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چکیده
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر ،مستلزم تضمین آزادیها ،امتیازهاا و حقاقیی برابار بارای افاراد و
همچنین ايجاد تعهداتی سلبی و ايجابی برای تابعان حققق بینالملل و تأسیس نهادهايی است کا ناا ر
اجرای اين حققق باشند .اما شرط تحقق بسیاری از اين حققق و آزادیها ،برخقرداری و بهرهمندی از حق
بر حدایل رفاه اجتماعی است .پرسش اين است ک در حققق بینالملل ،چ چیزی ب عنقان حق بر حدایل
رفاه ،شناسايی شده و محتقا و عناصر آن چیست و چ نسابتی باا سااير حاقهاای بشاری دارد و ارزش
هنجاری یقاعد نا ر بر آنها در میان ساير یقاعد حققق بینالملل تا چ حد است .گرچ در متقن و اسناد
حققیی بینالمللی ب صراحت از عبارت حق بر حدایل رفاه اجتماعی سخن ب میان نیامده ،با مطالع اسناد
حقققبشری و تقج ب دکترين ب نظر میرسد عناصر اين حق ،ازجمل حق بار ذاذا ،مسا ن ،پقشاا ،
بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از اين در حققق بینالملل شناسايی شدهاند .ب نظار مایرساد برخای از
عناصر سازنده آن ،تا حد یقاعد آمره بینالمللی اعتال پیدا کردهاند.
واژگان کلیدی
حققق بشر ،حق بر حدایل رفاه ،رفاه اجتماعی ،فقر

 استاديار دانش ده حقققوعلقمسیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علقموتحقیقات تهران
 نقيسنده مسئقل ،دکتری حققق بینالملل ،دانش ده حقققوعلقمسیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علقموتحقیقات تهران

sabberniavarani@gmail.com
akbarizadi7@gmail.com

271



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /59پاییز ـ زمستان 7991

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه
واالترين هدف حققق بشر ک در هم اسناد حقققبشری ب آن تصريح شده است ،حفظ شأن و
منزلت انسانی ابنای بشر است .تحقق اين مهم در عالم وایع ،مستلزم تضمین آزادیها ،امتیازها و
حققیی برای افراد و همچنین ايجاد تعهداتی سلبی و ايجابی برای دولتها و تأسیس نهادهايی
است ک نا ر اجرای حققق باشند .کرامت انسانی آنگاه حفظ میشقد ک انسان از حق بر حدایل
استانداردهای الزم برای زندگی يا میزان حدایلی از رفاه اجتماعی بهرهمند باشد.
رفاه اجتماعی همقاره در طقل تاريخ ،مقرد تقج بقده و با پیدايش و ت امل دولت ب ش ل
امروزی آن ،نظري ها و مدلهای رفاه اجتماعی هقر و بروز يافت اند .بر اين اساس ،دولتهای
سقسیال ،سقسیال دمقکرات و لیبرال دمقکرات با ت ی بر مبانی فلسفی خقد ،در صدد تأمین حق
بر حدایل رفاه برآمدهاند و دانشمندان علقم ایتصادی و اجتماعی ،هريک ب فراخقر جامع و
ام انات مقجقد در آن ،اين مفهقم را تعريف کردهاند .ل ن پرسش اصلی اين است ک آيا در
حققق بینالملل ،چنین حقی ب عنقان حق بشری مطرح شده است؟ و اگر مطرح شده ،عناصر آن
چیست و چ نسبتی با ساير حقهای بشری دارد.
8
شايد بتقان گفت با تحقق حق بر «حدایل استانداردهای الزم برای زندگی» ،در وایع ،حق بر
حدایل رفاه اجتماعی نیز تحقق يابد؛ بدين تقضیح ک دسترسی افراد ب ذذا ،پقشا  ،ام انات
بهداشتی و مس ن مناسب و همچنین تأمین نیازهای اجتماعی ،در وایع ب معنی تحقق رفاه
اجتماعی يا میزان حدایلی از آن است .مشخصکردن مفهقم رفاه اجتماعی يا میزان حدایلی از آن
ک مقرد پذيرش همگان باشد ،چندان آسان نیست ولی شايد بتقان مفهقم حدایل رفاه اجتماعی و
اجزای آن را با تقج ب اسناد حقققبشری مشخص کرد.
بر اساس تفسیر عمقمی شماره  81کمیت حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،معیار
«حدایل» ،از جامع ای ب جامع ديگر متفاوت است و تا حد زيادی تحت تأثیر ساختارهای
اجتماعی ،ایتصادی ،فرهنگی ،ایلیمی ،زيستمحیطی و ساير شرايط تعیینکننده آن جامع است1.
گرچ در متقن و اسناد حققق بینالمللی صراحتاً از حق بر حدایل رفاه اجتماعی سخن ب میان
نیامده ،ب نظر میرسد بتقان با مراجع ب مفاد اسناد حقققبشری و همچینن دکترين ،مقفق ب
تبیین مفهقم و اجزای سازنده اين حق شد ک بیترديد ،تضمینکننده کرامت انسانی است .ازجمل
میتقان ب بند  8ماده  12اعالمی جهانی حققق بشر 9و ماده  88میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی
1. Right to an adequate standard of living
2. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12: The
Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May 1999, para 7. Available at:
http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html [accessed 1 March 2017].
3. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), General Assembly Resolution 217A (III), United
Nations Doc.A/810 at 71 (1948).
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و فرهنگی 4اشاره کرد.
اين مقال در صدد شناخت ماهیت و دامن حق بر حدایل رفاه اجتماعی و ارتباط آن با ساير
حقهای بشری و همچنین بررسی آمريت اين حقها است .ب نظر میرسد برخقرداری از اين
حققق ،پیششرط بهرهمندی از ساير حققق بشری است 2.ل ن الزم تحقق حق بر حدایل رفاه
اجتماعی ،گذر از خط فقر و برخقرداری از حدایل استانداردهای الزم برای زندگی است 1تا حق بر
حدایل رفاه اجتماعی ب صقرت مطلقب تحقق يابد 7.افزون بر اين ،ب نظر میرسد چهره سلبی
تعهدات نا ر بر حق بر بهداشت و ذذا ،در حد یاعده آمره اعتال پیدا کردهاند.
 .7مفهوم رفاه اجتماعی در ادبیات حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی و مفاهیم رقیب
رفاه اجتماعی از مفاهیمی است ک بیشتر متعلق ب حقزه علقم ایتصادی ا اجتماعی است .در اين
حقزه ،چهار برداشت متفاوت ولی تا حدودی مرتبط ب هم از اصطالح مذکقر وجقد دارد .طبق
برداشت نخست ،رفاه عبارت از رفاه عمقمی نا ر بر بهزيستی ایتصادی است .بر اساس برداشت
دوم ،رفاه ،طیفی از خدمات است ک بنا ب داليل خاصی ازجمل کقدکی ،کهنسالی و بیماری
ب منظقر حمايت ب افراد ارائ میشقد .وفق برداشت سقم ،منظقر از اين اصطالح ،همیاریهای
مالی است ک نسبت ب افراد محروم و نیازمند انجام میشقد .در نهايت ،در برداشت چهارم از اين
اصطالح ،پا فراتر از اين گذاشت شده و رفاه اجتماعی را آن حالت يا وضعیتی دانست اند ک در آن
افراد ب بهزيستی و بهروزی دست میيابند1.
نگرش ایتصادی ب مققل رفاه اجتماعی ،گفتمانی صرفاً مادی از مفهقم مقرد بحث ب دست
میدهد ک برخی نقيسندگان و صاحبنظران ب آن تقج کردهاند 3.لی ن نمیتقان رفاه اجتماعی
را صرفاً ب واسط مؤلف های ایتصادی محقق کرد و افزون بر آن ،ضرورت دارد ک ب منابع جامع
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (1966), United Nations,
Treaty Series, vol. 993, p.3. Entered into force on 3 January 1976.
5. See: Pierre R., Weston, Human Rights in the World Community: Issues and Action, Pennsylvania:
University of Pennsylvania Press, 2006, pp. 170-232.
6. David Forte, F., Natural Law and Contemporary Public Policy, Washington D.C.: Georgetown
University Press, 1998, pp. 280-294.

 .1ن : .فريبا شايگان؛ «نگرش نسبت ب رفاه اجتماعی ا ایتصادی و رابط آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران»،
برنام ريزی رفاه و تقسع اجتماعی ،دوره اول ،شماره  ،9تابستان  ،8913ص .811
 .8کام ار ،مهديس؛ «سیاست اجتماعی چیست؟» ،نشري رفاه اجتماعی ،دانش ده علقم بهزيستی و تقانبخشی ،دوره سقم ،شماره
 ،81زمستان  ،8911ص .12
 .9برای مثال ،ن : .محمد زاهدی اصل؛ مبانی رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالم طباطبائی ،8918 ،ص 881؛ محمدبایر ناصری
و محمدکا م رحیمینژاد؛ جمعیت و امنیت اجتماعی ،اداره چاپ و نشر سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی ،8974،صص
 81الی 11؛
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مدنی و آمقزش و بسیج آنان در جهت تحقق و عملیکردن و عینیتيافتن رفاه اجتماعی تقج
کرد ک اين امر مقرد عنايت نظامهای جديد رفاه اجتماعی یرار گرفت است81.
مقال حاضر ،معنای رفاه اجتماعی را از لحاظ معنای لغقی ب شیقه متداول بین نقيسندگان
علم حققق در بین آثار مربقط جستجق خقاهد کرد و معنای اصطالحی آن در علم حققق و علقم
اجتماعی و ایتصادی را مدنظر یرار خقاهد داد تا بتقاند تعريفی از حق بر حدایل رفاه اجتماعی ارائ
کرده و اجزای تش یلدهنده آن را مشخص کند .رفاه اجتماعی ،تعبیری معطقف ب وضعیت
ایتصادی ،اجتماعی و سیاسی است ک حفظ کرامت انسانی و مسئقلیتپذيری افراد جامع  ،در
یبال ي ديگر و ارتقای تقانمندیها ،از اهداف آن است.
ب نظر میرسد واژه  88Social Welfareمعادل واژه «رفاه اجتماعی» در زبان فارسی است.
لفظ  81Welfareک معادل لفظ «رفاه» در زبان فارسی است ،اشاره ب حالتی از سالمت ،شادی،
سعادت و بهروزی است ک ب ويژه از طريق تأمین نیازهای مادی زندگی ب صقرت نقدی يا
ذیرنقدی از یبیل ذذا و ساير مايحتاج ضروری ک ب نیازمندان ارائ میشقد ،محقق میشقد89.
اين کلم ابتدا ب صقرت مصدر  to well fareب کار میرفت ؛ ک ب معنای خقببقدن و
خقشگذراندن بقده است Social .نیز متضمن ارتباط رفاه با جامع و مقابل با خطراتی است ک
افراد در زندگی جمعی با آن روب رو هستند .در مجمقع ب نظر میرسد اين مفهقم ب معنای حالتی
84
از مناسببقدن وضعیت زيست فرد در اجتماع است.
رفاه اجتماعی از نظر برخی از دايرهالمعارفهای مشهقر ب معنی خدماتی است ک هدف اولی
آنها تثبیت و تققيت شرايط جسمی ،اجتماعی و روانی افراد است 82.برخی از صاحبنظران حقزه
لغت شناسی نیز بدون ارائ مفهقم روشن از رفاه اجتماعی ب برشمردن مقدمات يا ابزارهای
دستیابی ب آن پرداخت اند و در اين راستا ب ابزارهايی از یبیل مددکاری اجتماعی و کمکهای
اجتماعی اشاره کردهاند 81.برخی ديگر از صاحبنظران ،رفاه اجتماعی ،سطح بهزيستی و رفاه در
يک جامع و میزان برخقرداری افراد جامع از ام انات مادی و معنقی مقجقد در آن جامع را

 .72یاسمی ،وحید ،زهرا طاهری و مرضی مهربانی؛ «تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت (مطالع مقردی شهر
اصفهان)» ،مجل برنام ريزی رفاه و تقسع اجتماعی ،دوره پنجم ،شماره  ،87زمستان  ،8931ص .19
11. Webster Dictionary defines "Social Welfare" as organized public or private social services for the
assistance of disadvantaged groups.
12. Webster Dictionary defines "Welfare" as the state of being happy, healthy, or successful.

