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الف

چکیده

ــرای  ــی ب ــا چالش های ــان ب ــر جه ــی در سراس ــای اجتماع ــون حمایت ه ــای گوناگ نظام ه
فراهــم کــردن پوششــی کامــل و مؤثــر بــرای کارگــران در انــواع مختلــف اشــتغال ازجملــه 
اشــکال »جدیــد« اشــتغال مواجــه هســتند. برخــی ترتیبــات نوظهــور کار و اشــتغال ممکــن 
اســت انعطاف پذیــری بیشــتری بــرای کارگــران و کارفرمایــان فراهــم ســازند، امــا همیــن 
ــای  ــش حمایت ه ــمگیری در پوش ــکاف های چش ــاد ش ــه ایج ــت ب ــن اس ــات ممک ترتیب
اجتماعــی منجــر شــوند. آن هــم درزمانــی کــه انتظــارات )تقاضاهــا( از نظام هــای 
ــای  ــه نظام ه ــت ک ــن الزم اس ــتند،. بنابرای ــش هس ــال افزای ــی در ح ــت اجتماع حمای
ــد  ــان بتوانن ــا همچن ــد ت ــدا کنن ــق پی ــرایط وف ــا ش ــی تقویت شــده ب ــای اجتماع حمایت ه
ــد و  ــت درآم ــت امین ــر، تقوی ــروز و کاهــش فق ــدی خــود را در پیشــگیری از ب نقــش کلی
کاهــش نابرابــری ایفــا کننــد. ایــن مقالــه مــروری از رویکردهــای نوآورانــه ارائــه می کنــد. 
ــه  ــوط ب ــرای ترمیــم شــکاف های مرب چنیــن رویکردهایــی توســط کشــورهای مختلــف ب
ــرایط و  ــا ش ــی ب ــت اجتماع ــای حمای ــازگاری نظام ه ــن س ــت و همچنی ــش و کفای پوش
تقاضاهــای در حــال تغییــر از طریــق ترکیبــی از ســازوکارهای مشــارکتی و غیــر مشــارکتی 
ــی  ــته بندی های مختلف ــتر روی دس ــه بیش ــن مقال ــز ای ــد. تمرک ــتفاده قرارگرفته ان مورداس
از کارگرانــی اســت کــه اغلــب بــا شــکاف های حمایــت اجتماعــی مواجــه هســتند، بــرای 
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مثــال کارگــران پاره وقــت، کارگرانــی کــه بــا قراردادهــای موقــت کار می کننــد، کارگــران 
ــه  ــد و کارگــران مشــغول ب ــط اســتخدامی روشــنی ندارن ــا و کســانی کــه رواب خویش فرم

ــال.  ــای دیجیت کار در پلتفرم ه



1 

1. مقدمه

ــی از  ــای جهان ــط رونده ــکل گیری توس ــل و ش ــال تکام ــای کار در ح ــه دنی ازآنجایی ک
ــی- ــرات اجتماع ــن تغیی ــدن و همچنی ــیون و جهانی ش ــدن، اتوماس ــال ش ــل دیجیت قبی

ــا تقاضاهــا و شــرایط در  ــد ب ــی اســت. نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی هــم بای جمعیت
حــال تغییــر انطبــاق یابنــد )2018a ،2017a ،ILO؛ اتحادیــه بین المللــی تأمیــن اجتماعــی 
ــورهای  ــات کاری در کش ــوع ترتیب ــده تن ــد فزاین ــاص، رون ــور خ –1ISSA، 2006(. به ط

درحال توســعه و همچنیــن در کشــورهای توســعه یافته بــه یــک ویژگــی متمایــز بازارهــای 
ــا ظهــور اتوماســیون و دیجیتالــی شــدن،  کار امــروزی تبدیــل شــده اســت. درحالی کــه ب
ــتند،  ــول هس ــار تح ــا دچ ــدن ی ــو ش ــال مح ــتغال در ح ــنتی تر اش ــکال س ــی از آَش برخ
ــای  ــاغل و بخش ه ــا مش ــراه ب ــه هم ــد ک ــود دارن ــم وج ــتغال ه ــدی از اش ــکال جدی اَش
جدیــدی مثــل اقتصــاد پلتفــرم رشــد کــرده انــد )ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی – 

 .)2017c ،2017b ،ILO 2016؛  ،2OECD

اَشــکال متعــددی از اشــتغال جدیــد در اشــتغال غیراســتاندارد )NSE(3 یافــت می شــوند 
ــتغال از  ــکل از اش ــن ِش ــد. ای ــف می کنن ــراردادی را توصی ــات ق ــتره ای از توافق ــه گس ک
1. International Social Security Association
2. Organization for Economic Co-operation and Development
3. non-standard employment
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ــاز )بــدون قــرارداد ثابــت(  ــا انتهــای ب روابــط اســتخدامی اســتاندارد وابســته، تمام وقــت ب
کــه نقطــه مرجــع کلیــدی بــرای اغلــب چارچوب هــای سیاســتی و قوانیــن مختــص تأمیــن 
اجتماعــی و کار اســت تبعیــت نمی کنــد )2016a ،ILO، ِدگریــس1، 2016(. اَشــکال جدیــد 
ــای  ــای کار و حمایت ه ــش روی بازاره ــی پی ــال چالش های ــا و درعین ح ــتغال فرصت ه اش
ــوان  اجتماعــی قــرار می دهنــد )2017d ،ILO(. کارهــای پاره وقــت و موقتــی اغلــب به عن
ــازار کار تلقــی می شــوند. چنیــن ترتیبــات  ســازوکارهایی بــرای افزایــش انعطاف پذیــری ب
ــی و کار خــود  ــن زندگ ــری بی ــد بهت ــردم پیون ــا برخــی م اســتخدامی باعــث می شــوند ت
ایجــاد کننــد و توازنــی بیــن کار و زندگــی آن هــا برقــرار شــود، امــا بایســتی خاطرنشــان 
ــران  ــان کارگ ــر در می ــر فق ــک باالت ــاد ریس ــث ایج ــی باع ــن ترتیبات ــه این چنی ــرد ک ک
ــر  ــا در براب ــه آن ه ــوند ک ــب می ش ــب موج ــوند و اغل ــتاندارد می ش ــتغال غیراس در اش
ــرای  ــا ب ــن تقاض ــوند، بنابرای ــیب پذیر ش ــی آس ــک های اجتماع ــی و ریس ــای مال پیامده
ــوا2 و  ــد )2016a ،ILO، اِسپاس ــش می ده ــع را افزای ــی و جام ــی کاف ــای اجتماع حمایت ه
ــی  ــد فرصت های ــکال کار از راه دور می توانن ــر اَش ــی و دیگ ــران، 2017(. کار پلتفرم دیگ
ــال  ــر فراهــم ســازند، به عنوان مث ــه شــیوه ای انعطاف پذیرت ــرای کســب درآمــد اضافــی ب ب
ــه  ــرادی ک ــا اف ــت ی ــکل اس ــا مش ــرای آن ه ــی ب ــکان جابه جای ــه ام ــرادی ک ــرای اف ب
مســئولیت  مراقبــت از دیگــران بــر عهده آن هــا اســت )2016b ،ILO(. اســتخدام اســتاندارد 
در کشــورهای درحال توســعه هیــچ گاه رایــج نبــوده اســت، بــه همیــن خاطــر کارفرمایــان به 
ــت( در بخش هــای  ــوع از اشــتغال )غیررســمی و پاره وق ــن ن اســتفاده هرچــه بیشــتر از ای
ــه،  ــد. درنتیج ــاز روی آورده ان ــون ساخت وس ــی همچ ــه بخش های ــاد ازجمل ــف اقتص مختل
ــعه در  ــورهای درحال توس ــداوم کش ــکالت م ــد مش ــوه می توان ــور بالق ــئله به ط ــن مس ای
ــان در  ــرگ3، 2017(. کارکن ــد )بِ ــدید کن ــودن را تش ــمی ب ــاالی غیررس ــطوح ب ــورد س م

اشــکال غیراســتاندارد در مقایســه بــا کارکنــان اشــکال اســتاندارد.
1. Degryse
2. Spasova
3. Berg
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ــاد کار  ــث ایج ــد باع ــتغال می توان ــتاندارد اش ــکال غیراس ــوارد، اَش ــیاری از م  در بس
غیررســمی و نامطمئــن شــود، چــه بــرای کســانی کــه در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال 
ســنتی کار می کننــد و چــه بــرای کســانی کــه در اشــکال جدیــد اشــتغال مثــل 
پلتفرم هــای دیجیتــال مشــغول بــه کار هســتند )2016a ،ILO(.1 بســیاری از کارکنــان در 
چنیــن اشــکالی از اشــتغال غیررســمی نســبت بــه کارکنــان در اَشــکال اســتاندارد اشــتغال 
مثــل مشــاغل تمام وقــت، امنیــت درآمــد و شــغلی پایین تــر، شــرایط کاری بدتــر و ســطح 
ــران  ــان و مهاج ــان، جوان ــور زن ــد. حض ــری دارن ــی پایین ت ــای اجتماع ــش حمایت ه پوش
در چنیــن اَشــکال کار، پررنگ تــر از بقیــه گروه هــا اســت. )a،ILO 2016(. اَشــکال 
ــوند  ــاهده نمی ش ــعه یافته مش ــورهای توس ــه کش ــدود ب ــا مح ــتغال تنه ــی اش این چنین
بلکــه در کشــورهای درحال توســعه و اقتصادهــای نوظهــور نیــز وجــود دارنــد. در 
کشــورهای درحال توســعه و اقتصادهــای نوظهــور بخــش بزرگــی از کارگــران در اَشــکال 
ــاورزی  ــاز و کش ــون ساخت وس ــنتی همچ ــای س ــم در بخش ه ــتغال، ه ــتاندارِد اش غیراس
ــود  ــال می ش ــاد دیجیت ــامل اقتص ــه ش ــور ک ــای نوظه ــده ای در بخش ه ــور فزاین و به ط
مشــغول بــه کار هســتند. فقــدان حمایت هــای اجتماعــی بســیاری از کارگــران را به ســوی 

 .)2018b ،2017a ، 2016a ،ILO( اقتصــاد غیررســمی هدایــت می کنــد
ــت  ــای حمای ــر نظام ه ــت ب ــن اس ــم ممک ــی ه ــرات جمعیت ــن، تغیی ــر ای ــالوه ب ع
ــیا و  ــادی آس ــی و اقتص ــیون و اجتماع ــد )کمیس ــر بگذارن ــای کار تأثی ــی و بازاره اجتماع
ــت  ــل –2017،2ESCAP؛ ILO، 2013(. انتظــار مــی رود کــه جمعی اقیانوســیه ســازمان مل
جهــان در ســال های پیــش رو افزایــش بیشــتری نســبت بــه قبــل داشــته باشــد و همچنین 
ــاروری  پیش بینــی می شــود کــه پیــر شــدن جمعیــت بــه خاطــر نرخ هــای مرگ ومیــر و ب

ــدارد.  ــود ن ــزل کاری وج ــتغال و تزل ــتاندارد اش ــای غیراس ــن فرم ه ــک بی ــه ی ــک ب ــک رابطــه مســتقیم ی ــا ی 1. ام
ــی کــه  ــاالی کار پاره وقــت می شــود، در حال ــا پرداخــت ب فرم هــای غیراســتاندارد کار شــامل فرم هــای مطمئــن و ب
ــا پرداخــت کــم و )برغــم وجــود قراردادهــای رســمی  فرم هــای اســتاندارد اشــتغال می توانــد شــامل وضعیت هــای ب

دائــم( عــدم وجــود امنیــت کاری نیــز شــود.
2. The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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کمتــر و امیــد بــه زندگــی بیشــتر بــا ســرعت بیشــتری روی دهــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه رشــد جمعیــت نیــروی بالقــوه کار در جهــان درحال توســعه فرصتــی بــرای توســعه و 
تأمیــن مالــی حمایت هــای اجتماعــی فراهــم می ســازد، عکــس ایــن رونــد در کشــورهای 
ــق  ــاس ح ــه و اس ــدن پای ــه فرسوده ش ــوط ب ــای مرب ــش دغدغه ه ــث افزای ــد باع پردرآم
ــرای کــودکان  ــن حــال، ســرمایه گذاری ب ــرای بیمــه اجتماعــی می شــود. در همی بیمــه ب
و جوانــان کــه بخــش اعظــم جمعیــت را در بســیاری از کشــورها تشــکیل می دهنــد، بایــد 

 .)2017a ،ILO( افزایــش یابــد
شــکاف ها در تــدارک حمایت هــای اجتماعــی همــراه بــا ســطوح رو بــه رشــد اشــتغال 
غیررســمی ، ناامنــی و نابرابــری و نهادهــای کارگــری ضعیــف ایــن ریســک را بــه وجــود 
می آورنــد کــه نظام هــای حمایــت اجتماعــی فعلــی و همچنیــن قــرارداد اجتماعــی ضمنــی 
ــی  ــدن ناامن ــتر ش ــرگ، 2015(. بیش ــد )2016b ،ILO؛ بِ ــرار گیرن ــتری ق ــار بیش تحت فش
درآمــدی و شــغلی و دســتمزد کــم باعــث افزایــش تقاضــا بــرای حمایت هــای اجتماعــی 
ــاعدت  ــن مس ــی و همچنی ــه اجتماع ــای بیم ــر طرح ه ــتری ب ــارهای بیش ــود و فش می ش
ــای  ــق بیمه ه ــه ح ــه ب ــا توج ــان ب ــور هم زم ــا به ط ــن رونده ــد. ای ــی وارد می کن اجتماع
اجتماعــی و پرداخــت مالیــات باعــث فرســایش اســاس تأمیــن مالــی آن هــا می شــوند. در 
ــث  ــم باع ــارکتی ه ــی مش ــای اجتماع ــِی حمایت ه ــن مال ــکاف های تأمی ــان، ش ــن می ای
ــران، 2017(.  ــوا و دیگ ــوند )اِسپاس ــی می ش ــت اجتماع ــای حمای ــت نظام ه ــف کفای تضعی
ــث  ــی باع ــت مالیات ــود رقاب ــورها و وج ــیاری از کش ــدود در بس ــی مح ــای مال ظرفیت ه
ــالل  ــاد اخت ــث ایج ــن کار باع ــت، ای ــده اس ــا ش ــرای دولت ه ــی ب ــاد محدودیت های ایج
ــرمایه گذاری های  ــرای س ــا ب ــاالی تقاض ــزان ب ــه می ــخگویی ب ــا در پاس ــی آن ه در توانای
ــده  ــده کار ش ــرای آین ــا ب ــع و اقتصاده ــاختن جوام ــاده س ــت آم ــاز جه ــی موردنی اجتماع
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــان نس ــر جه ــادی در سراس ــای زی ــت، دولت ه ــت. در حقیق اس
ــی  ــت مال ــه تثبی ــوط ب ــای مرب ــای اقدام ه ــی احی ــد. در پ ــان می ده ــی نش ــش منف واکن
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و سیاســت های ریاضتــی اخیــر، بســیاری از دولت هــا در کشــورهای درحال توســعه 
ــد و  ــش داده ان ــود را کاه ــی خ ــت اجتماع ــای حمای ــعه یافته هزینه ه ــورهای توس و کش
ــیدگی  ــد رس ــراد نیازمن ــط اف ــا فق ــاخته اند ت ــدود س ــود را مح ــی خ ــت گذاری عموم سیاس
ــر  ــود را تغیی ــیر خ ــد مس ــا بای ــک دولت ه ــدون ش ــا ب ــد )2016b ،2017a ،ILO(. ام کنن
ــوزش  ــردم، آم ــد و در ســالمت م ــاده کنن ــش روی کار آم ــده پی ــرای آین داده و خــود را ب
ــری را  ــد نابراب ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــد ت ــرمایه گذاری کنن ــی س ــای اجتماع و حمایت ه
ــیتی،  ــری جنس ــتیبانی الزم را از براب ــتی پش ــتا بایس ــن راس ــا در ای ــد. آن ه ــش دهن کاه
ــای کار و  ــاختاری بازاره ــول س ــل آورده و تح ــه عم ــی ب ــای اجتماع ــوزش و حمایت ه آم
ــد  ــده کمــک کنن ــا چالش هــای آین ــه مــردم در ســازگاری ب ــد و ب اقتصــاد را تقویــت کنن

.)2018c،  2017a  ،ILO(
ــط  ــم و متوس ــد ک ــا درآم ــورهای ب ــه کش ــورها، ازجمل ــیاری از کش ــت بس  در حقیق
ــا را  ــا آن ه ــرده و ی ــی ک ــود را معرف ــی خ ــای اجتماع ــه حمایت ه ــوط ب ــای مرب طرح ه
ــن  ــا ای ــتند و ب ــود هس ــای خ ــادن نظام ه ــا نه ــال بن ــم در ح ــد و کم ک ــعه داده ان توس
کار سیاســت های مرتبــط بــا حمایت هــای اجتماعــی را به عنــوان اجــزای کلیــدی 
ــه رســمیت شــناخته اند )2017c ،ILO(. در کشــورهایی مثــل  راهبردهــای توســعه ملــی ب
ــی  ــًا همگان ــا تقریب ــی ی ــتگی همگان ــای بازنشس ــن طرح ه ــپ ِورد و چی ــن، ِکی آرژانتی
ایجادشــده اند؛ در همیــن زمــان اروگوئــه و اوکرایــن بــه پوشــش همگانــی دوره بــارداری 
دســت یافته اند )2017a ،ILO(. کشــورهای دیگــر برنامه هــای حمایت هــای اجتماعــی 
خــود را به گونــه ای تغییــر داده انــد کــه گروه هایــی کــه قبــاًل حــذف شــده بودنــد ازجملــه 
ــده  ــگ1 را دربرگیرن ــران گوش به زن ــت و کارگ ــران پاره وق ــا، کارگ ــران خویش فرم کارگ

ــوت4، 2015(.  ــنجر3 و وال ــل2، 2015؛ ِمِس )هی
1. on-call workers 
2. Hill
3. Messenger
4. Wallot
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ــد.  ــود دارن ــه ای وج ــش بیم ــمگیری در پوش ــکاف های چش ــان ش ــود، همچن بااین وج
71 درصــد از جمعیــت جهــان )5.2 میلیــارد نفــر( تنهــا از بخشــی از حمایت هــای اجتماعــی 
بهره منــد هســتند، آن هــم به شــرط در دســترس بــودن آن هــا. تنهــا 45 درصــد از جمعیــت 
جهــان در عمــل تحــت پوشــش حداقــل یــک نــوع از مزایــای حمایت هــای اجتماعــی قــرار 
ــای  ــی و مزای ــای اجتماع ــش حمایت ه ــکاف ها در پوش ــود ش ــد )2017a ،ILO(. وج دارن
ــدید  ــیتی( را تش ــری جنس ــامل نابراب ــادی )ش ــی اقتص ــری و ناامن ــا نابراب ــی نه تنه ناکاف
ــای  ــای حمایت ه ــی نظام ه ــداری مال ــف پای ــث تضعی ــت باع ــن اس ــه ممک ــد بلک می کن
ــد  ــته باش ــی داش ــی را در پ ــف انســجام اجتماع ــزرگ تضعی ــده و ریســک ب ــی ش اجتماع
)کمیســیون اروپــا، 2017؛ 2017a ،ILO؛ اِسپاســوا و دیگــران، 2017(. بنابرایــن، کشــورها 
نیــاز دارنــد اقداماتــی را در ایــن خصــوص انجــام دهنــد تــا میــزان پوشــش را بــا ایجــاد 
ــت  ــی جمعی ــه تمام ــه ای ک ــد به گون ــتوار گســترش دهن ــی اس ــای اجتماع ــف حمایت ه ک
ــام  ــه  و نظ ــدار و منصفان ــی پای ــازوکارهای مال ــاس س ــد و اس ــرار گیرن ــش ق ــت پوش تح

تأمیــن اجتماعــی فراگیــر رعایــت شــده و ســطوح باالتــری از حمایــت تضمیــن شــوند. 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــتی نوآوران ــای سیاس ــرور واکنش ه ــه م ــن مقال ــی ای ــدف اصل ه
کشــورهای مختلــف به کاربرده انــد تــا نظام هــای حمایــت اجتماعــی خــود را بــا تقاضاهــای 
ــه به طــور خــاص اقداماتــی را در جهــت  در حــال تحــول، بهتــر منطبــق ســازند. ایــن مقال
گســترش پوشــش بیمــه ای کارگرانــی کــه قبــاًل تحــت پوشــش نبوده انــد را بــا توجــه بــه 
شــرایط و نیازهــای خــاص آن هــا می آزمایــد تــا »هیچ کــس از قلــم نیفتــد«. بــا ایــن هــدف، 
ایــن مقالــه بــه دنبــال تشــخیص و بررســی راه حل هــای سیاســتی در سراســر جهــان اســت 
کــه می تواننــد بــه تضمیــن حمایت هــای اجتماعــی همگانــی در جهــان کاِر در حــال تغییــر 
کمــک کننــد. تمرکــز اصلــی ایــن مقالــه روی اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال اســت، امــا بــا 
ــراً  ــه منحص ــران )ن ــری از کارگ ــای دیگ ــه روی گروه ه ــترده تر، مطالع ــم اندازی گس چش
کارگــران خویش فرمــا و کارگــراِن پلتفرم هــای دیجیتــال( را نیــز دربرمــی گیــرد. در اینجــا 



رویکردهای مبتکرانه برای تضمین حمایت های اجتماعی همگانی برای آینده کار  / 7

هــدف ارائــه یــک مــرور کامــل از ایــن نوآوری هــای سیاســتی نیســت بلکــه هــدف برجســته 
ســاختن رویکردهایــی منتخــب و گزینه هــای سیاســتی به منظــور مشــارکت در ایــن 
بحث هــای گوناگونــی از قبیــل: وضعیــت کلــی نظام هــای حمایــت اجتماعــی چگونــه بــوده 
اســت؛ وضعیــت کلــی نظام هــای حمایــت اجتماعــی چگونــه می توانــد باشــد و چگونــه در 

ــد. ــه موقعیت هــای در حــاِل تغییــر خــود را انطبــاق داده ان واکنــش ب
 ســاختار ایــن مقالــه بــه ترتیــب پیــش رو اســت. فصــل 2 برخــی از مســائل کلیــدی مربوط 
بــه پوشــش تأمیــن اجتماعــی کارگــران در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال را بــا روشــن ســاختن 
ــد و بحــث جــاری در  ــرور می کن ــت اجتماعــی )بخــش 2.1( م ــن اشــتغال و حمای ــط بی رواب
ــازد )بخــش 2.2( و  ــتغال را مطــرح می س ــی از اش ــای اجتماع ــاختن حمایت ه ــدا س ــورد ج م
ــِر کار  ــال تغیی ــاِن در ح ــرای جه ــی ب ــای اجتماع ــت حمایت ه ــرای تقوی ــع ب رویکــردی جام
ــد )بخــش 2.3(. فصــل  ــر مشــارکتی را بررســی می کن شــامل ســازوکارهای مشــارکتی و غی
3 بــر بیمــه اجتماعــی و ســازوکارهای دیگــر مشــارکتی تمرکــز دارد و نوآوری هــای سیاســتی 
ــه کارگــران پاره وقــت )بخــش 3.1(،  ــرای ســه گــروه مختلــف از کارگــران، ازجمل مربوطــه ب
کارگــران موقــت )بخــش 3.2(، کارگــران خویش فرمــا و افــراد بــا روابــط اســتخدامی نامعلــوم 
ــال )بخــش 3.4( را مطــرح  ــر کارگــران در پلتفرم هــای دیجیت )بخــش 3.3( و به طــور خاص ت
ــن  ــرای تضمی ــر مشــارکتی بیمــه را ب ــت ســازوکار های غی می ســازد. ســپس بخــش 4 تقوی
حداقلــی از حمایت هــای اجتماعــی بــرای همــه )بخــش 4.1(، رویکردهــای مربــوط بــه درآمــد 
پایــه همگانــی )بخــش 4.2( و پیامدهــای تأمیــن مالــی حمایت هــای اجتماعــی از طریــق وضع 
مالیــات عمومــی )بخــش 4.3( بــه بحــث می گــذارد. فصــل 5 مالحظاتــی در مــورد تضمیــن 

حمایــت اجتماعــی همگانــی بــرای آینــده کار را مطــرح می ســازد. 
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2. تقویت حمایت های اجتماعی برای آینده کار: مسائل کلیدی
2.1 پوشش حمایت های اجتماعی برای کارگران در اَشکال غیراستاندارد اشتغال

تعــداد فزاینــده  کارگــران در اشــتغال غیراســتاندارد کــه اغلــب بــا شــکاف هایی در پوشــش 
حمایت هــای اجتماعــی همــراه هســتند، مخصوصــًا زنــان، به عنــوان یکــی از چالش هــای 
ــکال  ــران در اَش ــت اجتماعــی شــناخته شــده اســت. کارگ ــده نظام هــای حمای ــی آین اصل
غیراســتاندارد اشــتغال اغلــب تحــت پوشــش قــرار ندارنــد و یــا تــا حــدودی تحــت پوشــش 
ــرار  ــتغال ق ــر اش ــی ب ــای مبتن ــژه در طرح ه ــی، به وی ــای اجتماع ــای حمایت ه نظام ه

دارنــد )ILO قــرار دارنــد، 2016a ،2017d؛ اِسپاســوا و دیگــران، 2017(. 
در اقتصادهــای پیشــرفته اگرچــه اَشــکال اســتاندارد اشــتغال غالــب هســتند، افزایــش 
ــه دارای  ــران در NSE باعــث ایجــاد هشــدار شــده اســت. در کشــورهایی ک ــداد کارگ تع
ــدودی  ــا ح ــتغال ت ــتاندارد اش ــکال غیراس ــتند، کار در اَش ــزرگ هس ــمی ب ــش غیررس بخ
ــی از  ــود خیل ــث می ش ــه باع ــانی دارد ک ــودن همپوش ــمی ب ــر غیررس ــش بزرگ ت ــا چال ب

 .)2016a ،ILO( ــند ــی نباش ــه حمایت ــت هیچ گون ــران تح کارگ
ــت از  ــن اس ــتغال ممک ــتاندارد اش ــکال غیراس ــران در اَش ــی کارگ ــه برخ درحالی ک
ــوردار  ــری برخ ــای کمت ــت از مزای ــن اس ــران ممک ــر کارگ ــند، دیگ پوشــش محــروم باش
باشــند، چــه ازلحــاظ ســطح و چــه ازلحــاظ مدت زمــان و دلیــل آن ممکــن اســت درآمــد 
کمتــر، ســاعات کاری کمتــر و دوره هــای کاری منقطــع باشــد. )ماتســاگانیس1 و دیگــران، 
ــه حداقــل دوره اشــتغال، ســاعات  ــوط ب 2016(. در مــوارد دیگــر اگــر آن هــا شــرایط مرب
کاری و یــا دســتمزد را نداشــته باشــند، ممکــن اســت نتواننــد بــرای دریافــت مزایــا دعــوی 
ــرار  ــت برق ــطح حمای ــن س ــن پایین تری ــرای تضمی ــازوکارهایی ب ــر س ــد. اگ ــرح کنن مط
ــژه  ــان، به وی ــول زندگی ش ــف در ط ــک های مختل ــر ریس ــا در براب ــن کارگره ــند، ای نباش
ــه خدمــات بهداشــت و ســالمت  ــا عــدم وجــود تأمیــن درآمــد و دسترســی ب در رابطــه ب

1. Matsaganis
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آســیب پذیر خواهنــد بــود )a،ILO 2017(. شــرایط مختلــف ممکــن اســت به طــور خــاص 
بــر زنــان تأثیــر بگذارنــد، به عنوان مثــال در رابطــه بــا مقــرری اســتحقاقی )برخــورداری از 

مســتمری و مزایــا(1 دوران بــارداری )اِسپاســوا و دیگــران، 2017(. 
ــه  ــه ذکــر اســت کــه اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال به طــور خــودکار منجــر ب الزم ب
ــت،  ــوند. در حقیق ــی( نمی ش ــه اجتماع ــل بیم ــی )مث ــای اجتماع ــت از حمایت ه محرومی
ــتاندارد  ــکال اس ــران در اَش ــا کارگ ــابه ب ــیوه ای مش ــه ش ــران در NSE ب ــیاری از کارگ بس
ــی  ــت برخ ــن اس ــا ممک ــتند. ام ــی هس ــای اجتماع ــش حمایت ه ــت پوش ــتغال تح اش
ــورد  ــن در م ــده در قوانی ــی مشخص ش ــتانه حداقل ــه آس ــد ب ــران نتوانن ــر از کارگ دیگ
ــا دســتمزد برســند. عــالوه  ــی همچــون طــول دوره اســتخدام، ســاعات کاری ی معیارهای
ــران  ــی و کارگ ــران فصل ــون کارگ ــران همچ ــی از کارگ ــته بندی های خاص ــن، دس ــر ای ب
غیررســمی کارگــران گوش به زنــگ و کســانی کــه بــا قراردادهــای »صفــر ســاعت«2 کار 
ــد. جــدول 1 برخــی از  ــی محــروم بمانن ــاًل از پوشــش قانون ــد ممکــن اســت کام می کنن
ــران  ــرای کارگ ــت از آن را ب ــا محرومی ــن اجتماعــی ی ــدی کــه پوشــش تأمی عوامــل کلی
در گونه هــای مختلــف NSE را مشــخص می کنــد و برخــی از اقدام هــای سیاســتی 
ــرای ایــن گــروه از کارگــران را بهبــود  ــر تأمیــن اجتماعــی ب کــه می تواننــد پوشــش مؤث
ــا  ــل 3 ب ــتی در فص ــای سیاس ــن اقدام ه ــازد )a ،ILO 2016(. ای ــته می س ــند، برجس بخش

ــد.  ــرار می گیرن ــث ق ــتری موردبح ــات بیش جزئی

1. Entitlement
بــه هــر نــوع مقــرری یــا اســتحقاق قانونــی اطــالق مــی گــردد کــه شــخص متقاضــی بــر اســاس ضوابــط و مقــرراِت 

مربــوط احــراز نمایــد، ماننــد اســتحقاق دریافــت مســتمری، بازنشســتگی یــا مقــرری بیــکاری و نظایــر آن. 
2. zero-hour contracts

طبــق ایــن نــوع قــرارداد، پرســنل فقــط در زمانــی کــه بــه آن هــا نیــاز باشــد در محــل کار خــود حاضــر می شــوند 
و بــه میــزان تعــداد ســاعت کاریشــان حقــوق می گیرنــد. ایــن نــوع قــرارداد کاری در بخش هــای مختلــف ازجملــه 

ــز بســته می شــود. ــی و آموزشــی نی ــداری، رســتورانها، بخش هــای درمان ــروش، هتل ــات ف خدم
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جدول 1: پوشش بیمه اجتماعی دسته بندی های مختلف کارگران در اَشکال غیراستاندارد اشتغال

عواملی که پوشش یا محرومیت را 
مشخص می کنند

برای تضمین پوشش مؤثر برای این گروه چه می توان 
کرد؟

اشتغال پاره وقت

اگر آستانه های حداقل روز/ساعت یا 
دستمزد برآورده شود، تحت پوشش 

قرار می گیرد.
در موارد داشتن کارفرمایان متعدد، 
مقررات خاص ممکن است به کار 

گرفته شود.
کار پاره وقت حاشیه ای اغلب حذف 
می شود یا از طریق مقررات خاص 

تحت پوشش قرار می گیرد.

