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مقدمه

حمایت  نظام های  اصالح  فرایند  از  بزرگی  بخش  اجتماعی  تأمین  نظام های  اصالح  امروزه 
اجتماعی را به خود اختصاص داده است. چالش های متعددی – شامل پیری جمعیت، رشد 
بازار کار غیررسمی و شکل گیری گونه های جدید اشتغال- منجر به گفت وگوهای عمومی 
و سیاستِی جالب توجه و اصالح نظام های ملی مستمری در بسیاری از کشورها شده است. 
الگوها )مدل ها( و فرایندهای اصالح، متنوع بوده و استانداردها و اصول ILO از مهم ترین 
مباحث در این میان بوده اند، هم در کشورهایی که دست به اصالح زده اند و هم در دیگر 

کشورهایی که گزینه های سیاستی متفاوتی را مدنظر قرار دادند.
در این چارچوب، سازمان بین المللی کار )ILO(، بخش حمایت های اجتماعی، برگزاری 
میزگردی را در دستور کار قرار داد تا دیدگاه و نظرهای سه گروه اصلی در این نظام ها را 
گردآوری کند: کارگران، کارفرمایان و دولت ها. این میزگرد سه جانبه درباره روندهای اصالح 
نظام بازنشستگی در روزهای 30 نوامبر تا 2 دسامبر و روز 4 دسامبر 2020 برگزار شد )روز 
3 دسامبر جلسه ای برگزار نشد(. به علت شیوع ویروس کووید 19 و محدودیت مسافرت و 
اجرای سیاست های قرنطیه در کشورها، این میزگرد به صورت مجازی و با حضور 13 کشور 

از 14 کشور دعوت شده برگزار شد. اهداف میزگرد عبارت بودند از:
تجربه کشورها  	 از  یادگیری  و  بازنشستگی  نظام  اصالحات  جهانِی  روندهای  مرور 

درخصوص طراحی، گسترش و اصالح نظام های بازنشستگی؛
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پرتو اصول  	 درباره گزینه های سیاستی و شیوه های اصالح در  نظر  تبادل  و  بحث 
ILO و شاخص های حداقلی؛

گروه  	 توسط  شده  مطرح  نکات  مهم ترین  جمعی(  )توافق/مرور  گذاردن  اشتراک 
کارفرمایان، گروه کارگران و گروه دولت.

در این میزگرد از هر کشور، نمایندگانی از فعاالن کارگری، کارفرمایی و همچنین برخی 
مدیران دولتی دعوت شده و به این ترتیب سه گروه کارشناسی تشکیل شد: گروه کارگری، 
گروه کارفرمایی و گروه دولت. سپس دایره حمایت های اجتماعِی ILO با همکاری شورای 
فعالیت های کارفرمایان و همچنین شورای فعالیت های کارگران، »پرسشنامه ساخت یافته ای« 
از  و  کرد  تنظیم  بازنشستگی  نظام های  درباره   ILO توسط  شده  توصیه  اصل   9 اساس  بر 
آن  به  پاسخ  در  را  مباحث خود  تا  میزگرد خواسته شد  در  کشورها/نمایندگان شرکت کننده 
پرسش های  درباره  شرکت کنندگان  از  یک  هر  نظر  ترتیب  این  به  کنند.  تنظیم  پرسشنامه 
مشخصی به دست می آمد که امکان طبقه بندی و نتیجه گیری فراهم می شد. به این منظور 
از شرکت کنندگان درخواست شد تا پاسخ های خود به پرسشنامه را پیش از برگزاری میزگرد 
ارسال کنند. همچنین درخواست شد هر یک از آنها یک سند روایی مختصر درباره موضوع های 

مهم نظام بازنشستگی کشور متبوع خود تهیه و پیش از برگزاری میزگرد ارسال کنند.
مرور گزارش نهایی این فرایند حکایت از آن دارد که در کنار یافته های حاصل از پرسشنامه 
این میزگرد، توجه و بازخوانِی 9 اصلی که مبنای تدوین پرسشنامه بوده می تواند ارزشمند و 
مفید باشد. زیرا این 9 اصل نه تنها پرسش هایی مطرح می کنند که در شناخت وضعیت کنونی 
»یک نظام حمایت های اجتماعی« پاسخ به آنها ضروری است بلکه و فراتر از آن می توانند در 
نقش »راهنمایی در زمان طراحی« به کار روند. به بیان دیگر، وقتی قواعد و اصولی به عنوان 
معیارهای ارزیابی و شناخت وضعیت ارائه می شوند، در واقع معیارها و پرسش هایی هستند 
که در زمان طراحی نظام نیز باید بدانها توجه داشت. از این رو می توان 9 اصل توصیه شده 
توسط ILO را به عنوان پرسش هایی قلمداد کرد که هم طراحان، هم مجریان و هم ناظران 
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نظام های حمایت اجتماعی باید به آنها پاسخ دهند.
آنچه در پی آمده به طور بسیار مختصر و فشرده )و البته برگفته از گزارش نهایی میزگرد 

سه جانبه یاده شده در باال( به معرفی این 9 اصل اختصاص دارد.

