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توسعه فرادستی تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد 

  ملی

   

   1جعفر سطوتی

  2علی اکبر گرجی ازندریانی

  

 ٢٠/٣/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٧/٤/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

گیـرد و در  حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمـره حقـوق اقتصـادي و اجتمـاعی قـرار مـی      

المللـی حقـوق اقتصـادي،    میثاق بـین  ،الملل از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشربسیاري از اسناد حقوق بین

    و سـایر اسـناد حقـوق     و پـس از آن  2000 جوانـان تـا سـال   برنامه عمل جهانی براي  ،اجتماعی و فرهنگی

اسـناد حقـوق داخلـی    عمـده  این حق در . قرار گرفته است توجهمورد  توسعه و جوانان زمینهدر  یالمللبین

قـوانین مصـوب    ،هاي پنج ساله توسـعه هاي کلی برنامهاستیس ،هاي کلی نظامسیاست ،شامل قانون اساسی

مورد توجه قرار گرفتـه و از  نیز صالح حقوقی ذيات سایر نهادها و مراجع مجلس شوراي اسالمی و مصوب

  .جایگاه مشخصی در نظام حقوقی کشور برخوردار است

در این مقاله که یک پژوهش کاربردي بوده و با روش اسنادي انجام شده است، موضوع جایگاه حق اشتغال 

فرادسـتی توسـعه    قانون اساسـی و اسـناد  بخشی از نظام حقوقی ایران شامل در  فقط به طور خاص جوانان

هدف تحقیق نیز شناسایی وضعیت حق اشتغال جوانـان در ایـن   . گیردکشور مورد بررسی و تحلیل قرار می

  .باشدهایی براي نیل به الگوي مطلوب میبخش از نظام حقوقی و ارائه راهکار

  : توان به موارد ذیل اشاره کردهاي تحقیق میاز جمله یافته

حق اشتغال جوانان در قانون اساسی ایران به نحو شایسته مورد شناسایی قرار گرفته و در مقایسه با  -1

  . قانون اساسی سایر کشورها به طور کامل بیان شده است

هاي کلی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته اسـت و در ایـن سـطح از    حق اشتغال جوانان در سیاست -2

 . مقررات خالء حقوقی نداریم
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توسعه در انطباق  ششم بینی شده در قانون برنامه پنج سالهاشتغال جوانان در قالب احکام پیشحق  -3

اما در ارائه راهکارهاي قانونی که بـه تحقـق    ،هاي کلی نظام مورد توجه قرار گرفته استبا سیاست

و حمایت از سرمایه گـذاري   پذیرياشتغال ارتقاياز جمله  راهکارهاکمک نماید برخی از  حقاین 

  .خطر پذیر مغفول واقع شده که شایسته بود در این قانون تصریح گردد

  

  ملی توسعهفرادستی اسناد  قانون اساسی و جوانان، حق اشتغال، :واژگان کلیدي
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  مقدمه 

بـه   متوجه این نکته خـواهیم شـد کـه    ،اگر تحوالت اجتماعی قرن بیستم را مورد مطالعه و مداقه قرار دهیم

اند، پدیـده  صنعتی شدن که محصول مدرنیته بودههایی همچون شهرنشینی و موازات شیوع و استمرار پدیده

منجـر بـه    که تغییرات در نظام آموزشی و نظام تولید. شودعنوان جوان و جوانی نیز مطرح می بااي یا مقوله

گیري مفهـوم  تأخیر در اشتغال و تشکیل خانواده شد موجب شکلطوالنی شدن دوران تحصیل و آموزش و 

رات تا پایان قرن بیستم یو این تغی شدریزان اجتماعی وانی در نزد اندیشمندان و برنامهجوان و ججدیدي از 

پـردازان مطالعـات اجتمـاعی و فرهنگـی،     ه تعبیر برخی از متخصصان و نظریهدامه داشته و تا به امروز که با

  .مدرنیته متأخر یا پسامدرن است، نیز استمرار یافته استدوران 

در عمده کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، مقوله جوانان به عنوان یـک مقولـه اجتمـاعی بـه     امروزه 

هـا و  علوم اجتماعی اقـدام بـه اجـراي طـرح    ان صاندیشمندان و متخص بیشتررسمیت شناخته شده است و 

هـاي  همراسـتا بـا کار  . انـد جوانـان نمـوده   چه بهتر مسائل هر شناخت و تحلیل اياي برت میان رشتهمطالعا

ریزان نیز مقوله جوانـان را بـه عنـوان    استگذاران، قانونگذاران و برنامهاي، سیمطالعاتی و پژوهشی میان رشته

الح هاي خاص این موضوع اقدام به وضع و یا اصیک مقوله خاص به رسمیت شناخته و متناسب با ویژگی

ملی اعم از هاي فرابخشی و تدوین و تصویب برنامه هاي کالنقوانین و مقررات، اتخاذ رویکردها و سیاست

در جمهوري اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورهاي جهان، مقوله جوانان بـه  . اندبخشی و فرابخشی نموده

    شناسـان،  عی اعـم از جامعـه  مندان علـوم اجتمـا  عنوان یک مقوله خاص هم مورد توجـه محققـان و اندیشـ   

و متخصصان علوم تربیتی و مطالعات فرهنگی بـوده اسـت و هـم     شناسان، حقوقدانانشناسان، جمعیتروان

مقررات قـرار گرفتـه    ریزي و تنظیماندرکاران برنامهان، قانونگذاران و دستمورد توجه و عنایت سیاستگذار

حقوقی کشور ایـن  ها و سایر اسناد نین و مقررات و سیاستاي که یک بررسی اجمالی در قوابه گونه ؛است

  .کندادعا را تأیید می

 قی کشور، جایگـاهی کامـل و بـدون نقـص    توان مدعی شد که جایگاه مقوله جوانان در نظام حقواما آیا می

اي که تمامی به گونه ؛استالعاتی جامع و عمیق نیازمند یک کار مط ،است؟ مسلما پاسخ به این سؤال کلیدي

نهادها، اسناد، مصوبات و ساختارهاي حقوقی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و جایگـاه مقولـه جوانـان بـه     

ن از جمله اشتغال، آموزش، ازدواج، مسکن، اوقات فراغـت، رفـاه و   تفکیک موضوعات و مسائل مرتبط با آ

توان هر یک از موضوعات عین حال، می در. قرار گیردتحلیل مورد  . . .و  مشارکت ،تأمین اجتماعی، هویت

آن یک مطالعه و  موردمرتبط را به طور جداگانه و به عنوان یک موضوع مطالعاتی خاص انتخاب نمود و در 
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و لحاظ متغیرهاي تأثیرگذار بر آن را نادیـده   1نگرکه نگاه کلالبته مشروط به این  -پژوهش مستقل انجام داد

  .نگیریم

در این نوشتار موضوع اصلی تحقیق حق اشتغال جوانان است که قصد داریم آن را نه در کل نظـام حقـوقی   

کشور که در بخشی از این نظام حقوقی که صرفاً شامل قانون اساسی و اسناد توسعه ملی باشد مورد بحث و 

هـاي نظـام حقـوقی    ژگیواقع، هدف اصلی تحقیق این است که جایگاه و ویدر . و تحلیل قرار دهیمبررسی 

و  بررسـی مـورد   ملـی  در سطح اسناد فرادستی و اسـناد توسـعه  را  "حق اشتغال جوانان"حاکم بر موضوع 

  مـد نظـر محقـق    زیـر در راستاي این هدف کلی برخی از اهداف اختصاصی نیز به شـرح  . تحلیل قرار دهیم

  :باشدمی

  اشتغال جوانان در اسناد فرادستی و اسـناد  تبیین آخرین وضعیت نظام حقوقی حاکم بر موضوع حق

 ؛توسعه

  هـاي  شناخت نقاط قوت و ضعف مربوط به جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی، سیاسـت

 .هاي پنج ساله توسعهکلی نظام و آخرین قوانین برنامه

  براي دستیابی به الگوي مطلوب نظـام حقـوقی حـاکم بـر موضـوع حـق       راهکارهانیل به برخی از 

 .اسناد فرادستی و اسناد توسعه کشوراشتغال جوانان در سطح 

مرتبط  هايخالل مباحث تحقیق بتوان به پرسش که در دست یافت توان به اهداف فوقزمانی می ،بی تردید

  :شودها نیز شامل دو دسته میاین پرسش. با آن پاسخ داد

نظام حقوقی حاکم بر اشتغال جوانان در سطح اسناد فرادستی و اسناد توسـعه کشـور    :ش اصلی تحقیقپرس 

   اتی دارد؟ها و مختصچه ویژگی

  :هاي فرعیپرسش

هاي اسناد فرادسـتی، اسـناد توسـعه و جوانـان و حـق اشـتغال       قیق از کلید واژهتعریف مد نظر تح -1

  چیست؟

هاي کلی و قـانون برنامـه ششـم    و سیاست جایگاه موضوع حق اشتغال جوانان در قانون اساسیآیا  -2

  چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟تبیین و شناسایی شده و به درستی توسعه 

                                                           
١ Holistic 
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نظام حقوقی حاکم بر اشتغال جوانان در سطح اسـناد فرادسـتی نظـام و اسـناد توسـعه کشـور چـه         -3

  ها و مختصاتی باید داشته باشد؟ویژگی

  شود؟می الگوي مطلوب این نظام حقوقی چه راهبردها و راهکارهایی پیشنهاد هبراي رسیدن ب   -4

 به طـوري  ؛تحلیلی است -روش توصیفیاست،  1که یک پژوهش کاربردي تحقیقروش به کار رفته در این 

هـا،  ابزارهایی همچـون کتـاب  . اي استفاده شده استیا کتابخانه 2العات از روش اسناديکه در گردآوري اط

گذار و قانونگذار شـامل وب سـایت   رسانی مربوط به مراجع مقرراتهاي اطالعها و پایگاهها، بانکفصلنامه

اسـالمی، معاونـت حقـوقی     مجلس شـوراي  هايپژوهشمقام معظم رهبري، مجلس شوراي اسالمی، مرکز 

ه ابزارهاي ملرتبط در کشور از جمهاي اطالعات رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر بانک

در تحلیل اطالعات نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده و با مطالعه و بررسی . اندگردآوري اطالعات بوده

