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پیشگفتار

کتابی که هم اکنون پیش روی شماست گزارشی است که اتحادیه بین المللی 
تأمین اجتماعی )ISSA( به منظور معرفی ده چالش مهم جهانی که نظام های 
با آن ها درگیرند، تهیه نموده است. ده چالش مورد بحث  تأمین اجتماعی 

عبارتند از:
چالشیکم(پرکردنشکافپوشش: با توجه به نابرابری های موجود در 
زمینه دسترسی گروه های خاص به تأمین اجتماعی همانند کارگران اقتصاد 

غیر رسمی، کارگران روستایی، زنان و کارگران خویش فرما.
با  کارگران  از  بسیاری  حیات:  دوره سراسر در نابرابری دوم( چالش
اشکال بسیار متزلزلی از اشتغال مواجه اند. بحران های سال 2007-2008 در 
برخی کشورهای OECD شاهد بروز فزاینده نابرابری و فقر در میان گروه های 

سنی نخست و انباشت رو به افزایش ثروت در بسیاری از جوامع بوده ایم.
نیازها،  روی  بر  جمعیتی  روندهای  جمعیت:  شدن پیر سوم( چالش

هزینه ها و منابع درآمد نظام های تأمین اجتماعی تأثیر می گذارند.
با  اقتصادی  نظام های  در  جوان:  کارگران اشتغال چهارم( چالش
مشخصات جمعیتی جوان تر، غالباً معدود مشاغل شایسته نوپا، تکافوی خیل 

عظیم داوطلبان جدید بازار کار را نمی کند.
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درحال  کار  دنیای  دیجیتالی:  اقتصادهای و کار بازارهای پنجم( چالش
دگرگونی است و سیستم های تأمین اجتماعی نیز ناگزیر از تغییرند.

ریسک های  و  چالش ها  بلندمدت:  مراقبتهای و سالمت ششم( چالش
مراقبت های بهداشتی و بلندمدتی که سیستم های تأمین اجتماعی با آنها مواجه اند، 
رو به افزایش هستند؛ به رغم تحوالت بهداشتی، نابرابری در دستاوردهای بهداشتی 

همچنان به عنوان یک چالش مطرح است.
چالشهفتم(ریسکهایجدید،شوکهاورخدادهایحاد: ابتکارات جدید 
در تأمین اجتماعی -در شرایط نامطمئن جهانی، نظام های اقتصادی و جوامع- 
در معرض رخدادهای شدید و شوک های پیش بینی ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، مهاجری و زیست محیطی هستند.
چالشهشتم(حمایتازکارگرانمهاجر: وجود بیش از یک میلیارد مهاجر 
داخلی و بین المللی در سراسر جهان و تعدد و تنوع بسیار باال در ملیت کارگران 

مهاجر، چالش های اجرایی را در سیستم های تأمین اجتماعی به وجود می آورند.
چالشنهم(گذارتکنولوژیکی: فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( نقشی 
استراتژیک در پیاده سازی برنامه های تأمین اجتماعی، ایجاد بهبود در عملکرد و 

کیفیت خدمات راهبردی تأمین اجتماعی ایفاد می کنند.
اجتماعی،  تأمین  از  عمومی  درک  عالیه:  عمومی انتظارات دهم( چالش
نمای  تأمین اجتماعی  راهبردهای  است.  عمومی  راهبری  برای  مهمی  شاخص 
مهمی از حکمرانی به ویژه در دوره های بحرانی زندگی مردم محسوب می گردد.

در این گزارش، برای هر یک ازاین چالش ها، توضیحاتی در بخش های مختلف 
ارائه شده و همچنین راهکارهایی برای غلبه بر چالش های مورد اشاره پیشنهاد 
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گردیده است.
بازنشستگی  از زحمات همکاران در مؤسسه راهبردهای  ضمن سپاس 
صبا که زمینه ترجمه و انتشار این کتاب را فراهم کردند، شایسته است از 
مترجمان این گزارش سرکارخانم حاجی قربانی دوالبی و جناب آقای طاهری 
بهروز قدردانی شود. امید است انتشار این گزارش زمینه مناسبی را برای 
گفت وگوهای راهبردی و راهگشا در حوزه بسیار مهم و تعیین کننده رفاه و 

تأمین اجتماعی فراهم آورد.

محمدعلیابراهیمزاده

رئیسهیأتمدیرهمؤسسهراهبردهایبازنشستگیصباو

معاونفنیصندوقبازنشستگیکشوری
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دیباچه
ــن  ــی، در باالتری ــن اجتماع ــت از تأمی ــی حمای ــطوح جهان ــون س هم اکن
حــد خــود قــرار دارد و دامنــۀ پوشــش آن، همچنــان در حــال افزایــش 
ــن  ــی، تأمی ــری متعال ــوی و راهب ــی ق ــد سیاس ــاس تعه ــر اس ــت. ب اس
ــان،  ــق جه ــام مناط ــع را در تم ــر و جوام ــا را تغیی ــی زندگی ه اجتماع

شــکل می دهــد.
جامعــۀ جهانــِی کارشناســان و متخصصــان تأمیــن اجتماعــی، 
 ،)ISSA( انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی به عنــوان اعضــای 
ــور  ــی، به منظ ــن اجتماع ــتر تأمی ــترش بیش ــظ و گس ــه حف ــد ب متعه
ــال  ــرای س ــد، ب ــل متح ــازمان مل ــدار س ــعۀ پای ــداف توس ــل اه تحصی
2030 هســتند. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف واال، شناســایی و درک 
ــی و بســط  ــز پیش بین ــا مواجــه هســتیم و نی ــا آن ه ــه ب ــی ک چالش های

واکنش هــای مناســب، ضــرورت دارد.
ــا هــدف معرفــی ده چالــش  انجمــن بین المللــی تأمیــن اجتماعــی ب
ــد،  ــا آن هــا مواجه ان مهــم جهانــی کــه سیســتم های تأمیــن اجتماعــی ب
مبــادرت بــه تهیــۀ گــزارش حاضــر کــرده اســت. ایــن گــزارش مبتنــی 
بــر پژوهش هــا و رایزنی هــای بیــش از 280 بخــش دولتــی و مؤسســات 

تأمیــن اجتماعــی در سراســر جهــان اســت.
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ده چالــش مذکــور، چارچــوب مباحــث مطرح شــده در مهم تریــن رخــداد 
ســه ســاالنۀ تأمیــن اجتماعــی گردهمایــی جهانــی تأمیــن اجتماعــی در ســال 

2016 را تنظیــم می کننــد.
گــزارش حاضــر، ضمــن اینکــه درک بهتــری از شــرایط در حــال تغییــر 
واکنش هــای  از  نمونه هــای جالبــی  ارائــه می کنــد،  اجتماعــی  تأمیــن 
ــا چالش هــای  ــۀ مؤسســات عضــو ISSA را به منظــور تعامــل موفــق ب نوآوران

ــد.  ــم می کن ــده، فراه یادش
ــی، ضــرورت توســعۀ بیشــتر  ــن اجتماع ــت تأمی باوجــود چشــم انداز مثب
ــات  ــوی مؤسس ــب از س ــای مناس ــیوه ها و راهکاره ــا، ش ــهیم نوآوری ه و تس
تأمیــن اجتماعــی، به منظــور مقابلــه بــا چالش هــای کنونــی و آتــی، مشــهود 
ــازی  ــرم ممت ــریک و پلتف ــور، ISSA ش ــن منظ ــت. بدی ــر اس و اجتناب ناپذی

ــود. ــوب می ش محس
ــت  ــبب تقوی ــد و س ــش باش ــوق و الهام بخ ــزارش مش ــن گ ــدوارم ای امی

ــود. ــرد ISSA ش ــن منحصربه ف ــل در انجم ــتر تعام بیش
 

Hans-Horst Konkolewsky

دبیرکل

چالشیکم
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تأمین اجتماعی، به عنوان حقی فراتر از حقوق اولیۀ انسانی، طیف وسیعی از چالش های 
اقتصادی اجتماعی را موردتوجه قرار داده و منجر به انعطاف پذیری بیشتر جامعه شده 
است. این امر به ویژه زمانی آشکارتر می شود که پوشش آن کافی و جامع باشد. دسترسی 
به تأمین اجتماعی در سطح جهان، تاکنون به این میزان نبوده و فقر شدید به اندازۀ 
قابل توجهی، کاهش یافته است. چنان که در اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد، 
برای سال 2030 تأکید شده است، ازجملۀ تعهدات دولت ها، گسترش پوشش برای 
تمام ملت هاست؛ همچنان که در ترویج سطوح ملی حمایت های اجتماعی موردنظر 

سازمان بین المللی کار نیز، دیده شده است.

شــکاف پوششــی تأمیــن اجتماعــی، در حــال پــر شــدن اســت. پیشــرفت هایی 
در آفریقــا، قــارۀ آمریــکا و به ویــژه در آســیا و اقیانوســیه، صــورت گرفتــه 
اســت. در ســطح جهانــی، چالــش باقی مانــده بــرای راهبــران تأمیــن اجتماعــی و 
سیاســت گذاران، لــزوم توجــه کامــل بــه نابرابری هــای موجــود در زمینــۀ دسترســی 
ــتایی،  ــران روس ــمی، کارگ ــاد غیررس ــران اقتص ــد کارگ ــاص، همانن ــای خ گروه ه
ــه  ــا، ب ــن چالش ه ــی اســت. ای ــن اجتماع ــه تأمی ــا، ب ــران خویش فرم ــان و کارگ زن

پرکردنشکافپوشش
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ــتمر،  ــور مس ــه به ط ــت ک ــه اس ــد وج ــی، دارای چن ــاوت مل ــرایط متف ــل ش دلی
ــد. ــر می کنن تغیی

عوامل اثرگذار در گسترش پوشش تأمین اجتماعی، شامل موارد زیر است:
سطح توسعۀ اقتصادی ملی؛ ●
ثبات سیاسی؛ ●
بالندگی و قلمرِو قانونی سیستم تأمین اجتماعی ملی؛ ●
بازارهای کار ملی؛ ●
اندازۀ نظام های اقتصاد سنتی یا روستایی در مقابل اقتصاد رسمی مبتنی بر دستمزد؛ ●
کارایی سیستم مالیاتی و مکانیسم های جمع آوری )وصول( حق بیمه ها؛ ●
سطح شهرنشینی؛ و ●
جغرافیا. ●

ــرای پرداخــت  ازآنجاکــه تمامــی کارگــران و شــهروندان، از درآمــد پایــداری ب
ــن  ــد نیســتند؛ بهتری ــی بهره من ــن اجتماع ــای تأمی ــه برنامه ه ــوط ب حق بیمــۀ مرب
راه حــل ممکــن، گســترش دامنــۀ پوشــش بــا تأمیــن مالــی از طریــق مالیات اســت.

ــاظ  ــت لح ــد به دق ــر، بای ــه ای از تدابی ــی ها، مجموع ــاذ خط مش ــگام اتخ هن
ــت  ــروری اس ــه، ض ــت حق بیم ــویق پرداخ ــور تش ــه، به منظ ــرای نمون ــوند؛ ب ش
ســطوح مزایــای نقــدی مشــارکتی و غیرمشــارکتی، به حــد کافــی، نســبت به هــم 
متمایــز باشــند. مشــوق های دیگــری نیــز می بایســت در طراحــی برنامه هــا 
گنجانــده شــوند؛ به ویــژه فرایندهــای راهبــری کــه دسترســی و رعایــت قوانیــن را 
ــروز رفتارهــای  تســهیل می کننــد. اقدامــات تأدیبــی بایــد به نحــوی مناســب، از ب

ــد. ــت کنن ــی، ممانع ــن اجتماع ــای تأمی ــتفاده از برنامه ه ــه و سوءاس متقلبان
تجــارب اخیــر حاکــی از قابلیــت وصــول و مقرون به صرفــه بــودن پوشــش 
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ــالمتی از  ــای س ــت و مراقبت ه ــرای حمای ــژه ب ــی، به وی ــن اجتماع ــی تأمی همگان
ســالمندان اســت. ایــن امــر در کشــورهایی بــا ســطوح گوناگــون توســعۀ اقتصــادی، 
ــا ترکیــب هوشــمندانۀ  ــد ب ــن اجتماعــی می توان محقــق شــده اســت. پوشــش تأمی
برنامه هــای مشــارکتی اجبــاری، برنامه هــای مشــارکتی یارانــه ای، برنامه هــای تأمیــن 
مالــی از طریــق مالیــات، برنامه هــای داوطلبانــه و مزایــای غیرنقــدی، گســترش یابــد.

چالش هایگسترشدامنۀپوشش
ــات  ــوق و ثب ــاوی حق ــی، تس ــت، کارای ــود کفای ــا بهب ــان ب ــدت، هم زم در بلندم
برنامه هــا، موضــوع برقــراری تــوازن مناســب میــان طرح هــای مشــارکتی و 
ــورد  ــژه در م ــر، به وی ــن ام ــود. ای ــوب می ش ــش محس ــک چال ــارکتی، ی غیرمش

دارد. مصــداق  آســیب پذیر،  و  محــروم  گروه هــای 
بــرای کمــک بــه گســترش دامنــۀ پوشــش، وجــود نگرش هــای مثبــت میــان 
کارگــران و کارمنــدان دربــارۀ ارزش هــای سیســتم های تأمیــن اجتماعــی، ضــروری 
اســت. به منظــور تضمیــن تســاوی حقــوق جمعیــِت زیــر پوشــش و تأمیــن مالــی 
ــی از  ــای اجتماع ــه در برنامه ه ــل و منظــم حق بیم ــی، پرداخــت کام ــای کاف مزای
ــی، ضــروری اســت. تضمیــن پایــش و  ــا هــدف حفــظ ثبــات مال ــوع بیمــه ای، ب ن
ــرای  ــد، ب ــای قدرتمن ــت نهاده ــتیبانی و حمای ــد پش ــا، نیازمن ــال حق بیمه ه اعم
ــن،  ــت. همچنی ــت حق بیمه هاس ــه پرداخ ــان ب ــران و کارفرمای ــی کارگ ــزام قانون ال
ــا  ــه تأمیــن اجتماعــی، شناســایی مزای ــرای پیوســتن ب ــراد ب به منظــور تشــویق اف
و معایــب احتمالــی مؤثــر از نظــر کارگــران، پیــش از انتخــاب مشــارکت، حیاتــی 
اســت. ایــن موضــوع دربــارۀ کارگــران شــاغل در اقتصــاد غیررســمی و روســتایی، 
ــه عبارتــی، تأمیــن اولویت هــا و نیازهــای ایــن گــروه از  مصــداق بیشــتری دارد. ب
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ــان  ــمول آن ــهیل ش ــرای تس ــری الزم، ب ــای راهب ــی فراینده ــران و پیش بین کارگ
ضــرورت دارد.

ــخصی  ــۀ ش ــص شناس ــش، تخصی ــۀ پوش ــترش دامن ــی گس ــد عملیات در فراین
ــت  ــن مدیری ــی( و تضمی ــن اجتماع ــمارۀ تأمی ــال، ش ــرای مث ــرد )ب منحصربه ف
ــت  ــخصی، جمعی ــه های ش ــت. شناس ــی اس ــتین گام اساس ــت، نخس ــی هوی آت
ــد؛  ــد می کن ــی، توانمن ــن اجتماع ــا سیســتم تأمی ــل ب ــرای تعام ــر پوشــش را ب زی
درنتیجــه، دسترســی عادالنــه ای را، حداقــل بــه ســطوح ملــی حمایــت اجتماعــی، 
ــه  ــی ب ــدی و دسترس ــت درآم ــامل حمای ــور ش ــطوح مذک ــازد. س ــن می س ممک

ــت.  ــروری اس ــتِی ض ــای بهداش مراقبت ه
ــی  ــتیبانی از یکپارچگ ــن پش ــخصی، ضم ــه های ش ــت شناس ــر اس ــایان ذک ش
ــن  ــار ای ــد. انتظ ــر می کن ــز میس ــی را نی ــی و بین الملل ــی مل ــا، هماهنگ طرح ه
اســت کــه حداقــل پوشــش جهانــی، به طــور تصاعــدی، گســترش یابــد و حمایــت 
ــۀ  ــول چرخ ــازار کار و در ط ــدۀ ب ــرات عدی ــال مخاط ــی را در قب ــع و کامل جام
زندگــی، فراهــم کنــد. طرح هــا مکلــف بــه تضمیــن قابلیــت پیش بینــی، کیفیــت، 

ــد. ــای مذکورن ــال حمایت ه ــی انتق ــت و توانای کفای
ــرای  ــی ب ــات، حت ــری و خدم ــت راهب ــا و کیفی ــت مزای ــت کفای ــظ و تقوی حف
ــِم  ــاد مه ــی ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD(1، از ابع اقتصــاد غن
ــای  ــیاری از خانواده ه ــای بس ــال، مزای ــرای مث ــوند؛ ب ــوب می ش ــش محس پوش
ــای  ــت اندوخته ه ــه کفای ــت ب ــورها می بایس ــت. کش ــه اس ــش یافت ــی افزای اروپای
فعلــی در حــوزۀ مراقبــت بلندمــدت، توجــه داشــته باشــند. بــرای مقابلــۀ مناســب 
بــا ریســک ها، مزایــای نقــدْی پیش بینــی و تعبیــه شــده اند کــه متأســفانه کفایــت 

1. Organization for Economic Co-operation and Development
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الزم را در ارائــۀ پوشــش موردنظــر، ندارنــد. ضــروری اســت مزایــا ضمــن پرداخــت 
ــور منظــم و مناســب،  ــی، به ط ــای زندگ ــا هزینه ه ــگام ب ــگام و هم ــح، به هن صحی
تعدیــل و تنظیــم شــوند. البتــه، از ســال 2007 تــا 2008، همــواره چنیــن نبــوده 
اســت و صرفــاً در برخــی از کشــورها، شــاهد تعدیالتــی مــوردی و نارســا بوده ایــم.

ــۀ  ــند. در ده ــده باش ــد پیچی ــی مناســب، می توانن ــت درمان ــای مراقب چالش ه
گذشــته، دسترســی بــه حمایــت بهداشــتی بــرای 1/5 میلیــارد نفــر فراهــم شــد؛ 
ــد. کشــورهای  ــن، از حمایت هــای مذکــور محــروم بوده ان ــرادی کــه پیــش از ای اف
عضــو اتحادیــۀ آفریقــا، متعهــد بــه حمایــت بهداشــتی شــده اند. بــرای بســیاری از 
کشــورها، ســال 2025، تاریــخ مقــرر بــرای تحقــق بخشــیدن بــه پوشــش بهداشــت 
جهانــی، زیــر نظــر اســتراتژی ملــی حمایــت اجتماعــی محســوب می شــود. انتظــار 
مــی رود بهبــود دسترســی بــه خدمــات مراقبت هــای بهداشــتی، مطابــق بــا کیفیــت 

قابل پیش بینــی، توســط نیــروی کار واجــد شــرایط و کافــی، انجــام گیــرد.

واکنشهابهگسترشدامنۀپوشش
گســترش دامنــۀ پوشــش، اولویــت مهــم جهانــی اســت. ایجــاد هیئــت همــکاری 
ــراه  ــه هم ــدی را ب ــی جدی ــم حمایت ــی، مکانیس ــت اجتماع ــازمانی حمای بین س
ــی  ــت و هماهنگ ــور حمای ــه، به منظ ــه ای و چندجانب ــود منطق ــای موج پلتفرم ه
بین المللــی، مهیــا می کنــد. توافقــات دوجانبــۀ تأمیــن اجتماعــی میــان کشــورها، 
ــن  ــوق تأمی ــال حق ــت انتق ــق قابلی ــن و تصدی ــرای تضمی ــی ب ــی اصل اســناد قانون
ــی  ــعه در برخ ــطح توس ــوند. س ــوب می ش ــران محس ــابی کارگ ــی اکتس اجتماع
و  اجتماعــی  تأمیــن  بــرای  و منســجم تری  اســتراتژیک  نقــش  از کشــورها، 
ــدف  ــد. ه ــا می کن ــی، ایف ــعۀ مل ــتراتژی های توس ــتی در اس ــای بهداش مراقبت ه
ــی و  ــتم های مالیات ــان سیس ــتر می ــاط بیش ــی و ارتب ــاد هم افزای ــی، ایج ــد کل رون
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ــت.  ــی اس ــت اجتماع ــزاران سیاس کارگ
تأمین  لحاظ مدل های  از  قبل  بود که کشورها  تأکید شده  نکته  این  بر  پیش تر 
اجتماعی، ملزم به تحصیل سطحی از توسعۀ اقتصادی اند. شواهد در بسیاری از نظام های 
اقتصادی توسعه یافته، حاکی از صحت نداشتن این ادعاست. در سال های اخیر، کشور 
چین ساالنه هفتادمیلیون نفر را زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار داده است. به طور 
از مکانیسم های  با استفاده  اواخر دهۀ 1990، کشورهای آمریکای جنوبی  از  مشابه، 
مشارکتی و تأمین مالی شده از طریق مالیات، به پیشرفت چشمگیری در پوشش تأمین 
اجتماعی دست یافتند. این امر همراه با پیشرفت در رسمیت بخشیدن به بازار کار، سهم 

قابل توجهی در کاهش نابرابری دستمزدها داشته است.
درحالی که بسیاری از کشورها دامنۀ پوشش را، به ویژه برای مراقبت های بهداشتی 
جهانی، گسترش می دهند، شاهد پیشرفت در ایجاد کف ملی حمایت اجتماعی، از 
طریق بسط دسترسی به انتقاالت نقدی و مستمری های اجتماعی بین المللی هستیم. 
دیگر کشورها پوشش جامع تری را معرفی و ارائه کرده اند؛ برای مثال، اخیراً طرح های 
مزایای بیکاری در کشورهای اردن، مراکش، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، تایلند، 
تونس و ویتنام، ارائه شده اند. موارد مذکور اعتماد به رشد فعالیت اقتصادی رسمی، 

موضوعیت و ثبات سیستم های تأمین اجتماعی را نشان می دهد.
ماهیت درحال تغییر مسیرهای شغلی، ساختارهای  و  کار  بازار  امروزی  روندهای 
خانواده و مسئولیت های مراقبتی، مجدداً این دیدگاه را القا می کند که تأمین مالی از 
طریق حق بیمه های تأمین اجتماعی و نیز درآمدهای عمومی مالیاتی، نقشی اساسی و 
ضرورتاً تکمیل کننده دارد. همچنین، پس اندازهای فردی و خدمات بیمه ای می توانند 
انعطاف پذیری در  از حمایت تأمین اجتماعی را تکمیل کنند.  درآمد رسمی حاصل 
برآوردن نیازهای تأمین مالی بخش تأمین اجتماعی، ضروری است. امروزه، فرایندها و 
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شیوه های راهبری، بسیار منعطف و پویا هستند؛ به ویژه هنگامی که تکنولوژی های سیار 
)موبایل( و پلتفرم های نوین ICT، از آن ها پشتیبانی می کنند. به کارگیری راهکارهای 
کارت هوشمند برای پرداخت حق بیمه ها و مزایا، یا پیشخوان های مدیریتی سیار، با 
هدف بهبود دسترسی، ازجمله مثال های آن است. موارد اشاره شده به همراه اقدامات 
به ویژه در مورد کارگران روستایی و  باقی ماندۀ پوشش،  برای رفع شکاف های  دیگر، 

اقتصاد غیررسمی، ضرورت دارد.
تحوالت مشترک در راهبری تأمین اجتماعی، عبارت از معرفی مراکز واحد خدمات 
طراحی  شامل  تحوالت،  دیگر  است.  جدید  تکنولوژی های  بر  سوار1  خدمات  ارائۀ  و 
خالقانه و تأمین مالی مزایاست که پوشش تأمین اجتماعی را، حتی برای جمعیتی با 
دشواری پوشش، تشویق می کند. دستیابی به پوشش گستردۀ تأمین اجتماعی با ارائۀ 
خدمات مناسب، به عنوان توانمندساز، برای سطوح بهتر پوشش، ممکن به نظر می رسد.