اصل 1: تحقق تدریجی پوشش همگانی

هدف کانونی این اصل شناسایی وضعیت پوشش و در نتیجه تضمین حق انسانِی »امنیت 
درآمدی« در دوران پیری برای همه افراد است. سیاست های ملی و چارچوب های قانونی باید 
همواره و به طور مستمر، گسترش پوشش را مدنظر داشته باشند تا به تدریج اطمینان حاصل 
شود که همه شهروندان جامعه به یک یا چند شیوه از امنیت  درآمدی در دوران پیری دسترسی 
دارند، هم در قانون و هم در واقعیت. با این وجود، موانع متعددی )قانونی، سازمانی، مالی و 

اجرایی( پیش روی دسترسی به حمایت های دوران پیری وجود دارد.
افراد مدنظر،  برای همه  تا پوشش همگانی  باید مداوم و مستمر رصد شوند  این موانع 
به یک واقعیت تبدیل شود. الزم به یادآوری و تأکید است که همگانی بودن در کشورهایی 
که به طور مؤثری سازوکارهای مشارکتی را با سازوکارهای غیرمشارکتی ترکیب کرده اند به 
دست آمده است. از طریق ترکیب این سازوکارها است که همه گروه های جمعیتی در نهایت 

می توانند در دوران پیری تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار گیرند.

اصل 2: انسجام اجتماعی و تأمین مالی جمعی )گروهی(

اطمینان از امنیت درآمدی در دوران پیری مستلزم تجهیز ابزارهای قوِی تأمین مالی است، 
اگر قرار است نظام مستمری ها پایدار بوده و بتواند سطوح کافی از حمایت ها را فراهم کند. بر 
اساس استانداردهای بین المللی تأمین اجتماعی، مزایا باید به صورت گروهی )جمعی( تأمین 
مالی شوند، خواه به شیوه مشارکتی یا غیرمشارکتی و یا ترکیبی از آنها؛ اما قاعده اصلی در 
باشند.  داشته  برعهده  را  مالی  منابع  از  نیمی  از  بیشتر  نباید  کارکنان  است که  آن  باره  این 
همچنین این استانداردها تصریح دارند که در زمان طراحِی شیوه تأمین مالی مستمری ها، باید 
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مفهوم انسجام اجتماعی را در نظر داشت؛ به این ترتیب که از تحمیل مشقت و دشواری به 
افراد کم بضاعت پرهیز کرد و همچنین شرایط اقتصادی گروه های جمعیتی تحت پوشش را 
نیز مدنظر قرار داد. به حتم، این عامل اهمیت برجسته ای در زمان وقوع بحران دارد، زمانی 
که آسیب پذیری تشدید می شود. با تعیین نرخ جایگزینی باالتر برای افراد کم درآمد می توان 
کارکرد بازتوزیعِی نظام حمایت های اجتماعی را تقویت کرد و به این ترتیب از زندگی سالم و 
شایسته برای همه مزایابگیران اطمینان داشت. بر این اساس، انسجام اجتماعی و همبستگی 
در تأمین مالی به توزیع منصفانه حق بیمه ها میان کارکنان و کارفرمایان داللت دارد همچنین 
میان افراد فعال و غیر فعال در اقتصاد، بین زنان و مردان، بین افراد با درآمد باال و افراد 
کم درآمد یا بدون درآمد و میان نسل های کنونی و آینده. بنابراین، مستمری های دوران پیری 
آسیب پذیر  اعضای  به سمت  بازتوزیع  با  اجتماعی هستند همچنین هم زمان  انسجام  نتیجه 

جامعه، راهی برای تقویت همبستگی اجتماعی هستند.