آستانه های پایین تر مربوط به ساعات کاری یا 
دستمزدها.

امکان پذیر ساختن راه حل های عملی برای کارگران با 
کارفرمایان متعدد و کسانی که کار وابسته پاره وقت و 

خویش فرمایی را باهم ترکیب می کنند.
تسهیل پوشش کارکنان پاره وقت حاشیه ای از طریق 
راه حل های بیمه اجتماعی سازگار شده یا ترکیبی از 

بیمه اجتماعی و سازوکارهایی که تأمین مالی آن ها از 
طریق مالیات صورت می گیرد )سازوکارهای مبتنی بر 

مالیات(1.

اشتغال موقت

اگر آستانه های حداقل طول دوره 
اشتغال برآورده شوند، تحت پوشش 

قرار می گیرد.
کارگران غیررسمی اغلب محروم 

می شوند.

آستانه های پایین تر مربوط به حداقل دوره اشتغال برای 
گسترش پوشش قانونی.

امکان پذیر ساختن انعطاف پذیری بیشتر در رابطه با 
تعداد پرداخت های حق بیمه الزم برای حق برخورداری 

از مزایا؛ 
امکان پذیر ساختن دوره های منقطع پرداخت حق بیمه 
)به عنوان مثال پرداخت حق بیمه به تعداد الف در طول 

ب ماه(.
بهبود قابلیت انتقال استحقاق بیمه ای بین طرح های 
تأمین اجتماعی مختلف برای تسهیل جابه جایی بین 

مشاغل.
ساده سازی رویه های اجرایی برای ثبت نام و 

پرداخت های حق بیمه.

1.  tax-financed mechanisms 
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عواملی که پوشش یا محرومیت را 
مشخص می کنند

برای تضمین پوشش مؤثر برای این گروه چه می توان 
کرد؟

اشتغال موقت 
از طریق 

آژانِس )بنگاه( 
استخدامی )کار 

پیمانکاری(1

از طریق آژانس استخدامی تحت 
پوشش قرار می گیرند )آستانه ها با 

توجه به طول دوره اشتغال و ساعت 
کار هستند(.

تضمین سازگاری با قانون گذاری؛ معرفی مسئولیت 
مشترک.

اقدامات  انجام شده برای تسهیل پوشش کارگران موقتی 
و پاره وقت ممکن است کارگران بنگاه موقت را نیز 

منتفع سازند.

خویش فرمایی 
وابسته و روابط 
اشتغال پنهان

اگر کارگران خویش فرما تحت 
پوشش قرار گیرند یا اگر اقدام هایی 
برای جلوگیری از دسته بندی غلط 
انجام گیرد و حمایت کافی تضمین 
شود، تحت پوشش قرار می گیرند.

جلوگیری از دسته بندی غلط کارگران و تضمین حمایت 
کافی برای کسانی که خویش فرمایی وابسته دارند. 

ساده سازی رویه های اجرایی برای ثبت نام و 
پرداخت های حق  بیمه. 

تضمین عدم وجود تبعیض و برخورد عادالنه. 
تطبیق سازوکارهای تأمین اجتماعی با نیازها و شرایط 

کارگران خویش فرمای مستقل2.
 .2016 ،ILO منبع: بر اساس

2.2 یک شفاف سازی ضروری در مورد جدا ساختن حمایت های اجتماعی از اشتغال

در بحث هــای مربــوط بــه NSE، غیررســمی بــودن و آینــده کار، برخــی از ناظــران 
ــه  ــوند و ب ــدا« ش ــتغال »ج ــد از اش ــی بای ــای اجتماع ــه حمایت ه ــد ک ــتدالل می کنن اس
ــه  ــد پای ــک درآم ــا ی ــا ب ــود ی ــدود ش ــد مح ــراد نیازمن ــرای اف ــی« ب ــبکه های ایمن »ش
ــا ترتیباتــی شخصی سازی شــده همچــون  ــا ب ــه بخــش 4.2 مراجعــه کنیــد( ی همگانــی )ب

ــوند.  ــن ش ــالمت جایگزی ــت و س ــتگی و بهداش ــای بازنشس برنامه ه
ــی از اشــتغال  ــای اجتماع ــدا ســاختن حمایت ه ــورد ج ــادی از بحــث در م ــا بخــش زی ام
ــود رابطــه(  ــدم وج ــا ع ــی و رابطــه )ی ــت اجتماع ــف حمای ــکال مختل ــن اَش ــد بی نمی توان

1. Temporary agency employment
2. own-account workers

ــه تنهایــی کار می کننــد یــا یــک یــا چنــد شــریک دارنــد و شــغلی  ــا ب کارگــران مســتقل کارگرانــی هســتند کــه ی
دارنــد کــه به عنــوان خویش فرمــای تعریــف می شــود و در طــول دوره مرجــع به صــورت پیوســته بــا هیــچ 

ــد. ــکاری نمی کنن ــی هم کارفرمای
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آن بــا اشــتغال تمایــز قائــل شــود. در ایــن زمینــه، چهــار شــکل مختلــف از حمایت هــای 
ــرای  ــزی ب ــای متمای ــا پیامده ــدام از آن ه ــه هرک ــود ک ــاهده ش ــد مش ــی می توان اجتماع

ــه شــکل 1(: ــد ب ــد )2016b ،ILO، مراجعــه کنی کارگــران دارن

1( حمایت های اجتماعِی مرتبط با قرارداد با یک کارفرمای خاص

از قبیــل حــق ســنوات خدمــت، مســئولیت کارفرمــا در خصــوص مرخصــی دوان بــارداری 
ــتگی  ــه بازنشس ــارت، بیم ــران خس ــه جب ــتعالجی، بیم ــوق، مرخصــی اس ــت حق ــا دریاف ب
ــن ســازوکار ها  ــای ای ــا. مزای ــی کارفرم ــت مال ــا حمای ــی )خصوصــی( ب ــات درمان ــا خدم ی
ممکــن اســت توســط قانــون تأمیــن اجتماعــی یــا توســط قانــون کار الــزام داشــته باشــند 
یــا به صــورت داوطلبانــه توســط کارفرمــا ارائــه شــوند. ازآنجایی کــه ایــن مزایــا اغلــب در 
پایــان قــرارداد بــا یــک کارفرمــای خــاص حــذف می شــوند، کارگــران شــاغل در اَشــکال 

غیراســتاندارد در ایــن مــوارد بیشــترین ریســک محرومیــت را دارنــد.

2( حمایت های اجتماعی مرتبط با اشتغال با حقوق ثابت

از  عبارت انــد  کــه  می شــوند،  اجتماعــی  بیمــه  طرح هــای  شــامل  معمــواًل  کــه   
ــی از کار،  ــت ناش ــه جراح ــارداری، بیم ــی دوران ب ــه حمایت ــی، بیم ــات درمان ــه خدم بیم
ــه  ــکاری. ازآنجایی ک ــه بی ــا بیم ــالمندی ی ــی و س ــدگان، ازکارافتادگ ــتمری های بازمان مس
ــط  ــی خــاص مرتب ــا کارفرمای ــراردادی ب ــه ق ــن ســازوکارها ب ــای تحــت ای حقــوق و مزای
نیســتند، بــا جابه جایــی کارگــران از شــغلی بــه شــغل دیگــر پوشــش آن هــا معمــواًل ادامــه 
ــود.  ــم می ش ــکاری ه ــول ادوار بی ــوارد در ط ــیاری از م ــامل بس ــد ش ــن رون ــد. ای می یاب
ــت و  ــران پاره وق ــامل کارگ ــت )ش ــوق ثاب ــا حق ــران ب ــتر کارگ ــل بیش ــه در عم درحالی ک
ــا در  ــی ی ــن اصــل هســتند، برخــی هــم ممکــن اســت به طــور قانون ــی( شــامل ای موقت

ــه جــدول 1(. ــد ب عمــل محــروم شــوند )مراجــع کنی
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3( حمایت های اجتماعی مرتبط با مشارکت در اشتغال سودآور )شامل اشتغال غیرثابت(

ــورد  ــر در م ــه اگ ــود )البت ــم ش ــی فراه ــه اجتماع ــق بیم ــت از طری ــن اس ــه ممک  ک
ــای  ــا برنامه ه ــماره )2( ی ــورد ش ــِل م ــورد ذی ــن م ــد(. ای ــدق کن ــت ص ــران غیرثاب کارگ
ــن کار ــای حی ــه مزای ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــت، ب ــده اس ــات ذکرش ــر مالی ــی ب  مبتن

 بــرای افــراد کم درآمــد اشــاره کــرد. ایــن دســته بندی از طرح هــا ممکــن اســت در اصــل 
ــه  ــی ک ــژه در جای ــته بندی )2( ، به وی ــا دس ــد ت ــران NSE باش ــده کارگ ــتر دربرگیرن بیش
افــراد کم درآمــد از پوشــش یارانــه ای یــا مزایــای مبتنــی بــر مالیــات بهره منــد می شــوند. 
بســیاری از ایــن طرح هــا خانوارمحــور هســتند )و تنهــا بــه فــرد مزدبگیــر اصلــی پرداخــت 

می شــوند(، بــه همیــن خاطــر معمــواًل شــامل حــال زنــان و جوانــان نمی شــوند. 

4( حمایت های اجتماعی مرتبط با وضعیت اقامتی فرد

ــون  ــه آزم ــوند، چ ــم می ش ــات فراه ــر مالی ــی ب ــای مبتن ــق طرح ه ــب از طری ــه اغل  ک
وســع صــورت بگیــرد و چــه نگیــرد. بــرای مثــال می تــوان بــه مســاعدت های اجتماعــی، 
ــن  ــی و همچنی ــای ازکارافتادگ ــواده، مزای ــای کودک/خان ــی، مزای ــتمری های اجتماع مس
ــرد  ــت ف ــت اقام ــر وضعی ــی ب ــی مبتن ــات درمان ــه خدم ــا بیم ــی ی ــی مل ــات درمان خدم
اشــاره کــرد. ایــن دســته بندی آشــکارا بــه وضعیــت اشــتغال ارتباطــی نــدارد، یــا در مــورد 
طرح هایــی کــه افــراد بیــکار را هــدف قــرار می دهنــد، حتــی آشــکارا بــه عــدم اشــتغال/

بیــکاری هــم ارتباطــی نــدارد.
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شکل1. اشتغال و حمایت های اجتماعی: پوشش حمایت های اجتماعی چه ارتباطی )به طور بالقوه( 
با اشتغال دارد؟

.2016a ،ILO :منبع

در دســترس بــودن و شــرایط ارائــه مزایــای حمایت هــای اجتماعــی بــر اســاس قانــون 
ــکال  ــت از اَش ــد. حرک ــتگی دارن ــی بس ــای مل ــه اولویت ه ــری آن، ب ــول به کارگی و اص
ــای خــاص به ســوی بیمــه اجتماعــی  ــک کارفرم ــا ی ــرارداد ب ــه ق ــوط ب حمایت هــای مرب
ــان و  ــود ســطح حمایــت، تقســیم ریســک بیــن کارگــران و کارفرمای معمــواًل باعــث بهب
اجتنــاب از تأثیــرات نامطلــوب می شــود. ایــن حرکــت می توانــد شــامل مــوارد زیــر شــود: 

1. employer-provided health or pension insurance 

اقامت

اشتغال

اشــتغال 
ــت ــوق ثاب ــا حق ب

قرارداد 
با کارفرمای 

خاص

کارفرمــای  بــا  قــرارداد   )1(
کارفرمــا  مســئولیت  خــاص 
توســط قانــون تأمیــن اجتماعــی 
ــزام  ــون کار الت ــط قان ــا توس ی
داشــته باشــد یــا به صــورت 
کارفرمــا  توســط  داوطلبانــه 

ــود ــه ش ارائ
ــا در  ــئولیت کارفرم ــا: مس مثال ه
ــوق در دوران  ــورد پرداخــت حق م
ــتعالجی،  ــی اس ــارداری، مرخص ب
خســارت،  جبــران  بیمــه 
حــق ســنوات خدمــت، بیمــه 
بازنشســتگی یــا خدمــات درمانــی 
کارفرمــا  توســط  فراهم شــده 

ثابــت  بــا حقــوق  اشــتغال   )2(
ــتانه ها  ــی )آس ــاً اجتماع ــه عمدت بیم

ــد( ــدق کن ــت ص ــن اس ممک
مثال هــا: بیمــه خدمــات درمانــی، 
بیمــه حمایتــی دوران بــارداری، بیمــه 
جراحــت ناشــی از کار، مســتمری های 
بازمانــدگان، ازکارافتادگی و ســالمندی 

یــا بیمــه بیــکاری

ــی  ــه اجتماع ــتغال بیم )3( اش
ــکال  ــد(، اَش ــق یاب ــر تطبی )اگ
ــای  ــا برنامه ه ــه ی دیگــر از بیم

ــات ــر مالی ــی ب مبتن

مثال هــا: بیمــه خدمــات درمانــی، 
حمایت هــای  مســتمری ها، 
ــن  ــای حی ــارداری،  مزای دوران ب

ــد. ــراد کم درآم ــرای اف کار ب

)4( اقامــت  طرح هــای مبتنــی بــر 
ــع( ــون وس ــدون آزم ــات  )با/ب مالی

اجتماعــی،  مســاعدت های  مثال هــا: 
مزایــای  اجتماعــی،  مســتمری های 
ــای ازکارافتادگــی،  ــواده، مزای کودک/خان
خدمــات درمانــی ملــی یــا بیمــه خدمات 
ــت  ــت اقام ــر وضعی ــی ب ــی مبتن درمان

ــرد. ف
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جایگزینی حق سنوات خدمت با بیمه بیکاری؛

 مرخصــی بــا حقــوق دوران بــارداری )فراهم شــده توســط کارفرمــا( بــا بیمــه درمانــی دوران 
بــارداری و برنامه هــای بهداشــت و ســالمت )فراهم شــده توســط کارفرمــا( بــا طــرح بیمــه 

بهداشــت و ســالمِت اجتماعــی یــا خدمــات درمانــی ملــی .
ــازوکارهای  ــق س ــی از طری ــه اجتماع ــای بیم ــی برنامه ه ــکل، طراح ــن ش ــه همی ب
منطبــق شــده )باهــدف تضمیــن پوشــش گروه هــای بزرگــی از کارگــران، شــامل کارگــران 
خویش فرمــا تحــت یــک طــرح واحــد( می توانــد باعــث حمایــت هــر چــه بیشــتر از ایــن 
ــران و  ــت کارگ ــرای فعالی ــر ب ــه و براب ــه ای عادالن ــه زمین ــران شــود و ارائ ــته از کارگ دس

ــد. ــن می کن ــان را تضمی کارفرمای
ــذ  ــق اخ ــب از طری ــه اغل ــت ک ــه اقام ــوط ب ــی مرب ــای اجتماع ــای حمایت ه طرح ه
ــق  ــدن ح ــرآورده ش ــرای ب ــدی ب ــزاری کلی ــع اب ــوند، درواق ــی می ش ــن مال ــات تأمی مالی
ــش  ــت پوش ــه تح ــانی ک ــرای کس ــه ب ــت، ازجمل ــگان اس ــرای هم ــی ب ــت اجتماع حمای
ــرای  ــن طرح هــا ب ــن ای ــر اشــتغال نیســتند. بنابرای ــی ب طرح هــای امنیــت اجتماعــِی مبتن
ــیاری  ــا در بس ــتند. ام ــروری هس ــی ض ــای اجتماع ــف حمایت ه ــی از ک ــن حداقل تضمی
ــد  ــازه نمی ده ــران اج ــه کارگ ــت و ب ــن اس ــده پایی ــای فراهم ش ــطح مزای ــوارد، س از م
ــد.  ــظ کنن ــان حف ــول زم ــود را در ط ــرف خ ــت مص ــطوح ثاب ــی و س ــتاندارد زندگ ــا اس ت
ــوط  ــت مرب ــه اقام ــًا ب ــه صرف ــی ک ــای اجتماع ــای حمایت ه ــل طرح ه ــن دلی ــه همی ب
ــداف  ــای اه ــه زیربن ــا ک ــی از مزای ــطوح رضایت بخش ــه س ــتیابی ب ــرای دس ــوند ب می ش
ــتند،  ــی نیس ــد، کاف ــکیل می دهن ــی را تش ــت اجتماع ــای حمای ــت گذاری نظام ه سیاس
ــای  ــا برنامه ه ــد ب ــی بای ــن طرح های ــن چنی ــط، بنابرای ــه متوس ــرای طبق ــًا ب مخصوص

 .)2017a ،ILO( ــوند ــب ش ــتغال ترکی ــر اش ــی ب ــی مبتن ــت اجتماع حمای
به طورکلــی می تــوان گفــت کــه هیــچ راه حــل واحــدی وجــود نــدارد کــه بــرای همــه 
شــرایط مناســب باشــد: کشــورها انــواع مختلــف حمایت هــا را بــه شــیوه های مختلــف بــا 
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ــف،  ــواع مختل ــب ان ــوارد، ترکی ــیاری از م ــت در بس ــد. در حقیق ــب می کنن ــر ترکی یکدیگ
ســطح بهتــری از حمایت هــا را فراهــم می ســازد، مخصوصــًا وقتی کــه طرح هــای مبتنــی 
ــای  ــوند. حمایت ه ــب می ش ــت ترکی ــر اقام ــی ب ــدارکات مبتن ــا ت ــودآور ب ــتغال س ــر اش ب
ــمول  ــری از ش ــطوح باالت ــازی س ــد در فراهم س ــت می توانن ــِی ازاین دس ــع اجتماع جام

اجتماعــی – اقتصــادی مفیــد واقــع شــوند. )2016a ،ILO؛ اسپاســوا و دیگــران، 2016(. 
ــِی  ــکال فعل ــف اَش ــن جــدا ســاختن حمایت هــای اجتماعــی از اشــتغال و تضعی بنابرای
ــن  ــه ای ــد؛ بلک ــد ش ــا نخواه ــی حمایت ه ــطوح کاف ــدن س ــم ش ــب فراه ــش، موج پوش
ــِه  ــراف توج ــب انح ــد و موج ــد ش ــش خواه ــا و پوش ــطوح مزای ــایش س ــث فرس کار باع
ــه  ــه خــود ب ــان در پرداخــت ســهم عادالن ــه مســئله مســئولیت کارفرمای عمــوم نســبت ب
نظام هــای تأمیــن اجتماعــی می شــود. تضعیــف ســازوکارهای بیمــه اجتماعــی فعلــی بــه 
نفــع ترتیبــاِت پس اندازهــا و بیمــه خصوصــی بــا ظرفیــت محــدود آن هــا بــرای بازتوزیــع 
ــه بیشــتر شــدن  ــری ازجمل و تقســیم ریســک، ممکــن اســت باعــث بیشــتر شــدن نابراب
شــکاف های جنســیتی شــود )2018a ،ILO(. به طــور خــاص، گروه هــای آســیب پذیر 
ــا تحــت ایــن  ــود ت ــه دلیــل الگوهــای کار و درآمــدی خــود قــادر نخواهنــد ب کارگــران ب
ترتیبــات ســابقه بیمــه کافــی بــرای برخــورداری از مزایــا را بیندوزنــد )بـِـرگ، 2016(. بــه 
ــز  ــداز و بیمــه خصوصــی نی ــات پس ان ــه هــم بایســتی توجــه داشــت کــه ترتیب ــن نکت ای
ــت  ــوان گف ــل می ت ــن در عم ــتند، بنابرای ــد هس ــی از درآم ــم خاص ــطح و نظ ــتلزم س مس

ــا اشــتغال و تولیــد درآمــد دارنــد. رابطــه ای نزدیــک ب
ــه همیــن دلیــل اســت کــه بحــث در مــورد جــدا ســاختن اشــتغال و حمایت هــای   ب
ــع و  ــرای بازتوزی ــی ب ــت از فضــای کاف ــژه ای اســت. حفاظ ــه وی ــد توج ــی نیازمن اجتماع
تقســیم ریســک بــر اســاس ســازوکار های تأمیــن مالــی مختلــف، امــری ضــروری اســت 

ــر مشــارکتی می شــود. ــه شــامل عناصــر مشــارکتی غی ک
ــن کارگــران اقدامــات مختلفــی  ــر از ای ــرای فراهم ســازی حمایتــی جامع ت کشــورها ب
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انجــام داده انــد. اصالحــات اخیــر شــامل گســترش پوشــش بیمــه اجتماعــی قانونــی بــرای 
ــات  ــا ترتیب ــر ب ــورد براب ــن برخ ــدف تضمی ــا ه ــران ب ــروم کارگ ــابقًا مح ــای س گروه ه
ــود  ــای اجتماعــی خ ــون  حمایت ه ــف می شــود. بســیاری از کشــورها قان ــراردادی مختل ق
و همچنیــن شــرایط تأمیــن مالــی و مدیریــت خــود را تطبیــق داده انــد تــا پوشــش مؤثــر 
ــای  ــران خویش فرم ــا و کارگ ــران خویش فرم ــه کارگ ــران ازجمل ــف کارگ ــای مختل گروه ه
ــای  ــِت آژانس ه ــران موق ــگ، کارگ ــران گوش به زن ــت و کارگ ــران پاره وق ــته، کارگ وابس
اســتخدامی و دیگــر کارگــران در ترتیبــات چندجانبــه و همچنیــن کارگــران خویش فرمــای 
ــامل  ــد ش ــر می توان ــش جامع ت ــن پوش ــرای تضمی ــات ب ــد. اقدام ــن کنن ــان را تضمی پنه

مــوارد زیــر باشــد:
پاییــن آوردن آســتانه های حداقــل ســاعات کاری، حداقــل دســتمزد یــا دیگــر معیارهــا؛ 
رســیدگی بــه درآمدهــای متغیــر و ظرفیــت محــدود پرداخــت حــق بیمــه؛ ســازگار ســاختن 
ــت  ــود قابلی ــه؛ بهب ــق بیم ــول ح ــت و وص ــام، پرداخ ــرای ثبت ن ــی ب ــای اجرای رویه ه

ــا. ــد کارفرم ــا چن ــران ب ــرای کارگ ــی ب ــاق طرح های ــه ای و انطب ــی ســوابق بیم جابه جای
ــب  ــرایط مناس ــی ش ــرای تمام ــه ب ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــرد واح ــز رویک ــا نی در اینج
ــای  ــازوکار ها و رویکرده ــان، س ــر جه ــز در سراس ــای موفقیت آمی ــه فعالیت ه ــد، بلک باش
مختلفــی را بــه کار بســته اند و متفــاوت بــودن روابــط اشــتغال را نیــز در نظــر گرفته انــد؛ 
ــارکتی  ــر مش ــازوکار های غی ــا س ــارکتی را ب ــازوکارهای مش ــا س ــن، آن ه ــر ای ــالوه ب ع
ــف  ــد و ک ــاد کنن ــی ایج ــی جامع ــای اجتماع ــای حمایت ه ــا نظام ه ــد ت ــب کرده ان ترکی

ــد. ــن کنن ــجم را تضمی ــی منس ــای اجتماع حمایت ه

2.3 تقویت حمایت های اجتماعی برای جهان در حال تغییر کار: برخی اصول اساسی

ــی  ــای اجتماع ــوی حمایت ه ــش رو به س ــه راه پی ــد ک ــق دارن ــران تواف ــیاری از ناظ بس
همگانــی نیازمنــد ترکیبــی از ســازوکار های مشــارکتی و غیــر مشــارکتی اســت. طرح هــای 
غیــر مشــارکتی عنصــر کلیــدی تضمیــن ســطح اساســِی حمایت هــا بــرای همــه هســتند، 
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ــی  ــای اجتماع ــازوکار های حمایت ه ــه از س ــه هیچ گون ــه ب ــی ک ــرای گروه های ــژه ب به وی
دیگــری دسترســی ندارنــد. امــا طرح هــای مشــارکتی نقــش حیاتــی خــود در فراهم ســازی 
ــری از  ــطوح باالت ــیع تر و س ــاس وس ــرا مقی ــرد زی ــد ک ــظ خواهن ــی را حف ــای مقتض مزای
حمایــت را فراهــم خواهنــد کــرد. جــدا ســاختن حمایت هــای اجتماعــی از اشــتغال به طــور 
ــود  ــد ب ــی خواه ــات خصوص ــه ترتیب ــر ب ــی بزرگ ت ــذاری نقش ــای واگ ــه معن ــی ب تلویح
ــامل  ــه ش ــی ک ــای اجتماع ــدارک حمایت ه ــه ت ــوط ب ــکاف های مرب ــیله ش ــه بدین وس ک
ــر  ــان در براب ــئولیت کارفرمای ــوند و مس ــر می ش ــتند وخیم ت ــیتی هس ــکاف های جنس ش
کارگــران نیــز تضعیــف می شــود )آلِفــرس1 و دیگــران، 2017؛ 2016a ،ILO(. عــالوه بــر 
ــداز  ــکال حمایت هــای اجتماعــِی مشــارکتی شــامل ســازوکار های پس ان ــن، تمامــی اَش ای
ــه توانایــی فــرد در کار کــردن و بــه دســت  و بیمــه خصوصــی به طــور اجتناب ناپذیــری ب
آوردن میــزان معینــی از درآمــد مرتبــط هســتند )2016a ،ILO(. چالش هــای فعلــی نیازمنــد 
ــه کــف  ــدار هســتند ک ــع و پای ــه، جام ــِی منصفان توســعه نظام هــای حمایت هــای اجتماع
ــد و از ایــن طریــق حقــوق همگانــی بازتوزیــع و  ــر می گیرن حمایت هــای اجتماعــی را درب

.)2017a ،ILO( .ــت مناســب از همــه بجــا آورده می شــوند حمای
به رغــم وجــود نظــرات متفــاوت در مــورد آینــده ی حمایت هــای اجتماعــی، بــدون شــک 
در جهــان کار در حــال تغییــر، تقاضــا بــرای حمایت هــای اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت بــه 
خاطــر اینکــه ایــن امــر موجــب تضمیــن تقســیم عادالنه تــر دســتاوردهای اقتصــادی می شــود 
ــرارداد  ــدی در ق )2018a ،ILO؛ 2016b(. سیاســت های حمایت هــای اجتماعــی عنصــری کلی
ــش  ــه پوش ــتیابی ب ــود و در دس ــوب می ش ــب محس ــف کاِر مناس ــی و تعری ــی ضمن اجتماع
بهداشــت و ســالمت همگانــی، کاهــش و جلوگیــری از بــروز فقــر و نیــز در محــدود ســاختن 
نابرابــری نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. ایــن امــر توســط اهــداف توســعه پایــدار )2SDGs( نیــز 

بــه رســمیت شناخته شــده اســت. )اهــداف توســعه پایــدار، 1.3، 3.8، 5.4، 8.5 و 10.4(.