امروزه، پوشش برای جمعیت روستایی، کارگران اقتصاد غیررسمی، کارگران دارای 
قراردادهای کوتاه مدت و کارگران مهاجر، درحال گسترش است. ازجمله اهداف مشخص و 
خاص، گسترش پوشش برای زنان است که اغلب در اشکال بی ثبات اشتغال، فعال هستند.

با  اروگوئه،  آرژانتین و   Monotributo برزیل و سیستم های  SIMPLES سیستم
پرداخت مزایای تأمین اجتماعی به کارگران کم درآمِد خوداشتغال و کارگران غیررسمی، 
پس از پرداخت حق بیمۀ یارانه ای محدود، نشان داد که چگونه خالقیت می تواند پوشش 

را با موفقیت گسترش دهد.
ارائۀ  به  ملزم  به گسترش پوشش، دولت ملی  ابتکارات منتهی  برای همۀ  اساساً 
راهنمایی و چشم انداز است؛ برای مثال، گام های بسیار بلندی که چین و روآندا به منظور 
تأمین  از  بشر  اولیۀ  حقوق  که  است  انتظاری  از  فراتر  برداشته اند،  پوشش  گسترش 

1. Piggybacking 
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اجتماعی دارد. همچنین، نوع جوامعی که این کشورها درصدد ساختن آن هستند 
نیز، یک تصمیم استراتژیک است. خط مشی ها باید به طور مساوی، اهداف وسیع تری 

همچون اشتغال در اقتصاد رسمی و تقویت مبنای مالیاتی را پشتیبانی کنند.
ارزیابی  و  سنجش  به  ملزم  سیستماتیک،  به طور  اجتماعی،  تأمین  راهبری های 
پیشرفت در توسعۀ پوشش اند. این امر باید با یک استراتژی بلندمدت ملی همراه شود 
که مبتنی بر گفتمان اجتماعی، کمپین های اطالع رسانی عمومی و حمایت از »فرهنگ 

تأمین اجتماعی« باشد و تعهد برای نیل به پوشش جهانی را تعریف کند.
چنین تعهدی التزام به سرمایه گذاری در شالودۀ سرمایۀ تأمین اجتماعی، تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات1 و منابع انسانی را ایجاب می کند. این موضوع، درس مهم ناشی 
از تجربۀ اخیر چین است. برای انجام وظیفه ای که از آن ها خواسته شده است یعنی 
گسترش همگانی پوشش راهبری تأمین اجتماعی نیاز به ابزار درست و منابع کافی 

دارد. 

1. ICT: Information and Communication Technology

»ارائۀبهترسرویسها،توانمندسازیبرایسطوحمناسبتِرپوشش
است«.



27پر کردن شکاف پوشش \   

ش
وش

فپ
کا
نش

رد
رک

پ

پوشش جهانی تأمین اجتماعی
درصد جمعیت جهانی با دسترسی به مزایای تأمین اجتماعی

گسترش دامنه پوشش امکان پذیر 
است

مزایای حوادث 
ناشی از کار

مزایای درمانی

گستره نیمه فراگیر )7 شعبه(
فراگیر )جامع( )8 شعبه(
عدم دسترسی داده ها

گستره نیمه فراگیر )7 شعبه(
فراگیر )جامع( )8 شعبه(
عدم دسترسی داده ها

صفر
گستره بسیار محدود )1 تا 4 شعبه(
گستره محدود )5 تا 6 شعبه(

صفر
گستره بسیار محدود )1 تا 4 شعبه(
گستره محدود )5 تا 6 شعبه(

منبع: گزارش حمایت اجتماعی در جهان )2014،15(، سازمان بین المللی کار )2014(

مزایای سالمندی
میلیارد 1/5+ 

افزایش میزان دسترسی افراد به 
حمایت اجتماعی در حوزه سالمت 

طی دهه گذشته 

میانگین رشد ساالنه پوشش 
بازنشستگی در چین

آمایش قانونی برنامه های تأمین اجتماعی )2014(

به سمت پوشش همگانی تأمین اجتماعی
آمایش قانونی برنامه های تأمین اجتماعی )1950(

ISSA اولویت های اعضای

سازمانهای عضو که 
گسترش دامنه پوشش را به 

عنوان چالش اولویت دار در 
نظر میگیرند.

جهان                   %56

آفریقا                   %78

قاره آمریکا          %52

اروپا                     %30

آسیا و اقیانوسیه     %55

منبع: راهبری بیمه اجتماعی وزارت منابع 
انسانی و تأمین اجتماعی چین )2016(

سازمان غیر انتفاعی بین المللی 
Helpage، ایسا

منبع: راهبری تأمین اجتماعی آمریکا/  ایسا، برنامه های تأمین اجتماعی در سراسر جهان 
تلفیق داده ها توسط سازمان بین المللی کار

27پرکردنشکافپوشش\

+%27

منبع: گزارش جهانی ایسا 
)2015(

%33%61%52
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سیستم های تأمین اجتماعی ابزاری مهم برای خلق انسجام اجتماعی، ارتقای مشارکت 
فعال و مقابله با نابرابری ها در جامعه اند. در میان این وظایف، مقابله با نابرابری درآمدی، 
صرفاً یک هدف است. سیستم تأمین اجتماعی، دیگر نابرابری ها همانند عدم تساوی 
جنسیتی در فرصت های شغلی بازار کار، یا دسترسی به خدمات و مراقبت های درمانی 
را نیز مورد خطاب قرار می دهد و افراد را برای کاهش ریسک ها و درک استعداد آنان 

در سراسر دورۀ زندگی، توانمند می کند.

از سیستم های تأمین اجتماعی، گاه به عنوان تور های ایمنی، با هدف پیشگیری 
از فقر، یاد می شود؛ با این استدالل که قرار گرفتن افراْد زیر این پوشش ها، سبب 
مصونیت آنان از فقر می شود. در عین اهمیت این نقش، سیستم های مدرن تأمین 
بارز  هنگامی  به ویژه  موضوع  این  کرده اند.  کسب  بسیاری  دستاوردهای  اجتماعی، 
می شود که سیستم های مذکور با سیستم های ملی مالیاتی، مراکز خدمات بهداشتی، 
بازرسان ایمنی و بهداشت شغلی، خدمات عمومی اشتغال، کارفرمایان، سیستم های 

آموزشی، و خدمات عمومی، تعامل و همکاری کنند.

نابرابریدرسراسردورۀحیات
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با هدف سرمایه گذاری روی عموم  به عنوان کانون های متمرکز،  این سیستم ها، 
مردم و بهره گیری از معیارهای متناسب سرمایه گذاری اجتماعی، ضمن کمک مؤثر 
زندگی، سبب  نابرابری در طول  و  بر مخاطرات  برای چیرگی  افراد  به  قابل توجه  و 
احتساب آنان به عنوان اعضای فعال جامعه می شوند. در بسیاری از جوامع، اهداف 
برنامه های تأمین اجتماعی، نقش قدرتمندی در شکستن چرخۀ فقر  توزیع مجدد 

بین نسلی در خانوارهای آسیب پذیر، ایفا می کند.

چالش هایانسجاماجتماعی
سیستم های قدرتمند تأمین اجتماعی با پوشش گسترده و کافی، به سطوح باالتری 
اعتماد جمعی بیشتری در میان  به تعبیری،  انسجام اجتماعی منتهی می شوند؛  از 
با  اجتماعی،  تأمین  سیستم های  از  بسیاری  اما  می گیرد.  شکل  کشور  مؤسسات 
چالش های متعددی روبه رو می شوند که دست  یافتن به این مهم را دشوار می کند. 
چالش های مالی و سیاسی، برخی از سیستم های مزبور را ناچار به کاهش مقیاس 
برنامه های تأمین اجتماعی می کنند. همچنین، تحوالت بازار کار ممکن است سبب 
تحدید فرصت های کارگران برای مشارکت کامل با برنامه های تأمین اجتماعی و نیز 
کمک فعال به خودشان شود. تلفیق فشارهای مالی با ضرورت »انجام بیشترین کار 
با کمترین مقدار«، شاهد بیشترین کاربرد در هدف گذاری هوشمندانه، برای کمک به 
افراد شناسایی شده به عنوان نیازمندترین مردم، بوده است. در برخی از کشورها، به 

مسئولیت افراد به منظور مدیریت مخاطرات، نقش بیشتری داده شده است.
ازجمله  کشورها،  از  بسیاری  در  مالیات  طریق  از  مالی  تأمین  اندوختۀ  نقش 
برنامه های  در  است.  کرده  کسب  نسبی  اهمیت  یارانه ای،  مشارکتی  برنامه های  در 
بازنشستگی، ارتباطی محکم، به ویژه میان ارزش حق بیمه های پرداخت شده و مزایای 
نقدی دریافتی، وجود دارد. این موضوع در اصل، پاسخی به چالش ثبات مالی ناشی از 
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امید به زندگی طوالنی تر و پیری جمعیت است. تغییر مذکور می تواند موجب کاهش 
نقش توزیع مجدد تأمین اجتماعی شود. هم زمان، افزایش سن بازنشستگی، به منزلۀ 
می شود.  تفسیر  مشارکتی،  برنامه های  در  مادام العمر  مزایای  اندک  حقوق  دریافت 
حضور فزایندۀ سیستم های تأمین اجتماعی در حمایت از توانمندسازی بیشتر افراد، 
از طریق کاربرد وسیع تر معیارهای کنش گرایانه در پشتیبانی از بازار کار، به همراه 
اقدامات بهداشتی پیشگیرانه، پیشرفت مهمی است که مکمل اهداف جهان شمول و 

حمایت از کفایت درآمد است. 
بسیاری از کارگران با اشکال بسیار متزلزلی از اشتغال مواجه اند. از زمان وقوع 
بحران های سال 2007ـ2008، در برخی از کشورهای OECD، شاهد بروز فزایندۀ 
در  ثروت،  روبه افزایش  انباشت  و  نخست  سنی  گروه های  میان  در  فقر  و  نابرابری 
با  باید  باشد،  اجتماعی  انسجام  پویایی  هدْف  چنان که  بوده ایم.  جوامع  از  بسیاری 

تمامی منابع تنش مقابله کرد.

واکنشهادربرابرحمایتازانسجاماجتماعی
بخش های  همۀ  از  حمایت  گرِو  در  اجتماعی  تأمین  سیستم های  پایداری  و  ثبات 
جامعه، به ویژه ضرورت شمول طبقات متوسط است. در بسیاری از کشورها، استفادۀ 
مالی،  ثبات  از  پشتیبانی  اجتماعی، ضمن  تأمین  مالی  منابع  از  هدفمند  روزافزوِن 
نیز  را  آسیب پذیر  گروه های  نیازهای  تأمین  برای  مناسب  واکنش های  انجام  امکان 
به  مثبت  نگرش  و  اجتماعی  تأمین  سیستم های  به  عمومی  اعتماد  می کند.  میسر 
انسجام اجتماعی را می توان از طریق ایجاد توازن و برقراری ارتباط دقیق درخصوص 

ضرورت ثبات مالی، اجتماعی و سیاسی، تحصیل کرد.
پشتیبانی هدفمند از آسیب پذیرترین اقشار، نباید به قیمت انحراف از اهداف واال 
تمام شود. این مهم در تمامی کشورها صدق می کند. در برخی از نظام های اقتصادی 
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همگانی،  فراگیر  یارانه های  هستند،  روبه رو  پوشش  محدودیت  با  که  درحال توسعه 
می شوند؛  جذب  باال  درآمد  با  گروه هایی  طریق  از  سوخت،  مصرف  یارانۀ  همانند 
بنابراین، ارزیابی مستمر عادالنه بودن بروندادهای اقدامات تأمین اجتماعی، ازجمله 

در مورد یارانه ها و حمایت های هدفمند، ضرورت دارد.
انسجام  تداوم  از  پشتیبانی  در  را  واکنش هایی  چه  اجتماعی  تأمین  راهبران 
اجتماعی، می توانند اتخاذ کنند؟ اولویت باید به گسترش پوشش کافی، اعطا شود 
و پس از آن، چالشی که تمامی سیستم های تأمین اجتماعی با آن روبه رو هستند، 
تبدیل تدریجی به سیستمی با پاسخگویی باال، در برابر نیازهای روبه رشد افراد طی 

دورۀ زندگی است.
حمایت های  حداقل  از  بخشی  به عنوان  در حال توسعه،  کشورهای  از  بسیاری 
اجتماعی عمومی، مستمری اجتماعی افراد سالخورده را از محل تأمین مالی مالیاتی 
ایجاد  و  خانوارها  فقر  سطح  کاهش  به  کمک  اقدام،  این  نتیجۀ  می کنند.  جبران 
نیز  و  اظهاری(  خود  شیوۀ  )به  تندرستی  و  سالمتی  در  گسترده تر  مثبت  تأثیرات 
شمول اجتماعی است. در کشورهایی با سطوح باالیی از فقر در میان سالخوردگان، 
زمینه سازی برای پرداخت نقدی منابع مالی به افراد کهن سال از محل مالیات ، این 
داشته  نزدیک تری  تعامل  و جوامع محلی،  بازارها  با  که  آن ها می دهد  به  را  امکان 
زندگی مستقلشان،  از  دارایی هایی کنند که  در  به سرمایه گذاری  مبادرت  و  باشند 
حمایت و پشتیبانی می کند. معموالً پرداخت های نقدی، دارایی ها و امنیت اقتصادی 
افراد را تقویت می کند. این پرداخت ها، ضمن کمک به ساختن اقتصاد محلی، بهبود 
دسترسی به آموزش وپرورش و مراقبت های بهداشتی و تغذیه ای، منجر به پی ریزی 

سطوح باالتری از توانمندسازی و انسجام اجتماعی می شود.
باالتر  و  جمعیت شصت ساله  از  رشدی  روبه  سهم  دارای  کشورهای  کلیۀ  برای 
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یافت.  خواهد  افزایش  اجتماعی،  انسجام  برای  پرداخت هایی  چنین  اهمیت  آن،  از 
پرداخت های نقدی که شوک های غیرمترقبه، همانند تأثیر بالیای طبیعی را تخفیف 

می دهند، غالباً به حفظ انسجام اجتماعی در جامعه، منتج می شوند.
اتخاذ کرد؟ پرداخت  باید  را  اما در مورد گروه های سنی جوان تر، چه سیاستی 
باعث  است،  جوان تر  آسیب پذیر  جمعیتی  گروه های  آن  هدف  که  مشروط  نقدی 
تقویت مشارکت مدنی و انسجام جوامع محلی می شود. این امر، به ویژه در کشورهایی 
دارد. چنین  به خدمات، مصداق  نیز دسترسی  و  نابرابری درآمدی  باالتر  با سطوح 
سرمایه گذاری های اجتماعی به دنبال تفوق و پیشگیری از چرخه های فقر بین نسلی 
است. پرداخت ها به این افراد، به شرط ثبت نام بچه ها در مدرسه یا حضور در معاینات 
سرمایه گذاری   درواقع،  امر  این  ملی،  سطح  در  می شود.  انجام  مستمر،  پزشکی 
کنش گرایانه در نسل های آتی محسوب می شود که با الحاق خدمات عمومی ضروری 
به آن، می توان به کاهش نابرابری ها و ارتقای انسجام و پویایی اجتماعی کمک کرد.

مشروط  نقدی  پرداخت های  جامعه،  جوان تر  گروه های  از  پشتیبانی  به منظور 
معموالً در رشد و تکامل کودکان، سرمایه گذاری می کنند؛ همچنین، برابری جنسیتی 
را از طریق پرداخت بی واسطه به زنان، ترویج می نمایند. در سطح جهانی، اشتغال 
بدون دستمزد زنان در بخش غیررسمی، خوداشتغالی یا کار خانوادگی، به تناسب، 
محتمل تر از مردان است؛ تمایل بیشتر بر مستثنا کردن زنان از برنامه های مشارکتی 
است که نوعاً مزایای بهتری ارائه می کنند. ارائۀ تصویری بهتر از زنان در بسیاری از 
برنامه های تأمین اجتماعی، فرصتی برای تعریف و تبیین پیشرفت پایدار، به منظور 

دستیابی به »تأمین اجتماعی همگانی« و تقویت انسجام اجتماعی است.
بسیاری از اشکال جهانی تأمین آتیه که نوعاً شرایط رفاه کشورهای اروپایی را 
مشخص می کنند یعنی ارائۀ خدمات پشتیبانی به افراد در طول عمر آنان به عنوان 
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عامل های اصلی در تشریح سطوح پایین تر نابرابری و ثبات نسبِی بسیاری از جوامع 
افزایش  با این حال، عوامل متعددی در تشدید دغدغۀ  اروپایی، پذیرفته می شوند. 

سطوح نابرابری، نقش دارند؛ ازجمله:

رشد اشتغال غیراستاندارد؛ ●

تضعیف مقررات کار؛ ●

رکود در رشد دستمزد؛ ●

سطوح باالی بیکاری؛ ●

سطوح باالی سرمایه های آزاد و سرگردان؛ ●

تغییر الگوهای مهاجرت. ●

صرف نظر از حمایت هایی که اقدامات مؤثر بر فعال سازی بازار کار ارائه می کنند، 
این موضوع که چنین روندهایی به درک انسجام اجتماعی در بلندمدت منجر شود، 

در پرده ای از ابهام قرار دارد.
در جست و جو برای یافتن پاسخ های مناسب، تجربیات اخیر رهنمودهایی را ارائه 
می کنند. کاهش میزان شوک های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران های جهانی 
سال  2007ـ2008، در کشورهایی که از مداخالت هدفمنِد مبتنی بر سیستم جامع 
جبران  و  ریسک ها  کنترل  با  است.  جمله  آن  از  کردند،  استفاده  اجتماعی  تأمین 

خسارات واردشده، شاهد حفظ انسجام اجتماعی بوده ایم.
اولویت های  و  موجود  منابع  اجتماعی، محدودیت های  تأمین  برنامۀ  در طراحی 
می کنند.  ایفا  پیشگیرانه  و  کنش گرایانه  اقدامات  در  بیشتری  نقش  ملی،  سیاست 
خاص،  به طور  توان بخشی،  و  اشتغال پذیری  از  پشتیبانی  و  افراد  توانمندسازی 
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همچنین کمک به کنترل هزینه ها، تقویت ثبات تأمین اجتماعی، حمایت از بازارهای 
کار پویاتر، و ترویج زندگی مستقل و فعالیت اقتصادی، ازجملۀ اهداف مترقی اقدامات 

مزبور، محسوب می شوند. 

»ثبات مالی به همراه پایداری اجتماعی و سیاسی، اعتماد عمومی 

به تأمین اجتماعی و درک مثبتی از انسجام اجتماعی را پی ریزی 

می کند«.

به رغم دشواری سنجش دقیق، راهبران تأمین اجتماعی می توانند میزان کامیابی 
از  بسیاری  در  کنند.  ارزیابی  اجتماعی،  انسجام  در  مثبت  مشارکت  برای  را  خود 

کشورها، این امر از طریق گفتمان فراگیر با جمعیت زیر پوشش، انجام می شود.
به عنوان واکنشی عملی، تمامی راهبران تأمین اجتماعی، ملزم به بررسی افکار 
عمومی با درنظر گرفتن دو موضوع اساسی هستند: رابطۀ مزایا و خدمات؛ و نیز کیفیت 
قابل  استنباط از ارائۀ خدمات. با انتظارات عمومی باالتر، تجزیه وتحلیل واکنش ها باید 
و  انجام صحیح  اجتماعی، ضمن  تأمین  تأکید کند که سیستم های  این موضوع  بر 
مناسب وظایف، به تداوم و تقویت انسجام اجتماعی در سطح ملی، کمک می کنند. 
عالوه براین، تجزیه و تحلیل باید با هدف میزان تأثیر مزایا و خدمات در سطوح فقر، 
برای  البته،  شود.  انجام  کار،  بازار  در  فعالیت  و  آموزشی  دستاوردهای  تندرستی، 
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شخصی سازی مزایا و خدمات، باید تالش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
پیام روشن است: پوشش همگانی تأمین اجتماعی الزمۀ انسجام اجتماعی است 
که به نوبۀ خود، ازجملۀ الزامات ضروری برای ایجاد ثبات سرمایه گذاری و کار مطمئن، 

با هدف نیل به جامعه ای قوی تر و ثمربخش تر است.
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انسجاماجتماعی

شکاف جنسیتی پرداخت:
میانگین درآمدهای 

ساالنه جهانی
)مجمع جهانی اقتصاد(

از جمعیت جهان 
مالک 86% ثروت 
جهان می باشند. 