اصل 3: حق بهره مندی از مزایای کافی و قابل پیش بینی

سطوح مستمری در هر کشور باید همراه با کفایت باشد. اما چگونه می توان اصل کفایت را 
در عمل رعایت کرد؟ استانداردهای ILO توصیه می کند هر کشوری باید الیه ای از حمایت 
اجتماعی داشته باشد که دست کم یکی از شیوه های امنیت درآمدی را برای افراد پیر تضمین 
کند، بر اساس آستانه ای که توسط یک مرجع ملی تعیین می شود. این آستانه، بر اساس ارزش 
پولی سبدی از کاال و خدمات باید تعیین شود که برای تضمین بهره مندی از یک زندگی با 

کرامت الزم هستند.
توصیه نامه الیه های حمایت های اجتماعی، 2012 )شماره 202( به خط فقر ملی یا حداقل 
درآمد به عنوان شاخصی برای تعیین سطحی از درآمد اشاره دارد که برای گریز از فقر دوران 
سالمندی کافی است. برای آنهایی که قادر هستند در سازوکارهای بیمه اجتماعی مشارکت 
کنند، باید از طریق وضع قانون، این مشارکت اجباری شود و مستمری آنها باید درصد قابل 
پیش بینی ای از دریافتی زمان اشتغال آنها باشد تا استاندارد زندگی خود در دوران سالمندی 
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را حفظ کنند.
ضرورت مزایای کافی همچنین باید با امکان پیش بینِی آینده همراه باشد، به ویژه در پرتو 
کاهش توان کار کردن در دوران سالمندی. در نتیجه، اگر سطح مستمری غیرقابل پیش بینی 
و دارای نوسان باشد – برای مثال اگر به طور کلی به عملکرد بازارهای مالی واگذار شود- 
برای نظام دشوار خواهد بود تا اصل پیش بینی پذیری را در مواردی رعایت کند که این مزایا 
مؤلفه اصلی یک نظام مستمری هستند. در نهایت، از آنجا که مزایا باید قابل پیش بینی باشد:

سطح و دوره زمانِی هر یک از مزایا باید توسط قانون تعیین شود )این امر عامل  	
تمایز میان حق و خیریه است(؛

تأمین مالی باید منطقی و پایدار باشد؛ 	
از  	 و  شفاف  فرایندهایی  طریق  از  مستمر  طور  به  باید  مزایا  از  یک  هر  میزان  و 

پیش تنظیم شده ای که شرکای اجتماعی را دربربگیرد، ارزیابی شود.

در واقع، رعایت اصل کفایت یک اقداِم »یک بار برای همیشه« نیست؛ این اصل پیوند 
عمومی  سطح  و  زندگی  هزینه  تورم،  برابر  در  مزایا  سطح  دوره اِی  ارزیابی های  با  نزدیکی 
دستمزدها در کشور داشته تا به این ترتیب قدرت خرید مستمری ها و کفایت آنها حفظ شود.

اصل 4: مسئولیت کلی و اولیه حاکمیت1 )دولت(

تنها دولت چشم انداز بلندمدتی دارد که برای اطمینان از اداره مناسب و تأمین مالی نظام های 
نیاز است. اصل فراگیر مسئولیت عمومی دولت در کانون  ارائه مزایا مورد  مستمری و زمان 
توسعه استانداردهای بین المللی تأمین اجتماعی قرار داشته و تا به امروز در مرکز بحث شرایط 
باید  دولت  که  چیست  اصل  این  معنای  است.  مانده  باقی  جدید  چالش های  و  تکامل یابنده 
مسئولیت عمومی نظام تأمین اجتماعی را بپذیرد؟ نخست، دولت باید معماری قانونی و اداری 
نظام تأمین اجتماعی را انجام دهد، نظامی که شدنی باشد و بتواند فعالیت کند. دولت نمی تواند 
از ایفای این وظیفه شانه خالی کند و یا آن را به بازیگر دیگری محول کند. اگر دولت نظام 
1. State
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مستمری ها را از طریق نهادهای عمومِی مشخص اداره نکند و اجرای این وظیفه را به دیگر 
مجریان )مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک و یا طرح های خصوصی(  واگذار کند، هنوز 
مسئول اطمینان از این است که نظام مستمری ها - از طریق مقررات و الزامات مناسب - اهداف 
به طور مشخص،  می کند.  دنبال  اجتماعی  تأمین  بین المللی  استانداردهای  اساس  بر  را  خود 
دولت ها باید هوشیار بوده و پایداری مالی را با ارزیابی های دوره ای اکچوئریال رصد کنند. عالوه 
بر قدرت پرداخت تعهدات، توان ماندگاری و پایداری نظام های تأمین اجتماعی، دولت ها مسئول 
طراحی و اجرای سیاست هایی هستند که هم در سطح هنجاری و هم در سطح عملیاتی، به 
همبستگی میان مؤلفه های مختلف نظام حمایت های اجتماعی دست یابند و همچنین با دیگر 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیز سازگار و منسجم باشند. باید گفت، در زمان وقوع بحران، 
دولت )حاکمیت( باید استمرار ارائه مزایا را تضمین کرده و مسئول بازگرداندن نظام )سیستم( به 

وضعیتی ایمن باشد که ضامن همکاری در بازپرداخت کسری هاست.