1. Alfers
2. Sustainable Development Goals
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ــر اهمیــت یــک  ــی در بازارهــای کار امــروزی ب ــده NSE و خویش فرمای ــاط فزاین ارتب
ــتند  ــال هس ــاغلی فع ــن مش ــه در چنی ــانی ک ــه کس ــن اینک ــد: تضمی ــوع می افزای موض
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــای اجتماع ــای حمایت ه ــش نظام ه ــت پوش ــی تح ــور مقتض به ط
 بســط حمایت هــای اجتماعــی اشــتغال تنهــا بــه تضمیــن عدالــت و حمایــت بهتــر از 
کارگــران و خانواده هایشــان محــدود نمی شــود، بلکــه در جهــت ایجــاد زمینــه ای مســاعد 
ــی  ــازاِر کار و جابه جای ــال ب ــهیل انتق ــن تس ــتغال و همچنی ــف اش ــکال مختل ــرای اَش ب
کارگــران نیــز از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بــا ایجــاد فرصت هــای مختلــف بــرای 
مشــغول شــدن افــراد در اَشــکال مختلــف کار در بازارهــای کار بــا آهنــگ ســریع، چنیــن 
ــی  ــا خویش فرمای ــتاندارد ی ــام کار غیراس ــه انج ــوط ب ــک مرب ــد ریس ــی می توانن اقدامات
ــکاِل  ــح دادن اَش ــرای ترجی ــان ب ــای کارفرمای ــال انگیزه ه ــد و درعین ح ــش دهن را کاه
»ســطِح پاییــن1« اشــتغاِل بــدون حمایــت نســبت بــه اَشــکاِل بــا حمایــت را از بیــن  برنــد. 
ــن  ــد شــد. تضمی ــه آن خواه ــازار کار و کاهــش تجزی ــاِل ب ــث تســهیل انتق ــن کار باع ای
ــه  ــت ک ــری اس ــی از عناص ــران یک ــی کارگ ــرای تمام ــی ب ــی کاف ــای اجتماع حمایت ه
اخیــراً به عنــوان ارکان اجتماعــِی اتحادیــه اروپــا اعــالم شــده  و به عنــوان هــدف سیاســتی 

 .)2017 ،G20 ــا، 2017؛ ــیون اروپ ــده اند )کمیس ــروه G20( 20( بیان ش ــورهای گ کش
ــه  ــه در توصیه نام ــیوه ای ک ــه ش ــی ب ــای اجتماع ــط حمایت ه ــه بس ــرد دوگان  رویک
شــماره 202 کــف حمایت هــای اجتماعــی ILO2 ترســیم شــده اســت، اهمیــت طرح هایــی 
ــت  ــا اهمی ــن طرح ه ــد. ای ــان می ده ــده اند را نش ــگ ش ــری هماهن ــکل مؤث ــه ش ــه ب ک
ــوط  ــردن شــکاف های مرب ــر ک ــر مشــارکتی را در کوچک ت ســازوکارهای مشــارکتی و غی
بــه پوشــش را نشــان می دهنــد و از ایــن طریــق کــف حمایت هــای اجتماعــی و 
ــر اهمیــت  حمایت هــای اجتماعــی جامع تــر و بهتــر را تضمیــن می کننــد. ایــن رویکــرد ب
ــوط  ــه اشــتغال و اقامــت مرب ــه ب ــه شــیوه ای بهین ــب ســازوکار های مختلفــی کــه ب ترکی

1. cheap
2. ILO Social Protection Floors Recommendation No. 202
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هســتند تأکیــد می کنــد و تأمیــن مالــی آن به صــورت پایــدار و عادالنــه از طریــق 
 .)2017d ،ILO( مالیات هــا و حــق  بیمه هــا تأمیــن می شــود

ــاس  ــر اس ــا ب ــت ت ــد داش ــاز خواهن ــده نی ــِی آین ــای اجتماع ــای حمایت ه نظام ه
ــی  مجموعــه ای از اصــول گســترده سیاســتی ایجــاد شــوند کــه پوشــش کافــی و همگان
بــه همــراه انعطاف پذیــری کافــی بــرای شــرایط جدیــد را تضمیــن کننــد. اصــول گســترده 
ــای  ــای حمایت ه ــت نظام ه ــت گذاران در تقوی ــی سیاس ــه راهنمای ــد ب ــش رو می توانن پی
اجتماعــی کــه شــامل کــف حمایت هــای اجتماعــی نیــز می شــوند کمــک کننــد 

 :)2018 ،OECD و ILO کمیســیون اروپــا، 2018؛(
ــر  ــی مؤث ــن دسترس ــا: تضمی ــودن آن ه ــترس ب ــا و در دس ــودن حمایت ه ــی ب همگان

بــرای کارگــران در انــواع مختلــف اشــتغال و حصــول اطمینــان از ســازگاری دسترســی بــا 
وضعیــت و نیازهــای آن هــا.

ــری  ــور مؤث ــا به ط ــی نه تنه ــن اجتماع ــای تأمی ــه نظام ه ــن اینک ــودن: تضمی ــی ب کاف

ــی درآمــدی  ــدار جایگزین ــه و پای ــه شــیوه ای عادالن ــد، بلکــه ب ــر پیشــگیری می کنن از فق
ــد. ــم می کنن ــبی فراه متناس

ــت از  ــور مثب ــی به ط ــای اجتماع ــای حمایت ه ــه نظام ه ــن اینک ــال: تضمی ــت انتق قابلی

قابلیــت تحــرک در بــازار کار حمایــت می کننــد و پاســخگوی تحــول ســاختاری بــازار کار 
و اقتصــاد هســتند.

شــفافیت: تضمیــن اینکــه تمامــی نقش آفرینــان از حقــوق و مســئولیت های خــود 

کامــاًل آگاه هســتند؛ چارچوب هــای قانونــی حقوقــی قابــل پیش بینــی و روشــن را فراهــم 
ــه  ــا جــای ممکــن ســاده و روشــن هســتند، درحالی ک ــی ت ــای اجرای می ســازند؛ و رویه ه
ــد  ــرام می گذارن ــخصی احت ــم ش ــه حری ــد و ب ــت می کنن ــخصی حمای ــات ش از اطالع

ــد. ــت کنن ــل مدیری ــور کام ــال را به ط ــای دیجیت ــت فّناوری ه ظرفی
ــه  ــبت ب ــی نس ــای اجتماع ــای حمایت ه ــه نظام ه ــن اینک ــیتی:  تضمی ــری جنس براب



رویکردهای مبتکرانه برای تضمین حمایت های اجتماعی همگانی برای آینده کار  / 21

ــه  ــا مواج ــا آن ه ــه ب ــتغال و جامع ــازار کار، اش ــان در ب ــردان و زن ــه م ــی ک واقعیت های
ــد. ــج دهن ــیتی را تروی ــری جنس ــند و براب ــاس باش ــتند، حس هس

ــیوه ای  ــه ش ــی ب ــای اجتماع ــای حمایت ه ــه نظام ه ــن اینک ــوب: تضمی ــی خ حکمران

ــت و  ــان از مدیری ــول اطمین ــن حص ــوند و همچنی ــی می ش ــن مال ــه تأمی ــدار و عادالن پای
ــد. ــرای کارآم اج

دو فصــل پیــش رو در مــورد برخــی نوآوری هــای سیاســتی کــه می تواننــد در 
ــث  ــد بح ــک کنن ــده کار کم ــرای آین ــی ب ــای اجتماع ــای حمایت ه ــازی نظام ه آماده س
ــا  ــِر ســازوکار های مشــارکتی ب خواهنــد کــرد: بحــث در خصــوص قابلیــت ســازگاری بهت
اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال )فصــل 3( ســپس بحــث در مــورد تقویــت ســازوکارهای غیر 

ــل 4(.  ــجم )فص ــی منس ــای اجتماع ــف حمایت ه ــن ک ــرای تضمی ــارکتی ب مش

3. تطبیق بیمه اجتماعی و دیگر سازوکارهای مشارکتی: نوآوری های سیاستی

نوآوری هــای سیاســتی بــرای بهبــود پوشــش مؤثــر بیمــه اجتماعــی و همچنیــن 
ــتاندارد  ــکال غیراس ــران در َاش ــرای کارگ ــارکتی ب ــای مش ــر حمایت ه ــکل های دیگ ش
اشــتغال و خویش فرمایــی ازجملــه عواملــی هســتند کــه در آماده ســازی نظام هــای 

حمایت هــای اجتماعــی در آینــده کار نقشــی کلیــدی ایفــا می کننــد.
ــران در NSE و  ــت از کارگ ــی در حمای ــه اجتماع ــای بیم ــق طرح ه ــت و تطبی تقوی
ــم  ــا فراه ــن طرح ه ــه ای ــی ک ــطوح حمایت ــرا س ــد زی ــی دارن ــش مهم ــی نق خویش فرمای
ــتند.  ــات هس ــر مالی ــی ب ــارکتی و مبتن ــر مش ــای غی ــر از طرح ه ــب باالت ــد به مرات می کنن
ــارکتی  ــر مش ــارکتی و غی ــی مش ــای اجتماع ــا حمایت ه ــط ب ــای مرتب ــب طرح ه ترکی
نقشــی اساســی در دســتیابی بــه محــدوده ای وســیع تر و ســطوحی باالتــر از حمایت هــای 
هماهنــگ بــا معاهــده )اســتانداردهای حداقلــی( تأمیــن اجتماعــی1، 1952 )شــماره 102( و 

ــد. ــن اجتماعــی ILO دارن دیگــر اســتانداردهای تأمی

1. the Social Security (Minimum Standards) Convention
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ــتغال و  ــتاندارد اش ــکال غیراس ــران در اَش ــه کارگ ــی ب ــه اجتماع ــش بیم ــط پوش بس
ــی در  ــن مال ــر از تأمی ــی بهت ــه ترکیب ــتیابی ب ــه دس ــد ب ــا می توان ــران خویش فرم کارگ
ــط  ــارکتی توس ــر مش ــای غی ــد. طرح ه ــک کن ــز کم ــی نی ــن اجتماع ــای تأمی نظام ه
ــد  ــرار خواهن ــتری ق ــار بیش ــی تحت فش ــه اجتماع ــش بیم ــود در پوش ــکاف های موج ش
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــند ک ــور باش ــران مجب ــن کارگ ــادی از ای ــداد زی ــر تع ــت اگ گرف
ــه داشــته  ــر مشــارکتی تکی ــای غی ــر طرح ه ــًا ب ــای اجتماعــی صرف ســطحی از حمایت ه

ــتند(. ــی هس ــطحی و ابتدای ــیار س ــا بس ــن حمایت ه ــی ای ــد گاه ــند )هرچن باش
ــن  ــد، ای ــرار گیرن  اگــر مــردم بیشــتری تحــت شــمول طرح هــای بیمــه اجتماعــی ق
ــات کاهــش  ــر مالی ــی ب ــای مبتن ــای حمایت ه ــر طرح ه ــه فشــار ب ــود دارد ک ــکان وج ام
یابــد )کمیســیون اروپــا، 2017(. بنابرایــن عناصــر مشــارکتی در حصــول اطمینــان از عدالت 
و انصــاف در تأمیــن مالــی و مزایــا نقشــی اساســی دارنــد. چنیــن عناصــری در بلندمــدت 
ــد  ــک می کنن ــی کم ــای اجتماع ــای حمایت ه ــت نظام ه ــداری و کفای ــن پای ــه تضمی ب

 .)2017a ،2014a ،ILO(
 پوشــش مؤثــر کارگــران تــا حــدود زیــادی بــه قوانیــن مربــوط بــه شایســتگی کــه در 
ــتانه های  ــورها آس ــیاری از کش ــتگی دارد. بس ــود بس ــخص می ش ــی مش ــذاری مل قانون گ
حداقلــی در مــورد طــول دوره اشــتغال، دوره هــای پرداخــت حــق بیمه، دســتمزد یا ســاعات 
کاری تعییــن کرده انــد کــه برخــی کارگــران اجــازه پرداخــت حــق بیمــه و دریافــت مزایــا 
را ندارنــد. درنتیجــه، اکثــر ایــن کارگــران فاقــد صالحیــت دریافــت مزایــا بــوده و در رابطــه 
ــات  ــه خدم ــر ب ــی مؤث ــد و دسترس ــت درآم ــا امنی ــط ب ــی مرتب ــک های اجتماع ــا ریس ب

 .)2017d ،2016a ،ILO( ــوند ــیب پذیرتر می ش ــان آس ــت و درم بهداش
ــه   بســط پوشــش قانونــی قطعــًا گامــی مهــم اســت امــا همیشــه به طــور خــودکار ب
ــی،  ــم در بســط پوشــش قانون ــم پیشــرفت های مه ــر نیســت. به رغ ــای پوشــش مؤث معن
به طــور خــاص در مــورد کارگــران خویش فرمــا، کارگــران حاشــیه ای پاره وقــت و کارگــران 
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غیررســمی شــکاف های پوششــی اساســی وجــود دارد. ظرفیت هــای محــدود مشــارکتی، 
ــی ممکــن اســت  ــده و ســازگاری ضعیــف و ســازوکار های اجرای ــی پیچی رویه هــای اجرای
ــی  ــد، حت ــاد کنن ــی ایج ــران موانع ــی کارگ ــرای برخ ــا ب ــت مزای ــری و کفای در به کارگی
زمانــی کــه آنــان به طــور قانونــی تحــت پوشــش هســتند. بــرای کوچک تــر کــردن ایــن 
ــتمیک و از  ــاص سیس ــای خ ــه ضعف ه ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــات دقیق ــکاف ها، اقدام ش
میــان برداشــتن موانعــی کــه در بخش هــای قبلــی بــه آن هــا اشــاره شــد صــورت بگیرنــد.

ــن   در بســیاری از کشــورها نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی چندتکــه هســتند و ای
ــرای برخــی کارگــران و به تبــع آن باعــث  ــه ایجــاد شــکاف های حمایتــی ب امــر منجــر ب
ایجــاد موانــع بــرای قابلیــت تحــرک بــازار کار می شــود. برخــی کشــورها دامنــه پوشــش 
ــت  ــش را تح ــدون پوش ــرِی ب ــای کارگ ــد و گروه ه ــترش داده ان ــی را گس ــای فعل طرح ه
ــی برخــی زمینه هــای سیاســتی را  ــه پوشــش حت ــن دامن ــد، ای ــرار داده ان پوشــِش خــود ق
ــدون  ــران ب ــر تمامــی کارگ ــه اســت. اگ ــا حــدودی در برگرفت ــا ت ــز به طــور کامــل و ی نی
ــد  ــا می توانن ــد، آن ه ــان گیرن ــرح یکس ــک ط ــت ی ــان تح ــت اشتغالش ــه وضعی ــه ب توج
ــم  ــی ه ــامل خویش فرمای ــه ش ــتغال ک ــف اش ــکال مختل ــن اَش ــاده تری بی ــور س به ط
ــب  ــی ترکی ــا خویش فرمای ــت را ب ــوق ثاب ــا حق ــتغال ب ــوند و اش ــا ش ــود، جا به ج می ش
ــت  ــا درنهای ــد ت ــر دهن ــت اشــتغال خــود را تغیی ــی به صــورت مکــرر وضعی ــا حت ــد ی کنن
ــی  ــه در آن هــا طرح هــای مختلف ــد. در کشــورهایی ک ــرار گیرن ــد تحــت پوشــش ق بتوانن
ــاب  ــرای اجتن ــر ب ــد، وجــود ســازوکار های هماهنگــِی مؤث ــت دارن ــان فعالی به طــور هم زم
ــتند؛  ــروری هس ــی ض ــای اجتماع ــش حمایت ه ــا در پوش ــا و نابرابری ه از ناکارآمدی ه
چنیــن ســازوکارهایی قابلیــت انتقــال حقــوق و مزایــا را نیــز تضمیــن می کننــد )ILO، در 

دســت انتشــار(. 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــرور می کنن ــاص را م ــات خ ــی از اقدام ــش رو برخ ــای پی  بخش ه
ــیب پذیر  ــی آس ــکاف های حمایت ــر ش ــب در براب ــه اغل ــی ک ــته از کارگران ــرای آن دس ب
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ــا  ــران ب ــش 3.1(، کارگ ــت )بخ ــران پاره وق ــه کارگ ــوند ازجمل ــه ش ــه کار گرفت ــتند ب هس
قراردادهــای موقتــی )بخــش 3.2(، کارگــران خویش فرمــا و کارگــران بــا روابــط اســتخدامی 
ــژه  ــورِد وی ــن، م ــر ای ــالوه ب ــد: ع ــود یاب ــا بهب ــت آن ه ــا وضعی ــش 3.3( ت ــوم )بخ نامعل
ــته بندی های  ــا دس ــترکی ب ــای مش ــب ویژگی ه ــه اغل ــال ک ــای دیجیت ــراِن پلتفرم ه کارگ

ــرد )بخــش 3.4(. ــرار می گی ــز موردبررســی ق ــد نی ــاال دارن ب

3.1 کارگران پاره وقت

ــا  ــان ب ــه ای یکس ــاس معادل ــر اس ــادی ب ــت ع ــران پاره وق ــیاری از کشــورها، کارگ در بس
کارگــران تمام وقــت تحــت پوشــش قــرار می گیرنــد. امــا برخــی کارگــران پاره وقــت اگــر 
حائــز شــرایط قانونــی الزم، مثــل حداقــل ســاعات کاری، روزهــای کاری و دســتمزد بــرای 
ــای حمایت هــای  ــه مزای پوشــش بیمــه اجتماعــی نباشــند، آن هــا دسترســِی محــدودی ب
ــن،  ــت در ژاپ ــران پاره وق ــال، کارگ ــد داشــت )2016a ،ILO(. به عنوان مث ــی خواهن اجتماع
جمهــوری کــره و آفریقــای جنوبــی اگــر به انــدازه حداقــل ســاعات مقــرر در روز کار نکننــد، 
ــاگان1 و  ــرد )ف ــورت نگی ــا ص ــی از آن ه ــدن حمایت ــکار ش ــورت بی ــت در ص ــن اس ممک
ــازند  ــرآورده س ــا را ب ــرای مزای ــرایط الزم ب ــد ش ــران نتوانن ــر کارگ ــران، 2014(. اگ دیگ
ــن  ــد( ممک ــاه باش ــد کوت ــا بیش ازح ــه آن ه ــق بیم ــت ح ــر دوره پرداخ ــال اگ )به عنوان مث
اســت پوشــش آن هــا بــه حالــت تعلیــق2 درآیــد، باوجوداینکــه آن هــا مطابــق قانــون تحــت 

پوشــش هســتند.
 بــا شــناخت ایــن چالــش، برخــی کشــورها ایــن آســتانه های حداقلــی را پاییــن آوردنــد 
تــا بــه مشــکالت مربــوط بــه شــکاف ها در پوشــش مؤثــر کارگــران پاره وقــت رســیدگی 
کننــد. برخــی کشــورها )آلمــان و اتریــش(3 بــا بســط پوشــش بیمــه اجتماعــی قانونــی بــه 
1. Fagan
2. exclusion of coverage

3. در آلمــان ایــن مســئله فقــط در مــورد افــراد بــا مشــاغل کوچــک )mini-jobbers( صــدق می کنــد کــه حقــوق 
ماهانــه آن هــا از 450 یــورو بیشــتر نیســت، امــا بــرای کســانی کــه طــول دوره استخدامیشــان کمتــر از دو مــاه یــا 50 

روز کاری در ســال اســت ایــن مســئله صــادق نیســت)بیمه بازنشســتگی آلمــان.، 2018(.
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ــیه  ای(  ــت حاش ــران پاره وق ــل کارگ ــد )از قبی ــاًل تحــت پوشــش نبودن ــه قب ــی ک گروه های
ــران،  ــِورد1و دیگ ــوران وال ــده اند )دی ــران ش ــن کارگ ــتر بی ــری بیش ــن براب ــب تضمی موج

ــران، 2017(.  ــوا و دیگ 2013؛ ISSA، 2012؛ اِسپاس
ــتمری و  ــورداری از مس ــه، برخ ــق بیم ــاظ ح ــت ازلح ــتغال پاره وق ــه اش  ازآنجایی ک
ــد،  ــاوت دارن ــرایطی متف ــب ش ــت اغل ــتغال تمام وق ــا اش ــه ب ــتمزد در مقایس ــا و دس مزای
ــت  ــران تمام وق ــا کارگ ــوند ت ــان ش ــب کارفرمای ــب ترغی ــت موج ــن اس ــر ممک ــن ام ای
ــا هزینه هــای کارگــری را  ــد ت ــان را به کارگیرن ــد و به صــورت پاره وقــت آن اســتخدام نکنن
کاهــش دهنــد. در برخــی مــوارد ایــن کار ممکــن اســت حتــی کارفرمــا را از پرداخــت حــق 
ــال در انگلســتان  ــد )2016a ،ILO(. به عنوان مث ــاف کن ــه بیمه هــای اجتماعــی مع بیمــه ب
کارفرمایــان از پرداخــت حــق بیمــه اجتماعــی بــرای کارکنانــی کــه درآمــد آن هــا کمتــر از 
حداقــل میــزان درآمــد باشــد، معــاف هســتند. در مقابــل، در آلمــان افــرادی کــه مشــاغلی 
کوچــک بــا دســتمزد حداکثــر 450 یــورو دارنــد، کارفرمایــان بایــد 31.2 درصــد از درآمــد 
خــود را بــه بیمــه اجتماعــی بپــردازد، درحالی کــه ســهم بیمــه بازنشســتگی کارکنــان 2.3 
ــاعات  ــورها س ــی کش ــان2، 2018(. در برخ ــتگی آلم ــه بازنشس ــد )بیم ــدی می پردازن درص
ــه  ــا هرگون ــد ت ــرار دارن ــارت ق ــت نظ ــت تح ــرارداد به دق ــط ق ــده توس ــن ش کاری تبیی
ــرار از پرداخــت  ــرای ف ــوان روشــی ب ــت به عن ــرای اســتفاده از اســتخدام پاره وق ــزه ب انگی

ــات  شناســایی شــده و حــذف می شــوند.  حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مالی

پایین آوردن آستانه های حداقلی قانونی کار یا درآمد حاصل از کار

 بــرای تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای کارگــران پاره وقــت، کشــورها آســتانه های 
ــتانه ها را  ــن آس ــا ای ــش داده و ی ــوق را کاه ــا حق ــاعات کاری ی ــه س ــوط ب ــی مرب حداقل
ــری کار  ــه کارگ ــاعتی ک ــر س ــد ه ــال، در هلن ــد )2016a ،ILO(. به عنوان مث ــذف کردن ح

1. Durán Valverde
2. Deutsche Rentenversicherung
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می کنــد در محاســبه ســابقه بیمــه تأمیــن اجتماعــی او در نظــر گرفتــه می شــود. میــزان 
ــت  ــران تمام وق ــدازه کارگ ــه ان ــی ب ــت به طــور قانون ــران پاره وق ــای کارگ دســتمزد و مزای
ــوق  ــوق، حق ــا حق ــالت ب ــی، تعطی ــات درمان ــه خدم ــکاری، بیم ــه بی ــه بیم اســت )ازجمل
ــای  ــه از کار( و فرصت ه ــراج ناعادالن ــر اخ ــت در براب ــتگی و حمای ــه بازنشس ــوط ب مرب
ــرت2  ــد1، 2015؛ گیجبِ ــت یکســان اســت )یوروفان ــان پاره وقــت و تمام وق آموزشــی کارکن
ــه  ــد ک ــن می کن ــا تضمی ــر نه تنه ــن ام ــوت، 2015(. ای ــنجر و ول ــن3، 2017؛ مس و جانِس
 ،ILO ــت ــده کار پاره وق ــق معاه ــت، طب ــان تمام وق ــرایط کارکن ــت از ش ــران پاره وق کارگ
1994 )شــماره 175( بهره منــد می شــوند بلکــه در فراهــم کــردن شــرایطی برابــر و 
عادالنــه بــرای کارفرمایــان و کارگــران نیــز کمــک می کنــد )فــاگان و دیگــران، 2014(. 
 نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی بــرای 
کارگــران در اَشــکال بی ثبــات کار پاره وقــت، از قبیــل کار گوش به زنــگ و شــامل 
ــد )2016a ،ILO(. در  ــرار گیرن ــر ســاعت بایســتی موردتوجــه خاصــی ق قراردادهــای صف
مــواردی ازاین دســت، اقدامــات بیشــتری در خصــوص تضمیــن پوشــش تأمیــن اجتماعــی 

بایســتی انجــام گیــرد.

تسهیل پوشش برای کارگران با کارفرمایان متعدد

 درحالی کــه در برخــی کشــورها هــر ســاعت کاری در پوشــش تأمیــن اجتماعــی به حســاب 
ــه  می آیــد، در برخــی کشــورهای دیگــر، گروه هــای خاصــی از کارگــران ممکــن اســت ب
ــرار  ــش ق ــت پوش ــد تح ــاعات کاری و درآم ــه س ــوط ب ــی مرب ــتانه های حداقل ــل آس دلی
ــای  ــت، راه حل ه ــده  اس ــث ش ــن بح ــه در پایی ــور ک ــورها، همان ط ــن کش ــد. در ای نگیرن
ــوند و  ــدد ش ــان متع ــط کارفرمای ــده توس ــه پرداخت ش ــق بیم ــب ح ــرای ترکی ــی ب تطبیق
ــه می شــوند )ISSA، 2012(. پوشــش  ــه کار گرفت ــران ب ــی از کارگ ــت کاف ــن حمای تضمی
1. Eurofound
2. Gijsbert
3. Jansen
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ــد  ــی کارآم ــای اجرای ــتفاده از رویه ه ــا اس ــد ب ــدد می توان ــان متع ــا کارفرمای ــران ب کارگ
ــه ســازوکار های  ــه ساده ســازی و تســهیل دسترســی الکترونیکــی ب تســهیل شــود، ازجمل
ــام و پرداخــت حــق بیمــه و همچنیــن به کارگیــری شــماره های یکپارچــه  مشــاوره، ثبت ن

 .)2016a ،ILO( ــن اجتماعــی تأمی
 بــرای برخــی از ایــن گروه هــا، نهادهــای میانجــی می تواننــد نقــش تســهیلگر مفیــدی 
بــرای بهبــود قابلیــت انتقــال مزایــای خــاص فراهم شــده توســط کارفرمایــان ایفــا کننــد، 

بــرای مثــال مرخصــی بــا حقــوق در ایاالت متحــده )هیــل، 2016(. 

