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الف

پیشگفتار
ــای ــننهاده ــنومؤثرتری ــیازقدیمیتری ــوانیک ــهعن ــیکار)ILO(ب ــازمانبینالملل س
زیرمجموعــهســازمانملــل،مرجــعتدویــنوتصویــبمقــرراتوضوابــطمربــوطبــهحــوزه
کار،اشــتغالوبازنشســتگیاســت.ایــنســازمانمعتبــر،درحــوزهبازنشســتگیبــهطــورخــاص
وهمچنیــنحــوزهنظــامرفــاهوتأمیــناجتماعــی،بــهطــورعــام،دودســتهســندتهیهومنتشــر
ــل ــذرازمراح ــسازگ ــهپ ــتندک ــیون(هس ــا)کنوانس ــتمقاولهنامهه ــتهنخس ــد.دس میکن
مختلــفتهیــه،تنظیــموتصویــبدرســازمانبینالمللــیکار،کشــورهایعضوبایســتنســبت
بــهپذیــرشآناقــدامکننــدکــهایــنمهــمازطریــقتصویــبدرنهــادقانونگــذاریکشــورهای
ــاتصویــب)امضــا(کشــورهایعضــو، ــهمهــمآناســتکــهب عضــومحقــقمیشــود.نکت

ــوند. ــوبمیش ــرا«محس ــا»الزماالج ــدهدرمقاولهنامهه ــرحش ــرراتمط ــطومق ضواب
دســتهدوم،توصیهنامههــاهســتند.ایــندســتهازاســنادنیــزبیانگــرضوابــطومقرراتــی
ــویکارشناســیو ــرایحــوزهمشــخصیمطــرحشــدهودارایپشــتوانهق ــهب هســتندک
ــاایــنهمــه،توصیهنامههــا برآمــدهازجمعبنــدیتجــاربکشــورهایمختلــفهســتند.ب
فاقــدجایــگاهقانونــیبــرایالــزامبــهرعایــتتوســطکشــورهاهســتند.بــهبیــاندیگــر
رعایــتمفــادتوصیهنامههــابــرایکشــورهاالزامــیمحســوبنمیشــود.ولــیتوصیهنامــه
ــت ــهدس ــوطب ــورمرب ــرایادارهام ــیب ــنودقیق ــیارروش ــریبس ــوبوجهتگی چارچ
ــرایتدویــنسیاســتهایاثربخــشوکارا ــیکــهمســیرونقشــهراهب ــد،چارچوب میدهن

بــهشــمارمــیرود.
شــایانتوضیــحاســتآنچــهامــروزهبــاعنــوانمقاولهنامــهشــناختهمیشــود،)اغلــب(
ــاو ــتکشــورهاازاجــرایآنه ــهمثب ــهمطــرحشــدهوتجرب ــوانتوصیهنام ــاعن پیشــترب
اصــاحمفــادآنهــابــراســاستجــارببــهدســتآمــده،پشــتوانهجمعــیبــرایتبدیــلآن

ــت. ــردهاس ــمک ــهرافراه ــهمقاولهنام ــاب توصیهنامهه
ــه ــی(مقاولهنام ــایاجتماع ــانآن،بیمهه ــی)ودرمی ــناجتماع ــوزهکاِنتأمی درح
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شــماره102مصــوبســال1952)1331(بیانگــراســتانداردهایحداقــلبــرایارائــهخدمات
ــب ــهتصوی ــماره202ب ــهش ــال2012)1391(،توصیهنام ــت.درس ــیاس ــناجتماع تأمی
ــیرا ــایاجتماع ــامحمایته ــرارینظ ــرایبرق ــایالزمب ــهچارچوبه ــیدهک ILOرس

ــد. ــیمیکن معرف
ــاون،کارو ــطوزارتتع ــترتوس ــده102،پیش ــیارتعیینکنن ــدیوبس ــهکلی مقاولهنام
رفــاهاجتماعــیوهمچنیــنســازمانتأمیــناجتماعــیترجمــهومنتشــرشــدهاســت.امــا)بر
اســاسآخریــناطــاع(توصیهنامــهشــماره202ترجمــهنشــدهاســت.نظــربــهاهمیــتو
نقــشمهمــیکــهایــنتوصیهنامــهدارد،مؤسســهراهبردهــایبازنشســتگیصبــا،اقــدامبــه

ترجمــهایــنســندکــردهاســت.
باشــدکــهایــناقــدام،زمینــهپژوهشهــایدقیقتــردرحــوزهحمایتهــایاجتماعــی،

بــهویــژهمقایســهتطبیقــیمقاولهنامــهشــماره102وتوصیهنامــه202رافراهــمآورد.



1

مقدمه
کنفرانــسعمومــیســازمانبینالمللــیکار،توســطهیئــتحاکمــهادارهبینالمللــیکاردرجنــوا
ــردهومجــدداً ــزارک ــی2012برگ ــنجلســهاشرادر30م تشــکیلجلســهداده؛وصدویکمی

تصدیــقکــردهکــهتأمیــناجتماعــییــکحــقانســانیاســت؛و
تأمیــناجتماعــیبــههمــراهبهبــوداشــتغال،ضرورتــیاجتماعــیواقتصــادیبــرایتوســعه

وپیشــرفتاســت؛و
ــر، ــشفق ــریوکاه ــرایجلوگی ــمب ــیلهایمه ــیوس ــناجتماع ــهتأمی ــنک ــناختای ش
ــری ــروبراب ــهفرصــتبراب ــیاجتماعــیاســتک ــتاجتماعــیوناامن ــری،محرومی نابراب
نــژادیوجنســیتیراگســترشدادهوازتغییــراشــتغالازغیررســمیبــهرســمیحمایــت

و میکنــد؛
درنظــرگرفتــنایــنکــهتأمیــناجتماعــیســرمایهگذاریدرمردمــیاســتکــهبــهآنهــا
قــدرتمــیدهــدتــاخــودرابــاتغییــراتاقتصــادوبــازارکارتنظیــمکننــد،ونظامهــای
ــل ــیعم ــادیواجتماع ــودکاراقتص ــایخ ــوانتثبیتکنندهه ــهعن ــیب ــناجتماع تأمی
میکننــد،بــهتحریــککــردنتقاضــایکلدرمواقــعبحــرانوبعــدازآنکمــکمیکننــد
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وازگــذاربــهیــکاقتصــادپایدارتــرپشــتیبانیمیکننــد؛و
ــدت ــهرشــدبلندم ــهسیاســتهایمعطــوفب ــتدادنب ــهاولوی ــهک ــننکت ــهای توجــهب
پایــدار،درپیونــدبــااجتماعــیشــدنآنهــاکمــکمیکنــدتــابــرفقــرشــدیدغلبــهکــرده

ــد؛و ــشیاب ــقکاه ــانمناط ــیدرونومی ــایاجتماع ــاوتفاوته ونابرابریه
درنظــرگرفتــنایــنکــهتغییــربــهاســتخدامرســمیوبرقــرارکــردنسیســتمهایتأمیــن

اجتماعــیپایــداربــهطــورمتقابــلپشــتیبانیکدیگرهســتند؛و
تأکیــدبــرایــنکــهاعامیــهفیادلفیــاوظیفــهجــدیســازمانبینالمللــیکاراســتبــرای
مشــارکتدردســتیابیبــهاهــدافگســترشتأمیــناجتماعــیبــهمنظــورفراهــمآوردنیک
ــرایتمــامکســانیکــهنیازمنــدچنیــنحمایتــیوهمچنیــنمراقبتهــای ــهب درآمــدپای

پزشــکیفراگیــرهســتند؛و
ــی ــاقبینالملل ــواد22و25ومیث ــژهم ــهوی ــوقبشــر،ب ــیحق ــهجهان ــهاعامی ــهب توج

ــواد11،9و12؛و ــژهم ــهوی ــیواقتصــادی،ب ــوقفرهنگــی،اجتماع حق
همچنیــندرنظرگرفتــناســتانداردهایتأمیــناجتماعــیILO،بــهخصــوصمقاولهنامــه
تأمیــناجتماعــی)حداقــلاســتانداردهایتأمیــناجتماعــی(،مصــوب1952)شــماره102(،
ــتپزشــکی، ــهمراقب ــد،مصــوب1944)شــماره67(؛وتوصیهنام ــتدرآم ــهامنی توصیهنام
مصــوب1944)شــماره69(؛وتوجــهبــهایــننکتــهکــهایــناســتانداردهامجــرابــودهو

همچنــانمراجــعمهمــیبــراینظامهــایتأمیــناجتماعــیهســتند؛و
تأکیــدبــرایــنکــهاعامیــهILOدربــارهعدالــتاجتماعــیبــرایجهانــیشــدنمنصفانــه،
تعهــداتوتاشهــایاعضــاوایــنســازمانبــرایتحقــقمأموریتهــایاساســیILOرا
تصدیــقمیکنــد،مأموریتهایــیکــهشــاملتمــاماســتانداردهایبینالمللــیکاراســت؛و
بــرایقــراردادناشــتغالمولــدوکامــلوکارشایســتهدرمرکــزسیاســتهایاجتماعــی
واقتصــادی،بایــدبراســاس)ii(پیشــرفتوتوســعهابــزارحمایتهــایاجتماعــیباشــند...
کــهپایــداربــودهومطابــقبــاشــرایطملــیکشــورهاهســتندوشــاملگســترشتأمیــن
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ــرایهمــهمیشــود؛و اجتماعــیب
ــاره ــرردرب ــایمک ــهبحثه ــوطب ــایمرب ــهونتیجهگیریه ــنقطعنام ــادرنظرگرفت ب
ــه ــنجلس ــیکاردرصدمی ــسبینالملل ــی(کنفران ــناجتماع ــی)تأمی ــایاجتماع حمایته
ــن ــتانداردهایتأمی ــااس ــهداردت ــکتوصیهنام ــهی ــازب ــهنی ــتک ــود)2011(پذیرف خ
اجتماعــیILOموجــودراکامــلکــردهوراهنماهایــیرابــرایکشــورهایعضــوتهیــهکند
ــاشــرایطو کــهشــاملالیههــایمختلــفحمایتهــایاجتماعــیاســتکــهمتناســبب

ســطحتوســعهکشــورهســتند،بــهعنــوانبخشــیازنظــامجامــعتأمیــناجتماعــی؛و
ــای ــامحمایته ــاینظ ــهالیهه ــهب ــاتوج ــنهادهاب ــولپیش ــارهقب ــندرب ــمگرفت تصمی

اجتماعــیکــهموضــوعچهارمیــندســتورجلســهنشســتهســتند؛و
تصمیمگرفتندربارهاینکهاینپیشنهادهابهتوصیهنامهتبدیلشوند؛

ــر ایــندســتورجلســهدرروزچهاردهــمژوئــنســالدوهــزارودوازدهتوصیهنامــهزی
بــهتصویــبرســیدهومیتــوانآنرابــهعنــوانتوصیهنامــهالیههــایحمایــتاجتماعــی

مصــوب2012شــناختهشــود.
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ــدهاند؛ ــدش ــدوازآنبهرهمن ــیکردهان ــنمال تأمی
خ(درنظــرگرفتــنتنــوعروشهــاورویکردهــا،ازجملــهســازوکارهایتأمیــنمالــیو

ــلکاال؛ ــتمهایتحوی سیس
د(مدیریتوادارهمالیشفاف،پاسخگووصحیح؛

ذ(پایداریاقتصادی،مالیومحاسباتیباتوجهبهبرابریوعدالتاجتماعی؛
ر(انطباقباسیاستهایاجتماعی،اقتصادیواشتغال؛

ز(هماهنگیبیننهادهایمسؤولتأمینحمایتهایاجتماعی؛
ژ(خدمــاتعمومــیبــاکیفیــتبــاالکــهارایــهنظامهــایتأمیــناجتماعــیرابهبــود

میدهنــد؛
س(کاراییودسترسیبهفرایندهایشکایتودادخواست؛

ش(نظارتمنظماجراوارزیابیدورهای؛
ص(احترامکاملبهمذاکرهجمعیوآزادیتشکلبرایهمهکارگران؛و

ض(مشــارکتســهجانبــهبــاســازمانهاینمایندگــیکارفرمایــانوکارگــرانهمچنین
مشــورتبــاســایرســازمانهایمربوطــهونماینــدگانافــرادمرتبــط.
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II. الیه های حمایت اجتماعی ملی

ــت ــایحمای ــانممکــنالیهه ــی،درســریعترینزم ــاشــرایطمل ــقب ــد،مطاب 4.اعضــابای
اجتماعــیخــودراکــهشــاملتضمینهــایپایــهتامیــناجتماعــیاســت،ایجــادوحفــظکننــد.
تضمینهــابایــدحداقــلاطمینــانرابدهنــدکــهدرطــولدورهزندگــی،همــهافــرادنیازمنــد
دسترســیبــهمراقبتهــایضــروریســامتیوامنیــتدرآمــدپایــهرادارنــدکــهایــندوبــا
هــم،امنیــتدسترســیموثــربــهکاالهــاوخدمــاتراتامیــنمیکننــدکــهدرســطحملــی

ضــروریتعریــفشــدهاســت.

5. الیههــایحمایــتاجتماعــیکــهدرپاراگــراف4بــهآنهــااشــارهشــدبایــدحداقــلشــامل

ضمانتهــایپایــهتأمیــناجتماعــیزیــرباشــند:
ــهاز ــیک ــاتمل ــاوخدم ــدهایازکااله ــفش ــهتعری ــهمجموع ــیب ــف(دسترس ال
ــان، ــایزایم ــهمراقبته ــود،ازجمل ــکیلمیش ــروریتش ــتیض ــایبهداش مراقبته
کــهمطابــقمعیارهــایدردســترسبــودن،قابــلاســتفادهبــودن،قابــلقبــولبــودنو

کیفیــتاســت؛
ب(امنیــتدرآمــدپایــهبــرایکــودکان،دســتکــمدرســطحتعریفشــدهملــی،بــه
همــراهدسترســیبــهتغذیــه،آمــوزش،مراقبــتودیگــرکاالهــاوخدمــاتضــروری؛

پ(امنیــتدرآمــدپایــه،دســتکــمدرســطحتعریفشــدهملــی،بــرایافــرادیدرســن
فعالیــتکــهقــادربــهکســبدرآمــدکافــینیســتند،بــهخصــوصدرمــواردبیمــاری،

بیــکاری،زایمــانوناتوانــی؛و
ت(امنیتدرآمدپایه،دستکمدرسطحتعریفشدهملی،برایسالمندان.

6. بــاتوجــهبــهتعهــداتبینالمللــیموجــود،اعضــابایــدتضمینهــایپایــهایتأمیــناجتماعی
راکــهدرایــنتوصیهنامــهبــهآنهــااشــارهشــدهاســت،حداقــلبــرایهمــهســاکنانوکــودکان،

همــانطــورکــهدرقوانیــنومقــرراتملــیتعریــفشــدهاند،فراهــمکنند.
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7.ضمانتهــایتأمیــناجتماعــیپایــهبایــدتوســطقانــونبنــاشــوند.قوانیــنومقــرراتملــی
بایــددامنــه،شــرایطبهرهمنــدیوســطوحمزایــاراکــهبــهایــنضمانتهــااعمــالمیشــود،
مشــخصکننــد.همچنیــنبایــدفراینــدشــکایتودادخواســتبــهصــورتبیطــرف،شــفاف،
موثــر،ســاده،ســریع،قابــلدسترســیوارزانمشــخصشــود.دسترســیبــهفراینــدشــکایتو
دادخواســتبایــدبــرایمتقاضــیرایــگانباشــد.سیســتمهابایــدطــوریدرنظــرگرفتــهشــوند

کــهبــرانطبــاقبــاچارچوبهــایقوانیــنملــیبیفزاینــد.

8. هنــگامتعریــفضمانتهــایتأمیــناجتماعــیپایــه،اعضــابایــدبــهمــواردزیرتوجهداشــته
باشند:

الــف(افــرادنیازمنــدمراقبتهــایبهداشــتینبایــدبــهدلیــلپیامدهــایمالــیدسترســی
بــهخدمــاتبهداشــتیضــروری،بــامشــکاتوافزایــشریســکفقــرمواجــهشــوند.
همچنیــنبایــدمراقبتهــایپزشــکیپیــشوپــساززایمــانبــرایآســیبپذیرترین

افــرادمــوردتوجــهقــرارگیــرد؛
ب(امنیــتدرآمــدپایــهبایــداجــازهزندگــیبــاکرامــتانســانیرافراهــمکنــد.ســطوح
حداقــلدرآمــدکــهبــهصــورتملــیتعریــفمیشــودممکــناســتمطابــقبــاارزش
پولــیمجموعــهایازکاالهــاوخدمــاتضــروری،خــطفقــرملــی،آســتانهدرآمــدبــرای
ــنو ــلمقایســهکــهتوســطقوانی ــاســایرآســتانههایقاب مســاعدتهایاجتماعــیی
ــهایرادر ــایمنطق ــناســتتفاوته ــد؛وممک ــود،باش ــنمیش ــیتعیی ــرراتمل مق

نظــربگیــرد؛
ــق ــمازطری ــورمنظ ــهط ــدب ــهبای ــیپای ــناجتماع ــایتأمی ــطوحضمانته پ(س
فراینــدیشــفافکــهتوســطقوانیــنومقــرراتملــییــادرعمــل[رویههــایجــاری]،

هــرطــورکــهمناســباســت،بازبینــیشــوند؛و
ــه ــهجانب ــارکتس ــا،مش ــنتضمینه ــطوحای ــیس ــادوبررس ــوصایج ت(درخص
ــایر ــاس ــورتب ــنمش ــران؛وهمچنی ــانوکارگ ــدهکارفرمای ــازمانهاینماین ــاس ب
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ــود. ــنش ــدتضمی ــط،بای ــرادمرتب ــدگاناف ــوطونماین ــازمانهایمرب س

9. الــف(درارائــهتضمینهــایتأمیــناجتماعــیپایــه،اعضــابایــدرویکردهــایمختلــفرا
بــادرنظــرداشــتناجــرایموثرتریــنوکارآمدتریــنترکیــبمزایــاوطرحهــادرزمینــه

ملــی،درنظــربگیرنــد.
ب(مزایــاممکــناســتشــاملمزایــایکــودکوخانــواده،مزایــایبیمــهومراقبتهای
ــدگان، ــایبازمان ــری،مزای ــایپی ــت،مزای ــایمعلولی ــایزایمــان،مزای بهداشــتی،مزای
مزایــایبیــکاریوتضمینهــایاشــتغال؛ومزایــایحــوادثشــغلی؛وهمچنیــنســایر

مزایــایاجتماعــیبــهصــورتنقــدییــاکاالیــیباشــند.
ــدشــاملطــرحهــای ــدمیتوانن ــهمیدهن ــیراارائ ــنمزایای ــیکــهچنی پ(طرحهای
ــی، ــایاجتماع ــکه ــایکم ــرحه ــی،ط ــهاجتماع ــایبیم ــر،طرحه ــایفراگی مزای
طرحهــایمالیــاتبــردرآمــدمنفــی،طرحهــایاشــتغالعمومــیوطرحهــای

ــتازاشــتغالباشــند. حمای

10.درطراحیواجرایالیههایحمایتاجتماعیملی،اعضاباید:

ــامزایــاوخدمــاتاجتماعــیترکیــب الــف(اقدامــاتپیشــگیرانه،تبلیغــیوفعــالراب
کننــد؛

ــن ــرگرفت ــقدرنظ ــمیراازطری ــتغالرس ــدواش ــادیمول ــایاقتص ب(فعالیته
ــاریدولتــی، ــدارکاتدولتــی،مقــرراتاعتب ــدکــهشــاملت ــوددهن سیاســتهاییبهب
بازرســیکار،سیاســتهایبــازارکارومشــوقهایمالیاتــیاســت،اقداماتــیکــهمنجــر
ــدواشــتغالپذیری ــهای،مهارتهــایمول ــیوحرف ــوزشفن ــوزش،آم ــایآم ــهارتق ب

میشــوند؛و
پ(اطمینــانازهماهنگــیبــاســایرسیاســتهاکــهباعــثافزایــشاشــتغالرســمی،
تولیــددرآمــد،آمــوزشوپــرورش،ســوادآمــوزی،آمــوزشفنــیوحرفــهای،مهارتهــا
ــی ــشبیثبات ــثکاه ــهباع ــتهاییک ــوند،سیاس ــتخدامیمیش ــایاس وقابلیته
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ــک ــداررادری ــرکتهایپای ــیوش ــغلی،کارآفرین ــتش ــنامنی ــوندوهمچنی میش
ــد. ــشمیدهن ــوبمناســبکاریافزای چارچ

ــت، ــفجمعی ــهظرفیتهــایمشــارکتگروههــایمختل ــاتوجــهب ــدب ــف(اعضــابای 11.ال

اســتفادهازروشهــایمختلــفبــرایبســیجمنابــعرادرنظــربگیرندتــااطمینــانازپایداری
ــن ــد.چنی ــودآی ــهوج ــیب ــتاجتماع ــایحمای ــباتیواقتصــادیدرالیهه ــی،محاس مال
روشهایــیممکــناســتبــهصــورتجداگانــهیــاترکیبــیشــاملاجــرایموثــرتعهــدات
مالیاتــیوبیمــهای،تغییــراولویتهــایهزینــهاییــایــکمبنــایدرآمــدوســیعتروبــه

انــدازهکافــیمترقــیباشــد.
ب(دراســتفادهازچنیــنروشهایــی،اعضــابایــدنیــازبــهاجــرایاقدامــاتالزمبــرای
ــر ــهرادرنظ ــدمپرداخــتحقبیم ــاتوع ــتمالی ــرارازپرداخ ــب،ف ــریازتقل جلوگی

بگیرنــد.

ــه ــیک ــود.اعضائ ــنش ــیتامی ــعمل ــدازمناب ــیبای ــیمل ــتاجتماع ــایحمای 12. الیهه

ظرفیتهــایاقتصــادیومالــیآنهــابــرایاجــرایتضمینهــاکافــینیســت،ممکــناســتبه
دنبــالهمــکاریوپشــتیبانیبینالمللــیباشــندتــابتواننــدتاشهــایخــودراتکمیــلکننــد.
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III. استراتژی های ملی برای گسترش تأمین اجتماعی

13. الــف(اعضــابایــدازطریــقراهبردهــایگســترشتأمیــناجتماعــیملــیراطراحــی
واجــراکننــد،بــراســاسمشــاورههایملــیازطریــقکفتوگــویاجتماعــیمؤثــرو

مشــارکتاجتماعــی.راهبردهــایملــیبایــد:
ــرای● ــروعب ــهش ــواننقط ــهعن ــیب ــتاجتماع ــایحمای ــرایالیهه ــهاج ب

ــه ــتندوب ــیهس ــناجتماع ــایتأمی ــیازتضمینه ــدحداقل ــهفاق ــورهاییک کش
عنــوانیــکعنصــراساســیازنظامهــایتأمیــناجتماعــیملــیآنهاســت،اولویــت

ــد؛و بدهن
درجســتجویفراهــمســاختنســطوحباالتــریازحمایــت،تــاحــدامــکانودر●

ســریعترینزمــانممکــن،بــرایتعــدادبیشــتریازمــردمباشــندکــهمنعکسکننــده
ظرفیتهــایاقتصــادیومالــیاعضــااســت.

ب(بــرایایــنمنظــور،اعضــابایــدبــهتدریــجسیســتمهایتأمیــناجتماعــیجامــعو
مناســبرابنــاوحفــظکننــد؛نظامهایــیکــهمنطبــقبــااهــدافسیاســتملــیاســت
وبــهدنبــالهماهنــگکــردنسیاســتهایتأمیــناجتماعــیبــاســایرسیاســتهای

عمومــیاســت.

14. هنگامتصویبواجرایراهبردهایتوسعهتأمیناجتماعیملی،اعضاباید:

الف(اهدافمنعکسکنندهاولویتهایملیراتعیینکنند؛
ب(شکافهاوموانعحمایتهاراشناساییکنند؛

پ(ســعیدربرداشــتنشــکافدرحمایتهــاداشــتهباشــندازطریــقطرحهایمناســب
ــاهــرد؛شــامل ــِرهماهنــگ،چــهطرحهــایمشــارکتیوچــهغیرمشــارکتی،ی وموث

گســترشطرحهــایمشــارکتیموجــودبــههمــهافــراددارایظرفیــتمشــارکت؛
ت(تکمیــلتامیــناجتماعــیبــاسیاســتهایفعــالبــازارکار،ازجملــهآمــوزشفنــی

وحرفــهایویــاســایراقدامــات،آنگونــهکــهمناســبباشــند؛
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ث(شــرایطومنابــعمالــیوهمچنیــنزمانبنــدیوتوالــیبــرایدســتیابیبــهاهــداف
رامشــخصکننــد؛و

ج(ســطحآگاهــیدرمــوردالیههــایحمایــتاجتماعــیوراهبردهــایگســترشآنهــا
رابــاالببرنــد؛وبرنامههــایاطاعرســانیکــهشــاملگفتگــویاجتماعــیمیشــودرا

بــهعهــدهبگیرنــد.

15. راهبردهــایگســترشتأمیــناجتماعــیبایــدهــمافــرادشــاغلدراقتصــادرســمیوهــم

افرادشــاغلدراقتصادغیررســمیراشــاملشــوندوازرشــداشــتغالرســمیوکاهشغیررسمی
ــااجــرایبرنامههــایتوســعهاجتماعــی،اقتصــادیوزیســتمحیطی حمایــتکننــدوبایــدب

اعضــامنطبــقبــودهوبــهآنهــاکمــککنــد.

16. راهبردهــایتوســعهتأمیــناجتماعــیبایــدحمایــتازگروههــایمحــروموافرادبــانیازهای

ویــژهراتضمیــنکنند.

ــی، ــدافمل ــدهاه ــهمنعکسکنن ــیک ــناجتماع ــعتأمی ــایجام ــادنظامه ــگامایج 17. هن

اولویتهــاوظرفیتهــایاقتصــادیومالــیاســت،اعضــابایــددســتیابیبــهدامنــهوســطوح
مزایــایمنــدرجدرمقاولهنامــه)حداقــلاســتانداردهای(تأمیــناجتماعــیمصــوب1952)شــماره
102(،یــامفــادآمــدهدرســایرمقاولهنامههــا)کنوانســیونها(وتوصیههــایســازمانبینالمللــی
کاردرخصــوصتأمیــناجتماعــیکــهاســتانداردهایپیشــرفتهتریرامعرفــیمیکننــد،مدنظــر

ــتهباشند. داش

ــدتصویــبکنوانســیون)حداقــل ــیاجــازهمیدهــد،اعضــابای ــاآنجــاکــهشــرایطمل 18.ت

اســتانداردهای(تأمیــناجتماعــیمصــوب1952)شــماره102(،رادرســریعترینزمــانممکــن
پیگیــریکننــد.عــاوهبــرایــن،اعضــابایــددرمــوردتأییــدیــااعمــالدیگــرمقاولهنامههــاو
توصیههــایســازمانبینالمللــیکارکــهاســتانداردهایپیشــرفتهتریراارائــهمیدهنــدراتــا

آنجــاکــهقابــلاجراســترابــهمرحلــهاجــرابرســانند.
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IV.  نظارت

19.اعضــابایــدازطــریقســازوکارهایملــیتعریــفشــده،ازجملــهمشــارکتســهجانبهبــا

ســازمانهاینماینــدهکارفرمایــانوکارگــران؛ونیــزمشــورتبــاســایرســازمانهایمربــوط
ونماینــدگانافــرادمرتبــط،بــرپیشــرفتاجــرایالیههــایحمایــتاجتماعــیودســتیابیبــه

دیگــراهــدافراهبردهــایگســترشتأمیــناجتماعــیملــی،نظــارتداشــتهباشــند.

ــهمنظــورارزیابــیپیشــرفتوبحــثدرمــوردسیاســتهایتوســعهافقــیوعمــودی 20. ب

تأمیــناجتماعــی،اعضــابایــدبــهطــورمنظــممشــاورههایملــیانجــامدهنــد.

21. بــرایاهــدافبنــد19،اعضــابایــدمرتبــامحــدودهمناســبیازاطاعــاتتأمیــناجتماعــی،

آمــاروشــاخصها،رابــهتفکیــک)بــهویــژهبــراســاسجنســیت(جمــعآوری،تنظیــم،تجزیــه
وتحلیــلومنتشــرکنند.

22. بــهمنظــورتوســعهیــاتجدیدنظردرمفاهیــم،تعاریفوروششناســیمــورداســتفادهدرتولید

اطاعــات،آمــاروشــاخصها،اعضــابایــدرهنمودهــایارائهشــدهتوســطســازمانبینالمللیکار
رادرنظــربگیرنــد،بــهویــژه،آنگونــهکــهمناســباســت،قطعنامــهمربــوطبــهتوســعهآمارهای

تأمیــناجتماعــیکهتوســطنهمیــنکنفرانــسبینالمللــیآماردانــاِنکارتصویبشــد.

23.اعضــابایــدیــکچارچــوبقانونــیبــرایحفاظــتومحافظــتازاطاعــاتخصوصــی

شــخصیموجــوددرسیســتمهایاطاعــاتتأمیــناجتماعــیایجــادکننــد.

ــات،تجــاربوتخصــصدر ــادلاطاع ــهتب ــف(اعضــا]خواســتهمیشــودنســبت[ب 24. ال

ــرکار ــودودفت ــنخ ــیبی ــیوههایاجرای ــتهاوش ــی،سیاس ــناجتماع ــایتأمی راهبرده
ــد[. ــدامکنن ــیکار]اق بینالملل

ب(دراجــرایایــنتوصیهنامــه،اعضــامیتواننــدازســازمانبینالمللــیکارو
ــده ــادش ــایی ــامأموریته ــتب ــوطدرمطابق ــیمرب ــازمانهایبینالملل ــایرس س

ــد. ــیکنن درخواســتکمــکفن






