
حق دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی 
به موجب اسناد بین الملل و موافقت نامه های دوجانبۀ کار

جعفر براتی1، احمد خسروی2، حسن شعبانی نژاد3

 چکیده
تأمین  حمایت های  باید  مهاجرت  مقصد  کشورهای  بین المللی،  استانداردهای  منظر  از  تعریف: 
به  ملی،  با کارگران  برابر  برخورد  اصل  مبنای  بر  را  مزایای مشاغل  زمینۀ  اجتماعی- حداقل در 
کارگران مهاجر گسترا دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت 
اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینۀ حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گستردۀ 
دوجانبه در زمینۀ تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین 

اجتماعی محروم کرده است. 

تأمین  به  مهاجر  کارگران  اقسام  همۀ  دسترسی  تضمین حق  به منظور  راهکارهایی  ارائۀ  هدف: 
اجتماعی، بررسی کاستی ها و خأل در این زمینه و ارائۀ راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله 

به شمار می رود.

روش: در مقالۀ حاضر، با روا توصیفی-تحلیلی تالا شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران 
مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد.

نتیجه: نتایج پژوهش نشان میدهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی 
میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در 
این میان، موافقت نامه های دوجانبۀ کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری 

می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.

واژگان کلیدی: تأمین اجتماعی، مهاجرت، کارگران مهاجر، حمایت های اجتماعی

1- دانشجوی دکرتی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران )نویسنده مسئول( 

 jafarbarati136270@yahoo.com 

a.khosravi@birjand.ac.ir   2- دکرتی حقوق عمومی، استادیار دانشگاه بیرجند

hasanshabaniejad63@gmail.com  3- دانشجوی دکرتی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز
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 مقدمه
مهاجرت کارگران از زمان های گذشته بسیار دور وجود داشته است؛ با وجود این، امروزه مهاجرت 
به ویژگی معمول جهانی شدن تبدیل شده و در حال اثرگذاری عمیق بر اقتصاد جهان است. اجماع 
جهانی دربارۀ مشارکت کارگران مهاجر در رشد و توسعه هم در کشورهای مبدأ و هم مقصد وجود 
دارد. تحرک کار در سطح جهانی به کارگران اجازه داده است که به طور کارآمد و خوا بینانه ای مورد 
استفاده قرار گیرند. امروزه، بسیار بیشتر از گذشته، مهاجرت موقت محبوبیت یافته است. تعداد زیادی 
از این مهاجران مقیم کشورهایی هستند که به طور سنتی کشورهای مهاجرفرست تلقی می شوند. با 
وجود این، موانعی زیادی نیز در راه آزادی مهاجرت کارگران در جست وجوی شغل وجود دارد. از نتایج 
این امر آن است که تعداد زیادی از کارگران مهاجران غیرقانونی یا فاقد مدارک کار هستند. به عالوه، 
کارگران مهاجر غالباً موضوع تبعیض در این معنا قرار می گیرند که همان رفتاری که با کارگران مقیم 
آن کشور می شود، با آنها نمی شود. در زمینه تأمین اجتماعی، موافقت نامه  دوجانبه و اسناد بین المللی 
می تواند نقش مهمی در مبارزه علیه تبعیض در مورد کارگران مهاجر داشته باشد. موافقت نامه های 
دوجانبۀ کار و اسناد بین المللی نقش مؤثری در حمایت از کارگران مهاجر دارد؛ اما تاکنون نتوانسته 
است  باعث ایجاد برابری کامل بین کارگران بومی و مهاجر شود. سیاست بین المللی در رابطه با تأمین 
اجتماعی به طور خاص متمرکز بر گروه های آسیب پذیر، برای مثال، کارگران فاقد مدارک کار است. 
کارگران مهاجر که مهارت های بسیار باییی دارند، معمویً به اندازۀ کافی ثروتمند هستند؛ از این رو، 

وابستگی زیادی به تأمین اجتماعی ندارند و از دیدگاه سیاست گذاری اهمیت کمتری دارند.

از آنجا که مسائل مربوط به مهاجرت، از جمله اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی حق ورود به 
کشوری غیر از کشور متبوع خود را دارند از حقوق بنیادین و از مصادیق اعمال حق اعمال حاکمیت آن 
کشور است، دولت ها به دنبال ایجاد سازِکار قانونمند و منصفانه و در عین حال، باثبات هستند تا بتوانند 
 1)IOM( خطرات امر مهاجرت را کاهش دهند؛ از این رو، در سال 1951 سازمان بین المللی مهاجرت
را به عنوان تشکیالتی بین المللی بین دولتی پدید آوردند. رسالت سازمان بین المللی مهاجرت بر این 
باور استوار است که مهاجرت انسانی و قانونمند، در جهت منافع دولت ها و انسان ها است و از این رو، 
حوزۀ فعالیت سازمان بین المللی مهاجرت شامل ارائۀ کمک های فنی و آموزشی برای مدیران دولتی در 
زمینۀ مدیریت مرزها، مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرت نیروی کار، بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد 

و خدمات تسهیلی مربوط به امر مهاجرت می شود )آزادی، 1398: 27(.

این تحقیق به بررسی نقش تأمین اجتماعی در حمایت از کارگران مهاجر می پردازد. در بخش نخست، 

1- The International Organization for Migration (IOM)
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به تعریف مهاجرت، انگیزه و دییل گسترا مهاجرت های بین المللی در گوشه وکنار دنیا خواهیم 
پرداخت و نیز انواع گروه های مختلف مهاجران توصیف می شود. در بخش دوم، از اسناد بین المللی 
در زمینۀ حمایت از کارگران مهاجر به اختصار بحث می گردد. در ادامه، وضعیت معاهدات دوجانبه و 
چندجانبه بین دولت ها در رابطه با حمایت های تأمین اجتماعی و نقش آنها در وضعیت کنونی در 

حمایت از کارگران مهاجر بررسی می شود.

پرسش اساسی این پژوهش این است که چه سازِکار بین المللی برای تداوم حمایت های تأمین اجتماعی 
از کارگران مهاجر وجود دارد؟ رفتار با کارگران مهاجر در زمینۀ حمایت های تأمین اجتماعی تابع چه 
اصول و قواعدی است؟ آیا ساِزکارهای تسری حمایت های تأمین اجتماعی به کارگران مهاجر که 
شامل اسناد بین الملل و موافقت نامه های دوجانبه بین کشور مهاجرفرست و کشور مهاجرپذیر است، 
در برخورداری کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی موفق بوده است؟ با توجه به اهمیت 
برخورداری کارگران مهاجر از حق بر تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، تاکنون تحقیق جامعی 
در رابطه با نقش تأمین اجتماعی در حمایت از کارگران مهاجر انجام نگرفته است و از این رو، بررسی 
پدیدۀ مهاجرت کارگران و همچنین، مکانیسم های تسری حمایت های تأمین اجتماعی به کارگران 
مهاجر و نیز تداوم حمایت های تأمین اجتماعی با وجود نظام های مختلف تأمین اجتماعی که در 

کشورهای گوناگون وجود دارد، ضروری است.

 روش تحقیق
روا انجام این تحقیق از نظر هدف توصیفی-تحلیلی است که به توصیف وضعیت کارگران مهاجر 
در وضعیت کنونی از جهت دسترسی به حمایت های تأمین اجتماعی می پردازد و برای این منظور 
به تحلیل اسناد بین المللی، به طور خاص مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و موافقت نامه های 
بین  اقتصادی  تفاوت های  به دلیل  که  است  این  تحقیق  فرضیۀ  می پردازد.  کشورها  میان  دوجانبه 
کشورها و وابستگی حمایت های تأمین اجتماعی به وضعیت اقتصادی کشورها، اسناد بین الملل با 
تأمین  به نحوی شایسته حق  نتوانسته اند  در عمل  مهاجر،  کارگران  از  وجود پیش بینی حمایت ها 
اجتماعی کارگران مهاجر را تضمین کنند. در این میان، توافق نامه های دوجانبه میان کشورها به دلیل 
انطباق با واقعیت اهمیت خود را نشان می دهد. روا گردآوری اطالعات روا کتابخانه ای است که با 

مطالعۀ کتاب، مقایت و منابع اینترنتی در این زمینه انجام می گیرد.