تضمین عدالت در تعیین حقوق و مزایا

ــی  ــرا برخ ــد زی ــش بیاین ــت پی ــن اس ــری ممک ــای دیگ ــا، چالش ه ــبه مزای ــان محاس زم
ــت  ــران پاره وق ــه ضــرر کارگ ــن اســت ب ــا ممک ــورداری از مزای ــبه برخ ــیوه های محاس ش
باشــند. بــرای رســیدگی بــه ایــن چالــش، اســپانیا روش ارزیابــی دوره هــای پرداخــت حــق 
ــران  ــکاری( کارگ ــای بی ــز مزای ــی )به ج ــن اجتماع ــارکتی تأمی ــای مش ــرای مزای ــه ب بیم
پاره وقــت  کارگــران  اصالحــات،  پیش ازایــن  اســت.  کــرده  اصــالح  را  پاره وقــت 
ــا 15  ــر ب ــی براب ــه حقوق ــا ب ــد ت ــت می کردن ــه پرداخ ــق بیم ــال ح ــتی 30 س می بایس
ــرخ کار پاره وقــت یــک  ــر ن ــن اصالحــات، اگ ســال کارگــران تمام وقــت برســند. پس ازای
کارگــر 70 درصــد باشــد )بــه ایــن معنــی کــه ســاعت کاری او 70 درصــد ســاعت کاری 
ــود  ــی او 10.5 ســال خواهــد ب یــک کارگــر تمام وقــت باشــد( دوره پرداخــت بیمــه حداقل

ــران، 2017(.  ــِررو1 و دیگ ــز کاب )رودریگوئِ
 بســیاری از کشــورها ســطوح حداقلــی از مزایــا را در برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی خــود 
ــانی  ــی کس ــکاری. حت ــای بی ــا مزای ــتمری ی ــرای مس ــال ب ــد، به عنوان مث ــن می کنن تضمی
هــم کــه درآمدشــان آن قــدر پاییــن اســت کــه نمی تواننــد حداقــل امنیــت درآمــدی را فراهــم 
ســازند، از اســتاندارد مطلوبــی از زندگــی بهره منــد هســتند. در بیشــتر مــوارد، فــرد بیمه شــده 

1.  Rodriguez Cabrero
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بایــد بــرای مدت زمــان معینــی حــق بیمــه پرداخــت کنــد تــا واجــد ایــن شــرایط شــود. امــا 
اگــر ایــن دوره بیش ازحــد طوالنــی باشــد، آن دســته از کارگــران بــا دوره اســتخدام کوتاه تــر 

در بــازار کار ممکــن اســت از تضمیــن مزایــای حداقلــی بهره منــد نشــوند.

رسیدگی به چالش های وسیع تر در مورد اشتغال پاره وقت حاشیه ای

 کارگــران گوش به زنــگ و کارگــران بــا قراردادهــای صفــر ســاعتی ممکــن اســت ســاعات 
کاری بســیار کوتــاه و درآمدهــای کمتــری داشــته باشــند، به ویــژه اگــر بــه لحــاظ پرداخــت 
بــا آن هــا بــه شــکلی برابــر بــا کارکنــان تمام وقــت هم تــراز خــود برخــورد نشــود، بنابرایــن 
حمایت هــای اجتماعــی کافــی دریافــت نخواهنــد کــرد. مســائل دیگــری نیــز ممکــن اســت 
پیــش بیایــد زیــرا آن هــا اغلــب ملــزم هســتند کــه در هرزمانی بــرای کار در دســترس باشــند، 
ــا آن هــا  ــت شــود.ممکن اســت ب ــان ضمان ــرای آن ــی ب ــدون اینکــه ســاعات کاری حداقل ب
تمــاس گرفتــه شــود تــا در محــل کار خــود حاضــر شــوند، امــا در محــل کار متوجــه شــوند 
ــات  ــت. ترتیب ــده اس ــاه ش ــان آن کوت ــا مدت زم ــده ی ــل ش ــا کنس ــت کاری آن ه ــه نوب ک
این چنینــی ســاعات کاری نه تنهــا پیامدهایــی منفــی بــرای تــوازن بیــن کار و زندگــی ممکــن 
اســت بــه دنبــال داشــته باشــند بلکــه ناامنــی شــغلی و درآمــدی را نیــز به نوعــی افزایــش 
می دهنــد و به طــور بالقــوه دسترســی آنــان را بــه مزایــای حمایت هــای اجتماعــی محــدود 

ــوت، 2015(.  ــتفانو1، 2016؛ 2016a ،ILO، مســنجر و وال ــازد )د اس می س
ــا پوشــش  ــه بعضــی کشــورها نه تنه ــت اســت ک ــز اهمی ــن مســئله حائ ــه ای  توجــه ب
ــا  ــد ت ــن نشــان داده ان ــوزه قوانی ــود در ح ــی از خ ــد بلکــه واکنش های ــی را بســط دادن قانون
تســاوی بیشــتری بیــن انــواع مختلفــی از کارگــران برقــرار ســازند و شــکاف های قانونــی را 
تــا حــد ممکــن از میــان بردارنــد )2016a ،ILO(. اقدامــات آنــان شــامل حفاظــت از کارگــران 
ــاد  ــه ایج ــود ازجمل ــاعت می ش ــر س ــران صف ــمی و کارگ ــران غیررس ــگ، کارگ گوش به زن
حداقــل ســاعات کاری )بــه ازای هــر شــیفت یــا هــر هفتــه( و برقــراری حداقلــی ثابــت از 

1. De Stefano
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پرداخــت جبــران بــرای زمان هایــی از آن هــا خواســته شــده تــا بــرای انجــام کار آمــاده شــوند 
امــا کار انجــام نگرفتــه یــا قانــون مربــوط بــه »پرداخــت در قبــال مدت زمــان حضــور1« کــه 
کارفرمایــان را ملــزم می ســازد تــا حتــی اگــر شــیفت کاری کنســل شــود یــا کوتــاه شــود، 
ــد )مســنجر و والــوت، 2015(. در کشــورهایی از قبیــل فرانســه،  حقــوق کارگــران را بپردازن
دســتیابی بــه توافقــات جمعــی در هــر بخــش در مــورد آســتانه های حداقلــی ســاعات کاری 
ــا اســت  ــه چالش ه ــیدگی ب ــی در رس ــان اجتماع ــازوکارهای گفتم ــت س نشــان دهنده اهمی
)2015a ،ILO(. اقداماتــی ازاین دســت، نه تنهــا پوشــش بیمــه اجتماعــی را تســهیل می کنــد 
ــان  ــا کارفرمای ــد ت ــرایط را تســهیل می کن ــر شــدن ش ــر و برابرت ــن عادالنه ت ــه همچنی بلک
ــر  ــد و از مســئولیت های خــود در براب ــه ســمت اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال نرون دیگــر ب

افــراد شــانه خالــی کننــد )2016a ،ILO؛ اسپاســوا و دیگــران، 2017(. 

3.2 کارگران با قراردادهای موقت

یکــی از چالش هــای اصلــی در برابــر پوشــش تأمیــن اجتماعــی کارگــران در قراردادهــای 
ــن از  ــِی معی ــان حداقل ــا مدت زم ــی ب ــن اجتماع ــش تأمی ــی پوش ــاط قانون ــی ارتب موقت
قــرارداد اشــتغال اســت. چنیــن آســتانه های حداقلــی عــالوه بــر تعلیــق برخــی از کارگــران، 
ممکــن اســت انگیزه هایــی بــرای کارفرمایــان فراهــم ســازد کــه اســتفاده از قراردادهــای 
ــران  ــورها کارگ ــتر کش ــد. در بیش ــح دهن ــدت ترجی ــای بلندم ــه قرارداده ــدت را ب کوتاه م
بــا قراردادهــای زمانــی مشــخص بــه مــدت چنــد هفتــه یــا مــاه معمــواًل تحــت پوشــش 
ــش  ــت پوش ــدرت تح ــزد2 به ن ــران روزم ــامل کارگ ــمی ش ــران غیررس ــا کارگ ــتند ام هس

.)2016a ،ILO( قــرار می گیرنــد

1. reporting-time pay
2. day labourers
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پایین آوردن یا حذف آستانه های حداقلِی قانونی در رابطه با طول دوره اشتغال

ــی، برخــی کشــورها  ــا قراردادهــای موقت ــق کارگــران ب ــه مســئله تعلی ــرای رســیدگی ب ب
آســتانه های قانونــی مربــوط بــه طــول دوره اشــتغال را کــم کرده انــد یــا آن هــا را کاًل کنــار 
ــش  ــرای پوش ــت ب ــب صالحی ــت کس ــام دوره الزم جه ــال ویتن ــته اند. به عنوان مث گذاش
ــه یــک مــاه کاهــش داده اســت )ISSA، 2017(. ژاپــن  بیمــه اجتماعــی را از ســه مــاه ب
برنامه ریــزی کــرده اســت تــا پوشــش را بــه کارگــران پاره وقتــی کــه بیــش از 20 ســاعت 

 .)2015b ،ILO( ــد ــط ده ــد بس ــه و 31 روز کار می کنن در هفت

انعطاف پذیری بیشتر در رابطه با وقفه های بیشتر در اشتغال 

ــا قراردادهــای مــدت ثابــت1 بالفاصلــه از یــک دوره اســتخدامی تحــت   اگــر کارگــران ب
پوشــش بــه دوره بعــدی برونــد، پوشــش بیمــه اجتماعــی آن هــا اغلــب برابــر بــا پوشــش 
ــی در اســتخدام  ــا وقفه های ــران ب ــر کارگ ــا اگ ــم اســت.2 ام ــای دائ ــا قرارداده ــران ب کارگ
ــن  ــه ای ــرای رســیدگی ب ــد. ب ــش بیای ــه شــوند، ممکــن اســت مشــکالتی پی ــود مواج خ
چالش هــا، تغییراتــی ممکــن اســت روی قوانیــن مربــوط بــه محاســبه دوره هــای پرداخــت 
ــام  ــوند، انج ــی می ش ــروری تلق ــا ض ــودن مزای ــرایط ب ــد ش ــرای واج ــه ب ــه ک ــق بیم ح
ــدا کنــد. به عنوان مثــال در  ــا مشــاغل دارای وقفــه3 منطبــق شود/ســازگاری پی ــا ب شــود ت
دانمــارک احــراز شــرایط بــرای مزایــای بیــکاری مســتلزم ایــن اســت کــه فــرد بــه مــدت 
12 مــاه عضــو صنــدوق بیمــه بیــکاری باشــد، امــا دوره هایــی از اشــتغال شــامل ایــن مزایــا 

1.  fixed-term contracts
2.  در ایــن رابطــه، بیمــه اجتماعــی به روشــنی بــر حمایــت فراهــم شــده توســط کارفرمــا ارجحیــت دارد کــه اغلــب 

ــق می شــود. ــد، معل ــر می کن ــا تغیی ــه کارفرم ــی ک زمان
3.  interrupted careers
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ــازه  ــه  و در ب ــتغال 52 هفت ــان اش ــل مدت زم ــوده و حداق ــتمزد1 ب ــا دس ــه ب ــوند ک می ش
ــه برخــی کشــورها  زمانــی 36 مــاِه گذشــته باشــند )2016a ،ILO(. ایــن شــیوه نســبت ب
کــه اشــتغال مــداوم در طــول دوره زمانــی خاصــی را الزامــی می داننــد منعطف تــر اســت.

شناخت بهتر مسئولیت های مراقبتی در نظام های حمایت های اجتماعی

ــا اشــتغال دارای وقفــه بیشــتر زنــان را دربــر می گیــرد،  چنیــن اقداماتــی بــرای انطبــاق ب
ــا کار  ــد ت ــی مجبورن ــد گاه ــه دارن ــی ک ــئولیت های مراقبت ــر مس ــه خاط ــا ب ــرا ه آن ه چ
 ، 2017a ،ILO( ــد ــش  دهن ــود را کاه ــاعات کاری خ ــا س ــد و ی ــف کنن ــردن را متوق ک
2016c ،2016a(. در ایــن رابطــه، اقدامــات ویــژه ای بایســتی انجــام شــوند تــا بــه افــرادی 

کــه از دیگــران )ســالمندان یــا افــراد کم تــوان( مراقبــت می کننــد نوعــی بخشــودگی یــا 
ــه  ــه شــود، ب ــان مراقبــت از دیگــران( در نظــر گرفت ــن )زم ــان معی ــرای مدت زم ــاق ب ارف
ــه  ــان پرداخــت حــق بیمــه در نظــر گرفت ــوان مدت زم ــان مراقبــت به عن ــی مدت زم عبارت
ــه  ــی ک ــش کارگران ــطوح پوش ــت س ــا وضعی ــود ت ــب می ش ــن کار موج ــام ای ــود. انج ش
ــه خاطــر مســئولیت  ــود را ب ــداد ســاعات کاری خ ــا تع ــد و ی ــه انداخته ان در کار خــود وقف
مراقبتــی کاهــش داده انــد بهتــر شــود. )فالتــز2، 2011؛ 2016a ،ILO، اِسپاســوا و دیگــران، 
2017(. چندیــن کشــور، ازجملــه شــیلی، آلمــان و ژاپــن دوره هــای مراقبــت )کــه اغلــب 
توســط زنــان صــورت می گیــرد( از دیگــران را در محاســبه مســتمری بازنشســتگی در نظــر 
ــه کاســتن از نابرابری هــای جنســیتی در پوشــش بازنشســتگی  ــا ایــن کار ب ــد و ب می گیرن

ــز، 2011(.  ــد )فالت ــک کرده ان کم

1. Paid employment jobs 
ــه  ــتمزد پای ــال آن دس ــد و در قب ــی کار می کنن ــا ضمن ــح ی ــای واض ــا قرارداده ــان ب ــه در آن متصدی ــاغلی ک مش
دریافــت می کننــد، ایــن دســتمزد به طــور مســتقیم وابســته بــه درآمــد بخشــی )بخــش دولتــی، تعاونــی( کــه در آن 
ــه پرداخــت می شــود و گاهــًا به صــورت  ــا ماهیان ــه ی ــد نیســت. دســتمزد آن هــا معمــوال به صــورت روزان کار می کنن

ــدی پرداخــت می شــود. ــر نق ــا به صــورت غی ــاداش و ی ــروش، پ حــق کمســیون ف
2.  Fultz
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تضمین تنظیم گری مناسب برای قراردادهای موقتی

ــرایط  ــا ش ــی ب ــران دائم ــا کارگ ــه ب ــب در مقایس ــی اغل ــای موقت ــا قرارداده ــران ب کارگ
مســاعدتری مواجــه نیســتند و اغلــب دســتمزدهای پایین تــری دریافــت می کننــد 
ــت.  ــری اس ــای کارگ ــش هزینه ه ــب کاه ــا اغل ــری آن ه ــی از به کارگی ــدف اصل و ه
ــای  ــه چالش ه ــتر ب ــیدگی بیش ــرای رس ــرگ، 2016؛ 2015b ،ILO(. ب ــکا1 و بِ )اَلِکسینس
کیفیــت اســتخدام کارگــران موقــت و بــرای اجتنــاب از سوءاســتفاده از قراردادهــای موقــت، 
ــار  ــد ب ــال پــس از چن ــا به عنوان مث کشــورها ممکــن اســت کــه در نظــر داشــته باشــند ت
ــران  ــم کارگ ــتغال دائ ــه ســمت اش ــای مشــخص ب ــا دوره ه ــا ب ــی قرارداده ــد متوال تمدی
پیــش رونــد )اسپاســوا و دیگــران، 2017(. به عنوان مثــال در هلنــد محدودیتــی بــر تعــداد 
ــار  ــس از چه ــه پ ــدند به طوری ک ــل ش ــی قائ ــت متوال ــای موق ــد قرارداده ــات تمدی دفع
بــار تمدیــد یــک قــرارداد موقــت )بــا مدت زمــان بیــش از دو ســال( به طــور خــودکار بــه 
قــرارداد دائــم تبدیــل می شــود و ایــن کار بــا اســتلزامات مربــوط بــه حــق برخــورداری از 
مســتمری و مزایــای حمایت هــای اجتماعــی همــراه اســت )ِمویِســن2 و دیگــران، 2017(. 

تضمین حمایت های کافی از کارگران پیمانی )کارگران موقت بنگاه(

ــمی(  ــران رس ــه کارگ ــبت ب ــاص )نس ــور خ ــی به ط ــران پیمان ــورها کارگ ــیاری از کش در بس
آســیب پذیر هســتند. کارگــران پیمانــی در ترتیبــات چندجانبــه در اصــل تحــت پوشــش بنــگاه 
اســتخدامی خــود هســتند، امــا درصورتی کــه بنگاه ورشکســته شــود حــق بیمه تأمیــن اجتماعی 
و دستمزدهایشــان ممکــن اســت پرداخــت نشــود. در چنین مــواردی عــدم وجود قوانیــن مربوط 
بــه مســئولیت مشــترک و تقســیم مبهــم و نامشــخص حقــوق و مســئولیت های طرفیــِن درگیر 
 ،ILO( ممکــن اســت منجــر بــه محدودیت هایــی در رابطــه بــا حمایت هــای اجتماعــی شــود
2016a(. قوانیــن حاکــم بــر مســئولیت مشــترک یــا تضامنــی بیــن شــرکت و بنــگاه تضمیــن 

1.  Aleksynska
2.  Mevissen
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ــد( مســئولیت پرداخــت  ــه کار می گیرن ــا ب ــد کــه شــرکت ها )شــرکت هایی کــه نیروه می کن
دســتمزدها و حــق بیمــه تأمین اجتماعــی را بر عهــده دارنــد )2016a ،ILO؛ اِســپاتینی1، 2012(. 
چنیــن قوانینــی در کشــورهایی مثــل فرانســه، آلمــان، هلنــد و پــرو برقرارشــده اند. عــالوه بــر 
ایــن، بهبــود دسترســی بــه اطالعــات و شــفافیت، کلیــد افزایــش آگاهــی کارگــران در رابطــه 
بــا حقــوق و مزایــای قانونی شــان اســت. در چیــن، بنــگاه اســتخدامی ملــزم اســت کــه کارگــر 
بنــگاه را در مــورد محتــوای توافــق خــود بــا شــرکت ازجملــه مدت زمــان قــرارداد، دســتمزد و 

 .)2016a ،ILO( حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی آگاه ســازد
 در برخــی مــوارد دیگــر، قوانیــن تعلیقــی یــا مقرراتــی خــاص می تواننــد کارگــران را از 
حمایــت محــروم ســازند. در هلنــد، »مقــررات بنــگاه« بــه بنــگاه اســتخدامی اجــازه می دهــد 
به محــض اینکــه کارگــر بنــگاه بیمــار می شــود، قــرارداد او را فســخ کنــد. کارگــران پــس 
از روز ســوم بیمــاری خــود هیچ گونــه حقــی در رابطــه بــا دریافــت دســتمزد خــود نخواهنــد 
ــرای  ــب ب ــازوکار های مناس ــی س ــن طراح ــن3، 2017(. بنابرای ــرت2 و جانس ــت )خایزب داش
تضمیــن حمایت هــای کافــی بــرای کارگــران بنــگاه موقــت امــری ضــروری تلقــی می شــود. 

تضمین سازوکار های تطبیقی برای حمایت از کارگران غیررسمی 

ــاص  ــش خ ــک چال ــمی ی ــران غیررس ــرای کارگ ــی ب ــن اجتماع ــش تأمی ــن پوش تضمی
ــکل  ــن مش ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــازوکار هایی ب ــورها س ــی کش ــود. برخ ــوب می ش محس

ــد. ــاد کرده ان ــه ایج ــی مبتکران ــه روش ــران ب کارگ
ساخت وســاز  بخــش  در  کارگــران  پوشــش  بــرای  مبتکرانــه ای  رویکردهــای   
ــا قراردادهــای  ــده اســتخدامی ایــن کارگــران ب ــط پیچی ــه دلیــل رواب ایجادشــده اند کــه ب
ــان،  ــوردِی کارش ــدت و م ــت کوتاه م ــرکت ها و ماهی ــا ش ــی ب ــرارداد فرع ــف و ق مختل

ــتند.  ــی نیس ــن اجتماع ــای تأمی ــش برنامه ه ــت پوش ــًا تح عموم
1.  Spattini
2.  Gijsbert
3.  Jansen
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 رویکــردی جالــب در هنــد بــرای پوشــش کارگــران در بخش هایــی کــه کار غیررســمی 
و قــرارداد فرعــی رواج فــراوان دارنــد یافــت می شــود .صندوق هــای رفــاه کارگــران 
ــئولیت آن  ــه مس ــده ک ــاد ش ــران ایج ــاه کارگ ــه جانبه رف ــره س ــت هیئت مدی ــا مدیری ب
ــه  ــتغال، بیم ــن اش ــیب در حی ــر آس ــت در براب ــالمندی، حمای ــتمری س ــازی مس فراهم س
خدمــات درمانــی و مزایــای نقــدی دوران بــارداری بــرای زنــان اســت. آن هــا اغلــب از طریق 
نــرخ ثابــت حــق بیمــه کارگــران و مالیــات یک درصــدی از کل ارزش پــروژه ساخت وســاز 
کــه توســط پیمانــکار اصلــی پرداخــت می شــود، تأمیــن مالــی می شــوند )نِویــت1 و دیگــران، 
2014(. نتایــج ایــن رویکــرد در بیــن ایــاالت فــدرال بــا یکدیگــر فــرق می کننــد، امــا بایــد 
توجــه داشــت کــه ایــن امــر نبایــد موجــب بی اعتبــار شــدن ابتــکار جالــب ایــن رویکــرد در 

ــز از اقتصــاد شــود. خصــوص پوشــش کارگــران غیررســمی در بخشــی چالش برانگی
 در آلمــان، هنرمنــدان نمایشــی و روزنامه نــگاران بــا قراردادهــای کوتاه مــدت از 
طریــق یــک بیمــه اجتماعــی خــاص )بیمــه اجتماعــی هنرمنــدان2( تحــت پوشــش قــرار 
ــر  ــه ب ــردی( ک ــری )غیرانف ــه فراگی ــق حــق بیم ــی آن از طری ــن مال ــه تأمی ــد ک می گیرن
ــورت  ــود ص ــت می ش ــرارداد پرداخ ــای« ق ــط »کارفرم ــرارداد توس ــی ق ــاس ارزش کل اس
ــاص و  ــطحی خ ــران از س ــتمزد کارگ ــر دس ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــرد. نکت می گی
همچنیــن از ســطح یــک یارانــه دولتــی باالتــر باشــد، آن هــا نیــز در تأمیــن مالــی ســهیم 
ــندگان  ــدان و نویس ــرای هنرمن ــی ب ــرح خاص ــه ط ــابهی، در فرانس ــور مش ــتند. به ط هس
ــات  ــش خدم ــه پوش ــود دارد ک ــندگان3( وج ــدان و نویس ــی هنرمن ــن اجتماع ــام تأمی )نظ
درمانــی، بازنشســتگی و مزایــای خانــواده را از طریــق ســازوکاری مناســب و منعطــف بــا در 

ــد. ــن می کن ــش تضمی ــن بخ ــاص ای ــای خ ــن ویژگی ه ــر گرفت نظ
ــای مناســب و منعطــف  ــا اســتفاده از راه حل ه ــه ب ــد ک ــا نشــان می دهن ــن مثال ه  ای

1.  Newitt
2.  Künstlersozialversicherung
3.  le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs
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می تــوان همــه کارگــران را تحــت پوشــش قــرار داد، حتــی آن هایــی کــه پوشــش آن هــا 
عمومــًا »دشــوار« اســت. 

3.3 کارگران خویش فرما و افراد با روابط استخدامی نامعلوم

در بســیاری از بخش هــای جهــان، کارگــران خویش فرمــا گروهــی هســتند کــه پوشــش آن هــا 
همچنــان دشــوار بــوده اســت )اِسپاســوا و دیگــران، 2017؛ دیــوران والــِورد و دیگــران، 2013( 
ــاری محــروم  ــا در برخــی کشــورها از برنامه هــای بیمــه اجتماعــی اجب ــران خویش فرم کارگ
مانده انــد، امــا کشــورهای دیگــر پوشــش اجبــاری )اگرچــه ایــن پوشــش لزومــاً فراگیر نیســت( 
را بــرای برخــی یــا تمامــی کارگــران خویش فرمــا تضمیــن می کننــد. امــا حتــی درجاهایــی 
کــه پوشــش قانونــی فراهــم می شــود، اگــر اقدامــات خاصــی بــرای غلبــه بــر موانــع مدیریتــی 

و مالــی صــورت نگیرنــد، پوشــش مؤثــر آن گونــه کــه بایــد اجــرا نخواهــد شــد.
 ازجملــه دالیــل عــدم پوشــش کارگــران خویش فرمــا عبارت انــد از نامتجانــس بــودن 
ــد،  ــی درآم ــا، بی ثبات ــای آن ه ــه و اولویت ه ــق بیم ــت ح ــای پرداخ ــا، ظرفیت ه نیازه
ــا  ــک کارفرم ــاق و اجــرا و عــدم وجــود ی ــدان انطب ــه، فق ــدی طرح هــای داوطلبان ناکارآم
بــرای تقســیم بــار پرداخــت حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی )چالــش »پرداخــت دوگانــه حــق 

بیمــه«( و همچنیــن رســیدگی بــه تعامــل بــا مدیریــت بیمــه اجتماعــی اســت. 
ــا دیگــر کارگــران  ــه برخــی طرح هــای مشــابه ب  حتــی اگــر کارگــران خویش فرمــا ب
ــب  ــاوت و اغل ــرایط متف ــا ش ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــند، ای ــته باش ــی داش دسترس
ــرایط  ــوند. ش ــه ش ــد مواج ــت دارن ــوق ثاب ــه حق ــی ک ــه کارکنان ــبت ب ــری نس نامطلوب ت
ــای  ــل دوره ه ــد و حداق ــل درآم ــتانه های حداق ــه، آس ــق بیم ــت ح ــختگیر تر پرداخ س
پرداخــت حــق بیمــه و نیــاز بــه پرداخــت منظــم و پیشــاپیش حــق بیمه هــا ممکــن اســت 
موانعــی بــرای کفایــت مزایــا بــرای ایــن کارگــران ایجــاد کنــد، علی رغــم اینکــه آن هــا 
ــهیل  ــوص تس ــژه ای در خص ــات وی ــر اقدام ــتند. اگ ــش هس ــت پوش ــی تح ــور قانون به ط
پوشــش آن هــا انجــام نشــود، کارگرانــی کــه دســتمزد پاییــن و نامنظــم دریافــت می کننــد 
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ــا بارهــای مالــی و اجرایــی زیــادی مواجــه می شــوند و درنتیجــه امــکان  ممکــن اســت ب
ــای  ــال نرخ ه ــوند. به عنوان مث ــد نش ــی بهره من ــای اجتماع ــا از حمایت ه ــه آن ه دارد ک
ــای  ــت خــاص و ظرفیت ه ــا وضعی ــای پرداخــت ممکــن اســت ب ــا روش ه ــه ی حــق بیم
پرداخــت حــق بیمــه آن هــا ســازگار نباشــد یــا رویه هــای اجرایــی بــرای ثبت نــام، وصــول 

 .)2012 ،ISSA( ــا پرداخــت ممکــن اســت بیش ازحــد دشــوار باشــند ــه ی حــق بیم
ــدول 2 در  ــه ج ــت )ب ــاوت اس ــف متف ــورهای مختل ــش در کش ــتره پوش ــطح و گس  س
ــران  ــاری کارگ ــش اجب ــورها پوش ــی کش ــد(. برخ ــه کنی ــی مراجع ــورهای اروپای ــورد کش م
خویش فرمــا بــا شــرایطی مشــابه بــا شــرایِط کارگــران بــا دســتمزد ثابــت فراهــم می کننــد، 
درحالی کــه کشــورهای دیگــر تنهــا پوششــی جزئــی فراهــم می ســازند. در برخــی کشــورها، 

ــا حــد زیــادی از پوشــش اجبــاری محــروم هســتند.  بیشــتر کارگــران خویش فرمــا ت

جدول2: پوشش بیمه اجتماعی کارگران خویش فرما در اروپا: دسته بندی های وسیع کشوری
کشورهای نمونهتوصیفسطح پوشش

دسترسی کامل 
تا باال

کارگران خویش فرما ملزم به بیمه شدن تحت تمامی طرح های 
مبتنی بر بیمه  بحث شده در این گزارش هستند

کرواسی، مجارستان، ایسلند، 
لوکزامبورگ، اسلوونی

دسترسی باال تا 
متوسط

کارگران خویش فرما مجبور نیستند تا تحت یک یا چند طرح 
مبتنی بر بیمه که برای کارکنان با حقوق ثابت اجباری هستند، 
بیمه شوند. بااین حال، آن ها در این کشورها می توانند به طور 

داوطلبانه تحت یک یا چند طرح خود را بیمه کنند. 