افزایش نابرابری 
درآمدی از اواخر 

دهه هشتاد

)credit suisse(هلدینگ چندملیتی خدمات مالی ،)منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2013(، مجمع جهانی اقتصاد )2015

از جمعیت جهان 
مالک 1 % از ثروت 

جهان می باشند

نابرابریهادرحالگسترشاست

سهمافرادیکهدرفقرمطلقزندگیمیکنند،براساستقسیماتجهانی1981-2012

انتقال)حقوق(اجتماعیریسکنابرابریوفقرراکاهشمیدهد.
نرخ های در معرض فقر، قبل و بعد از انتقاالت اجتماعی )کشورهای عضو جامعه اروپا 2014(

جنوب آسیاجهان
آسیای شرقی و اقیانوسیه )فقط کشورهای درحال توسعه(اروپا و آسیای مرکزی )فقط کشورهای درحال توسعه(آمریکای التین و کشورهای حوزه کارائیب )فقط کشورهای درحال توسعه(

خاورمیانه و شمال آفریقا )فقط کشورهای درحال توسعه( جنوب صحرای آفریقا )فقط کشورهای درحال توسعه(

منبع: بانک جهانی

استفاده از داده های 
2013 به جای 2014

منبع: کمیسیون اروپا / اداره کل آمار )2016(

قبل از انتقال اجتماعی
بعد از انتقال اجتماعی

39نابرابریدرسراسردورۀحیات\
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پیری جمعیت یک حقیقت جهانی است که در کشورهای صنعتی، بسیار بر آن تأکید 
شده است. برای بسیاری از نظام های اقتصادی درحال  توسعه، فرایند پیری جمعیت آغاز 
شده است؛ اما در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرِو درحال گذار جمعیتی، با سرعت 
بیشتری درحال وقوع است؛ این امر چالش های ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. برای 
تضمین ثبات مالی سیستم های تأمین اجتماعی و برآوردن نیازهای افراد در جوامع 
روبه پیری، سیستم های ملی حمایت اجتماعی، مکلف به تکمیل نقش فعاالنۀ خود، 
از طریق تقویت سرمایه گذاری در بهداشت، اشتغال و توانمندسازی، هستند. واکنش 
مناسْب مستلزم وجود سیستم های تأمین اجتماعی هماهنگ است که با استفاده از 

اقدامات خاصی، از افراد در طول حیات آنان، حفاظت و پشتیبانی کنند.

افزایش بی سابقۀ امید به زندگی، به همراه نرخ روبه کاهش زادوَولد، ساختار جمعیتی 
را به میزان قابل توجهی متأثر کرده است. تا سال 2050، سهم جهانی افراِد دارای شصت 
سال و باالتر، از 11/7 درصد کنونی به 21/1 درصد، افزایش خواهد یافت. همچنین، 
انتظار می رود تعداد سالمندان دارای هشتاد سال و باالتر، در همین دورۀ زمانی، رشد 
پیدا کند. به عالوه، ساختار جمعیتی کهن ساالن، با افزایش مستمر نسبت سالمندان 
دارای هشتاد سال و باالتر، درحال تغییر و دگرگونی است. چنین روندی را غالباً در 

پیرشدنجمعیت
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کشورهای کمتر توسعه یافته، شاهد هستیم.
در حال حاضر، 66 درصد از جمعیت سالمند، در کشورهای درحال توسعه زندگی 
می کنند که این رقم تا سال 2050، به 80 درصد افزایش خواهد یافت. در سال 2015، 
بالغ بر 901 میلیون فرد سالخوردۀ دارای شصت سال و باالتر، وجود داشتند. این رقم 
در سال 2050، به 2/1 میلیارد نفر خواهد رسید که قارۀ آسیا دوسوم از این افراد را در 

خود جای خواهد داد.
منابع  مراقبت  درمانی،  نیازهای  و  اجتماعی  تأمین  بر  روندهای جمعیتی  چنین 
درآمدی و هزینه ها تأثیر می گذارد. پیر شدن جمعیت منجر به تنزل نسبی سطوح 
حق بیمه ها و افزایش هزینه ها می شود. همچنین، به منظور حفظ سطوح تولید اقتصاد 
افزایش بهره وری و بهبود  با  ملی، ضروری است تقلیل نسبت جمعیت در سن کار، 

سطوح مشارکت نیروی کار رسمی، جبران شود.
در بسیاری از نظام های اقتصادی، رشد مشارکت کارگران زن مؤید این نکته است 
که نرخ های اشتغال رسمی زنان در مقایسه با مردان، همچنان پایین مانده است. افزایش 
نرخ  اشتغال زنان منجر به تقویت نتایج کار در جوامع رو به پیری می شود و مبنایی را 
برای رشد و توسعۀ بیشتر اقتصادی فراهم می کند؛ همچنین، سهم قابل توجهی را در 

ثبات سیستم های تأمین اجتماعی، به ویژه طرح های بازنشستگی، مهیا می کند.

چالشسالمندی
مالی  ثبات  تضمین  از  عبارت  پیِش رو  چالش  جمعیت،  پیری  روند  با  مواجهه  در 
نیازهای رو به رشد و تمهید  برآوردن  با هدف  اجتماعی است که  تأمین  سیستم های 
اقناع  به منظور  همچنین،  شده اند.  تنظیم  درآمد،  امنیت  و  خدمات  از  کافی  سطوح 
مطالبات عدالت بین نسلی، فراهم سازی امنیت درآمدی و مراقبت های موردنیاز برای 

سالمندان، باید با سرمایه گذاری در نسل های جوان تر متوازن شود.
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که  هستند  ویژه ای  چالش های  کار،  بازار  فزایندۀ  تحرک  و  پویاتر  زندگی  دورۀ 
با هدف تبیین اشتغال خطی  بازنشستگی قدیمی طراحی شده  بسیاری از طرح های 
پایدار و ساختار خانواده محور، با آن ها مواجه اند. ما شاهد تغییر نگرش ها به سوی مفاهیم 
بازنشستگی و »سالخوردگی«، از طریق جایگزینی سنین بازنشستگی با سنین منعطف 

بازنشستگی، در بسیاری از کشورها بوده ایم.
واکنش ها به بروز رو به رشد شرایط وخیم بهداشتی، با هدف تضمین وجود سیستم های 
مراقبت های بهداشتی پایدار و در دسترس، ضروری است. مقابله با عامل های مخاطره آمیز 
و  است  نوین  رویکردهای  مستلزم  زندگی،  سبک  و  شیوه  تحول  با  مرتبط  بهداشتی 

پیشگیری و مداخلۀ به موقع در زمینه های گوناگون را ایجاب می کند.
دسترسی  پوشش،  افزایش سطح  و  روبه ارتقا  سیاسی  تعهد  به رغم  مهم،  موضوع 
نداشتن بخش معتنابه ای از جمعیت جهان به حمایت کافی تأمین اجتماعی است. برای 
برخی از کشورهای درحال توسعه، ممکن است پیر شدن جمعیت با فقدان مقررات 
تأمین اجتماعی جامع، همراه شود. خطر فقر در سالمندی، چالش اساسی بسیاری 
به منظور  بیشتر،  اقدامات  به  نیاز  از  حاکی  جمعیتْی  پیش بینی های  کشورهاست.  از 
گسترش و بهبود کفایت پوشش است. محتماًل چالش های مراقبتی برای مراقبت های 
مراقبت  شد.  خواهند  تشدید  رسمی،  مراقبتی  سیستم های  و  غیررسمی  خانوادگی 
درمانی بلندمدتی را که از طریق حق بیمه های بیمۀ اجتماعی تأمین مالی می شوند، 

صرفاً می توان در کشورهایی به تعداد انگشتان یک دست، پیدا کرد.

واکنش هابهجهاندرحالپیرشدن
را  اجتماعی  تأمین  سیستم های  محوری  پارامترهای  تکامل  کنونی،  اصالحات  روند 
نشان می دهد. نظر به پیر شدن جمعیت و چالش های پایداری تحمیلی بر سیستم  های 
بازنشستگی، افزایش سنین بازنشستگی، عالوه بر کشورهای OECD، در کشورهایی با 
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درآمد متوسط نیز متداول است. همچنین، هدفمند کردن خدمات و مزایای تأمین 
اجتماعی رو به فزونی است. کاهش نرخ باروری، عاملی در پیر شدن جمعیت محسوب 
می شود. به عنوان واکنشی نسبی، مزایای تأمین اجتماعی می تواند از تالش برای افزایش 
جمعیت  دارای  که  روبه پیری  کشورهای  در  کند.  پشتیبانی  و  حمایت  زادوَولد  نرخ 
پیش بینی شدۀ روبه کاهش )در غیاب خالص مهاجرت ورودی( هستند، ضروری است به 
مداقه در سیاست های مترقی خانوادگی، ارجحیت داده شود؛ ازجملۀ این سیاست ها، 
پشتیبانی مالی با هدف تسهیل مراقبت از کودکان و فرصت های هم ترازی والدین )برای 
پدران و مادران( است. تجارب فرانسه و روسیه حاکی از این است که چنین اقداماتی 

می تواند در افزایش نرخ زادوَولد، مؤثر باشد.
توسعۀ سیستم های مراقبت  بهداشتی، عالوه بر ساده سازی آن ها با هدف کاهش 
ناکارآمدی، شامل تأکید بر پیشگیری و ترویج بهداشت و ارائۀ خدمات مناسب برای 
افراِد دارای شرایط حاد و نیازهای مراقبتی بلندمدت است. به طور کلی، ضمن تشویق 

خدمات تکمیلی، نقش مسئولیت افراد همچنان افزایش می یابد. 
باوجود اینکه چنین تغییراتی در پارامترهای طرح، می تواند منجر به پس اندازهای 
کوتاه و بلندمدت شود، به تنهایی تکافوی ادارۀ شایستۀ  چالش های کفایت و ثبات ناشی 
از روندهای جمعیتی را نمی کند که ازجمله آموزه های اصالحات اخیر بازنشستگی 

بوده است.
بازنشستگی  از سیستم های  بسیاری  در  مالی  ثبات  به چالش های  توجه  باوجود 
در کشورهای OECD، در برخی از موارد، این موضوع با هزینه کردن کفایت سطوح 
مزایای نقدی، حاصل شده است. اما دربارۀ دغدغه های موجود در زمینۀ نرخ های فقر 
در سالمندی، باید متذکر شد که با نزدیک شدن تعداد زیادی از کارگران شاغل در 
حرفه های غیراستانداد به بازنشستگی، نرخ های مذکور افزایش خواهند یافت. بنابراین، 
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تمایل جهانی به سوی تضمین مناسب تر حداقل درآمد بازنشستگی، برای تمامی افراد 
در سن بازنشستگی، واکنشی صریح محسوب می شود.

فقر در میان زنان سالمند، نیازمند واکنشی اختصاصی است. زنان در مقایسه با 
مردان، با چالش های متعددی در طول حیات کاری خود، مواجه اند که تأثیری منفی بر 
درآمد بازنشستگی آتی آنان دارد. چالش های مذکوْر سطوح پایین تر اشتغال، دستمزد 
کمتر، وقفه های بیشتر در مسیر شغلی، عامل های فرهنگی و ساختاری محدودکنندۀ 
دسترسی به فرصت های ویژۀ اشتغال )صرف نظر از شایستگی تحصیلی(، سطوح باالتر 
مسئولیت های مراقبت از خانواده، طراحی مرد محور برخی از سیستم های بازنشستگی، 
فقدان بی طرفی جنسیتی در پرداخت مقرری ساالنه و نرخ های باالتر طالق را دربر 
ضمن  اجتماعی،  تأمین  راهکارهای  طرح،  پارامترهای  بر  تمرکز  به منظور  می گیرند. 
پشتیبانی از مشارکت بازار کار، فعالیت ها و بهره وری، ملزم به کلی نگری در تحدید 
نیاز به خدمات و مزایا هستند. مواجهه با چالش های حاصل از پیری جمعیت، مستلزم 
تأکیدی قوی  بر اقدامات کنشگرانه و پیشگیرانه از سوی سیستم های تأمین اجتماعی 
طریق  از  جوامع،  و  اقتصادی  نظام های  مردم،  از  پشتیبانی  با  باید  حمایت ها  است. 

سرمایه گذاری مؤثر در بهداشت، اشتغال و توانمندسازی، تکمیل شود.
کاهش  برای  سرمایه گذاری  است.  انسانی  سرمایۀ  از  کلیدی  عنصری  سالمتی 
جوامعی  ایجاد  به  بهداشتی،  مراقبت-های  بهبود  نیز  و  بهداشتی  ریسک  عامل های 
کشورها،  از  بسیاری  در  می شود.  منجر  باال،  بهره وری  با  همراه  فراگیرتر،  و  سالم تر 
بهبود  نیز  و  بهداشت، تشخیص زودهنگام عامل های ریسک  ترویج  افزایش  با هدف 
دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی ساختارمند و هماهنگ، اقداماتی در دست 
اجراست. رویکردهای کنشگرانه و پیشگیرانه همواره برای سیستم های بهداشتی، مهم 
تلقی شده اند؛ اما امروزه، بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته اند تا بدین ترتیب، از رشد 
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بیماری های غیرمسری، ممانعت و آن ها را کنترل کنند.
تعداد رو  به  افزایشی از کهن ساالن، به مراقبت های تمام وقت نیاز خواهند داشت. ارائۀ 
اعتبارات مشارکتی به مراقبان بدون حقوق، باید به عنوان یک واکنش، لحاظ شود. بدین 
ترتیب، نیازهای مراقبتی افراد، پشتیبانی و امنیت درآمد مراقب، در زمان بازنشستگی، 
تقویت می شود. حمایت از مراقبت خانگی، از بار مسئولیت تأمین مراقبت های سازمانی 
افراد،  از  می کاهد. مراقبت در خانه، مزایای روانی قابل توجهی را برای تعداد کثیری 

به همراه می آورد.
حمایت و پشتیبانی از اشتغال و کار، به همان میزان اهمیت دارد. هرچه زمان دوری 
فرد از کار بیشتر باشد، احتمال محرومیت او از بازار کار قوت خواهد گرفت و بدین 

ترتیب، به مزایای بلندمدت تأمین اجتماعی، نیاز خواهد داشت.
به کارگیری اقدامات تأمین اجتماعی با هدف پیشگیری یا کاستن دورۀ غیبت از کار 
درنتیجۀ بیکاری، بیماری یا حادثۀ شغلی، در بسیاری از نظام های اقتصادی توسعه یافته، 
متداول است که از طریق اقدامات حساب شده برای کارگران جوان تر و مسن تر، تکمیل 

می شود.

»روندهایجمعیتیبرروینیازها،هزینههاومنابعدرآمدتأمیناجتماعی،
تأثیرمیگذارند«.
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برنامۀ بازگشت به کار1 در کشور مالزی، با استفاده از رویکرد مدیریتی، به معلوالن 
حوادث ناشی از کار و نیز افراد متقاضی بازنشستگی ازکارافتادگی، به منظور بازگشت به 
کار، کمک می کند. حدود سه چهارم از شرکت کنندگان در این برنامۀ جدید پیشرفته، 

با موفقیت به کار برگشتند.
تأمین اجتماعی می تواند  افراد است. رویکردهای  توانمندسازی  استراتژی بعدی، 
به افراد، برای مدیریت شخصی، مدیریت ریسک و پیشرفت در طول دورۀ زندگی که 
بیش از پیش متغیر شده است، کمک کند. سرمایه گذاری در آموزش ها و استعدادها، با 
هدف کنترل مناسب تِر عامل های ایجاد ریسک بهداشتی، موجب بهبود اشتغال پذیری و 
کاهش ریسک های ناشی از فقر می شود. اقدامات تأمین اجتماعی که از توسعه و ارتقای 
دانش و مهارت ها پشتیبانی می کند، می تواند موجب فعالیت مولد و امنیت باالتر درآمد 

شود که این امر به درهم شکستن الگوی فقر بین نسلی کمک می کند.
نمونۀ چنین اقداماتی شامل ارائۀ برنامه های آموزشی درخصوص تأمین اجتماعی 
بیمۀ  بانک  می شود.  مدارس،  همانند  اجتماعی،  مختلف  در محیط های  ریسک ها،  و 
اجتماعی اروگوئه2 مجموعه ای از دستورالعمل های آموزشی را تهیه و تدوین کرده است 
اطالعات  پذیرفته شده، تشریح می کند.  قالبی  را در  اجتماعی و ریسک ها  تأمین  که 
اطالعات  و  تعامالت  همانند  اختصاصی،  به صورت  افراد،  دربارۀ  اجتماعی  تأمین 
بازنشستگی ارائه شده در سوئد یا ایاالت متحده، به توانمند کردن افراد برای برنامه ریزی 
بهتر بازنشستگی و مدیریت ریسک های مربوط، کمک می کند. نکتۀ حائز اهمیت این 
برنامه ها در  اهداف اصلی  از جملۀ  توانمندسازی و سرمایه گذاری اجتماعی،  است که 
کشورهای درحال توسعه است. برنامۀ بولسا فامیلیای کشور برزیل3، کمک مالی را برای 

1. Return to Work programme
2. Banco de Previsión Social – BPS
3. Brazil’s Bolsa Família programme
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خانواده های فقیر، با شرط حضور فرزندان خانواده در مدرسه و پیروی از برنامه های 
خاص بهداشتی، فراهم کرده است. 

ماهیت سیستم های تأمین اجتماعی، درحال تغییر است. راهبری تأمین اجتماعی، 
ایفا می کند  اجتماعی،  اقدامات سرمایه گذاری  ارائۀ  و  توسعه  در  نقش شایان توجهی 
که سبب توانمندی عموم مردم در کاهش مناسب تر ریسک های بهداشتی، درآمدی 
و اشتغال می شود. البته، این بدان معنا نیست که مردم را به خود واگذار کنند، بلکه 
پشتیبانی از پایداری سیستم به همراه کفایت در جوامِع رو به پیری و حمایت از مردم در 

طول مراحل زندگی، هدف است.
آموزه های سیاست حاصل از راهبری های ملی که جمعیت زیر پوشش آن ها در 
با پروفایل های جمعیتی  موضوع گذارِ جمعیتِی بسیار گسترده هستند، به راهبرانی 
جوان تر، در انتخاب شیوه های مناسب و آمادگی برای مواجهه با پیر شدن جمعیت، 

کمک می کنند.
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نسبت وابستگان سالمند به جمعیت در 
سن کار )64-15( رو به رشد است.

)نسبت(وابستگیسالمندیدر

حالافزایشاست

ASSIاولویتهایاعضای

جهان 61 درصد
آفریقا 79 درصد

قاره آمریکا 71 درصد
اروپا 70 درصد

آسیا و اقیانوسیه 55 درصد

منبع: گزارش جهانی ایسا )2015(

هزینهسالمندیسطوحپیشبینیشدهازمخارجعمومیحقوق
)%GDP(بازنشستگیوسالمت

2100 2050 2015

24.8 21.4 16.4 کشورهایتوسعهیافته

16 10.0 5.5 کشورهایدرحالتوسعه

منبع: صندوق جهانی پول )2015(

جمعیتجهانوطولعمرافراددرحالافزایشاست

2015
2030
2050
2100

3.7 میلیارد
                     8.5 میلیارد                               

            9.7 میلیارد
11.2 میلیارد

11.2میلیاردنفر
جمعیت جهانی پیش بینی شده برای 

سال 2100، که از 7.3 میلیارد نفر در 
سال 2015 فراتر رفته است. 

5+سال
میانگین جهانی امید به زندگی 
بین سالهای 2000 تا 2015 به 

میزان پنج سال افزایش یافته 
است.

 )سازمان بهداشت جهانی(.

395میلیون
تعداد سالمندان 80 سال و باالتر 
بین سال های 2000 و 2050 سه 

برابر خواهد شد
 )سازمان بهداشت جهانی(.

2015
901میلیوننفر
افراد 60 سال و باالتر 

2050
2.1میلیاردنفر

افراد 60 سال و باالتر

منبع: سازمان بهداشت جهانی)2015(، سازمان ملل )2015(
منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

)2015(

%28

%51

2015

2050
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سطوح باالی بیکاری و بیکاری جزئی1 در میان زنان و مردان جوان، یک چالش جهانی است. 
واکنش های هماهنگ راهبری های تأمین اجتماعی، خدمات اشتغال عمومی و مؤسسات 
تعلیم و تربیت، می توانند به بهبود اشتغال پذیری و کاهش سطوح بیکاری، بیکاری جزئی 
و رکود، کمک کنند. به منظور تحقق این اهداف، سیستم های تأمین اجتماعی درصدد 
عبور از نقش مرسوم خود، به عنوان ارائه کنندۀ حمایت های درآمدی، هستند. با توجه به 
دسترسِی فقط یک دهم نیروی کار جهانی به حمایت های بیمۀ بیکاری، گسترش سالم 

بازارهای کار رسمی، همچنان یک چالش محسوب می شود.

پیچیده ای  تا 24 سال( چالش های   15( از کشورها، جمعیت جوان  بسیاری  در 
برای سیستم های تأمین اجتماعی به وجود آورده اند. کارگران جوان در مقایسه با دیگر 
گروه های سنی، در ورود به اشتغال رسمی پایدار، دارای مشکالت فراوان اند. بیش از 
دوپنجم کارگران جوان سراسر جهان، مشاغل شایسته ندارند. در برخی از بازارهای 
کار، در سطح ملی، کارگران جوان به طور قابل مالحظه ای، در اقتصاد غیررسمی فعالیت 
می کنند و در دیگر بازارها، اغلب شاهد  فعالیت نداشتن و بیکاری آنان هستیم. کارگران 

1. هــرگاه نیــروی انســانی موجــود در یــک کشــور، ناحیــه، یــا صنعــت، به طــور کامــل مورداســتفاده قــرار 
نگیــرد، یــا وقتــی ســاعات کار کارگــران، کمتــر از ســاعات معمــول کار باشــد. م.

اشتغالکارگرانجوان
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جوان بیکار به مزایای تأمین اجتماعی، مطلقاً دسترسی ندارند. برخی از آنان نیز ممکن 
مباحثات  کنند.  سپری  تمام وقت،  آموزشی  دوره های  در  را  طوالنی تری  زمان  است 
اروپایی حاکی از این امر است که برخی از افراد جوان، به ویژه زنان، درحال تحصیل، 
اشتغال یا آموزش نیستند. همچنین، مشخص شده است که رکودهای اقتصادی تأثیر 
بیشتری بر نرخ های اشتغال در میان کارگران جوان، در مقایسه با کارگران مسن تر 
دارند. بحران های جهانی سال 2007ـ2008 که طی آن بسیاری از کارگران جوان، 
شغل خود را ازدست دادند و این مسئله به سطح بی سابقه ای در جنوب اروپا رسید، 
داللت بر این امر دارد. اگرچه اقتصاد جهانی پس از آن مجدداً تقویت شد، در بسیاری از 
کشورها، رشد مجدد با نرخ قابل مقایسه ای از ایجاد شغل، همراه نبوده است. نظام های 
اقتصادی متعددی شاهد تداوم سطوح بیکاری بلندمدت و روند آزاردهندۀ رشد بیکاری 

بوده اند.