اصل 5: عدم تبعیض، برابری جنسیتی و حساس بودن به نیازهای ویژه

اصل عدم تبعیض، برابری جنسیتی و حساس بودن به نیازهای ویژه به منظور تضمین این 
نکته مطرح شده که مقررات تأمین اجتماعِی موجود شامل ترتیباتی است که به طور مشخص 
به هدف اطمینان از عدم تبعیض و رفتار برابر، در نظر گرفتن شرایط گروه های آسیب پذیر و 
نیازهای ویژه آنها تدوین شده اند. برای مثال، این اصل برای اطمینان از این امر تنظیم شده 
که زنان از نظام های مستمری محروم نباشند؛ به افراد معلول تبعیض روا نشود و نیازهای ویژه 
آنها مد نظر قرار گیرد؛ و چالش های ویژه کارگران در اقتصاد غیررسمی و اشکال غیراستاندارد 
کار، کارگران مهاجر، افراد ساکن در روستاها و مناطق دور افتاده یا دیگر گروه ها نیز در نظر 
گرفته شوند. تأکید مشخصی بر گردآوری اطالعات درباره آن نظام های مستمری ملی شده 
که در زمان طراحی به مسئله زنان حساس بوده اند و تمهیدهایی برای مالحظه های جنسیتی 
در حوزه مستمری های سالمندی فراهم کرده اند، به ویژه به شیوه ای که بر توجه بیشتر به 

زنان تأثیر می گذارند و ظرفیت مشارکت مرتبط با اشتغال آنها را شکل می دهد.
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اصل 6: پایداری نقدی، مالی و اقتصادی

نظام های مستمری، به علت ماهیت و هدف، مستلزم نگاهی بلندمدت هستند که تنها زمانی میسر 
است که به اطمینان از پایداری نقدی، مالی و اقتصادی توجه شود. این اصل همچنین به این 
ضرورت اشاره دارد که باید افزایش تدریجی هزینه ها و تأمین مالی نظام های تأمین اجتماعی به طور 
مستمر با مطالعه های مالی و اکچوئریال رصد شده و بر اساس یافته این دسته از پژوهش ها، باید 
اصالحات پارامتریک الزم برای تضمین پایداری بلندمدت طی فرایندی مشارکتی شناسایی شوند.

این اصل همچنین بر اطمینان از تخصیص منابع به منظور دستیابی به پوشش فراگیر تأکید 
دارد، پوششی که مستلزم توجه به منابع مالی در اختیار است و اگر الزم باشد، گزینه تجهیز منابع. 
این اصل همچنین بر کسب اطمینان از این امر تأکید دارد که اقدام های ریاضتی و تحکیم مالی 
نمی توانند حقوق تأمین اجتماعی را تضعیف کنند. بر این اساس و بنا بر ضرورت برقراری توازنی 
 ،ILO مشخص میان خواسته های دولت، کارفرمایان و کارگران، استانداردهای تأمین اجتماعِی
هدف پایداری نقدی، مالی و اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی و برابری مطرح کرده است. 
به بیان دیگر، مالحظات اقتصادی و اجتماعی باید به عنوان دو طرف یک سکه تلقی شوند تا 
نظام هایی طراحی شوند که مشروع باشند و اعتماد الزم به سیستم را تضمین کرده و به این ترتیب 
تمایل مشترکان برای مشارکت در سیستم فراهم شود. وظیفه دولت )حاکمیت( است که با استفاده 

از قوانین شفاف و گفت وگوی اجتماعی، توازن درستی در سطح ملی ایجاد کند.

اصل 7: مدیریت و شیوه اداره شفاف1

طرح های  کارای  فعالیت  و  موفق  طراحی  برای  کلیدی  نیز  نظام مند  شفافیِت  از  اطمینان 
افراد  برای  را  پیش بینی سطح مستمری  پیچیده که  فرمول های  از طرفی،  است.  مستمری 
ناممکن می کند نمی تواند به آنها برای برنامه ریزی بازنشستگی و یا جلب اعتماد به سیستم 
و داشتن نگاهی مثبت به آن کمک کنند. نمی توان انکار کرد که هدف و شرایط بهره مندی 
روشن - همچنین مقررات شفاف تعیین کننده مزایا، به ویژه فرایند تعیین و ارزیابی میزان 