جمهوری چک، اتریش، 
دانمارک، فنالند، لهستان، 

رومانی، اسپانیا، سوئد

دسترسی متوسط 
تا کم

الزامی وجود ندارد که افراد خویش فرما تحت یک یا چند برنامه 
بیمه محور که برای کارکنان با حقوق ثابت اجباری هستند، 

بیمه شوند. آن ها می توانند برخی برنامه ها را انتخاب کنند ولی 
از باقی برنامه ها محروم هستند.

بلغارستان، آلمان، استونی، 
ایرلند، هلند، پرتقال، 

انگلستان

دسترسی کم تا 
بدون دسترسی

کارگران خویش فرما ملزم نیستند تحت یک یا چند طرح بیمه 
که برای کارکنان با حقوق ثابت اجباری هستند، بیمه شوند و 

آنان نمی توانند هیچ کدام از این طرح ها را انتخاب کنند )بیش از 
همه بیمه بیکاری و طرح های جراحت حین کار(.

بلژیک، سوئیس، یونان، 
فرانسه، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، 

قبرس، لیختن اشتاین، 
مالت، نروژ، اسلواکی، ترکیه، 

جمهوری مقدونیه شمالی
ــدود  ــی مح ــن اجتماع ــی از تأمی ــعبه های منتخب ــه ش ــا ب ــران خویش فرم ــش کارگ ــورها، پوش ــی کش ــه: در برخ نکت

ــران، 2017(. ــوا و دیگ ــود )اِسپاس ــه می ش ــاغل ارائ ــص مش ــای مخت ــق طرح ه ــدودی از طری ــا ح ــود و ت می ش
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ــه  ــاخه ب ــد ش ــا چن ــک ی ــی را در ی ــه اجتماع ــش بیم ــه پوش ــری ک ــورهای دیگ کش
ــا، اردن،  ــتاریکا، غن ــپ ورد، کاس ــل، ِکی ــامل برزی ــد ش ــا بســط داده ان ــران خویش فرم کارگ
کنیــا، مکزیــک، مراکــش و تانزانیــا می شــوند. به عنوان مثــال، در آمریــکای التیــن 
ــش  ــه افزای ــرای بســط پوشــش منجــر ب ــات در سیاســت گذاری ب ــه ای از اصالح مجموع
کارگــران  مختلــف  دســته بندی های  بــرای  پوشــش  نســبت های  در  چشــمگیری 
ــن در کســب وکارهای خردشــده1  ــان، کارگــران مســتقل( و همچنی ــا )کارفرمای خویش فرم

ــد(. ــه کنی ــه شــکل 2 مراجع اســت )ب
ــا ادغــام کارگــران  کشــورها گزینه هــای سیاســتی مختلفــی را انتخــاب کرده انــد تــا ب
ــد  ــای جدی ــاد برنامه ه ــا ایج ــا ب ــی ی ــی فعل ــن اجتماع ــای تأمی ــا در برنامه ه خویش فرم
ــاد  ــه ایج ــد. درحالی ک ــترش دهن ــی را گس ــش قانون ــران پوش ــن کارگ ــرای ای ــه ب جداگان
برنامه هــای جداگانــه بــرای کارگــران خویش فرمــا و غیراســتاندارد ممکــن اســت 
توضیحــی بــرای عــدم تجانــس ویژگی هــای کارگــران را فراهــم کنــد )ازجملــه آلمــان و 
ــان  ــا و آلم ــترالیا و ایتالی ــا اس ــا ی ــران خویش فرم ــای کارگ ــرای برخــی گروه ه لهســتان ب
ــدا  ــه و ج ــک تجزی ــن ریس ــن کار همچنی ــته(، ای ــای وابس ــران خویش فرم ــرای کارگ ب
شــدن طرح هــای مختلــف را نیــز بــه وجــود مــی آورد و قابلیــت تحــرک بــازار کار را ُکنــد 
ــک مســئله  ــف می شــود. ی ــای اســتخدامی مختل ــن وضعیت ه ــذار2 بی ــع ُگ ــد و مان می کن
خــاص قابلیــت انتقــال حقــوق )حــق برخــورداری از مســتمری و مزایــا( اســت، به ویــژه در 

ــو3، 2007(.  مــورد مزایــای بلندمدتــی از قبیــل مســتمری )بِرتران
ــا  ــت ت ــرده اس ــاز ک ــازی را آغ ــدی از هماهنگ س ــد بلن ــک فرآین ــال، بلژی به عنوان مث
کارگــران خویش فرمــا را در بیمــه اجتماعــِی اجبــاری بــرای بیشــتر ریســک های اجتماعــی 
ازجملــه مزایــای مربــوط بــه بیمــاری و خدمــات بهداشــت و درمــان، مراقبت هــای 

1. microenterprises 
2.  transition
3.  Bertranou
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طوالنی مــدت،  مزایــای ازکارافتادگــی، مزایــای دوران بــارداری، مزایــای خانــواده، مســتمری 
ِــت2، 2017(. اتریــش  ــد )ِد ویســپالر1 و پاکول ــدگان ادغــام کن ســالمندان و مســتمری بازمان
ــواع اشــتغال ســودآور در نظــام تأمیــن اجتماعــی،  ــرای ادغــام تمامــِی ان اقدام هــای خــود ب
بســط حمایت هــای مربــوط بــه بهداشــت و ســالمت، حمایت هــای مختلــف از ســالمندان و 
ــد، کارگــران پاره وقــت  ــراد خویش فرمــای جدی ــرای اف ــکاری ب ــه بی ــوط ب حمایت هــای مرب

حاشــیه ای و فریلنســر هــا 3را تقویــت کــرده اســت )اِسپاســوا و دیگــران، 2017(. 

شکل 2. پوشش بازنشستگی و بهداشت و سالمت بر اساس وضعیت اشتغال در آمریکای التین

توجــه: ایــن نمــودار بازتاب دهنــده یــک تخمیــن منطقــه ای بــرای آمریــکای التیــن بــر اســاس داده هــای پیمایشــی 
در دســترس اســت.

2015 ،ILO منبع: بر اساس
1.  De Wispelaere
2.  Pacolet

3.  نوعــی قــرارداد کاری اســت کــه بــر پایــه آن فــرد یــا شــرکتی قــول انجــام کاری را بــرای یــک کارفرمــا در ازای 
دســت مزدی مشــخص را می دهــد. فریلنســر کســی اســت کــه ســرویس ها یــا خدمــات خــود را بــدون تعهــد درازمــدت 

ــه می کنــد. ــه کارفرمــا ارائ ب
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ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــتفاده می کنن ــه اس ــازوکار های داوطلبان ــورها از س ــی کش برخ
ــای  ــا از حمایت ه ــد ت ــازه دهن ــد اج ــه دارن ــت پرداخــت حــق بیم ــه ظرفی ــه کســانی ک ب
ــه ســطوح  ــراد ب ــتیابی اف ــدرت موجــب دس ــن کار به ن ــا ای ــوند. ام ــد ش ــی بهره من اجتماع
ــر  ــت درگی ــن اس ــه ممک ــای داوطلبان ــود. طرح ه ــر می ش ــش مؤث ــی از پوش قابل توجه
ــرای تعــداد کثیــری  ــه فقــدان حمایــت ب ــرات جانبــی انتخــاب شــده و اغلــب منجــر ب اث
ــا-الگو1، 2008 (.  ــار، مس ــت انتش ــود )ILO، در دس ــر می ش ــیب پذیر منج ــران آس از کارگ
ــاری ازلحــاظ  ــت شــده اســت کــه بســط پوشــش از طریــق طرح هــای اجب ــن امــر ثاب ای
ــای  ــه تالش ه ــرط اینک ــه به ش ــت، البت ــوده اس ــر ب ــت مؤثرت ــیع و کفای ــش وس پوش
ــت پرداخــت حــق  ــرادی هــم کــه ظرفی ــا اف ــد ت ــه صــورت گیرن ــن زمین متناســبی در ای
ــه روش هایــی  ــد ب ــد، مشــمول ایــن طرح هــا شــوند. ایــن کار می توان بیمــه کمتــری دارن
ــا ایجــاد دســته بندی های مشــارکتِی  ــا ی ــه حــق بیمــه آن ه ــه ب ــل تخصیــص یاران از قبی
ــر را  ــز انجــام شــود. طرح هــای اجبــاری همچنیــن می تواننــد تقســیم ریســک 2بهت متمای
ــاظ  ــه لح ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــداری نظام ه ــه پای ــیله ب ــد و بدین وس ــر کنن امکان پذی

ــار(. ــت انتش ــد. )ILO، در دس ــک می کنن ــی کم مال

ارزیابی درآمدهای کسب شده، تعیین سطوح عادالنه حق بیمه و رسیدگی به چالش حق 
بیمه دوگانه درآمدهای کم و یا دارای نوسان 

ــا  ــران خویش فرم ــیاری از کارگ ــرای بس ــش ب ــط پوش ــم در بس ــای مه ــی از چالش ه یک
ــت و  ــران پاره وق ــل کارگ ــتاندارد از قبی ــتغال غیراس ــا اش ــران ب ــی کارگ ــن برخ و همچنی
ــش  ــه پوش ــی ک ــران خویش فرمای ــال، کارگ ــد. به عنوان مث ــاب می آی ــه حس ــی ب موقت
ــق  ــزان کل ح ــد می ــت نتوانن ــن اس ــد ممک ــاری دارن ــا اجب ــه ی ــی داوطلبان ــه اجتماع بیم
ــا تقســیم  ــا کارفرم ــب ب ــر اغل ــان حقوق بگی ــورد کارکن ــد )کــه در م بیمــه خــود را بپردازن
ــر  ــران دیگ ــد. کارگ ــت می دهن ــود را از دس ــه ای خ ــش بیم ــن پوش ــود( و بنابرای می ش
1.  Mesa-Lago
2.  risk pooling
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ــا چالش هــای مشــابهی  ــه کارگــران پاره وقــت و کارگــران موقــت ممکــن اســت ب ازجمل
بــه لحــاظ ظرفیت هــای محــدود مالــی مواجــه شــوند، به ویــژه زمانــی کــه آن هــا مشــاغل 
ــرار داشــته باشــند )ILO، در دســت انتشــار؛  ثابتــی نداشــته و در معــرض بیــکار شــدن ق
ــن اجتماعــی  ــی تأمی ــون  مل ــب، آســتانه هایی کــه در قان اِسپاســوا و دیگــران، 2017(. اغل
معیــن می شــوند، موجــب می شــود تــا کارگرانــی کــه درآمــد آن هــا از حداقــل مشــخصی 

ــه حمایت هــای اجتماعــی داشــته باشــند.  ــری ب ــر اســت دسترســی محدودت کمت
ــا  ــران خویش فرم ــیاری از کارگ ــد بس ــزان درآم ــدک، می ــای ان ــر درآمده ــالوه ب  ع
ــه  ــای بیم ــذا طرح ه ــت، ل ــر اس ــد متغی ــی دارن ــط کاری نامعلوم ــه رواب ــی ک ــا کارگران ی
ــاز  ــت طراحی شــده اند نی ــا دســتمزدهای ثاب ــان اســتخدامی ب ــرای کارکن ــه ب اجتماعــی ک
ــر  ــز درب ــران را نی ــته از کارگ ــن دس ــا ای ــند ت ــوردار باش ــی برخ ــا از انعطــاف کاف ــد ت دارن

ــد. بگیرن

نوآوری های سیاستی شامل موارد زیر می شوند:

اِعمــال انعطاف پذیــری در تعییــن آســتانه های حداقلــِی درآمــد در پرداخــت  ●
حــق بیمــه تــا تحــت پوشــش قــرار گرفتــن برخــی کارگــران موقتــی، کارگــران 
ــن  ــود و همچنی ــهیل ش ــور1 تس ــترس/ تقاضامح ــران در دس ــمی و کارگ غیررس
ــرای  ــا )ب ــران خویش فرم ــرای کارگ ــف ب اســتفاده از نرخ هــای حــق بیمــه مختل

ــران، 2017(. ــوا و دیگ ــپانیا( )اِسپاس ــه اس نمون
اصــالح برنامــه وصول حــق بیمــه بــرای در برگرفتن الگوهــای درآمــدی کارگران  ●

ــد  ــد ســوئد(، درآم ــه )همانن ــای ماهان ــاالنه به ج ــد س ــل درآم ــا از قبی خویش فرم
فصلــی بــرای تولیدکننــدگان روســتایی )هماننــد برزیــل( یــا امکان پذیــر ســاختن 

1.  on-demand workers
ــن  ــد. ای ــت کار می کنن ــا لیف ــر ی ــل اوب ــور از قبی ــای نوظه ــه تکنولوژی ه ــرکت های برپای ــه در ش ــی ک کارگران
ــات  ــا و خدم ــازی کااله ــت فراهم س ــدگان در جه ــای مصرف کنن ــه تقاض ــوری ب ــیدگی ف ــدف رس ــا ه ــرکت ها ب ش

ــده اند. ــاخته ش س
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ــد  ــار آن )همانن ــاه یک ب ــار م ــر چه ــا وصــول ه ــه ی وصــول یکجــای حــق بیم
ــق پرداخــت حــق بیمــه در طــول بحران هــای  ــر ســاختن تعوی ــن( مکان پذی چی
اقتصــادی )هماننــد بلژیــک( یــا ارفــاق در صــورت بــروز وقفه هایــی در دوره هــای 

.)2012 ،ISSA( )پرداخــت حــق بیمــه )هماننــد ِکیــپ ورد
ــه  ● ــق بیم ــطوح ح ــن س ــرای تعیی ــترده ب ــدی گس ــته های درآم ــتفاده از دس اس

ــدی  ــه طبقه بن ــه ارائ ــازه دادن ب ــا اج ــره( و ی ــوری ک ــتاریکا، جمه ــد کاس )همانن
ــِورد و دیگــران،  ــوران وال ــپ ورد( )دی ــد ِکی ــراد )همانن ــدی توســط خــود اف درآم

.)2012  ،ISSA 2013؛ 
اختصــاص یارانه هــای حکومتــی بــرای حــق بیمــه افــراد خویش فرمــا بــا  ●

ــِورد و  ــوران وال ــتاریکا( )دی ــد کاس ــه )همانن ــق بیم ــت ح ــن پرداخ ــی پایی توانای
.)2012  ،ISSA 2013؛  دیگــران، 

تعییــن رده هــای حــق بیمــه بــر اســاس معیارهــای کمکی/غیرمســتقیم1 یــا درآمد  ●
ــا درآمدهــای  ــران ب ــه کارگ ــد ب ــره( می توان ــپ ورد، کاســتاریکا و ک ــد ِکی )همانن
نامنظــم و کســانی کــه بیــن تکمیــل کار و دریافــت دستمزدشــان یــک فاصلــه 
ــِورد و  ــوران وال ــار( )دی ــت انتش ــد )ILO، در دس ــک کن ــود دارد، کم ــی وج زمان

ــار(. ــران، 2013؛ ISSA، 2012؛ ILO، در دســت انتش دیگ
 در برخــی کشــورها یارانه هــای مربــوط بــه پرداخــت حــق بیمــه در بســط مســتمری 
ــور  ــته اند. کش ــم داش ــی مه ــا نقش ــران خویش فرم ــالمِت کارگ ــت و س ــش بهداش و پوش
ــتفاده از  ــر اس ــالوه ب ــه در آن ع ــت ک ــوص اس ــن خص ــی در ای ــال خوب ــتاریکا مث کاس
ــد  ــای کم درآم ــران خویش فرم ــت بخشــی از حــق بیمــه کارگ ــدی حــق بیمــه، دول رده بن
را بــه شــکل یارانــه پرداخــت می کنــد )متناســب بــا ســطح درآمــد آن هــا( و بــا ایــن کار 
میــزان توانایــی افــراد در پرداخــت حــق بیمــه موردتوجــه قــرار می گیــرد )دیــوران والــِورد 
ــالمت و  ــت و س ــه بهداش ــش بیم ــای پوش ــود نرخ ه ــن کار در بهب ــران، 2013(. ای و دیگ
1.  proxy measures
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ــره و  ــران، 2013(. ک ــِورد و دیگ ــوران وال ــت )دی ــوده اس ــروری ب ــتگی ض ــه بازنشس بیم
ــًا  ــه عمدت ــته اند ک ــرفت داش ــا پیش ــران خویش فرم ــش کارگ ــط پوش ــز در بس ــس نی تون
ــه  ــق بیم ــا از ح ــهم کارفرم ــت و س ــوده اس ــارکتی ب ــاری مش ــای اجب ــق برنامه ه از طری

ــن1، 2009(.  ــن گینک ــود )ف ــه می ش ــمول یاران مش
 امــا طراحــی دقیــق ســازوکار هایی بــرای ایجــاد تــوازن در پایــداری مالــی نظام هــای 
ــف  ــواع مختل ــا ان ــه ب ــورد عادالن ــن برخ ــی و همچنی ــای اجتماع ــه حمایت ه ــوط ب مرب
ــی  ــازوکار های مختلف ــد س ــورها می توانن ــوص، کش ــن خص ــت. در ای ــم اس ــران مه کارگ
ــا وصــول مالیــات در نظــر داشــته باشــند. ــا ترکیــب حــق بیمه هــا ب ــی را ب از تأمیــن مال

راه حل های منعطف و سازگار یافته برای ثبت  و وصول حق بیمه

کشــورهایی کــه در آن هــا پوشــش بیمــه اجتماعــی به طــور موفقیت آمیــزی بســط یافتــه 
ــی  ــع قانون ــه موان ــا ب ــد، نه تنه ــرار ده ــش ق ــت پوش ــا را تح ــران خویش فرم ــا کارگ ت
ــد )اِسپاســوا و  ــِی آن هــا نیــز پرداخته ان ــع اجرایــی و مال ــه موان ــد بلکــه ب رســیدگی کرده ان

.)2012 ،ISSA ــران، 2017؛ دیگ
ــری بیشــتر در  ــا انعطاف پذی ــرای تســهیل پوشــش کارگــران خویش فرم ــک راه دیگــر ب ی
خصــوص وقفه هــای پیش آمــده در پرداخــت حــق بیمــه و حداقــل مدت زمــان پرداخــت حــق 
بیمــه الزم بــرای کســب صالحیــت پوشــش بیمــه اجتماعــی اســت. به عنوان مثــال، لوکزامبورگ 
ــِی پرداخــت  ــان حداقل ــه مدت زم ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد ت ــازه می ده ــا اج ــران خویش فرم ــه کارگ ب
حــق بیمــه به طــور داوطلبانــه بــه صنــدوق بیمــه مشــترک کارفرمایــان2 بپیوندنــد )اِسپاســوا و 
دیگــران، 2017(. امــا اگــر بخواهیــم کــه پوشــش کافــی باشــد، ایــن تالش هــا بایــد بــا اقداماتــی 

بــرای فراهم ســازی ســطوح حداقلــی تضمینــی مزایــا تکمیــل شــوند. 
ــود را  ــی خ ــای اجتماع ــای حمایت ه ــا نظام ه ــد ت ــالش کرده ان ــر ت ــورهای دیگ کش

1.  van Ginneken
2.  Mutual Employers’ Insurance Fund
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ــران  ــته از کارگ ــش آن دس ــهیل پوش ــب تس ــق موج ــن طری ــا از ای ــد ت ــازی کنن ساده س
خویش فرمایــی شــوند کــه رویه هــای اداری بــرای آن هــا ازلحــاظ ثبت نــام، اظهــار 
 ،ISSA( ــت ــوارتر اس ــا دش ــت مزای ــه و پرداخ ــق بیم ــول ح ــوابق، وص ــت س ــد، ثب درآم
2012(. یــک راه بــرای کاهــش بــار اداری بــرای کارگــران خویش فرمــا تســهیل دسترســی 
ــا  ــتایی ب ــات در مناطــق روس ــه خدم ــز ارائ ــا گشــودن مراک ــه ب ــا اســت ک ــام آن ه ثبت ن
تعــداد بــاالی کارگــران خویش فرمــا )هماننــد ِکیــپ ورد و روانــدا(، تســهیل شــرایط تائیــد 
مــدارک )هماننــد برزیــل( یــا معرفــی ســازوکار ثبت نــام خــودکار )هماننــد کانــادا، شــیلی، 
ــادا1  ــات کان ــال، اداره مالی ــد( اســت )ILO، در دســت انتشــار(. به عنوان مث ــا و نیوزیلن ایتالی
)CRA( کــه مســئول اداره مزایــای خانــواده اســت، ســازوکار درخواســت مزایــای خــودکار2 
 )VSA( 3ــادا ــت کان ــار و ثب ــا اداره آم ــن اداره ب ــت. ای ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــرای ذینفع ب
همــکاری می کنــد، VSA پــس از فرآینــد ثبــت تولــد، به طــور محرمانــه اطالعــات ثبــت 
ــودکار  ــور خ ــا به ط ــت مزای ــرای دریاف ــودن ب ــرایط ب ــد ش ــتد. واج ــه CRA می فرس را ب
ــدارک  ــی م ــخه ی چاپ ــه نس ــه ارائ ــاز ب ــیله نی ــود و بدین وس ــن می ش ــط CRA تعیی توس

 .)2017 ،CRA( ــد ــران کاهــش میاب توســط کارگ
هماهنگــی باالتــر و درنتیجــه آن همــکاری بهتــر در ارائــه اطالعــات بیــن نهادهــای 
ــی  ــات الکترونیک ــای اطالع ــا نظام ه ــد ی ــازوکار واح ــتفاده از س ــا اس ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــردارد و کارآمــدی و همــکاری نظــام  ــار اداری را از دوش کارگــران ب ــد ب متمرکــز می توان
ــه به شــرط حفاظــت از اطالعــات فــردی و  حمایت هــای اجتماعــی را افزایــش دهــد، البت

1.  Canada Revenue Agency (CRA)
در کانــادا اداره مالیــات مســئول جمــع آوری مالیــات بــر درآمــد مــی باشــد. هــر ســاله اشــخاصی کــه مقیــم کانــادا 
ــات،  ــمول مالی ــد مش ــخاص درآم ــه اش ــن اظهارنام ــد. در ای ــل نماین ــی را تکمی ــه مالیات ــتی اظهارنام ــتند بایس هس

ــردد. ــا مشــخص گ ــات آن ه ــم مالی ــا رق ــد ت ــور می کنن ــی را منظ ــای مالیات ــی و بخشــش ه کســورات مالیات
2. Automated Benefits Application
3. It is the provincial government agency legislatively mandated to register events, provide 
certification and identity information management services for all vital events occurring in 
Canada.
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محرمانــه و رعایــت حریــم خصوصــی افــراد )دیــوران والــِورد و دیگــران، 2013؛ ِســپولِودا1 
ــق در خصــوص حــق  ــه تواف ــا شــکِل یکپارچ ــال در کلمبی و نیســت2، 2012(. به عنوان مث
بیمــه )PIlA( بــه همــراه ســازوکار واحــد بیمــه پــرداز )RUC( روشــی مؤثــر بــرای تســهیل 
ــه  ــه بانک هــا و خزان ــه نظــام تأمیــن اجتماعــی اســت. PIlA کــه ب ــران ب دسترســی کارب
ــت  ــرای پرداخ ــک ب ــی الکترونی ــی متصــل اســت، پلتفرم ــن اجتماع ــام تأمی ــزی نظ مرک
حــق بیمــه بــه نظــام عمومــی تأمیــن اجتماعــی3 بــرای کارکنــان و همچنیــن کارگــران 
ــه  ــام ک ــه ثبت ن ــق بیم ــه ح ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــاع ب ــت. RUC ارج ــا اس خویش فرم
ــد.  ــر می کن ــده اند را امکان پذی ــره ش ــی ذخی ــن اجتماع ــام تأمی ــای نظ در زیرمجموعه ه
RUC بــا عمــل کــردن بــه شــکل یــک نظــام متمرکــز باعــث بهبــود دیدبانــی و نظــارت 

مؤثــر بــر عملکــرد بیمــه پــردازان می شــود و تشــخیص مــوارد خــارج از قاعــده از قبیــل 
ــوران  ــازد )دی ــر می س ــه را امکان پذی ــام چندگان ــه و ثبت ن ــق بیم ــت ح ــرار از پرداخ ف

ــِورد و دیگــران، 2013(.  وال
ــه  ــق بیم ــول ح ــت و وص ــای پرداخ ــازی رویه ه ــرای ساده س ــه ب ــات نوآوران  اقدام
ــق  ــت ح ــازوکار های پرداخ ــازی س ــامل ساده س ــا ش ــران خویش فرم ــرای کارگ ــژه ب به وی
بیمــه و مالیــات می شــود کــه در آن حــق  بیمه هــا و مالیات هــای مختلــف تأمیــن 
ــه(.  ــه، اروگوئ ــل، فرانس ــن، برزی ــد آرژانتی ــوند. )همانن ــت می ش ــا پرداخ ــی یکج اجتماع
ســازوکار  یــک  اروگوئــه  )مونوتِریبیوتــو(4  مالیاتــی  واحــد  ســازوکار  به عنوان مثــال 
ــش را  ــام و پوش ــه ثبت ن ــت ک ــده اس ــازی ش ــات ساده س ــه و مالی ــق بیم ــت ح پرداخ
 .)2014b ،ILO( ــد ــهیل می کن ــا تس ــران خویش فرم ــرد و کارگ ــب وکارهای ُخ ــرای کس ب
کارگرانــی کــه تحــت پوشــش ایــن نظــام هســتند از مزایایــی مشــابه بــا کارکنانــی کــه 
ــگام  ــت در هن ــتثنای حمای ــوند )به اس ــد می ش ــد بهره من ــت می کنن ــت دریاف ــوق ثاب حق
1.  Sepúlveda

2.  Nyst
3. General System of Social Security
4.  monotributo
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بیــکاری(. ســطح حق بیمه هــا بــه رده درآمــدی کارگــران بســتگی دارد. علیرغــم اجبــاری 
ــه در طــرح بیمــه  ــودن  مشــارکت در طــرح بازنشســتگی، ایــن نظــام عضویــت داوطلبان ب
ــف  ــا اســتفاده از رده هــای مختل ــر می ســازد. ب ــی را امکان پذی ــات بهداشــتی و درمان خدم
ــن  ــده، ای ــی و فزاین ــه تدریج ــق بیم ــای ح ــاختن پرداخت ه ــر س ــه و امکان پذی ــق بیم ح
ــان  ــی از می ــه در پ ــت بلک ــای اداری اس ــازی رویه ه ــال ساده س ــه دنب ــا ب ــرد نه تنه رویک
برداشــتن پاییــن بــودن ظرفیــت پرداخــت حــق بیمــه نیــز اســت. درســت اســت کــه ایــن 
نظــام نیــاز بــه درجــه باالیــی از هماهنگــی بیــن نهادهــای مختلــف تأمیــن اجتماعــی و 
مقامــات وصــول مالیــات دارد، امــا همیــن نظــام ســهمی بســزایی در حمایــت از کارگــران 
خویش فرمــا و کســب وکارهای خــرد، به ویــژه زنــان، داشــته اســت و منجــر بــه افزایشــی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت )2014b ،ILO(. ع ــده اس ــی ش ــن اجتماع ــش تأمی ــمگیر در پوش چش
ثبــت  وصــول و توافقــات بیمــه ای کــه اغلــب از طریــق واســطه هایی تســهیل می شــوند 
ــر ســر راه پوشــِش  ــع ب ــر برخــی از موان ــرای غلبــه ب می تواننــد به عنــوان روشــی مؤثــر ب

ــد(. ــه کنی ــن مراجع ــای پایی ــه بخش ه ــًا ب ــند )لطف ــا باش ــران خویش فرم کارگ
ــراِن  ــون از کارگ ــای گوناگ ــِط حمایت ه ــرای بس ــتی ب ــای سیاس ــه اقدام ه  درحالی ک
ــرای کاهــش  ــا ب ــر ســازگاری معیاره ــًا ب ــا در کشــورهای درحال توســعه عمدت خویش فرم
ــی  ــد، برخ ــز دارن ــه تمرک ــق بیم ــول ح ــت و وص ــه ثب ــوط ب ــی و ادارِی مرب ــای مال باره
ــران  ــرای کارگ ــا ب ــت مزای ــا کفای ــد ت ــام داده ان ــی انج ــعه یافته اقدام های ــورهای توس کش
ــرای  ــی ب ــزان مســتمری حداقل ــال، بلژیــک می ــد. به عنوان مث ــا را تضمیــن کنن خویش فرم
افــراد خویش فرمــا را مســاوی بــا بازنشســتگی حداقلــی کارکنانــی کــه درآمــد ثابــت دارنــد 

قــرار داده اســت )کمیســیون اروپــا، 2017(. 