چالشهایبازارکاروکارگرانجوان
در میان کشورها، اولویت های سیاستی، با توجه به کارگران بیکار، متفاوت است. در 
موقعیت هایی با نرخ باالی بیکاری و پیری جوامع، برقراری تعادل  از سوی سیستم های 
تأمین اجتماعی، ضرورت دارد. چالش پایداری مالِی پیِش روی برخی از سیستم های 
کارگران مسن تر  فعالیت طوالنی تر  تداوم  بر  به طور جانب دارانه ای،  اجتماعی،  تأمین 
تأکید می کند. البته، متعادل سازی این گزینه از طریق اتخاذ اقدامات گوناگون، برای 
مساعدت ورود کارگران جوان تر به بازار اشتغال، در برخی از نظام های اقتصادی، چالش 

محسوب می شود.
در نظام های اقتصادی با مشخصات جمعیتی جوان تر، غالباً معدود مشاغل شایستۀ 
نوپا، تکافوی خیل عظیم داوطلبان جدید بازار کار را نمی کند. فرصت های شغلی مناسب 
برای کارگران جوان با تحصیالت بهتر، همچنان در برخی از مناطق، همانند شمال آفریقا 
و شرق مدیترانه، نادر هستند. پذیرش فرصت هایی با بازده پایین در اقتصاد غیررسمی، 
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می تواند ازجملۀ راهکارهای جایگزین باشد. مهاجرت به رغم خسارت های هنگفت آن به 
پتانسیل نظام های اقتصادی درحال توسعه، می تواند واکنش حساب شده ای برای بعضی 
از کشورها به شمار آید. در برخی مناطق، بیکاری در میان زنان، به طور قابل توجهی 

باالتر است.
پیامدهای بلندمدت تأمین اجتماعی ناشی از سطوح باالی بیکاری جوانان، همچنان 
موردبحث است. شکاف های شغلی، امکان تحقق حقوق کامل بازنشستگی مشارکتی 

کلیۀ کارگران را تحت الشعاع قرار می دهد.
چالش بعدی، به ویژه برای کارگرانی با دستمزد پایین، این است که طرح های بازنشستگی 
متعددی مبادرت به کاهش نقش توزیعی خود و ارتباط قوی میان حق بیمه های افراد و 
مزایای آتی کرده اند. دوره های مشارکتی کوتاه تر توأم با حق بیمه های پرداختی براساس 
درآمدهای پایین تر، منجر به مستمری های بازنشستگی کمتری می شود. به عالوه، جمعیت 
جوان، مصرف کنندگان مهمی در نظام های اقتصادی ملی به شمار می آیند و مصرف آنان 
محرک های مهم اقتصادی را طرح ریزی می کند. تداوم شمار زیاد کارگران جوان نیمه بیکار 

یا بیکار، موجب محدودیت در رشد و فعالیت اقتصادی می شود.

پاسخبهنیازهایکارگرانجوان
مزایای متعلق به افراد در سن کار، معموالً توسط کارگران تأمین مالی جزئی می شود 
)عمدتاً مزایای بیکاری(. درحالی که ترغیب این اقدامات اهمیت دارد، چنین رویکردی 
بین  اغلب  که  را  افرادی  به ویژه  را جریمه می کند؛  منقطع  کاری  سابقۀ  دارای  افراِد 
اقتصادی،  ناامنی  متعدد  اشکال  قبال  در  متعارف  واکنش  جابه جا می شوند.  مشاغل 
پشتیبانی درآمد تأمین مالی شدۀ حاصل از مالیات است. اما تجربه حاکی از آن است 
که چنین اشکالی از حمایت، کمتر بر کارگران تمرکز دارد و غالباً جوان ترین و پیرترین 

گروه های آسیب پذیر جوامع را هدف گذاری می کند.
در سراسر جهان، از هر ده کارگر، یک کارگر به برخی از انواع بیمۀ بیکاری دسترسی 
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دارد. به رغم این موضوع که کسور در بودجه های اجتماعی، سبب تضعیف برخی از 
در کشورهای  پوشش  غالباً  است،  اخیر شده  در سال های  بیکاری  اقدامات حمایتی 
بیشتر توسعه یافته، باالتر است که عاملی برای ارتقای انگیزه در جست وجوهای شغلی، 

با پیش فرض قابلیت دسترسی به کار شایسته است.
پیشرفت  هایی به منظور حمایت بیشتر از کارگران، انجام شده است. در سال های 
برنامه های مزایای بیکاری را  بار، کشورهایی در آفریقا و آسیا،  اخیر، برای نخستین 
برقرار کرده اند. برنامه های مذکوْر اساسی اند و اجرای آن ها باید امنیت را برای کارگران 

در هنگام گذار از بیکاری، فراهم کند.
با هدف تأثیر بیشتر، کلیۀ برنامه های جدید بیکاری، ملزم به لحاظ نیازهای مشخص 

گروه های خاص کارگران، به ویژه زنان و مردان جوان تر، هستند.
به موقع بودن واکنش ها یک ضرورت است؛ زیرا واکنش سریع محتماًل منجر به 
بازگشت زودتر کارگر به اشتغال می شود. بسیاری از طرح های تضمین )شغلی( جوانان 
در اروپا که دسترسی به آموزش یا اشتغال را مهیا می کنند، با هدف مداخله برای حفظ 

حقوق آنان، در سه ماهۀ اول بیکاری، طراحی شده اند.
از سال 2013، اتحادیۀ اروپا از معرفی طرح تضمین جوانان، برای همۀ افراد جوان 
تا 25 سال، حمایت می کند. هدف از این طرح، تمهید شغل مناسب، آموزش مستمر، 
کارآموزی یا کارورزی در طی چهار ماه، پس از ترک دورۀ آموزشی یا بیکاری است. 
کشورهای دانمارک و آلمان طرح تضمین جوانان را در سال 2014 ارائه کرده اند؛ طرح 
مربوط به دانمارک، مداخالت را خاص دو زیرگروه )15 تا 17 سال و 18 تا 29 سال(، 
طراحی و ارائه کرده است؛ اما در کلیت، دارای اهداف مشترکی هستند؛ ازجمله اینکه 
انتظارات و هدایت، به منظور پیشرفت در بازار کار  هر جوانی دارای نیازهای آشکار، 
یا سیستم آموزشی است. هدف بلندمدت، سطوح پایین تر بیکاری در میان کارگران 
جوان تر است. در میان کشورهای اتحادیۀ اروپا، دانمارک درحال حاضر، دارای نرخ های 
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باالی اشتغال جوانان و نرخ های پایین بیکاری در میان آنان بوده است.
چالش های بازار کار برای تصمیم گیران سیاسی، متعدد است و پاسخ های چندگانه ای 
وجود دارد. به منظور مقابله با بیکاری و توجه به ناهماهنگی میان مهارت های کارگران و 
نیازهای کارفرمایان، سیستم های تأمین اجتماعی می توانند ضمن مداخلۀ فعال و به موقع، 
اقدام به تعلیم )بازآموزی( و آموزش در سراسر زندگی کنند. تجربۀ خوب نظام های اقتصادی 
توسعه یافته نشان می دهد که وجود برنامه های هماهنگ در زمینۀ مزایای نقدی، اقدامات 
فعال سازی، ابزارهای مالیات بر درآمد منفی و سیستم های مالیاتی مترقی، مسیری را با 

هدف مقابله با بیکاری و فقر، مشخص می کنند.
غالباً  درحال توسعه،  کاِر کشورهای  بازار  در  بیکاری جزئی  و  بیکاری  چالش های 
مزبور، موجب صعوبت آن ها  از چالش-های  برخی  ماهیت ساختاری  و  است  فراوان 
امر هستیم. دغدغۀ  این  بزرگ، شاهد  بازارهای کاری غیررسمی  بیشتر در  می شود. 
عمده، رشد و افزایش نیروی کار آسیب پذیر و منزوی است که در شرایط پرمخاطره  
بدون حمایت اجتماعی اولیه،  مشغول به کار هستند. باال بودن نرخ بیکاری جزئی جوانان 
تحصیل کرده، منجر به چالش های خاصی می شود. هدف باید ایجاد فرصت های شغلی 
شایسته برای کارگران جوانی )همانند دیگر کارگران( باشد که در حال حاضر، فاقد شغل 

یا آموزش مرتبط با نیازها و خواسته هایشان هستند.
تجارب بسیاری از راهبران ملی تأمین اجتماعی، حاکی از آن است که مداخالت 
باید به شکلی چندگانه و چندمرحله ای باشند تا ماهیت پویای ریسک ها را آشکار کنند. 
شناسایی عامل های ریسک برای کارگران جوان بیکار، ضرورت دارد و باید اقدامات خاصی 
در هر مرحله، اتخاذ شود. ورای امنیت درآمدی، کارگران جوان غالباً نیازمند اقدامات 
فعال سازی، ازجمله آموزش )بازآموزی( مهارت ها هستند و چنین اقداماتی باید دارای ابعاد 

جنسیتی باشد.
ناآرامی،  بالقوۀ بی ثباتی اجتماعی و  با ریسک  تحریک رشد اشتغال و نیز مقابله 
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از  باال  سطح  سیاسی  حمایت  مستلزم  کار،  سن  در  واقع  منزوی  جمعیت  میان  در 
خط مشی های بازار کار فعال است.

شوند.  مواجه  چالش ها  این  با  به تنهایی  نمی توانند  اجتماعی  تأمین  راهبری های 
سیستم های کارآموزی متناسب با بازارهای کار، در برخی از کشورها، به عنوان عاملی 
در نرخ های پایین تر بیکاری، در میان کارگران موردتوجه قرار گرفته اند. سیستم های 
مذکور با ارائۀ مهارت های زندگی و اشتغال، حلقۀ اتصال آموزش و کار هستند. چنین 
سیستم هایی نیازمند همکاری ملی میان کارفرمایان، اتحادیه های تجاری و واحدهای 

دولتی، مشتمل بر تنظیم سطوح دستمزد و مقررات بازار کارند.
بسیاری از مردان و زنان جوان از چنین کمک هایی برخوردار نیستند؛ بنابراین، 
در کاریابی، کاماًل بدون حمایت و پشتیبانی اند و به شبکه های شخصی متکی هستند. 
فرصت ها، فارغ از تخصص و مهارت های انسانی یا سطح پیشرفت تحصیلی، برای افراد 
دارای شبکه های ارتباطی قوی تر، پدید می آیند. بیشترین بهرۀ حاصل از سرمایه گذاری، 
در هماهنگی خدمات اشتغال عمومی و تأمین اجتماعی، برای کارگران فاقد پشتیبانی 

خواهد بود.
اقدامات راهبری های تأمین اجتماعی، در هماهنگی با خدمات کارآموزی و آموزش 
و اشتغال عمومی، در انتقال کارگران جوان به آموزش و کارآموزی حرفه ای، یا شغل 

شایسته و مناسب، مؤثر است.
صرف نظر از چرخه های اقتصادی منطقه ای و جهانی، کاهش موفقیت آمیز بیکاری در 
بین کارگران جوان، مستلزم سیاست عمومی برای پرورش نیروی کار مجرب و شرایط 
مناسبی است که ایجاد شغل را امکان پذیر کند. همچنین، همکاری تنگاتنگ و هماهنگی 

میان نهادهای عمومی گوناگون و سازمان های کارگری و کارفرمایی، ضرورت دارد.
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بیکاریجوانان

300میلیارددالرآمریکا
خسارت دستمزدها در نتیجه 

بیکاری جوانان
)سازمان همکاری و توسعه اقتصاد(

جوانان 40% بیکاران جهان 
را دربر می گیرند

)سازمان بین المللی کار(

600میلیون
تعداد مشاغل فعال نیازمند 

ایجاد طی دهه آتی
)سازمان بین المللی کار(

40 میلیون 
تعداد افرادی که ساالنه وارد 

بازار کار می شوند
)سازمان بین المللی کار(

%43
نسبت نیروی کاکر جوانان بیکار 

یا کم کار در سطح جهان
)سازمان بین المللی کار(

روندجهانیبیکاریجوانان
بیکاریجهانیجوانان2000-2014

درصد از مجموع نیروی کار در سنین 15-24

71میلیون
جوان بیکار )بین سنین 15 
تا 24 سال( در سال 2016

)سازمان بین المللی کار(

منبع: سازمان بین المللی کار )2016(؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

منبع: سازمان بین المللی کار )2015(

منبع: سازمان بین المللی کار و بانک جهانی، 2014

نیازبرایمشاغلجدید

%40
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نظام های اقتصادی بسیاری شاهد افزایش استاندارد زدایی از الگوهای اشتغال، شامل 
انعطاف پذیری بیشتر ساعات کار، ترتیبات کاری درحال تکوین و عدول از مسیر سنتی 
 ،»0/4 »صنعت  اصطالحاً  دیجیتالی،  اقتصاد  به  تغییر  بوده اند.  شغلی  حیات  خطی 
محتماًل روندهای مذکور را از طریق جایگزینی مشاغل مخاطره آمیز با تکنولوژی، تسریع 
می کند. در رویارویی با این دورنما، ضرورت دارد تأمین مالی، چارچوب حقوقی و ارائۀ 

مزایای سیستم های تأمین اجتماعی، تعدیل و تطبیق داده شوند.

کامپیوتری،  شبکه های  و  نرم افزار  سخت افزار،  برپایۀ  دیجیتالی  تکنولوژی های 
درحال حاضر، جهانی و متداول شده اند. پیشرفت های حاصل در زمینۀ هوش مصنوعی، 
واسط  ها و پروتکل های ارتباطی، باعث پیچیدگی و یکپارچگی بیشتر تکنولوژی های 
مذکور شده و اقتصاد جهانی را متحول کرده  اند. پیامدهای تکنولوژیکی چهارمین انقالب 
صنعتی به عنوان پیشرفتی شگرف، در بسیاری زمینه ها، از توالی ژن تا نانوتکنولوژی، 

دیده می شود.
تحوالت  منظر  از  صرفاً  ما،  دنیای  روزافزون  به هم پیوستگی  و  شدن  دیجیتالی 
تکنولوژیکِی موردنظر است که سبب تسهیل و امنیت بیشتر زندگی روزمره و شغل 

افراد می شود. نگاهی دقیق تر، تصویری پیچیده تر را ارائه می کند.

بازارهایکارواقتصاددیجیتالی
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با سرعتی تصاعدی، درحال  برخالف تحوالت تکنولوژی پیشین، دیجیتال سازی 
تکامل است. با عنایت به اینکه ما در جهانی چندوجهی و به هم پیوسته زندگی می کنیم، 
تکنولوژی مزبور، ضمن تغییر سریع نظام های اقتصادی ملی، الگوهای ما را از تعامالت 

اجتماعی، دگرگون می کنند.

چالشهایجهانکاردرحالتغییر
پیرامون ما، دنیای کار درحال دگرگونی است؛ بنابراین، سیستم های تأمین اجتماعی 
نیز باید متحول شوند. توانایی همپایی با تغییرات، چالش مهم پیِش روی نهادهای ملی 
معظم حمایت اجتماعی است. در دنیای کار، شاهد تعداد فزاینده ای از سیستم های 
تولیدی خودسازمان ده، »کار جمعی«، هستیم که به طور مستقل، با کارگرانی شاغل در 

خانه یا ورای مرزها، با سیاست تحویل بهنگام محصول، کار می کنند.
امروزه، شاهد کاربرد فزایندۀ هواپیماهای بدون سرنشین، چاپگرهای سه بعدی و 
آیندۀ  تولید ملی کشورهای متعددی، سهیم هستند. در  روبات هایی هستیم که در 
انسانی  یا پرمخاطرۀ کار  نزدیک، روبات ها جایگزین فرم های مالل انگیز، طاقت فرسا، 

می شوند که روندی مناسب و خوب است.
به  پاسخ  در   ،1)OSH( شغلی  ایمنی  و  بهداشت  سیستم های  و  اجتماعی  تأمین 
ریسک های مرتبط با ساختارهای اجتماعی، بازارهای کار، روابط کاری و تکنولوژی های 
تولیدی اواسط قرن صنعتی بیستم، توسعه یافتند. کاهش محتمل انواع مشخصی از 
انعطاف پذیری و »غیررسمی  مشاغل و برخی حرفه ها به همراه روند شخصی سازی، 
شدن«، در اشکال جدید مشاغل همانند »Cloud working« چالش هایی جدی را بر 
روش های سنتی تأمین مالی بسیاری از برنامه های حمایت اجتماعی، تحمیل می کند. 
انعطاف پذیری در  نمونۀ آن  از بخش ها، شرایط کارْی درحال تکوین اند؛  در بسیاری 

1. Occupational safety and health
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ساعات کاری است که پیش تر در برخی از بخش ها، عملی شده است. البته، چنان که 
همین موضوع الزامی شود، بسیاری از کارگران آن  را منشأ ناامنی در نظر می گیرند. 
الزم به ذکر است جنبه های مثبتی را نیز در این روند شاهد هستیم؛ کاهش محتمل 
بیماری ها و حوادث ناشی از کار به دلیل اتوماسیون مسئولیت های مخاطره آمیز، ازجملۀ 
آن هاست. واقعۀ فوکوشیما نشان داد که چگونه روبات ها می توانند در پیشگیری از قرار 
گرفتن در معرض ریسک های مهم، همانند خطرات مواد رادیواکتیویته، مؤثر باشند. 
هرچند در حالتی افراطی، تفکر جناحی، حاکی از وجود فرصت های بکری از تکنولوژی 
روباتیک انسان محوراست، نباید ریسک های حاصل از اتخاذ این روش ها را از یاد برد. 
اتکای زیاد به تکنولوژی روباتیک در صورتی اطمینان بخش است که با اعمال مقررات 
مؤثر و مستمر، از کارگران در برابر صدمات و حوادث محیط کار، محافظت کند. صرف 
کاربرد روبات ها، نمی تواند به عنوان عاملی برای بی توجهی به اصل پیشگیری در محیط 

کار، محسوب شود.
فرایندهای  و  و خستگی ناپذیر  باال  عملکرد  با  روبات هایی  کنار  در  کار  به  اشتغال 
تکنولوژیکی جدید، مستلزم تطبیق افراد است. مسئلۀ کلیدی، نحوۀ اثرگذاری کاربرد 
ابزارهای دیجیتالی، ماشین های جدید و هوش مصنوعی بر اشتغال در بخش های سنتی، 

و نیز تأثیر آن ها در افزایش ایجاد شغل در حرفه های جدید انقالب صنعتی 0/4 است.

واکنشبهاقتصاددیجیتالی
چشم انداز اقتصادی و اشتغال ناشی از تأثیرات احتمالی دیجیتالی شدن، مبهم است؛ 
به رغم  به وجود آمدن فرصت های رشد مؤثر اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، پیامدهای 
احتمالی دیگری شامل از دست دادن شغل، افزایش بازارهای کار ناهمگون، ضرورت 
انطباق قواعد کاری با اشکال جدید کار، نفوذ بیشتر زنان در برخی از بخش های اقتصادی 
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و عادی سازی اشتغال »غیرمعمول«1 نیز، ممکن به نظر می رسد.
سیستم های  دیجیتال سازی  از  ناشی  مشارکتی،  برنامه های  مالی  ثبات  تهدید 
تأمین اجتماعی است. دیجیتال سازی همچنین ضرورت گسترش پوشش قانونی برای 
و  روانی  فشارهای  جدید  اشکال  می کند.  ایجاب  را  کارگری  جدید  دسته بندی های 
استرس محیط کار، خطر بالقوه ای است که متخصصان بهداشت و ایمنی شغلی ملزم 
اروپا، موجب از دست  به در نظر گرفتن آن هستند. چنین ریسک هایی پیش تر در 
رعایت  تضمین  نحوۀ  دیگر،  بالقوۀ  ریسک  است.  کاری شده  روزهای  از  نیمی  دادن 
استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی در میان تعداد روبه افزایش افراد شاغل در اقتصاد 

دیجیتالی، در شرایط فردی غیراستاندارد است.
تکنولوژی های ارتباطی دیجیتال، روش تنظیم و ارائۀ برخی از خدمات را در بازار 
کار تغییر می دهند. بسیاری از اشکال کار برمبنای تقاضا، از طریق اپلیکیشن های سیار 
در »اقتصاد GIG«2، عرضه و تقاضا را به وسیلۀ دارایی های مورداستفاده، همانند محل 

اقامت استیجاری، خدمات حمل ونقل و نظافت، در کنار هم برآورده می کنند.
برخی از خدمات مزبور، به دلیل عدم قابلیت شناسایی قانونی، ممکن است در قالب 
رابطۀ کارگر کارفرما، ارائه  شود. در شرایط عملی، وجود چنین پلتفرم هایی، و البته 
بر ضرورت اصالحات رگوالتوری داللت  اشتغال غیرمتعارف،  و  کار  شیوه های جدید 
دارند. در برخی از حوزه های قضایی ملی، ممکن است بعضی از عملیات، در کنار قوانین 

کار و تأمین اجتماعی و مقررات بهداشت و ایمنی شغلی، قرار گیرند.
اینترنْت پلتفرم »ثانویه ای« را برای کارآفرینان دیجیتال، با هدف پیوند »مشتریان« 
کامل  بی توجهی  به دلیل  موارد،  برخی  در  می کند.  مهیا  خدمات«  »ارائه دهندگان  و 

1. Atypical 
2. درآمــد حاصــل از شــغل های کوتاه مــدت و موقــت )نوازنــدگان در قدیــم، بــر اســاس مدت زمــان 

چرخــش فرفــره، می نواختنــد و درآمــد کســب می کردنــد(. م.
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بهداشت  و  ایمنی  و  اجتماعی  تأمین  به  کاری  عملیات  یا  تولید  جدید  فرایندهای 
کارگران، از بدو امر، شاهد ظهور چالش می شویم. مقابله با چنین چالشی، مستلزم 
حمایت از کارگران، ضمن بهبود اثربخشی تجاری، اعتبار و ثبات بنگاه های »دیجیتالی« 

جدید طبق مبانی حقوقی است.
در چنین دنیای متهورانه و جدیدی از کار و درحالی که منتظر به روزرسانی  الزم 
قوانین رگوالتوری هستیم، امکان تضعیف جایگاه رسمی روابط کارگر کارفرما وجود 

دارد؛ بااین حال، برخی از کشورها برای رفع آن، به  تکاپو افتاده اند.
بیمۀ حوادث قانونی سوئیس )SUVA(1 و صندوق بازنشستگی سوئیس، به اتفاق هم، 
تصمیم گرفتند شرکت های ارائه دهندۀ خدمات تاکسِی مبتنی بر اپلیکیشن را به عنوان 
کارفرما، تلقی و آن ها را مکلف به پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی کنند؛ به این 
دلیل که در سوئیس، رانندۀ تاکسی وابسته به وظایف محول شده از سوی مقرهای 
عملیاتی شرکت است و از نظر قانونی، خویش فرما محسوب نمی شود. یک مورِد قانونی 
علیه خدمات تاکِسی مبتنی بر اپلیکیشن در فرانسه، منجر به تحمیل جریمه بر کارفرما، 

به دلیل وفادار نبودن به قوانین حمل ونقل شد.
واکنش های قانونی به دیجیتالی شدن، نخستین گام مهم برای برقراری حمایت 
پرداخت  از  کارفرمایان  خودداری  با  مقابله  و  کارگران  حقوق  حفظ  اجتماعی، 
حق بیمه هاست. راهبری های تأمین اجتماعی ملزم به هدایت فراخوانی ها برای پرداخت 

کامل حق بیمه های تأمین اجتماعی، بر اساس درآمدهایGIG اظهارشده هستند.
مستلزم  که  است  پیشنهادی  پیش نویس  بررسی  درحال  هم اکنون  اروپا  پارلمان 
پیچیده ترین روبات های مستقل طبقه بندی شده با عنوان »اشخاص الکترونیکی« است. 
پیش نویس مذکور چنین استدالل می کند که این گونه روبات ها باید مرتبط با صندوقی 

1. Swiss statutory accident insurance
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باشند که به منظور پوشش مسئولیت های قانونی آن ها تأسیس شده اند و از صاحبان 
روبات ها انتظار دارد که مسئولیت پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی مربوط را تقبل 
کنند. دربارۀ اهداف مالیاتی نیز، به الزام کارفرمایان برای اعالن پس اندازهای حاصل از 
حق بیمه های تأمین اجتماعی، هنگام جایگزینی نیروی کار انسانی با روبات ها، تصریح 

شده است.