ي هـا هاي کلی برنامـه هاي کلی نظام، سیاستو تحلیل محتواي اسناد فرادستی اعم از قانون اساسی، سیاست

هاي مورد نیاز براي تحلیل و ارائه پیشنهاد دست یافته هاي پنج ساله توسعه بهپنج ساله توسعه، قوانین برنامه

  .ایمیافته

قلمرو زمانی تحقیق نیز از زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان به موجـب مـاده واحـده مصـوب مجلـس      

ن محاسبه شده و قلمرو مکانی آ 1390 و آغاز به کار رسمی آن در تابستان 12/10/1389شوراي اسالمی در 

باید فرامـوش کـرد   نهاي خارجی اشاره شده است، اما هر چند در مواردي به نمونه .باشدمیکشور ایران نیز 

قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران که  آن دسته ازلذا . کشور ایران استتحقیق که قلمرو مکانی 

از زمـان تأسـیس    شـود کـه  شامل مواردي مـی  بیشتردر این تحقیق استفاده و مورد استناد قرار گرفته است، 

بـه موجـب   کـه   یاند و قوانین و مقرراتـ وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی امور جوانان تصویب شده

  .اند مورد استناد قرار نگرفته استاالثر شدهمنسوخ و ملغیقوانین و مقررات جدیدتر 

هاي مناسـب بـراي   به پاسخ ،کار بست اطالعات مرتبط و یاد شدهشناسی براي این که بتوان بر اساس روش

بدین منظور . الزم است تحقیق در قالب یک ساختار مناسب سازماندهی شود بیمهاي تحقیق دست یاپرسش

  :طراحی شده است زیرعناوین  باشامل چهار مبحث ساختار تحقیق 

کلـی   هـاي حق اشتغال جوانـان در سیاسـت   -3حق اشتغال جوانان در قانون اساسی؛  -2مرور ادبیات؛  -1 

  . هاي پنج ساله توسعه کشورحق اشتغال جوانان در قوانین برنامه -4هاي پنج ساله توسعه؛ برنامه

                                                           
١ Applied Research 
٢ Documentary 
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خرین وضعیت هاي تحقیق نسبت به تبیین آادها، با استفاده از یافتهگیري و پیشنهدر خاتمه، در مبحث نتیجه

و در نهایـت   شـده نظام حقوقی حاکم بر حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسـناد توسـعه ملـی اقـدام     

  .گردیده استان در نظام حقوقی ارائه پیشنهادهاي مناسب براي ارتقاي جایگاه حق اشتغال جوان

 پژوهش ادبیات

مورد احتـرام بـوده و در اسـناد    ها ملت هاي دور در نزدذشتهحق اشتغال از جمله موضوعاتی است که از گ

چه در اسناد مربوط به دوران جامعه ملل و چه در اسناد دوران سازمان ملل متحـد تـا بـه امـروز      یالمللبین

اي کـه هـیچ ملـت و کشـوري در     به گونـه گردیده است؛ در زمره حقوق اولیه بشر محسوب و  شدهمطرح 

دهد کـه توجـه   چند دهه اخیر نشان میالمللی داخلی و بیناسناد مطالعه در . تردید ندارد ،شناسایی این حق

تـر  اسناد خاص جوانان به شکلی پر رنـگ المللی ادامه داشته و در در کشورمان به موازات توجهات بینملی 

از جمله اسناد داخلی ویژه ساماندهی امور جوانان در کشور که در سه دهه اخیر حق اشـتغال  . شوددیده می

 زیـر توان به مـوارد  اند میو بر آن تأکید داشته یا به طور ضمنی به رسمیت شناخته ا به صراحت وجوانان ر

  :شاره کردا

  ؛مصوب شوراي عالی جوانان -١منشور تربیتی نسل جوان) 54(، و )53(، )50(اصول  .1

  ؛٢مصوب شوراي عالی جوانان -منشور ملی حقوق جوانان) 7(فصل  .2

  ؛٣مصوب شوراي عالی جوانان -المی ایراناسسند سیاست ملی جوانان در جمهوري ) 8(فصل  .3

  .٤مصوب هیئت وزیران -یکی از اقدامات اساسی مندرج در برنامه ملی ساماندهی امور جوانان .4

المللـی حقـوق   حقوق اجتماعی مطرح در میثـاق بـین   باید اذعان داشت که حق اشتغال که یکی از ،همچنین

در اسـناد   -5اسـت  1966دسـامبر   16مصوب مجمع عمومی ملل متحـد در   -ي، اجتماعی و فرهنگیاقتصاد

المللی خاص جوانان در چهار دهه اخیر نیز مطرح شده و به طور صریح یا ضمنی بـه رسـمیت شـناخته    بین

: 1382سـطوتی،  ( زیـر اسـت  به شـرح   ه متن آن به فارسی نیز ترجمه شده،ک ز این اسنادبرخی ا. شده است

211-153(:  

                                                           
1

 .24/3/1373و مصوبه جلسه ششم شوراي عالی جوانان مورخ  6/6/1373مورخ  8387بخشنامه رئیس جمهور به شماره  
2

  .20/3/1383مصوبه جلسه شانزدهم شوراي عالی جوانان مورخ  
3

  .7/2/1384مصوبه جلسه بیست و سوم شوراي عالی جوانان مورخ  
4

  .26/12/1383مورخ  31201ت /65010تصویب نامه هیئت وزیران به شماره  
5
 http://www.unic-ir.org/hr/covenant-ec.htm. 
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مصوب مجمع عمومی ملل متحـد در   –و پس از آن  2000برنامه عمل جهانی براي جوانان تا سال  .1

 ؛1995سال 

 ؛1998وزراي مسئول امور جوانان در سال  جهانی مصوب نخستین کنفرانس -اعالمیه لیسبون .2

همایش جوانان نظام ملـل متحـد   مصوب چهارمین  -توانمندسازي جوانان مورددر استراتژي داکار  .3

 ).2001آگوست  8-12سنگال، داکار، (

المللـی کـه خـاص امـور جوانـان      برخی از اسناد ملی و بین ،شودن طور که از مباحث فوق برداشت میهما

انـد و بـراي تحقـق ایـن حـق      صریح و یا ضمنی به رسمیت شـناخته  اند، حق اشتغال جوانان را به طوربوده

  .اندتدابیري را نیز پیشنهاد دادها و راهکاره

توان رویکردها و اصول نظري می ها، اقدامات را تحت تأثیر چه پارادایم راهکارها و این اینک، باید دید که 

ارچوب نظـري  چـ  ،و تعریـف شـد   تبیـین تبیین و تحلیل کرد؟ در این مبحث پس از این که مفاهیم کلیدي 

  .کنیممناسب را ترسیم می

 مفاهیم تعریف 

  :شودفقط تعریف مد نظر تحقیق ارائه میکه به جهت رعایت اختصار  زیر استمفاهیم کلیدي شامل موارد 

  جوانان

شود و متخصصـان امـور اجتمـاعی بـا رویکـرد      از مفهوم جوان و جوانی ارائه می امروزه تعاریف متعددي 

هـایی همچـون   گـروه  گونـه به همـین  . اندتخصصی تعاریف متعددي ارائه کرده خاص خود و حسب رشته

رائه تعریـف  گذار نیز با رویکرد و اهداف خاص خود اقدام به اران، قانونگذاران و مراجع مقرراتسیاستگذا

  .اندبراي این مفهوم نموده

و  اینـد بنـدي نم اند تا رویکردهاي رایج در تعریـف جـوان و جـوانی را دسـته    بعضی از محققان تالش کرده

رویکرد ارائـه   9بندي در این دسته. تعریف ارائه شده بر اساس هر رویکرد را از تعاریف دیگر متمایز سازند

رویکـرد   -4شناختی، رویکرد جمعیت -3شناختی، رویکرد جامعه -2شناختی، رویکرد روان -1 :استشده 

رویکـرد   -8د عرفـانی،  یکـر رو -7اسالمی،  -رویکرد دینی -6رویکرد زیست تنکرد شناختی،  -5حقوقی، 

      رویکـرد تلفیقـی عمـدتاً از سـوي سیاسـتگذاران، قانونگـذاران و      . نگـر رویکـرد جـامع   -9و  پسامدرنیستی

هـاي  با متخصصـان رشـته   یاد شدههاي یک تفاوت بین رویکرد مد نظر گروهاما . شودریزان اتخاذ میبرنامه

ها نظـر بـه اینکـه بایـد در     این گروهمختلف علوم اجتماعی وجود دارد و آن را باید در این نکته دانست که 
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ها و وضع قوانین و مقررات کلی و عام شمول براي کل گروه جوانان، کلیه مسائل و نیازهـاي  تعیین سیاست

سطوتی، ( .اندنگر و یا تلفیقی نمودهجامع هاي جوانان را لحاظ نمایند، اقدام به اتخاذ رویکردتمامی زیرگروه

1392 :15-11.(  

المللـی  ریزان چه در سطح ملی و چه در سطح بینسیاستگذاران، قانونگذاران و برنامه عموم در عین حال که

از مفهـوم جوانـان در    1اند، شـاهد تفـاوت در تعریـف ملـی    در تعریف جوان رویکرد تلفیقی را اتخاذ نموده

از آنجـا کـه تمرکـز تحقیـق حاضـر در      . المللی هستیمهاي بینکشورهاي مختلف و همچنین در نزد سازمان

یعنی گروه  ،ساختار حقوقی جمهوري اسالمی ایران است، تعریف ملی ارائه شده در جمهوري اسالمی ایران

بـه عنـوان   رسـیده اسـت را    جوانـان کشـور   گذار اموررا که به تصویب مرجع مقررات ساله 29تا  15سنی 

   :2در مصوبه شوراي عالی جوانان چنین آمده است .پذیریمتعریف مد نظر تحقیق می

پس از بحث و بررسی پیرامون نظرات مربوط به دامنه سنی جوانی و تعریف جـوان در جمهـوري    -2. . . «

ن در جمهوري اسالمی ایـران مـورد تأییـد    ساله به عنوان گروه سنی جوانا 29-15اسالمی ایران، گروه سنی 

و بـه   هداین دامنه سنی را انجام د موردقرار گرفت و مقرر گردید سازمان ملی جوانان مطالعات تکمیلی در 

  .»شورا ارائه نماید

   تغالحق اش

لـف بیـان   حقوق مربوط به اشتغال به طور شفاف در متون و منـابع مخت  موردهاي حقوقی در امروزه دیدگاه