1. Transparent management and administration
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مزایا - منجر به پیامدهای بهتری از منظر شفافیت و پیش بینی پذیری خواهد شد که آگاهی 
عمومی، اعتماد و پشتیبانی عمومی بیشتری در پی خواهند داشت. مزیت پیش بینی پذیری 
درآمد بازنشستگی از بین خواهد رفت اگر افراد نتوانند شرایط بهره مندی را بفهمند و یا این 

مقررات به روشنی برای بیمه پردازان و مزایابگیران تشریح نشود.
همچنین قواعد حکمرانی مبهم یا به کلی ناقص، فقدان یا اشکال در مدیریت مشارکتی که 
نماینده افراد تحت پوشش و نماینده کارفرمایان آنها را دربرگیرد، نقصان در رصد و ارزیابی مستقل 
و فرایند تصمیم گیری مبتنی بر نظر شخصی؛ همگی ظرفیت باالیی برای رفتارهای تبعیض آمیز 
را  پایداری  را کاهش داده و ریسک های  در طرح های مستمری دارند. زیرا وابستگی به طرح 
افزایش داده و مانع اعتماد عمومی به طرح می شوند. بنابراین شفافیت، هم دوش پاسخگویی قرار 
می گیرد. اگر افراد تحت پوشش، از مقررات اداره طرح بی اطالع باشند و نتوانند از طریق نمایندگان 
خود و براساس مقررات مربوط بر اجرای طرح ها نظارت کنند، توانایی آنها در تشخیِص رعایت 
نشدن مقررات و همچنین حق اعتراض ایشان محدود خواهد شد. نقصان در شفافیت و مدیریِت 
دربرگیرنده مشارکِت ذینفعان همچنین مانع انتشار اطالعات درباره نتایج و باعث کاهش پشتیبانی 

عمومی از افزایش سرمایه گذاری در نظام های حمایت اجتماعی می شوند.

اصل 8: مشارکت شرکای اجتماعی و مشورت با دیگر ذینفعان

مشارکت به دربرگیرِی اثربخِش )مؤثر( ذینفعان در همه مراحل تصمیم گیری درباره طرح های 
تأمین اجتماعی اشاره دارد، از طراحی سیاست تا اجرا و رصد آنها. در واقع، مشارکت مؤثر امکان 
عامل  و  می کند  پراکنده  را  دانش  و  اطالعات  کرده،  فراهم  را  بیشتر  پاسخگویی  و  شفافیت 
تبادل دیدگاه هاست. همچنین مشارکت پیش نیاز اطمینان از حکمرانِی خوب در سیستم های 
حمایت اجتماعی است؛ اطمینان از این که نماینده افراد تحت پوشش و کارفرمایان، در مدیریت 
طرح های مستمری مشارکت دارند و یا آن که مشورت با آنها عاملی کلیدی در اداره طرح های 
بیمه اجتماعی باشد. این امر به طور ویژه از آن منظر مهم است که کارگران و کارفرمایان این 
طرح ها را تأمین مالی می کنند و بر این اساس باید نظر آنها در چگونگی فعالیت طرح تعیین کننده 
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باشد. مدیریت مشارکتی، عالوه بر شرکای اجتماعی، به حلقه گسترده ای از نمایندگان گروه های 
خاص مانند افراد آسیب پذیر یا به حاشیه رانده شده و یا بازنشسته داللت دارد.

اصل 9: بازنگری دوره ای مستمری ها به منظور تطبیق با افزایش هزینه های زندگی 
و سطح دستمزدها

کفایت به عنوان یک اصل به معنای آن است که سطح مزایای بازنشستگی باید به صورت 
با توجه به سطح دستمزدها و هزینه های زندگی بازنگری و تعدیل شود تا مانع  دوره ای و 
قانون  در  دوره ای  ارزیابی  اگر چنین  زمان شود.  ارزش مستمری ها طی  تدریجی  فرسایش 
نتیجه  در  و  داده  از دست  را  خود  ارزش  مستمری  مزایای  زمان  گذر  با  باشد،  نشده  لحاظ 
هدف تضمین امنیت درآمدی در دوران سالمندی که هدف نهایی طرح است، محقق نخواهد 
شد. تعدیل دوره ای باید به طور خودکار صورت گرفته و در قوانین ملی تثبیت شده باشد هر 
انجام داد. در هر صورت  نیز  با مداخالت موقت دولت  این تعدیل دوره ای را می توان  چند 

تعدیل های دوره ای باید بر اساس محاسبات اکچوئریال انجام شوند.

الگو )مدل( پیشنهادی ILO برای طراحی نظام حمایت های اجتماعی از سالمندان
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