 مهاجرت
در این قسمت به تعریف مهاجرت، گسترۀ مهاجرت در سطح بین المللی، انگیزۀ مهاجرت و گروه های 

مهاجر خواهیم پرداخت.
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الف( مفهوم مهاجرت
مهاجرت در فرهنگ لغت به نقل مکان، اقدام برای ترک دیار، کوچ و اقامت در مکان دیگر اطالق 
می شود. از دیدگاه جامعه شناسی، مهاجرت نیز به معنای زندگی و پیشرفت یک جمعیت بی حرکت و 
متضمن عملی با آزادی انتخاب و اساساً متفاوت از اعمال از قبیل تبعید یا بردگی است )غفاری نمین، 

.)10 :1390

مفهوم مهاجرت از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. به همین خاطر، تعاریف واژۀ مهاجرت و 
سایر واژه های مشتق از آن، مبهم و مورد مناقشه و گاهی حتی دارای تناقض است. مشکل دیگر در 
تعریف واژه ها، تنوع واژه های به کاررفته برای شرح یک پدیده یا پدیده های مشابه است. برای نمونه 
می توان از اختالفات جزئی که میان واژۀ »مهاجرت غیرقانونی«1، »مهاجرت مخفیانه«2، »مهاجرت 
بدون مدرک«3 و »مهاجرت غیرمجاز یا نامنظم4« یاد کرد )سرافراز، 1398: 3(. با وجود این، تعریف های 

متعدد حقوقی از مهاجرت صورت گرفته است.

سازمان بین المللی مهاجرت، مهاجران اقتصادی5 را از مهاجران کار6 متمایز می کند. این سازمان چند 
زیرگروه کارگر مهاجرت را تعریف کرده است که شامل مسافران تجاری، کارگران مهاجر قراردادی، 
کارگران مهاجر مستقر، کارگران مهاجر ماهر، سرمایه گذاران مهاجر، کارگران طرح، کارگران مهاجر 

فصلی و کارگران مهاجر موقت می شود.7 

»مهاجران کار« تحت عنوان آن دسته از کارگرانی تعریف می گردد که در جست وجوی شغل مهاجرت 
می کنند. »مهاجران اقتصادی« یک گروه بالقوه گسترده تر را تشکیل می دهند که شامل افرادی می شود 
که برای انجام فعالیت های اقتصادی، از جمله سرمایه گذاران یا مسافران تجاری وارد کشور می شوند؛ 

اما می توان آنها را با یک مفهوم محدودتر شبیه به دستۀ »مهاجران کارگر« نیز دسته بندی کرد.

به موجب تعریف مادۀ 11 مقاوله نامه شمارۀ 97 و 143 سازمان بین المللی کار، کارگر مهاجر شخصی 
است که به قصد استخدام برای یک شغل خاص و نه شاغل شدن به عنوان خویش فرما از کشوری به کشور 
دیگر می رود و به شکل قانونی پذیرفته می شود و شامل کارگران مرزی، صاحبان مشاغل آزاد که ورود 
و اقامت آنها کوتاه مدت است، هنرمندان و دریانوردان، اشخاص که به قصد تحصیل مهاجرت می کنند و 

کارکنان سازمان ها و کارخانه ها نمی شود. بدیهی است که این گروه ها از دایره کارگر مهاجر خارج اند.

1- Illegal migration
2- Clandestine migration
3- Undocumented Migration
4- Irregular Migration
5- Labour migrants
6- Economic migrants
7- Available at: https://www.iom.int/key-migration-terms.
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»کنوانسیون بین الملل حقوق همۀ کارگران مهاجر و خانواده های آنها«1 در مادۀ 2 کارگر مهاجر را 
تعریف و هفت طبقه کارگر مهاجر را بر می شمارد )مصفا، 1387: 72(. مطابق این تعریف، کارگر مهاجر 
به شخصی اطالق می شود که در کشوری که تابعیت آن را ندارد برای شغلی که از بابت آن دستمزد 
دریافت می کند ملزم به کارکردن یا در حال کارکردن است یا برای مدتی به کار اشتغال داشته است.

با در نظر گرفتن تعاریف اسناد بین المللی فوق الذکر از کارگر مهاجر، فاکتورهای کلیدی شناخت 
کارگران مهاجر عبارت اند: نخست، کارگر مهاجر عنوان کلی است که بر کارگرانی اطالق می گردد که 
در جست وجوی کار در درون سرزمین خود مهاجرت می کنند یا اینکه از کشور خود خارج می شوند. 
با این حال، آنچه موضوع حمایت از کارگران مهاجر در اسناد بین المللی است، شامل آن دسته از 
کارگرانی می گردد که از کشور خود خارج شده اند. دوم، کارگران مهاجر ممکن است به طور قانونی به 
کشوری بیگانه جهت کار فرستاده شوند یا به دعوت رسمی دولت میزبان وارد آن کشور شوند یا اینکه 
به طور غیرقانونی به کار اشتغال دارند. سوم، کارگر مهاجر هم به کسی اطالق می گردد که در کشور 
بیگانه به کار اشتغال دارد و هم به آن دسته از کارگرانی که در آن کشور در جست وجوی کار هستند. 
یزم به ذکر است، امروزه بخش بزرگی از کارگران مهاجر، اشخاصی هستند که به طور غیرقانونی وارد 

کشورهای دیگر می گردند و بخشی از آنها نیز به شکل برده به کار گرفته می شوند.

ب( وضعیت مهاجرت برای کار در سطح بین المللی و انگیزه های مهاجرت

طبق تخمین های جهانی سازمان بین المللی کار در مورد کارگران مهاجر، در سال 2017 کارگران 
مهاجر 164 میلیون نفر از تقریباً 258 میلیون مهاجرت بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند.2 
کارگران مهاجر نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور مقصد دارند، هم زمان کشور مبدأ از 
پولی که توسط کارگر مهاجر ارسال می گردد و همچنین، مهارت هایی که در طی مهاجرت کسب 

کنند، بهره مند می گردد.

در سال 1990، 32% از کل مهاجران در آسیا زندگی می کردند؛ 14 سال بعد این شاخص به %28 
کاهش یافت. مهاجران کمتر از 2% مجموع جمعیت قارۀ آسیا تشکیل می دهند. در آفریقا و آمریکای 
یتین، مهاجران نیز کمتر از 2% جمعیت این قاره را تشکیل می دهند. در مقایسه با کاهش در تعداد 
مهاجرانی که در آسیا زندگی می کنند، این شاخص در آمریکای شمالی از 18% به 23% در دورۀ زمانی 
بین سال های 1990 تا 2005 افزایش یافت. در سال 2005، مهاجران 13% مجموع جمعیت آمریکای 
شمالی را تشکیل می دادند. در اروپا، بین سال 1990 تا 2005، نسبت مهاجران به مجموع جمعیت 

1- The United Nations Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and 
Members of their Families
2- available at: https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration-
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از 7% به 9% افزایش یافت. با اینکه نسبت مهاجران به مجموع جمعیت در اقیانوسیه طی این دوره 
کاهش یافته است، هنوز این تعداد از سال 2005، 15% از مجموع جمعیت کشورهای این منطقه را 
تشکیل می دهد. دلیل اصلی این تغییر را باید در این حقیقت جست وجو کرد که بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته امروزه شاهد کاهش در میزان نیروی کار خود هستند. در مجموع، جمعیت این کشورها 
در حال پیرشدن هستند و میزان موالید در این کشورها کاهش می یابد. مجموع نیروی کار کلیه 

.(IOM, 2005: 7) کشورهای درحال توسعه به میزان 40 میلیون در سال در حال افزایش یافتن است