»دنیایکاردرحالدگرگونیاستوسیستمهای
تأمیناجتماعینیزناگزیرازتغییرند«.

تأمین  متعارف  عناصر  از  بسیاری  برای  آتی  سناریوی  تحوالتی،  چنین  به رغم 
 1)SDGs( پایدار  توسعۀ  اهداف  میان  در  هدف  هشتمین  است.  نامشخص  اجتماعی، 
مصوب سال 2015، عبارت از ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مؤثر 
و کار شایسته، برای تمامی افراد است. بازارهای کار و سیستم های تأمین اجتماعی با 
این پرسش روبه رو هستند: درصورت جایگزینی برخی از اشکال کار توسط فرایندهای 
بحث  بیفتد؟  است  ممکن  اتفاقاتی  چه  جدید،  تکنولوژیکی  راهکارهای  و  اتوماتیک 
جهانی دربارۀ پیاده سازی مکانیسم های درآمد پایۀ جهانی )UBI(2 )از آالسکا تا هند به 
سوئیس(، واکنشی چالش برانگیز است. به طور کلی، افکار عمومی دربارۀ مکانیسم های 

1. Sustainable Development Goals
2. Universal basic income
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مذکور تردید دارند، دو پرسش اساسی عبارت اند از: مکانیسم فوق در مقایسه با کف 
حمایت اجتماعی، به چه میزانی هزینه بر خواهد بود و نیز چگونه درآمد پایۀ جهانی 
از دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی و اجتماعی، برای کلیۀ گروه های سنی 

حمایت می کند؟
شهادت  به  آن،  کنونی  شکل  خاتمۀ  است،  دگرگونی  روبه  کار  ماهیت  اگرچه 
پیشرفت های اخیر، امری بعید است. اشکال جدید کار انبوه، سازماندهی شده با استفاده 
از پلتفرم های دیجیتالی، حاکی از این است که در اقتصاد مدرن، غالباً کار مستلزم انجام 
وظایف کوچک و تکراری است. البته، پیام مهم این است که انسان همچنان برخی از 
وظایف را به بهترین شکل، انجام می  دهد. در مراقبت های پزشکی، فناوری های جدید 
به منظور بهبود سالمت، حیاتی اند؛ اما مداخالت تکنولوژیکی و جایگزینی آن ها با دیگر 
وظایف و تصمیماتی که انسان در این حیطه اتخاذ می کند، حتی در بلندمدت، دور از 

ذهن است.
که  است  بعید  بسیار  اجتماعی،  تأمین  خدمات  منتفعان  دربارۀ  مشابه،  به طور 
مزایا و خدمات  ماهیت  اقتصاد دیجیتالی،  کاماًل دیجیتالی شود.  انسانی«  »احساس 
موردنیاز را دچار تردید می کند؛ همچنین روشی را که بتواند کفایت حمایت اجتماعی را 
تأمین مالی و شخصیت مسئول پرداخت حق بیمه ها را تعیین کند، به چالش می کشد. 
مسئله دیگر، تعیین نهاد مسئول اجرا و رعایت مقررات ایمنی و بهداشت شغلی و حقوق 

مترتب با جبران خسارت است.
راهبران تأمین اجتماعی کمتر از دیگر ارائه کنندگان خدمات عمومی، از دیجیتال سازی 
متأثر نمی شوند؛ البته، در کل، بخش عظیمی از این تأثیر، مثبت است. در حال  حاضر، 
کیفیت نتایج پیش بینی شده برای ارائۀ خدمات، بهبود یافته است. تهدید محسوس در ارائۀ 
خدمات ناشی از بازنشستگِی قریب الوقوِع بسیاری از متولیان تأمین اجتماعی در کشورهای 
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روبه پیری، به دلیل راهکارهای تکنولوژیکی جبرانی، رفع شده است.
برای مدیران، سیر صعودی اقتصاد دیجیتالی، به معنای ارائۀ سریع راهکارهای جدید 
دیجیتالی است. آهنگ نزولی زمانی آغاز می شود که شیوه های نهادی موجود در مقایسه 
منسوخ شدن  وضعیت  در  می یابند.  تکوین  کندتر  روندی  با  کار،  دنیای  تغییرات  با 
مقررات و قوانین، به رغم اطمینان از به روز شدن آن ها، سرعت آهستۀ روزآمدی قوانین 
تأمین حفاظت  پیِش روی  پیشرفت، چالش  آهنگ مطلوب  با  مقایسه  مقررات، در  و 

یکپارچه برای کارگران کلیۀ مشاغل محسوب می شود.
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اولویتهایاعضایایسا

موسسات عضو، که موقعیت 
بازار کار را یک چالش اولویت 

دار احتساب می کنند.

جهان%65.8

آفریقا %79

قاره آمریکا %71

اروپا %70

آسیا و اقیانوسیه %55

منبع: گزارش جهانی اعضای ایسا

انقالبصنعتیچهارم

اولین دومین سومین چهارمین
سیستم های 

فیزیکی سایبری

درصد کودکانی که درحال حاضر 
وارد دبستان شده و در آینده در 

مشاغلی فعالیت می کنند که هنوز 
به وجود نیامده اند. 

)مجمع جهانی اقتصاد(

9.7 میلیون

 کارگران مستقل 
سراسر جهان ثبت 

شده در پلتفرم کاری 
Elance مجازی

درصد نیروی کار 
خوداشتغال در 

کشورهای اتحادیه 
اروپا 2013

2.7 تریلیون دالر آمریکا

افزایش بالقوه در GDP جهانی 
حاصل از پلتفرم های آنالین 
کار در نتیجه بهبود بهره وری و 

کاهش بیکاری

7.1 - میلیون
تعداد برآوردی مشاغل 

منسوخ در نتیجه دیجیتالی 
شدن 2020-2015 )مجمع 

جهانی اقتصاد(

درصد فعالیت های کاری که 
قابلیت اتوماتیک شدن را با استفاد 
از تکنولوژی های مشخص کنونی 

دارند.

کامپیوتر و 
اتوماسیون

تولید انبوه 
خطوط مونتاژ، 

نیروی برق

مکانیزه شده 
قدرت آب
قدرت بخار

منبع: مجمع جهانی اقتصاد )2016(

)2015( Mckinsey ،)2016( منبع: مجمع جهانی اقتصاد

منبع: انستیتو جهانی Mckinsey )2015(، سازمان همکاری و توسعه اقتصاد 2013، 

Elance 2015 پلتفرم

%65%45

%16.5

آیندهکار
تکنولوژیوسیستمدیجیتال،دنیایکارراتغییرمیدهند

کارکنانخویشفرماوکارکنانغیروابسته
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تأمین  سیستم های  که  بلندمدتی  و  بهداشتی  مراقبت های  ریسک های  و  چالش ها 
اجتماعی با آن ها مواجه اند، روبه افزایش هستند. به رغم تحوالت بهداشتی، نابرابری 
در دستاوردهای بهداشتی، همچنان به عنوان یک چالش تلقی می شود. با وجود اینکه 
جمعیت جهانی درحال پیر شدن است، حدود و ماهیت این فرایند، یکنواخت نیست. 
از دیدگاه نتایج بهداشتی، نیل به عمر طوالنی تر، به معنای زندگی در سالمتی نیست. 
پیش بینی صحیح  مستلزم  اجتماعی،  تأمین  سیستم های  اصلی  اهداف  به  دستیابی 
چالش های مرتبط با سالمتی و بهداشت، تعبیۀ پاسخ های کنش گرایانه و پیشگیرانه، و 

تمهید خدمات و مزایای مناسب است.

به طور معمول، افراد طوالنی تر عمر می کنند و در وضعیت سالمتی بهتری به سر 
می برند؛ اما چنین تصویر جهانی ای، تفاوت های روبه افزایش، به ویژه نابرابری در زمینۀ 
وضعیت  و  طوالنی تر  عمر  دارای  ثروتمندان  نمی کند.  پنهان  را  و سالمتی  بهداشت 
سالمتی بهتری هستند؛ حال آنکه شاهد کاهش امید به زندگی در گروه های اجتماعی 
اقتصادی پایین تر بوده ایم. همچنین، دستاوردهای بهداشتی می توانند متأثر از ترکیب 

عامل های جغرافیایی با وضعیت اجتماعی اقتصادی شوند.

سالمتومراقبتهایبلندمدت
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از  اگرچه شکاف طول عمر جنسیتی روبه کاهش است، زنان همچنان طوالنی تر 
مردان زندگی می کنند؛ بااین حال، زنان سال های کمتری را در سالمتی طی می کنند. 
امید به زندگی سالم، بسیار آهسته تر از امید به زندگی معمول، افزایش می یابد. با فزونی 
افراد دارای طول عمر طوالنی تر، ماهیت سربار بهداشتی و مراقبت های درمانی موردنیاز، 
دگرگون شده است. برای مثال، در اکثریت بیماران، تشخیص سرطان در گروه سنی 
شصت و باالتر از آن، اتفاق می افتد و شاهد افزایش قابل توجهی در مبتالیان به آلزایمر، 

به ویژه در کشورهای اروپایی، هستیم.
هزینه های بهداشتی )سالمتی( در سال های پایانی زندگی، بسیار هنگفت و گاه مستلزم 
تمدید مراقبت های تمام وقت است. عالوه بر افزایش تعداد سال های عمر با سالمتی کمتر، 
را دربر  اجرایی  پیامدهای مالی، سیاستی و   ،1)NCDs( بیماری های غیرمسری  ظهور 
داشته است. مرگ ومیر جهانی ناشی از بیماری های مزمن غیرمسری، درحال حاضر، از 
نرخ مرگ ومیر بیماری های مسری، زایمان، شرایط بارداری و تغذیه ای، پیشی گرفته است.

اختالالت روانی حدود 12 درصد از هزینه های سربار جهانی بیماری را به خود 
اختصاص داده است. سال های 1990 تا 2010، اقدامات در زمینۀ اختالالت مصرف 
مواد مخدر و تغذیه، بیش از یک چهارم و نیز در مورد اسکیزوفرنی، بیش از 10 درصد 

افزایش یافت.
با ظهور چالش های جدید سالمتی و ترقی هزینه های ساالنۀ پزشکی، درصورت اتخاذ 
نکردن رویکردهای جدید، قاعدتاً با پیامدهای مهمی در بودجۀ بهداشت، مواجه خواهیم بود. 

چالشهایسیستمهایمراقبتبهداشتیوتأمیناجتماعی
در تمامی جوامع، نابرابری های ساختاری و فقِر نقدینگی، تأثیر مهمی بر وضعیت و 
بروندادهای سالمتی دارند. مضاف بر اینکه در نظام های اقتصادِی بیشتر توسعه یافته، 

1. Non-communicable diseases
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همانند  غیرمسری،  بیماری های  شامل  زودرس،  مرگ ومیر  در  اصلی  محرک های 
بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های تنفسی مزمن، هستند. افزایش 
شیوع بیماری های غیرمسری که غالباً به دلیل هزینه های مستقیم پزشکی و هزینه های 
غیرمستقیم آن ها )غیبت از محل کار، بازده هدررفته( و شیوع چندگانه )اتفاق هم زمان 
شرایط بهداشتی گوناگون(، برای جامعه هزینه بر هستند، چالش های جدیدی را مطرح 

کرده اند. سیستم های تأمین اجتماعی ملزم به واکنش در برابر این چالش ها هستند.
در سال 2012، بیماری های غیرمسری عامل 68 درصد از مرگ ومیرهای جهانی 
و نیز بیش از 40 درصد از 38 میلیون فوت ناشی از بیماری های غیرمسری نابهنگام 
)پیش از هفتادسالگی(، شناخته شدند. تقریباً سه چهارم از کلیۀ مرگ ومیرهای ناشی 
از بیماری های غیرمسری )28 میلیون نفر( و اکثریت فوت های نابهنگام )82 درصد(، 
در کشورهایی رخ داده اند که دارای درآمدی کم یا متوسط بوده و بیش از 80 درصد 

جمعیت جهان را در خود جای داده اند.
ارتباطی منسجم میان سبک زندگی و وضعیت سالمت  در بسیاری از کشورها، 
وجود دارد که غالباً با سطح درآمد خانوار، در ارتباط است. تأثیرات منفی مصرف افراطی 
الکل، دخانیات و چاقی بر سالمتی، همچنان چالش هایی جدی محسوب می شوند. 
همچنین، تأثیرات زیست محیطی، با اثراتی نه کمتر از محل کار، به عنوان عامل های 

مهم بیماری های روانی و جسمی شناخته می شوند.
ماهیت ازکارافتادگی درحال دگرگونی از شرایط جسمی به شرایط روحی )روانی( 
است. این روند با تعداد روبه افزایشی از موارد حادث در سنین جوانی و نیز در میان 
زنان، همچنان ادامه دارد. چنین تغییری مستلزم واکنش های دقیق طراحی شده است.

ارائۀ مراقبت های بلندمدت )LTC(1 برای جمعیت روبه افزایش کهن ساالن، به دلیل 

1. Long-term care
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تشدید هزینه ها و تغییر الگوی ساختارهای خانوادگی که موجب محدودیت شبکه های 
حمایتی سنتی می شود، چالش محتمل روبه افزایشی است.

مراقبت های  فاقد  نفر  میلیون  مسن جهان حدود سیصد  افراد  از  نیمی  از  بیش 
بلندمدت هستند. صرفاً 5/8 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی با دسترسی جهانی 
مراقبت های  موارد  از  درصد   80 حدود  می کنند.  زندگی  بلندمدت،  مراقبت های  به 
مذکور، به صورت غیررسمی انجام می شود و 90 درصد از مراقبت های رسمی را زنان 
فراهم می کنند. بررسی ها حاکی از کمبود حدود چهارده میلیون کارگر رسمی در بخش 
مراقبت های بلندمدت، در سراسر جهان است. همچنین، روند روبه رشد تنها زیستن را 

در میان تعداد قابل توجهی از کهن ساالن، مشاهده می کنیم.

واکنشهابهمنظورتطابقباسیستمهایبهداشتومراقبت
بسیاری از سیستم های بهداشتی، همچنان منابع بیشتری را برای مراقبت از بیماری های 
تأمین  از سیستم های  بسیاری  به طور مشابه،  متمرکز می کنند.  به جای مزمن،  حاد، 
اجتماعی، به جای توجه به عوامل زیربنایی سهیم در تدارک مزایا و خدمات بهداشتی، 
بیشتر در ارائۀ غرامت برای هزینه های احتمالی تعیین شده، متمرکز می شوند. باوجوداین، 
روندی نوپا برای نهادهای تأمین اجتماعی و مراقبت بهداشتی شکل گرفته است که در 
آن به منظور پیش بینی چالش های آتی، اقدامات نوآورانه ای از سوی نهادهای مذکور، 

اتخاذ می شود.
با توجه به سربار روبه رشد مراقبت و هزینه های پزشکی، راهبران تأمین اجتماعی 
بیش ازپیش، بر اقدامات پیشگیرانه شامل هماهنگی با دیگر ذی نفعان و همچنین مزایا 
و خدمات هدفمند، تأکید دارند؛ بنابراین، همکاری با دیگر سازمان های ملی و فراملی 

ضرورت دارد.
همچنین، خرید هرچه بهتر تجهیزات و بررسی نحوۀ معالجه و درمان، الزامی است. 
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انجام  اقدامات پیشگیرانه مستلزم سرمایه گذاری بیشتر است که درصورت  بر  تأکید 
مناسب، منجر به کاهش نیاز به معالجات گران قیمت خواهد شد.

به عنوان مسئله ای مهم، آموزش و توسعۀ کادر پزشکی با هدف پر کردن خألهای 
کاری، حیاتی است. برخالف ارائۀ مزایای نقدی، بسیاری از وظایف پزشکی و مراقبتی 
را نمی توان به سهولت اتوماتیک کرد و همچنان نیاز به نیروی انسانی دارد. با عنایت به 
اینکه نسبت باالیی از مراقبان رسمی و غیررسمی را زنان تشکیل می دهند، پرداختن به 
این مسائل به احتمال زیاد، حمایت از دیگر اقدامات اجتماعی را برای کاهش نابرابری 

درآمدی و جنسیتی، درپی دارد.
هستند:  کنشگرایانه و فعال واکنشهای مستلزم غیرمسری بیماریهای
بیانگر جایگاه آن  افزایش اهمیت بیماری های غیرمسری در سربار جهانی بهداشت، 
به عنوان یک چالش عمده در سیاست عمومی است که مستلزم توجه به آن در سطح 
جامعه است. راهبران تأمین اجتماعی و فعاالن حوزۀ سالمت همگانی، ضمن حمایت 

از تغییرات رفتاری، نقشی اساسی در کمک به کنترل مخارج فزایندۀ اجتماعی دارند.
معاینات دوره ای منظم سالمتی می تواند فرصتی برای تسهیم اطالعات سالمت و 
مشاوره دربارۀ سبک زندگی و نیز ارائۀ ارزیابی های پزشکی محسوب شود. در جمهوری 
کره، غربالگری های هدفمند، نرخ تشخیص سرطان را بهبود بخشیده است. این اقدام با 
مراکز ارتقای سالمتی ممکن شده و اطالعات مراقبت های بهداشتی را بهبود داده است.

به طور مشابه، استراتژی سالمت عمومی نیز موردنیاز است. در مجارستان، فرمانی با 
موضوع استانداردهای تغذیه ای برای کیترینگ های عمومی، با هدف تضمین برخورداری 
کودکان مدرسه ای از رژیم غذایی متعادل، به همراه پرورش مناسب جسمانی، روانی و 
فکری، مقرر شده است. معدودی از کشورها و شهرها، همانند مکزیک و فیالدلفیا، با هدف 

کمک به کاهش نرخ های چاقی مفرط، مبادرت به وضع »مالیات بر نوشابه« کرده اند.
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ارتقایسالمتمحیطکار: راهبران تأمین اجتماعی قادر به پشتیبانی از تالش های 
کارفرمایان، برای تطبیق محیط کار با نیازهای نیروی کار روبه کهولت و ارتقای بهداشت 

و رفاه هستند.
نقطۀ آغازین برای راهبران تأمین اجتماعی، تطبیق تالش ها با کارفرمایان معظم 
محلِی دارای ظرفیت دسترسی به جوامع محلی است. راهبران تأمین اجتماعی باید 
در خاطر داشته باشند که به بسیاری از ریسک های سالمتی کهن ساالن و همچنین 
مزایای  توجهی نشده است.  و ورای آن،  گروه های جوان تر در محیط های محل کار 
قابل سنجش برای بیمۀ حوادث ناشی از کار، برحسب کاهش در غیبت و هزینه های 
مرخصی استعالجی، دیده شده است. به بیانی ساده تر، به رضایت شغلی بیشتر و رفاه 

همراه با بهبود بهره وری محل کار، تأکید می شود.
مراقبتتسکینبخشمقرونبهصرفهاست: مداخالت زودهنگام از نظر اقتصادی، 
مراقبت  روبه کهولت،  جامعۀ  تأثیرات  با  مقابله  رویکردهای  ازجمله  است.  به صرفه 
تسکین بخش است. ارائۀ مراقبت تسکین دهنده، ظرف دو روز پس از تشخیص سرطان 

پیشرفته، می تواند هزینه ها را به میزان یک چهارم کاهش دهد.
مسائل سالمت روانی و دشواری یادگیری، مانعی در مسیر زندگی فعال نیستند: 
افزایش مسائل مربوط به سالمتی روان، مستلزم تدقیق است. راهبری  دالیل اصلی 
تأمین اجتماعی هم راستا با اهداف گستردۀ سرمایه گذاری اجتماعی و زندگی فعال، 

می تواند از مشارکت فعال پشتیبانی کند.
سیستم بیمۀ ازکارافتادگی در کشور سوئیس، از اقدامات نوآورانه برای افرادی با 
دشواری های فراگیری، همانند Dyspraxia، اختالل بیش فعالی با نقص توجه، و اختالل 
زمینۀ  در  افراد مذکور  ناتوانی  به  باور  به رغم  پشتیبانی می کند.  توانایی خواندن،  در 
اشتغال، اکثریت قریب به اتفاق آنان، با حمایت مناسب، نه تنها به نحوی مؤثر قادر به کار 
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کردن می شوند، بلکه مهارت های مختلفی را نیز به نیروی کار عرضه می کنند.
واکنشهایمراقبتهایبلندمدتبایدکارآمدباشد: سیستم های تأمین اجتماعی 
و مراقبت های بهداشتی ملزم به حمایت از واکنش ها در قبال چالش های مراقبتی مذکور، 
از طریق اولویت دهی به وضع مقررات قانونی و تأمین مالی جدید هستند. درحال حاضر، 
ارائه دهندگان رسمی و غیررسمی، مراقبت های بلندمدت را انجام می دهند که مدل باثباتی 
محسوب نمی شود. هزینه های متعدد مراقبت غیررسمی )ازجمله سالمت، کارایی، سالمت 
روانی و فرصت های شغلی مراقبان(، به همراه فقدان مهارت های مراقبان غیررسمی، 

مستلزم توسعۀ واکنش های نوآورانه است.
به  لوکزامبورگ و جمهوری کره، مبادرت  ژاپن،  اسرائیل،  آلمان،  هم اکنون، فقط 
ایجاد بیمۀ مراقبت های بلندمدت مشارکتی کرده اند. آفریقای جنوبی دارای شیوه هایی 
مراقبت های  )به استثنای  است  خصوص  این  در  وابستگان  استحقاق  سنجش  برای 
رسمی(. اقدامات به منظور پشتیبانی از مراقبان غیررسمی، باید شامل اعتبارات محدود 