هـاي  داشته و آن را در قالـب دسـته بنـدي   المللی نیز نسبت به این حقوق توجه شده است و حتی اسناد بین

 "حق اشتغال و کـار "، اما از میان حقوق مربوط به اشتغال. اندنموده و مورد شناسایی قرار داده تر مطرحکلی

اجتماعی دانست یا یک حق اقتصادي و اما آیا این حق را باید . شودمربوط میهاي نسل جوان بیشتر به نیاز

  صرفاً یک حق اجتماعی؟

اند که در کنـار  حق اشتغال را یکی از حقوق اقتصادي و اجتماعی مربوط به کار دانسته ،برخی از حقوقدانان

کشـی، آزادي سـندیکایی و حـق اعتصـاب     ي کار، منع کار اجباري، نفی بهـره مقوالت دیگري از جمله آزاد

ن افراد براي تحقق حق اشتغال بر لزوم سیاستگذاري کلی اشتغال، حمایت افراد از طریـق  ای. شوندمطرح می

کیـد  حمایـت از بیکـاران تأ   بی و اشـتغال و اي، حمایت افراد از طریق کاریاراهنمایی و آموزش فنی و حرفه

  ).466-486: 1384هاشمی، ( .دارند

                                                           
١ National Definition 

2 . 7/2/1384شوراي عالی جوانان، مورخ و سوم مصوبه جلسه بیست.  
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و حقـوق اقتصـادي    داننـد اقتصادي نمـی حقوق  یکی ازبرخی دیگر از حقوقدانان حق اشتغال را  ،در مقابل

و حق مالکیت  ات در زندگی، حق آزادي کسب و کارمربوط به کار را شامل حق داشتن حداقل رفاه و امکان

حق کار کردن، حق انتخاب کار و (در کنار آزادي کار  "حق اشتغال و داشتن کار"از نظر این افراد . دانندمی

حق دریافت مزد برابر براي کار برابـر، حـق آزادي عمـل سـندیکایی، حـق      و  ،)شغل، حق تغییر کار و شغل

، و حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مـدیریت  پیوستن یا نپیوستن به یک سندیکا، حق اعتصاب

ایـن افـراد حـق     ).271-336: 1390عباسـی،  ( .شرکت به طور جمعی در زمره حقـوق اجتمـاعی قـرار دارد   

الملـل چنـین   پردازان مشهور و اسـناد حقـوق بـین   هاي نظریهکار را ضمن اشاره به دیدگاه اشتناشتغال یا د

  :اندهکرد تعریف

نتیجه منطقی آزادي کار و به معنی حق به دست آوردن شغل براي همه افراد داوطلب کـار   ،حق داشتن کار"

     از کـار   کردن در جامعه و در صورت نداشتن آن، استفاده از یـک مسـتمري بـه منظـور جبـران محرومیـت      

 ،در واقـع  .هر کسی حق دستیابی به یک شغل را دارد، زیرا هر کس مکلـف بـه کـار کـردن اسـت     . باشدمی

تکلیف (باشند که یکی به کارکرد اجتماعی کار حق داشتن کار دو چهره یک اصل می تکلیف به کار کردن و

  .)ژرژ ودل و ژان ریورو(گردد بر می) حق داشتن کار(د فردي کار و یکی به کارکر) به کار کردن

و یا این کـه شـرایط، قـوانین و مقـررات را      زدپردابتواند به استخدام افراد در مشاغل دولتی دولت خود می

ه در کشوري که مسـئل . پذیر شودمه افراد ملت در بخش خصوصی امکانچنان تنظیم کند که زمینه اشتغال ه

هـر حـال،   ولـی در  . حق کار کردن معنا ندارد ،کار و اشتغال حل نشده و بیکاري گسترده در آن وجود دارد

هـاي مناسـب بـراي همـه مـردم      اسـت یصادي و اجتمـاعی و اتخـاذ س  ریزي اقتدولت موظف است با برنامه

یعنـی  ، داشتن کـار . داوطلب، زمینه کار را فراهم کند تا افراد امکان اشتغال به کار مفید و مولد را پیدا نمایند

گونـه   راین که فرد از نظر مادي و اقتصادي تأمین باشد و از بیم آینده، بیکـاري و گرسـنگی از پـذیرش هـ    

  .آزاد گردد ،و او را تحقیر نماید ببرده کرامت و حیثیت او را زیر سؤال عملی ک

داشتن کار مفید بدین معناست که شخص آن را به عنوان اعانه و صدقه از سوي جامعه به خود تلقی نکند و 

داشـتن کـار و    .خویش را یک عضو بیهوده و سربار جامعه نشمرد تا عزت نفس و حیثیت او محفوظ بماند

ردهاي الزم بـراي  درآمد حاصل از کـار حـداقل اسـتاندا   اشتغال مولد و تولید کننده نیز بدین معنی است که 

کارافتـادگی، حـوادث،    مین اجتماعی از او در برابر بیکاري، پیري، ازگی فرد را تأمین کند و یک نظام تأزند

  ).307: 1390عباسی، ( "حمایت نماید. . . بیماري و 
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  ون اساسیقان

تـوان آن را از دو دیـدگاه   معتقدند که می ز اندیشمندان حقوقبرخی ا ،قانون اساسیدر مورد تعریف مفهوم 

  :یکی از لحاظ مادي و محتوایی و دیگر از حیث شکل ظاهري: بررسی کرد

توان با سی دارند یا نه میبا عطف توجه به ماهیت قواعد که آیا جنبه اسا): ماهوي(قانون اساسی مادي  -1"

بنـدي  ه ساختار سیاسی، بنیان و اسـتخوان آنچه که مربوط ب. دید مادي به قانون اساسی یک کشور نگریست

بنابراین، جوامع سیاسی که مرحله آغازین تحول . جزئی از قانون اساسی آن کشور است ،کشور باشد-دولت

. ون اساسـی هسـتند  نلزوماً داراي قا ،خود را پشت سر نهاده باشند و به درجه بلوغ و انسجام کشوري برسند

عه موضو(حال چه متن مشخص و مصوبی زیر این عنوان وجود داشته باشد و یا مقررات و قوانین مختلفی 

  .نماید چنین مفهومی را القا) یا عرفی

قـانون  . و ماهیت آن نه محتوا ،در این مفهوم، توجه ما معطوف به شکل قانون است: قانون اساسی شکلی-2

بـه   نی که در یک متن رسمی و تشـریفاتی اي است متضمن اصول و قواعد رفتاري یا سازمااساسی مجموعه

. ها و متصدیان امور و قوانین عـادي حـاکم اسـت   وسیله مقامات صالح به تصویب رسیده بر افراد و سازمان

ن برتر است و سایر قوانین و مقـررات و  آنچه که در این متن مصوب وجود داشته باشد داراي خصلت قانو

 ).40: 1390قاضی شریعت پناهی، ( "مجریان اداري و قضایی باید از آن تبعیت کنند و بدان سر بسپارند

رك قوانین اساسی کنند که در آن به یکی از وجوه مشتقدانان نیز تعریف دیگري ارائه میبرخی دیگر از حقو

در یکـی از  . انـد دان در متن این قانون توجه نمـوده یعنی تعیین و شناسایی حقوق شهرون ،در بیشتر کشورها

  :این تعاریف چنین آمده است

هاي رسیدن به قدرت اي از قواعد نوشته یا نانوشته به منظور تعیین روشهر جامعه سیاسی داراي مجموعه"

معمـوالً همـه   . دهـد ساسـی را تشـکیل مـی   مجموعه این قواعد، قـانون ا . سیاسی و اعمال و انتقال آن است

اي از هقانون اساسی، مجموعـ . باشندون اساسی و غالب آنها داراي قانون اساسی نوشته مینکشورها داراي قا

چگـونگی  (کننـدگان  قواعد حقوقی برتري است که قواي عمومی را سازماندهی، وضعیت حقوقی حکومـت 

معموالً یکـی از مسـائلی    .کندمی نحکومت شوندگان را تعیی و روابط میان آنها و) انتخاب و صالحیت آنان

جایگاه دولت در جامعه و وظایف و تکالیف آن نسبت به شـهروندان   ،باشدکه مورد توجه قانون اساسی می

  ).150: 1393عباسی، (  ". . . است
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ق شـهروندان  تعریف اخیر به موضوع اصول مرتبط با حقو ولیرا باید صحیح دانست،  اولهر چند تعریف 

تر است و جمع دو تعریف را مـالك قـرار   در قانون اساسی نیز اشاره دارد که به محتواي این تحقیق نزدیک

  .دهیممی

  توسعه ملیفرادستی اسناد 

را بـراي تبیـین ایـن     مشخصه چهاردر این تحقیق  "توسعه ملی فرادستی اسناد"از اصطالح  تعریفارائه در 

نخست این که این اسناد از جنس قوانین و مقررات هستند؛ یعنی به تصویب مراجع . ایممفهوم در نظر گرفته

د در زمـره اسـنا   دوم اینکـه ایـن اسـناد    .انـد گذاري رسیدهو یا قانون) سیاستگذاران( گذاري رسمی مقررات

 .انـد گذاري و قانونگذاري در نظام حقـوقی رسـیده  ترین سطوح مقرراتو به تصویب عالی هستندباالدستی 

  انـد و  به طور خاص براي هدایت، مدیریت و نظـارت بـر فراینـد توسـعه کشـور تنظـیم شـده        سوم این که

هـاي اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی و     گیري اصلی در این اسناد معطوف به توسعه ملی در کلیه حوزهجهت

معموالً چهار یا پنج ساله بـراي  ریزي میان مدت چهارم این که در چارچوب برنامه .باشدمی. . . فرهنگی و 

در دو شـکل وجـود دارد؛    این اسناد ایران، در جمهوري اسالمی. شوندبندي و تنظیم میفرایند توسعه زمان

ن در نـویس آ پـیش  تصـویب پس از تنظیم و که هاي پنج ساله توسعه هاي کلی برنامهیکی در شکل سیاست

 شودو توسط ایشان ابالغ می می رسدیید و تصویب مقام معظم رهبري مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأ

 بـه تصـویب   ،دولـت  آن از سـوي  الیحه ارائهپس از که هاي پنج ساله توسعه و دوم در شکل قوانین برنامه

