمیت ها جهت فراهم ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی و ايجاد امنیت و رفاه در سطح
جامعه محسوب می شود .مبنای اين نظريه آن است که تأمین رفاه مردم از اعمال حاکمیت است و انتظارات مردم از دولت ها در اين
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زمینه قانونمند شده است بگونه ای که دولت ها با وضع قوانین و مقررات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی ،سعی در گسترش و تعمیم
همگانی نظام تأمین اجتماعی به کل افراد جامعه به ويژه نیروی انسانی مولد و فعال و ايجاد تسهیالت رفاهی برای آنان و همچنین
حمايت از گروه های کم درآمد جامعه دارند ،تا جائی که به موجب اين تمهیدات قانونی برخورداری از حقوق تأمین اجتماعی به
عنوان يك حق قانونی و مسلم هر يك از افراد جامعه به رسمیت شناخته شده و جنبههای حمايتی آن نیز ،به عنوان يك ضرورت
اجتناب ناپذير اجتماعی تلقی گردد (.)Charbgoo, 2007, p97
بواسطه همین اهمیت نظام تأمین اجتماعی است که دولت ها با ورود خود به رابطه دو جانبه کارگر و کارفرما ،اين رابطه را به تفاهم
سه جانبه کارگر ،کارفرما و دولت تبديل کرده و باعث پايداری و دوام اين رابطه شده اند .همچنین با سازمان بندی نظام تأمین
اجتماعی در داخل با عنايت به موازين بین المللی آن ،تأمین اجتماعی را به امری توسعه ای مبدل کرده اند ( Islamic Parliament
.)Research Center, 2004, p7
در اين زمینه در تفسیر عمومی شماره  19کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق بر تأمین اجتماعی آمده است
که دولت های عضو میثاق مزبور موظف به اتخاذ کلیه اقدامات الزم مانند وضع قوانین ،راهبردها ،سیاست ها و برنامه ها به منظور
تضمین ايفای تعهدات خاص اين دول در راستای حق بر تأمین اجتماعی هستند .قوانین ،راهبردها و سیاست های جاری بايد به منظور
تضمین همسويی آنها با تعهدات ناشی از حق بر تأمین اجتماعی مورد بازبینی قرار بگیرند و در صورت مغايرت با الزامات مندرج در
میثاق ،فسخ ،اصالح يا تغییر يابند ( .)CESCR, 2007, Para 67-68همچنین دولت ها موظف به نظارت مؤثر بر تحقق حق بر
تأمین اجتماعی هستند و بايد راهکارها و يا مؤسسات الزم را بدين منظور ايجاد و تأسیس کنند .دول عضو در راستای نظارت بر تحقق
هر چه بیشتر حق بر تأمین اجتماعی بايد عوامل و مشکالت تأثیر گذار بر ايفای تعهدات خود را شناسايی کنند (.)Ibid, Para74
از اين جهت تأمین اجتماعی به عنوان حقی عمومی قلمداد شده که انجام آن تکلیفی بر عهده دولت ها است .در اهمیت رفاه و تأمین
اجتماعی گفته شده است که اينها هدف توسعه نیستند ،بلکه خود توسعه محسوب میشوند .يعنی دولت و جامعهای را میتوانیم توسعه
يافته بدانیم که سطح حداقل زندگی را از جهات آموزش ،تغذيه و بهداشت و درمان برای يکايك آحاد و ساکنانش فراهم کرده
باشد (.)Fitzpatrick, 2004, p12
نتیجه گیری

مفهوم توسعه همانند مفاهیم صلح ،امنیت و حقوق بشر همواره جزو مفاهیم چالش بر انگیز بوده و در سال های اخیر توجه زيادی را
در مجامع ملی و بین المللی به خود جلب کرده است .توسعه شناسايی حق بهره مندی عادالنه هر انسان از امکانات و منابع مادی و
معنوی است که تداوم حیات انسان و رشد مادی و معنوی وی را موجب میگردد .از اينرو توسعه در اغلب شاخه های حقوق ريشه
دوانده و اساساً به حقوق کلیه افراد برای توسعه و پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی اطالق می شود.
پیرو مطالبه کشورهای درحال توسعه که به دنبال شناساندن توسعه به عنوان حقی بشری بودند تا از اين طريق کشورهای توسعه يافته
را ملزم نمايند در تحقق اين حق آنان را همراهی و حمايت کنند ،سندی بین المللی با موضوع حق بر توسعه تدوين گرديد .اين سند
اعالمیه حق بر توسعه بود که طی قطعنامه  11/129مورخ  1دسامبر  1996مجمع عمومی به تصويب رسید( Declaration on the
 ) Right to Developmentو به عنوان سندی جامع ،اين حق را به کشورهای در حال توسعه اعطا نمود .ماده يك اين اعالمیه،
حق بر توسعه را يك حق غیرقابل تجزيه انسان می داند که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت و مساعدت و بهره
مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی می باشند و از اين طريق همه حقوق و آزادی
های اساسی و بنیادی محقق خواهد شد.