انگیزه های مختلفی برای مهاجرت وجود دارد. تفاوت های اقتصادی بین کشورها همچنان مهم ترین 
نیروی محرک برای مهاجرت به شمار می آید. همچنین، تفاوت های جمعیتی بین کشورها یکی از 
انگیزه های ترغیب به مهاجرت است: هر سال نیروی کار کشورهای درحال توسعه به میزان 40 میلیون 
افزایش می یابد، درحالی که در کشورهای درحال توسعه به ندرت شاهد هرگونه رشد جمعیت هستیم 
و حتی در بعضی موارد شاهد کاهش جمعیت نیز هستیم (IOM, op.cit: 185-187). با وجود این، 
انگیزه های اقتصادی و جمعیتی همیشه تنها توجیه برای مهاجرت به حساب نمی آید. در مواقعی 
محلی  جامعه  درون  در  که  می باشد  نامناسبی  جایگاه  از  رهایی خود  برای  وسیله  کارگر  مهاجرت 
از آن برخوردار می باشند (Sabates-Wheeler & Waite, 2003: 11). برای مثال، بررسی مهاجرت 
کوتاه مدت زنان بنگالدا نشان می دهد که اغلب این مهاجران امیدوار بودند به این شیوه از شرایط 
اجتماعی ناخوشایند مانند ازدواج نامناسب با مردان خشن و بیکار رهایی یابند و از این رو، دوباره 
استقالل و عزت نفس خود را بازیابند. مثال دیگر، مطالعه در کشور مالی صورت گرفته است. در این 
کشور مهاجرت برای بسیاری جوانان به عنوان وسیله برای کسب استقالل و دستیابی به عزت نفس 
محسوب می شود (Ibid). به طور خالصه، در بسیاری موارد انگیزه اصلی کارگران مهاجر بهبود شرایط 

موجود زندگی شان است.

و  کانادا  استرالیا،  پذیرفته اند.  را  محدود  مهاجرت  سیاست  توسعه یافته  کشورهای  اکثریت  امروزه، 
نیوزیلند در قالب سیستمی کار می کنند که هدفش، تنها توسعه نیروی کار با استفاده از مهاجران 
تحصیل کرده است. مالحظات اقتصادی نقش غالب را در سیاست پذیرا مهاجران در این کشورها 
بازی می کند (Schneider, 2005: 21). این سیاست مهاجرت که تقریباً به طور کامل متناسب با بازار 
کار می باشد، بی ایراد نیست. در حقیقت این سیاست به این معنی است که مهاجران، غالباً بر اساس 
ارزا مادی )به قیمت زیر پا گذاشتن کرامت انسانی( مورد سنجش قرار می گیرند. ایراد دوم که از این 
سیستم ناشی می شود، فرار مغزها است. هنگامی که اشخاص تحصیل کرده از کشورهای درحال توسعه 
جذب کشورهای توسعه یافته می شوند، بی تردید این امر باعث ایجاد خسارات علمی و اقتصادی فراوانی 

بر کشورها مبدأ می گردد.
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دربارۀ  را  اروپایی سیاست های سخت گیرانه  از کشورهای  بسیاری دیگر  و  نیوزیلند  از سال 1937 
مهاجرت دنبال کرده اند. با وجود اینکه همچنان اجازۀ جابه جایی آزادانه به کارگران ساکن در کشورهای 
عضو منطقۀ اقتصادی اروپا 1(EEA) داده می شود، لیکن مهاجرت کارگران از خارج از منطقۀ اقتصادی 
اروپا در مواردی مجاز است که نیروی کار مناسب در درون کشورهای این منطقه به اندازۀ کافی نباشد 
و فرایند پذیرا کارگران مهاجر برای بخش های خاصی که دارای کمبود نیروی کار هستند )برای 
.(Nicolaas, Sprangers & Witvliet, 2003: 21) مثال بخش آی تی( با سرعت بیشتری انجام می گیرد

از پایان دهه 1990، سیل مهاجران تحصیل کرده به اروپا، به طور دائم یا موقت، در بخش هایی، مانند 
تکنولوژی ارتباطات و اطالعات، مراقبت های بهداشتی و آموزا در حال افزایش است. با این وجود، 
تعداد کارگران مهاجر غیرماهر، به ویژه در بخش کشاورزی، ساخت وساز و تولید نیز در حال افزایش 
است. هم زمان تعداد مهاجران غیرقانونی به سرعت افزایش می یابد(Schneider, 2005: 14-15) . این 
امر تا حدودی می تواند از سیاست های سخت گیرانه مهاجرت در بسیاری از کشورها مهاجرپذیر 
ناشی گردد که ورود مهاجران را به طور قانونی به این کشورها دشوارتر نموده است. بسیاری از این 
ناچیزی  بسیار  از حقوق  نیز  و  پایینی دریافت می کنند  بسیار  نسبی دستمزد  به صورت  مهاجران 
برخوردار هستند (IOM, 2005, op,cit: 211). کارگران مهاجر اغلب در مشاغل با دستمزد پایین، 
برای مثال در بخش هایی مانند کشاورزی، تولید و کار در منزل، مراقبت خانگی و صنعت سکس 
اشتغال می یابند که اتباع آن کشورها تمایل به فعالیت در آن بخش ها را ندارند. تقاضا برای این 
و  یتین  امریکای  آسیا،  در  نوظهور  اقتصادهای  و  صنعتی  کشورهای  میان  در  کارگران  از  دسته 

(Taran & Geronimi, 2003: 4).خاورمیانه بسیار بای است

 تأمین اجتماعی و موافقت نامه های بین المللی
در این قسمت به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر در معاهدات بین المللی خواهیم 
پرداخت. این معاهدات، عمدتاً مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است. در ابتدای بحث، به اختصار 

تاریخچه و وضعیت کنونی حقوق بین الملل در رابطه با کارگران مهاجر بحث می شود.

الف( رویکرد تاریخی و استانداردهای بین المللی
به طورکلی و به مثابۀ یک اصل حقوق بین الملل، کشورها وظایفی را در برابر شهروندان یا اتباع خود 
که وارد قلمرو کشوری دیگری می شوند یا در خارج آن کشور اقامت دارند، حداقل در سطح حمایت 
دیپلماتیک بر عهده دارند. البته این بدین معنا نیست که حمایت های تأمین اجتماعی لزوماً به آنها 
تسری می یابد. با وجود این، این واقعیت که کارگران مهاجر به طور خاص به چنین حمایتی نیاز دارند، 

1- اتحادیۀ اروپا، نروژ، ایسلند و لیختنشتاین
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موجب شده است تسری حمایت های تأمین اجتماعی به کارگران مهاجر در قالب موافقت نامه های 
دوجانبه و استانداردهای بین الملل که قباًل وجود داشته است، ضرورت داشته باشد. این اقدام مستلزم 
اصل رفتار برابر با کارگران مهاجر است؛ به این معنی که مشابه رفتاری که با کارگران اتباع یا شهروندان 
کشور مقصد مهاجرت صورت می گیرد نسبت به کارگران مهاجر نیز اعمال گردد. البته این امر مشروط 
به عمل متقابل کشوری است که کارگر مهاجر تابعیت آن را دارد. به طور خاص، مقاوله نامه های قدیمی 
سازمان بین المللی کار دولت های عضو را ملزم می نمایند که حمایت های مشابه تأمین اجتماعی را 
که برای کارگران ملی در دسترس است به کارگران مهاجر سایر دولت های تصویب کننده مقاوله نامه 