بهره برداری از ظرفیت نهادهای واسطه برای تحقق برخی کارکردهای کارفرما

راه حل هــای نوآورانــه درجایــی پدیــدار شــده اند کــه نهادهــای واســطه از قبیــل 
ــع مشــترک را  ــا مناف ــران ب ــا کارگ ــا نه تنه ــا انجمن ه ــا، اتحادیه هــای تجــاری ی تعاونی ه
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قــادر می ســازند تــا ســازمان یابنــد بلکــه برخــی از تعهــدات کارفرمایــان را نیــز بــر عهــده 
ــن  ــان چندی ــه در می ــق بیم ــات و ح ــع آوری اطالع ــا جم ــه ب ــژه در رابط ــد، به وی می گیرن
ــا نهادهــای بیمــه  ــادل اطالعــات ب ــا تب ــرای کارگــران ب ــار اداری ب ــا و کاهــش ب کارفرم

ــولز1، 2016(. ــل، 2015؛ ش ــس،2016؛ هی ــی )دگری اجتماع
ــی در  ــت ول ــده اس ــیس ش ــک تأس ــه در بلژی ــمارت2 ک ــی اس ــال تعاون به عنوان مث
ــا  ــرای کارگــران خویش فرم ــال اســت، خدمــات غیرمســتقیم ب ــا فع ــه اروپ سراســر اتحادی
ارائــه می کنــد و بخشــی از مســئولیت های یــک کارفرمــا را بــر عهــده می گیــرد، ازجملــه 
پوشــش تأمیــن اجتماعــی )جانســتون3 و لند-کازالســکاس4، 2018(. در کلمبیا و کاســتاریکا 
ــای  ــا طرح ه ــی ب ــه جمع ــوص بیم ــا در خص ــا تعاونی ه ــدگان ی ــای تولیدکنن انجمن ه
ــر اســاس ظرفیــت پرداخــت حــق بیمــه گروه هــای  بیمــه اجتماعــی توافــق می کننــد و ب
مختلــف بیمه شــونده و به وســیله مرجع هــای درآمــدی خــاص بــا مدیریــت تأمیــن 
ــق  ــران ح ــرف کارگ ــد و از ط ــره می کنن ــه مذاک ــق بیم ــای ح ــر نرخ ه ــر س ــی ب اجتماع
ــن  ــد. ای ــل می کنن ــن اجتماعــی منتق ــه مؤسســه تأمی ــا را ب ــا را جمــع آوری و آن ه بیمه ه
ــای وصــول حــق  ــران بلکــه هزینه ه ــرای کارگ ــه را ب ــای مبادل ــا هزینه ه رویکــرد نه تنه
بیمــه را بــرای مســئوالن تأمیــن اجتماعــی کاهــش می دهــد )دیــوران والــِورد و دیگــران، 
ــا مورداســتفاده  ــرای کارگــران خویش فرم ــن الگــو در درجــه نخســت ب 2013(. اگرچــه ای
قرارگرفتــه  اســت، می توانــد بــه بهبــود دسترســی بــه مزایــای کارگرانــی کــه چنــد کارفرمــا 
ــای  ــال شــهر ســن فرانسیســکو در ایاالت متحــده طرح ه ــد. به عنوان مث ــد کمــک کن دارن
ــرف  ــد از ط ــا می توانن ــد کارفرم ــه در آن چن ــد ک ــرا می کن ــی را اج ــل انتقال ــالمت قاب س
تمامــی کارگرانــی کــه بیــش از هشــت ســاعت کار می کننــد حــق بیمــه پرداخــت کننــد. 
ــی  ــرای کارگران ــده ب ــی در ایاالت متح ــرکت های خصوص ــی از ش ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ع
1.  Scholz
2.  SMart
3.  Johnston
4.  Land-Kazlauskas
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ــر ریکــورد«1  ــب »ایمپلوی ــد در قال ــا دسترســی ندارن ــر کارفرم ــی ب ــای مبتن ــه مزای ــه ب ک
ــمیت، 2016(.  ــتورم و اس ــد )اس ــل می کنن عم

خویش فرمایی وابسته و روابط استخدامی پنهان

ــی  ــان چالش ــای حقیقی،همچن ــکل های خویش فرم ــه ش ــش ب ــط پوش ــه بس درحالی ک
ــش  ــوی یــک چال ــای وابســته به احتمال ق ــداری خویش فرم ــده اســت، پدی ــزرگ باقی مان ب
ــی  ــته و خویش فرمای ــتغال وابس ــن اش ــای بی ــه مرزه ــد ک ــاد می کن ــر ایج ــز دیگ متمای
ــتغال کار  ــرارداد اش ــاوت از ق ــراردادی متف ــا ق ــی ب ــن کارگران ــد. چنی ــگ می کن را کم رن
می کننــد ولــی بــه لحــاظ مالــی بــه یــک یــا چنــد مشــتری وابســته هســتند و یــا در مــورد 
ســاعت کاری، مــکان و محتــوای کار دســتورالعمل هایی دریافــت می کننــد )آیشهورســت2 
ــورد  ــی در م ــی قانون ــل بالتکلیف ــه دلی ــره4، 2017(. ب ــز3 و الپی ــران، 2013؛ ویلیام و دیگ
ــند و  ــن نباش ــه روش ــوق مربوط ــئولیت ها و حق ــت مس ــن اس ــتغال، ممک ــت اش وضعی
 ،ILO( در قانــون ایجــاد کننــد )حوزه هایــی خاکســتری )بیــن قانونــی و غیرقانونــی بــودن
2016a(. در برخــی مــوارد، بــرای دور زدن قانــوِن کار و التزامــات حمایت هــای اجتماعــی، 

ــی کــه کارگــران از روی عمــد به اشــتباه  ــد زمان ــط اشــتغال پنهــان می شــوند، همانن رواب
به عنــوان خویش فرمــا یــا به عنــوان کارگرانــی دســته بندی می شــوند کــه در یــک 
ــا، 2017(.  ــث اســتخدام شــده اند )کمیســیون اروپ ــه توســط شــخص ثال ــق چندجانب تواف
ــا  ــا ی ــران خویش فرم ــوان کارگ ــران به عن ــط کارگ ــته بندی غل ــه دس ــش ب  در واکن
ــت  ــاب از پرداخ ــدف اجتن ــه باه ــث ک ــک شــخص ثال ــط ی ــده توس ــران استخدام ش کارگ
ــالش  ــورها ت ــی کش ــرد، برخ ــورت می گی ــی ص ــن اجتماع ــه تأمی ــق بیم ــات و ح مالی

1.  employer of record
ــرای  ــه ب ــق بیم ــول ح ــات و وص ــذ مالی ــه اخ ــا در زمین ــوان کارفرم ــه به عن ــده ک ــی در ایاالت متح ــا آژانس اداره ی

ــد. ــت می کن ــد فعالی ــه کارن ــغول ب ــف مش ــرکتهای مختل ــه در ش ــی ک کارگران
2.  Eichhorst
3.  Williams
4.  Lapeyre
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کرده انــد تــا تضمیــن کننــد کــه بــا کارگــران خویش فرمــای وابســته و دیگــر کارگــران بــه 
یــک صــورت برخــورد شــده و اســتخدام پنهــان کنتــرل شــود )هماننــد اتریــش، اســتونی، 
ایتالیــا، آلمــان، هلنــد، پرتقــال، رومانــی، اســپانیا و اســلواکی( )اِسپاســوا و دیگــران، 2017؛ 
2017d ،ILO(. تالش هــا شــامل ایجــاد معیارهایــی روشــن بــرای تبییــن خویش فرمایــی 

ــر  ــم ب ــدی حاک ــا قواع ــه ب ــته بندی های دوگان ــاد دس ــوارد ایج ــی م ــته و در برخ وابس
حمایت هــای اجتماعــی از ایــن کارگــران می شــود. کشــورهایی از قبیــل اتریــش، آلمــان، 
ــی  ــکاف های حمایت ــردن ش ــر ک ــرای کوچک ت ــی ب ــی اقدام های ــپانیا و رومان ــا، اس ایتالی
ــد )آیشهورســت و دیگــران، 2017؛  ــای وابســته انجــام داده ان ــران خویش فرم ــرای کارگ ب
ــه آن دســته از  اِسپاســوا و دیگــران 2017(. در اســپانیا کارگــران خویش فرمــای وابســته ب
ــل  ــد و حداق ــک نفر)مشــتری( کار می کنن ــرای ی ــًا ب ــه عمدت ــد ک ــران اشــاره می کن کارگ
ــش  ــت پوش ــاری تح ــور اجب ــت و به ط ــته اس ــر وابس ــن نف ــه ای ــان ب ــد درآمدش 75 درص
ــدوق تأمیــن اجتماعــِی  ــا یــک صن ــد. در ایتالی ــرار می گیرن بیمــه جراحــت ناشــی از کار ق
ــه لحــاظ اقتصــادی وابســته  ــه ب ــده اســت ک ــی ایجــاد ش ــرای کارگران ــاص ب ــدا و خ ج
ــوان  ــتخدامی به عن ــط اس ــن رواب ــرف از چنی ــتفاده ِص ــق از اس ــن طری ــا از ای ــتند ت هس
ــک دســته بندی  ــری شــود. ایجــاد ی ــری جلوگی ــای کارگ ــرای کاهــش هزینه ه روشــی ب
ــرار ندهــد  ــکال کارگــران وابســته را تحــت پوشــش ق ــه ممکــن اســت تمامــی اَش دوگان
ــای  ــا در طرح ه ــران خویش فرم ــام کارگ ــن ادغ ــران، 2013( بنابرای ــت و دیگ )آیشهورس
تأمیــن اجتماعــِی عمومــی ممکــن اســت نیــاز بــه تــالش بیشــتر و جامع تــر داشــته باشــد. 
ــده  ــی، پدی ــات قانون ــود اقدام ــا بهب ــا ب ــت ت ــرده اس ــالش ک ــت ت ــد، دول  در هلن
ــتند  ــزم هس ــا مل ــران خویش فرم ــروزه کارگ ــد. ام ــرل کن ــان را کنت ــِی پنه خویش فرمای
کــه در اداره گمــرک و مالیــات5 ثبت نــام کننــد. ایــن کار یــک ســازوکار قانونــی در اختیــار 
ــت اســتخدامی کارگــران را حــل  ــر ســر وضعی ــه ب ــا آن مجادل ــا ب مســئولین می گــذارد ت
کننــد. یــک اقــدام جالــب دیگــر در هلنــد، دســته بندی کارگــران خویش فرمــا بــا دســتمزِد 
5. Tax and Customs Administration
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ــی  ــای اجتماع ــعه حمایت ه ــن کار توس ــدف از ای ــت و ه ــد اس ــوان کارمن ــن به عن پایی
بــرای آن هــا بــوده اســت. امــا در مقابــل طــرح ازکارافتادگــِی همگانــی حــذف شــده اســت 
)گیجبــرت و جنســن، 2017(. اجــازه دادن بــه اســتفاده از کار موقــت تنهــا بــرای وظایفــی 
کــه ذاتــًا موقتــی هســتند عمومــًا موجــب محــدود شــدن ایــن نــوع از کار شــده و به طــور 
ــال  ــود و درعین ح ــت می ش ــای موق ــتفاده از قرارداده ــری از سوءاس ــث جلوگی ــاص باع خ

 .)2016a ،ILO( ــد ــک می کن ــری کم ــای کارگ ــش هزینه ه ــه کاه ب

تسهیل انتقال از اشتغال با حقوق ثابت به خویش فرمایی و بالعکس و ترکیب این دو

روندهــای جهانــی ازجملــه ترقــی اقتصــاد پلتفــرم، تمایــل بیشــتر کارگــران بــه 
انعطاف پذیــری کار و نیــاز بیشــتر کارفرمایــان بــه انعطاف پذیــری عملیاتــی بــرای تطبیــق 
ــی  ــه افزایش ــر ب ــورها منج ــیاری از کش ــر در بس ــال تغیی ــب وکار در ح ــای کس ــا بازاره ب
ــران  ــه کارگ ــی اســت ک ــن معن ــئله بدی ــن مس ــود. ای ــانی1 می ش ــروی انس در تحــرک نی
به تنــاوب بیشــتری ترتیبــات اشــتغال خــود را تغییــر می دهنــد، اشــتغال بــا حقــوق ثابــت 
ــاغل  ــان و مش ــع کارفرمای ــی مواق ــا در برخ ــد ی ــب می کنن ــی ترکی ــا خویش فرمای را ب
متعــددی دارنــد. درحالی کــه تحــرک بیشــتر نیــروی انســانی ممکــن اســت فرصت هــای 
ــر  ــوی دیگ ــازد، از س ــم س ــه ای فراه ــد حرف ــا رش ــتر ی ــِد بیش ــاظ درآم ــه لح ــدی ب جدی
ــازدارد،  ــر ب ــی مؤث ــای اجتماع ــای حمایت ه ــه مزای ــتیابی ب ــران را از دس ــد کارگ می توان
به ویــژه کارگرانــی کــه بــه یــک قــرارداد بــا کارفرمایــی خــاص یــا بــه اشــتغالی بــا حقــوق 
ــرای تضمیــن پوشــش در وضعیت هــای اشــتغال  ثابــت مرتبــط هســتند، اگــر اقداماتــی ب
ــه انجــام  ــف ب ــان مکل ــن اجتماعــی و کارفرمای ــرد، نظام هــای تأمی ــف صــورت نگی مختل

ــدورف، 2016(.  ــن کار هســتند )2016a ،ILO؛ وال ای
نظام هــای  کارگــران،  زندگــی  در طــول  مؤثــر  فراهم ســازی حمایــت  بــرای   
حمایت هــای اجتماعــی بایســتی تضمیــن کننــد کــه امــکان انتقــال حقــوق و برخــورداری 

1. labour mobility 
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ــان مشــاغل و وضعیت هــای اشــتغاِل مختلــف به طــور کامــل  ــا در می از مســتمری و مزای
وجــود دارد و بــه کارگــران اجــازه دهنــد کــه بــا صرف نظــر از جزئیــات قــرارداد خــود حــق 
ــای  ــد از حمایت ه ــه کار می کنن ــروع ب ــه ش ــان روز اول ک ــد و از هم ــت کنن ــه پرداخ بیم
ــه کار  ــی ب ــرارداد از خویش فرمای ــا و ق ــض کارفرم ــا تعوی ــوند و ب ــد ش ــی بهره من اجتماع
ــا حقــوِق ثابــت، ســوابق بیمــه ای خــود را حفــظ کننــد )کمیســیون اروپــا، 2017(. ایــن  ب
ــه در  ــت بلک ــم اس ــا مه ــی مزای ــت جابه جای ــود قابلی ــاظ بهب ــه لح ــا ب ــئله نه تنه مس
پشــتیبانی از افــراد در سراســر مســیر کاری شــان اهمیــت دارد، بنابرایــن موجــب تســهیل 
تحــرک نیــروی انســانی بیــن مشــاغل و پویایــی بیشــتر بازارهــای کار می شــود )ILO، در 

 .)2018 ،OECD و ILO ــا، 2017؛ ــیون اروپ ــار؛ کمیس ــت انتش دس
 اگــر یــک طــرح تأمیــن اجتماعــِی واحــد کل کارگــران را در مقابــل ریســک یــا حــوادث 
خــاص پوشــش دهــد، دســتیابی بــه ایــن هــدف نســبتاً آســان خواهــد بــود، بــه ایــن شــرط 
کــه اقدامــات متناســب بــرای تطبیــق بــا شــرایِط خــاص کارگــراِن خویش فرمــا انجــام شــود. 
ــا  ــران خویش فرم ــم کارگ ــی ه ــِی عموم ــن اجتماع ــرح تأمی ــه ط ــال، در اروگوئ به عنوان مث
و هــم کارکنــان ارســمی را در تمامــی بخش هــای اقتصــاد تحــت پوشــش قــرار می دهــد. 
ــادی،  ــف اقتص ــای مختل ــران در بخش ه ــرای کارگ ــددی ب ــای متع ــه طرح ه ــی ک درجای
حرفه هــای مختلــف یــا انــواع اشــتغال وجــود داشــته باشــد، ســازوکار های کارآمــد هماهنگــی 
ــروی  ــا تحــرک نی ــن پوشــش مادام العمــر ضــروری هســتند و به وســیله آن ه ــرای تضمی ب

ــا حقــوق و مزایــای قابل انتقــال مــورد پشــتیبانی کامــل می گیرنــد.  انســانی ب
  نظام های یکپارچه کدهای تأمین اجتماعی یا کارت های هوشمندی که اطالعاِت مربوط 
به سوابِق بیمه اجتماعی و برخورداری از مستمری و مزایای کارگران را جمع آوری می کنند 
و شناسایی کارگران را تسهیل می کنند این قابلیت را دارند تا به تضمین انتقال و جابه جایی 

مزایا کمک کنند )ILO، در دست انتشار(. 
ــران  ــه کارگ ــی ب ــای اجتماع ــه حمایت ه ــرای ارائ ــا ب ــوق و مزای ــال حق ــت انتق  قابلی
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ــه کار  ــیب پذیر مشــغول ب ــکال آس ــب در اَش ــران اغل ــن کارگ ــر ضــروری اســت. ای مهاج
ــان محــروم  ــی کشــورهای میزب ــن اجتماع ــای تأمی ــای نظام ه ــب از مزای می شــوند و اغل
هســتند، به ویــژه زمانــی کــه ســازوکار های هماهنگــِی مؤثــر و مناســب در ایــن خصــوص 
ــن  ــه ای ــن ب ــش از ای ــه بی ــن مقال ــران، 2015(. ای ــا1 و دیگ ــند )طاه ــته باش ــود نداش وج
ــه  ــه و چندجانب ــای دوجانب ــم توافق ه ــش مه ــا روی نق ــت، ام ــد پرداخ ــوع نخواه موض
بایســتی مــورد تأکیــد شــود تــا حــق برخــورداری کارگــراِن مهاجــر از مزایــای بازنشســتگی، 
ــن  ــود )ف ــن ش ــا تضمی ــکاری آن ه ــای بی ــا و مزای ــه آن ه ــده ب ــارت واردش ــران خس جب

ــران، 2017(.  ــس2 و دیگ پنهوی
ــرای  ــت ب ــوق ثاب ــا حق ــتغال ب ــی و اش ــن خویش فرمای ــال بی ــهیل انتق ــرای تس  ب
ــد و  ــورگ، هلن ــارک، فرانســه، کرواســی، لوکزامب ــک، دانم ــا در بلژی ــران خویش فرم کارگ
ــه  ســوئد، دوره هــای پرداخــت حــق بیمــه از اشــتغال قبلــی به عنــوان مزایــای بیــکاری ب
حســاب می آینــد، یــا ایــن امــکان بــرای چنیــن کارگرانــی وجــود دارد تــا ســابقه مســتمری 
خــود را بــه محــل اســتخدام یــا اقامــت جدیــد خــود منتقــل کننــد )اِسپاســوا و دیگــران، 
ــا  ــران خویش فرم ــورگ، کارگ ــکاری در لوکزامب ــه بی ــرح بیم ــال در ط 2017(. به عنوان مث
بایــد حداقــل دو ســال حــق بیمــه بــه بیمــه بازنشســتگی اجبــاری بپردازنــد )در مقایســه بــا 
26 هفتــه بــرای s حقــوق ثابــت( امــا دوره هــای بیمــه ای تکمیل شــده به عنــوان کارمنــد 
ــران  ــن کارگ ــه ای ــرط اینک ــود، به ش ــه ش ــاله اضاف ــن دوره دوس ــه ای ــد ب ــمی می توان رس
ــوند  ــته بندی ش ــا دس ــوان خویش فرم ــا، به عن ــای مزای ــل از تقاض ــاه قب ــش م ــل ش حداق

ــک4، 2017(.  ِــت3 و اُپ ِدی بی )پاکول
ــرری  ــا مق ــود دارد ت ــا وج ــران خویش فرم ــرای کارگ ــکان ب ــن ام  در برخــی کشــورها ای
اســتحقاقی خــود را در حســابی انفــرادی را جمــع کننــد. در لِتونــی حــق بیمه هــای اجتماعــی 
1.  Taha
2.  Van Panhuys
3.  Pacolet
4.  Op de Beeck
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ــرری  ــیله مق ــن  وس ــه ای ــا ب ــوند ت ــع آوری می ش ــرادی جم ــاب انف ــک حس ــران در ی کارگ
اســتحقاقی آن هــا حفــظ  شــوند، حتــی درزمانــی کــه کارگــران وضعیــت اشــتغال خــود را تغییــر 
 دهنــد. ایــن نظــام خصوصــی ممکن اســت قابلیــت حفــظ و انتقــال مقــرری اســتحقاقِی تأمین 
اجتماعــی را تضمیــن کنــد، امــا ســطح بازتوزیــع آن نســبتاً کــم اســت و ایــن نگرانــی را بــه 
ــر دوش کارگــران نهــاده شــود )رجاوســکا1، 2017(.  ــاِر بیش ازحــدی ب وجــود مــی آورد کــه ب
ــه  ــال ب ــای قابل انتق ــا مزای ــرادی ی ــاب های انف ــه حس ــن، ازآنجایی ک ــر ای ــالوه ب  ع
درآمــد یــا ســاعات کاری مرتبــط هســتند، ایــن حســاب ها ممکــن اســت بــه میــزان کافــی 
ــرای  ــات دیگــر حداقــل حمایت هــا را ب ــد، مگــر اینکــه اقدام از کارگــران پشــتیبانی نکنن
همــه فراهــم ســازند. دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت کــه کارگــران باید درآمــدی را انباشــت 
کــرده باشــند کــه به انــدازه کافــی بــاال باشــد تــا بتواننــد از حمایت هــای کافــی برخــوردار 
شــوند.این کار بــرای کســانی کــه بــه خاطــر الگوهــای کاری شــان، توانایــی پرداخــت حــق 
ــئله در  ــن مس ــال ای ــود را دارد. به عنوان مث ــاص خ ــواری خ ــد، دش ــری دارن ــه کمت بیم
مــورد بســیاری از کارگــران در فعالیت هــای جمعــی صــدق می کنــد کــه مانــع اصلــی در 
برابــر پوشــش حمایت هــای اجتماعــی آن هــا عــدم وجــود ثبــات کاری و درآمــدی اســت 
ــرادی  ــرگ، 2016(. پیشــنهاد ایجــاد حســاب های انف ــا )بِ ــال مزای ــت انتق ــود قابلی ــا وج ت
یــا مزایــای قابل انتقــال بایــد بــا دقــت مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد زیــرا چنیــن ترتیباتــی 
ریســک انتقــال مســئولیت حمایت هــای اجتماعــی بــر دوش افــراد را ایجــاد می کنــد و در 
غیــاب ســازوکارهای تقســیم ریســک و بازتوزیــع، ممکــن اســت اهمیــت انســجام و عدالــت 
ــد.  ــف کن ــی تضعی ــای اجتماع ــای حمایت ه ــان نظام ه ــوان بنی ــی به عن ــن مال را در تأمی
ــی  ــه را از مســئولیت های اصل ــه توج ــن اســت ک ــن بحــث ای ــن، خطــر ای ــر ای عــالوه ب
ــه کاری،  ــوق و اضاف ــل حق ــت حداق ــب و پرداخ ــرایط کاری مناس ــه ش ــان ازجمل کارفرمای

ــرگ، 2016(. ــازد )بِ ــوف می س ــروی کار معط ــوی نی به س

1.  Rajevska



رویکردهای مبتکرانه برای تضمین حمایت های اجتماعی همگانی برای آینده کار  / 53

3.4 کارگران در پلتفرم های دیجیتال

اَشــکال جدیــد ترتیبــات کاری در پلتفرم هــای دیجیتــال ویژگی هــای مشــترکی بــا 
ــد. ایــن ترتیبــات  دســته بندی های کارگــران کــه در بــاال مــورد بحــث قــرار گرفتنــد دارن
ــی  ــات رانندگ ــل خدم ــی )از قبی ــه به صــورت محل کاری شــامل کار در اپلیکیشــن هایی ک
فراهم شــده از طریــق اوبــر1، دیــدی2 یــا ِگــَرب3( فراهم شــده اند می شــوند. ایــن 
ــامل  ــروف ش ــدگان مع ــی )فراهم کنن ــه ای جهان ــه در زمین ــی ک ــای جمع ــات کاره ترتیب
ــد و  ــر می گیرن ــز درب ــه می شــوند را نی ــرک5( ارائ ــکال ت ــا آمــازون مکانی کــراود فــالور4 ی
ــل  ــای محتم ــرای راه حل ه ــی ب ــای مهم ــده دارای پیامده ــای ارائه ش ــای کاره ویژگی ه

ــتند.  ــی هس ــای اجتماع ــش حمایت ه ــرای پوش ــتی ب سیاس
ــب  ــی و اغل ــت، موقت ــال پاره وق ــای دیجیت ــه پلتفرم ه ــی از کار درزمین ــش اعظم  بخ
ــان و  ــتغال پنه ــن اش ــط بی ــن رواب ــای بی ــوع کار مرزه ــن ن ــت و در ای ــمی اس غیررس
ــن  ــرای ای ــال ب ــای دیجیت ــد. پلتفرم ه ــفاف نباش ــی ش ــی ممکــن اســت خیل خویش فرمای
ــته  ــه در گذش ــی )ک ــد کارهای ــا بتوانن ــق آن ه ــب وکارها از طری ــه کس ــده اند ک ــدار ش پدی
ــران مجــازی  ــه ای از کارگ ــه مجموع ــذار شــوند( را ب ــد واگ ــک کارمن ــه ی ــود ب ممکــن ب
ــرای  ــر شناســایی طــرف مســئول ب ــن ام ــد. ای ــف برون ســپاری کنن در کشــورهای مختل
پرداخــت حــق بیمــه اجتماعــی را دشــوارتر می ســازد )پارلمــان اروپــا، 2016(. درحالی کــه 
ــد ممکــن  ــرار گرفتن ــورد بحــث ق ــاال م ــه در ب ــی ک ــازگاری های اداری و قانون بیشــتر س
اســت بــرای کارگــران پلتفرم هــای دیجیتــال نیــز بــه کار رونــد و آن هــا را منتفــع ســازند، 
برخــی مســائل دیگــر وجــود دارنــد کــه بــر گروه هــای خاصــی از کارگــران در پلتفرم هــای 

ــد گرفــت.  ــرار خواهن ــن بخــش مــورد بررســی ق ــد کــه در ای ــر می گذارن ــال تأثی دیجیت