تأکید اعالمیه حق بر توسعه بر تقويت و ارتقاء حقوق مدنی ،سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی انسان نشان می دهد که حق بر توسعه عالی
ترين سطح حقوق بشر است که به دنبال تحقق کلیه حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به عنوان يك کل به هم پیوسته می
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باشد .بنابراين حق برتوسعه با گذر از مفهوم صرفاً اقتصادی ،به مفهوم حقوق بشری تبديل گشته و از اين طريق به دنبال توسعه منسجم
و هماهنگ تمامی حقوق بشر می باشد .اين رويکرد از حق بر توسعه مفهوم جديدی را تحت عنوان توسعه انسانی بوجود آورد که
متضمن امنیت انسانی است و نظام های سیاسی و نهادهای حقوقی خواهان دست يابی و تحصیل امنیت انسانی در تمامی ابعاد آن
هستند.
از مهمترين ابعاد امنیت انسانی ،تأمین اجتماعی است که در اسناد بین المللی و منطقهای نمايان شده است .تلقی حق بر تأمین اجتماعی
به عنوان يکی از مصاديق حقوق بشر متضمن امنیت انسانی ،بدين معناست که انسان به دلیل انسان بودنش حق دارد از مزايای تأمین
اجتماعی برخوردار شود .پس با توجه به مفهوم حق بر توسعه مبتنی بر تحقق همه جانبه حقوق بشر و از طرفی تأکید اين حق ،بر توسعه
انسانی و تحقق امنیت انسانی ،ارتباط مستقیمی بین حق بر توسعه و حقوق تأمین اجتماعی وجود دارد .به نحوی که حق بر توسعه در
تقويت و ارتقای حقوق تأمین اجتماعی تأثیر بسزايی دارد .در راستای همین امر و به منظور نابود کردن فقر و اعتالی کرامت انسانی
و برابری ،دولت ها خودشان را برای تالش جهانی و ملی در جهت اهداف توسعه متعهد کردهاند.
مواد مختلف اعالمیه راجع به حق بر توسعه ،مسؤولیت های افراد (بند  2ماده  ،)2دولتها در سطح ملی (بند 1ماده  ،2بند  1ماده ،1
ماده  ،9بندهای  2و  1ماده  ،6بندهای  1و  2ماده  ،)9دولتها در سطح بین المللی (بند الف  1ماده  ،1بندهای  1و  2ماده  ،1بند  1ماده
 ،6ماده  )1و کلیه عوامل و صاحبان تکلیف (مواد  9و  )10را مشخص نموده اند .بنابراين راهکارهای حق بر توسعه در تقويت کلیه
حقوق بشر از جمله حق بر تأمین اجتماعی شامل همبستگی بینالمللی و تکالیف دولت ها در عرصه داخلی خواهد بود .از يك طرف
حق بر تأمین اجتماعی به عنوان يکی از مهمترين حقوق اجتماعی حمايت شده در پرتو حق بر توسعه ،می بايست مورد توجه جوامع
بین المللی قرار گیرد و با همبستگی بین المللی بوجود آمده در جريان تحقق حق بر توسعه ،اين حق نیز به صورت کارآمد ،نمود
خواهد يافت .از طرف ديگر حق بر توسعه بر تکالیف دولت ها نسبت به توسعه حقوق بشر در عرصه داخلی تأکید داشته و حتی اگر
مشارکت و همبستگی بین المللی در تحقق موازين حقوق بشری ناکافی باشد ،دولت ها در تحقق و پیگیری آنها ،به طور مستقیم
مسئولیت دارند و تکلیف آنها به تأمین حق بر توسعه از طريق تضمین انواع حقوق بشر بويژه حقوق اقتصادی و اجتماعی به قوت خود
باقی خواهد بود .لذا دولت ها در هر وضعیتی مکلف به سیاستگذاری و تدوين قانون مناسب و مشارکت در فعالیتهای عمومی ،به
منظور طی فرايند توسعه پايدار با توسل به منابع موجود خود می باشند .مسئولیت دولت ها در عرصه داخلی در جهت تحقق حق بر
توسعه در تمامی ابعاد آن موجب توسعه بعد اجتماعی آن گرديده و بر اين اساس دولت ها موظفند حقوق تأمین اجتماعی را به نحو
اکمل نسبت به اتباع خويش اعمال نمايند .از اين جهت تأمین اجتماعی به عنوان حقی عمومی قلمداد شده که انجام آن تکلیفی بر
عهده دولت ها است .يعنی دولت و جامعهای را میتوانیم توسعه يافته بدانیم که سطح قابل قبولی از حمايت های تأمین اجتماعی را
نسبت به يکايك آحاد و ساکنانش فراهم کرده باشد.
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