بازنشستگی برای دوران مراقبت غیررسمی باشد.
سنینبازنشستگیباانعطافپذیریبیشتر: تفاوت وضعیت سالمتی افراد در یک 
گروه سنی، طیف گسترده ای از سنین بازنشستگی و نیز بازنشستگی انعطاف پذیر و 
تدریجی1 را در راهبری تأمین اجتماعی، پیشنهاد می کند. همچنین، مستلزم اقدامات 
و حرکت  زیان آور  و  آمار مشاغل سخت  به منظور کاهش  کار،  پیشگیرانه در محیط 
به سوی مشاغل متعارف، از طریق جابه جایی شغلی و دیگر شیوه ها، برای افرادی است 

که تجربۀ ازکارافتادگی را داشته اند.
بازنشستگی انعطاف پذیر، همانند بازنشستگی در کشورهای فنالند و سوئد، هنگامی 
که با مکانیسم های مناسب سالمت و بازار کار هم راستا می شود، می تواند رویکردی مؤثر 

1. Partial retirement
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در تشویق به تعویق بازنشستگی کامل محسوب شود. روش دیگر، عبارت از همکاری 
با کارفرمایان در بهبود سیاست های فعال پیر شدن جمعیت، با هدف تسهیل تداوم 
اشتغال طوالنی تر کارمندان است. حفظ کفایت برای افراد، به ویژه درصورت فقدان یا 

محدودیت خدمات تکمیلی، بسیار اهمیت دارد. 
به منظور هدایت راهبری های تأمین اجتماعی، مبارزه با نابرابری در حصول سالمتی، 
با طراحی منسجم واکنش های  باید  فعاالن متعدد،  اقدامات هماهنگ  ضمن شمول 
منظور، می بایست  بدین  باشد.  نیز، همراه  مناسب  مزایای  و  و خدمات  کنش گرایانه 
عالوه بر پیش بینی و پیشگیری از ریسک ها، نیازهای افراد را به طور صحیح برآورده کرد.
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بهبودسالمتجهانی

1.2
از 1990، مرگ و میر کودکان 

تقریباً به نصف کاهش یافته است.
)سازمان بهداشت جهانی(

2.1میلیاردنفر

تقریباً 30% جمعیت جهان چاق یا 
 Lancet اضافه وزن دارند. )ژورنال

پزشکی(

71.4سال
امید به زندگی جهانی برای 

کودکان متولد 2015
)سازمان بهداشت جهانی(

63سال
امید به زندگی سالم در زمان 
تولد 63.1 سال در 2015 به 

افزایش از 56.9 در سال 1990
)سازمان بهداشت جهانی(

#1

امراض غیرواگیر، عمده دلیل 
جهانی مرگ و ناتوانی است 
)سازمان بهداشت جهانی(

%66

مرگ و میر ساالنه ناشی از 
بیماریهای غیرواگیر )اتحادیه 

بیماریهای غیرواگیر(

منبع: سازمان بهداشت جهانی 2015

منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2015

افزایشآثاربیماریهایغیرمسری

نیازروبهرشدبرایمراقبتطوالنیمدت
روندهایجهانیدرسهمجمعیت80سالوباالتر2050-1960)بهدرصد(
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در شرایط نامطمئن جهانی، نظام های اقتصادی و جوامع در معرض رخدادهای شدید 
و شوک های پیش بینی ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مهاجرتی و زیست محیطی 
هستند. سیستم های تأمین اجتماعی، ضمن جذب و تخفیف پیامدهای ناگوار چنین 
وقایعی، جوامع را برای ترمیم سریع تبعات رکود و کسادی و نیز آمادگی بیشتر در 
مقابل رویدادهای آتی، اعم از پیش بینی پذیر یا پیش بینی ناپذیر، توانمند می کنند. در 
جهانی با رشد فزایندۀ بی ثباتی، نقش برنامه های تأمین اجتماعی در مدیریت ریسک، 

فراتر از بازارهای کار و چرخۀ زندگی، گسترش می یابد.

بسیاری  2007ـ2008،  سال  در  جهان  مالی  و  اقتصادی  بحران های  متعاقب 
با هدف  تکمیلی،  واکنشی  اتخاذ سیاست های  به دلیل  اجتماعی،  تأمین  راهبران  از 
تحسین  مخاطره آمیز  رکود  برابر  در  جامعه،  و  اقتصادی  نظام  مردم،  از  حفاظت 
شدند. درواقع، چنین واکنش هایی غیرمنتظره نبودند و نقشی بسیار حیاتی داشتند. 

ریسکهایجدید،شوکهاورخدادهایحاد
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معرض  در  که  افرادی  از  حمایت  به منظور  اخیراً  اجتماعی  تأمین  سیستم های 
بالیای  و  هوا  و  آب  با  مرتبط  رخدادهای  از  ناشی  فاجعه بار  معیشتی  خسارت های 
طبیعی قرار دارند، همچنین در تأمین نیازهای ویژه و متفاوت پناه جویان، به دفعات 
از این واکنش ها استفاده کرده اند. عمدۀ این واکنش ها، شباهت های مهمی با یکدیگر 
دارند و نشان می دهند که چگونه ادارۀ حرفه ای راهبری های تأمین اجتماعی می تواند 
بحرانی،  وقایع  انواع گوناگون  از  ناشی  با چالش های  را  انعطاف پذیری الزم، خود  با 
تنها بازیگر سطح ملی با ظرفیت های  وفق دهد. سیستم های تأمین اجتماعی غالباً 
موردانتظار هستند؛ بااین حال، حتی انعطاف پذیرترین راهبری های تأمین اجتماعی، 
از  عبارت  چالش  راهبری ها،  کلیۀ  در  مواجه اند.  نقشی  محدودیت های  با  همچنان 
برقراری توازن میان تأمین مالی سیاست های کالن و واقعیت عملی محدودیت منابع 

انسانی و مالی است.

چالشهایجدیددرتأمیناجتماعی
شرایط حال حاضر جهان را می توان با مجموعۀ چالش ها و بی ثباتی های درحال رشد، 

مشخص کرد. این چالش ها بسته به شرایط و میزان اهمیت، عبارت اند از:
تداوم ناپایداری اقتصادی؛ ●
رشد ازدست دادن شغل؛ ●
سطوح باالی بیکاری؛ ●
نرخ های پایین رشد دستمزد؛ ●
گسترش نابرابری ها؛ ●
محدودیت های مالی؛ و ●
جوامع سالمند. ●
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بهبود  و  فقر  کاهش  همانند  حوزه ها،  دیگر  در  مثبت  پیشرفت  با  مذکور  موارد 
دسترسی به مراقبت بهداشتی، همراه اند.

امکان  از چالش های سیاستی،  برخی  تدریجی  به دلیل رشد  رقابتی،  در شرایط 
مترتب،  واکنش های  برای  آمادگی  و  بیشتر  چالش ها  احتمالی  تأثیر  پیش بینی 
مناسب تر است. در مورد دیگر چالش های جدید، ممکن است نتوان به راحتی آن ها 
را پیش بینی کرد، یا واکنشی حساب شده داشت. به عبارتی، شوک های غیرمترقبه 
مستلزم واکنش های بالدرنگی هستند و زمان اندکی را برای آماده شدن در اختیار 
است.  درحال افزایش  پیش بینی نشده  شوک های  وقوع  تکرار  همچنین،  می گذارند. 
آنکه  حال  است؛  شده  ثبت  طبیعی  بالی   198 وقوع   ،2015 سال  در  مثال،  برای 
در مقایسه ای، شاهد کمتر از پنجاه مورد در دهۀ 1970، و بین پنجاه تا صد بالی 
طبیعی، طی دهۀ 1980 هستیم. به طور کلی، مناطق متأثر از این حوادث، بیشتر در 
آسیا و اقیانوسیه واقع شده است؛ اما از نظر جهانی، آمار مرگ ومیر ناشی از آن ها، 

کاهش یافته است.
بی ثباتی های  است،  اصلی  دغدغۀ  همچنان  اقتصادی  ناپایداری  درحالی که 
حاد  وقایع  تعداد  به عالوه،  است.  ظهور  درحال  بیش ازپیش  سیاسی،  جغرافیایی 
مرتبط با تغییرات اقلیمی، روبه افزایش است. در مقابل، شاهد تالش های چندجانبه 
اقلیمی سال 2015 سازمان ملل در  تغییرات  بیشتر، همانند کنفرانس  ابتکارات  و 
پاریس، COP21، و کنفرانس های صلح بین المللی متعدد، درخصوص کشمکش های 

منطقه ای بوده ایم.

واکنشبهریسکهایجدید
به رغم محدودیت های عملیاتی و فشارهای بیرونی، راهبری تأمین اجتماعی نشان داده 

است که توانایی الزم برای انطباق با مجموعۀ ریسک های جدید و متنوع را دارد.
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انجمن  اقیانوسیه  آسیا  منطقۀ  زیست محیطی:  ریسک های  و  طبیعی  بالیای 
بین المللی تأمین اجتماعی، آسیب پذیرترین منطقه در برابر بالیای طبیعی، تخریب 
محیط زیست و تأثیرات بالقوۀ تغییرات آب و هوا شناخته می شود. مخاطرات ناشی 
مهاجرت،  برای  فشار  افزایش  زمین،  کاربری  الگوهای  تغییر  آب،  کمبود  سیل،  از 
آیندۀ تهدیدآمیز تأمین مواد غذایی و احتمال زیاِد شیوع امراض، ازجمله چالش های 
سیستم های  عملکردی  نمایشگرهای  در  که  اجتماعی اند  سیاست های  غیرمتعارف 
واکنش هایی  مستلزم  فوق،  موارد  تمامی  می دهند.  نشان  رشد  اجتماعی  تأمین 

مبتکرانه و غالباً سریع هستند.
فیلیپین، به عنوان کشوری مستعد وقوع بالیای طبیعی، در معرفی نحوۀ ارائه و 
مشروط  نقدی  انتقال  کشوری  برنامۀ  است.  پیشگام شده  واکنش ها،  کارآمد  بهبود 
Pantawid، از طریق مالیات، تأمین مالی شده و اصوالً برای خانوارهای به شدت فقیر، 

است؛  کودکان، طراحی شده  تعلیم  و  تغذیه  بهبود سالمتی،  از  پشتیبانی  با هدف 
برنامۀ مذکوْر مدل منعطفی را به عنوان واکنش تأمین اجتماعی، پس از فاجعۀ گردباد 

Yolanda، ارائه کرد.

همچنین سوابقی از تأمین اجتماعی در واکنش به پیامدهای ناشی از تندبادهای 
کاترینا  طوفان  متحده،  ایاالت  در  است.  موجود  اطلس،  اقیانوس  در  گرمسیری 
6/1 میلیون دریافت کنندۀ تأمین اجتماعی در سال 2005 را تحت تأثیر قرار داد. 
تخصیص  ویژه،  تماس  خطوط  برقراری  ازجمله  متعددی،  اضطراری  فرایندهای 
کارمندان اضافی استخدامی برای غرامت مرگ، مزایای ازکارافتادگان و بازماندگان، 
ایجاد دفاتر موقت، و ارتباط با خدمات پستی، به منظور تضمین پرداخت های مزایا، 

پیش بینی و تعبیه شده است.
را  آمازون  منطقۀ  جوامع  برزیل،  در   BolsaVerde مشروط  نقد  انتقال  طرح 
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از هفتادهزار خانوار بسیار فقیر، پرداخت  هدف گذاری و ساالنه 320 دالر به بیش 
زیست محیطی،  مخرب  فعالیت های  از  دریافت کنندگان  اینکه  بر  مشروط  می کند، 
از  و حفاظت  فقر  محو  بنابراین،  کنند؛  درختان، خودداری  غیرقانونی  قطع  همانند 

محیط زیست، اهداف توأم طرح مذکور محسوب می شود.
طرح ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی در هند، طرح ایجاد شغل برای 
کارگران روستایی است. امور عام المنفعْه ناشی از اجرای طرح هایی شامل حفاظت از 
منابع آب، پیشگیری از خشکسالی )احیای جنگل( و کنترل سیل است. این امر منجر 
به افزایش سطح منابع آب های زیرزمینی، بهبود حاصلخیزی خاک و بهره وری زمین 
از  نیز،  روستایی  خانوارهای  تجارب  از  حاصل  پیشرفتۀ  چشم اندازهای  است.  شده 
انقالبی فرهنگی، یعنی توانمندسازی زنان و گروه های به حاشیه رانده شده )منزوی(، 

پشتیبانی می کند.
انعطاف پذیر  نوآورانه،  مدیریتی  و  راهبری  مستلزم  برنامه هایی  چنین  موفقیت 
است؛  کسب وکار  شیوه های  و  ارتباطی  رویکردهای  تحول  با  همراه  مردم محور،  و 
و مدیریت ریسک  تداوم کسب وکار  برنامه های  برای  را  کلیدی  نقش  باید  بنابراین، 
قائل شد. سیستم تأمین اجتماعی ژاپن، بیش از دویست اقدام متفاوت را به منظور 
واکنش به وقایِع پس از زمین لرزه و سونامی، درنظر گرفت. اقدامات مذکور شامل 
استقرار تعداد بیشتری از کادر پزشکی، ارائۀ خدمات درمانی به افرادی که کارت های 
بیمۀ سالمت آن ها مفقود شده بود، پرداخت بیمۀ بیکاری خاص به آسیب دیدگان و 

افتتاح دفاتر تلفن همراه بود.
در  پناه جو  بیست میلیون  از  بیش  که  می شود  زده  تخمین  پناهجویان:  جمعیت
روی  به  اروپایی  کشورهای  از  برخی  مرزهای  گشایش  دارد.  وجود  جهان،  سراسر 
پناه جویان در سال 2015، توجه جهانی را به نحوۀ مواجهۀ مقامات ملی با چالش های 
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اضطراری، همانند برآوردن نیازهای تأمین اجتماعی جوامع پناه جویان، معطوف کرد. 
امر  اجتماعی است که در  تأمین  راهبران  ازجملۀ  آلمان1،  فدرال  بازنشستگی  بیمۀ 
سامان دادن به وضعیت پناه جویان در سراسر جامعه، مشارکت داشته است. به عنوان 
کارکنان  دارای  پناه جویان،  امور  به  رسیدگی  برای  سازمان  این  عملی،  واکنشی 
اداری موردنیاز است. به عالوه، تیم  پشتیبانی، به منظور پردازش و تأمین تجهیزات 
ویژه ای با هدف رسیدگی به مسائل پناه جویان ایجاد شد. تیم مزبور گزینه هایی را 
برای توسعۀ اقدامات پایدار در تشریک مساعی با دیگر نهادهای بیمۀ بازنشستگی و 

همکاری با سایر مقامات، هماهنگ می کند.
حدود پیامدهای مالی برای مقامات تأمین اجتماعی، به طور کامل مشخص نیست. 
همچنین، آثار بلندمدت آن ها بستگی به میزان امتزاج موفقیت آمیز پناه جویان با بازار 

کار و در حالت کالن کل جامعه دارد. 
معرض  در  همچنان  اجتماعی  تأمین  نهادهای  اقتصادی:  و سیاسی شوک های
ریسک های مربوط به دورۀ زندگی مانند بیکاری هستند. اقدامات پیشگیرانه، همانند 
طرح های بیکاری جزئی با مزایای مکفی کوتاه مدت، از اشتغال و ورود مجدد نیروی کار 
پشتیبانی می کنند که از نظر مالی نیز، ارزشمند محسوب می شوند. با افزایش بی ثباتی 
اجتماعی،  رسانه های  از  آن ها  استفادۀ  و  مدنی  روبه رشد جنبش های  تأثیر  و  سیاسی 
پیشروی سیستم های تأمین اجتماعی، مستلزم استحکام در برابر تغییرات بیرونی و نیز 
برخورداری از سرعت الزم در هماهنگی با تغییرات سیاستی است. کاربرد رسانه های 
اجتماعی و ارتباطی متناسب به منظور معرفی بهتر اهمیت تأمین اجتماعی در ایجاد 

انسجام اجتماعی را نیز نباید ناچیز انگاشت.

1. Deutsche Rentenversicherung Bund
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شوکهایسالمت: امراض مسری همانند Ebola و Zika و نیز روندهای نوظهور 
تأثیرات ناگهانی، همانند مقاومت به آنتی بیوتیک، نیازمند شیوه های واکنشی نوینی 
است. اقدامات مؤثر در مقابل Ebola در کشورهای متعددی، با استفاده از کارآمدترین 
فرم ارتباطی رادیو و تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، همانند آب رسانی به بدن1 
، انجام شد. چنین رویکردهایی، مقرون به صرفه و مؤثرتر از درمان های گران قیمت، 

پس از ابتال بودند.

تأمین  راهبری  در  کارآمد  ارتباطات  اهمیت  بر  ذکرشده،  نمونه های  از  بسیاری 
اجتماعی، تأکید می کنند. به طور کلی، نمونه ها حاکی از توانایی راهبری های تأمین 
جهانی  بی ثباتی  اما  است؛  مؤثر  شیوه ای  با  واکنش ها  دادن  نشان  در  اجتماعی 
باید تصریح شود که سیستم های  چالش های جدیدی را عیان می کند. به عبارتی، 
با  همچنان  درحالی که  جدید،  چالش های  با  مواجهه  به  توجه  با  اجتماعی،  تأمین 
سیاسی  و  مالی  نهادی،  محدوده ای  چه  تا  می کنند،  مقابله  متعارف  ریسک های 
می توانند به آسودگی به کار خود ادامه دهند. توسعۀ استراتژی مدیریت کنش گرایانۀ 

1. Rehydration

»اجرایحرفهایراهبریتأمیناجتماعیمیتواندتطبیقانعطافپذیریباچالشها
رابههمراهداشتهباشد«
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ریسک از سوی راهبران تأمین اجتماعی، واکنشی است که فراتر از ریسک های مالی و 
سرمایه گذاری متداول می نگرد و ریسک های زیست محیطی و دیگر عامل های ریسک 

را نیز درنظر می گیرد.
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تغییراتاقلیمیوبالیایطبیعی،سالمتوجامعهرادرسطحجهانیتحتتأثیرقرارمیدهند.

منبع: سازمان بهداشت جهانی 2016، بخش استراتژی بین المللی کاهش بالیای طبیعی، 2015

منبع: بانک جهانی/ اتحادیه بین المللی کار، 2014
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4-2میلیارد
دالرآمریکا

هزینه های ساالنه سالمت مرتبط 
با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 

)سازمان بهداشت جهانی(

225میلیارددالرآمریکا
زیانهای ترکیبی صندوق های 
ذخیره در سال 2008 )انجمن 

بین المللی تأمین اجتماعی(

66.5میلیارددالرآمریکا
هزینه تخمینی بالیا در سال 2015 
)بخش استراتژی بین المللی کاهش 

بالیای طبیعی سازمان ملل(

65.3میلیون
تعداد مهاجرت اجباری و آواره 
در جهان )کمیساریای عالی 

پناهندگان سازمان ملل(

198
تعداد بالیای طبیعی ثبت شده 

در سال 2015
)بخش استراتژی بین المللی کاهش 

بالیای طبیعی سازمان ملل(

250.000
پیش بینی افزایش مرگ  و 
میر ساالنه به دلیل تغییرات 

اقلیمی، 2030-2050
)سازمان بهداشت جهانی(

تأثیربحرانهایاقتصادیبربیکاری
بیکاری، مجموع )درصدی از کل نیروی کار( 2000-2014

دامنهوتأثیرریسکها
منبع : بانک جهانی و سازمان بین المللی کار، 2014
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و  تعدد  و  جهان  سراسر  در  بین المللی  و  داخلی  مهاجر  میلیارد  یک  از  بیش  وجود 
تنوع بسیار باال در ملیت کارگران مهاجر، چالش های اجرایی را در سیستم های تأمین 
اجتماعی به وجود می آورند. به رغم پیشرفت ها و برخورداری یک پنجم کارگران مهاجر 
از حمایت کامل و انتقال پذیری حقوق تأمین اجتماعی، حمایت مهاجران در جهان از 
طریق سیستم تأمین اجتماعی، همچنان ضعیف باقی مانده است. با تدقیق اساسی در 
جریان مسئلۀ مهاجرت جنوب به شمال، به تحول ماهیت جهانی جریان مهاجران پی 
می بریم. توفیق در برآوردن نیازهای تأمین اجتماعی کلیۀ کارگران مهاجر در سراسر 

جهان، مؤلفۀ مهمی در تحقق تأمین اجتماعی همگانی است.

همچنین،  است؛  درحال افزایش  مهاجر  کارگران  تعداد  کشورها،  از  بسیاری  در 
با دیگر  با مخاطراتی مشابه  نیروی کار درحال رشد است. کارگران مهاجر  صادرات 
کارگران مواجه اند و نیاز به حمایت در برابر بیکاری، ناتوانی، سالمندی، بارداری و بقا 
دارند. از طرفی، کارگران مزبور در معرض مخاطرات ناشی از مهاجرت نیز هستند که 
از جمعیت  نیمی  زنان حدود  آنان می شود. درحالی که  موجب تشدید آسیب پذیری 
مهاجران بین المللی را به خود اختصاص می دهند، شاهد اعمال تفاوت های جنسیتی 

حمایتازکارگرانمهاجر
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مهمی از سوی بخش های اقتصادی، ازجمله کیفیت و ایمنی کار، سطوح پرداخت ها، 
مواجهه با ریسک های سالمت و ایمنی، و کفایت حمایت تأمین اجتماعی هستیم.

موضوع  این  هستند.  روبه رو  اجتماعی  تأمین  چالش های  با  نیز  داخلی  مهاجران 
به ویژه در کشورهای وسیع، دارای ساختار فدرال، فرهنگ های چندگانه با تنوع زبانی، 
و سیستم پراکندۀ تأمین اجتماعی، نمود بیشتری دارد. برای مثال، چین دارای نزدیک 
به چهل میلیون کشاورز مهاجر داخلی است. مسئلۀ فوری برای تصمیم گیران تأمین 
اجتماعی، چگونگی گسترش مؤثر پوشش کافی و قیاس پذیر برای کلیۀ کارگران است.