تسری دهند.1

اسناد بین الملل جدید که به جهت یکپارچه سازی حمایت های تأمین اجتماعی )به ویژه معاهدات تأمین 
اجتماعی یک جانبه و دوجانبه( به تصویب رسیده اند، نقش دو عامل تابعیت و رفتار متقابل2 را جهت 
برخورداری کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی کاهش داده اند. این حمایت ها به شکل 
فزاینده ای بر درک حقوق بشری از نیاز کارگران مهاجر به حمایت از طریق ترتیبات حمایت اجتماعی 
مبتنی است. این نیز در چارچوب استاندارد فعلی بین المللی مشهود است.3 در حال حاضر، اصل کلی 
در اسناد بین المللی حقوق بشر در رابطه با بیگانگان این است که همۀ افراد به واسطۀ انسانیت اساسی 
خود باید از حقوق بشر به طور کامل بهره مند شوند؛ مگر این که تمایزات استثنایی، برای مثال، بین 
شهروندان و غیرشهروندان، در خدمت یک هدف قانونی و متناسب با دستیابی به آن هدف باشد.4 
اصول مهمی در مقاوله نامه ها و توصیه های سازمان بین المللی کار ارائه شده است که حقوق تأمین 

اجتماعی کارگران مهاجر و خانواده های آنها را فراهم می کند. این اصول عبارت اند:

• رفتار برابر و منع تبعیض شامل رفتار برابر در زمینه تأمین اجتماعی بین کارگران دارای تابعیت و 
یا فاقد تابعیت؛

1- برای مثال، مقاوله نامۀ شمارۀ 19 سازمان بین املللی کار مصوب 1925 )مقاوله نامۀ رفتار برابر در برابر پرداخت غرامت حوادث کار( و 

مقاوله نامه 118 مصوب 1962 که دایرۀ اعمال آن بسیار گسرتده تر است )مقاوله نامۀ رفتار برابر در زمینه تأمین اجتماعی(: مقاوله نامۀ 

اخیرکلیه دولت های عضو را ملزم می کنند که اصل رفتار برابر جهت برخورداری از حمایت های تأمین اجتماعی برای کارگران مهاجر در تمام 

9 شاخۀ تأمین اجتماعی که در قلمرو آنها الزم االجرا است را تضمین کنند.
2- Reciprocity
رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولِت پذیرنده، بسته به آن است که دولِت متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولِت 

.)95 پذیرنده همان حقوق را قائل باشد )نصیری، 1383: 88ـ 

3-  برای مثال نگاه کنید به مادۀ 9 میثاق بین املللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1966 و تفسیری که از این ماده به وسیله کمیتۀ 

اقتصادی، اجتماعی فرهنگی سازمان ملل متحد در نظریۀ تفسیری شمارۀ 19 در رابطه با حق بر تأمین اجتماعی ارائه داده است 

.(E/C12/GC/19 of 4 February 2008)
4- David Weissbrodt, Final report on the rights of non-citizens, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23 
(2003).
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• حفظ حقوق مکتسبه کارگر؛

• حفظ حقوق در حال اکتساب؛

.(Ilo, 2020) پرداخت مزایا به ذی نفعان که در خارج از کشور اقامت دارند •

استدیل شده که »کلیه استانداردهای اخیر سازمان بین المللی کار در زمینۀ تأمین اجتماعی حوزۀ 
شمول این استانداردها را صرف نظر از ملیت تعریف می کند و تقریباً همۀ این مقاوله نامه ها حاوی بند 
مشابهی است که رفتار برابر بین کارگران ملی و بیگانه، در کشور میزبان در آن گنجانده شده است. 
همچنین، اغلب این مقاوله نامه ها حاوی بندهای خاصی در رابطه با منع تبعیض است. برای مثال، 
  .(Baruah & Cholewinski, 2006: 154) »می توان به مقاوله نامۀ شمارۀ 102 مصوب 1952 اشاره نمود
در مورد حفظ حقوق مکتسبه و یا در حال اکتساب کارگران مهاجر مقاوله نامه 118 در ماده 8 مقرر 
می دارد که کشورهایی که این مقاوله نامه را تصویب نموده اند باید تالا کنند در طرح های مشارکت 
نمایند که برای حفظ حقوق مکتسبه یا در حال اکتساب کارگران مهاجر به موجب قوانین ملی دولت 
که همچنین این مقاوله نامه در آن یزم ایجرا است، ضرورت دارد. این ماده همچنین، حاوی مقررات 
برای جمع دوره های بیمه پردازی، استخدام یا اقامت است که برای دستیابی و حفظ حقوق مرتبط با 
تأمین اجتماعی ضرورت دارد؛ برای مثال، محاسبۀ سنوات قبلی کار کارگر مهاجر برای محاسبۀ سن 

بازنشستگی.

بنابراین، توسعۀ رفتار برابر در حقیقت دیگر بر اصل عمل متقابل مبتنی نیست. این رویکرد همچنین، 
اخیراً در اسناد سازمان ملل متحد و اسناد سازمان بین الملل کار تأیید شده است. پاراگراف 6 توصیه نامۀ 
شمارۀ 202 مصوب 2012 سازمان بین المللی کار در رابطه با »کف حمایت های تأمین اجتماعی« در 

اصل، گسترا یک کف حمایت ملی اجتماعی به »همۀ ساکنان« را پیشنهاد می کند.

مطابق با این توصیه نامه، اعضا باید کف حمایت ملی اجتماعی که شامل تضمین های بنیادین تأمین 
اجتماعی است را برای اطمینان از اینکه کلیۀ اعضا از حداقل های تأمین اجتماعی در سرتاسر حیات 
خود برخوردار می گردند ارائه کنند. این تضمین ها که مطابق قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی 
موجود تعریف شده است، باید به کلیۀ ساکنان کشور )بیگانه و مقیم( تسری یابد. بنابراین، کارگران 
مهاجر و خانواده های آنها باید از حق دسترسی به حداقل تضمین های تأمین اجتماعی در دولتی که در 

.(ILO, 2020, op, cit) آن مقیم هستند و همچنین، در سرزمین اصلی خود برخوردار گردند

حقوق مندرج در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمایت از کارگران مهاجر 1990 را می توان به 
دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. حقوق بشر کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان قابل اجرا به تمام کارگران اعم از قانونی با مدرک 
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و یا غیر قانون و بدون مدرک؛

2. دیگر حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان که تنها قابل اجرا به کارگران مهاجر در 
وضعیت عادی قانون است )مصفا، 1387: 72(.

مادۀ 27 این کنوانسیون گسترا حداقلی حمایت اجتماعی را برای کارگران مهاجر مقرر می دارد. 
مطابق این ماده در رابطه با حمایت های تأمین اجتماعی، کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها باید 
در کشوری که در استخدام می باشند از رفتار مشابه که با اتباع آن کشور صورت می گیرد، برخوردار 
گردند. این امر مشروط به این است که کارگر مهاجر الزاماتی را که به موجب قانون دولت میزبان مقرر 
شده است را رعایت کند و همچنین، مطابق با توافقات یک جانبه و چندجانبه عمل نماید. هم مقامات 
دولت مبدأ و هم دولتی که کارگر مهاجر در آن استخدام است باید زمینۀ اجرای این استاندارد را 

فراهم نماید.

ب( هدف و فایده موافقت نامه ها در رابطه با تأمین اجتماعی
مهاجر  کارگران  از حق  اجتماعی حمایت  تأمین  با  رابطه  در  بین المللی  موافقت نامه های  از  هدف 
فراملی  جنبه های  موافقت نامه ها  این  است.  اجتماعی  تأمین  بر  حق  با  رابطه  در  خانوادهایشان  و 
سیستم های تأمین اجتماعی دو یا چند کشور مختلف را با هم هماهنگ می کنند و تضمین می کند 
با هم کار کنند. این پدیده را نمی توان  که سیستم های مختلف تأمین اجتماعی به شیوۀ کارآمد 
تأمین اجتماعی کشورهای مختلف دانست. یکسان سازی سیستم های  یکسان سازی1 سیستم های 
تأمین اجتماعی چند کشور به این معنا است که دو کشور اجازه دهند که سیستم های تأمین اجتماعی 
آنها در هم ادغام و تبدیل به یک سیستم واحد برای هر دو کشور شود. در کنار هماهنگ سازی2 
نظام های مختلف تأمین اجتماعی، یا به عنوان بخشی از این معاهدات، موافقت نامه هایی نیز وجود دارند 
که از یک طرف امکان انتقال مزایای بیمه های اجتماعی را فراهم می آورد؛ در حالی  که راه حل های 
اجرایی موجود در قوانین داخلی کشورها را نیز به رسمیت می شناسند و در مواردی که راه حلی وجود 

ندارد در این زمینه مقررات گذاری می کنند.

بسیاری از معاهدات هماهنگ ساز دربردارندۀ اجزای تشکیل دهندۀ زیر هستند:

• رفتار مساوی3: کارگران مهاجر باید تا جایی که ممکن است حقوق و تکالیف یکسانی بر اساس 
قانون داشته باشند و باید در شرایط مشابه با کارگران ملی در آن کشور، مزایای یکسانی دریافت کنند.

1- Harmonization
2- coordination
3- Equality of treatment
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• تعیین قوانین قابل اعمال1: کارگران مهاجر باید به وضوح در رابطه با اینکه کدام قانون به طور خاص 
آنها را تحت پوشش قرار می دهد اطالع داشته باشند.

به  مزایا که کارگر  به  • دوام فرایند دستیابی به حقوق کارگران مهاجر2، هرگونه حقی نسبت 
دست آورده است )یا حقوق احتمالی( حتی اگر در قلمرو کشور دیگری به دست آمده باشد، باید 

تضمین گردد.

• تداوم حقوقی که کارگر مهاجر اکتساب می کند. به این دلیل که اگر استحقاق برای دریافت مزایا 
وابسته به تکمیل یک دوره زمانی خاص باشد، دوره هایی که کارگران مهاجر در تمام کشورهای که 

طرف این معاهده بوده اند خدمت کرده اند باید محاسبه گردد.

• فقدان هرگونه محدودیت در رابطه با پرداخت مزایا به کارگران مهاجر: شاخص که روزبه روز 
.(Ilo, 1998: 108) اهمیت آن در روابط بین الملل در زمینۀ تأمین اجتماعی افزایش می یابد

موافقت نامه ها در رابطه با تأمین اجتماعی به شرکت ها این امکان را می دهد که کارگران خود را به 
سایر کشورها بفرستند. بدون یک موافقت نامه، نمی توان مشخص نمود که کدام قانون بر کارگر اعمال 
گردد؛ و در نتیجه، یک کارگر تحت حاکمیت قانون گذاری دو کشور قرار می گیرد و باید میزان حق 
بیمه برای دریافت مزایای تأمین اجتماعی را به هر دو کشور بپردازد؛ در حالی  که به طور یقین این 
اطمینان وجود ندارد که کارگر بتواند در آینده از مزایای تأمین اجتماعی در هر دو کشور استفاده کند. 
موافقت نامه های مربوط به تأمین اجتماعی ترتیباتی را مقرر می دارد که بر مبنای آن قانون گذار کشور 

میزبان ملزم می گردد که اعمال مزایای تأمین اجتماعی نسبت به کارگر را ادامه دهد.

در راستای توسعۀ موافقت نامه هایی که در ابتدا از سوی کشورهای مهاجرپذیر تصویب گردید، سازمان 
بین المللی مهاجرت اظهار می دارد که موافقت نامه های مربوط به مهاجرت امکان کارآمدی بیشتر 
در بازارهای مالی را فراهم می آورد و به کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی از طریق ارائۀ کانال های 
قانونی جایگزین برای مهاجرت کارگر کمک می کند. ویژگی دیگر این موافقت ها این است که به 
کشورهای مبدأ مهاجرت اطمینان بیشتری  می دهد که این امر همکاری این کشورها برای مدیریت 
مهاجرت غیرقانونی فراهم می آورد. سازمان بین المللی مهاجرت، به مثابۀ یک مزیت برای کشورهای 
مبدأ مهاجرت، امکان بهبود دسترسی به بازارهای کار از طریق موافقت نامه های مربوط به مهاجرت 
را ایجاد نموده است. همچنین، این موافقت نامه ها امکان مذاکره دربارۀ دستمزد، شرایط زندگی و 
این  متذکر می گردد.  را  دارا هستند  در کشور خارجی  کارگران  این  فاکتورهای که همتایان  سایر 
موافقت نامه ها همچنین می توانند توسعه و بهبودی اطالعات شغلی را برای مثال، به شکل برنامه های 

1- Determination of the applicable legislation
2- Maintenance of the migrant worker’s acquired rights
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یادگیری برای مشاغل تازه تأسیس تسهیل کنند. سرانجام، این موافقت نامه ها زمینه را برای گردا 
مالی بین قاره ای به سمت کشور مبدأ مهاجرت، انتقال دانش و توسعۀ عمومی سرمایه های انسانی 
ایجاد می نماید. تمام این جنبه ها به طور اساسی در توسعۀ کشورهای مبدأ مهاجرت دخیل است 

.(IOM, op cit: 249-250)

ج( تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی
اعضای  برای  جامعه  که  حمایتی  است:  این  شده  پذیرفته  اجتماعی  تأمین  از  عموماً  که  تعریفی 
نتیجه  در  که  اقتصادی  و  اجتماعی  مخاطرات  علیه  عمومی-  اقدامات  یک سری  طریق  از  خود- 
و  ازکارافتادگی5،  بیکاری4،  کارگر3،  به  صدمه  بارداری2،  بیماری1،  به دلیل  درآمد  قطع  یا  کاهش 
ارائۀ مراقبت های پزشکی و کمک به خانواده های دارای فرزند به وجود آمده است، فراهم می آورد

نُه شاخه تقسیم می کند. مقاوله نامۀ  (ILO, 1998, op cit: 38). این تعریف تأمین اجتماعی را به 

تأمین  شاخه های  از  یک  هر  برای  را  استاندارهای  حداقل  کار  بین المللی  سازمان   1026 شمارۀ 
اجتماعی مقرر می نماید که می تواند از سوی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای شکل دادن 
به برنامه های تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. این مقاوله نامه از آن جهت اهمیت دارد 
به  شکل  را در نظر می گیرد که می تواند  برای شهروندان خود  اولویت های هر کشور  و  نیازها  که 
تأمین  برنامه های  باید  هر کشور  این رو،  از  باشد.  متفاوت  دیگر  به کشور  از کشوری  قابل توجهی 
اجتماعی خود را تنظیم نماید؛ برنامه هایی که مبتنی بر نیازها و خواسته های اعضای خود است و 

بر اساس امکانات موجود هر کشور شکل می گیرد.7

تأمین اجتماعی میان بیمه های اجتماعی8 و کمک اجتماعی9 تفاوت می گذارد. بیمه های اجتماعی 
شامل گروهی از اشخاص می شوند که تحت پوشش یک طرح هستند )مانند مستمری پیری( که برای 
بهره مندی از آن طرح افراد باید از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این طرح مزایا را به گروه 
تحت شمول پرداخت می کنند، یا اینکه تعهد می کند مبلغی را در شرایط خاص یا هنگامی که خطری 

اتفاق افتاد به افراد تحت شمول پرداخت کند.

1- sickness
2- maternity
3- employment injury
4- unemployment
5-death
6- Convention C102

این مقاوله نامه مربوط به حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی است که در سال 1952 به تصویب سازمان بین املللی کار رسید.
7- ILO, 1998, op, cit, p. 36.
8- social insurance
9- social assistance
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افراد تحت پوشش می توانند بر اساس دورۀ بیمه پردازی ادعای حق کنند که این دوره در موافقت نامه های 
بین المللی بسیار مهم است. در رابطه با کمک های اجتماعی، مردم به صرف عضویت در یک جامعه 
مستحق دریافت مزایای ناشی از کمک اجتماعی هستند و جامعه برای تأمین نیازهای ضروری آن را 
سازمان می دهد )برای مثال، از طریق ذخیره کردن و اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی(. تفاوت 
بین این دو شکل از تأمین اجتماعی در همۀ کشورها به سادگی قابل تشخیص نیست. مزایای ناشی 
این،  وجود  با  پرداخت می شود.  تست1  مینتز  آزمون  طریق  از  غالباً  اجتماعی،  از طرح های کمک 
کمک  اجتماعی برخالف بیمه های اجتماعی، عمدتاً با هدف حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه 
که در یک کشور سکونت دارند و به طور معمول از حوزۀ موافقت نامه های بین المللی در رابطه با انتقال 
مزایای به خارج از مرزهای خارج می گردند، انجام می گیرد. اشخاص بعد از ترک یک کشور به طور 
معمول استحقاق دریافت کمک اجتماعی از آن کشور را از دست می دهند. حمایت اجتماعی مفهوم 
و  هدفش کاهش آسیب پذیری  اجتماعی، عمدتاً  دارد. حمایت  اجتماعی  بیمه های  از  گسترده تری 
مدیریت خطراتی است که اشخاص و خانواده های تهدید می کند و با نیازهای بنیادین زندگی برای 

 .(Sabates- Wheeler & Waite, 2003: 5)افراد کم درآمد ارتباط دارد

ازاین رو مزایای حمایت اجتماعی نسبت به مزایا و میزان مستمری پرداختی به وسیلۀ بیمه های اجتماعی 
بسیار بیشتر است. حمایت اجتماعی، در واقع شامل اشکال زیادی از حمایت از درآمد در وضعیتی است 
که یک حادثۀ غیر قابل پیش بینی روی دهد. حمایت های اجتماعی همچنین، مراقبت های بهداشتی 
   .(Gopee, 2006: 6)و آموزا رایگان، یا حمل نقل عمومی رایگان برای سالمندان را شامل می گردد
از این دیدگاه، منابع مالی که توسط جامعه از طریق کارگران مهاجر در کشورهای درحال توسعه جذب 
می شود، همچنین می تواند به عنوان یک قالب حمایت اجتماعی تلقی گردد. در برخی کشورها سیستم 

تأمین اجتماعی شامل بعضی از اشکال حمایت اجتماعی می شود.

بنابراین، تفاوت های بین نظام بیمه های اجتماعی با نظام حمایت اجتماعی را می توان به این ترتیب 
خالصه نمود: نظام بیمه های اجتماعی از قواعد نظام ساِزکار عقد بیمه استفاده می کند و برای حمایت 
از کارگران شکل گرفته است و منابع آن از طریق حق بیمه است که از کارگر و کارفرما گرفته می شود. 
با این حال، دولت نیز در تأمین منابع مالی این صندوق مشارکت دارند. در حالی که نظام حمایت 
اجتماعی به منظور حمایت از اقشار فقیر و ضعیف جامعه شکل گرفته است و منابع آن از طریق مالیات 
تأمین می شود. کشورها در نظام حمایت اجتماعی به طور معمول برای پرداخت مزایا به افراد تحت 
شمول از آزمون مینتز تست یا سنجش منابع مالی شخص استفاده می کنند و به  این  ترتیب، بر اساس 

1- means-tested
آزمون مینز تست یا سنجش درآمدهای شخص، آزمونی است که با شنجش میزان درآمد شخص به نسبت درآمد به او مزایای تأمین اجتماعی 

پرداخت می شود؛ به این معنا که به نسبت نیاز میزان مزایای پرداختی زیاد یا کم می شود.
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نیاز اشخاص از دولت کمک ها دریافت می کنند.

بعضی  در  )که  دولتی  بعضی حمایت های  دریافت  استحقاق  معلول  و  بازنشسته  افراد  استرالیا  در 
اجاره،  در  تخفیف  منزل،  در  مراقبت  مثال،  برای  استفاده می شود(؛  تست  مینتز  آزمون  از  موارد 
هزینه های مکالمه و کارت تخفیف برای هزینه های بسیاری از خدمات دولتی را دارند. نیوزیلند به 
مستمری بگیران، بازماندگان و اشخاص ناتوان در قالب هایی مانند تخفیف در اجاره بها و پرداخت 
برای نیازمندی های خاص کمک اجتماعی ارائه می دهد. در بعضی از کشورها- برای مثال، ارمنستان، 
برونئی و قزاقستان - سیستم بیمۀ درمانی هزینه های مراقبت درمانی را برای کلیه ساکنان کشور 

(ISSA and IAPSF, 2015).پرداخت می کند

 موافقت نامه های تأمین اجتماعی در سرتاسر دنیا
در این قسمت، جایگاه موافقت نامه های تأمین اجتماعی جهت دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های 
تأمین اجتماعی بحث و بررسی می شود. در ادامه به وضعیت موافقت نامه های تأمین اجتماعی بین 
کشورها در زمینه تسری حمایت های تأمین اجتماعی اشاره می شود. این موافقت نامه ها را همان طور 

که پیش تر استدیل شده است، موافقت نامه های هماهنگ ساز می نامند.

حمایت های  به  مهاجر  کارگران  دسترسی  در  اجتماعی  تأمین  موافقت نامه های  نقش  الف( 
تأمین اجتماعی

چارچوب چندجانبۀ بین المللی کار در زمینۀ مهاجرت کار )2006(1 خواستار انعقاد موافقت نامه های 
اجتماعی  تأمین  موافقت نامه   .(ILO, 2006: 34) است  کارگران  منافع  راستای  در  اجتماعی  تأمین 
امکان  تضمین  به منظور  کشور  چند  یا  دو  اجتماعی  تأمین  طرح های  که  است  موافقت نامه های 

 .(ILO, 2020, op, cit) برخورداری از مزایایی تأمین اجتماعی هماهنگ می سازد

موافقت نامه های تأمین اجتماعی با هدف اطمینان از سازمان دهی مهاجرت برای کار و تنظیم شرایط انتقال 
و اشتغال مهاجران در سال هایی اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است (ILO, 2012: 3). گرایش هایی 
به سمت توسعۀ موافقت نامه ها و تفاهم نامه های مرتبط با تأمین اجتماعی بین کشورها وجود دارد تا اینکه 
دسته های خاصی از کارگران تحت پوشش قرار دهد؛ برای مثال، می توان از توافق نامه عربستان سعودی 

.(ILO, 2017: 7) و فیلیپین در سال 2013 برای استخدام کارگران خارجی نام برد

موافقت نامه های و یاداشت تفاهم دوجانبه نقش مهمی در طرح مشکالتی دارد که کارگران مهاجرت در 
تحقق حق خود بر تأمین اجتماعی دارد. این موافقت نامه ها در درجه اول، روابط استخدامی کارگران 

1- ILO Multilateral Framework on Labour Migration  (2006)
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اجتماعی  تأمین  با  رابطه  در  می تواند  به طور خاص  موافقت نامه های  این  می کند.  تنظیم  را  مهاجر 
کارگران مهاجر باشد، عمدتاً از این طریق که مقررات مربوط به تأمین اجتماعی در این موافقت نامه ها 
تأمین  موافقت نامه های  اشاره می گردد.  آنها  به  موافقت نامه ها  این  در  اینکه  یا  و  گنجانده می شود 
اجتماعی به منظور هماهنگی الزامات مقررات تأمین اجتماعی دو یا چند کشور برای غلبه بر موانعی 
منعقد می شود که می تواند کارگر مهاجر را از دریافت مزایای تأمین اجتماعی تحت سیستم های هر 

.)ibid( یک از کشورهایی که در آن کار می کند محروم کند

این موافقت نامه ها در هر یک از نُه شاخه تأمین اجتماعی1 می تواند منعقد شود که در مقاوله نامۀ 
تأمین اجتماعی )حداقل استاندارد(2 به آن اشاره شده است. در رابطه با اصل رفتار برابر که پیش تر 
به آن اشاره شد، می تواند از طریق موافقت نامه های دوجانبه، چندجانبه و یادداشت تفاهم تحقق یابد. 
همین طور موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبۀ تأمین اجتماعی می تواند طرح های تأمین اجتماعی را 
از طریق تضمین رفتار برابر با کارگران مهاجر، تعیین قانون حاکم تداوم حقوق اکتسابی کارگر مهاجر 

.)ibid( و همچنین تضمین حقوق کارگر مهاجر در جریان اکتساب ارائه دهد

مهاجر  کارگران  از  بین الملل در حمایت  اسناد  با  اجتماعی همراه  تأمین  موافقت نامه های  بنابراین، 
می تواند در تضمین حق کارگران مهاجر بر تأمین اجتماعی نقش اساسی داشته باشد.

ب( وضعیت کنونی موافقت نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران مهاجر در سرتاسر دنیا

موافقت نامه های هماهنگ ساز در یک دوره زمان طوینی وجود داشته اند. از سال 1907 هلند موافقت نامه 
دوجانبه را با آلمان در رابطه با اعمال قانون حوادث3 منعقد کرد که غرامتی را برای محرومیت کارگران 
شرکت ها از درآمد در نتیجۀ ناتوانی از کار به دلیل حوادث صنعتی و اشتغال در مشاغل پرمخاطره در 
نظر گرفت است. یکی از مهم ترین اهداف این موافقت نامه ها پایان دادن به نظام بیمۀ دوگانه بود که در 
 .(Pennings, 2018: 163) هر دو کشور آلمان و هلند به منظور مقابله با این حوادث وجود داشته بود
امروزه، معاهدات چندجانبه برای هماهنگی سیستم های تأمین اجتماعی در چارچوب اتحادیه اروپا 
وجود دارد: دو قانون وجود دارد که بر همۀ 25 عضو اتحادیۀ اروپا اعمال می شود. نخست، قانون شمارۀ 
1408/ 71 4 است که قابلیت اعمال طرح های تأمین اجتماعی بر کارگران، خویش فرمایان و اعضای 
خانوادۀ آنها که در درون اتحادیۀ اروپا جابه جا می شوند را فراهم می آورد. قانون شمارۀ 72/574 که 

ماهیت اداری دارد و اعمال قانون شمارۀ 1408/ 71 5 را تشریح می کند.

1-  این شاخه ها می تواند هم مزایای تأمین اجتماعی بیمه ای و غیربیمه ای را شامل شود.

2- مقاوله نامۀ شمارۀ 102 مصوب 1952.
3- Accidents Act
4- Regulation No. 1408/71
5- Regulation No. 1408/71.
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در تمام دنیا قراردادهای استخدامی دوجانبه، در میانۀ قرن بیستم هنگام خیزا گسترده اقتصادی در 
کشورهایی مانند ایایت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا به تدریج به هم نزدیک شدند. با 
استفاده از عهدنامه های دوجانبه، کشورها امیدوار شدند بتوانند کمبود کارگران مرد را به دلیل جنگ 
جهانی دوم جبران کنند (IOM, op,cit: 248). بین سال های 1946 تا 1984 به تدریج بیشتر از 1,5 
میلیون کارگر مهاجر از هلند اخراج شدند. در حدود یک سوم مهاجرت ها به کشورهای مانند کانادا، 
استرالیا، ایایت متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند و برزیل که به طور سنتی مهاجرپذیر هستند 
صورت گرفت. هم زمان این جمعیت از 9,3 میلیون در سال 1946 به 14,4 میلیون در سال 1984 
افزایش یافت. در اروپا، کارگران مهاجر بعد از جنگ جهانی دوم برای جبران بحران ناشی از کمبود 
کارگران مرد در صنعت به کار گرفته شدند (ibid). در نتیجه، این سیل مهاجرت در همان اوایل دهۀ 
1960 هلند عهدنامه های هماهنگ ساز را با کشورهایی مانند ترکیه، مراکش، تونس و یوگسالوی 
پیشین و همچنین، عهدنامه های مشابهی را با کشورهایی که سال ها به طور سنتی مهاجرپذیر بوده اند، 
منعقد کرد. بعد از اینکه قانون محدودیت های انتقال در رابطه با مزایای تأمین اجتماعی1 در این کشور 
یزم ایجرا شد، هلند عهدنامه هایی با جامعیت کمتر نسبت به گذشته با بسیاری از کشورها منعقد 
کرد که تنها ترتیباتی را در رابطه با انتقال مزایا و تأیید استحقاق کارگران مهاجر را مقرر داشته است 

.(Pennings, 2018: 163)

همکاری های  »سازمان  عضو  کشورهای  بین  موافقت نامه های  تعداد  که  هنگامی   ،1990 دهۀ  در 
اقتصادی و توسعه2« به پنج برابر افزایش یافت، معاهدات هماهنگ ساز دوجانبه بار دیگر کانون توجه 
قرار گرفت. فروپاشی شوروی سابق به انعقاد معاهدات متعدد جدید در اروپای مرکزی و شرقی و 
همچنین آسیای میانه انجامید. با اینکه معاهدات دوجانبه در غالب موارد بین کشورهای همسایه و 
همچنین بین کشورهای از قاره های متفاوت منعقد می گردد، آسیا در این زمینه وضیعت نامناسبی 
دارد؛ برای مثال، فیلیپین، یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد مهاجر را دارد، در سال 2005 تنها 
13 موافقت نامۀ دوجانبه منعقد کرده بود که از این میان، 10 معاهده را با کشورهای آسیایی و سه 
موافقت نامه را با کشورها اروپایی منعقد کرده است (IOM, 2005, op, cit: 244, 248). موافقت نامه بین 
قطر و سیرالئون 3در مقررات بیمۀ داوطلبانه موضوع توافق بین جمهوری دموکراتیک سوسیالیست 
سریالنکا و دولت قطر در مورد تنظیم اشتغال نیروی انسانی کشور قطر در سال 2008 منعقد گردید. 
این موافقت نامه حاوی مقررۀ خاصی در رابطه با تأمین اجتماعی نیست. تاکنون نیز هیچ موافقت نامه 
نمونه  قرارداد  این حال،  با  است.  نگردیده  منعقد  دو کشور  این  بین  اجتماعی  تأمین  با  رابطه  در 

1- The Export Restrictions on Benefits Act
2- The Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)
3- Agreement between Qatar and sirlanka 2008
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کار که ضمیمۀ این موافقت نامه است، حاوی مقررات در رابطه با مراقبت های بهداشتی و تأمین 
اجتماعی است. مطابق با مادۀ A.7 قرارداد نمونه استخدام، کارفرما ملزم است که برای کارگران 
مراقبت های بهداشتی اجباری را مطابق با قوانین و مقررات قطر ارائه نمایند (ILO, 2017:31). نمونۀ 
دیگر موافقت نامۀ مربوط به تأمین اجتماعی در آسیا مربوط به یادداشت تفاهم بین جمهوری کره 
استخدام خارجی  ترویج  وزارت  بین  تفاهم همکاری  یادداشت  است.  و دولت سریالنکا1  )جنوبی( 
رابطه  در  کار جمهوری کره  و  استخدام  وزیر  و  رفاه جمهوری سوسیالیت دمکراتیک سریالنکا  و 
تأمین  با  رابطه  در  مقرره خاصی  کار، حاوی  اجازۀ  به کره جنوبی تحت سیستم  کارگر  ارسال  با 
اجتماعی نیست. این یادداشت تفاهم هر دو سال تجدید می گردد. تنها جایی که در این موافقت نامه 
به حمایت از حقوق کارگر اشاره شده است در پاراگراف 2 ماده 13 این موافقت نامه است که مقرر 
می دارد که »وزیر اشتغال و کار کره جنوبی نهادهایی که کارگران خارجی در آنها اشتغال دارند، 
باید مطابق با مقررات کره جنوبی از کارگران مهاجر حمایت نمایند«. همچنین، هیچ موافقت نامه 
تأمین اجتماعی بین او دو کشور هماهنگی سازی نظام تأمین اجتماعی این دو کشور منعقد نگردیده 

 .(ministry of Foreign employment, 2016: 4)است

به دلیل اینکه معاهدات هماهنگ ساز در رابطه با تأمین اجتماعی بسیار کم است، بسیاری از ابعاد آن 
ناشناخته باقی مانده است.

 حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر در ایران
در رابطه با قوانین داخلی ایران در زمینۀ حمایت از تأمین اجتماعی کارگران مهاجر قانون کار حاوی 
مقررات جامعی در این زمینه نیست و تنها نُه ماده )120 تا 129( به حق کار اتباع بیگانه اختصاص 
داده شده است که در آن ذکری از حق کارگران بیگانه بر تأمین اجتماعی نشده است. در قانون 
با اصالحات بعدی و قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی )1383(  تأمین اجتماعی 1339 
تأمین اجتماعی اتباع بیگانه به رسمیت شناخته شده است. مطابق با مادۀ 5 قانون تأمین اجتماعی، 
اتباع بیگانه که در ایران اشتغال دارند، به جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دو یا 
چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیبی مقرر شده است، مشمول مقررات حمایت های ناشی از 
پیری، ازکارافتادگی و فوت هستند. حقوق کارگران مهاجر مطابق این ماده این است که از حمایت های 
ناشی از پیری، ازکارافتادگی و فوت بهره مند گردند؛ اما در خصوص سایر مقررات حمایتی قانون تأمین 

اجتماعی ساکت است.

تبصرۀ 3 مادۀ 1 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص حمایت تأمین اجتماعی 

1- Memorandum of Ungerstanding between the Republic of korea and Sri Lanka



150

»شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسالمی ایران نیز در  است:  داشته  مقرر  خارجی  کارگران  از 
چارچوب  موازین اسالمی و مقاله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، 
از حمایت های مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود«. این قانون در مقایسه با 

قانون تأمین اجتماعی حمایت های گسترده تری از کارگران مهاجر به عمل آورده است.

در رابطه با اسناد بین المللی، ایران به مقاوله نامۀ شمارۀ 102 )با عنوان حداقل استانداردهای تأمین 
اجتماعی( مقاوله نامۀ شمارۀ 118 )رفتار مساوی در زمینۀ تأمین اجتماعی( و مقاوله نامۀ شمارۀ 157 
)با عنوان حفظ حقوق مکتسبۀ تأمین اجتماعی( که پیش تر به تفصیل بحث گردید، ملحق نشده است. 
بنابراین، نظام حمایتی بین الملل از کارگران مهاجر در نظام حقوق ایران قابلیت اجرا ندارد. کارگران 
مهاجر از حق بر رفتار مساوی در زمینۀ تأمین اجتماعی و حقوق تأمین اجتماعی مکتسبۀ خود، تنها 

در حدود مقررات داخلی ایران بهره مند می گردد.

شایان ذکر است که مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1373 هیئت وزیران( از جمله محدود مقرراتی است که به طور اجمالی 
)در مادۀ 50( به حقوق مکتسبۀ تأمین اجتماعی اتباع خارجه اشاره نموده است. دولت ایران در سال 
1959 )1338ه.ا( به توصیه نامۀ شمارۀ 100 سازمان بین المللی کار، راجع به حمایت از کارگران در 

کشورها و سرزمین های توسعه یافته )مصوب 1959( ملحق شده است )پروین و رستمی، 1390: 97(.

 نتیجه گیری
مهاجرت کارگران یک از خصیصه های رایج جهانی شدن اقتصاد است و تأثیرات پایداری را بر اقتصاد 
جهانی می گذارد. سیل مهاجرت کارگران، عمدتاً از کشورهای در حال  توسعه به سمت کشورهای صنعتی 
است. تفاوت های اقتصادی و جمعیتی میان کشورها، انگیزۀ عمدۀ مهاجرت کارگران است. در نتیجه، 
سیاست های محدودکننده که به وسیلۀ کشورهای صنعتی اتخاذ شده است، عمدتاً مهاجران تحصیل کرده 
و ماهر به طور قانونی اجازۀ ورود به بازارهای کار کشورهای صنعتی را می یابند. این سیاست مهاجرت را 

محدود نکرده است؛ بلکه منجر به رشد سیل مهاجرت غیرقانونی به کشورهای صنعتی شده است.

امروزه شاهدیم که تعداد زیادی معاهدات دوجانبه در زمینۀ تأمین اجتماعی میان کشورها در سرتاسر 
دنیا منعقد می شود. تنها آسیا، وطن اکثریت غالب مهاجران، در این زمینه بسیار عقب تر از سایر 
کشورها است. با وجود این، برای کارگران مهاجر از بین  بردن تفاوت میزان موفقیت بین کشورها 
مشکل است. مهاجرانی که از کشورهای در حال  توسعه به کشور توسعه یافته مهاجرت می کنند، اغلب 
خود را در ردۀ گروه های کم درآمد می یابند. به عالوه، معاهدات تنها از استحقاق کارگران مهاجر نسبت 
به مزایای تأمین اجتماعی و خانواده های آنها درصورتی که درون یک چرخۀ رسمی کار کرده باشند 
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و شرایط قانونی را برای زندگی در آن کشور داشته باشند، حمایت می کنند. مهاجران غیرقانونی که 
همچنین نقش تأثیرگذاری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند، از هرگونه استحقاق نسبت به 
کار خود محروم اند. با این حال، این دسته از کارگران از بعضی اَشکال حمایتی نسبت به خانواده های 

خود که در کشور مبدأ زندگی می کنند، برخوردار می شوند.

با اینکه عهدنامه های بین المللی در رابطه با کارگران مهاجر تنها بر بخش کوچکی از جمعیت دنیا قابل 
اعمال است، باید به دید مثبت دربارۀ این معاهدات قضاوت کرد؛ زیرا این معاهدات به توسعۀ شمول 
تأمین اجتماعی کمک چشمگیری کرده اند. به دییلی ناشناخته، کشورهای آسیایی از این فرایند عقب 

هستند و از این رو، باید توجه بیشتری به این منطقه شود.

توسعۀ  زمینۀ  در  عطفی  نقطه  آنها«  خانواده های  و  مهاجر  کارگران  همۀ  حقوق  »حمایت  معاهدۀ 
حمایت های تأمین اجتماعی به کارگران مهاجر است. این معاهده در رابطه با شمول مقررات حمایتی 
تأمین اجتماعی به کارگران مهاجر معیار رفتار برابر و همچنین، عدم استناد دولت های عضو معاهده 
به اصل رفتار متقابل که در حقوق بین الملل خصوصی رایج است را مقرر می دارد. در اسناد سازمان 
بین الملل کار نیز مقررات مشابهی وضع گردیده است. با این حال، در رابطه با انتقال مزایای تأمین 
اجتماعی این اسناد بین المللی مرتبط فاقد مقررات تفضیلی هستند و این امر یکی از نقاط ضعف 
معاهدات چندجانبۀ بین المللی در زمینۀ تأمین اجتماعی کارگران مهاجر است. در فقدان جامعیت 
اسناد بین الملل در خصوص انتقال مزایای تأمین اجتماعی نقش موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه 
و  دوجانبه  موافقت نامه های  انعقاد  نیز  کار  بین الملل  سازمان  می گردد.  آشکار  کاماًل  کشورها  بین 
چندجانبه جهت هماهنگی سازی مقررات تأمین اجتماعی کشورها را توصیه نموده است. همچنین، 

این معاهده حمایت های مشابهی را از کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی مقرر داشته است.

دولت ایران به هیچ یک از مقاوله نامه های مرتبط با حمایت از تأمین اجتماعی کارگران مهاجر ملحق 
نشده است؛ اما در قانون تأمین اجتماعی و نیز قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حق تأمین 
اجتماعی کارگران مهاجر به رسمیت شناخته شده است. با این حال، عالوه بر شرط عمل متقابل برای 

اعمال این حمایت ها، قوانین و مقررات موجود ایران در این زمینه چندان کارگشا نیست.
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