  .شودبراي اجرا ابالغ می و سپس می رسد مجلس شوراي اسالمی

 پژوهش چارچوب نظري

هاي دور و قبل از اینکه مباحثی همچون حقوق دهد که در گذشتهمطالعه در اسناد تاریخی نشان می هرچند

بشر به شکل امروزي آن مطرح باشد، برخی از حقوق اولیه بشر همچون حق اشتغال و حقوق مربوط به این 

وله دیگري دانست که باید حق اشتغال جوانان را در پیوند با مق اماموضوع به رسمیت شناخته شده بودند، 

تر و این مقوله که خود اهمیتی بیش. ادموضوع جوانان را به طور غیرمستقیم در کانون توجهات قرار د

  .فراگیرتر از موضوع جوانان یافت، همانا مقوله توسعه است

همزمان با چهار برنامه توسعه ملل متحد که تحت هدایت و رهبري سازمان ملل متحد و با هدف توسعه 

المللی توسعه ادامه یافت، صاحبنظران ملی و بین 1990آغاز و تا پایان دهه  1960ورهاي جنوب از دهه کش

در . توسعه برخوردار بوده است زمینهاین مقوله نظراتی را ارائه نمودند که از یک روند تکاملی در  مورددر 

هاي نوین جاي مکاتب و پارادایمنظریات مربوط به توسعه از خالل یک جریان جهانی تکامل یافت و  ،واقع
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نظریات قدیمی را گرفتند و این جریان جهانی نیز تحت تأثیر تجارب جهانی حاصله از چهار برنامه توسعه 

هایی براي نیل به رشد اقتصادي حداقل سیاست) 1960(در دهه اول توسعه ملل متحد . ملل متحد بوده است

تصویب و بر وابستگی  1969نیز در سال  "پیشرفت اجتماعیتوسعه و "درصد ترسیم شد و اعالمیه  5

المللی توسعه در استراتژي بین) 1970(در دهه دوم . متقابل توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعی تأکید شد

در . المللی اقتصادي بر اساس عدالت و برابري شدهاي بینتصویب و خواستار ارتقاي همکاري 1970سال 

در دهه . را تصویب کرد "هامنشور حقوق و تکالیف اقتصادي دولت"ملل متحد این دهه مجمع عمومی 

تصویب و خواهان ایجاد تغییراتی در  1980المللی توسعه براي دهه سوم در استراتژي بین) 1980(سوم 

اعالمیه ) 1990(اما در دهه چهارم . اقتصاد جهان شد که باید از طریق مذاکرات جهانی صورت گیرد

المللی توسعه براي دهه چهارم المللی با تأکید بر احیاي رشد اقتصادي و استراتژي بینتصادي بینهمکاري اق

فقر و گرسنگی، توسعه منابع انسانی، توسعه نهادي،  - داراین استراتژي چهار حوزه اولویت. تصویب شد

  .(١٢٧ :١٩٩٨ ,United Nations) را مشخص نمود -جمعیت و محیط زیست

هاي مجمع عمومی که شامل قطعنامه) 2010دهه (تا به امروز  1960الملل از دهه اد حقوق بینمطالعه در اسن

   هاي کمیسیون حقوق بشر،هاي شوراي اقتصادي و اجتماعی ملل متحد، قطعنامهملل متحد، قطعنامه

اکی از این سیر شود، نیز حالدولی میالمللی بینهاي بینهاي مصوب مجامع و کنفرانسها و بیانیهاعالمیه

 1960همان طور که ذکر شد در پایان دهه . هاي مربوط به توسعه استتحول در نظریات و پارادایم

توان صرفاً بر اساس شاخص رشد اقتصادي صاحبنظران توسعه به این نتیجه رسیدند که توسعه را نمی

 1970لذا در دهه . ودهاي اجتماعی هم توجه شارزیابی کرد و الزم است در سنجش توسعه به شاخص

توسعه اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مقوالتی همچون عدالت، رفع تبعیض، رفع فقر و نابرابري 

این توجه به ابعاد اجتماعی توسعه ادامه یافت تا  .المللی توسعه قرار گرفتریزان ملی و بینمد نظر برنامه

ی در توسعه غلبه یافت و مقوالت دیگري همچون محیط توجه به مقوله توسعه انسان 1990اینکه در دهه 

در این . هاي توسعه مطرح شدندزیست، جمعیت، توسعه نهادي و مبارزه با فقر و گرسنگی به عنوان اولویت

المللی میان توان مدعی شد که پارادایم توسعه پایدار بروز و ظهور یافته و یک اجماع بیندهه است که می

ها در زمینه توسعه در ذیل پارادایم توسعه پایدار مطرح لذا آخرین نظریه. گیردل میصاحبنظران توسعه شک

شده و اغلب بر مقوالتی همچون توسعه انسانی و حفاظت از محیط زیست و توازن بین ابعاد مختلف 

   .انداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی توسعه و نیز آمایش سرزمین توجه نموده



١٣ 
 

ران حوزه توسعه در ایران، با استناد به آخرین رویکردها و نظریات که عمدتاً از برخی از محققان و صاحبنظ

المللی مورد اجماع و پذیرش متخصصان و مسئوالن اعم از متخصصان و مشاوران خالل مجامع و اسناد بین

براي  هایی راالمللی و متخصصان و مسئوالن ملی کشورهاي مختلف قرار گرفته است، مؤلفههاي بینسازمان

کودکان و  -2انسان،  - 1 :عبارت اند ازهاي توسعه پایدار از نظر این افراد مؤلفه. اندتوسعه پایدار قائل شده

 مشارکت -10امنیت،  -9اخالق،  -8 علم، -7آموزش،  - 6فرهنگ،  - 5زنان،  -4محیط زیست،  -3جوانان، 

  ).43- 124: 1388نوابخش و ارجمند سیاهپوش، ( حکمرانی مطلوب - 11و 

شود هاي توسعه انسانی محسوب میها و شاخصلذا موضوعی همچون موضوع اشتغال جوانان که از مؤلفه

ذا توجه و ل. ی مورد بررسی و تحلیل قرار دادرا باید در ذیل پارادایم توسعه پایدار با محوریت توسعه انسان

  تبع این رویکرد نظري از جمله اقداماتتغال جوانان نیز به شریزي و تنظیم مقررات براي تحقق حق اهبرنام

  .شود که باید در اسناد توسعه یک کشور جاي خود را پیدا کنداساسی معطوف به توسعه پایدار محسوب می

توجه به جوانان و موضوعاتی همچون که معطوف به توسعه پایدار و توسعه منابع انسانی گذشته از نظریات 

هاي مربوط به حقوق بشر دهند، نظریهوانان را مورد تأکید قرار میزش جاشتغال، بهداشت و سالمت، و آمو

برخی از حقوقـدانان  . انداز حقوق اجتماعی بشر تأکید داشتهنیز بر لزوم توجه به حق اشتغال به عنوان یکی 

ظـیم روابـط   اي از حقوق نسل دوم حقوق بشر است که به منظور تنتقدند که حقوق اجتماعی شامل دستهمع

ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادي ناشی از شرایط اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه    عدالتیاجتماعی، رفع بی

شـامل حقـوق و    بیشـتر جتمـاعی  به نظر این حقوقدانان، حقـوق ا . براي شهروندان در نظر گرفته شده است

تشـکیل   و حـق  حق داشتن مسـکن  ،حق سالمت، حق تأمین اجتماعی ،مربوط به کار و کارگرانهاي آزادي

حـق کـار    ،شود و در ذیل حقوق مربوط به کار مباحثی همچون حـق آزادي کـار  خانواده و زندگی با آن می

منـع تبعـیض در اسـتخدام و     ،ممنوعیت کار اجباري ،حق تغییر کار و شغل ،حق انتخاب کار و شغل ،کردن

مطرح و مورد بحث و بررسـی  را  حق داشتن کار و اشتغال و حق دستیابی به یک حرفه و انجام آن ،اشتغال

  ).295-311: 1390عباسی، ( .دهندقرار می

مصـوب مجمـع    -المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی کنندگان میثاق بینکنندگان و تصویبتدوین

این میثاق بـه تبیـین و   ) 8(و ) 7(و ) 6(نیز با این رویکرد در مواد  -1966دسامبر  16 در عمومی ملل متحد

  .1اندبوط به اشتغال و کار پرداختهشناسایی حقوق مر

  :دانسترچوب نظري این تحقیق چا تشکیل دهنده يرا اجزا زیراصول  توانمی ،یبه طور کل

                                                           
١ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/٢٢٠٠(XXI 
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پردازان توسعه پایدار مورد از سوي عمده نظریههایی است که یکی از مهمترین مؤلفه ،توسعه انسانی .1

المللی توسعه جایگاهی خاص بـراي آن در نظـر گرفتـه    در اکثر اسناد ملی و بینو  واقع شدهتوجه 

  .شده است

هاي دیگري همچون اشتغال است که در کنار شاخص ،هاي توسعه انسانییکی از مهمترین شاخص .2

  .کید تمامی صاحبنظران توسعه قرار داردشود و مورد تأبهداشت و آموزش مطرح می

توانـد  گذاري براي توسـعه انسـانی آنـان مـی    هاي اجتماعی هستند که سرمایهجوانان از جمله گروه .3

  .شتاب بیشتر و پایدارتري را براي فرایند توسعه پایدار ایجاد کند

توسعه  در پی خود و ایدتواند به توسعه انسانی آنان کمک نمتحقق و ایفاي حق اشتغال جوانان می .4

 .پایدار جامعه را تسهیل نماید

الزم است ابتدا این حق هم در اسناد باالدستی و هـم در   ،براي اینکه حق اشتغال جوانان تحقق یابد .5

و مجریـان مکلـف بـه     وداسناد حقوق بشر و هم در اسناد توسعه یک کشور به رسمیت شناخته شـ 

 .ها و قوانین مرتبط شونداجراي سیاست

 اشتغال جوانان در قانون اساسیحق 

فی شده است که معطوف بـه  اي معراقتصاد به عنوان وسیله ،در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

و از این وسـیله انتظـاري جـز     می باشدیعنی رفع نیازهاي انسان در جریان رشد و تکامل وي  هدف اصلی

دیدگاه، نقش برنامه اقتصـادي اسـالمی فـراهم کـردن زمینـه      با این . رودکارایی بهتر براي نیل به هدف نمی

هاي متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوي و ایجاد کار براي مناسب براي بروز خالقیت

  .همه افراد و رفع نیازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است

دولت موظف شده است محرومیـت در زمینـه    سی جمهوري اسالمی ایرانقانون اسا اصل سوم) 12(در بند 

  : کار را رفع کند

ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجـاد رفـاه و رفـع فقـر و برطـرف      پی -"12

  ."هاي تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمهساختن هر نوع محرومیت در زمینه

  : تم قانون اساسی چنین تصریح شده استدر اصل بیست و هش
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هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگـران نیسـت   "

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و . برگزیند

  ."د نمایدشرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجا

ین اسـتقالل اقتصـادي جامعـه و    در اصل چهل و سوم نیز وقتی که قانونگذار اساسی ضوابط الزم براي تـأم 

توجه نمـوده  ) 7(و ) 4(و ) 2(به موضوع اشتغال در بندهاي  ،کندکن کردن فقر و محرومیت را ذکر میریشه

  : است

تأمین شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قـرار دادن وسـایل کـار در     -2 "

اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه 

اي خاص منتهی شود و نه دولت را بـه  همشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

ریـزي  هـاي حـاکم بـر برنامـه    این اقدام باید با رعایت ضرورت. صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد

  . . . عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد

. . .   از کار دیگريکشی د به کار معین و جلوگیري از بهرهرعایت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افرا -4

  ."استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور -7

هـایی از جملـه خالقیـت،    ساله با توجه به ویژگی 29تا  15در مورد بند اخیر پر واضح است که نسل جوان 

 بـراي  ق بیشـتر آنهـا بـه آینـده بهتـرین افـراد جامعـه        قدرت فراگیري باال، پویایی و انرژي سرشار و نیز تعل

  .شوندهاي توسعه در یک کشور محسوب میهاي شغلی و طرحگذاري در زمینه فرصتسرمایه

متوجه خواهیم شـد کـه    ،را با اصول مشابه در قانون اساسی سایر کشورها مقایسه کنیم اصول فوق چنانچه 

توجه به حق اشتغال جوانان در قانون اساسی جمهوري ساالمی ایران کمتر از توجه بـه ایـن حـق در قـانون     

  .نیستو سنگال اساسی کشورهایی همچون آلمان و انگلستان 

تـه  به ایـن موضـوع پرداخ   زیرعنوان کار، کار اجباري، بندهاي  باذیل اصل دوازدهم قانون اساسی آلمان در 

  : است

خـود را  ) آمـوزش (محل مطالعه یا محل تحصـیل    ها حق انتخاب آزادانه شغل، محل کار،تمامی آلمانی -1"

  . مند کردتوان اشتغال به حرفه مورد نظر را نظامبه موجب قانون موضوعه می. دارند

یکسان براي توان جز در چارچوب خدمات اجباري جامعه محلی که به طور عمومی و هیچ کس را نمی -2

  .شود به انجام کاري معین وادار نمودهمه اعمال می
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تحمیـل  ) افراد بازداشت شـده (به موجب حکم دادگاه کار اجباري فقط براي اشخاص محروم از آزادي  -3 

  ).1392المللی، هاي بینامور توافق( "شودمی

 :مطرح شده است 1ان کارعنو بامواردي در ذیل بخش بیست و پنجم نیز در قانون اساسی بریتانیا 

همه افراد از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل با شرایط عادالنه و مطلوب کار و از حـق حمایـت در    -1"

  . قبال بیکاري برخوردارند

  . . .  همه افراد بدون اعمال هیچ گونه تبعیضی از حقوق برابر در قبال کار برابر برخوردار هستند -2

کند از طریق امور کاریـابی و  نهاد اجرایی سازمان استخدامی است که به بیکاران کمک میاداره کاریابی،  -5

  ."و حقوق و مزایا به آنهایی که استحقاق آن را دارند پرداخت گردد نندخدمات دیگر کار پیدا ک

  : عنوان کار در اصل بیستم صورت گرفته است بادر قانون اساسی سنگال توجه به موضوع اشتغال 

هیچ کس نباید در کار خود بـه علـت   . کس از حق کار کردن و حق درخواست اشتغال برخوردار استهر "

رسـانی و حمـایتی را کـه    قوانین خاص، شـرایط کمـک  . . . اصالت، عقاید یا باورهاي دینی خود زیان ببیند

  )1388الملل، مرکز امور حقوقی بین( ".کنندنماید تعیین میجامعه به کارگران اعطا می

در قانون اساسی به عنوان باالترین سند قانونی و ملی  "حق اشتغال"شود توجه به همان طور که مالحظه می

مقایسه قانون اساسـی  . یک کشور در عمده کشورها صورت گرفته و این حق به رسمیت شناخته شده است

کـه در   اسـت  بشـر  اولیه و اساسـی  از جمله حقوق حق است که این ایران با چند کشور فوق حاکی از این

توجه به این  مقایسه. عمده کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته است

و آن دارد  از قـدمت بیشـتر   شـوند حـاکی  که حقوق متاخر محسوب می با برخی از حقوق جمعی بشر حق

وقـدانان حـق اشـتغال را در زمـره حقـوق      همان طور که در مبحث چارچوب نظري مطرح شـد برخـی حق  

و حقوق همچون حق توسعه، حق بـر محـیط زیسـت و     داننداجتماعی و متعلق به نسل دوم حقوق بشر می

اما جایگاه حق اشتغال جوانان به عنوان یک گـروه  . اندحق همبستگی را در زمره حقوق نسل سوم قرار داده

اگر حق اشتغال براي تمامی شـهروندان بـه   . تحلیل استخاص اجتماعی نیز در همین چارچوب کالن قابل 

رسمیت شناخته شده باشد، بدون شک براي نسل جوان اعم از این کـه چـه گـروه سـنی خاصـی بـراي آن       

در عین حال که باید اذعان نمود استیفاي چنین حقـی  . تعریف شده باشد، نیز به رسمیت شناخته شده است

بـه   ورود بـه دنیـاي بزرگسـالی   و براي تکامل ابعاد هـویتی  افتد که شخص در دوران جوانی اتفاق می بیشتر
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دنبال کسب شغل و اشتغال به یک کار مشخص است که از سوي مراجع قانونی و عرف جامعه به رسـمیت  

  .شناخته شده باشد

 توسعه پنج ساله هايهاي کلی برنامهحق اشتغال جوانان در سیاست

قـانون  ) 110(هاي کلی موضوع اصل ساله توسعه نیز همچون سایر سیاستهاي پنج هاي کلی برنامهسیاست

هـا از  این سیاسـت . رودبه شمار میاساسی از جمله اسناد باالدستی در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران 

زمان برنامه دوم توسعه از سوي سیاستگذار کالن کشور تصویب و ابالغ شد و تا به امروز ادامه یافته و هـر  

طبق مقررات . شوددر کشور تدوین، تصویب و ابالغ میهاي توسعه سال یک بار براي دور جدید برنامهج پن

و سـایر قـوانین مصـوب مجلـس      هاي پنج سـاله توسـعه  قوانین برنامه ،ي مقام معظم رهبريمصوب از سو

داشته باشند و نظارت ن هانیز با این سیاست یهاي کلی انطباق داشته و مغایرتشوراي اسالمی باید با سیاست

. شده اسـت  تفویضمجمع تشخیص مصلحت نظام  له به انطباق و عدم مغایرت توسط معظماین  رعایت بر

  .)35: 1392معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، (

هـاي کلـی موضـوعی و هـم در     هاي کلی نظام هم در قالب سیاستموضوع حق اشتغال جوانان در سیاست

هاي کلی موضوعی سیاست. هاي پنج ساله توسعه مورد توجه قرار گرفته استهاي کلی برنامهسیاستقالب 

تصویب و از سوي مقام معظم رهبري ابـالغ   1390 تیرماه 28شود که در هاي کلی اشتغال میشامل سیاست

هـاي ممکـن   وزهحق اشتغال جوانان را در بیشـتر حـ   ،بند تنظیم شده است 13که در  هااین سیاست. گردید

هـاي  در این مبحث که در صدد تحلیل وضعیت حق اشتغال جوانان در سیاست. 1مورد توجه قرار داده است

 ها را، با عنایت به قلمرو زمانی تعیین شده براي تحقیق، این سیاستهاي پنج ساله توسعه هستیمکلی برنامه

  .دهیمتوسعه به این سو مورد بررسی و تحلیل قرار می پنجمبرنامه  از زمان

  توسعه پنجمهاي کلی برنامه حق اشتغال جوانان در سیاست

 بنـدهاي ذیـل را   توسط مقام معظم رهبري ابـالغ شـده اسـت،     21/10/1387ها که در تاریخ در این سیاست

مستقیم یا غیرمسـتقیم منجـر بـه تحقـق     تواند به طور هایی دانست که تحقق آن میتوان از جمله سیاستمی

  .شود "حق اشتغال جوانان"

تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاري، خودباوري، روحیه کار جمعی،  :هاسیاست) 3(بند -1 "

 .کیفیت در تولید يابتکار، درستکاري، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقا
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کیفـی آن بـر اسـاس نیازهـا و      ينظام آموزش و پرورش بـا هـدف ارتقـا   تحول در : هاسیاست) 8(بند  -2

هـاي کشـور در سـه حـوزه دانـش، مهـارت و تربیـت و نیـز افـزایش سـالمت روحـی و جسـمی             اولویت

  .آموزان دانش

هاي انقالب اسالمی، فراهم کردن محیط تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان: هاسیاست) 13(بند  -3

هاي اجتماعی آنـان،  هاي شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب لمی و تالش در جهت رفع دغدغهرشد فکري و ع

  .هاي آنانتوجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی

آموزش، بهداشت و اشتغال به طـوري کـه   : اي و هماهنگی میان اهداف توسعه ارتقا: هاسیاست) 31(بند  -4

  .در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهاي با توسعه انسانی باال برسد

  .درصد 7انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بیکاري در کشور به : هاسیاست) 34-3(بند -5

درآمـد جامعـه بـه     توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و کم : هاسیاست) 35-8(بند -6

  .1"ددرصد برس 25نحوي که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 

  توسعه هاي کلی برنامه ششمحق اشتغال جوانان در سیاست

اشتغال جوانان در توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده است، حق  9/4/1394ها که در تاریخ در این سیاست

  :قالب بندهاي ذیل مورد توجه قرار گرفته است

امکانـات و    اي که بـا بسـیج همـه    گونه زا به رشد اقتصادي شتابان و پایدار و اشتغال :هاسیاست) 1(بند  -1"

  .درصد در طول برنامه محقق شود 8هاي کشور، متوسط رشد  ظرفیت

 .پذیري بازارها وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت  کسببهبود مستمر فضاي : هاسیاست) 2(بند  -2

ها، نواحی و سواحل و جزایر کشـور   تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان: هاسیاست) 19(بند  -3

منظور افزایش تولید ثروت ملـی و حمایـت     هاي کلی مربوط، به با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست

  .یافته و روستایی گذاري در مناطق کمتر توسعه دولت از سرمایه

روستایی کشور براي تثبیت جمعیـت    ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه اتخاذ برنامه: هاسیاست) 20(بند -4

ریـزي و مـدیریت    با برنامـه ) آفرینی کانون تولید و ارزش(عشایري  و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و

شأن و منزلت اجتمـاعی،   ياي و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقا منطقهبهینه در سطح ملی، 

دار  زایـی مزیـت   هـاي کـارآفرینی و اشـتغال    هاي ویژه از فعالیت هاي جدید اقتصادي و حمایت ایجاد فرصت
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لـی  هـاي ک  سیاسـت  )9(ها و اماکن روستایی بـا تأکیـد بـر بنـد      سازي تأسیسات و زیرساخت بومی و مقاوم

  .کشاورزي

هاي مربوط به رفـاه   هاي محروم در برنامه ی اقشار و گروهیسازي و خوداتکا توانمند: هاسیاست) 41(بند  -5

  .و تأمین اجتماعی

  .هاي مهارتی در نظام آموزشی کشور افزایش سهم آموزش: هاسیاست) 76(بند -6

هاي تحصـیلی   سازي سطوح و رشته متناسبمتقابل تحصیل با اشتغال و   تنظیم رابطه: هاسیاست) 78(بند -7

  .1"جامع علمی کشور و نیازهاي تولید و اشتغال ي با نقشه

توان اذعان داشت که سیاستگذار عالی در صدد بوده است تـا  هاي فوق، میبا کمی تأمل در محتواي سیاست

اما در برخـی   ،را فراهم سازد یعنی حق اشتغال زمینه الزم براي تحقق یکی از حقوق اولیه و بنیادین جوانان

از بندها این اراده سیاستگذار به طور شفاف در منطوق سیاست اعالمی قابل درك است و در برخی از بندها 

رسد بـا توجـه بـه وضـعیت آمـاري      در عین حال، به نظر می. توان پی به این اراده برداز مفهوم سیاست می

هایی براي تحقق حق اشتغال جوانـان و  به لزوم اتخاذ سیاست میزان توجه سیاستگذار عالی ،بیکاري جوانان

طبق آمار ارائه شده . هاي زمان تدوین دو برنامه پنجم و ششم توسعه متفاوت بوده استرفع بیکاري در سال

بـه   1395و در سـال   درصد 23 به میزان 1390ساله در سال  29تا  15از مراجع رسمی نرخ بیکاري جوانان 

مطالبات نسـل جوانـان بـراي بهبـود      به ویژهدر عین حال، مطالبات عمومی  .2است بوده درصد 2/25میزان 

کـه زمـان    -1395و  1394و کل نظام را در سـال  هاي شغلی، دولت وضعیت اشتغال و دسترسی به فرصت

تحت فشـار بیشـتري بـراي توجـه بـه       -هاي کلی و الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه بودتدوین سیاست

هاي کلی برنامه ششـم توسـعه توجـه بیشـتري بـه      لذا این که سیاستگذار در سیاست. 3زایی قرار دادتغالاش

  .امري طبیعی است ،موضوع اشتغال نماید

  پنج ساله توسعههاي ق اشتغال جوانان در قوانین برنامهح

توسعه نیز به موضوع حـق  هاي پنج ساله هاي توسعه کشور، قوانین برنامههاي کلی برنامهگذشته از سیاست

تر بـوده  نظر به اینکه احکام مندرج در این قوانین یگ گام به عمل نزدیک. اشتغال جوانان توجه داشته است

تکـالیفی  احکام مـذکور   عمدهاست باید این دسته از قوانین را مهمترین اسناد توسعه کشور دانست، چرا که 
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  .1395و نیمه اول سال  1384هاي مرکز آمار ایران، نتایج نیروي کار سال 2
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شدند به علت تأخیر در آغاز می 1394و  1389هاي القاعده باید در سالالزم به ذکر است که اجراي قوانین هر دو برنامه پنجم و ششم توسعه که علی 

  .هاي پنج ساله پنجم و ششم توسعه با یک سال تأخیر تصویب و براي اجرا ابالغ شدندتدوین و تصویب لوایح برنامه
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تحقق حق اشتغال و سایر حقوق جوانـان و دیگـر    ر راستايدو نهادهاي عمومی  هاي دولتیدستگاه را براي

در عین حال، باید متذکر شد که اجراي بسیاري از احکام منـدرج در  . هاي اجتماعی تعیین نموده استگروه

 بازرگـانی،  هاي پنج ساله توسعه که به مقوالتی همچون توسعه بخش انـرژي، بخـش صـنعت،   قوانین برنامه

، نظام تأمین اجتماعی و توسعه صنعت بیمه، و مؤسسات بخش خصوصی هاتعاونیتوسعه بخش کشاورزي، 

پردازد به طـور  می. . . و  ورزشاقتصاد ، گردشگريتوسعه صنعت توسعه صنایع فرهنگی، توسعه صادرات، 

شده اسـت، لکـن در ایـن مبحـث بـه طـور خـاص        العموم منجر به تحقق حق اشتغال میغیرمستقیم و علی

  .اندزایی و صیانت از حق اشتغال جوانان داشتهشود که توجه مستقیم به موضوع اشتغالیاحکامی ذکر م

بـه   پـنجم هاي توسعه از زمان برنامه پنج سـاله  احکام مربوط به حق اشتغال جوانان در قوانین برنامهدر ذیل 

  .گیرداین سو مورد بررسی و تحلیل قرار می

  توسعه ساله پنجمحق اشتغال جوانان در قانون برنامه پنج 

به ارائه احکامی براي تحقق حق  زیردر موارد  ،ماده تنظیم شده است) 235(این قانون که در هشت فصل و 

  :اشتغال جوانان پرداخته است

اي از طریق افزایش دانـش و مهـارت بـا     ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه 21 ماده "

هـاي   و توانمندسازي سـرمایه  ح هرم تحصیلی نیروي کار و ارتقامحیط، اصالنگرش به انجام کار واقعی در 

هاي جدید انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروي کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت

اي بـراي نظـام آمـوزش فنـی و      هاي فنـی و حرفـه  جایگاه آموزش ياي براي جوانان و ارتقا شغلی و حرفه

نایافتـه، ظـرف یکسـال از تـاریخ      ـ کاربردي کشور اعم از رسـمی، غیررسـمی و سـازمان    علمیاي و  حرفه

  :دکن بینی الزامات مناسب اجرا تصویب این قانون در محورهاي زیر سازوکارهاي الزم را تهیه و با پیش

هـاي رسـمی متوسـطه و عـالی، غیررسـمی فنـی و       الف ـ استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آمـوزش  

  .ياي و علمی ـ کاربرد حرفه

تسهیالت مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضـاهاي   يمهارت در کشور از طریق اعطا يسازي ارتقا ب ـ فراهم 

هـاي  بخش غیردولتی در توسعه آموزش سازي حضور فعال و مؤثر فیزیکی و کالبدي با شرایط سهل و زمینه

  .ررسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردي کشو

  .هاي دولتی و غیردولتیاي در بخش برداران از آموزش فنی و حرفه ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهرهج 

اي کشور به عنـوان یـک    هاي فنی و حرفهریزي آموزش د ـ هماهنگی در سیاستگذاري و مدیریت در برنامه 

  .نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور
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ها، مدارك ملی به صورت منسجم براي ارتباط صالحیت ايحرفه هايکاربست چهارچوب صالحیت -. هـ

ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت بـه رسـمیت شـناختن یـادگیري      و گواهینامه

  .تیهاي سطوح مختلف مهار العمر و تعیین شایستگی مادام

م و حمایت به منظور تأسیس و نیاز و صدور مجوز الز و ـ نیازسنجی و برآورد نیروي انسانی کاردانی مورد 

هاي مورد نیاز تا سال هاي کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت توسعه مراکز آموزش دوره

  .چهارم برنامه

ی، ایهاي مدیریت اجراي رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص هاي فنی و حرفهبندي مراکز آموزش ز ـ رتبه 

  .انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیرانفرآیند یاددهی ـ یادگـیري، نیروي 

ـ به منظور بهبود فضاي کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلـف اسـت بـا همکـاري اتـاق        69 ماده

ربط  هاي ذيبازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سایر دستگاه

هـاي تشـویقی الزم از جملـه    هاي سنواتی، ضوابط و سیاسـت  نت و در چهارچوب بودجهبا هماهنگی معاو

هاي مالی، براي استفاده کاالها و خدمات از نام و نشـان تجـاري در   اهداء جوایز یا اعطاء تسهیالت یا کمک

یـه و  فروشی با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پایـان سـال اول برنامـه ته    فروشی و عمده بازار خرده

  .براي اجرا ابالغ نماید

شود در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعـادل   ـ به دولت اجازه داده می  80ماده

  :هاي زیر را انجام دهداي و توسعه مشاغل نو اقدام منطقه

یونـد مناسـب بـین    هاي تولیـدي، ایجـاد پ   ها و زنجیره ها، خوشه الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه 

 -و انجام تمهیدات الزم براي تقویت توان فنی) هاي هدفمنداعطاء کمک(هاي کوچک، متوسط، بزرگ بنگاه

هــاي کوچــک و متوســط و توســعه مراکــز تخصصــی، تحقیــق و توســعه و بازاریــابی در بنگــاه -مهندســی

 .رسانی و تجارت الکترونیک براي آنها اطالع

هاي کوچک و متوسط و کمک بـه بلـوغ و تبـدیل آنهـا بـه      و توسعه بنگاه ب ـ رفع مشکالت و موانع رشد 

  .پذیر هاي بزرگ و رقابتبنگاه

زاي بخش خصوصی و تعاونی به هاي اشتغالج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح 

 .ویژه در مناطق با نرخ بیکاري باالتر از متوسط نرخ بیکاري کشور

هاي غیرمتشکل اقتصـادي  هاي تشویقی در جهت تبدیل فعالیتحقوقی و تنظیم سیاست د ـ حمایت مالی و 

  .خانوار به واحدهاي متشکل
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هاي کسب و کار، کارآفرینی، فنی هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش 

 .اي و علمی ـ کاربردي و حرفه

هایی که با تأیید و یا معرفی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاهو ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی  

 نمایند، بـه شـرط   واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیري نیروي کار جدید مبادرت می

  .1"کاهش نیروي کار نداشته باشد أسیس بوده و یا در سال قبل از آنتازه ت آن که واحد

  توسعه برنامه پنج ساله ششم حق اشتغال جوانان در قانون

به  طور مستقیم و غیرمستقیم در موارد ذیل به ،ماده تنظیم شده است) 124(و  بیست بخشاین قانون که در 

  :ارائه احکامی براي تحقق حق اشتغال جوانان پرداخته است

موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کـار، اشـتغال، فضـاي     -2ماده  "ت"بند  "

وري تأمین منابع مالی براي اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعـیض، توانمندسـازي    مجازي، بهره

هاي  هاي اجتماعی و ساماندهی و پایداري صندوق ، بیمه)با اولویت زنان سرپرست خانوار(محرومان و فقرا 

هاي اجتماعی و اجـراي سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و      اي و بازنشستگی و پیشگیري و کاهش آسیب بیمه

 .اسالمی -پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی

ها تـا   ها، هنرستان التحصیالن دبیرستان افزایش مهارت و تخصص نیروي کار به ویژه فارغ -4ماده  "ت"بند 

هـاي مهـارتی، تخصصـی و فنـی و     ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائـه آمـوزش  مقطع کارشناسی دانشگاه

  .هاي خدمت زیر پرچم و کارورزي دانشجویان اي با استفاده از ظرفیت حرفه

دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادي بر پایه عدالت نسبت به اعمال  -4ماده  "ز"بند 

اي و حمایـت از مشـاغل کوچـک خـانگی و      زایی و ارتقاي دانش حرفـه اف زایی، مهارت هاي اشتغال سیاست

بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه با پیشنهاد وزارت  دانش

سـند  . تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید

هـاي  ساالنه در طول سال%) 8/0(دهم درصد  مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاري به میزان حداقل هشت

  .اجراي قانون برنامه باشد

مکلف است با همکاري اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشـاورزي ایـران و اتـاق تعـاون      دولت -24ماده 

قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی  مرکزي جمهوري اسالمی ایران حداکثر تا پایان اجراي

                                                           
1

، چاپ ششم، ویرایش )1390-1394(معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  

  .1391سوم، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري، تهران، 
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زایی، حمایت از کسب و ، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال%)25(سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد 

 .عمل آورد بنیان به کارهاي کوچک و متوسط و دانش

هـاي   ها و پرداخت ست دریافتبه منظور ایجاد شفافیت در اجراي قانون، دولت مکلف ا -39ماده "ب"بند 

هاي سـنواتی   اي حاوي اقالم زیر همراه با بودجه ها را در جدول جداگانه مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه

 :به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند

 ها هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن یارانه کل دریافتی .1

 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن .2

 هاي تولید و توزیع کننده انرژي به تفکیک هر شرکتشرکتسهم  .3

منظور اختصاص به پرداخـت یارانـه نقـدي و غیرنقـدي بـه       ها به سهم سازمان هدفمند کردن یارانه .4

خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربـوط بـه   

و قـانون توسـعه حمـل و نقـل و      4/12/1389مصـوب  اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 

 .18/9/1386مدیریت مصرف سوخت مصوب 

هاي کلی برنامه ششـم توسـعه و اقتصـاد مقـاومتی دولـت       شدن سیاست ییدر جهت اجرا -48ماده  )3(بند 

گـذاري و   وري، کـارآفرینی، سـرمایه   موظف است فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره

غال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خـدمات برجسـته در ایـن زمینـه را تقویـت      اشت

اي و تبـدیل   هاي علمی، آموزشی و رسـانه ویژه در محیط سازي آن به نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان

 .آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید

کـار جـوان،    غیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصـی و تعـاونی بـه جـذب نیـروي     تر براي -71ماده 

التحصیالن دانشگاهی با مدرك حداقل کارشناسـی بـه    چنانچه طی اجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ

صورت کارورزي اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما براي مدت دوسـال از تـاریخ شـروع بـه کـار      

  ."باشند میمعاف 

توان تحلیل نمود، تقویت رویکرد همان طور که از مقایسه محتواي دو قانون برنامه پنجم و ششم توسعه می

زایـی در قـانون   اقتصاد مقاومتی و جذب مشارکت حداکثري بخش خصوصی و تعـاونی در فراینـد اشـتغال   

منجر به بیکاري بیشـتر   1390شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادي در اوایل دهه . برنامه ششم توسعه است



٢٤ 
 

هاي خارجی نیاز به اتخاذ تدابیري براي در کشور گردید که براي رفع بحران بیکاري، بیش از جذب سرمایه

  . اریمها و منابع ملی موجود در بخش خصوصی و تعاونی دبسیج ظرفیت

  گیرينتیجه

موضوع حق اشتغال را باید از جمله حقـوق بنیـادین    ،همان طور که در خالل مباحث این نوشتار مطرح شد

یابد و لذا در نظریات مربوط به جـوان و جـوانی   ران جوانی نمود و تحقق بیشتري میبشر دانست که در دو

  .باشدجمله موضوعات اساسی مورد بحث می نیز از

دهد که چگونه موضوعی همچون کار و اشتغال در کنـار  ریات اجتماعی دوران مدرن نشان مینظبررسی در 

ی دچـار تحـول   موضوعات دیگري همچون آموزش تحت تأثیر تغییرات ناشی از صنعتی شـدن و شهرنشـین  

در  .ن اجتماعی قـرار گرفتـه اسـت   ریزاونگذاران و برنامه، قاننهاي اصلی سیاستگذاراشده و در زمره دغدغه

کننـد نیـز موضـوعاتی همچـون     رنیته متأخر یا پسامدرن تعبیر میشرایط کنونی که برخی از آن به دوران مد

بر زنـدگی افـراد در دوران جـوانی    آموزش و اشتغال جوانان کماکان از جمله موضوعات چالشی هستند که 

  .باشندده آینده میتأثر گذاشته و شکل دهن

هاي اي اجتماعی نیز تحث تأثیر واقعیتهها و مقولهمورد بسیاري از دیدهنان در نظرات حقوقدا ،بدون شک

سایر متخصصـان و اندیشـمندان بـوده و     وشناسان، روانشناسان شناسان، جمعیتاجتماعی و نظریات جامعه

از باید اذعان نمود که عمده مسائل اجتماعی باید از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد کـه یکـی   

امروزه رسیدگی به عمده مسـائل جوانـان در موضـوعات مختلـف از     . باشدبعد حقوقی مسئله می ،ن ابعادای

هـاي فرابخشـی دارد و   ریـزي اي و سیاستگذاري و برنامـه شتغال نیاز به مطالعات میان رشتهجمله موضوع ا

همچنـین  . مسـائل بـرد  قبیل توان با اتکا بر یک رشته علمی خاص پی به واقعیت و زوایاي مختلف این نمی

  .ش خاص و محدود مدعی حل مسئله شدتوان با تدوین و اجراي برنامه در یک بخنمی

بنابر این، اگر به طور خاص بر موضوع اشتغال و حق کار و اشتغال جوانان متمرکز شویم باید ضمن پذیرش 

هاي فرابخشـی  و برنامهها این نکته که موضوع اشتغال یک موضوع فرابخشی است، به دنبال تدوین سیاست

ن اصـلی  امخاطب. براي رسیدگی به این موضوع باشیم و در قانونگذاري نیز این واقعیت را مد نظر قرار دهیم

شود، قوه مجریه یا دستگاه اجرایـی آن اسـت کـه بـا در اختیـار داشـتن       قوانینی که در یک جامعه وضع می

قانونگذار با لحاظ این نکته تالش . را به مورد اجرا بگذارد ساختار و منابع الزم براي اداره جامعه باید قوانین

فرایند اجرا را نیز مد نظر قرار دهد تا به نوعی قـوانین   ،کنددارد تا در احکام قانونی که تصویب و صادر می

  .صادره از ضمانت اجراي حداقلی برخوردار گردد
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نظام حقوقی کشور مورد بحث و بررسی و  توانست در کلدر این نوشتار موضوع حق اشتغال جوانان که می

  هـاي کلـی   تحلیل قرار گیرد در چارچوب قانون اساسی و اسـناد باالدسـتی توسـعه کشـور شـامل سیاسـت      

و  هاي پنج ساله توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی مطـرح    هاي پنج ساله توسعه و قوانین برنامهبرنامه

  :مد نظر قرار داد زیرتوان به شرح ز این تحلیل را میل اهاي حاصیافته. بررسی و تحلیل شده است

سوم، بیست  حق اشتغال در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصول مختلفی همچون اصول .1

. مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته و به رسمیت شناخته شـده اسـت  و هشتم و چهل و سوم 

ـ     شان میچند کشور دیگر ن مقایسه قانون اساسی کشورمان با قانون اساسی ه دهـد کـه ایـن توجـه ب

 .و بدون نقص صورت گرفته است کامل نسبت

یکـی در   ؛هاي کلی نظام در دو شکل مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  استیحق اشتغال جوانان در س .2

که در قالب یک بسته سیاستی خاص اشتغال صورت گرفتـه   1391هاي کلی اشتغال ابالغی سیاست

هـاي  هاي کلی برنامـه و دیگر در قالب سیاست -وب بحث این مقاله خارج استاز چارچ و -است

در شق اخیر، حق اشتغال جوانـان در  . در چارچوب بحث این مقاله است پنج ساله توسعه که کامالً

     امـه پـنج سـاله پـنجم توسـعه و هـم در بنـدهایی از       نهـاي کلـی بر  قالب بندهایی هم در سیاسـت 

مقایسـه محتـواي دو   . اسـت  پنج ساله ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته هاي کلی برنامهسیاست

هاي کلی برنامه ششم توسعه با حساسیت دهد که حق اشتغال جوانان در سیاستمینشان  سند اخیر

 .هاي کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته استبیشتر و با عطف توجه به سیاست

هاي پنج ساله توسعه که از دیگر اسناد باالدسـتی توسـعه ملـی    نامهاشتغال جوانان در قوانین بر حق .3

هـاي کلـی   هستند نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تالش شده است در این قـوانین سیاسـت  

شتغال در این قوانین نیز مقایسه محتواي احکام مربوط به حق ا. هاي توسعه مد نظر قرار گیردبرنامه

تغال جوانان در هر دو قانون مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته، اما این دهد که حق اشنشان می

ن را در شرایط زمـانی تـدوین   شاید علت آ -تر بوده استی پر رنگتوجه در قانون برنامه ششم کم

چرا که وضعیت آماري مربوط بـه بیکـاري در زمـان تـدوین      ،دانستباید هر یک از این دو برنامه 

با نرخ بیکاري بیشتري مواجه بوده بدتر و کشور  ه نسبتامه پنج ساله ششم توسعه بالیحه قانون برن

 .است

حق اشتغال به طور کل و حق اشتغال جوانان به طور خاص در مقایسه با سایر حقوق مربوط به کار  .4

ها این حق را در مقایسه با سایر حقوق مربوط بـه  تر و دامنه شمول بیشتري دارد و لذا دولتبنیادي
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کار همچون دستمزد برابر براي کار برابر اشخاص و حـق دسترسـی بـه کـار مـورد عالقـه و حـق        

برخورداري از محیط کاري ایمن و امن و حق دسـتمزد برابـر بـراي کـار برابـر زن و مـرد و حـق        

. کنندسیت و جدیت بیشتري دنبال میاي با حساهاي صنفی و حرفهعضویت در سندیکاها و انجمن

فراگیر بوده و تمامی افراد یک جامعه که به سن اشتغال رسیده باشند را در  اشتغال حق ،بدون شک

هـا  لذا طبیعی است که تمامی دولت .و تقاضاي عمومی براي تحقق آن بسیار بیشتر است می گیردبر

 .ندبگذار هاي شغلیتمرکز و تأکید خود را بر ایجاد فرصت

هاي کلی وجه مشترك در تمامی اسناد مورد مطالعه در این تحقیق از قانون اساسی گرفته تا سیاست .5

توجه به برخی از راهبردهـاي نـوین    ،توسعهپنج ساله هاي هاي توسعه و سپس قوانین برنامهبرنامه

کرد که از این  اشارهتوان حمایت از کارآفرینی میبه  ،براي نمونه. زایی بوده استمعطوف به اشتغال

توجـه ویـژه بـه جلـب مشـارکت بخـش       . هاي شـغلی اسـت  طریق دولت به دنبال افزایش فرصت

-ظرفیـت صورت گرفته است، چرا که  تعاونی در اقتصاد بر اساس همین راهبردبخش خصوصی و 

در عین حال، برخی از راهبردهاي نوین  .ها بیش از بخش دولتی استهاي کارآفرینی در این بخش

ریزي شـود و نیازمنـد بسـیج تمـامی     پذیري که باید از دوران کودکی برنامهاز جمله ارتقاي اشتغال

هـا و نهادهـا اعـم از خـانواده،     هاي ملی اعم از دولتی وغیردولتی و همکاري تمامی بخـش ظرفیت

 باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته و خالء مقررات دررفاه می و آموزش و پرورش، فرهنگ، صنعت

 .شوداین زمینه احساس می

که موضوع حق اشتغال جوانان در کلیه اسناد مورد بحـث در ایـن مقالـه بـه      داشتباید اذعان  مجموع، در 

درستی مطرح و مورد توجه قرار گرفته و به عبارتی به نحو شایسته بـه رسـمیت شـناخته شـده و از طریـق      

همچنین بایـد بـر ایـن نکتـه      .قی مرتفع شده استهاي حقوخالء ،ها و وضع و اصالح قوانیناتخاذ سیاست

و قـوانین   هـا هاي عملیاتی بـراي اجـراي سیاسـت   ر و سازوکارها و برنامهتأکید نمود که تا زمانی که ساختا

گذاري لذا گذشته از مقررات. تحقق یابد توان انتظار داشت که حق اشتغال جوانانطراحی و اجرا نشود نمی

ریزان حوزه ساماندهی امور جوانـان در کشـور بـا اسـتناد بـه ایـن اسـناد        که برنامهم است الز ،در این زمینه

هاي ملی جهت ساماندهی اشتغال جوانان را در دستور کار الزم براي تدوین و اجراي برنامه باالدستی تدابیر

  .خود قرار دهند

تاد ملـی سـاماندهی امـور    عالی جوانان و سـ  ال، شورايغهاي موجود در شوراي عالی اشتاستفاده از ظرفیت

ها و قوانین باالدستی معطوف به حق اشتغال جوانـان  اجراي سیاستجوانان از جمله مواردي است که براي 
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از سوي دیگر مد نظر  ،از یک سو و متولیان ساماندهی امور جوانان ،باید به طور جد از سوي متولیان اشتغال

هاي کلی و اسناد باالدستی نظام عمل اي اجرایی شدن سیاستاین نهادها به عنوان حلقه واسط بر. قرار گیرد

بدون شک تا زمانی که مجریـان  . کنندو تکلیف مجریان در سطوح ستادي و صف را مشخص می می نمایند

    هـا و هـاي اجرایـی، دسـتورالعمل   هاي عملیاتی و مقررات پایین دسـتی از جملـه آیـین نامـه    از طریق برنامه

توان انتظار داشـت کـه اسـناد باالدسـتی در     هاي ساالنه و کوتاه مدت مکلف نشوند نمیژهها و پرونامهشیوه

  .حوزه حق اشتغال جوانان اجرا شود

  پیشنهادها

بخواهیم راهکارهایی را براي طراحی یک نظام حقوقی مطلوب که معطوف به اجراي صحیح اسـناد   چنانچه

 زیـر پیشـنهاد دهـیم مـوارد    تحقق حق اشتغال جوانان باشـد را   باالدستی مربوط به حق اشتغال و به تبع آن

  :شودتوصیه می

 هـاي کلـی   هاي پنج ساله توسعه، در انطباق با سیاستهاي کلی برنامهبینی بندهایی در سیاستپیش

 .ساله 15هاي آینده در یک افق حداکثر به طور مستمر در برنامه 1391اشتغال ابالغی 

 هـاي  پژوهانه و با لحاظ آیندههاي کلی اشتغال متناسب با مطالعات آیندهبازنگري و اصالح سیاست

 .ساله 15و یا حداکثر  10محتمل پس از یک دوره 

 هاي در انطباق با سیاست "هاي کلی فرابخشی جوانانسیاست"در  بینی موضوع اشتغال جوانانپیش

 .کلی اشتغال

 اي هاي پنج ساله توسعه به گونـه وانین برنامهاشتغال جوانان در ق پیش بینی احکام معطوف به تحقق

 ،هاي کلی اقتصاد مقاومتیسیاست ،هاي کلی اشتغالسیاست ،که انطباق الزم با اصول قانون اساسی

از . هاي کلی فرابخشی جوانان داشـته باشـد  و سیاست هاي پنج ساله توسعههاي کلی برنامهسیاست

 .در حوزه اشتغال تنظیم شده باشد سوي دیگر، بر اساس مطالعات آینده پژوهانه

     اصالح و تقویت ساختارها و نهادها و مقررات الزم براي اجراي قوانین پنج سـاله توسـعه و سـایر

هاي و کمیسیون ، شوراي عالی جوانانقوانین مرتبط با اشتغال از جمله تقویت شوراي عالی اشتغال

 .ملی و ستادهاي اجراي مرتبط با اشتغال جوانان
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  مقرات پایین دستی معطوف به تقویـت حضـور و مشـارکت هدفمنـد و     و تصویب و اجراي تنظیم

ها در اقتصاد کشور در انطباق بـا  مؤثر نهادهاي جامعه مدنی و مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی

 .هاي پنج ساله توسعهاحکام مرتبط با اشتغال در قوانین برنامه

 آموزي، آینده پژوهـی و  توسعه کارآفرینی، مهارتدستی براي ح میانی و فروگذاري در سطومقررات

نگاري و انطباق نظام آموزشی با نیازهاي حال و آینده بازار کـار معطـوف بـه اجـراي احکـام      آینده

 .هاي پنج ساله توسعهمرتبط در قوانین برنامه

 ـ      مقررات ا گذاري الزم براي تقویت ساختارها، نهادهـا و سـازوکارهاي اجرایـی و نظـارتی مـرتبط ب

      هـاي اجرایـی  هـا، و دسـتورالعمل  نامـه اشتغال و کارآفرینی در قالب وضع و اصالح قـوانین، آیـین  

 .ربطذي
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The youth right to employment is one of the youth rights, which belongs to the 
category of economic and social rights and emphasized in some of international 
law document such as the Universal Declaration of Human Rights, International 
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the World Plan of Action 
for Youth to the Year ٢٠٠٠ and beyond and the other international law 
instruments, relating to the youth and development issues. This right also has 
been considered in the main internal law documents such as the Constitution, 
macro policies, the laws adopted by the Parliament (Majlis) and approvals of 
legal legitimated sources. 

In this article which is an applied research and conducted by documentary 
method, the issue of youth right to employment has been studied and analyzed 
in particularly in the Constitution and upstream regulations of national 
development. It also aims at knowing the situation of this right in this part of the 
domestic legal system and recommending the suggestions for achieving the 
proper legal model. 

The research has some founds such as the followings: ١- The youth right to 
employment has been recognized properly in Iran's Constitution and clarified 
more complete in comparison to the Constitution of other countries ٢- The 
youth employment right also has been recognized in the Development Macro 
Policies, in which there is no legal vacuum in the policies .٣- The youth 
employment right has been clarified in the "Act of National ٦th Development 
Plan" in the compliance with the Development Macro Policies. However, 
offering the legal solutions, in which helps to realizing this right has been 
neglected in this Act; the solutions regarding the "employability" and 
supporting the "Venture Capital", which was better to be clarified in later Act. 
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