آثاروچالشهایمهاجرت
به رغم تحول خاستگاه جریان ها و بزرگی آن ها، مهاجرت همچنان ادامه خواهد داشت. 
در شرایط پیر شدن جمعیت، باید ضمن لحاظ مهاجران به عنوان منبعی مهم، امتزاج 
آن ها با بازار کار را همچون یک سرمایه گذاری محسوب کرد. مهاجران فعال در نظام های 
اقتصادی قاعده مند که اغلب دارای تمکن مالی اند و به پیشرفت کشور یا منطقه کمک 
می کنند، افرادی در گروه سنی 20 تا 39 سال، با تحصیالت تکمیلی و هزینه های 
پرداخت شده ای هستند که درحال حاضر، از نظر اقتصادی فعال اند. این کارگران جوان با 
سن پایین تر از جمعیت عمومی کشورهای میزبان، برای کشورهای مهاجرپذیِر مترصد 
راه های جوان سازی مجدد پروفایل جمعیتی خود، پرجاذبه هستند. مهاجراْن بسیاری از 
آثار سودمند اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی را برای کشور میزبان به ارمغان می آورند؛ 
ازجمله تزریق مهارت ها و صالحیت هایی که موجود نیست، یا در کوتاه مدت، امکان 

تأمین آن وجود ندارد. کارگران مهاجر غالباً کارآفرین و سخت کوش هستند.
وجوهی که مهاجران به خانه ارسال می کنند، برای اقتصاد داخلی کشور مذکور، 
بسیار قابل توجه است؛ بااین حال، وجوه مذکور اغلب در هزینه های توازنی کشور مبدأ 
مهاجران )ازدست دادن نیروی کار مستعد(، لحاظ می شود. یک نمونۀ دیگر از موازنه ها، 
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ناشی از تحوالت زنجیره های مراقبتی جهانی و به ویژه شیوۀ تأثیر آن بر زنان است. با 
توجه به پیر شدن جوامع، مشارکت فزایندۀ زنان در بازار کار و نیز بی کفایتی مراقبت 
همگانی در کشورهای توسعه یافته، نیاز شدید به کارگران محلی و مراقبت از کودکان، 
سالخوردگان و افراد بیمار یا ناتوان، احساس می شود؛ درنتیجه، بسیاری از زنان ساکن 
با هدف یافتن مشاغلی نظیر خدمتکار خانه و مراقبان  در کشورهای درحال توسعه، 
)پرستار(، در کشورهای بیشترتوسعه یافته بستگان خود را ترک می کنند. این امر منتج 

به »کمبود مراقبت« در کشورهای صادرکنندۀ نیروی کار می شود.
البته، کارگران مهاجر چالش های سیاستی را برای مقاصد مهاجرتی، به وجود می آورند. 
دستمزدها ممکن است تحت تأثیر پیشنهاد نیروی کار مهاجِر رقابتی تنزل پیدا کند؛ ضمن 

اینکه مدیریت مسائِل مربوط به تفاوت های فرهنگی و انسجام اجتماعی، ضروری است.
چالش های عملی که کارگران مهاجر بر راهبری تأمین اجتماعی تحمیل می کنند، 
بسیار زیاد است؛ اما می توان بر آن ها فائق آمد. چالش های مذکور ممکن است ناشی 
از ویژگی های غیرمعمول حرفه و کار کارگران مهاجر، مانند مشاغل موقت در کشور 
از  باشد. یکی  اقتصاد غیررسمی  فعالیت در  تغییر مکرر شغل و دوره های  با  میزبان 
پرونده های  فقدان  درحال توسعه،  از کشورهای  برخی  در  به ویژه  اجرایی،  چالش های 

الکترونیکی و تداوم استفاده از اسناد کاغذی است.
کاربرد گستردۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در راهبری تأمین اجتماعی، عملیاتی 

بودن آن را در تبادل اطالعات و داده ها نشان می دهد. 
بسیار  می تواند  کشورها،  از  برخی  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  هزینه های 
گزاف باشد. دیگر چالش ها برای پوشش مهاجران شامل تفاوت های بین کشوری در 
داده های  و دسترس پذیری  قانونی،  و  موانع سیاسی  شیوه ها،  و  اصطالحات  مفاهیم، 

تأمین اجتماعی است.
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واکنشهایتأمیناجتماعیبهنیازهایکارگرانمهاجر
عالوه بر استدالل حقوق بشری مبنی بر گسترش پوشش و عدالت در رفتار، راهکارهای 
مثبت متعددی برای برنامه های تأمین اجتماعی و نیز صرفۀ اقتصادی گسترش پوشش 

برای کارگران مهاجر، وجود دارد.
گسترش پوشْش زمینۀ دسترسی به خدمات و مزایای اولیه با هدف کمک به کاهش 
ریسک های متعدد را فراهم می کند و بدین ترتیب، موجب ارتقای انسجام اجتماعی، 
تسهیل رشد اقتصادی و تقویت حمایت عمومی برنامه های تأمین اجتماعی می شود. 
بازار کار، تشدید شده و پتانسیل برای  به طور کلی، تالش ها به منظور رسمی کردن 
بهره کشی از کار کارگران، تقلیل و امکان جابه جایی افزایش یافته است. مهم تر اینکه 

کارگران مهاجر غالباً مشارکت کنندگان خالص سیستم های تأمین اجتماعی هستند.
سیستم های تأمین اجتماعی با هدف تقلیل تنش ها و تسهیل انسجام اجتماعی، به 
شیوه ای فعال و مناسب، از خود واکنش نشان می دهند. ارتباط عمومی مؤثر، نخستین 

گام در آگاه سازی کارگران مهاجر دربارۀ حقوق تأمین اجتماعی و مقرری آنان است.
ثبت نام  سعودی،  عربستان  اجتماعی  بیمۀ  کل  سازمان  مصوب  نوآورانۀ  رویکرد 
همکاری  است.  کشور  به  ورود  به محض  )مهاجر(،  خارجی  کارگران  از  کنش گرایانه 
بین سازمانی متضمن کارایی افزوده، کیفیت باالتر داده ها، دقت، حقوق و مزایای منصفانه 
و عادالنه، و تقریباً پوشش 100 درصدی تأمین اجتماعی برای کارگران خارجی است 

که بیش از 80 درصد از کارگران بخش خصوصی کشور را دربر می گیرند. 
اما بسیاری از کارگران مهاجر، در حوزه های اقتصادی فعالیت می کنند که در آن 
تأمین  راهبری  و  مالی  تأمین  در  است؛ موضوعی که  کارگر کم رنگ  کارفرما  ارتباط 
اجتماعی، اهمیت بسیاری دارد. غالباً شاهد این نوع ارتباط در انواع فعالیت های مراقبتی 
و کارهای خانگی با اشتغال کارگران مهاجر زن هستیم. مقررات خاص این گونه مشاغل 
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اغلب ضعیف است و کارگران این بخش، چالش هایی را برای راهبری و شمول تأمین 
اجتماعی ایجاد می کنند.

از طریق اصالح قانون تأمین اجتماعی و تنظیم ساختارهای مشارکت و مزایا، می توان 
پوشش را در مورد کارگران مهاجر، گسترش داد. ادارۀ فدرال منابع عمومی آرژانتین، 
سیستم متمرکز ثبت نام خاصی را برای کارگران خانگی، ازجمله کارگران مهاجر، با 
اعطای حقوقی همانند دیگر کارگران، ایجاد کرده است. چنین سیستم آنالینی، اظهار 
آن شامل  مثبت  آثار  می کند.  امکان پذیر  را  غیررسمی  اقتصاد  در  استخدامی  روابط 
سطوح باالتر کارگران ثبت نامی، تسهیل رعایت قوانین از سوی کارفرمایان، تضمین 

کیفیت اطالعات و افزایش مشارکت ها و پوشش است.
آن  هدف  که  مرزهاست  از  فراتر  مکانیسمی  اجتماعی،  تأمین  دوجانبۀ  توافقات 
جهان،  سراسر  در  است.  بین المللی  مهاجر  کارگران  به  قابل انتقال  پوشش  گسترش 
چنین توافقاتی، به ویژه در کشورهای اتحادیۀ اروپا و اروپای غربی، به وفور دیده می شود. 
استفاده از چنین مکانیسم هایی، به تشخیص هویت کارگر خارجی و احراز شرایط تأمین 
اجتماعِی وی کمک می کند و محاسبۀ مقرری و قابلیت انتقال آن را میسر می سازد. 
اقدامات  هماهنگی  مترتب،  رفتاری  قوانین  اعمال  و  تنظیم  توافقات، ضمن  این گونه 
به منظور پشتیبانی از نحوۀ اجرای موارد موردنظر و نیز چگونگی برقراری ارتباط مؤثر 

میان ذی نفعان مختلف را امکان پذیر می کند.
الزمۀ پیاده سازی و اجرای توافقات مزبور، صرف زمان قابل توجهی است که به عنوان 
مانعی در راهبری تأمین اجتماعی، محسوب می شود؛ اما به محض عملی شدن، شاهد 

نقاط قوتی به شرح زیر خواهیم بود:
شفافیت، به طوری که ذخایر برای کارگر مهاجر صرفاً از طریق قانون یک کشور، در  ●

زمان مشخص، اداره می شود.
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صیانت از حقوق مکتسبه باید کاماًل مستقل از محل کسب حقوق باشد و هیچ گونه  ●
محدودیتی در پرداخت مزایای متعلق به کارگر در هریک از کشورها، مستحق به 

دریافت آن شده، وجود نخواهد داشت.
تمامیت حقوق که در آن اکتساب حق، منوط به تکمیل مدت زمان الزم برای احراز  ●

شرایط، با لحاظ دوره های خدمتی کارگر مهاجر )در کشورهای شاغل در آن ها( 
است.

جلوگیری از پرداخت »حق بیمۀ دوبل« از سوی کارگران موقت، در کشورهای میزبان. ●
موافقت نامه های چندجانبۀ تأمین اجتماعی، پلتفرمی را با هدف تسهیل همکاری 
نزدیک تر گروه های منطقه ای کشورها ارائه می کنند. کنفرانس »CIPRES«1 در مرکز و 
غرب آفریقا؛ کنوانسیون چندجانبۀ 2Ibero -American در تأمین اجتماعی، امضاشده 
توسط اسپانیا، پرتغال و دوازده کشور آمریکای التین؛ توافق نامۀ تأمین اجتماعی جامعۀ 
کارابین )CARICOM(؛ توافق نامۀ MERCOSUR میان آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و 
اروگوئه؛ موافقت نامۀ شورای همکاری خلیج فارس، و اعالمیۀ باکو در سال 2005 بین 

کشورهای اوراسیا، نمونه های بارزی از توافقات چندجانبه هستند.
تحصیل نیازهای تأمین اجتماعی مهاجران، مدیریت قوی هویت و اقدامات مناسب 
راهبری و مدیریتی، متضمن برآوردن نیازهای تأمین اجتماعی کارگران است که ارائۀ 
مؤثر آن ها از طریق توافقات دوجانبه انجام می شود. بدین ترتیب، زمینۀ همکاری بیشتر، 
ارزنده، مساعدت  تجارب  تبادل  در  و  فراهم  را  منسجم  راهبری  تقویت ظرفیت های 
می کند؛ همچنین، شامل همکاری با دیگر ذی نفعان، با هدف حمایت از شناسایی و 
پذیرش کارگران مهاجر است. به رغم پیشرفت های حاصل شده، فقط حدود یک پنجم 

1. Conférence interafricaine de la prévoyance sociale
2. نام سابق شبه جزیرۀ اسپانیا و پرتقال
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انتقال حقوق تأمین  از کارگران مهاجر در سراسر جهان، از حمایت کامل و قابلیت 
اجتماعی مندرج در موافقت نامۀ موردتأیید کشور مبدأ و کشور میزبان، برخوردارند؛ 
افرادی که غالباً کارگران درحال جابه جایی بین بازارهای کار کشورهای توسعه یافته 

هستند.

از دیگر واکنش های کارآمد راهبری، می توان به ایجاد اداره های سیار و فرایندهایی 
به منظور ترغیب عضویت، ارتباط چندزبانۀ مناسب و به کارگیری کانال های ارتباطی، 
خدمات  که  است  ساختاری  کره،  جمهوری  بازنشستگی  ملی  سرویس  کرد.  اشاره 
تأمین  مقرری  مدیریت  می دهد.  ارائه  خارجی  اتباع  برای  را  تخصصی  بازنشستگی 
اجتماعی در میان کشورهایی با جریان های باثبات و معظم مهاجرت، مستلزم ایجاد 
 MERCOSUR یک سیستم فناوری اطالعات و ارتباطات مشترک است. کشورهای
دقیقاً این مهم را به انجام رسانده اند؛ به عبارتی، محرمانگی و حفاظت از داده ها، تبادل 
مؤثر داده ها، و نیز پس انداز برای ذی نفعان، با توجه به هزینه های بانکی و تراکنش های 
معامالت ارزی را با برقراری سیستم ارتباطی میان کلیۀ اعضای راهبری، امکان پذیر 

می کنند.

»درسراسرجهان،حقوقتأمیناجتماعیکارگرانمهاجر،ضعیفباقیمانده
است«.
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تعداد توافق نامه عمده 
چندجانبه تأمین اجتماعی، 

که کارگران مهاجر را پوشش 
می دهند.

درصد تخمینی از کارگران 
مهاجر دارای حمایت اجتماعی 

کامل و حقوق قابل جابجایی

+2.000

موافقت نامه های دو جانبه 
تأمین اجتماعی - 136 کشور را 

پوشش داده است

436میلیارد
دالرآمریکا

منابع ارسالی مهاجران از کشورهای در 
حال توسعه )بانک جهانی 2015(

درصد مهاجران در سن 
کار )64-20( )دپارتمان 
امور اقتصادی و اجتماعی 

سازمان ملل(

مهاجران 70 درصد از 
افزایش در نیروی کار اروپا 
طی ده سال گذشته را 

تشکیل می دهند.

منبع: پایگاه داده ILO در موضوع قوانین ملی: کار، تأمین اجتماعی و حقوق .....

منابع: بانک جهانی )2015(، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل )2016(، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، )2014(

مهاجرانسهمعمدهایدراقتصاددارند.

منبع: دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل )2016(
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برنامه های  پیاده سازی  در  استراتژیک  نقشی   ،)ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
تأمین اجتماعی، ایجاد بهبود در عملکرد و کیفیت خدمات راهبری تأمین اجتماعی 
ایفا می کنند. ICT عالوه بر اتوماسیون فرایندهای خاص و ایجاد تحول در عملیات و 
خدمات، به عنوان یک توانمندساز استراتژیک در ارائۀ راهکارهای ابتکاری برای واکنش 
به چالش ها و تحوالت اجتماعی، درنظر گرفته می شود. تکنولوژی های سیار، ابرداده ها 

و دولت الکترونیک، سه محور اصلی ابتکارند. 

شاخص توسعۀ دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، حاکی از آن است که انتخاب 
فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( از سوی نهادهای دولتی، روبه فزونی است. تمامی 
دولت های عضو سازمان ملل متحد، سرویس های دولتی آنالین را پیاده سازی می کنند 

که سازمان های تأمین اجتماعی همگانی، بخشی از این روند محسوب می شوند.
راهکارهای ICT در راهبری های تأمین اجتماعی، موجب تسهیل در پیاده سازی 
سیستم های تأمین اجتماعی فراگیر می شود؛ بدین ترتیب، هماهنگی بهتر برنامه های 
اختصاصی و نیز پیاده سازی مکانیسم های پیشرفتۀ ارائۀ خدمات را ممکن می کند. 
کیفیت  ارتقای  و  ارائه  ساده سازی  ICT، ضمن  در  ابتکارات  نتایج،  بهبود  به منظور 

گذارتکنولوژیکی
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خدمات، موجب گسترش دامنه و تأثیر سیاست های اجتماعی می شود.
کاربرمحوری  سرویس های  از   ICT اجتماعی،  تأمین  راهبری  شکل  تکامل  در 
از  را  برآورده و کاربران  را  انتظارات مشتری  نحو،  بهترین  به  پشتیبانی می کند که 
طریق فعال سازی »سلف سرویس«، همواره و همه جا توانمند می کنند. تغییر فوق، 
ضمن هماهنگی با دیگران، موجب پیاده سازی برنامه های اجتماعی در مقیاس کالن 
ــ همانند یکپارچه سازی نهادهای گوناگون ــ و تسهیل آن در سراسر مرزهای ملی 
می شود. ICT حمایت اجتماعی از جوامع را از طریق ترویج به کارگیری مؤثر قوانین 

حمایت اجتماعی، بیش ازپیش تقویت می کند.
در کشورهای درحال توسعه، نفوذ بُرندۀ ICT، نهادها را قادر به برداشتن گام های 
بیشترتوسعه یافته،  ارزشمند کشورهای  تجارب  با  برابری  به سمت جلو و حتی  بلند 
از  می کند. کاربرد روبه گسترش و نفوذ فناوری های سیار در آفریقا، نمونه ای خوب 

غلبه بر محدودیت های زیرساخت مخابراتی خطوط زمینی است.
مبتکرانه ای  راهکارهای  استراتژیک،  توانمندسازی  به عنوان   ،ICT ترتیب،  بدین 
سیار،  تکنولوژی های  بر  مبتنی  راهکارهای  به ویژه  اجتماعی،  تأمین  راهبری  در  را 

یکپارچه سازی بین نهادی و مدیریت کالن داده ها، ارائه می دهد.

ICTچالشهایمرتبطبا
تضمین  چالش،  نخستین  می آورد.  به وجود  را  چالش هایی   ،ICT زیاد  بسیار  کاربرد 
کیفیت و هزینه ـ کارایی سیستم های مبتنی بر ICT تأمین اجتماعی است. تأخیرها، 
افراط در بودجه ها، ریسک های موجود در توسعۀ بسیاری  تخمین پایین هزینه ها و 
بازارهای ICT است  پروژه های ICT هستند. دومین چالش، ماهیت توسعه نیافتۀ  از 
که انتخاب مشتری، ارائه و تعمیر و نگهداری محصوالت را تحت تأثیر قرار می دهد. 
تکنولوژی های  به ویژه  و  پیچیده  تکنولوژی های  مطلوب  مدیریت  موضوع،  سومین 
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میان عملیاتی است که برای برقراری ارتباط میان سیستم ها و نهادها، ضروری هستند. 
وجود استانداردهای متداول ICT، برای راهبری های تأمین اجتماعی و دیگر آژانس های 
شکاف  بر  تفوق  دارد.  وجود  آن ها  فقدان  یا  نقصان  احتمال  اما  است؛  الزم  عمومی 
دیجیتالی باید برای همۀ افراد، به ویژه کسانی که دسترسی کارآمد به پوشش الزم را 

ندارند، مانند افراد آسیب پذیر و گروه های در حاشیه، امکان پذیر باشد.
کیفیت داده ها و حفاظت از آن ها، به عنوان شرط الزم برای استفادۀ مطمئن و 
سازگار با حجم فزایندۀ داده ها، چالش های بیشتری را مطرح می کنند. مدیریت داده، 
 ،ICT انتظام کلیدی برای نهادهای تأمین اجتماعی مدرن است. تحوالت در حوزۀ

شامل پیاده سازی ابرداده ها و سیستم های تصمیم گیری پشتیبان است.
از یک طرف، دسترسی به داده های دقیق و قابل اعتماد مستقل، به طور فزاینده ای 
پتانسیل  دیگر،  از طرف  و  است  کرده  پیدا  اهمیت  اجتماعی،  تأمین  راهبری  برای 
صورت،  هر  به  است.  بیشتر  ابتکارات  مشوق  داده ها،  آسان تر  استخراج  و  مدیریت 
موضوعات امنیت سایبری، تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار داده و با تشدید کاربرد 
داده ها روی پلتفرم های مبتنی بر وب، افزایش یافته است. تهدید هک کردن و سرقت 

داده های شخصی، دغدغه های دائمی و جهانی هستند.

ICT:واکنشهایاستراتژیک

 ICT با رشد تصاعدی کاربرد داده ها در سراسر جهان و ظهور »ابرداده«، انقالب جدید
با محوریت داده ها، درحال وقوع است و به منظور پردازش پیشرفته و تجزیه وتحلیل 
داده ها برای »پروفایل مشتری« و نیز استخراج دیگر اطالعات از ابرداده ها، استفاده 

می شود.
با  همگام  و  می شود  نامیده   )DDI( داده محور«  »نوآوری  اصطالحاً  امر  این 
تحوالت مبتنی بر قابلیت جابه جایی و اینترنت، متضمن بهبود محصوالت، فرایندها 
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و روش های سازمانی است؛ همچنین، می تواند از عهدۀ چالش های جهانی خط مشی 
برآید.  آسیب پذیر،  جوامع  و سالمتی  اجتماعی  حمایت  نیازهای  همانند  اجتماعی، 
اتوماسیون  افزایش  زمینه ساز  می تواند  خود  به نوبۀ  مصنوعی،  درهوش  پیشرفت 
خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی شود. دستیارهای مجازی و پردازش زبان طبیعی 
می تواند ضمن پشتیبانی از مکانیسم های اعمال رگوالتوری، موجب ارتقای پشتیبانی 

مشتری و مدیریت موضوع شود.
تفاوت بین خدمات و فرایندهای  به منظور راهبری تأمین اجتماعی، ICT غالباً 
ممکن یا غیرممکن را مشخص می کند. به همین دلیل، ICT جزئی تفکیک ناپذیر در 

راهبری سیستم های تأمین اجتماعی است.
و  انعطاف پذیری  بیشتر،  پوشش، خودمختاری  زیر  برای جمعیت   ICT تحوالت 
سادگی در دسترسی و تصدیق اطالعات، و برقراری ارتباط با ادارات تأمین اجتماعی 
پوشش  به  دسترسی  بهبود  سیار،   ICT پلتفرم های  همچنین،  می آورد.  به همراه  را 
افراد فاقد پوشش کافی را پشتیبانی می کند. پلتفرم های مزبور، عالوه بر پشتیبانی از 
پرداخت مشارکت ها و دریافت نقدی مزایا، امکان دسترسی به تشخیص صحیح در 
بیمار  را در موضوع سالمتی  به اشتراک گذاری داده های حیاتی  مراقبت بهداشتی و 

بین متخصصان اولیه، تسهیل می کند.
با  اداری  هزینه های  کاهش  از طریق  را  اجتماعی  تأمین  راهبری  عملکرد   ICT

بهبود  و  تقلب ها،  تشخیص  و  خطاها  کاهش  به  کمک  کار،  حجم  کردن  مشخص 
کفایت مزایا با پشتیبانی از جمع آوری حق بیمه و محاسبه و ارائۀ مزایا، ارتقا می دهد. 
تکنولوژی های پردازش داده ها با عملکرد باال، راهبری را به بهبود کارایی و نیز کیفیت 
اعتبار،  مطمئن  ارزیابی  به منظور  آن ها،  توانایی  افزایش  طریق  از  فرایندها  دقت  و 
کنترل ها و محاسبات، توانا می کند. جنبش مترقی راهبری »بدون کاغذ«، متضمن 
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ایجاد نظام اقتصادی قابل توجه و نیز حمایت از اهداف سیاست های زیست محیطی 
است.