1. Uber
2. Didi
3. Grab
4. Crowdflower
5. Amazon Mechanical Turk
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ــه  ــبیه ب ــی ش ــال، چالش های ــای دیجیت ــط پلتفرم ه ــام کار توس ــده انج  رواج فزاین
چالش هــای کار غیررســمی در دســتیابی بــه کار مطلــوب ایجــاد کــرده اســت )یوروفانــد، 
ــی و اشــتغال وابســته  ــن خویش فرمای ــرم شــفافیت خطــوط بی 2017(. رشــد اقتصــاد پلتف
را کمتــر کــرده و باعــث رشــد روابــط اســتخدامی پنهــان و خویش فرمایــی وابســته شــده 
ــا  ــران خویش فرم ــوان کارگ ــوارد به عن ــی م ــًا در تمام ــرم تقریب ــران پلتف ــت.1 کارگ اس
ــت  ــت به دق ــن اس ــا ممک ــه کار آن ه ــت ک ــن حقیق ــم ای ــوند، علیرغ ــته بندی می ش دس
ــا  ــتری ی ــل مش ــتگی در مقاب ــارز وابس ــی ب ــرد و دارای ویژگ ــرار گی ــارت ق ــورد نظ م
مشــتریانش باشــد )ِد اســتفانو، 2016(. معمــواًل ایــن امــکان وجــود دارد کــه »خریــداراِن« 
ــا  خدمــات )کســانی کــه تقاضــای خدمــات دارنــد( و »ســازمان دهنــدگان« )پلتفرم هــا( ب
ــد شــامل  ــن فراین ــد کــه ای ــد آشــنا نباشــند و ندانن ــن فراین ــط اســتخدامی پشــت ای رواب
مســئولیت هایی در رابطــه بــا تأمیــن اجتماعــی می شــود )یوروفانــد، 2017؛ فــورد و 

ــران، 2017(.  دیگ
 در بســیاری از مــوارد، کارگــران پلتفــرم در اَشــکال دیگــری از اشــتغال مشــغول بــه کار 
هســتند کــه از همــان طریــق آن هــا ممکــن اســت مشــمول بیمــه تأمیــن اجتماعــی شــوند 
ــن4،  ــداک3 و وندرامی ــران، 2017؛ والن ــوس2 و دیگ ــتفانو، 2016؛ ه ــرگ، 2016؛ د اس )ب
2016(. درحالی کــه ایــن مســئله در مــورد بســیاری از کارگــران در اقتصــاد گیــگ5 صــدق 
ــاظ  ــه لح ــود ب ــدی خ ــی درآم ــع اصل ــوان منب ــم به عن ــران ه ــی از کارگ ــد، بخش می کن
ــران، 2017(.  ــورد و دیگ ــرگ، 2016؛ ف ــتند )بِ ــته هس ــود وابس ــِی خ ــه کار جمع ــی ب مال
ــکلی  ــه ش ــرد ب ــک ف ــا ی ــا ب ــه در آن کارفرم ــد ک ــف می کن ــه ای را توصی ــان رابط ــتخدام پنه ــه اس 1.  درحالی ک
ــط  ــه رواب ــد، خویش فرمــای وابســته ب ــا وضعیــت حقیقــی او را پنهــان کن ــد ت ــان برخــورد می کن ــا کارکن ــاوت ب متف
ــه یــک کســب وکار  ــا قرارداداشــتغتل خدماتــی ب کاری اشــاره دارد کــه در آن کارگــران تحــت قــراردادی متفــاوت ب
ارائــه می دهنــد ولــی بــرای درآمــد خــود بــه یــک یــا چنــد مشــتری انــدک وابســته هســتند و در کار خــود مســتقیمًا 

 .)2016 c ،ILO(ــوند ــت می ش ــا هدای ــط آن ه توس
2.  Huws
3.  Valenduc
4.  Vendramin
5.  gig economy
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ــه 90.6  ــان داد ک ــی نش ــران جمع ــورد کارگ ــرگ )2016( در م ــش ب ــال پیمای به عنوان مث
ــه  ــود، ب ــان ب ــی آن ــغل اصل ــن کار ش ــه ای ــده ک ــِی ایاالت متح ــران جمع ــد از کارگ درص
ــد. بنابرایــن بســیار محتمــل اســت کــه  تأمیــن اجتماعــی حــق بیمــه پرداخــت نمی کردن
ــه کار  ــد و بیشــتر ب ــژه کســانی کــه درآمدهــای کــم دارن ــرم )به وی بیشــتر کارگــران پلتف
جمعــی وابســته هســتند( فاقــد پوشــش حمایت هــای اجتماعــی باشــند )فــورد و دیگــران، 
2017(. اگــر واکنش هــای سیاســتی مناســب بــرای کاهــش ایــن آســیب پذیری ها 
ــش  ــی در پوش ــکاف های فعل ــت ش ــن اس ــک ممک ــاِد گی ــد اقتص ــد، رش ــورت نگیرن ص
حمایــت اجتماعــی را بزرگ تــر کــرده و باعــث بی ثباتــی بیشــتر شــود )فــورد و دیگــران، 
2017؛ اِسپاســوا و دیگــران، 2017(. عــالوه بــر ایــن، ازآنجایی کــه پوشــش تأمیــن 
ــا  ــِی آن ه ــغل اصل ــا در ش ــش آن ه ــق پوش ــال از طری ــران در کار دیجیت ــِی کارگ اجتماع
ــی  ــاد نگرانی های ــث ایج ــئله باع ــن مس ــود، ای ــی می ش ــن مال ــنتی« تأمی ــاد »س در اقتص
ــای  ــای حمایت ه ــی نظام ه ــن مال ــا تأمی ــه ب ــر در رابط ــه و براب ــت عادالن ــورد رقاب در م

ــران، 2018(. ــی1 و دیگ ــود )ران ــی می ش اجتماع

تطبیق چارچوب های قانونی و تضمین پیروی از آن ها

 قوانیــن فعلــی کار و تأمیــن اجتماعــی اغلــب در رابطــه بــا پوشــش کارگــران در پلتفرم های 
دیجیتــال بــه انــدازه کافــی دقیــق نیســتند و اغلــب بــه میــزان کافــی اجــرا نمی شــوند تــا 
موجــب تضمیــن پیــروی از قانــون شــوند. به طــور خــاص در بســیاری از مــوارد، حقــوق و 
ــا  ــدد و ی ــان متع ــا کارفرمای ــران ب ــر پوشــش کارگ ــد ب مســئولیت های غیرواضــح می توانن

کارگــران چندشــغله تأثیــر بگذارنــد. 
بــه  کاری  وظایــف  آن هــا  در  کــه  جمعــی  پلتفرم هــای  در  به عنوان مثــال 
میکروگیگ هــا تقســیم می شــوند و بــه مجموعــه ی بزرگــی از کارگــران مجــازی ســپرده 
ــا«  ــد »کارفرم ــرای جن ــد کار را ب ــک روز چن ــت در ی ــن اس ــران ممک ــوند، کارگ می ش

1.  Rani
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انجــام دهنــد )بـِـرگ، 2016؛ فــورد و دیگــران، 2017؛ رانــی و دیگــران، 2018(. در برخــی 
ــا حقــوق ثابــت ترکیــب می کننــد، ایــن یعنــی  ــا اشــتغال ب مــوارد کارگــران ایــن کار را ب
آن هــا ممکــن اســت از پوشــش تأمیــن اجتماعــی، هرچنــد به صــورت ناقــص، برخــوردار 
شــوند. ایــن مســئله همچنیــن نگرانی هایــی را در مــورد ســواری گرفتــن رایــگان اقتصــاد 
ــه وجــود  ــن اجتماعــی ب ــی تأمی ــن مال ــا تأمی ــد« از اقتصــاد »ســنتی« در رابطــه ب »جدی
ــه و  ــی عادالن ــن مال ــن تأمی ــه و همچنی ــت عادالن ــرای رقاب ــی ب ــه پیامدهای ــی آورد ک م
ــران، 2018(.  ــی و دیگ ــال دارد )ران ــه دنب ــی ب ــای اجتماع ــای حمایت ه ــدار نظام ه پای

ــران  ــش کارگ ــرای پوش ــی ب ــای قانون ــری چارچوب ه ــن به کارگی ــن تضمی  بنابرای
ــط  ــت رواب ــاختن ماهی ــن س ــا روش ــه ب ــژه در رابط ــت، به وی ــروری اس ــری ض ــی ام جمع
اشــتغال در راســتای توصیه نامــه روابــط شــغلی ILO، 2006 )شــماره 198(1 و بدین وســیله 

ــوند. ــخص ش ــران مش ــان و کارگ ــا، متقاضی ــئولیت های پلتفرم ه ــوق و مس حق

رسیدگی به خویش فرمایی وابسته در اقتصاِد گیگ

ــوردار اســت. در  ــژه ای برخ ــت وی ــگ از اهمی ــتغال در اقتصــاد گی ــته بندی اش ــئله دس مس
اقتصــاد گیــگ کارگــران تقریبــًا در تمامــی مــوارد به عنــوان پیمانــکار مســتقل دســته بندی 
می شــوند کــه پیامدهــای بالقــوه ای بــرای پوشــش حمایت هــای اجتماعــی آنــان دربــر دارد 
زیــرا آنــان خــارج از شــرایط و اســتلزامات قانونــی قــرار می گیرنــد کــه بــه رابطــه اشــتغال 
ــن  ــوارد ای ــی م ــه در برخ ــران، 2017(. درحالی ک ــورد و دیگ ــت )ف ــوط اس ــتاندارد مرب اس
مســئله ممکــن اســت ریشــه در ماهیــت مســتقل کار داشــته باشــد. در مــوارد دیگــر، قانــون 
ممکــن اســت بــرای ایــن اَشــکال در حــال تحــول اشــتغال توضیحــی نداشــته باشــد یــا 
ــا از مســئولیت های خــود شــانه  ــا کارفرم ــان شــوند ت ــط اشــتغال ممکــن اســت پنه رواب
ــران  ــر کارگ ــران، 2017(. اگ ــورد و دیگ ــتفانو، 2016؛ ف ــرگ، 2016؛ ِد اس ــد )بِ ــی کن خال
ــزم  ــان رســمی دســته بندی شــوند، پلتفرم هــا ممکــن اســت مل ــه شــکل کارکن جمعــی ب

1.  ILO Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198)
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شــوند تــا حداقــل دســتمزد را بپردازنــد و پوشــش حمایت هــای اجتماعــی را تضمیــن کننــد 
)بــرگ، 2016؛ کداگنــون1 و دیگــران، 2016(. 

ــران  ــوان کارگ ــی به عن ــران جمع ــته بندی کارگ ــده دس ــیوع فزاین ــه ش ــش ب  در واکن
ــطح  ــن س ــل پایین تری ــا حداق ــد ت ــام داده ان ــی انج ــورها اقدامات ــی کش ــا، برخ خویش فرم
ــون  ــراً قان ــه اخی ــال فرانس ــد. به عنوان مث ــن کنن ــا را تضمی ــی حوزه ه ــش در برخ از پوش
ــی  ــا زمان ــازد ت ــزم می س ــال را مل ــای دیجیت ــه پلتفرم ه ــت ک ــرده اس ــع ک ــدی وض جدی
ــن سیاســت های  ــاری چنی ــا اجب ــه ی کــه کارگــران خویش فرمــای آن هــا به طــور داوطلبان
ــد، مگــر  ــان را پرداخــت کنن بیمــه ای را تقاضــا می کننــد، حــق بیمــه2 حــوادث شــغلی آن

اینکــه ایــن پلتفــرم یــک قــرارداد جمعــی داشــته باشــد )هوتــو و بونانــد، 2016(. 

مسئولیت ها و حقوقی که به روشنی تبیین شده اند، به ویژه در خصوص با رابطه اشتغال

ــان  ــا کارفرمای ــران ب ــش کارگ ــر پوش ــد ب ــئولیت ها می توان ــوق و مس ــودن حق ــم ب مبه
ــف  ــه وظای ــی ک ــی جای ــرم، یعن ــاد پلتف ــذارد. در اقتص ــر بگ ــز تأثی ــدد نی ــاغل متع و مش
ــه مجموعــه ی بزرگــی از کارگــران مجــازی  ــه شــکل میکروگیگ هــا تقســیم  شــده و ب ب
ــک  ــت در ی ــن اس ــران ممک ــد، کارگ ــر ش ــر ذک ــه باالت ــور ک ــوند، همان ط ــپرده می ش س
ــران، 2017(.  ــورد و دیگ ــد )ف ــام دهن ــدد انج ــان« متع ــرای »کارفرمای ــد کار را ب روز چن
ــت  ــوق ثاب ــا حق ــی ب ــتغال اصل ــک اش ــا ی ــن کار را ب ــی ای ــن کارگران ــه چنی ازآنجایی ک
ترکیــب می کننــد، آن هــا ممکــن اســت از طریــق کارفرمــای اصلــی خــود تحــت پوشــش 
قــرار گیرنــد امــا دســتمزدهای آنــان ممکــن اســت کمتــر از حــد واقعــی خــود گــزارش داده 
شــوند و درنتیجــه مزایــای اســتحقاقی خــود را دریافــت نکننــد )ILO، در دســت انتشــار(. 

تضمین پوشش همگانی تمامی کارگران از طریق سازوکار های منطبق

همان طــور کــه پیش ازایــن ذکــر شــد، برخــی اقدامــات بــرای تضمیــن پوشــش 

1.  Codagnone
2.  premium
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حمایت هــای اجتماعــی بــرای تمامــی کارگــران بــرای حصــول اطمینــان از حمایت هــای 
ــان  ــرای کارفرمای ــه ب ــت عادالن ــای فعالی ــازی فض ــران و فراهم س ــرای کارگ ــی ب کاف
ضــروری اســت. بــه همیــن دلیــل، اقداماتــی موردنیــاز اســت تــا بــرای تمامــی کارگــران، 
 ،OECD ــران، 2017؛ ــوا و دیگ ــد،2017؛ اِسپاس ــا )یوروفان ــران خویش فرم ــه کارگ ازجمل
2016(، کــه ازنظــر اقتصــادی وابســته هســتند )آیشهورســت و دیگــران، 2013( و کارگــران 
بــا کارفرمایــان متعــدد، پوشــش تأمیــن اجتماعــی از طریــق ســازوکارهای منطبــق توســعه 
ــرای  ــی ب ــا حــذف آســتانه های حداقل ــد. ایــن مســئله بایســتی شــامل پاییــن آوردن ی یاب
 ،ILO( ــد ــد باش ــا درآم ــاعات کاری ی ــب وکار، س ــم کس ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــق بیم ح
2016b(. ایــن اقدامــات بایــد انســجام نهــادی را تضمیــن کنــد، از تجزیــه جلوگیــری کنــد، 

ــان متعــدد  ــا کارفرمای ــا اســتفاده از ســازوکارهایی موجــب تســهیل پوشــِش کارگــران ب ب
ــد.  ــن کن ــوق را تضمی ــرری اســتحقاقی و حق ــال مق ــت انتق شــود و قابلی

ساده سازی رویه های اداری و تضمین توافقات مالی منطبق، مهار و استفاده از فنّاوری 
دیجیتال 

ــتلزامات  ــا و اس ــازی رویه ه ــد ساده س ــال نیازمن ــای دیجیت ــران در پلتفرم ه ــش کارگ پوش
ــای  ــوه نوآوری ه ــت بالق ــتفاده از ظرفی ــار و اس ــن مه ــی و اداری و همچنی ــرایط مال و ش
دیجیتــال بــرای توســعه ســازوکارهای مالــی و مدیریــت تطبیــق یافتــه اســت. ایــن امــر 
ــازوکار های  ــد: س ــرار گرفتن ــث ق ــاال موردبح ــه در ب ــد ک ــواردی باش ــامل م ــد ش می توان
ســاده پرداخــت حــق بیمــه و مالیــات، تســهیل دسترســی الکترونیکــی بــه رویه هــای اداری 
ــت  ــه ثاب ــق بیم ــتفاده از ح ــه، اس ــق بیم ــول ح ــر وص ــدی منعطف ت ــات، زمان بن و اطالع
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــازوکار هایی ب ــعه س ــه و توس ــق بیم ــترده ح ــته بندی های گس ــا دس ی
ــتفاده از  ــال اس ــتخدامی، به عنوان مث ــط اس ــفاف رواب ــر ش ــا غی ــده ی ــای پیچی وضعیت ه

توافقــات تأمیــن مالــی جایگزیــن.
 فرآینــد پرداخــت و ثبت نــام نیــز می توانــد بــا ایجــاد رویه هــای الکترونیکــی 
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ــک اپلیکیشــن  ــد ی ــه می توانن ــر در اروگوئ ــدگان اوبِ ــال رانن ساده ســازی شــود. به عنوان مث
ــد کــه به طــور خــودکار حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی آن هــا را  ــود کنن تلفــن همــراه دانل
کســر می کنــد )BPS اروگوئــه، 2017؛ ILO و OECD، 2018(. به طــور مشــابهی در 
مالــزی و اندونــزی، راننــدگان تاکســی و اوبــر یــا ِگــَرب1 می تواننــد به صــورت آنالیــن در 
ــد و پیش پرداخــت ســاالنه خــود را انجــام  ــام کنن طرح هــای جراحــت ناشــی از کار ثبت ن
دهنــد )اســماعیل2، 2017؛ سوســانتو3، 2017(. در اســتونی، لیتوانــی و ســوئد، راننــدگان اوبر 
می تواننــد از اوبــر بخواهنــد کــه از طــرف آنــان کرایــه و دیگــر اطالعــات آنــان را مســتقیمًا 
در اختیــار مســئولین مالیاتــی بگذارنــد. ایــن کار پرداخــت مالیــات بــرای راننــدگان و وصول 
مالیــات را بــرای مســئولین مالیاتــی تســهیل می کنــد )اوبـِـر، 2018(. ســازوکارهای پرداخــت 
ــرد و از  ــتفاده ک ــی اس ــن اجتماع ــرای تأمی ــوان ب ــت را می ت ــده ازاین دس ــازی ش ساده س

ایــن طریــق پوشــش تأمیــن اجتماعــی کارگــران را هــم تضمیــن کــرد. 
ــش  ــد نق ــری می توانن ــای کارگ ــل تعاونی ه ــطه هایی از قبی ــن، واس ــر ای ــالوه ب  ع
ــای  ــال در پلتفرم ه ــراِن فع ــرای کارگ ــی ب ــن اجتماع ــش تأمی ــهیل پوش ــی در تس مهم
ــه در آن  ــرم4« ک ــی پلتف ــی گرای ــا »تعاون ــه ب ــژه در رابط ــد، به وی ــا کنن ــال ایف دیجیت
ــرای  ــی ب ــد، الگوی ــت می کنن ــال فعالی ــای دیجیت ــه در پلتفرم ه ــران ک ــای کارگ تعاونی ه
ــی را  ــای اجتماع ــه حمایت ه ــی ب ــازند و دسترس ــم  س ــران فراه ــوق کارگ ــت حق تقوی

ــولتز، 2016(.  ــد )ش ــهیل  کنن تس

ایجاد سازوکار های هماهنگی برای تضمین پوشش کافی در خصوص ترتیبات بین مرزی

بخــش اعظمــی از کار فراهم شــده در پلتفرم هــای دیجیتــال شــامل نقش آفرینانــی 
می شــود کــه ســاکن کشــورها و مناطــق مختلفــی هســتند. بــرای فراهم ســازی پوشــش 

1. Grab
2.  Ismail
3.  Susanto
4.  platform cooperatism
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ــاختن  ــن س ــال، روش ــای دیجیت ــران در پلتفرم ه ــرای کارگ ــی ب ــی کاف ــن اجتماع تأمی
ــا در  ــن حمایت ه ــرای تضمی ــروری ب ــری ض ــرا، ام ــن قابل اج ــادی و قوانی ــات نه ترتیب

ــود. ــی می ش ــرزی تلق ــن م ــای بی ــوص قرارداده خص
ــا  ــی ی ــل تاکس ــوند )از قبی ــه می ش ــی ارائ ــورت محل ــه به ص ــی ک ــورد خدمات  در م
خدمــات رانندگــی کــه از طریــق پلتفرم هــای دیجیتــال( دولــت و دیگــر مقامــات دولتــی 
مســئولیت دارنــد تــا تضمیــن کننــد کــه قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی مربوطــه به طــور 
ــه  ــت ب ــه دول ــال در اروگوئ ــوند. به عنوان مث ــرا می ش ــده و اج ــه کار گرفته ش ــب ب مناس
اوبِــر و شــرکت های مشــابه تنهــا بــا ایــن شــرط اجــازه فعالیــت داده اســت کــه پوشــش 
اجبــاری تأمیــن اجتماعــی را بــرای همــه راننــدگان )شــامل کســانی کــه از طریــق اوبــر 
و دیگــر پلتفرم هــا فعالیــت می کننــد( تضمیــن کننــد و پوشــش را از طریــق یــک 
اپلیکیشــن الکترونیــک مرســوم تســهیل کنــد. ایــن اپلیکیشــن بایســتی بــر اســاس تجربــه  
ــب وکارهای  ــرای کس ــات ب ــه و مالی ــق بیم ــول ح ــده وص ــازی ش ــازوکار های ساده س س
خــرد و افــراد خویش فرمــا طراحــی شــده باشــد )همــان مونوتریبوتــو کــه در بــاال بــه آن 

 .)2017 ،BPS( )ــد ــاره ش اش
 در مــورد پلتفرم هــای جمعــی وضعیــت ممکــن اســت پیچیده تــر باشــد زیــرا متقاضیــان 
پلتفرم هــا و کارگــران ممکــن اســت در کشــورهای مختلف ســاکن باشــند )رانــی و دیگران، 
ــن  ــن کار و تأمی ــن قوانی ــرای هماهنگــی در جهــت تعیی 2018(. ســازوکار های مناســب ب
ــن  ــرای تضمی ــر ســازوکارهایی ب ــان از اجــرای مؤث اجتماعــی قابل اجــرا و حصــول اطمین
ــف  ــواع مختل ــرای ان ــه ب ــرایطی عادالن ــاد ش ــران و ایج ــی از کارگ ــای اجتماع حمایت ه
ــای  ــن، تالش ه ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــم« الزم هس ــد« و »قدی ــاد »جدی ــتغال در اقتص اش
ــه  ــورهایی ک ــر در کش ــی مؤث ــای اجتماع ــای حمایت ه ــاد نظام ه ــد در ایج ــتری بای بیش
ایــن مــوارد هنــوز در مراحــل اولیــه خــود هســتند صــورت گیــرد تــا پوشــش توســعه پیــدا 

کنــد و مزایــای کافــی نیــز تضمیــن شــود. 
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4. تقویت سازوکار های مبتنی بر مالیات برای تضمین کف حمایت های 
اجتماعی برای همه

تقویــت نظام هــای حمایــت اجتماعــی بــرای پاســخ بهتــر بــه چالش هــای آینــده 
نیازمنــد ترکیــب ســازوکار های حمایت هــای اجتماعــی مختلفــی اســت کــه بــه شــیوه ای 
ــا  ــم ب ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــوند، البت ــوط می ش ــت مرب ــا اقام ــتغال ی ــه اش ــه ب بهین
ــا حــق  ــات ی ــق مالی ــی کــه از طری ــرای تأمیــن مال به کارگیــری ســازوکار های مناســب ب
ــر  ــی غی ــای اجتماع ــای حمایت ه ــت. طرح ه ــر اس ــتند امکان پذی ــترس هس ــه در دس بیم
ــه  ــا توصیه نام ــق ب ــوند، مطاب ــی می ش ــن مال ــی تأمی ــات عموم ــا مالی ــه ب ــارکتی ک مش
ــرای کاهــش شــکاف ها در  کــف حمایت هــای اجتماعــی 20121 )شــماره 202( کلیــدی ب
پوشــش هســتند و حداقــِل ســطح پایــه ای از حمایت هــا را بــرای همــه تضمیــن می کننــد.

4.1 برقراری کف حمایت های اجتماعی در نظام های حمایت اجتماعی

ــانی  ــش کس ــرای پوش ــدی ب ــارکتی کلی ــر مش ــی غی ــای اجتماع ــای حمایت ه طرح ه
ــارکتی  ــای مش ــط طرح ه ــی توس ــش کاف ــا پوش ــتند ی ــش نیس ــت پوش ــه تح ــتند ک هس
ــاِت مشــارکتی ممکــن اســت  ــر مالی ــای مبتنــی ب ــال مزای ــد. به عنوان مث دریافــت نمی کنن
ــکال  ــران در اَش ــرای کارگ ــی را ب ــای اجتماع ــش حمایت ه ــود در پوش ــکاف های موج ش
ــواده  ــودک و خان ــای ک ــوزه مزای ــا در ح ــران خویش فرم ــتغال و کارگ ــتاندارد اش غیراس
)هماننــد اســترالیا، بوتســوانا و مغولســتان(، مزایــای نقــدی دوره بــارداری )هماننــد اســترالیا، 
مغولســتان و نیوزیلنــد( و مزایــای ازکارافتادگــی )هماننــد بولیــوی، ایســلند و نامیبیــا( را از 
ــی  ــتگی اجتماع ــی بازنشس ــای همگان ــراری طرح ه ــن برق ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــان بردارن می
غیــر مشــارکتی بــرای ســالمندان می توانــد روشــی باشــد بــرای تضمیــن حداقــل 
ــکال  ــابق( در اَش ــران )س ــرای کارگ ــری ب ــن پی ــا در س ــه ای از حمایت ه ــطحی پای س
ــوانا،  ــوی، بوتس ــون بولی ــورها همچ ــی کش ــی. برخ ــتغال و خویش فرمای ــتاندارد اش غیراس

1.  Social Protection Floors Recommendation (No. 202)
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دانمــارک، لســوتو، نامیبیــا، ســوئد، تیمــور شــرقی و زنگبــار مســتمری های همگانــی بــرای 
ــد  ــه می توانن ــازند ک ــم می س ــا را فراه ــه ای از حمایت ه ــوان ســطحی پای ــالمندان به عن س
ــرای کســانی  ــل شــوند. کشــورهای دیگــر ب ــا طرح هــای بازنشســتگی مشــارکتی تکمی ب
کــه بــه حداقلــی از درآمــد دســت نیافته انــد )هماننــد الجزیــره، شــیلی، آفریقــای جنوبــی 
ــی  ــرری اســتحقاقی کاف ــی مق ــه اجتماع ــه در طــرح بیم ــرای کســانی ک ــا ب ــام( ی و ویتن
جمــع نکرده انــد )هماننــد ارمنســتان، مصــر، نــروژ و تایلنــد( طرح هــای بازنشســتگی غیــر 
مشــارکتی فراهــم می ســازند )2017a ،ILO(. در حــوزه حمایت هــای بهداشــت و ســالمت، 
منابــع حاصــل از مالیات هــای عمومــی در تأمیــن مالــی خدمــات بهداشــت و ســالمت ملــی 
ــرای  ــژه ب ــا، به وی ــق بیمه ه ــه ح ــه ب ــاص یاران ــا اختص ــتان( ی ــا انگلس ــادا ی ــد کان )همانن
طرح هــای بیمــه اجتماعــی بــرای افــراد کم درآمــد )هماننــد اتریــش یــا آلمــان( یــا افــراد 

 .)2014a ،ILO( عناصــری ضــروری هســتند )ــا خــارج از اقتصــاد رســمی )غن
 کشــورهای زیــادی ازجملــه برزیــل، ِکیــپ ورد، چیــن و تایلنــد از طریــق ترکیبــی از 
ــاًل از  ــه قب ــود را ک ــت خ ــی از جمعی ــارکتی، گروه های ــر مش ــارکتی و غی ــای مش برنامه ه
حمایتــی برخــوردار نبودنــد تحــت پوشــش قــرار داده انــد )ILO، در دســت انتشــار(. ترکیبــی 
ــای  ــف حمایت ه ــراری ک ــرای برق ــدی ب ــی، کلی ــن مال ــع تأمی ــف و مناب از عناصــر مختل
ــه  ــت اســت ک ــری از حمای ــن هرچــه بیشــتر ســطوح باالت اجتماعــی مســتحکم و تضمی
پایــداری اقتصــادی و مالــی را بــا توجــه کافــی بــه برابــری و عدالــت اجتماعــی تضمیــن 
می کنــد. چنیــن رویکــردی پتانســیل تقویــت یــک قــرارداد اجتماعــی را دارد کــه تقســیم 
 ،ILO( ــازد ــر می س ــی را امکان پذی ــف جمعیت ــای مختل ــان گروه ه ــع می ریســک و بازتوزی

 .)2016 b
ــوردار  ــان برخ ــرای زن ــژه ای ب ــت وی ــی از اهمی ــای اجتماع ــف حمایت ه ــراری ک  برق
اســت. زنــان اغلــب در خویش فرمایــی و برخــی از اَشــکال اشــتغال غیراســتاندارد اشــتغال 
ــری  ــال کمت ــد و احتم ــور دارن ــادی حض ــبت زی ــه نس ــی ب ــت و موقت ــه کار پاره وق ازجمل
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وجــود دارد کــه تحــت پوشــش بیمــه اجتماعــی باشــند و ســوابق بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
بــرای خــود جمــع آوری کــرده باشــند )2018c ،ILO؛ تســیر و دیگــران، 2013(. برنامه هــای 
ــی  ــتگی اجتماع ــای بازنشس ــل برنامه ه ــارکتی )از قبی ــر مش ــی غی ــای اجتماع حمایت ه
همگانــی در بولیــوی، جمهــوری موریــس، نامیبیــا، نپــال و تیمــور شــرقی( دسترســی زنــان 
ــب  ــا اغل ــطوح مزای ــه س ــد ، اگرچ ــن کرده ان ــی را تضمی ــای اجتماع ــی حمایت ه ــه برخ ب
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش نمی ده ــی را پوش ــک های اجتماع ــی ریس ــت و تمام ــن اس پایی
مزایــای غیــر مشــارکتی کــه به صــورت خانوارمحــور فراهــم می شــوند )مثــل بســیاری از 
طرح هــای فقــر محــور( ممکــن اســت فایــده ای بــرای زنــان دربــر نداشــته باشــند. بنابرایــن 
ــه ای از  ــطوح پای ــط س ــارکتی فق ــر مش ــای غی ــته از مزای ــن دس ــه ای ــل، ازآنجایی ک دالی
ــت  ــد، تقوی ــم می کنن ــتند( را فراه ــز هس ــیار ناچی ــوارد بس ــی م ــه در برخ ــا )ک حمایت ه
ســازوکار های بیمــه اجتماعــی بــرای تضمیــن ســطوح کافــی حمایت هــا ضــروری اســت 
)2016c ،2017 a ،ILO(. بــرای دســتیابی بــه ســطوحی کافــی از حمایت هــای اجتماعــی 
بــرای زنــان، هــر دو نــوع ســازوکار )غیــر مشــارکتی و مشــارکتی( بایــد به طــور دقیــق بــا 
توجــه بــه جنســیت تقویــت شــوند. ازایــن رو اقدامــات توصیف شــده در بــاال بــرای بهبــود 
ــروری  ــران ض ــف کارگ ــته بندی های مختل ــرای دس ــی ب ــای اجتماع ــش حمایت ه پوش

هســتند. 