 .79میجلی ،جیمز؛ رفاه اجتماعی در جهان ،ترجم  :محمدتقی جغتايی ،دانشگاه علقم بهزيستی و تقانبخشی ،8971 ،ص .4
 .74همان.
15. Americana Corp., Encyclopedia Americana International Edition, 1975, v. 25. USA.
16. Encyclopedia Britannica Inc., The New Encyclopedia Britannica, 1994, v. 27, USA.
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معرف سطح رفاه مردم آن جامع دانست
با تقج ب تعاريف مذکقر از رفاه اجتماعی شايد بتقان بر اين ادعا بقد ک نمیتقان تعريف
واحدی از اين مفهقم ب دست داد ولی ب نظر میرسد ،حالتی است ک در آن نیازهای اساسی
تمامی افراد يک جامع  ،ازجمل ذذا و مس ن تأمین شده باشد و افراد بتقانند بدون نگرانی از تأمین
آنها ب زندگی خقد در جامع ادام دهند 81.نبايد از نظر دور داشت ک مرور ادبیات مربقط  ،مفید
اين معنی نیز هست ک لفظ «حدایلّ رفاه اجتماعی» در زبان فارسی تقريباً معادل با عبارت «حق بر
حدایلّ استانداردهای الزم برای زندگی» 83در معنی مقرد نظر اسناد حقققبشری است.
 .7-7معنای رفاه اجتماعی و حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی در نظام بینالمللی
حقوق بشر
بین اجزای حق بر حدایل رفاه و اجزای حق بر حدایل استانداردهای الزم برای زندگی ،رابط
عمقم و خصقص مطلق بریرار است .ب عبارت ديگر ،عناصر حق بر حدایل رفاه در وایع ،جزو
همان حقهای بشری هستند ک در مجمقع ب عنقان «حق بر حدایل استانداردهای الزم برای
زندگی» شناخت میشقند .بنابراين ،برای شناخت حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی ،از مفهقم حق بر
حدایلّ استانداردهای الزم برای زندگی استفاده میشقد.
الف .معنای «رفاه اجتماعی» در نظام بینالمللی حقوق بشر
در نگرشی صرفاً مادی ب مققل رفاه اجتماعی ،برخقرداری از حدایل استانداردهای زندگی ب
معنی زندگی در باالتر از خط فقر است .ب عقیده برخی ،تحقق اين وضعیت ،مستلزم جمع دو
عنصر است .نخست آن فرد از تقانايی مالی الزم جهت تأمین هزين تهی ذذا و ساير نیازهای
اساسی اولی الزم جهت زندگی و ادام حیات برخقردار شقد و دوم آن بتقاند از عهده هزين های
الزم جهت مشارکت در فعالیتهای روزان جامع برآيد 11.از سقی ديگر ،بر اساس تفسیر شماره
 81کمیت حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،وصف «حدایل» يا کافی ب معنی اين نیست ک
فرد بتقاند ب صقرت گسترده از استانداردها و ضقابط پیشگفت برخقردار شقد چرا ک وصف
«حدایل» ،مفهقمی نسبی بقده و از جامع ای ب جامع ديگر متفاوت است و تحت تأثیر عقامل
 .71مزيدی ،سیاوش؛ فرهنگ بیم های اجتماعی ،مؤسس عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،8971 ،مدخل رفاه اجتماعی.
 .78جهت تقضیحات بیشتر ،ن : .فرشید يزدانی؛ «مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی ،حمايت اجتماعی،
رفاه و تأمین اجتماعی)» ،مجل رفاه اجتماعی ،دوره سقم ،شماره  ،81ويژهنام سیاست اجتماعی ،زمستان  ،8911صص.98-24
19. Ibid 1.
20. Haughton, J., & Khandker, S., Handbook on Poverty & Inequality, Washington DC: World Bank,
2009, pp. 39-64.
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اجتماعی ،ایتصادی و فرهنگی و ذیره تعیین

میشقد18.

ب .مفهوم «حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی» در نظام بینالمللی حقوق بشر
با عنايت ب اسناد بینالمللی حققق بشر میتقان گفت از نظر حققیی ،حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی
عبارت است از امتیازاتی ک ب مقجب یقانین يا اسناد بینالمللی برای فرد تضمین شده است تا
ب واسط آن بتقاند بدون لطم ب کرامت انسانی ،تقانايی تأمین نیازهای اساسی خقد را داشت و
در زيست جمعی جامع خقد ،مشارکت داشت باشد و ب راحتی بتقاند ب عنقان شهروند عادی مقرد
تقج جامع یرار گیرد ،ب نحقی ک محرومیت از امتیازات مزبقر ،منجر ب گريز فرد از اجتماع
نشقد.
حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی از نظر حققیی ،زمانی محقق میشقد ک فرد فرد جامع یادر
باشند ب مقدار نیاز و کفايت ،ب ذذا ،مس ن و مرایبتهای بهداشتی و درمانی ،پقشا و
تأمینهای اجتماعی دسترسی داشت باشند ،بدون آن در راستای استیفای اين حق ،با مانع مقاج
شده يا متقسل ب ت دیگری يا ساير روشهايی شقند ک کرامت آنان را زير سؤال برده و
مقجبات شرمساری فرد را در جامع فراهم کند .بر اين اساس ،حدایلّ رفاه اجتماعی ،حالت يا
وضعیتی است ک با تحقق آن ،نیازهای اساسی افراد در جامع تأمین شقد .البت جهت ارائ
چهرهای مطلقبتر از مفهقم مذکقر ،در ادام ب بحث در مقرد اجزای حق پرداخت میشقد تا
بدينسان ،حق مذکقر تا آنجا ک در حقصل مقال حاضر میگنجد ،تعريف و تبیین شقد.
 .0-7مفهوم رفاه اجتماعی در علوم اقتصادی و اجتماعی
رفاه اجتماعی از نظر علقم اجتماعی و ایتصادی ب مجمقع شرايط و کیفیتهايی گفت میشقد
ک نیازهای فردی ،جسمی ،روانی و اجتماعی آحاد جامع را تأمین کرده و در هم مردم ،احساس
امنیت زيستی ،اجتماعی ،ایتصادی و سیاسی ب وجقد آورد 11.البت بايد يادآور شد ک تعريف
همگانی از رفاه اجتماعی ارائ نشده است و صاحبنظران اين حقزه ب هنگام تعريف مفهقم مقرد
بحث ،صرفاً ب ي ی از جنب های آن تقج داشت اند19.
21. CESCR, 1999, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12
May 1999, para 7.

 .00ابراهیمی ،مهدی؛ «نگاهی ب پژوهش های رفاه اجتماعی در ايران (با تمرکز بر مقاالت علمی ا پژوهشی در دوره زمانی
 ،»)8911-39فصلنام تأمین اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره  ،8شماره پیاپی  ،41بهار  ،8934ص .3
 .09برای مثال ،ن : .جعفر هزارجريبی و رضا صفری شمالی؛ آناتقمی رفاه اجتماعی ،جامع و فرهنگ ،8938 ،ص 81؛
نقرمن باری؛ رفاه اجتماعی ،ترجم  :اکبر میرحسینی و مرتضی نقربخش ،سمت ،8911 ،ص 818؛ ذالمرضا ذفاری و رضا
امیدی؛ کیفیت زندگی :شاخص تقسع اجتماعی ،شیراز ،8911 ،صص .821-829
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سیر تاريخی نظري های ایتصادی ،مسیری پر فراز و نشیب از شاخصهای اندازهگیری رفاه
ایتصادی را در بردارد .شاخص اولی  ،با اندازهگیری تقلید ناخالص داخلی شروع شده و در
سالهای اخیر ب شاخصهای عینی و ذهنی رضايتمندی رسیدهاند .رفاه ایتصادی بر اساس
«شاخص کیفیت زندگی» 14و «شاخصهای تقسع انسانی» 12ارزيابی میشقد .در الگقی دوم
يعنی الگقی مبتنی بر شاخصهای تقسع انسانی ،شاخصهايی همچقن آمقزش ،تحصیالت و
میانگین طقل عمر ،ک همتراز با تقلید ناخالص ملی هستند مقرد تقج یرار میگیرد11.
بايد تقج داشت رفاه ،مفهقمی چندبُعدی است ک خصقصاً ب عقاملی نظیر وضعیت اجتماعی،
امنیت ،سالمت ،آمقزش و روابط میان شهروندان و نهادهای اجتماعی وابست است .همچنین
تقج ب شاخصهای زيستمحیطی ضروری است 17.خالص اين  ،برای سنجش میزان رفاه
ایتصادی ،نقع مس ن ،تأمین نیازهای اولی  ،مناسببقدن منطق س قنت و وضعیت فعالیت يا
مشاذل شهروندان میتقاند مؤثر وایع شقد11.
 .0اجزای حق بر حداقلّ رفاه اجتماعی و نسبت آن با سایر حقهای بشری
همان طقر ک گفت شد ،رفاه اجتماعی تعبیری است معطقف ب وضعیت ایتصادی ،اجتماعی و
سیاسی ک حفظ کرامت انسانی و مسئقلیتپذيری افراد در یبال ي ديگر و ارتقای تقانمندیها،
مهمترين اهداف آن است .رفاه اجتماعی از حیث عملیاتی ب منزل تدوين راه ارهای عملی و
تعبی یقاعد و سازِکارهايی است ک بهرهمندی از حدایلهای زندگی باکرامت را برای انسان
تأمین میکند.
بر اساس بند  8ماده  12اعالمی جهانی حققق بشر ،سالمتی افراد و خانقاده آنها بايد تأمین
شقد .اين امر ب نقب خقد مستلزم برخقرداری افراد از شرايط و استانداردهای حدایلی و الزم
جهت تحقق رفاه و سالمت است .بر اساس اين مقرره ،برخی از عناصر اين حق يا ب عبارت
ديگر ،حق برخقرداری از استانداردهای مناسب زندگی عبارتاند از حق بر :ذذا ،لباس ،مس ن،

24. Quality of life index
25. Human development index
 .06شهرامنیا ،سید امیرمسعقد و هم اران؛ «بررسی رابط میان مشارکت سیاسی و رفاه ایتصادی (مطالع مقردی دانشجقيان،
کارمندان و استادان دانشگاه اصفهان)» ،فصلنام برنام ريزی رفاه و تقسع اجتماعی ،دوره پنجم ،شماره  ،83تابستان ،8939
صص.813-871
27. Joseph E. Stiglitz, Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations
General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System, 2009. Available at:
http://www.un.org/ga/econcrisissummit/docs/FinalReport_CoE.pdf

 .08شهرامنیا و هم اران؛ همان ،ص .871
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مرایبتهای پزش ی و خدمات اجتماعی الزم.
از سقی ديگر ،بر اساس ماده  88میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،هرکس حق
زندگی با برخقرداری از حدایلّ استانداردهای الزم برای زندگی برای خقد و خانقادهاش را دارد.
کمیت ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،طی تفاسیر عمقمی نا ر بر اين حق ،عناصر مهم حق
مزبقر را مشخص کرده است .بر اساس تفاسیر عمقمی صادره از کمیت  ،حق بر مس ن مناسب91،
حق دسترسی ب ذذا 98،حق دسترسی ب آب 91و همچنین حق بر تأمین اجتماعی 99ب عنقان
عناصر و اجزای سازنده حق بر حدایل استانداردهای الزم برای زندگی شناخت شده است .کمیت
ضمن شناسايی حقهای مزبقر ب عنقان اجزای سازنده حق ،بر حدایلّ استانداردهای الزم برای
زندگی ،طی تفاسیر عمقمی خقد ،ایدام ب تقضیح اين حق و معیارها و ضقابط الزم برای تحقق
اين عناصر کرده است .لی ن بايد تقج داشت ک از نظر نقشتار حاضر ،حق بر حدایلّ رفاه
اجتماعی ،مرکب از حق بر ذذا ،حق بر بهداشت و سالمتی ،حق بر پقشا  ،حق بر تأمین
اجتماعی و حق بر مس ن است و ازاينرو ب محتقای اين حققق بشری ب عنقان اجزای سازنده
حق بر حدایلّ رفاه اجتماعی پرداخت خقاهد شد.
 .7-0حق بر غذا :نسبت میان حق بر غذا و سایر حقهای بشری
الف .مفهوم و دامنه حق بر غذا
حق بر ذذا 94ب عنقان حقی بشری ،از حققیی است ک نخستین بار در ماده  12اعالمی جهانی
حققق بشر و بعد از آن در ماده  88میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مقرد تقج یرار
29. Article 25 of UDHR provides that: “(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for
the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care
and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,
widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or
out of wedlock, shall enjoy the same social protection”.
30. CESCR, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13
December 1991, E/1992/23, para 1. Available at: http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html.
31. CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May
1999, para, 1.
32. CESCR, General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), 20
January 2003, E/C.12/2002/11, para 3. Available at: http://www.refworld.org/docid/4538838d11.html.
[Accessed 28 February 2017].
33. CESCR, General Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant), 4 February
2008, E/C.12/GC/19, para 22. Available at: http://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html. [Accessed
28 February 2017].

 .94در خصقص تعريف حق بر ذذا در اسناد حققق بشری ،ن : .حسین فروذینیا و هم اران؛ «ماهیت تعهدات دولتها در
خصقص حق بر ذذا از منظر حققق بینالملل بشر و حققق بشردوستان » ،دوفصلنام مطالعات حققق بشر اسالمی ،سال سقم،
شماره  ،7پايیز ا زمستان  ،8939صص .899-892
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گرفت است .ولی اهمیت اين حق ب عنقان ي ی از عناصر تش یلدهنده حق بر حدایلّ رفاه
اجتماعی و پیششرط تحقق و استیفای ساير حققق بشری 92ب یدری بقده است ک ساير اسناد
بینالمللی نیز بدان پرداخت اند .عالوه بر اين ،حق بر ذذا ،مقضقع اعالمی ها و یطعنام های
بینالمللی بقده است 91ک حاکی از اهمیت آن برای جامع بینالمللی است 97.شايان ذکر است ک
در اين مقال  ،حق بر ذذا ب صقرت کلّی و ب صقرت عنصری از عناصر سازنده حق بر حدایلّ رفاه
اجتماعی در نظر گرفت شده و از پرداختن ب حق بر ذذا در وضعیتهای خاص ،اجتناب شده
است91.
حق بر ذذا در اين مفهقم ،متش ّل از اجزايی است ک کمیت ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
آنها را احصا کرده است .اجزای اين حق از نظر کمیت  ،شامل الف) دسترسی ب ذذا؛ ب) ثبات
ذذا و دسترسی ب آن در هر زمان؛ ج) یابلیت دسترسی ایتصادی و فیزي ی؛ و د) یابلاستفاده و
سالمبقدن میشقد 93.افزون بر اين ،حق بر ذذا را میتقان از منظر ديگری دارای دو جزء دانست
ک عبارتاند از حق امنیت ذذايی و حق رهايی از گرسنگی 41.در ادام ب شرح و تقضیح عناصر
و اجرای حق بر ذذا پرداخت میشقد.
حق بر ذذا در اين معنی ،و همچنین تقج ب اجزا و عناصر اين حق ،کاشف از آن است ک
تحقق اجزای حق مقرد بحث ،در وایع متضمن اين وایعیت خقاهد بقد ک افراد ديگر ،دذدذ و
نگرانی تهی و تأمین ذذا را نخقاهند داشت و بدينسان از ي ی از حدایل استانداردهای الزم
جهت ادام حیات باکرامت در جامع برخقردار خقاهند بقد.
 .95ن : .علیرضا ابراهیمگل؛ «حق بر ذذا :پیششرط تحقق ساير حققق» ،مجل حققیی بینالمللی ،سال بیستوپنجم،
شماره  ،93پايیز ا زمستان .8917
 .96ن : .بایر میرعباسی و چنگیز اسفندياری؛ «بررسی ابعاد حق بر ذذا و امنیت ذذايی در اسناد بینالمللی» ،فصلنام حققق
پزش ی ا سال نهم ،شماره  ،92زمستان .8934
37. See inter alia: Convention on the Rights of the Child; The Additional Protocol to the Geneva
Conventions, and Relating to the Protection of Victims of International and Non-International Armed
Conflicts; The Rome Declaration on World Food Security (1996); The Plan of Action of the World Food
Summit (1996); The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed
Conflicts (1974) The World Employment Conference (1976); The World Food Programme (1977); The
;)Declaration of Principles of the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (1979
The Codex Alimentarius Commission of the Code of Ethics for International Trade (1979); The
International Conference on Nutrition (ICN) World Declaration on Nutrition (1992).

 .98در خصقص حق بر ذذا در مخاصمات ،ب عنقان مصدایی از مصاديق وضعیتی خاص ،ن : .بایر میرعباسی و چنگیز
اسفندياری؛ «حق دسترسی ب ذذا در مخاصمات از منظر مقازين حققق بینالملل» ،مجل حققیی دادگستری ،دوره  ،71شماره ،11
زمستان .8939
39. CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant), 12 May
1999, paras. 8-13.
40. Kent, G., Global Obligations for the Right to Food, USA: Rowman & Littlefield publishers, 2008,
pp. 51-53.
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 )7حق بر غذای سالم ،کامل و بهداشتی
«فراهمبقدن ذذا» 48و کاملبقدن آن ب اين معنی است ک افراد ب لحاظ کمی و کیفی ب مقدار
کافی ذذای مغ ّذی دسترسی داشت باشند .نیاز ب تغذي  ،زمانی برآورده میشقد ک رژيم ذذايی
فرد ،شامل ترکیبی از مقاد مغذّی جهت رشد جسمی و روانی ،تقسع و بقا و انجام فعالیتهای
بدنی بقده و در انطباق با نیازهای فیزيقلقژي ی انسان در تمام مراحل چرخ زندگی با تقج ب
جنسیت و شغل فرد باشد .بنابراين ،تدابیری ک بدين منظقر انجام میشقد بايد در جهت حفظ،
انطباق يا تققيت تنقع رژيم ذذايی ،مصرف مناسب و الگقی تغذي  ،ازجمل تغذي با شیر مادر
باشد .درعینحال بايد مرایب بقد ک تالشها ب منظقر فراهمآوردن منابع مقاد ذذايی ،تأثیر منفی
بر ترکیب و مصرف ذذا نداشت باشد41.
«سالمبقدن ذذا» 49ب اين معنی است ک مقاد ذذايی بايد عاری از هر نقع مقاد نامطلقب و
ناسالم باشد .دولتها بايد ب واسط دستگاههای عمقمی و خصقصی ،طیف وسیعی از ایدامات
مرایبتی جهت جلقگیری از آلقدگی مقاد ذذايی را اتخاذ کنند؛ بدين تقضیح ک بايد مرایب باشند
ک مقاد ذذايی منطبق با استاندارهای الزم باشد و شرايط زيستمحیطی يا ساير عقامل ،تأثیر
نامطلقبی در تهی مقاد ذذايی در هیچ کجای زنجیره تهی اين مقاد نداشت باشد .مرایبت در
فرايند تقلید مقاد ذذايی ب اينجا ختم نمیشقد بل بايد مرایبتهای الزم برای زدودن سمقم و
عقارض طبیعی نیز از مقاد ذذايی اعمال شقد44.
 )0حق بر دسترسی به غذا و قابلپذیرشبون آن
«دسترسی» 42ب معنی دردسترسبقدن ،شامل دسترسی ایتصادی و فیزي ی است .دسترسی
ایتصادی ب اين معنی است ک فرد بتقاند از آنچنان درآمدی برخقردار باشد ک ب راحتی ذذای
خقد را تهی کند ،بیآن در رفع ساير نیازهای اساسی خقد با مش ل مقاج شقد؛ بدين تقضیح
ک افراد مجبقر نباشند برای تهی ذذا ،از ساير نیازهای اساسی خقد صرفنظر کنند .ب عبارت
ديگر ،درآمد فرد بايد در سطحی باشد ک بتقاند عالوه بر ذذا ،ساير نیازهای اساسی وی را نیز
پقشش دهد .دسترسی فیزي ی بدين معناست ک تمامی اشخاص ازجمل اشخاص آسیبپذير،
مانند کقدکان ،سالمندان و معلقالن و بیماران جسمی و ذهنی ،ب ذذای کافی دسترسی داشت
41. Availability of food
;42. See inter alia: FAO, Methods to Monitor the Human Right to Adequate Food, vol. 2, 2008, pp. 5-7
See also: Mukherjee, A., Hunger: Theory, Perspectives and Reality: Analysis Through Participatory
Methods, vol. 3, UK, Ashgate, 2002.
43. Food safety
44. Bevilacqua, D., Introduction to Global Food-Safety Law and Regulation, Netherlands: Europa Law
Publishing, 2015.
45. Accessibility
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کنند41.

باشند و بتقانند از آن استفاده
«یابل پذيرش» 47بقدن ذذا بدين معنی است ک ذذا بايد از نظر فرهنگی نیز در جامع یابل
پذيرش باشد .یابلیت پذيرش ذذا از نظر فرهنگی يا از نظر مصرفکننده ،متضمن اين معنی است
ک اين دو ن ت بايد ب عنقان نیاز ،مدنظر یرارداده شقد و مصرفکننده نسبت ب کیفیت ذذا در
اين خصقص آگاه شقد41.
ب .نسبت میان حق بر غذا و سایر حقهای بشری
طبق اعالمی اجالس جهانی حققق بشر ک در سال  8339در وين برگزار شد ،تمامی مصاديق حققق
بشر جهانی ،ذیریابلتف یک ،مرتبط و وابست ب هم هستند 43.ب ديگر سخن ،اذلب مصاديق حققق
بشر ،دارای ابعاد مدنی ،فرهنگی ،ایتصادی ،سیاسی و اجتماعی هستند و اين امر ايجاب میکند ک ب
هنگام بررسی و مطالع هريک از مصاديق حققق بشر ،نگاهی کلی ب آن مصاديق بشقد و ب صقرت
انتزاعی مطالع نشقد بل ب ساير مصاديق حقهای بشری نیز نیمنگاهی صقرت گیرد.
از سقی ديگر ،تحقق حق بر ذذا مستلزم اتخاذ ایداماتی ب منظقر حصقل اطمینان از برخقرداری
افراد از ساير حققق ،مانند حق بر سالمت ،آمقزش ،کار و تأمین اجتماعی است .همچنین شناسايی
حق بر ذذا بر اين پیشفرض استقار است ک ساير حققق وابست  ،مانند حق بر اطالعات و حق
مال یت ،شناسايی شدهاند .از سقی ديگر ،تحقق حق بر ذذا ،بر تحقق حققیی از یبیل حق بر آزادی
و حق بر تعیین سرنقشت ،آزادی عقايد و آزادی اجتماعات مبتنی است21.
 )7نسبت میان حق بر غذا و حق حیات
در ماده  1میثاق حققق مدنی سیاسی ،ب حق حیات ب عنقان ي ی از مصاديق حققق بشری اشاره
شده است 28.در صقرت فراهمنبقدن ذذای کافی ،ساير حقهای بشری و آزادیهای اساسی معنا
46. See: Söllner, Sven, “The “Breakthrough” of the Right to Food: The Meaning of
General Comment No. 12 and the Voluntary Guidelines for the Interpretation of the Human Right to
Food”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 11, Netherland: Koninklijk, 2007, pp. 400-401.
47. Acceptability
48. Hospes, H. and Hadiprayitno, I., Governing Food Security: Law, Politics and the Right to Food,
Netherland: Wageningen Academic Publishers, 2010, pp. 92-94.
49. UN General Assembly, Vienna Declaration and Programme of Action, 12 July
1993, A/CONF.157/23, Available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html. [accessed 28 June
2017].
50. Wenche, B., Food and Human Rights in Development: Legal and Institutional Dimensions and
Selected Topics, UK: Hart Publishing, vol. 1, 2005, pp. 141-142.

 .57در خصقص حق حیات ،ن : .سید محمد یاری سیدفاطمی؛ «حق حیات» ،مجل تحقیقات حققیی ،شماره ،98-91
پايیز ا زمستان .8973
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و اهمیت خقد را از دست میدهند .خالص اين  ،در صقرت محققنشدن اساسیترين بُعد از ابعاد
حق بر ذذا يعنی رهايی از گرسنگی ،ديگر حق حیات هم محقق نخقاهد شد ک در عمده اسناد
حقققبشری ازجمل اعالمی جهانی حققق بشر پذيرفت شده است21.
افرون بر اين ،در مقاد  7 ،1و  1اساسنام رم نیز ب مقضقع حق بر ذذا اشاره شده است .بر
اساس ماده  1اين اساسنام  ،یراردادن عمدی يک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب ک
منتهی ب زوال یقای جسمی کلی يا جزئی آن گروه شقد ،مصداق نسلکشی است .وفق ماده 7
اساسنام  ،عمل ريش کنی يعنی برنام ريزی برای تحمیل عمدی وضعیتی خاص از زندگی،
ازجمل محرومکردن از دسترسی ب ذذا ب منظقر معدومکردن بخشی از جمعیت يک گروه،
ب عنقان ي ی از اعمال منجر ب تحقق جنايت علی بشريت تلقی شده است .در ماده  1نیز تحمیل
گرسنگی ب ذیرنظامیان يا محرومکردن آنان از مقادی ک برای بقايشان ضروری است جنايت
جنگی شناخت شده است.
تفسیر مقسع از حق حیات ،منطبق با اين اصل است ک معاهدات حقققبشری ،اسنادی پقيا
هستند ک در گذر زمان بايد ب نحقی تفسیر شقند ک منجر ب افزايش سطح کیفی زندگی ابنای
بشر شقند 29.ب نظر میرسد مراجع بینالمللی نیز چنین روي ردی را اتخاذ کردهاند .ب طقر مثال،
ديقان امري ايی حققق بشر با درنظرداشتن اين امر اعالم کرد ک ي ی از تعهدات دولتها در زمین
حققق بشر ،فراهمنمقدن حدایل ام انات الزم برای زندگی است ک منجر ب حفظ و اعتالی
کرامت انسانی میشقد 24.ديقان مذکقر اين ن ت را احراز و اعالم کرد ک هر نقع خدش ب حق بر
ذذا يا آب آشامیدنی در وایع متضمن نقض يا ان ار حق بر زندگی در رفاه حدایلی است22.
 )0حق بر غذا ضامن حق بر بهداشت و سالمتی
حق بر بهداشت و سالمتی ب عنقان ي ی از مصاديق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
ماده  81میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مقرد تقج نگارندگان اين سند حقققبشری
یرار گرفت است و ب معنای حق هر شخص بر بهرهمندی از باالترين استاندارد یابل حصقل
سالمت جسمی و روحی کامل است ک با حق بر ذذا رابط ای نزديک دارد.
از يک سق شخص برای تأمین و حفظ سالمت خقيش نیازمند ذذای کافی است و از سقی
ديگر ،شخص بیمار یادر نیست ک حق بر ذذا را ب درستی و کامل استیفا کند .از اين جهت ،حق
52. Wenche, B., op. cit., p. 141.
53. IACtHR, 1999, Advisory Opinion OC-16/99, Ser. A., No. 16, para. 114; IACtHR, 1999, “Street
Children” (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, Ser. C., No. 63, para. 193; IACtHR , 2001, Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Ser. C., No. 79, para. 146.
54. IACtHR, 2005, Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Ser. C., No. 125, para. 162.
55. Ibid.
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بر بهداشت و سالمتی ،پیششرط تحقق حق بر ذذاست ،همچنان ک سقءتغذي  ،بر تقانايی
شخص بر کار و در نتیج  ،دسترسی او ب منابع ذذايی کافی تأثیر میگذارد؛ 21بدين معنی ک
امروزه اين ديدگاه ب وجقد آمده است ک سقءتغذي يا تغذي نامناسب میتقاند تمامی زندگی فرد
را تحت تأثیر یرار دهد .سقءتغذي در نقزادان و کقدکان ،منجر ب عدم رشد و آسیب مغزی
میشقد .اين امر ب نقب خقد میتقاند منجر ب بیماریهای ناشی از سقءتغذي در مراحل بعدی
زندگی فرد شقد و تقانايی وی را در کار  ،تحت تأثیر یرار دهد و بدينسان مقجب بروز فقر شقد27.
شقد27.
 )9نسبت میان حق بر غذا و حق بر آموزش
حق بر آمقزش ،ب ش لگیری کامل شخصیت انسانی و احساس کرامت او معطقف است و
ب خقدیخقد ،يک هنجار اساسی حقققبشری و ابزاری الينفک برای تحقق ساير حققق بشری ازجمل
حق بر ذذا محسقب میشقد .آمقزش ،کقدکان را یادر میسازد ک دانش و مهارت ،اعتمادب نفس و
تقانايی انجام کار را در خقيش پرورش دهند و اينگقن ب مشاذل با درآمد بهتر و زندگی با رفاه بیشتر
دست يابند .همچنین آمقزش با اشاع اصقل تغذي مطلقب و دانش علمی و فنی در اين زمین  ،ذذای
سالمتر و کیفیت تغذي ای بهتری را در اختیار اشخاص یرار میدهد .آمقزش همچنین مق ّقم ح قمت
یانقن و دمقکراسی است ک خقد از عقامل مهم در امنیت ذذايی است .از سقی ديگر ،تغذي مطلقب
برای ش لگیری رفیتهای کامل انسانی ضروری است و لذا ارائ آمقزش اجباری و رايگان برای
کقدکانی ک از سقءتغذي رنج میبرند ،هیچ نتیج ای در پی نخقاهد داشت21.
 )4حق بر غذا در قامت قاعده آمره بینالمللی
حق بر ذذا ب دلیل برخقرداری از ماهیتی خاص ،ب راحتی یابل پیقند با حق بر حیات و حتی منع
ش نج است ک ب عنقان یقاعد آمره حققق بینالملل شناسايی شده است .تعهد ايجابی دولتها
در اين مقرد ،ايجاد سازِکارهای سیاسی ،اجتماعی و اداری است ک ام ان تدار و تقزيع ذذا
برای همگان را فراهم آورد ک ب مقجب ماده دوم میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
ماهیتاً تعهد ب وسیل است .اما در مقابل ،اگر محرومیت ذذايی منجر ب نقض حق حیات يا
ارت اب ش نج شقد ،میتقان اين نحقه نقض حق بر ذذا را نقض یقاعد آمرهای دانست ک ب
تبع یاعده آمره ديگر ،خصقصیت و ويژگی آمره پیدا کرده است .مقاد  7 ،1و  1اساسنام رم را
 .56ابراهیمگل؛ همان ،صص .118-149
57. Wenche, B., op. cit., p .145.
58. Wenche, B., op. cit., p. 147.
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میتقان گقاهی بر صحت اين ادعا دانست .ب گرسنگیکشاندن ،ممانعت از دستیابی زندانیان يا
يک گروه یقمی و نژادی ب ذذا و آب در هنگام مخاصمات مسلحان  ،ب طقر یطع ،جنايت
بینالمللی شناخت شده است .بدين ترتیب ،آنجا ک تعهد دولتها در خصقص حق بر ذذا ايجابی
است ،سخن از آمريت آن ،یدری دشقار ب نظر میرسد اما در جايی ک اين تعهد ،چهرهای سلبی
پیدا میکند ،میتقان یائل ب آمريت آن شد.
 .0-0حق بر بهداشت و سالمتی :شالودهمحوری حقهای اساسی نسل اول و دوم
الف .مفهوم حق بر بهداشت و سالمتی
سالمتی ،بهداشت و درمان ب عنقان بنیادیترين حق بشری 23،اولین بار در منشقر ملل متحد
مقرد تقج یرار گرفت و الزاماتی را برای دولتها در جهت فراهمکردن بهداشت و سالمت در
جامع ايجاد کرد .اساسنام سازمان بهداشت جهانی نیز ب اين مقضقع پرداخت و تعريفی از
سالمت ارائ میدهد .عالوه بر اين ،حق مذکقر در اسناد بینالمللی و منطق ای متعدد ،اعم از
خاص و عام و همچنین اعالمی های مختلف ب رسمیت شناخت شده است 11.ازجمل اسناد
بینالمللی ک تأکید زيادی بر مسئل بهداشت و سالمت داشت است ،میثاق حققق ایتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و نیز اعالمی هزاره سقم تقسع است.
بدون شک ،مرایبتهای بهداشتی اولی و ضروری و دراختیارداشتن اين ام انات ،عنصری
مهم در تحقق حق بر سالمتی هستند و هرگاه از سالمتی صحبت میشقد ،اولین و ابتدايیترين
مفهقمی ک از آن ب ذهن متبادر میشقد ،دسترسی ب مرایبتهای بهداشتی و مراکز بهداشتی و
درمانی است 18.اما در کنار آنها عناصر ديگری نیز وجقد دارند ک در راه نیل ب حصقل کامل
حق بر عالیترين استاندارد سالمتی جسم و روان ،اهمیتی مضاعف دارند ک کمیت حققق
59. See: CESCR, The Nature of States Parties’ Obligations (Article 2, para. 1), General Comment 3,
14/12/90, UN Doc. E/1991/23, Annex III, UN ESCOR, Supp. (No. 3), Available at United Nations
Human Rights Website, Treaty Bodies Database, Document, General Comment; Constitution of the
World Health Organization, 14 U.N.T.S. 186, 22 July 1946 (entered into force 7 April 1948), reprinted in
Basic Documents of the WHO (32nd ed. Geneva, 1981).

 .62اعالمی جهانی حققق بشر؛ میثاق بینالمللی حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛ کنقانسیقن بینالمللی رفع هم اش ال
تبعیض نژادی؛ کنقانسیقن رفع تبعیض علی زنان؛ کنقانسیقن حققق کقد ؛ کنقانسیقن حققق معلقالن ،مصقب 1111؛
کنقانسیقن بینالمللی حمايت از حققق کارگران مهاجر و اعضای خانقادههايشان ،مصقب یطعنام شماره  821/42مجمع
عمقمی در  81دسامبر  8331؛ منشقر اجتماعی اروپا؛ منشقر آفريقايی حققق و رفاه کقد ؛ کنقانسیقن امري ايی حققق بشر؛
کنقانسیقن حققق بشر و زيستپزش ی شقرای اروپا.
 .67شجاع ،جقاد؛ «تحقیق و تقسع فناوری نانق از نگاه حق بر سالمتی» ،مجل پژوهشهای حققیی ،سال هفتم ،پايیز ا زمستان
 ،8917شماره  ،84ص .74

جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بینالمللی حقوق بشر



211

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایتصادی اجتماعی از آنها تحت عنقان «بنیادهای تعیینکننده سالمتی»ياد میکند 11.از آن
جمل میتقان ب ذذای کافی و مققّی ،محیطزيست سالم و پا  ،آب آشامیدنی بهداشتی 19و
سالم ،محیط کاری ايمن و دسترسی ب داروهای اساسی اشاره کرد14.
حق بر سالمت نیز ب عنقان ي ی از عناصر سازنده حق بر حدایل رفاه اجتماعی و ي ی از
حققق بنیادی بشر ،متش ل از اجزايی است ک تقج ب آن ،مقجبات در بهتر از اين حق را
فراهم خقاهد کرد .حق بر سالمت ،دارای دو چهره است .نخست ،حق هر فرد بر سالمتی خقد،
بدون دخالت سايرين و دوم ،حق دريافت خدمات مقرد نیاز برای درمان بیماری 12.ب ديگر سخن،
از نظر کمیت  ،حق بر سالمتی دارای دو عنصر کلی آزادیها و استحقاقها است؛ بدين تقضیح ک
حق بر سالمتی ،متش ل از دو بُعد کلی سلبی و ايجابی است و حقزهای از اختیار عمل ،فارغ از
مداخل  ،برای فرد در زمین جسم و جان او ترسیم میکند .اين آزادیها شامل حق شخص بر
کنترل سالمتی و جسم خقد و تقلید مثل و حق بر مصقنبقدن از مداخل  ،نظیر حق مصقنبقدن
از ش نج  ،درمان و آزمايش پزش ی بدون رضايت میشقد ،ولی در بُعد دوم ،بهرهمندی از فرصت
برخقرداری از استانداردهای سالمتی است11.
تا اينجا ب چهره سلبی و ايجابی حق بر سالمت اشاره شد ولی بايد عنقان کرد ک جهت
استیفای اين حق بايد ام انات مربقط ب آن ،نخست فراهم 17،دوم در دسترس 11،سقم
یابلپذيرش 13،و چهارم دارای کیفیت مطلقب 71باشند 78.البت نبايد از اين ن ت نیز ذافل ماند ک
بايد یابلیت دادخقاهی اين حق ،با تقج ب هر دو چهره آن مقرد تقج یرار گیرد ،چرا ک از ابتدای
تدوين اسناد بینالمللی حققق بشر ،چالشهايی در مقرد یابلیت دادخقاهی حققق ایتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ک حق بر سالمت ،ي ی از مهمترين اجزای آن و عنصری اساسی در تأمین
62. CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12
of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4, para 4, available at: http://www.refworld.org/docid/
4538838d0.html [accessed 28 June 2017].

 .69در خصقص حق بر آب آشامیدنی سالم ن : .مهرزاد صفارینیا؛ حق بر آب آشامیدنی سالم در حققق بینالملل بشر،
مجد.8934 ،
 .64جهت تقضیحات ت میلی در اين خصقص ،ن : .احسان جاويد و صابر نیاورانی؛ «یلمرو حق بر سالمتی در نظام
بینالملل حققق بشر» ،پژوهش حققق عمقمی ،دوره پانزدهم ،شماره  ،48پايیز .8939
65. CESCR, General Comment, No. 14, op. cit., paras. 4-5.
 .66حبیبی مجنده ،محمد؛ «حق بر سالمتی در نظام بینالملل حققق بشر» ،دوفصلنام حققق بشر ،سال دوم ،شماره ،8
شماره  9پیاپی ،بهار ا تابستان  ،8911صص .81-87
67. Availability
68. Accessibility
69. Acceptability
70. Quality
71. See: CESCR, General Comment No. 14, op. cit., para 12.
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و تحقق حق بر حدایل رفاه اجتماعی است وجقد داشت .عدم تقج ب اين ن ت میتقاند تبديل
ب ابزاری برای تضییع اين حق از سقی دولتها شقد71.
ب .حق بر بهداشت و سالمتی در ارتباط با حقهای نسل اول و دوم حقوق بشر
بهرهمندی از حق بر سالمتی در تمام جنب های زندگی ،رفاه و بهزيستی بشری و تحقق بسیاری
ديگر از حققق و آزادیها اهمیتی اساسی دارد و استانداردی برای برخقرداری از حیات شرافتمندان
محسقب میشقد .ب ديگر سخن ،اين حق ،پیقندی ناگسستنی با حققق نسل اول و دوم حققق
بشر دارد ک در زير بدان اشاره خقهد شد.
 )7حق بر بهداشت و سالمتی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان
تحقق حق بر بهداشت و سالمتی ،زمین ادعای ساير حققق بشری را فراهم میکند؛ بدين تقضیح
ک مردم برخقردار از سالمت جسمی و روانی میتقانند حققق مدنی و سیاسی خقد را ب عنقان
نسل اول حققق بشر استیفا کنند .از سقی ديگر ،تحقق حققق مدنی و سیاسی ،خقد زمین ساز
برخقرداری افراد از حق بر سالمت خقد ب عنقان ي ی از مصاديق نسل دوم حققق بشر است.
سیاستهايی ک در جهت تققيت نهادهای متقلّی بهداشت و سالمت و مشارکت مردم در
اداره آنهاست ن تنها مستقیماً ب ارتقای سالمت در جامع منجر میشقد ،بل مقجب
رفیتسازی در جامع ب منظقر اعمال حققق سیاسی و مدنی تقسط مردمی سالم میشقد .ايجاد
سازمانهای مردمنهاد و آمقزش مهارتهای الزم ب شهروندان جهت مطرحکردن خقاست های
مشروع میتقاند زمین ساز مطالب ساير حققق ،ازجمل حق بر بهداشت شقد79.
از سقی ديگر بايد تقج داشت ،تعامل و وابستگی حق بر حیات و حق بر سالمت و بهداشت،
بديهی است .از يک طرف اگر يک بیماریِ منجر ب مرگ ،مقرد تقج کافی و درمان یرار نگیرد،
منجر ب مرگ و در حقیقت ،زير پاگذاشتن حق حیات خقاهد بقد .افزون بر اين ،عدم مرایبت
بهداشتی کافی از مادران باردار مقجب تقلد نقزادان کمتقان يا مريض يا حتی سقط نقزادان خقاهد
شد .در حقیقت میتقان ب اين نتیج دست يافت ک عدم تحقق حق بر سالمتی ب نقب خقد ،منجر
ب عدم تحقق حق بر کرامت جسمانی انسان است .حق آزادی بیان نیز ارتباط تنگاتنگی با تحقق
حق بر بهداشت و سالمت دارد ،چرا ک با تحقق حق بر آزادی بیان است ک در صقرت کمبقد
 .10در خصقص یابلیت دادخقاهی حق بر سالمت ،ن : .فاطم کقکبی سقی؛ «یابلیت دادخقاهی حق بر سالمت در نظام
حققق بینالملی بشر» ،فصلنام حققق پزش ی ،دوره دهم ،شماره  ،97تابستان .8932
73. Zuniga, M., & et al., Advancing the Human Right to Health, Oxford: Oxford University Press, 2013,
p. 60.
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ام انات بهداشتی در جامع  ،فرد خقاهد تقانست بدون ترس ،آن را مطالب کند .حق بر آزادی
دسترسی ب اطالعات نیز ايجاب میکند ک فرد بدون هیچ نقع تحريف و ترسی ب وضعیت
جسمانی خقد و همچنین وضعیت سالمتی جامع ای ک در آن زندگی میکند وایف باشد74.
ب نظر میرسد مراجع بینالمللی نیز پیقند عمیق اين حق با حق حیات را تأيید کردهاند.
ب طقر مثال ،کمیسیقن امري ايی حققق بشر در برخی از پروندهها ،یصقر در فراهمکردن ام انات
بهداشتی و سالمتی برای زندانیان را ن تنها نقض حق بر بهداشت و سالمت ب عنقان حقی
آن را نقض حق بر حیات و کرامت انسانی نیز محسقب کرده است72.
مستقل دانست است ،بل
از اين منظر نیز میتقان تعهدات سلبی دولتها را در زمره تعهدات امری دولتها ارزيابی کرد.
عالوه بر اين ،ديقان امري ايی حققق بشر نیز در آرای خقد ،حق بر بهداشت و سالمت را
پیششرط تحقق کرامت انسانی دانست است .ب عقیده اين ديقان ،سالمت و بهداشت ،مصداق
منافع عمقمی است ک حمايت از آن ،ي ی از تعهدات دولتهاست71.
 )0حق بر بهداشت و سالمتی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی
همان طقر ک گفت شد ،حق بر عالیترين استاندارد یابل حصقل سالمتی ،حقی بنیادی یلمداد
میشقد ک از پیششرطهای ضروری برای تحقق حق حیات ب شمار میرود .درعینحال ،تحقق
حق بر سالمتی نیز ب نقب خقد در گرو تحقق و بهرهمندی از ديگر حققق بشری همچقن حق بر
ذذای کافی ،آب آشامیدنی سالم ،برخقرداری از محیطزيست پا  ،دسترسی ب دارو و ساير
مرایبتهای بهداشتی و درمانی ،آمقزش و مس ن است .ازاينرو اين حق ب عنقان حلق ارتباطی
نسلهای س گان حققق بشر ب حساب میآيد .اين مسئل ب نقعی بیانگر ي پارچگی ،ارتباط و
وابستگی متقابل کلی مصاديق حققق بشری است ،منصرف از تعلق آنها ب نسلی خاص77.
در وایع ،حق بر سالمتی ،دربرگیرنده طیف گستردهای از عقامل ایتصادی و اجتماعی ازجمل
حق بر ذذا ،مس ن ،دسترسی ب آب آشامیدنی سالم ،شرايط امن محیط کاری و محیطزيست
پا است ک شرايط الزم برای تحقق حیات سالم برای انسانها را فراهم میکند71.
74. Koch, I., Human Rights As Indivisible Rights: The Protection of Socio-economic Demands Under the
European Convention on Human Rights, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 60.
75. See: IACHR, 2003, Paul Lallion v. Grenada, Case 11.765, Report No. 55/02, OEA/Ser.L/V/II.117,
doc. 1 and IACHR, 2003, Benedict Jacob v. Grenada, Case 12.158, Report No. 56/02,
OEA/Ser.L/V/II.117, doc. 1.
76. See: IACtHR, 2006, Ximenes-Lopes v. Brazil, ser. C, No. 149.

 .11جاويد ،احسان؛ حق بر سالمتی در نظام بینالمللی حققق بشر با تأکید بر عمل رد شرکتهای فراملی داروساز ،پاياننام
کارشناسی ارشد حققق بینالملل ،دانشگاه عالم طباطبائی ،8913 ،ص .8
78. CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12
of the Covenant), 11 August 2000, E/C.12/2000/4, para. 4.
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 حق بر مسکن در قامت حق بر حداقل رفاه اجتماعی.9-0
 جزيی از حق بر حدایل رفاه يا حق برخقرداری از حدایل،حق برخقرداری از مس ن مناسب
 کمیسیقن حققق بشر سازمان، در اين راستا.استانداردهای الزم برای ادام حیات و زندگی است
 بخشی از حق استاندارد زندگی مناسب، بارها تأکید کرده است ک حق مس ن مناسب،ملل متحد
73. آن را دنبال میکند، شقرای حققق بشر،است و جانشین آن
حق بر مس ن ب عنقان ي ی از عناصر و اجزای حق بر حدایل رفاه از اهمیت چشمگیری
 اهمیت و منزلت. اجتماعی و فرهنگی برخقردار است،جهت برخقرداری از ساير حققق ایتصادی
اين حق نزد سازمان ملل متحد تا بدانجا بقده است ک اين سازمان در بسیاری از اسناد
11. ب آن تقج کرده است،حقققبشری مصقب خقد
 افراد بايد در، صرفاً ب معنای داشتن سرپناه نیست بل ب مقجب حق مزبقر،حق مس ن
، کمیت حققق ایتصادی. شرافت و کرامت آنان تأمین شقد، صلح،م انی زندگی کنند ک امنیت
 خقد ب اين حق پرداخت و عناصر اين حق117  و184 اجتماعی و فرهنگی طی تفسیرهای شماره
.را ب یرار زير احصا کرده است
 شرایط تحقق حق بر مسکن.الف
) استطاعت مالی الزم برای استیفای حق بر مسکن7
 هزين تأمین مس ن نبايد ب میزانی باشد ک ساير نیازهای اساسی، بر اين اساس:استطاعت مالی
 ديگر یادر ب،فرد يا خانقاده وی را ب نحقی تحتالشعاع یرار دهد و فرد با تأمین هزين مس ن
 مش ل حاد در14، استطاعت مالی19.تأمین هزين ساير نیازهای اساسی خقد و خانقادهاش نباشد
79. See, e.g., Resolutions 2002/21 and 2003/27.
80. Article 5 (e) (iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (CERD), article 14 (2) of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW), article 27 (3) of the Convention on the Rights of the Child
(CRC), article 2 and 28 of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD), article 43 of
the International Convention on the Protection of the rights of all Migrant Workers and Members of their
Families (CMW), article 21 of the Convention relating to the Status of Refugees (CSR), article 21 (1) of
the Declaration on the Rights of Indigenous People, articles 49 and 85 of the Geneva Convention Relative
to the Protection of Civilian Persons in Time of War, article 21.1 of the Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, article 10 of the Declaration on Social Progress and Development, section III (8) of
the Vancouver Declaration on Human Settlements (1976), article 8 (1) of the Declaration on the Right to
Development and the ILO Recommendation No. 115 Concerning Workers' Housing (1961).
81. CESCR, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), 13
December 1991, E/1992/23.
82. CESCR, General Comment No. 7: The right to adequate housing (Art.11.1): forced evictions, 20
May 1997, E/1998/22, Available at: http://www.refworld.org/docid/47a70799d.html. [accessed 27
February 2017].
83. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (c).
84. Affordability
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سراسر جهان است و يک دلیل مهم برای اين بسیاری از مردم ،مس ن رسمی ندارند و مجبقر ب
زندگی در س قنتگاههای ذیررسمی هستند همین است .در کشقرهای ثروتمند ،پیداکردن مس ن
مناسب مقرونب صرف برای افراد و خانقادههايی ک در فقر زندگی میکنند ،ب طقر فزايندهای دشقار
است .در بسیاری از کشقرهای تقسع يافت  ،زمانی ک اجاره مس ن ،ذیریابل پرداخت باشد ،امنیت
مستأجران از طرف مالک در معرض تهديد است چرا ک آنها اذلب از نظر یانقنی میتقانند ب دلیل
عدم پرداخت اجارهبها از سقی مستأجر ،عین مستأجره را تخلی کنند12.
 )0مصونیت حق سکنی در مسکن و حق مالکیت آن از برخی از اقدامات
مصقنیت حق س نی در مس ن و حق مال یت آن از برخی از ایدامات 11،سنگ بنای حق بر
مس ن مناسب محسقب میشقد 17.بر اين اساس ،افراد در برابر اخراج خقدسران  ،آزار و اذيت و
ساير تهديدات ،مصقن خقاهند بقد .منظقر از مصقنیت حق س نی در مس ن و حق مال یت آن از
برخی از ایدامات اين است ک افراد در جايی ک زندگی میکنند دارای امنیت حققیی الزم برای
ادام زندگی در آن باشند و جز در مقارد استثنايی و یانقنی ،مجبقر ب تر آن نباشند 11.اهمیت
اين عنصر از حق بر مس ن ،زمانی اهر و بارزتر میشقد ک برخی از افراد ساکن مس ن ک حق
مال یتی نسبت ب آن ندارند ،تحت شرايطی مجبقر ب تر مس ن خقد میشقند .برای مثال ،در
برخی جقامع ،زنان با فقت همسر يا جدايی از همسر ،مجبقر ب تر محل س قنت خقد
میشقند 13و حق بر مس ن اين یشر ،تضییع میشقد31.
 )9دسترسی همگان به مسکن
مس ن بايد در دسترس هم باشد؛ 38بدين معنی ک دارندگان حق ،ام ان دسترسی ب مس ن
مناسب را داشت باشند تا اين حق استیفا شقد .اما برخی گروهها مانند سالمندان ،معلقالن جسمی
و یربانیان باليای طبیعی ،کقدکان و گروههای ديگر بايد در اولقيت برخقرداری از اين حق یرار
 .85در خصقص استطاعت مالی جهت تأمین مس ن ،ن: .
Nolan, A., Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis, Cambridge Cambridge
University Press, 2014, pp. 57-67; Bredenoord, J. & et al., Affordable Housing in the Urban Global
South: Seeking Sustainable Solutions, London: Routledge, 2014.
86. Security of tenure
87. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (a).
88. David, P. Forsythe, Encyclopedia of Human Rights, vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 2009, p.
434.
89. For more informantion on women and adequate housing see: E/CN.4/2005/43.
90. For more information see:
Gibney, M., & and Skogly, S., Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations, USA,
University of Pennsylvania Press, 2010, p. 191.
91. Accessibility
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گیرند .نیازهای خاص ایشار و گروههای مذکقر بايد در تصقيب یقانین نا ر بر مس ن و اتخاذ
سیاست های مربقط مدنظر یرار گیرد31.
ب .مقتضیات کیفی مسکن بهمنظور استیفای حق بر مسکن
 )7کیفیت مسکن از نظر قابلیت سکونت
ب
جهت تحقق و استیفای حق بر مس ن مناسب ،مس ن بايد یابل س قنت و استفاده
عبارت ديگر ،اين اطمینان بايد حاصل شقد ک محل س قنت دارای فضای کافی و مناسب بقده و
میتقاند ساکنان را در برابر سرما ،رطقبت ،گرما ،باران ،باد يا ساير تهديدها و خطرات محافظت
کند 34.در حققق ايران ،مهمترين مقررات نا ر بر تضمین کیفیت مس ن را میتقان در آيیننام
اجرايی ماده  99یانقن نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مصقب  8974يافت ،چرا ک اوالً،
آيین نام مذکقر تقسط يک گروه کارشناسی متش ل از نمايندگان وزارت مس ن و شهرسازی،
وزارت کشقر ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،شهرداری تهران و برخی تش لهای مهندسی
تهی شده است و در ثانی ،وضع مقررات مربقط ب اين حقزه و ت الیف نهادهای مختلف در اين
زمین مشخص شده است.
باشد39.

 )0کیفیت مسکن از نظر محل مسکن
حق بر مس ن ،زمانی محقق میشقد ک «محل وایعشدن مس ن» 32ب نحقی باشد ک افراد
ساکن در مس ن بتقانند ب راحتی ب محل کار ،مراکز بهداشتی و درمانی ،مدارس ،مهدکقد ها و
ساير مؤلف های خدمات عمقمی و ام انات اجتماعی دسترسی مناسب داشت باشند .همچنین
مس ن افراد نبايد در مناطق آلقده وایع شقد 31.بر اساس شاخص کیفیت مس ن در محالت
شهری ،مس ن مناسب برای زندگی بايد دسترسی مناسبی ب تسهیالت و خدمات و فضاهای سبز
شهری داشت و در جقار ام انات شهری باشد ک دارای کاربری سازگار با س قنت است .وجقد
آلقدگیهای زيستمحیطی ،عالوه بر اين جان ساکنین اين مناطق را ب خطر میاندازد،
هزين های بهداشتی بسیار زيادی را نیز بر نظام بهداشت و درمان تحمیل میکند37.
92. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (e) .
93. Habitability.
94. CESCR, General Comment No. 4,op. cit., para. 8 (d).
95. Location
96. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (f).
 .91ن : .حبیباهلل فصیحی؛ «بررسی منابع و پیامدهای جريان فاضالبهای شهری و صنعتی در روستاهای بخشی از حريم
جنقبی تهران» ،پژوهشهای روستايی ،دوره پنجم ،شماره  ،4زمستان  ،8939ص .381
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 )9کیفیت مسکن از نظر محیط فرهنگی
ي ی ديگر از عناصر حق بر مس ن اين است ک مس ن افراد ،در ناحی يا منطق ای وایع شقد ک
ب لحاظ فرهنگی نیز مناسب زندگی باشد 31،يعنی برنام ها و سیاستهای مس ن بايد ب طقر
کامل ب ابعاد فرهنگی مس ن نیز تقج داشت باشد33.
 .4-0حق بر پوشاک و تعامل آن با سایر حقهای بشری
ب نظر میرسد در بین آثار و اسناد حققق بینالمللی نمیتقان منبعی را پیدا کرد ک ب طقر مستقل
و با رافت کامل ب اين حق پرداخت باشد .لی ن کمیت ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طی شرح
و تفسیر عمقمی خقد در خصقص افراد کمتقان ،ب طقر خالص ب اين مقضقع پرداخت است .بر
اساس نظر کمیت مزبقر ،دسترسی ب پقشا و لباس بايد ب نحق و کیفیتی باشد ک مانع از
عمل رد کامل و مؤثر افراد کمتقان در جامع نباشد811.
بنابراين میتقان ب اين نتیج دست يافت ک ب مقجب حق مقرد بحث ،بايد ام ان
برخقرداری افراد بر پقشا مناسب فراهم باشد .منظقر از مناسببقدن پقشا آن است ک لباس
بايد مناسب وضعیت جقی ،محل کار و ب طقرکلی ،مناسب و درخقر شرايط فرد باشد .ب ديگر
سخن ،فرد نبايد مجبقر ب استفاده از لباسی شقد ک مقجب شرمساری و همچنین رنجبردن وی
شقد و مناسب با اوضاع جقی يا شرايط فرد نباشد818.
همان طقرک پیش از اين گفت شد ،حقهای بشری ،وابست و ذیریابلتف یک هستند؛ بدين
معنی ک تحقق ي ی از مصاديق حققق بشر در گرو تحقق ساير حققق بشری است .لی ن در
اينجا از جهت روشنشدن هرچ بیشتر اين ن ت  ،ارتباط حق بر پقشا با چند نمقن بارز از
مصاديق حقهای بشری مطرح میشقد.
الف .نسبت حق بر پوشاک با حق بر سالمتی و حیات
ازجمل حققق مزبقر ،حق بر حیات و بهداشت است ک با حق بر پقشا  ،ارتباط نزدي ی دارند؛
بدين تقضیح ک عدم دسترسی ب لباس و پقشا مناسب در شرايط الزم میتقاند حق بر
سالمتی و در ادام آن ،حق بر حیات فرد را ب خطر اندازد .برای مثال ،اگر فرد در اوضاع نامناسب
98. Cultural adequacy
99. CESCR, General Comment No. 4, op. cit., para. 8 (g).
100. CESCR, General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 9 December 1994, E/1995/22, para.
33, Available at: http://www.refworld.org/docid/4538838f0.html. [accessed 28 June 2017].

 .727همچنین ،ن: .
Hathaway, J., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge: Cambridge University Press,
2005, p. 503.
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جقی ،چ از لحاظ سرما و چ از لحاظ گرما ،ب پقشش مناسب دسترسی نداشت باشد ،ام ان
ب خطرافتادن سالمتی فرد و در نتیج  ،درخطریرارگرفتن حیات وی ،دور از ذهن نخقاهد بقد811.
ب .ارتباط میان حق بر پوشاک و حق بر آزادی عقیده
پقشیدن لباس يا ب صقرت دییقتر ،حق انتخاب لباس را میتقان چهره ديگری از آزادی عقیده
دانست ،چرا ک فرد با پقشیدن لباس در وایع ب نقعی ،نگرش و جهانبینی خقد را ابراز مینمايد .عالوه
بر اين ،اجبارشدن ب پقشیدن لباس نامناسب ک مثالً بزرگتر از اندازه باشد يا نمای خقب و دلنشینی
نداشت باشد يا اين با استانداردهای روز مطابقت نداشت باشد ،مقجب شرمساری و رنجش افراد
خقاهد بقد 819.اين امر ب نقب خقد ،در خصقص کقدکانی صادق است ک در مدارس تحصیل میکنند،
چرا ک لباس نامناسب ،بیشتر مقجب شرمساری خقد کقدکان و همچنین والدين آنها میشقد814.
ج .ارتباط میان حق بر پوشاک و حق بر عدم تبعیض
لباسی ک افراد برای پقشیدن انتخاب میکنند میتقاند مشخصکننده ن ات زيادی در خصقص
افراد باشد ک از آن جمل میتقان ب مذهب ،یقمیت ،یبیل  ،ملیت ،فرهنگ يا نژاد اشاره کرد .در
اين راستا میتقان ادعا کرد ک لباس افراد فقیر میتقاند نشانگر فقر ايشان باشد .اين امر ب نقب
خقد میتقاند نشاندهنده فقر يا وضعیت ایتصادی نامناسب باشد و منجر ب تبعیض شقد .عالوه
بر اين ،لباسهايی ک از لحاظ مذهبی و فرهنگی ويژگی خاصی دارند نیز میتقانند منجر ب
تبعیض و ان ار فرصتها و حققق ایتصادی اجتماعی و سیاسی شقند812.
 .5-0حق بر تأمین اجتماعی بهعنوان جزئی از اجزای حق بر حداقل رفاه اجتماعی
الف .مفهوم حق بر تأمین اجتماعی
یبل از پرداختن ب مفهقم تأمین اجتماعی ب نظر میرسد ذکر دو ن ت ضرورت داشت باشد.
نخست اين واژه تأمین اجتماعی و واژههايی از یبیل رفاه اجتماعی ،بیم های اجتماعی ،خدمات
اجتماعی و مساعدتهای اجتماعی ،اذلب ب جای هم استعمال میشقند .اين در حالی است ک
هريک از واژههای مزبقر ،معنی فنی و تخصصی مخصقص ب خقد را دارند .دوم آن ب طقر کلی
102. Stephen, J., “A Forgotten Right? The Right to Clothing in International Law”,
http://anzsil.anu.edu.au. New Zealand Society of International Law, Retrieved July 15, 2014, p. 12.
103. CESCR, General Comment No. 5, op. cit., p. 13.
104. Kornbluh, F., The Battle for Welfare Rights: Politics and Poverty in Modern America, Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2007, pp. 39-41.
105. Pamela, H., Abuses Left Detainees Mentally Ill, Study Finds, Retrieved July 19, 2014. Available at:
http://www.theage.com.au/world/abuses-left-detainees-mentally-ill-study-finds-20080618-2suw.html [last
visited 28 July 2017].
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تعاريفی ک از تأمین اجتماعی میشقد ،متأثر از شرايط ایتصادی و اجتماعی و یدرت دولتها در
اختصاص برنام و اولقيت و هزين هايی است ک در اين راستا انجام میشقد و اين امر ب نقب
خقد ،مانع از ارائ تعريفی واحد و هم پسند از اين مفهقم است811.
ل ن میتقان گفت تأمین اجتماعی بیانگر تأمین درآمدی است ک ب هنگام یطع درآمد ،ب
عللی از یبیل بی اری ،بیماری يا حادث جايگزين آن میشقد و همچنین تأمین درآمد برای کسانی
است ک ب علت پیری بازنشست شدهاند و نیز آنها ک ب سبب مرگ شخص ديگری از حمايت
محروم ماندهاند و تأمین مخارج استثنايی از یبیل هزين هايی ک ب مناسبت تقلد ،ازدواج يا مرگ
پیش میآيد817.
ب .حق بر تأمین اجتماعی ،الزمه تأمین سایر حقوق
حق بر تأمین اجتماعی ،نقش مهمی در تحقق ساير حققق مندرج در میثاق حققق ایتصادی
اجتماعی ايفا میکند .برای مثال ،دولتهای عضق بر اساس ماده  1میثاق بايد خدمات اجتماعی را
برای بهبقد افراد کمتقان و صدم ديده در اختیار آنها یرار دهند .افزون بر اين ،دولتها طبق
ماده  81سند مزبقر ،م لف ب مرایبت از کقدکان و فراهمآوردن رفاه آنان ،کمک و ارائ مشاوره
ب خانقارها و تمهید ام انات الزم برای اشخاص کمتقان و سالخقرده هستند .از ديگر تعهدات
دولتها در اين راستا میتقان ب تعهدات دولتها مبنی بر مبارزه با فقر و ارائ مساعدتهای
اجتماعی در اين زمین اشاره کرد .همچنین دولتها م لف ب ايجاد ام انات بهداشت و درمان و
ارائ خدمات در اين زمین هستند ک بر اساس ماده  81سند مذکقر بر عهده گرفت اند .همچنین
بايد تقج داشت ک تحقق ساير حققق ایتصادی و اجتماعی نبايد مانع از طراحی و اجرای
برنام های تأمین اجتماعی از سقی دولتها باشد811.
 .6-0حق بر حداقل رفاه در قامت قاعده آمره بینالمللی
الف .حقوق بشر بهعنوان ارزش معاصر اجتماع بینالمللی
سابق تاريخی پديده حققق بشر ب رذم مطرحشدن آن در مباحث سیاسی و حققیی ،چندان دور
 .726مل ی ،روحاهلل؛ «بررسی حق تأمین اجتماعی ب عنقان يک حق بشری» ،نشري حققق اساسی ،سال سقم ،شماره ،2
زمستان  ،8914ص .847
 .721فیضزاده ،علی و سعید مدنی؛ «بررسی مفهقم تأمین اجتماعی در ايران و جهان در چارچقب زمین های اجرای نظام
رفاه و تأمین اجتماعی و شاخصهای مرتبط با آن» ،تأمین اجتماعی ،شماره  ،7زمستان  ،8973ص .81
108. CESCR, General Comment No. 19: The Right to Social Security (Art. 9 of the Covenant), 4
February 2008, E/C.12/GC/19, para. 28, available at: http://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html
[accessed 25 June 2017].
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نیست .بااينحال ،تجارب وحشتنا ب جامانده از جنگ دوم جهانی ،تأسیس و تقسع نظم
بینالمللی نقين مبتنی بر سازمان ملل متحد و اصقل منشقر و همچنین جريان استعمارزدايی،
جنبشهای مبتنی بر حققق و آزادیهای فردی در سرتاسر جهان ،حققق بشر را ب عنقان ي ی از
ارزشهای مشتر جامع بینالمللی در کلیت آن مطرح کرده است.
امروز شأن و منزلت برابر انسانها ب عنقان ارزش مشتر جامع بینالمللی ب رسمیت
شناخت شده است و جامع بینالمللی در جهت نیل ب اين هدف گام برداشت است .گزارشهای
متعدد دال بر نقض حققق بشر در بسیاری از کشقرهای جهان و حتی در کشقرهای مدعی رعايت
اين حققق را نمیتقان خدش ای بر اين ارزش تلقی کرد .مدای در مباحث مطرح در رسان ها و
برنام های سیاسی بازيگران مهم عرص سیاست و حققق بینالملل ،حاکی از آن است ک حققق
بشر ب عنقان ارزشی بنیادين و ذیریابل چشمپقشی در نظم کنقنی بینالمللی جايگاه خقد را يافت
است.
مروری بر اعالمی و برنام عمل وين ک حاصل کنفرانس جهانی حققق بشر وين ،مقرخ 12
ژوئن  8339است کاشف از آن است ک جامع بینالمللی دولتها در کلیت آن ،نگرشی نق نسبت
ب مققل حققق بشر دارد و حققق بشر را مققل ای جهانشمقل و ب همپیقست میداند .اين سند،
بار ديگر بر تعهد مندرج در ماده  21منشقر سازمان ملل متحد تأکید میکند .اين مقرره اشعار
میدارد« :کلی اعضا متعهد میشقند ک برای نیل ب مقاصد مذکقر در ماده  22در هم اری با
سازمان ملل متحد ،ایدامات فردی يا دست جمعی معمقل دارند» 813.گرچ اين سند ،ماهیت
اعالمی دارد و بنابراين از لحاظ حققیی الزامآور نیست ،ب خقبی نشانگر تمايل و جهتگیری
دولتها و اعتقاد آنها ب الزامآوربقدن مقررات حققق بشر از منظر عرف بینالمللی است .بندهای
 4و  2اين عالمی  ،گقاه اين مدعاست .بند  4اعالمی مقرر میدارد:
«اعتال و حمايت از تمامی حقهای بشری و آزادیهای بنیادين بايد با عنايت ب اهداف و
اصقل منشقر ب عنقان اهداف دارای اولقيت سازمان ملل متحد شناخت شقند ک ازجمل مهمترين
آنها هدف هم اریهای بینالمللی است .اعتال و حمايت از تمامی حقهای بشری در چارچقب
اين اهداف و اصقل ،دذدذ مشروع جامع بینالمللی است.»...
ماده  2اين اعالمی در اين راستا صراحتاً مقرر میدارد:
 .729ماده  22منشقر سازمان ملل متحد مقرر میدارد :با تقج ب ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه برای تأمین روابط
مسالمتآمیز و دوستان بینالملل بر اساس احترام ب اصل تساوی حققق و خقدمختاری ملل ،سازمان ملل متحد ،امقر زير را
تشقيق خقاهد کرد.
الف) باالبردن سطح زندگی ،فراهمکرد ن کار برای حصقل شرايط تریی و تقسع در نظام ایتصادی و اجتماعی؛
ب) حل مسائل بینالملل ایتصادی ا اجتماعی ا بهداشتی و مسائل مربقط ب آنها و هم اری بینالمللی فرهنگی و آمقزش؛ و
ج) احترام جهانی و مؤثر حققق بشر و آزادی های اساسی برای هم بدون تبعیض از حیث نژاد ا جنس و زبان يا مذهب.
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«تمامی انقاع حققق بشر ،جهانشمقل و تف یکناپذيرند و با ي ديگر وابستگی متقابل و
ارتباط تنگاتنگ دارند .جامع بینالمللی بايد حققق بشر را ب نحقی فراگیر ،عادالن و منصفان بر
پاي ای برابر در نظر گیرد و برای کلی حققق ،اهمیتی ي سان یائل شقد .ضمناً ،درنظرداشتن
پیشین های ملی ،منطق ای و تنقع زمین های تاريخی ،فرهنگی و مذهبی ،بر عهده دولتهاست
ک صرفنظر از نظام سیاسی ،ایتصادی و فرهنگی ،ب تققيت و حمايت از تمام حققق بشر و هم
آزادیهای سیاسی بپردازند».
بر اين اساس شايد بتقان بر اين عقیده بقد ک حقهای بشری در جامع بینالمللی و ب ويژه
در نظام سازمان ملل متحد از جايگاهی ويژه و رفیع برخقردارند و در وایع اين بندها از اعالمی
مذکقر ،ا هارنظر رسمی اجتماع بینالمللی در خصقص حقهای بشری است ک ب مقجب آن ،اين
حقها از اولقيتی خاص برخقردارند .از سقی ديگر بايد تقج داشت اوصاف و ويژگیهايی ک
برای یقاعد و حقهای بشری در اين اعالمی ب کار رفت  ،در وایع همان مال ها و معیارهايی
است ک یبل از اين برای یقاعد آمره بینالمللی ب کار رفت است .ب ديگر سخن ،همان طقر ک
ماده  21کنقانسیقن حققق معاهدات مقرر داشت  ،دولتهای عضق جامع بینالمللی «در کل»...
نقض اين یقاعد را مجاز نمیدانند .عبارات مندرج در اعالمی وين گقاه بر اين مدعاست.
عالوه بر اين ،ماده  11اعالمی جهانی حققق بشر مقرر میدارد:
«هر شخصی حق دارد خقاستار بریراری نظم در عرص اجتماعی و بین المللی باشد ک
حققق و آزادیهای ذکرشده در اين اعالمی را ،ب تمامی تأمین و عملی سازد ».
درج اين ماده در اين اعالمی  ،گقاهی بر اين مدعا است ک حققق بشر را نمیتقان صرفاً با
ات ا بر سازِکارهای مقجقد در دولتهای حاکم اجرا کرد .نظم بینالمللی ک لزوماً دربردارنده نظم
حققیی نیز هست ،بی ترديد ي ی از اجزای الزم برای بریراری نظمی است ک اجرای حققق بشر
را ب طقر کامل ام انپذير کند.
ب .حقهای بشری در قامت قاعده آمره
ا هارنظر در خصقص اين کداميک از یقاعد حققق بینالمللی تبديل ب یاعده آمره شدهاند
دشقار است ،ل ن صاحبنظران و دکترين ،کمک شايانی جهت ازبینبردن اين دشقاری کردهاند.
از سقی ديگر بايد تقج داشت مرجع رسمی احراز یقاعد بینالمللی مراجعی هستند ک بنا بر
رسالت خاص خقد ب امر ارزيابی و تطبیق یقاعد حققق بینالمللی با امقر مقضقعی میپردازند.
بااينحال بايد تقج داشت یاعده آمره ،مفهقمی پقياست ک همزمان با تغییرات یقاعد وضعی
و ايجاد نظامی جديد در حال تغییر است و از اين نظم تأثیر گرفت و بر آن تأثیر میگذارد .مسلّم
آن یقاعد آمره حققق بینالملل و حققق بشر در تعامل با ي ديگرند ولی سؤال اساسی اين است
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ک کداميک از حقهای بشری را میتقان ب عنقان یاعده آمره تلقی کرد يا ب عبارت دییقتر،
کداميک از حقهای بشری ب یاعده آمره تبديل شدهاند و کداميک در حال تبديلشدن ب
یقاعدی با اين ويژگی هستند.
برخی از صاحبنظران با بررسی و تحلیل و مدای در معاهدات بینالمللی ،فهرستی از
حقهای بشری ارئ دادهاند ک واجد ويژگی آمريت هستند .اين یسم از صاحبنظران ،مبنای
بررسی خقد را آن دست از مقررات مندرج در معاهدات حقققبشری یرار دادهاند ک تخطی از
آنها در زمان جنگ و ساير حالتهای اضطراری ام انپذير نیست 881.بر اين اساس ،حققیی
ازجمل حق حیات 888،حق بر رفتار انسانی 881،اصل برائت 889،منع نسلکشی 884،منع جرايم جنگی882،
منع بردگی 881،منع جنايت علی بشريت 887،ب عنقان حققیی شناسايی شدهاند ک واجد اوصاف
یقاعد آمره بینالمللی هستند881.
مرور روي مراجع حقققبشری مؤيد اين مدعاست ک حققیی مانند حق بر ذذا و حق بر
بهداشت و سالمت ،الزم حفظ حیات انسانی است و مراجع مربقط  ،آنها را الزم تحقق حق بر
حیات میدانند .ب طقر مثال ،کمیسیقن امري ايی حققق بشر در برخی از پروندهها ،یصقر در
فراهمکردن ام انات بهداشتی و سالمتی برای زندانیان را ن تنها نقض حق بر بهداشت و
سالمت ،ک حقی مستقل بقده دانست است ،بل آن را نقض حق بر حیات و کرامت انسانی نیز
محسقب کرده است ک از آن جمل میتقان ب پرونده جان هرندز علی گقاتماال اشاره کرد .ديقان
امري ايی حققق بشر نیز در آرای خقد ،حق بر بهداشت و سالمت را پیششرط تحقق کرامت
انسانی دانست است ک از آن جمل میتقان ب پرونده ايگزمس علی برزيل اشاره کرد ک در آن
 .772ن : .ماده  4میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  82کنقانسیقن اروپايی حققق بشر ،ماده  17کنقانسیقن امري ايی
حققق بشر.
 .777ماده  1میثاق حققق مدنی و سیاسی.
 .770ماده  7میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  9کنقانسیقن اروپايی حمايت از حققق بشر و آزادیهای بنیادين ،ماده 9
کنقانسیقن امري ايی حققق بشر.
 .779ماده  82میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  7کنقانسیقن اروپايی حمايت از حققق بشر و آزادیهای بنیادين ،ماده 3
کنقانسیقن امري ايی حققق بشر.
 .774ماده  8کنقانسیقن منع و مجازات جرم نسلکشی.
 .775مقاد  841و  843کنقانسیقن چهارم ژنق.
 .776ماده  1میثاق حققق مدنی و سیاسی ،ماده  14کنقانسیقن اروپايی حمايت از حققق بشر و آزادیهای بنیادين ،ماده 1
کنقانسیقن امري ايی حققق بشر.
 .771ماده  7اساسنام رم.
118. F. F. Martin, et al., International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and
Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 30-40.
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ديقان در رأی خقد اعالم کرد ک سالمت و بهداشت ،مصداق منافع عمقمی است ک حمايت از
آن ،ي ی از تعهدات دولتهاست .ب عقیده ديقان ،دولتها ذيل تعهد حق بر حیات افراد و کرامت
انسانی ،م لف ب وضع یانقن و نظارت بر اجرای آن در زمین بهداشت و سالمت هستند .اين
ديقان همچنین هر نقع خدش ب حق بر ذذا يا آب آشامیدنی را در وایع متضمن نقض يا ان ار
حق بر زندگی دانست است ک از آن جمل میتقان ب پرونده ياکای آسای علی پاراگقئ اشاره
کرد .از طرفی دادگاه اروپايی حققق بشر نیز در آرای خقد ،تضییع يا ان ار عناصر حق بر حدایل
رفاه اجتماعی را ب استناد تضییع حق بر حیات يا منع رفتار تحقیرآمیز بررسی کرده است ک هر
دوی اين حقها خقد در زمره یقاعد آمره بینالمللی محسقب میشقند ک از آن جمل میتقان ب
پروندههای آنگقالوا علی بلغارستان و نچقا و ديگران علی بلغارستان اشاره کرد.
همچنین با عنايت ب مفاد اساسنام ديقان بینالمللی کیفری و اساسنام های ساير محاکم
کیفری بینالمللی ب طقر یطع میتقان گفت ک جنايت ب یحطیکشاندن ب عنقان جنايت علی
بشريت در زمان صلح و جنايت جنگی در دوران مخاصمات مسلحان  ،دستکم در یلمرو حق بر
حدایل ذذا و آب است .لذا اين حققق را در شرايط خاص میتقان داخل در بدن سخت نظم
عمقمی بینالمللی دانست و تا همین حد ،آنها را یاعده آمره بینالمللی تلقی کرد .ل ن در ساير
سطقح ب نظر نمیتقان یائل ب آمريت یقاعد نا ر بر حق حدایل رفاه بقد و ماهیت تعهد دولتها
در یالب ماده  1میثاق حققق ایتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی از نقع تعهد ب وسیل و ازجمل یقاعد
ت میلی حققق بینالملل است.
نتیجه
نسلهای چهارگان حققق بشر پا ب میدان گذاشت اند تا از شأن و منزلت ذاتی انسان صیانت
کنند .جهت نیل ب اين مقصقد ،انسان ن تنها بايد از حققق مدنی و سیاسی ب صقرت مقتضی و
شايست برخقردار باشد ،بل بايد از حققق ایتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز بهرهمند شقد تا
بتقاند با حفظ شأن و منزلت انسانی ب حیات خقد ادام دهد .ل ن انسان بايد از رفاهی نسبی يا
حدایل رفاه اجتماعی بهره مند باشد تا ام ان استفاده از ساير حققق نیز برای وی فراهم و در
نتیج  ،شأن انسانی او حفظ شقد .بدون تضمین چنین حققیی برای بشر نمیتقان صحبت از حفظ
شأن و منزلت انسانی ب میان آورد .ب زبان ساده میتقان گفت حق بر حدایل رفاه اجتماعی
مقدم واجب است.
اسناد حقققبشری ب صراحت ب مفهقمی با عنقان دییق «حق بر حدایل رفاه اجتماعی»
نپرداخت  ،اما با تقج ب بسیاری از اسناد بینالمللی و همچنین آرای مراجع نظارتی و حمايتی
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حققق بشر میتقان ادعا کرد ک برخقرداری از تعدادی از حققق ایتصادی و اجتماعی الزم حفظ
کرامت انسانی تلقی شده است .در برخی از مقایع ،از چنین حقی ب عنقان «هست حدایلی حققق»
( )minimum coreياد شده است ک دربردانده حق بر بهداشت ،حق بر ذذا و حق بر مس ن
است و بعضی ديگر از اسناد حقققبشری ،تحقق برخی ديگر از حققق ایتصادی و اجتماعی را
الزم زندگی با کرامت دانست اند .برای مثال ،ماده  88میثاق حققق ایتصادی و اجتماعی،
برخقردای از حققیی از یبیل حق بر خقرا  ،پقشا و حق بر مس ن را تضمینکننده برخقرداری
انسان از سطح زندگی مناسب دانست است.
در خصقص آمريت اين حققق بايد گفت ک تجارب وحشتنا دو جنگ جهانی ،تأسیس و
تقسع نظم مبتنی بر سازمان ملل متحد و اصقل منشقر آن سازمان ،جريان استعمارزدايی و
جنبشهای مبتنی بر حققق و آزادیهای فردی در سرتاسر جهان باعث شده است ک حققق بشر
ب عنقان ي ی از ارزشهای مشتر جامع بینالمللی در کلیت آن مطرح شقد .البت پیش از اين،
اديان الهی نیز از زاوي ديد خقد ب برخی از حقهای بشری تقج کردهاند .لذا کرامت انسانی
ب عنقان ارزش مشتر در جامع بینالمللی ب رسمیت شناخت شده و در جهت نیل ب اين
هدف ،گامهای مهمی برداشت است.
ب نظر میرسد ،حققیی ازجمل حق بر حیات ،حق بر رفتار انسانی ،منع ناديدهگیری اصل
برائت ،منع نسلکشی ،منع جرايم جنگی ،منع بردگی ،منع جنايت علی بشريت و منع ش نج
ب عنقان حققق واجد اوصاف یقاعد آمره بینالمللی ،شناخت شدهاند.
شايد اين ايراد مطرح شقد ک هیچکدام از مقارد مقرد اشاره ،سنخیتی با عناصر حق بر حدایل
رفاه اجتماعی ندارد ولی نبايد از نظر دور داشت ک عناصر مادی مقاردی مانند جنايت علی
بشريت و نسلکشی و ذیره ،در وایع اعمالی منعشده هستند ک با حققق مقرد بحث مقال حاضر
همپقشانی دارند .مثالً حق بر ذذا حق بشری است و ب گرسنگیکشاندن ،ي ی از عناصر الزم
برای تحقق برخی جرايم مذکقر است.
البت تعهدات دولتها در یبال ايفای برخی از حقهای بشری ازجمل بسیاری از حقهای
ایتصادی و اجتماعی ،مانند حق بر مس ن ک انجام آن تدريجی است شايد اين ترديد را ب وجقد
آورد ک نمیتقان برخی از حقهای بشری را واجد وصف یقاعد آمره بینالمللی دانست ،ولی بايد
تقج داشت ک برخی از حققق ایتصادی و اجتماعی ب واسط ويژگی ب همپیقستگی حقهای
بشری و پیقندخقردن با حقهای مهمی مانند حق حیات ،اگر خقد دارای وصف آمريت نشدهاند
شايد بتقان گفت ب تبع ساير حقهای بشری ک ب صقرت یاعده آمره درآمدهاند از وضعیتی
خاص با عنقان «یاعده آمره تبعی» برخقردار شدهاند .ب همین علت ،کقچ اجباری در هنگام
مخاصمات بینالمللی ،جنايت جنگی ب هنگام صلح و با شرط گستردگی و نظاممندبقدن ،جنايت
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علی بشريت یلمداد شده است .با اين نگرش میتقان گفت ک مهمترين بخشهای شاکل حق
بر حدایل رفاه ازجمل حق بر مس ن ،ذذا ،آب و حق بر بهداشت و درمان ،هنگامی ک در یامت
اوامر و نقاهی کیفری بینالمللی ديده میشقند ،انع اسی از یقاعد آمره بینالمللی هستند ک
جامع بینالمللی دولتها در کل ،نقض آنها را بر نمیتابد و هرگقن تقافق برخالف آنها باطل و
بالاثر است و هرگقن ایدامی برخالف آنها جنايت بینالمللی یلمداد شده و مستقجب تعقیب
کیفری بینالمللی است .با اين ترتیب میتقان گفت برخی از عناصر حق بر حدایل رفاه ،داخل در
شاکل نظم عمقمی بینالمللی یرار گرفت است.
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.8911  زمستان،سیاست اجتماعی
ـ سند
.اعالمی جهانی حققق بشر
. اجتماعی و فرهنگی،میثاق بینالمللی حققق ایتصادی
.کنقانسیقن بینالمللی رفع هم اش ال تبعیضنژادی
.ااااااااااااااااااااااااااا رفع تبعیض علی زنان
. اااااااااااااا حققق کقد
.اااااااااااااا حققق معلقالن
.اااااااااااااا بینالمللی حمايت از حققق کارگران مهاجر و اعضای خانقادههايشان
.اااااااااااااا امري ايی حققق بشر
.اااااااااااااا حققق بشر و زيست پزش ی شقرای اروپا
منشقر اجتماعی اروپا؛
. اااااااا آفريقايی حققق و رفاه کقد
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