ICT مهم ترین توانمندساز استراتژیک برای راهکارهای ابتکاری در راهبری تأمین 

اجتماعی، محسوب می شود. رشد منابع اطالعاتی و پلتفرم های عملیاتی اشتراکی، 
طراحی الگوهای جدید سازمانی را براساس ویژگی های چندعاملی،  میسر می کند؛ 
تأمین  راهبری  سازگاری  تضمین  مستلزم   ،ICT راهکارهای  پیاده سازی  بااین حال، 
اجتماعی با پلتفرم های موجود، خلق مهارت های درونی به کارگیری ابزار و امکانات 

جدید و ارائۀ سرویسی با کیفیت و هزینه ـ کارآمد است.
تغییر  می کنند:  ارائه  را  مشهودی  کاماًل  موفقیت  داستان  سیار،  سرویس های 
جهانی ارائۀ خدمات تأمین اجتماعی. سرویس پرداخت سیار با عنوان M-PESA، در 
کنیا و جمهوری متحدۀ تانزانیا، نمونه ای از سرویس های مذکور است که بر روی هر 
نوع تلفن همراه، ازجمله مدل های بسیار ابتدایی متداول در مناطق روستایی آفریقا، 
از  شبکه ای  در  الکترونیکی  تبادالت  از  استفاده  با  می توانند  مشتریان  می کند.  کار 
عامالن مجاِز مستقر در فروشگاه های خرده فروشی، اقدام به واریز و برداشت وجه نقد 
از حساب خود کنند. در کنیا، مشتریان می توانند بخشی از مزایای حمایت اجتماعی 
را نقداً دریافت کنند؛ حال آنکه در جمهوری متحدۀ تانزانیا، حق بیمه ها قابل پرداخت 

به صندوق مزایای بازنشستگی GEPF است.
کاربرد ابرداده ها نیز داستان موفق دیگری برای راهبری تأمین اجتماعی است. 
تکنولوژی های آنالیز و ابرداده با هدف تشخیص فرار و تقلب در حق بیمه های تأمین 
اجتماعی، در کشورهای فرانسه، ایتالیا )مؤسسۀ ملی بیمۀ حوادث اشتغال(1، اسپانیا 
پیش بینی های  )بانک  اروگوئه  و   ،)2)TGSS( اجتماعی  تأمین  عمومی  )خزانه داری 

1. National Employment AccidentInsurance Institute
2. Tesorería General de la Seguridad Social
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اجتماعی )BPS(1(، استفاده شده است. نهادهای مذکور آنالیزهای متضمن پیش بینی 
را به کار می برند که از پایگاه های داده ای مرتبط با مزایا و جمع آوری حق بیمه استفاده 
می کنند تا بدین ترتیب، پایگاه اطالعاتی برای آنالیز مربوط را گسترش دهند. در این 

کشورها، قانون مداری )رعایت مقررات( ارتقا یافته است.
سرویس ملی بیمۀ سالمت در جمهوری کره، پروژه ابرداده را پیاده سازی کرده 
است که در آن کلیۀ اطالعات تأمین اجتماعی جمع آوری شده از سال 2001، مربوط 
بر  مشتمل  مزبور  داده های  می دهد.  پوشش  را  نفر(  )پنجاه میلیون  به کل جمعیت 
داده های  و  دریافت شده  مزایای  پرداخت شده،  حق بیمه های  جمعیتی،  داده های 
پزشکی است. ابرداده دربرگیرندۀ داده هایی از چندین پایگاه اطالعاتی ملی است و 
به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و نیز پیش بینی بروز بیماری ها و دیگر مخاطرات 
اجتماعی، استفاده می شود. عدم شناسایی اطالعات شخصی، تطابق با مقررات حفاظت 

داده را تضمین می کند.
تأمین  انسانی  منابع  استراتژیک  مدیریت  و  برنامه ریزی  برای  تحوالت  این 
اجتماعی، حامل چه معنایی هستند؟ تحوالت ICT سبب کاهش الزامات نیروی کار 
تأمین اجتماعی در برخی از وظایف شده است که این امر عموماً از طریق پیاده سازی 
 ،ICT سیستم های خودکار و سلف سرویس، انجام شده است؛ اما کاربرد موفقیت آمیز
همچنان مستلزم منابع انسانی ماهر، نه تنها برای مدیریت پورتفوی ICT، بلکه برای 
تبیین سرویس ها و فرایندهای جدید و تغییریافته است که بتوانند از ICT بهرۀ کامل 

را کسب کنند. 

1. Banco de Previsión Social
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”ICTیکتوانمندسازاستراتژیکجهتراهکارهایابتکاریدرتأمین
اجتماعیاست”.

فعالیت های تصمیم گیری مرتبط با طراحی برنامه و سیاست گذاری و همچنین 
مدیریت موردی و خدمات مشتری، نیازمند دخالت انسان متخصص است. همچنین، 
برای مثال، شاهد وظایف، نقش ها و تصمیم گیری در مراقبت های پزشکی هستیم که 

به راحتی امکان جایگزینی آن ها توسط ICT، فراهم نیست.
ویژگی های  داد.  خواهند  تغییر  را  حقیقت  این  به زودی  تکنولوژیکی  ابتکارات 
ارائۀ سرویس، مهم  انسانی را برای  ارتباط  فرهنگی ـ اجتماعی نیز همچنان تداوم 

می شمارد.
راهبران تأمین اجتماعی با خوش بینی به آینده می نگرند: انتخاب تکنولوژی های 
جدید و نقش ادامه دار دخالت های انسانی که متقاباًل انحصاری نیستند. بهترین کاربرد 
چنین فرصت های جدیدی برای کارکنان و مشتریان، از طریق کاربرد هوشمندانه و 

روشنفکرانۀ ICT، حاصل می شود.
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اولویتهایاعضایایسا
موسسات عضو، مدیریت 

ابتکارات و تحوالت 
تکنولوژیکی را به عنوان 

اولویت باال در نظر میگیرند.

جهان               %76
آفریقا                %80
قاره آمریکا          %79
اروپا                  %75
آسیا و اقیانوسیه   %68

منبع: گزارش جهانی اعضای 
ایسا 2015

جمعیت جهان

گذارتکنولوژیکی
2007-2016،ICTتحوالتجهانی

)2016( ICT منبع: اتحادیه بین المللی ارتباطات/ پایگاه داده شاخص های

تحوالتدیجیتالی

3.6میلیارد
مشترکین جهانی موبایل

%47
درصد جمعیت جهانی 
که از اینترنت استفاده 

می کنند

1میلیارد
تعداد جهانی 

خانوارها با دسترسی 
به اینترنت

منبع: اتحادیه بین المللی ارتباطات 2016

منبع: اطلس داده جهانی-رتبه بندی، نقشه، داده ملی و آمار منطقه ای و جهانی

2016
90 کشور، یک یا بیشتر از یک 
پرتال ورود مجزا برای اطالعات 

عمومی یا سرویس های آنالین )یا 
هردو( را فراهم کرده و 148 کشور 
حداقل یک نوع خدمات تراکنشی 

آنالین را ارائه می کنند.

2003
45 کشور دارای پلتفرم واحد 

بوده و صرفا 33 کشور تراکنش 
های آنالین را مهیا می کنند.

پیشرفتدردولتالکترونیک
دولت الکترونیک در کلیه مناطق رو به گسترش است.





چالشدهم
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درک عمومی از تأمین اجتماعی، شاخص مهمی برای راهبری عمومی است. راهبری های 
تأمین اجتماعی نمای مهمی از حکمرانی، به ویژه در دوره های بحرانی زندگی مردم، محسوب 
می شود. ظهور رسانه های اجتماعی، افکار روبه رشد طبقات متوسط جدید در بسیاری از 
کشورها، تکوین جنبش سیاسی مستقل از حقوق بشر نسبت به تأمین اجتماعی، و هوشیاری 
بیشتر مردم در امور مربوط به کیفیت خدمات، باعث پیشبرد راهبری های تأمین اجتماعی 

به سمت کاربرمحور شدن بیشتر و حساسیت در زمینۀ کیفیت می شوند.

بسیاری از راهبری های تأمین اجتماعی، به دلیل قرار گرفتن در زمرۀ پیشروان کشور 
خود در ارائۀ سرویس های عمومی کیفی، به خود می بالند که این امر درنتیجۀ ابتکارات و 

تکنولوژی های نوین در فرایندهای کسب وکار، تحصیل شده است.
راهبری تأمین اجتماعی با هدف جلب افکار عمومی و برآوردن انتظارات درخصوص 
کیفیت خدمات، به دنبال راه های جدیدی برای بهبود کیفیت خدمات و تبدیل بیشتر به 
کاربرمحوری است؛ درعین حال، این مهم مستلزم دیدی واقع بینانه دربارۀ محدودیت های 
با آن ها مواجه شوند.  ارائۀ خدمات عمومی  فرایند  منابعی است که ممکن است در 
موضوع مشترْک درنظر گرفتن کاربر به عنوان مرکز )نقطۀ کانونی( تمام خدمات است.

انتظاراتعمومیعالیه
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چالشهایانتظاراتعمومی
با توجه به افزایش به کارگیری رسانه های اجتماعی برای برقراری ارتباط و اطالع رسانی 
دربارۀ مسائل عام المنفعه، راهبری های تأمین اجتماعی ملزم به هوشیاری و واکنش 
سریع نسبت به تأمین انتظارات عامه هستند. یکی از موضوعات بااهمیت، درک عدالت 
از ــ اطالعات  به ــ و حفاظت  سیستم است. موضوع مهم دیگر، کنترل دسترسی 
شخصی است که متضمن استقرار روش کاربرمحور کاماًل سفارشی است. درنهایت، تلقی 
منفی عامه دربارۀ کیفیت خدمات، موجب وارد شدن خدشه به شهرت و اعتبار راهبری 

تأمین اجتماعی می شود.
چالش های پیچیده و وسیع تر تأمین اجتماعی عبارت از تحقق هم زمان سرویس های 
ارتقایافته، بهره وری هزینۀ سازمانی، بازخورد مثبت بیشتر و سطوح باالتر اعتماد عمومی 
است. به منظور استقرار چنین اهدافی، باید راهی طوالنی برای برآوردن انتظارات باالی 

عموم، طی کرد.

واکنشبهچالشها
مشتریانخودرابشناسید: نخستین الزام راهبری تأمین اجتماعی برای برآوردن 
بالقوۀ  و  فعلی  »کاربران«  دربارۀ  مناسب  اطالعات  از  برخورداری  عموم،  انتظارات 
خدمات است. برخی از کشورها دارای پلتفرم های داده ای هستند که آمارهای حیاتی و 
ثبت احوال جامعی را ارائه می کنند. بسیاری دیگر از کشورها، به طور منظم، تحقیقات، 
نظرسنجی ها، تبادل نظر و مشاوره هایی را با هدف سنجیدن افکار عمومی و انتظارات در 

مورد سرویس های تأمین اجتماعی، انجام می دهند.
در دورۀ اخیر، ایرلند، گابن و موریس، از معدود کشورهایی هستند که مبادرت به 
تقویت پایگاه دادۀ ملی برای جمع آوری، هم سنجی و آنالیز اطالعات در مورد نیازهای 

ذی نفعان کرده اند.
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تعاملبامشتریانخود:تمرکز بر بیمه شدگان و دیگر مشتریان، به عنوان نقطۀ شروع 
توسعۀ فرایندهای ارائه و طراحی خدمات، استراتژی مهمی است و هدف از آن، تشویق 

تعامل و حتی همکاری در طراحی خدمات عمومی با کمک مشتریان است.
منطقۀ آمریکای جنوبی، پیشگام تعهد و تعامل با مشتریان به شمار می آید. در اواخر 
دهۀ 1990، برزیل و اروگوئه به ترتیب، سیستم های SIMPLES و Monotributo را با 
هدف آسان سازی مالیات ها و حق بیمه های تأمین اجتماعی برای کارگران خویش فرما 
و کسب وکارهای غیررسمی، معرفی کردند. کارگران غیررسمِی دارای درآمدهای باال، با 
رغبت به این تحوالت واکنش نشان دادند. البته، چالشی که هردو کشور با آن مواجه 

هستند، تعامل موفقیت آمیز با کارگران فقیرتر و رفع نیازهای آن هاست.
در اروپا، فرانسه مرکز نوآوری های متعددی در طراحی مشترک محسوب می شود. 
در یک مورد، ابهامات داده های باز1 )داده های آزاد( و ابتکارات و بهبود خدمات توسط 
صندوق ملی کمک هزینۀ خانواده )CNAF(2، از طریق برگزاری جلسات سازماندهی شده 

بین جامعۀ مدنی و داوطلبان از میان کارکنان CNAF، موردتوجه قرار گرفت.
تالش های فرانسه به منظور ترویج خدمات شهروندمحور، ازجمله نظرات مستدل 
از  بسیاری  نقش های  در  را  گسترده تری  تغییرات  خدمات،  طراحی  در  مشتریان 

مجسم  عمومی،  آژانس های  و  مردم  با  آن ها  ارتباط  و  اجتماعی  تأمین  راهبری های 
آموزه های  براساس  فراگیرِی خط مشی  باالی  اهمیِت  کشور  این  همچنین،  می کند. 
ارزندۀ بین المللی را نمایان کرد. Emploi Store در کشور فرانسه ــ مرکز انحصاری 
ـ براساس آموزه های هلندی  ارائۀ خدمات دیجیتالی برای سرویس های متعدد بازار کارـ 

و سوئدی، شکل گرفته است.

1. Open data
2. Caisse nationale des allocations familiales
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نوآوریومهندسیمجدد:استراتژی دیگر برای تحقق ارتقای کیفیت خدمات، عبارت 
از نوآوری و مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار است. در صندوق های بازنشستگی، 
»گواهی حیات« به منظور اثبات استحقاق پرداخت های مربوط به بازنشستگی، اهمیت 
دارد. صندوق بازنشستگی مراکش )CMR(1 فرایند خود را در یک مرحله، ساده کرده 
 CMR است که درحال حاضر، صرفاً مستلزم مراجعۀ حضوری ذی نفع به بانک شریک
است. همچنین، همان طور که در مکزیک مشاهده می شود، گواهی حیات از طریق 
ثبت های ملی، قابل تأیید و کنترل متقابل است. هنگامی که گواهی فوت ثبت می شود، 
تقلب،  یا  بروز خطا  از  و  به صورت خودکار، مسدود  بازنشستگی  پرداخت های حقوق 

جلوگیری می شود.
از سال 2010، برای مقابله با کاهش در بودجۀ عملیاتی، ادارۀ اشتغال ملی بلژیک 
)ONEM(2 با تکنیک های مدیریتی موجز و مستقیم، به برنامه های کاربردی دولت 
و  دانش،  مدیریت  و  آموزش  بهینه سازی های  افزوده،  دیجیتال سازی  الکترونیک، 
دورکاری، واکنش نشان داده است؛ بدین ترتیب، ONEM را قادر به ایفای تعهدات 
و حتی فراتر از آن در برخی از حوزه ها، به ویژه افزایش رضایت کارمند و کاربر، کرده 
است. بهبودهای مشابه و متعددی در کشورهایی دوردست و متفاوت، همانند استرالیا 

و مالت، شاهد بوده ایم.
توانمندسازینیرویکارسازمان: نیروی کار با توانمندی باال، استراتژی دیگری 
برای کسب رضایتمندی مشتری است. این گونه تعبیر می شود که رضایت مشتری و 
توانمندسازی کارمند، به طور متقابل، اهداف را تقویت می کنند. برنامه های آموزشی، 
آموزش رهبری، برنامه های مدیریت عملکرد، پاداش و به رسمیت شناختن، حسابرسی 
مهارت ها، و ارتباطات داخلی، ازجمله عامل های کلیدی مؤثر بر عملکرد کارمندان است.
1. Caisse marocaine des retraites
2. Office national de l’emploi
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 ،1)CNPS( ادارۀ کل« مرکز واحد خدماتی صندوق ملی بیمۀ اجتماعی کامرون«
است.  ارائۀ خدمات  برای پشتیبانی   ICT و  انسانی  منابع  از  مؤثر  استفادۀ  بر  مبتنی 
نتایْج حاکی از کاهش قابل توجه در زمان پردازش مطالبۀ مزایای سالمندی، معلولیت 
و بازماندگان کارکنان، از سی روز به حداکثر 48 ساعت و از هفت روز به کمتر از یک 

ساعت، برای مطالبات مزایای خانواده هاست.
سیستم تأمین اجتماعی کشور چین، پیش از این، خدمات را از طریق بیش از 
هشت هزار کارگزار، ارائه کرده است. در سال 2009، اصالحات الزم برای استانداردسازی 
90 درصد از سرویس ها و فرایندهای عملیاتی تا سال 2017، آغاز شد؛ تعهدی کالن که 

شامل حمایت از 180.000 عضو در سراسر کشور، به منظور بهبود ارائۀ خدمات است.
الکترونیکیشوید،حرکتکنید،آنالینشوید: پیاده سازی سرویس های منسجم تر 
و مبتنی بر کاربر، با استفاده از پلتفرم های الکترونیکی و مبتنی بر وب و با پشتیبانی 
کارکنان آموزش دیده، تسهیل می شود. در گسترده ترین شکل، برخی از کشورها رویکرد 
کاماًل دولتی را برای سرویس های دیجیتالی معرفی می کنند که دسترسی آنالین ایمن 
و یکپارچه ای را به دپارتمان های دولتی فراهم می کند. در استرالیا، دپارتمان خدمات 
انسانی مبادرت به پذیرش MyGov کرده است که بیش از هفت میلیون حساب فعال 
را پشتیبانی می کند و شاهد میانگین ورود به سیستم روزانه، به تعداد 130.000 نفر و 

126.000 مورد ارسال ایمیل هستیم. 

1. Caisse nationalede prévoyance sociale
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»راهبریهایتأمیناجتماعیهموارهبهدنبالراههاینویِنارتقایکیفیت
خدماتهستند«.

 بسیاری از تحوالت خاص، همانند پذیرش کارت های بیومتریک که سوابق حق بیمه 
را بهتر کنترل می کنند )گابن( و نیز پلتفرم های وب برای ارسال الکترونیکی مدارک 
)چین(، به همان اندازه اهمیت دارند. دیگر تحوالت مرتبط شامل تمهید دسترسی 
مجوز  اعطای  )کانادا(،  مربوط  بازنشستگی  اطالعات  به  بازنشسته  کارگران  اینترنتی 
ثبت نام آنالین کارگران خانگی، معموالً زنان برای بهره مندی از پوشش )آرژانتین(، و 
کمک به شهروندان برای ثبت نام و مدیریت داده ها به منظور دسترسی به مراقبت های 

سالمتی )اندونزی( است.
در تعداد روبه رشدی از کشورها، شاهد تغییر در خدماتی هستیم که امکان استفادۀ 
آسان و قابل دسترس از طریق برنامه های کاربردی سیار را فراهم می کنند. در کلیۀ موارد، 
کاهش هزینه های راهبری، کنترل بهینۀ داده ها و رضایت باالتر کاربر، هدف گذاری شده 

است.
کیفیت  اصول  براساس  خدمات،  ارائۀ  به  همچنان  اجتماعی  تأمین  راهبری های 
اجتماعی،  تأمین  جهانی  جامعۀ  در  خوب  تجارب  تسهیم  می دهند.  ادامه  خدمات، 
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فرهنگ مثبت نوآوری را تهییج می کند. یکی از پرسش های عملی برای راهبری های 
تأمین اجتماعی این است که آیا نوآوری مستمر امکان پذیر است. احتماالً پاسخ مثبت 
است؛ انتظارات عالیۀ عامه، هرگز وقفه و سکون را تأیید نمی کند. محدودیت منابع که 
بسیاری از راهبری های تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند، همچون فرصتی برای 

نوآوری های روزافزون عمل می کند. 
راهبران  کاربرمحور،  کیفی  سرویس های  از  مردان  و  زنان  انتظارات  تحقق  برای 
تأمین اجتماعی ملزم به استفاده از تجربه و دانش جمعی خویش هستند. راهبری های 
تأمین اجتماعی باید همواره به شکلی سیستماتیک، ضمن سنجش و ارزیابی کارایی 
پیشرفت های اکتسابی، اقدامات خود را به شکلی مناسب تنظیم کنند. مجموعۀ اقدامات 
نهایی عبارت است از مطلع کردن مردم از آنچه تاکنون تحصیل شده است و آنچه 
اجتماعی،  بیمۀ  آژانس  ارتباطی  استراتژی  سوئد،  در  آمد.  خواهد  به دست  آینده  در 
به دقت، برای اطالع رسانی عمومی به طریق ذکرشده ایجاد شد. این مهم با استفاده 
از عروسک های خیمه شب بازی، تا حدی غیرمنتظره، انجام گرفت؛ رسانه ای سنتی که 
و  جامع  مختصر،  شفاف،  شیوه ای  به  جامعه،  گروه های  تمامی  به  را  اصلی  پیام های 
منصفانه انتقال می دهد. در اسپانیا، رابطه ای مثبت میان سیستم تأمین اجتماعی و 
شهروندان از طریق پلتفرم وب Tu Seguridad Social )تأمین اجتماعی شما( ایجاد 
شده است که فضایی خصوصی را برای هریک از شهروندان، با تمامی اطالعات مرتبط، 

سوابق حق بیمه ها، حقوق مکتسبه یا درحال کسب و دیگر اسناد، فراهم کرده است.
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اعتمادبهدولتوخدماتعمومی

کانالهایمناسبدیجیتالی،دسترسیبهخدماتعمومیرابهبودمیبخشند

اولویتهایاعضایایسا
واکنشبهانتظاراتعمومی،استراتژیاولویتداریبرایاعضایایسامیباشد

درصد از پاسخگویان که 
دارای برداشت مثبت از 
دولت خود می باشند 

)کشورهای در حال توسعه 
)Pew -و نوظهور

درصد پاسخگویانی که 
دسترسی به خدمات 

عمومی را آسانتر یا معادل 
با خدمات خصوصی آنالین 

می دانند.

اولویت را به بهبود کیفیت 
و دسترس پذیری سرویس ها 

می دهند.

درصد پاسخگویان که 
اعتماد به دولت ملی خود 
را متدکر شدند )کشورهای 

)OECD

درصد پاسخگویانی که 
اذعان دارند تعامالت 

دیجیتالی دسترسی به 
خدمات عمومی را تسهیل 

می نمایند.

اولویت هــا را به واکنش در 
قبــال نیازهای روبه افزایش 

اعطا  عموم/ مشتری 
می کنند

درصد از پاسخگویان 
که کارمندان عمومی را 

دارای تأثیر مثبت ارزیابی 
)Pew( می کنند

درصد پاســخگویانی که اعتقاد 
دارند توانایــی تعامل دیجیتالی 

با سرویس های عمومی، 
مشارکت آنان را تقویت 

می نماید

اولویت را به تقویت 
اعتماد عمومی در 
موسسه می دهند.
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