4.2 درآمد پایه همگانی – راه حلی مناسب؟

بحــث در مــورد آینــده کار، موجــِب احیــای بحثــی دیگــر در خصــوص درآمــد پایــه همگانی 
)UBI( به عنــوان راه حلــی محتمــل بــرای جلوگیــری از افزایــش ناامنــی درآمــدی و شــغلی 
ــون1، 2015؛  ــت َ)اتکینس ــده اس ــتغال ش ــوِل کار و اش ــال تح ــاِت در ح ــن ترتیب و همچنی

1.  Atkinson
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اســتندینگ1 ، 2017؛ اِســترن2 و ِکراویتــز3، 2016؛ فــن پاریــس4 و َونِدربــورت5، 2017(. 
 برخــی ناظــران عقیــده دارنــد کــه UBI به عنــوان یــک مقــرری اســتحقاقی منظــم، 
بــدون پیش شــرط و همگانــی مانعــی در برابــر آینــده  بــدون شــغل خواهــد بــود و به طــور 
هم زمــان بــا ایجــاد اوقاتــی بــرای افــراد جهــت مشــارکت در کارهــای معنــی دار و بــدون 
چشمداشــت مالــی موجــب می شــود تــا کرامــت آنــان را حفــظ شــود امــا از طرفــی هــم 
ــود  ــتمزد می ش ــه دس ــوط ب ــرات مرب ــان در مذاک ــی آن ــدرت چانه زن ــش ق ــث افزای باع

ــی6 و دیگــران، 2013؛ رایــت7، 2002(.  )هیل
ــود  ــنهادی UBI وج ــای پیش ــوع در طرح ه ــیعی از تن ــتره وس ــه گس ــود اینک  بااین وج
دارد کــه در حــال حاضــر موردبحــث هســتند، درک هــای بســیار گوناگونــی در مــورد اهداف 
و طراحــی یــک UBI محتمــل وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه در ســطوح مزایای پیشــنهادی 
شــامل دریافت کننــدگان بالقــوه، هزینه هــا و ســازوکارهای تأمیــن مالــی، ترتیبــات اداری، 
مزایــا و خدماتــی کــه چنیــن درآمــدی )UBI( جایگزیــن آن هــا خواهــد شــد و همچنیــن 
ــد  ــز همانن ــان UBI نی ــف حامی ــود. طی ــی می ش ــادی و اجتماع ــی اقتص ــرات تخمین تأثی
ــه  ــرد کــه ب ــر می گی گســتره طرح هــای پیشــنهادی آن گوناگــون اســت و کســانی را درب
دنبــال توانمندســازی افــراد بــرای زندگــی آزادانــه هســتند و یــا آن هایــی کــه بــه دنبــال 
جایگزینــی نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی بــا یــک شــبکه حمایتــی حداقلــی هســتند.

ــت  ــدن UBI و ظرفی ــی ش ــی عمل ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــکان اقتص ــدان، ام  منتق
ــورهای  ــژه در کش ــد، به وی ــؤال می برن ــر س ــری را زی ــر و نابراب ــش فق ــرای کاه آن ب
ــه کار کــردن وابســته بشــده و ایــن  ــر مــردم ب درحال توســعه کــه در آن هــا معیشــت اکث

1.  Standing
2.  Stern
3.  Kravitz
4.  Van Parijs
5.  Vanderborght
6.  Healy
7.  Wright
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ــل، 2017،  ــازمان مل ــت )2017f ،ILO؛ OECD، 2017؛ س ــد داش ــه خواه ــت ادام وضعی
پیاچــاد1، 2016(. نگرانی هایــی بیــان شــده اســت کــه تــدارک یــک UBI ممکــن اســت 
ــوب و  ــتمزدهای مطل ــردن دس ــم ک ــه فراه ــود ک ــی خ ــئولیت اصل ــان از مس کارفرمای
ــن داشــتن انعطــاف عمــل دور  ــی و همچنی ــا دســتمزد حداقل ــات آن هــا در رابطــه ب الزام
ــی  ــه جدای ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــن نگران ــن، ای ــر ای ــالوه ب ــوس2، 2007(. ع ــد )راونت کن
ــای کار  ــی ممکــن اســت انگیزه ه ــیوه رادیکال ــن ش ــه چنی ــتغال ب ــدی از اش ــت درآم امنی
ــن  ــرای تضمی ــا ممکــن اســت ب ــرد )بِرگمــن، 2004( و ســطوح مزای ــن بب کــردن را از بی
اســتاندارد مطلوبــی از زندگــی کافــی نباشــند. برخــی منتقــدان بیــان می کننــد کــه هزینــه 
بــاالی UBI ممکــن اســت جایگزیــن دیگــر اولویت هــای مخــارج دولتــی شــامل خدمــات 
عمومــی شــود )OECD، 2017؛ بــراون3 و ایِمــرول4، 2018؛ صنــدوق جهانــی پــول، 2017(. 
ــاس  ــچ اس ــد، هی ــنهاد می کنن ــی از UBI را پیش ــیار نازل ــطح بس ــه س ــی ک  طرح های
ــام  ــن، انج ــد. بنابرای ــه نمی کنن ــده ارائ ــی در آین ــرارداد اجتماع ــک ق ــرای ی ــداری ب پای
 UBI ــت ــی ظرفی ــا ارزیاب ــت ت ــاز اس ــتی نی ــنهادی سیاس ــای پیش ــق طرح ه ــل دقی تحلی
ــای  ــی پیامده ــه و بررس ــرای هم ــدی ب ــت درآم ــه ای از امنی ــطح پای ــِن س ــرای تضمی ب

ــود. ــام ش ــه انج ــرای جامع ــیع تر آن ب وس

4.3 تضمین تأمین مالی پایدار و عادالنه از طریق اخذ مالیات های عمومی و دیگر منابع تأمین مالی

بســیاری از ناظــران توافــق دارنــد کــه در پرتــو تقاضاهــای بیشــتر از نظــام حمایت هــای 
ــکاری و ســالمندِی جمعیــت  ــر بی ــه از ســطوح محتمــل باالت اجتماعــی کــه نشــات گرفت
بــه همــراه فرســایش ممکــِن پرداخــت حــق بیمــه بــرای بیمــه اجتماعــی، تأکیــد بیشــتری 

ــرد. ــی نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی صــورت گی ــن مال ــر تأمی بایســتی ب

1.  Piachaud
2.  Raventós
3.  Browne
4.  Immervoll
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 امــا در خصــوص نحــوه دســتیابی بــه ایــن هــدف توافــق اندکــی بیــن صاحب نظــران 
ــِی نظام هــای  ــن مال ــرای تأمی ــازاد ب ــع م ــد کــه مناب وجــود دارد. برخــی ناظــران امیدوارن
ــا و دیگــر  ــران( ربات ه ــات از )کارب ــذ مالی ــق اخ ــد از طری ــای اجتماعــی می توان حمایت ه
ــیم  ــه تقس ــد ب ــد می توان ــن رون ــود. ای ــام ش ــرمایه انج ــی از س ــا به طورکل ــا1 ی فّناوری ه
ــی  ــد )a ،ILO 2018(. برخ ــک کن ــت کم ــان جمعی ــره وری در می ــای به ــترده تر مزای گس
ــوند  ــن می ش ــار کرب ــب انتش ــه موج ــی ک ــد فرایندهای ــران معتقدن ــر از صاحب نظ دیگ
ــر  ــواع دیگ ــا ان ــات و ی ــه از مالی ــه وضــِع این گون ــوند چراک ــات ش بایســتی مشــمول مالی
مالیات هــاِی حامــی محیط زیســت می تواننــد باعــث ایجــاد منابــع مــازاد درآمــد را شــوند.

 امــا مســئله ای کــه از شــفافیت کافــی در ایــن خصــوص برخــورد نیســت ایــن اســت 
کــه آیــا دولت هــا می تواننــد رونــد اخــذ مالیــات از صاحبــان ربات هــا و صاحبــان ســرمایه 
ــن کار  ــده ای ــد از عه ــه می توانن ــت، چگون ــت اس ــخ مثب ــر پاس ــند و اگ ــود ببخش را بهب
برآینــد، تــا از منابــع به دســت آمده از ایــن طریــق، بــرای حمایت هــای اجتماعــی در بســتر 
اقتصــاد جهانــی و رقابــت مالیاتــی اســتفاده کننــد. دولت هــا در حــال حاضــر نیــز در رابطــه 
ــال(  ــاد دیجیت ــال در اقتص ــرکت های فع ــژه از ش ــرکت ها )به وی ــات از ش ــذ مالی ــا اخ ب
ــدارِی  ــِن پای ــرای تضمی ــا، ب ــر این ه ــالوه ب ــتند و ع ــه هس ــی مواج ــای بزرگ ــا چالش ه ب
یــک پایــگاه اندوختــه گــذاری منســجم بــرای نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی و دیگــر 
ــرد.  ــورت گی ــتی ص ــی بایس ــای بین الملل ــا و هماهنگی ه ــه، تالش ه ــای هزین اولویت ه

 طرح های پیشنهادی دیگر برای توسعه فضای مالی شامل موارد زیر است:
اولویت بنــدی مجــدد هزینه هــای عمومــی، گســترش پایــه مالیاتــی، افزایــش مالیــات 
بــر دارایــی، افزایــش مالیــات بــر مصــرف بــه شــیوه ای غیــر نزولــی از قبیــل مالیــات بــر 
تنباکــو، الــکل و کاالهــای لوکــس، کاهــش یارانه هــای ســوخت، ایجــاد محدودیــت بــرای 
ــاعدتر )2017a ،ILO؛  ــاد کالن مس ــت های اقتص ــی و سیاس ــی غیرقانون ــای مال جریان ه

ــئله  ــد، مس ــه ان ــران را گرقت ــای کارگ ــا ج ــینها و رباته ــادی از ماش ــداد زی ــوژی تع ــم و تکنول ــرفت عل ــا پیش 1.  ب
ــر!  ــا خی ــد ی ــذ میش ــات اخ ــاتها مالی ــل انس ــا مث ــا رباته ــاینها ی ــن مش ــا از ی ــه آی اینجاســت ک
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ــادر باشــند  ــر بایســتی ق ــی مؤثرت ــز1 و دیگــران، 2017(. درحالی کــه نظام هــای مالیات اُریت
تــا تأمیــن مالــی کافــی و پایــدار بــرای مزایــای مبتنــی بــر مالیــات را تضمیــن کننــد، ایــن 
ــان نقــش مهــم خــود را  احتمــال هــم وجــود دارد کــه حــق بیمه هــای اجتماعــی همچن

ــد.  ــظ کنن ــی حف ــای اجتماع ــای حمایت ه ــی نظام ه ــن مال ــع تأمی ــوان منب به عن
 ارائــه خدمــات خصوصــی2 می توانــد نقــش خــاص خــود را به عنــوان مکملــی بــرای 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــد. نکت ــظ کن ــان حف ــی همچن نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی عموم
ــتگی در  ــای بازنشس ــازی طرح ه ــه خصوصی س ــه تجرب ــت ک ــن اس ــوص ای ــن خص در ای
دهه هــای 1980 و 1990 انتظاراتــی کــه از آن ازلحــاظ کاهــش هزینه هــای مالــی، 
ــبهه هایی  ــن ُش ــرد، بنابرای ــرآورده نک ــت را ب ــی می رف ــش کارای ــش و افزای ــعه پوش توس
 ،ILO( .ــد ــود آم ــه وج ــی ب ــات خصوص ــه خدم ــترده تِر ارائ ــش گس ــورد نق ــدی در م ج
ــق  ــه از طری ــی ک ــات عموم ــه خدم ــر ارائ ــش مؤث ــل، نق ــن دلی 2017a؛ 2018a(. بنابرای

ترکیبــی از مالیات هــا و حــق بیمــه تأمیــن مالــی می شــود، ظرفیــت بیشــتری در تضمیــن 
ــر  ــگان ب ــرای هم ــادی ب ــی و اقتص ــداری اجتماع ــا پای ــی ب ــی کاف ــای اجتماع حمایت ه
اســاس اصــول تقســیم ریســک، برابــری و انســجام دارد و باعــث تقویــت قــرارداد اجتماعی 

 .)2018a 2016؛b ،ILO( تقویــت می شــود

1.  Ortiz
2.  Private provision
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5. نتیجه گیری: تضمین حمایت های اجتماعی همگانی برای آینده کار: راه 
پیش رو کدام است؟

تضمیــن حمایت هــای اجتماعــی بــرای آینــده کار مســتلزم کوچک تــر کــردن شــکاف های 
ــد  ــکال جدی ــه ظهــور اَش ــوط ب ــد مرب ــا زمینه هــای جدی ــق ب ــه پوشــش و تطبی ــوط ب مرب
ــای  ــه وضعیت ه ــش ب ــن واکن ــال و همچنی ــای دیجیت ــه کار در پلتفرم ه ــتغال، ازجمل اش
خــاص و نیازهــای چنیــن کارگرانــی اســت تــا از ایــن طریــق حــق دسترســی بــه تأمیــن 
ــای  ــون راه حل ه ــورها هم اکن ــیاری از کش ــد. بس ــق یاب ــگان تحق ــرای هم ــی ب اجتماع
ــود،  ــد. بااین وج ــه کار گرفته ان ــا ب ــن چالش ه ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــتی ب ــه سیاس نوآوران
هنــوز هــم کارهــای بیشــتری می تــوان انجــام داد، درواقــع بایســتی انجــام داد تــا تناســب 

ــود.  ــن ش ــود تضمی ــداف خ ــا اه ــی ب ــای اجتماع ــای حمایت ه نظام ه
ــاق  ــمگیری در انطب ــت چش ــی ظرفی ــای اجتماع ــای حمایت ه ــت، نظام ه  در حقیق
ــم در  ــتی ه ــای سیاس ــی نوآوری ه ــد و برخ ــان داده ان ــود نش ــد از خ ــای جدی ــا چالش ه ب
ــه دهنــد کــه ممکــن  کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه می تواننــد درس هایــی ارائ
ــاوری  ــد )ILO، 2016، 2017(. فّن ــک کنن ــی کم ــن انطباق های ــزش چنی ــه انگی ــت ب اس
ــرای تســهیل  ــد ب ــات تلفــن همــراه می توانن ــال و خدم ــد شــامل پلتفرم هــای دیجیت جدی
دسترســی بــه گروه هــای مختلفــی از کارگــران و کارفرمایــان حتــی در نواحــی روســتایی 
بــه کار گرفتــه شــوند و باعــث بهبــود حمایــت از آن هــا در اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال 

ــوند. ــال ش ــای دیجیت ــه در پلتفرم ه ازجمل
ــر مشــارکتی  ــه برنامه هــا و طرح هــای مشــارکتی و غی  حمایت هــای اجتماعــی ازجمل
جزئــی مهــم از کار مناســب و آبرومنــد را تشــکیل می دهــد، زیــرا ای دســته از حمایت هــا 
ــا  ــد. ام ــک می کنن ــیتی کم ــری جنس ــه نابراب ــری، ازجمل ــروز نابراب ــر و ب ــش فق ــه کاه ب
ــی  ــای اجتماع ــش حمایت ه ــت پوش ــوز تح ــان هن ــت جه ــمگیری از جمعی ــبت چش نس
کافــی نیســتند یــا اصــاًل تحــت پوشــش ایــن حمایــت قــرار ندارنــد. ایــن مســئله باعــث 
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ــیب پذیر  ــان آس ــر زندگی ش ــی در سراس ــک های اجتماع ــر ریس ــا در براب ــا آن ه ــده ت ش
ــتی و  ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــدی و دسترس ــت درآم ــا امنی ــه ب ــژه در رابط ــوند، به وی ش
ــار  ــت در کن ــی از جمعی ــش بزرگ ــان بخ ــده در می ــی فزاین ــد بی ثبات ــن رون ــی. ای درمان
دغدغه هــای مربــوط بــه مشــاغل غیررســمی و نابرابــرِی فزاینــده بــه بحث هــای مرتبــط 
ــد  ــای جدی ــت. درحالی کــه چالش ه ــی دامــن زده اس ــای اجتماع بــا آینــده حمایت ه
ــی  ــای مل ــًا نظام ه ــای کار، مخصوص ــر کل دنی ــت ب ــن اس ــش رو ممک ــال های پی در س
حمایت هــای اجتماعــی تأثیــر بگذارنــد، بــدون شــک، مســئله کار بــرای معیشــت و رفــاه 

ــود.  فــردی افــراد همچنــان ازجملــه مســائل مهــم خواهــد ب
 بــا شناســایی چالش هــای پیــش روی کارگــران در اشــتغال غیراســتاندارد و کارگــران 
ــات  ــه حمایت هــای اجتماعــی، کشــورها اقدام ــرای دسترســی ب ــالش ب ــا در ت خویش فرم
ــتی  ــات سیاس ــته اول اقدام ــد. دس ــا انجــام داده ان ــن حمایت ه ــعه ای ــرای توس ــی ب مختلف
ــا  ــذف ی ــا ح ــژه ب ــود، به وی ــی می ش ــای اجتماع ــای حمایت ه ــق نظام ه ــامل تطبی ش
ــا طــول  ــد، ســاعات کاری ی ــل درآم ــا حداق ــط ب ــی مرتب ــن آوردن آســتانه های حداقل پایی
ــای  ــه دوره ه ــه ب ــا توج ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــردن نظام ه ــف ک ــتغال؛ منعط دوره اش
منقطــع پرداخــت حــق بیمه؛بهبــود قابلیــت انتقــال مقــرری اســتحقاقی و تضمیــن ســطوح 
مزایــای حداقلــی مؤثــر بــرای بهتــر شــدن پوشــش کارگــران غیراســتاندارد و خویش فرمــا. 
هــدف دســته دوم از سیاســت ها تضمیــن ســطح پایــه ای از حمایت هــا بــرای همــه افــراد 
ــا غیــر  جامعــه اســت کــه از طریــق ترکیــب اجــزای حمایت هــای اجتماعــی مشــارکتی ب

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــای اجتماع ــف حمایت ه ــن ک ــرای تضمی ــارکتی ب مش
شخصی سازی شــده  ترتیبــات  و   UBI بــرای  پیشــنهادی  طرح هــای  اگرچــه   
ــتغاِل در  ــات کار و اش ــاغل و ترتیب ــن در مش ــای ممک ــدودی اختالل ه ــا ح ــد ت می توانن
ــوازن  ــورد ت ــی در م ــش هایی اساس ــا پرس ــن طرح ه ــازند، ای ــرف س ــر را برط ــال تغیی ح
بیــن نیازهــای اجتماعــی و آزادی هــای فــردی، معنــای کار در زندگــی افــراد و همچنیــن 
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ــا پرداخــت حــق  ــه مســئولیت ها بیــن کارفرمایــان و کارگــران در رابطــه ب تقســیم عادالن
ــد.  ــود می آورن ــه وج ــی ب ــن اجتماع ــه تأمی بیم

ــد  ــی بای ــی فعل ــای اجتماع ــای حمایت ه ــه نظام ه ــت ک ــن اس ــود، روش  بااین وج
تقویــت شــوند و تطبیــق داده شــوند تــا بــر اســاس اصــول تقســیم ریســک و برابــری در 
تأمیــن مالــی و مزایــا بــه نحــو مقتضــی بــه چالش هــای جهــان کار رســیدگی کننــد تــا 
ــان  ــت اجتماعــی همچن ــرای انســجام و عدال ــزاری ب ــوان اب حمایت هــای اجتماعــی به عن
ارائــه شــوند. اصولــی کــه در بــاال ترســیم شــدند )همگانــی بــودن حمایت هــا و در دســترس 
بــودن آن هــا، کافــی بــودن، قابل انتقــال بــودن، حکمرانــی مطلــوب و برابــری جنســیتی( 
ــای  ــای حمایت ه ــت نظام ه ــق و تقوی ــت تطبی ــی در جه ــرای اقدامات ــد راه را ب می توانن

اجتماعــی نشــان دهنــد. 
ــه شــامل کــف حمایت هــای اجتماعــی   ایجــاد نظام هــای حمایت هــای اجتماعــی ک
ــج  ــت تروی ــوند در جه ــگان می ش ــرای هم ــی ب ــطح مل ــا س ــب ب ــتحکم و متناس مس
نظام هــای اجتماعــی پایدارتــر و عادالنه تــر امــری اساســی تاقــی می شــود.در ایــن 
ــف  ــازوکار های مختل ــب س ــیل ترکی ــر پتانس ــماره ILO 202 ب ــه ش ــوص، توصیه نام خص
حمایت هــای اجتماعــی مرتبــط بــا اشــتغال یــا اقامــت بــا تأمیــن مالــی مناســب از طریــق 
مالیــات یــا حــق بیمــه تأکیــد دارد. گفتمــان اجتماعــی مؤثــر اســاس هرگونــه از اصالحــات 
اســت و ایــن گفتمــان دربرگیرنــده شــرکای اجتماعــی و نماینــدگان آنــان می شــود کــه در 

اَشــکال غیراســتاندارد اشــتغال و اقتصــاد غیررســمی مشــغول بــه کار هســتند. 
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واژگان و عبارات تخصصی

:Automated Benefits Applicationسازوکاردرخواست مزایای خودکار

:Contributing family workerاعضای مشاغل خانوادگی

:Day labourersکارگران روزمزد

:Dependent self-employmentخویش فرمایی وابسته

اداره یا آژانسی در ایاالت متحده که به عنوان کارفرما در 
زمینه اخذ مالیات و وصول حق بیمه برای کارگرانی که 

در شرکتهای مختلف مشغول به کارند فعالیت می کند

Employer of record:

بیمه بازنشستگی یا خدمات درمانی فراهم شده توسط 
کارفرما

Employer-provided health or
pension insurance:

مقرری استحقاقی. به هر نوع مقرری یا استحقاق قانونی 
اطالق می گردد که شخص متقاضی بر اساس ضوابط 

و مقرراِت مربوط احراز نماید، مانند استحقاق دریافت 
مستمری، بازنشستگی یا مقرری بیکاری و نظایر آن

Entitlement:

:Exclusion of coverageتعلیق پوشش

:Fixed-term contractsقراردادهای دائم

 نوعی قرارداد کاری است که بر پایه آن فرد یا
 شرکتی قول انجام کاری را برای یک کارفرما در ازای
 دست مزدی مشخص را می دهد. فریلنسر کسی است

 که سرویس ها یا خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به
کارفرما ارائه می کند

Freelancers:

-General System of Social Secuنظام عمومی تأمین اجتماعی
rity:

ILO توصیه نامه روابط شغلیILO Employment Relationship 
Recommendation:

:Interrupted careersمشاغل دارای وقفه

:In-work benefitsمزایای حین کار

:Labour mobilityتحرک نیروی انسانی
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 le régime de sécurité sociale desنظام تأمین اجتماعی هنرمندان و نویسندگاِن فرانسه
artistes-auteurs:

:Microenterprisesکسب وکارهای خرد

 Mutual Employers’ Insuranceصندوق بیمه مشترک کارفرمایان
Fund:

اشتغالی که در آن پرداخت دستمزد کارکنان به صورت 
ساعتی و بر اساس مبالغ از پیش تعیین شده صورت 

می گیرد

Non-salaried employment:

:Non-standard employmentاشتغال غیراستاندارد

:On-call workersکارگران گوش به زنگ

کارگرانی که در شرکت های برپایه تکنولوژی های 
نوظهور از قبیل اوبر یا لیفت کار می کنند. این شرکت ها 
با هدف رسیدگی فوری به تقاضای مصرف کنندگان در 

جهت فراهم سازی کاالها و خدمات ساخته شده اند

On-demand workers:

:Own-account workersکارگران خویش فرمای مستقل

مشاغلی که در آن متصدیان با قراردادهای واضح یا 
ضمنی کار می کنند و در قبال آن دستمزد پایه دریافت 
می کنند، این دستمزد به طور مستقیم وابسته به درآمد 
بخشی )بخش دولتی، تعاونی( که در آن کار می کنند 

نیست. دستمزد آن ها معموال به صورت روزانه یا ماهیانه 
پرداخت می شود و گاهًا به صورت حق کمسیون فروش، 

پاداش و یا به صورت غیر نقدی پرداخت می شود.

Paid employment jobs:

:Platform cooperatismتعاونی گرایی پلتفرم

حق بیمه.
وجهی که باید پیشاپیش پرداخت شود تا خدمات و 

غرامت های آینده مورد تعهد بیمۀ درمانی، شامل فرد 
بیمه شده و افراد تحت تکفل او گردد

Premium:

:Private provisionارائه خدمات خصوصی

:Proxy measuresمعیارهای کمکی/غیرمستقیم
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:Reporting-time payپرداخت در قبال مدت زمان حضور

:Risk poolingتقسیم ریسک

اشتغالی که در آن کارکنان حقوق/دستمزد ثابتی را 
دریافت می کنند.

Salaried employment:

:Social Protection Floorsکف حمایت های اجتماعی

-Social Security (Minimum Stanمعاهده )استانداردهای حداقلی( تأمین اجتماعی
dards) Convention:

:Tax and Customs Administrationاداره گمرک و مالیات

:Tax-financed mechanismsسازوکارهای مبتنی بر مالیات

اشتغال موقت از طریق آژانِس )بنگاه( استخدامی )کار 
پیمانکاری(

Temporary agency employment:

:Transitionانتقال

قراردادهای صفر ساعت. طبق این نوع قرارداد، پرسنل 
فقط در زمانی که به آن ها نیاز باشد در محل کار خود 

حاضر می شوند و به میزان تعداد ساعت کاریشان حقوق 
می گیرند. این نوع قرارداد کاری در بخش های مختلف 
ازجمله خدمات فروش، هتلداری، رستورانها، بخش های 

درمانی و آموزشی نیز بسته می شود.

zero-hour contracts:




