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پیشـــگفتار مؤسسه

10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی امروزه به عنوان یک نیاز بشری گسترۀ وسیعی را 
در جهان فرا گرفته و زندگی اکثر انسان ها را به نوعی تحت تأثیر 
خود قرار داده است. تأمین اجتماعی به مفهوم کنونی خود حاصل 
یک روند تاریخی طوالنی است. این روند با احساس نیاز انسان به 
امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد و به 
تدریج در طی قرون و اعصار با تغییرات اوضاع اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود 

رسید و همچنان نیز در حال تغییر است.
قبـال شـهروندان خـود  در  را  امـروزه مسـئولیت های جدیـدی  دولت هـا 
برعهـده دارنـد که پیـش از این و تا حـدود دو قرن پیش متوجـه آنان نبود. 
در جهـان قبـل از صنعتـی شـدن ایـن مسـئولیت ها یـا برعهـده نهادهـای 
کوچـک مدنـی بـود و یـا خانواده ها چنیـن کارکردهایی را برعهده داشـتند. 
در عصـر جدیـد دامنـۀ کارکـرد دولـت گسـترش یافـت. یکـی از مهم ترین 
دگرگونی هـا، مسـئولیت دولت هـا در قبـال آسـایش و رفـاه اجتماعـی بود.

اجتماعی،  رفاه  و  آسایش  امنیت،  به  رسیدن  برای  تاکنون،  گذشته  از 
که  است  گرفته  شکل  مختلف  کشورهای  در  اجتماعی  تأمین  نظام های 
هرچند از لحاظ مقررات و دامنه شمول از تفاوت هایی برخوردار است، اما 
از نظر اصول، عملکرد و تعهدات و مزایا تا حد زیادی به یکدیگر شباهت 
دارند و از الگوهای تقریباً مشخصی تبعیت می کنند. هرچند موضوع تأمین 
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اجتماعی در سده های پیشین نیز مدنظر برخی حکومت ها بوده، اما به طور پی
با گسترش روزافزون جنبش های  اواخر سده نوزدهم میالدی و  از  خاص 
توجه  سرمایه داری   – صنعتی  دولت های  عدالت خواهانه،  و  سوسیالیستی 
زیادی به سیاست های اجتماعی و اجرای نظام تأمین اجتماعی نمودند. این 
روند به نحوی گسترش یافت که امروزه ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی 
یکی از بحث های کلیدی و اساسی است که ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، 
سیاستمداران و رهبران کشورها را به خود معطوف داشته است. به نحوی که 
در اکثر کشورهای جهان، فارغ از گرایش های ایدئولوژیک در تعریف نقش 
دولت، تأمین اجتماعی به عنوان پیش شرط توسعه مورد پذیرش قرار گرفته 
است. در ایران نیز بر اساس قانون اساسی، تأمین اجتماعی نه تنها می تواند 
زمینه ساز و بستر اصلی حرکت به سوی توسعه باشد بلکه خود به عنوان 

یکی از اهداف توسعه تعریف شده است.

در گـزارش پیـش رو کـه توسـط انجمـن بین المللـی تأمیـن اجتماعـی 
)ISSA( تدویـن شـده اسـت، ده چالـش جهانـی تأمیـن اجتماعی بررسـی 
شـده و همچنیـن چگونگی واکنش های سیاسـتی به ایـن چالش ها مطرح 
شـده اند. ایـن چالش هـا شـامل پـر کـردن شـکاف پوشـش، نابرابری ها در 
طـول دوران زندگـی، سـالمندی جمعیـت، اشـتغال کارگـران جـوان، بازار 
بلندمـدت، ریسـک های  اقتصـاد دیجیتـال، سـالمت و مراقبت هـا  کار و 
جدید، شـوک ها و رویدادهـای جدید، حمایت از کارگـران مهاجر، تحوالت 
تکنولوژیـک و انتظـارات عمومـی باالتـر می باشـد کـه هر کدام بـه تفصیل 
در هر فصل بررسـی شـده اسـت. امید اسـت این گزارش به تصمیم سـازان 
و تصمیم گیـران حـوزۀ بیمه هـای اجتماعی کشـور در اتخاذ سیاسـت های 
مناسـب اصالحـات صندوق هـای بیمـه ای کمک نمایـد. دریافـت نظرات و 
پیشـنهادات شـما بـرای تولیـد گزارش های آتی مزیـد امتنـان خواهد بود.

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
زمستان 97
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چالش اول: پر کردن شکاف پوشش

تأمین اجتماعی چیزی بیش از یک حق اساسی بشر است. تأمین اجتماعی برای رفع 
طیف وسیعی از چالش های اجتماعی-اقتصادی کمک می کند و در نتیجه، جامعه پایدارتر 
خواهد بود. این خصوصاً زمانی صادق است که پوشش جمعیت، کفایت و جامعیت الزم 
را دارد. در سطح جهانی، دسترسی به تأمین اجتماعی هرگز باالتر ]از مقادیر فعلی[ 
نبوده و فقر شدید به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. عمدۀ پیشرفت های اخیر 
نشان می دهد که شکاف های پوشش ملی در حال برطرف شدن هستند اما چالش های 
مهمی همچنان ادامه دارد. برای این منظور، گسترش پوشش الزام برای همۀ ملل است، 
همان طور که در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 مورد تأیید قرار 
گرفته است و در اهداف سازمان بین المللی کار )ILO( مبنی بر »ارتقای سطوح ملی 

حمایت اجتماعی« نیز دیده می شود.

شکاف پوشش تأمیـن اجتمـاعی در حال خاتمـه یافتـن است. پیشـرفت قابل توجهی 
در آفریقا، آمریکا و به ویژه آسیا و اقیانوسیـه صورت گرفتـه است. در سطح جهانی، 
چالش هایی برای سیاست گذاران و ادارات تأمین اجتماعی این است که به نحو کامل تری 
نابرابری  در دسترسی  به تأمین اجتماعی را برای اقشار خاصی همچون کارگران اقتصاد 
غیررسمی، کارگران روستایی، کارگران خویش فرما و زنان برطرف کنند. این یک چالش 

چندجانبه و پویا است و دلیل آن فقط شرایط متفاوت ملی نیست.

عواملی که می توانند بر تالش ها برای گسترش پوشش تأثیرگذار باشند عبارت اند از: 

  سطح توسعه اقتصاد ملی؛

  ثبات سیاسی؛

  رشد و دامنه قانونی سیستم تأمین اجتماعی ملی؛

  بازار کار ملی؛

   اندازه اقتصاد سنتی یا روستایی نسبت به اقتصاد رسمی مبتنی بر دستمزد؛

  اثربخشی سیستم مالیاتی و سازوکارهای جمع آوری حق بیمه؛

   سطح شهرنشینی؛ و

  جغرافیا.
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بـا ایـن وجـود، تمام کارگران و شـهروندان درآمـد باثباتی ندارد تـا ]بتوانـد از طریق آن با 
پرداخـت حـق بیمـه[ در برنامه هـای تأمین اجتماعی مشـارکت نمایند. یکـی از واکنش ها 
بـرای حـل ایـن مسـئله، گسـترش پوشـش تأمیـن اجتماعـی بـا پشـتوانه مالیات اسـت. 
هنـگام انتخـاب سیاسـت ها، مجموعـه  گزینه هـای پیـش رو بایـد بـا دقـت مـورد مالحظه 
قـرار گیـرد. بـه عنوان مثال، سـطوح مزایای نقدی که بر اسـاس مشـارکت فـرد ]به صورت 
حـق بیمـه[ پرداخت می شـود و مزایـای غیرمبتنی بر مشـارکت فرد باید به انـدازه کافی با 
هـم اختـالف داشـته باشـند تا فـرد انگیزه پرداخت حق بیمه  را داشـته باشـد. مشـوق های 
دیگـر نیـز بایـد در طراحـی  برنامه هـا گنجانـده شـود بـه خصـوص فرایندهـای اجرایـی 
کـه دسترسـی و تمکیـن را تسـهیل  کنـد. همچنیـن بایـد اقدامـات تنبیهـی در راسـتای 
کاهـش انگیـزه افراد بـه رفتارهای متقلبانـه و سوء اسـتفاده از برنامه هـای تأمین اجتماعی 

انجام گیـرد. 

تجربـۀ اخیـر نشـان می دهد کـه فراهم کـردن پوشـش همگانی تأمیـن اجتماعـی به ویژه 
بـرای حمایـت از سـالمندان و مراقبت هـای بهداشـتی ]هدفـی[ قابـل دسـتیابی و از نظـر 
مالـی، قابـل تأمیـن اسـت. ایـن مطلـب، برای همـه کشـورها با سـطوح توسـعه اقتصادی 
متفـاوت نیـز صـدق می کند. پوشـش را می تـوان از طریق تلفیـق هوشـمندانه برنامه های 
مشـارکتی اجبـاری، برنامه های مشـارکتی یارانـه ای، برنامه های تأمین مالی شـده از طریق 

مالیـات، برنامه هـای داوطبانـه و مزایـای کاالیی1 گسـترش داد.

چالش هایی برای گسترش پوشش
در بلندمـدت، یـک چالـش ایـن اسـت کـه تـوازن مناسـبی بیـن طرح هـای مشـارکتی و 
غیرمشـارکتی ایجـاد شـود و در عیـن حـال کفایـت، کارایـی، عدالـت و پایـداری برنامه ها 
بهبـود یابـد. ایـن موضوع به خصـوص در تالش هـای صورت گرفتـه برای بهبود دسـتیابی 

گروه هـای آسـیب پذیر و محـروم صـدق می کنـد. 

بـرای کمـک بـه گسـترش پوشـش، ]ایجاد[ نگـرش مثبـت میـان کارگـران و کارفرمایان 
در مـورد ارزش هـای سیسـتم تأمیـن اجتماعـی نیـز امـری ضـروری اسـت. در برنامه های 
بیمـه  اجتماعـی، پرداخـت کامل و منظـم حق بیمه ها، امـری ضروری برای پایـداری مالی، 
تضمیـن برابـری میـان جمعیت تحت پوشـش و تأمیـن مزایای کافی اسـت. الـزام قانونی 
کارگـران و کارفرمایـان بـه پرداخـت حق بیمـه، بایـد توسـط نهادهـای قدرتمنـد حمایت 
شـوند تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه پرداخـت حق بیمه ها تحـت نظـارت قـرار دارد و به 

1. inkind benefits
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درسـتی اجـرا می شـود. برای تشـویق افراد برای پیوسـتن بـه تأمین اجتماعی الزم اسـت 
گزینه هـای احتمالـی کـه بسـیاری از کارگـران، بـه ویـژه کارگـران فعـال در اقتصادهـای 
روسـتایی و غیررسـمی قبل از انتخاب به مشـارکت در تأمین اجتماعی در نظر می گیرند، 
شناسـایی شـود. ایـن به معنی بـرآورده کـردن اولویت ها و نیازهـای این کارگـران و اتخاذ 

فرایندهـای اداری در جهـت تسـهیل ورود آنهـا به نظـام تأمین اجتماعی اسـت. 

در تمامـی تالش هـای صورت گرفتـه بـرای گسـترش پوشـش، تخصیـص شناسـه های 
منحصربه فـرد شـخصی - بـرای مثـال یک شـماره تأمین اجتماعـی- و تضمیـن مدیریت 
هویـت، گام اولیـه بسـیار مهمـی اسـت. شناسـه های شـخصی، جمعیـت تحت پوشـش را 
قـادر می سـازد تـا بـا سیسـتم تأمیـن اجتماعـی و ادارۀ آن درگیر شـوند. این امـر، امکان 
دسترسـی عادالنـه، الاقـل به کف حمایت های اجتماعی را در سـطوح ملـی فراهم می کند 
کـه حمایـت درآمـدی و دسترسـی بـه مراقبت های بهداشـتی مورد نیـاز را ارائـه می دهد.

شناسـه های شـخصی بـه یکپارچگـی طرح هـا و هماهنگـی ملـی و بین المللـی نیز کمک 
می کنـد. انتظـار این اسـت کـه حداقل پوشـش همگانـی باید بـه تدریج گسـترش یابد تا 
حمایـت جامـع در برابـر ریسـک های پرشـمار طول عمـر و بـازار کار تأمین شـود. طرح ها 
بایـد پیش بینی پذیـری، کیفیـت، کفایـت و انتقال پذیـری حمایـت فـوق را تضمین کنند.

حفـظ و تقویـت کفایـت مالـی مزایـا و کیفیـت مدیریـت و خدمـات، ابعـاد مهمـی در 
پوشـش، حتـی برای کشـورهای ثروتمند OECD هسـتند. بـرای مثال، بسـیاری از مزایای 
عائله منـدی در کشـورهای اروپایـی تقویـت شـده  اسـت. همچنین کشـورها ممکن اسـت 
بـه دنبـال کفایـت مقررات فعلی خـود در زمینـۀ مراقبت هـای بلندمدت1 باشـند. در همۀ 
برنامه هـا، پرداخـت مزایـای نقـدی بـه میزانـی کمتـر از آن چـه کـه بتواند ریسـک مورد 
هـدف در ایـن مزایـا را رفـع کنـد، بنابرایـن پوشـش یا عـدم پوشـش در چنین شـرایطی 
بی معنـا اسـت ]بـه عبـارت دیگـر، اگـر مزایـا آن قـدر پاییـن باشـند کـه نتوانند ریسـک 
موردنظـر را حـذف کننـد، نمی تـوان نـام آن را پوشـش گذاشـت[. . و مزایـا نیـز بایـد بـه 
موقـع و همـگام بـا هزینه هـای زندگـی پرداخت شـوند، در واقـع مزایا باید بـه طور منظم 
و بـه صـورت مناسـبی تعدیـل شـوند. تعدیل مزایـا از سـال 2007-2008 همـواره به این 
شـکل نبـوده، بـه گونـه ای کـه در برخی کشـورها ایـن امـر، موقتـی و ناکافی بوده اسـت.

چالش هـای مربـوط بـه کفایـت مراقبت هـای سـالمت می توانـد پیچیده تر باشـد. در دهۀ 

Long-term Care   .1: عبـارت اسـت از خدماتـی کـه نیازهـای پزشـکی و غیرپزشـکی را برای افـراد دارای 

بیماری هـای مزمـن یـا ناتـوان تأمیـن می کنـد. ایـن افـراد معمـواًل امـکان مراقبـت از خودشـان را ندارنـد و 

مراقبـت از آنهـا دوره هـای زمانـی زیـادی طـول می کشـد- مرتجـم.
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گذشـته، دسترسـی بـه حمایت های سـالمت بـه بیـش از 1.5 میلیارد نفر گسـترش یافته 
کـه قبـاًل از ایـن خدمـات محـروم بوده اند. کشـورهای عضـو اتحادیـه آفریقا، یـک معاهده 
بـرای تأمیـن حمایـت اجتماعـی ایجـاد کرده انـد )بـرای بسـیاری از ایـن کشـورها، سـال 
2025، بـه عنـوان تاریخ هدف برای تحقق پوشـش همگانی سـالمت تحت اسـتراتژی های 
حمایـت اجتماعـی ملـی، تعییـن شـده اسـت(. انتظـار بر این اسـت کـه بهبود دسترسـی 
بایـد همـراه بـا خدمات سـالمت با کیفیتی باشـد که توسـط نیروی متخصـص و مجرب و 

به انـدازه کافـی تأمین می شـود. 

واکنش ها به چالش  گسترش پوشش
گسـترش پوشـش یـک اولویـت مهم جهانـی اسـت. ایجـاد شـورای همـکاری بین المللی 
حمایـت اجتماعـی1، مکانیسـم جدیـدی از حمایـت را در کنـار بسـترهای منطقـه ای و 
چندجانبـه موجـود بـرای همـکاری و حمایـت بین المللـی فراهـم می کند. بین کشـورها، 
توافق نامه هـای تأمیـن اجتماعـی دو جانبـه، ابـزار اصلـی قانونـی بـرای تضمیـن حقـوق 
تأمیـن اجتماعـی و امـکان انتقـال این حقوق اکتسـابی اسـت.2 برخی کشـورها در تدوین 
اسـتراتژی های توسـعه ملی خود، نقش یکپارچه تـر و راهبردی تری بـرای تأمین اجتماعی 
و مراقبت هـای سـالمت در نظـر می گیرنـد. رونـد کلـی به سـمت افزایـش هم افزایـی و 

ارتبـاط بیـن سیسـتم های مالیاتـی و سـازمان های سیاسـت اجتماعـی اسـت.

قباًل استدالل می شد که کشورها برای آن که بتوانند مدل های تأمین اجتماعی همگانی 
را در نظر بگیرند، باید به سطحی از توسعه اقتصادی دست یابند. اما شواهد در بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این موضوع صحت ندارد. در سال های اخیر، چین 
پوشش خود را ساالنه 70 میلیون نفر افزایش داده است. به طور مشابه، کشورهای آمریکای 
جنوبی از اواخر دهه 1990 میالدی، با استفاده از مکانیزم های تأمین مالی شده با مالیات و 
مکانیزم های مشارکتی به پیشرفت مهمی دست یافته اند. این امر، پیشرفت در رسمی کردن 
بازار کار را همراه داشته است3 که به نوبۀ خود به کاهش نابرابری دستمزدها کمک کرده 

1. Social Protection Inter-Agency Cooperation Board

2. منظـور آن اسـت کـه بـرای مثـال اگـر یـک کارگـر بـا 10 سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه تأمیـن اجتماعی 

از کشـور »الـف« بـه کشـور »ب« جابجـا شـود، حقـوق اکتسـابی وی )در اینجـا 10 سـال سـابقه پرداخـت 

حق بیمـه( نیـز بـه نظـام تأمیـن اجتماعـی در کشـور »ب« منتقـل شـود.  

Formalizing .3: بـه معنـای خارج شـدن از اقتصاد غیررسـمی )یا اصطالحاً اقتصـاد زیرزمینی( و فعالیت به 

عنـوان یـک بخـش رسـمی اسـت. کارفرمایان )یـا افـراد خویش فرما( بـرای فـرار از قوانین و کاهـش هزینه ها 

)از جملـه حق بیمـه و مالیات( سـعی می کنند به صورت غیررسـمی فعالیت کنند. نتیجه این امـر، محرومیت از 

بسـیاری از مزایـای اقتصـادی از جملـه خدمات تأمین اجتماعی برای خـود و کارگران آن مجموعه اسـت – م.
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است. درحالی که بسیاری از کشورها پوشش خود را مشخصاً به سمت مراقبت های سالمت 
همگانی گسترش داده اند، اما مشاهده می شود که برخی کشورها در گسترش دسترسی به 
پرداخت های انتقالی نقدی1 و مستمری های اجتماعی همگانی2 نیز پیشرفت هایی در زمینۀ 
ایجاد حداقل های حمایت اجتماعی در سطح ملی3 داشته اند. برخی کشورهای دیگر نیز 
پوشش جامع تری را معرفی کرده اند؛ برای مثال، طرح های مزایای بیکاری، اخیراً در اردن، 
مراکش، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، تایلند، تونس و ویتنام معرفی شده است. این 
موارد، نشان دهندۀ شکل گیری اعتماد به رشد فعالیت های اقتصاد رسمی و همچنین اعتماد 

به اهمیت و پایداری سیستم های تأمین اجتماعی هستند. 

روندهای بازار کار مدرن و ماهیت در حال تغییر مسیرهای شغلی، ساختارهای خانوادگی و 
مسئولیت های مراقبتی این دیدگاه را تقویت کرده است که حق بیمه های تأمین اجتماعی 
و درآمدهای مالیات عمومی، نقشی اساسی و لزوماً مکمل در تأمین مالی ]برای خدمات 
می توانند  فردی  پس اندازهای  و  بیمه ای  محصوالت  همچنین  دارند.  برعهده  اجتماعی[ 
مکملی برای برنامه های حمایت درآمدی تأمین اجتماعی باشند. وجود انعطاف پذیری در 
رویه ها  در حال حاضر  است.  حیاتی  امری  اجتماعی،  تأمین  مالی  نیازهای  کردن  فراهم 
با سیستم های مدرن  به ویژه زمانی که   انعطاف پذیرتر شده اند؛   نیز  اداری  فرایندهای  و 
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات )ICT( و فناوری های تلفن همراه پشتیبانی  شود. به عنوان 
دو نمونه ]از به کارگیری فناوری های مدرن[ می توان به استفاده از کارت های هوشمند برای 
پرداخت حق بیمه ها و مزایا یا دفاتر پیشخوان مبتنی بر تلفن همراه4 اشاره کرد. توجه به 
این موارد و  سایر واکنش ها، امری الزم برای پرکردن شکاف باقی مانده در پوشش تأمین 
اجتماعی، مخصوصاً برای کارگران روستایی و شاغالن بخش غیررسمی است. پیشرفت های 
مشترک در مدیریت تأمین اجتماعی عبارت اند از معرفی پنجره واحد5 و تجهیز ارائه خدمات 
به  تکنولوژی های جدید. سایر پیشرفت ها شامل طراحی نوآورانه و تأمین مالی مزایایی 
پوشش  تحت  که سخت  جمعیت هایی  برای  حتی  را  اجتماعی  تأمین  پوشش  که  است 
قرار می گیرند، تقویت می کند. بر اساس شواهد، پوشش تأمین اجتماعی گسترده، هدفی 

cash transfers .1: بـه معنـای پرداخـت  مسـتقیم پـول به افراد واجد رشایط اسـت. این پرداخت ها توسـط 

دولـت و با اهداف مسـاعدتی انجـام می گیرد- م. 

universal social pensions .2: نوعـی از مسـتمری سـاملندی اسـت کـه متکـی بـه پرداخـت حق بیمـه 

نیسـت و بـرای تأمیـن حداقلـی از حمایـت اجتماعـی بـرای سـاملندان به صـورت همگانـی ارائه می شـود– م. 

3. national floors of social protection
4. mobile front offices

one-stop shops.5: تمامـی امـور مرتبـط بـا یـک خدمـت در یـک مکان فیزیکـی تجمیع می شـوند و فرد 

تنهـا بـا مراجعـه به یـک مکان، خدمـت موردنظـر خـود را دریافـت می کند- م.
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دست یافتنی است و اذعان می شود که ارائه خدمات مناسب، عاملی مساعد برای تقویت 
سطح پوشش است.

پوشـش بـرای جمعیـت روسـتایی، کارگـران اقتصاد غیررسـمی، کارگـران بـا قراردادهای 
کوتاه مـدت و کارگـران مهاجـر، در حـال گسـترش اسـت. یـک هـدف خـاص، گسـترش 

پوشـش زنـان اسـت کـه اغلـب در اشـکال مشـاغل ناپایـدار فعال هسـتند.

سیستم سیمپلز1 در برزیل و سیستم های مونوتریبوتو2 در آرژانتین و اروگوئه که امکان 
پرداخت مزایای تأمین اجتماعی به کارگران کم درآمد، خویش فرما و کارگران غیررسمی را 
پس از پرداخت حق بیمه )با مشارکت دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه( فراهم می کند، 

نشان می دهد نوآوری چگونه می تواند پوشش را با موفقیت گسترش دهد. 

اساساً برای تمامی طرح های توسعه پوشش، دولت ملی باید رهبری و دیدگاه خود را نشان 
دهد. برای مثال، اقدامات بسیار بزرگی که برای گسترش پوشش توسط کشورهای چین 
و رواندا صورت گرفته، چیزی بیش از تمایل به برآورده کردن حق اساسی بشر به تأمین 
این یک تصمیمی استراتژیک در مورد نوع جوامعی است که  اجتماعی است. همچنین 
این کشورها مایل به ساختن آن هستند. سیاست ها باید به همان اندازه، اهداف گسترده تر 

ازجمله اشتغال در اقتصاد رسمی و تقویت پایه مالیاتی را حمایت کنند. 

ادارات تأمیـن اجتماعـی بایـد بـه طـور سیسـتماتیک، پیشـرفت در گسـترش پوشـش را 
اندازه گیـری و ارزیابـی کننـد. ایـن مسـأله بایـد همـراه بـا اسـتراتژی ملـی  بلندمـدت بر 
اسـاس گفتمـان اجتماعـی، کمپین هـای اطالع رسـانی عمومـی و حمایـت از »فرهنـگ 

تأمیـن اجتماعـی« کـه تعهـد بـه دسـتیابی بـه پوشـش همگانـی را تعریـف می کند. 

چنیـن تعهـدی به معنـای تضمینی برای سـرمایه گذاری زیرسـاختی در تأمیـن اجتماعی، 
فنـاوری ارتباطـات و منابع انسـانی نیز اسـت. این درس مهمی اسـت که بایـد از تجربیات 
اخیـر چیـن آموخـت. بـرای انجـام کارهایی کـه از آنها در بلندمدت خواسـته می شـود ]یا 
بـه عبارت دیگر[ برای گسـترش پوشـش به کل جمعیـت، ادارات تأمیـن اجتماعی نیاز به 

ابزارهـای صحیح و منابـع کافی دارند. 

1.SIMPLES 
2.Monotributo
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جهان٪۵۶ 
آفریقا ٪۸۷ 

آمریکا ٪۵۲ 
اروپا٪۳۰ 

آسیا و اقیانوسیه ٪۵۵ 



چالش دوم: نابرابری ها در طول دوران زندگی
اجتماعـی،  ایجـاد همبسـتگی  بـرای  مهـم  ابـزاری  اجتماعـی،  تأمیـن  سیسـتم های 
ترویـج مشـارکت فعـال و رفـع نابرابری هـا در جامعـه هسـتند. در ایـن نقش هـا، رفـع 
نابرابـری درآمـدی تنهـا یک هدف اسـت. سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی همچنین در 
مـورد نابرابری هـای دیگـر ماننـد جنسـیتی، فرصت هـای بـازار کار و یـا دسترسـی بـه 
مراقبت هـای سـالمتی و خدمـات نیـز نقـش مهمـی دارنـد و ]در نتیجـه[ افـراد را قادر 
می سـازند تـا در طـول دوران زندگـی خود، ریسـک ها را کاهـش دهند و اسـتعدادهای 

خـود را محقـق کنند.

سیستم های تأمین اجتماعی، گاهی اوقات به عنوان چترهای ایمنی1 یاد می شوند که 
هدف از آنها اساساً جلوگیری از فقر است. بیان می شود مردمی که در سایۀ این چتر 
قرار می گیرند از فقیر شدن نجات یافته اند. درحالی که این نقشی مهم است، سیستم های 
این مطلب به خصوص  این به دست می آورند.  از  تأمین اجتماعی مدرن، چیزی فراتر 
ملی؛  مالیاتی  سیستم های  کنار  در  اجتماعی[  تأمین  ]نظام  که  است  صادق تر  زمانی 
عمومی؛  استخدام  خدمات  شغلی؛  ایمنی  و  بهداشت  سالمت،  خدمات  ارائه دهندگان 

کارفرمایان؛ سیستم های آموزشی و خدمات عمومی، کار می کند.

بـه عنوان نقطۀ شـروع برای سـرمایه گذاری در افراد، سـرمایه گذاری اجتماعی مناسـب 
می توانـد اثربخشـی باالیـی در کمک به افـراد در رفع ریسـک های فـوق و نابرابری های 
طـول عمـر داشـته باشـد. ایـن موضـوع منجـر بـه مشـارکت کامـل آنهـا بـه عنـوان 
اعضـای فعـال در جامعـه می شـود. در بسـیاری از جوامـع، اهـداف متعـدد بازتوزیعـی 
در برنامه هـای تأمیـن اجتماعـی، نقـش مهمـی در شکسـتن چرخـۀ فقر بین نسـلی در 

خانوارهـای آسـیب پذیر بـازی می کنـد.

چالش های انسجام اجتماعی 
می دانیـم کـه وجـود سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی قدرتمنـد بـا پوشـش گسـترده و 
کافـی منجـر بـه سـطح باالتـری از انسـجام اجتماعی می شـود. ایـن به معنـای اعتماد 
جمعـی بیشـتر بـه نهادهـای یـک کشـور اسـت. امـا بسـیاری از سیسـتم های تأمیـن 
اجتماعـی بـا چالش هـای بسـیاری روبـرو شـده اند کـه ممکن اسـت دسـتیابی ]به این 
هـدف[ را سـخت تر کنـد. بـرای برخی کشـورها، چالش های سیاسـی و مالـی، تهدیدی 
در جهـت کاهـش مقیـاس برنامه هـای تأمیـن اجتماعی اسـت. همچنین تحـوالت بازار 
1. safety nets
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کار ممکـن اسـت منجـر به محدود شـدن امکان مشـارکت کامـل شـاغالن در برنامه های 
تأمیـن اجتماعـی شـود و بنابرایـن فرصت هایـی که از طریـق کمک فعاالنه خود شـاغالن 
امـکان بهبـود وضعیـت آنهـا وجـود داشـت، محدود شـود. فشـارهای مالـی همراه بـا نیاز 
بـه »انجـام امـور بیشـتر بـا بودجـه کمتـر«، باعث شـده اسـت کـه کشـورها به اسـتفاده 
بیشـتر از هدف گـذاری هوشـمندانه روی آورنـد و اقدامـات خـود را بـر نیازمندتریـن افرد 
متمرکـز کننـد. در برخـی کشـورها بـه مسـئولیت فـردی در مدیریـت ریسـک ها، نقـش 
بیشـتری داده شـده اسـت. نقش برنامه های تأمین مالی شـده توسـط مالیات، در بسـیاری 
از کشـورها، اهمیـت نسـبی بیشـتری بـه دسـت آورده اسـت کـه از جملـه آنهـا، اعطـای 
یارانـه بـه برنامه هـای مشـارکتی )برنامه هـای مبتنی بـر حق بیمه( اسـت. بـه طورخاص، 
ارتبـاط بیـن ارزش حق بیمه هـای پرداختـی و  در برنامه هـای مسـتمری بازنشسـتگی، 
مزایـای نقـدی دریافتـی، نیـز در حـال تقویت شـدن اسـت. ایـن مسـأله عمدتاً پاسـخ به 
چالـش پایـداری مالـی  ناشـی از افزایش امید زندگی و سـالمندی جمعیت می باشـد. این 
تغییـر، همچنیـن ممکـن اسـت بـه کاهش نقـش بازتوزیعـی تأمیـن اجتماعی نیـز منجر 
شـود. در عیـن حـال، افزایش سـن بازنشسـتگی به معنـای کاهـش سـخاوتمندی مزایای 
طـول عمـر اسـت کـه در بسـیاری از برنامه هـای مشـارکتی تعهد شـده اسـت. مشـارکت 
فزایندۀ سیسـتم های تأمین اجتماعی در حمایت بیشـتر از توانمندسـازی فردی، از طریق 
اسـتفادۀ گسـترده تر از اقدامـات پیشـگیرانه در حمایـت از بـازار کار و اقدامات پیشـگیرانه 
سـالمت، پیشـرفت مهمـی اسـت کـه در حـال حاضر مکملـی برای اهـداف فراگیر شـدن 

]پوشـش تأمیـن اجتماعـی[ و حمایـت از درآمد کافی هسـتند.

بسـیاری از کارگـران بـا اَشـکال ناامن تـری از اشـتغال مواجـه هسـتند. همچنیـن بـروز 
فزاینـدۀ نابرابـرای و فقـر در میان  گروه های سـنی فعـال )اصلی(1 در برخی از کشـورهای 
OECD از زمـان بحـران 2007-2008 و تمرکـز فزاینده ثروت در بسـیاری از جوامع وجود 
دارد. اگـر انسـجام اجتماعـی، مسـتحکم باشـد، همـۀ این منابع تنـش باید برطرف شـود. 

واکنش ها به حمایت از انسجام اجتماعی
پایـداری همـۀ سیسـتم های تأمین اجتماعی بسـتگی بـه حمایت همۀ بخش هـای جامعه 

دارد. خصوصـاً این حمایت باید شـامل حمایت طبقات متوسـط باشـد.

در بسـیاری از کشـورها، افزایـش اسـتفاده از هدفمندسـازی منابع مالی تأمیـن اجتماعی، 
مناسـب  واکنش هـای  بهبـود  امـکان  درحالی کـه  را حمایـت می کنـد،  مالـی  پایـداری 

1. prime-age groups
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بـرای بـرآوردن نیازهـای گروه هـای آسـیب پذیر نیـز فراهـم می شـود. اعتمـاد عمومـی به 
سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی و درک مثبـت از انسـجام اجتماعـی را می تـوان بـا ایجـاد 

تعـادل و ارتبـاط دقیـق بیـن پایـداری مالـی و سیاسـی و اجتماعـی به دسـت آورد.

حمایـت هدفمنـد از آسـیب پذیرترین افـراد نبایـد بـه قیمت بدتر شـدن وضع سـایر افراد 
حاصـل شـود. ایـن موضـوع بـرای همـۀ کشـورها صـادق اسـت. در برخـی از اقتصادهای 
درحال توسـعه، که ممکن اسـت پوشـش در آن محدود باشـد، یارانه های عمومی همگانی، 
مانند مصرف سـوخت، بیشـتر توسـط گروه هـای با درآمـد باالتر جذب می شـوند. بنابراین 
الزم اسـت دسـتاوردهای عدالـت از تمامـی اقدامـات تأمیـن اجتماعـی از جملـه حمایـت 

هدفمنـد و یارانه هـا، به طـور مسـتمر، مـورد ارزیابی قـرار گیرد. 

سـازمان های تأمیـن اجتماعـی چـه اقداماتـی را می تواننـد در حمایـت از حفـظ انسـجام 
اجتماعی اتخاذ کند؟ اولویت باید به گسـترش پوشـش مناسـب باشـد. پس از آن، چالش 
همـۀ سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی، ایـن اسـت کـه به  تدریـج نسـبت بـه برآورده کردن 

نیازهـای در حـال رشـد تأمیـن اجتماعـی در تمـام طـول دوران زندگی فعال تر باشـد.

مالی  تأمین  مالیات  با  که  اجتماعی  مستمری های  درحال توسعه،  کشورهای  از  بسیاری 
می شود را به عنوان بخشی از حداقل حمایت اجتماعی ملی ارائه می دهند. نشان داده شده 
است که این موارد به کاهش سطح فقر خانوار و اثرات مثبت گسترده تر برای سالمت و 
رفاه و نیز مشارکت اجتماعی منجر شده است. در کشورهایی که سطح باالیی از فقر در 
میان سالمندان وجود دارد، پرداخت های انتقالی نقدی که با مالیات تأمین می شود، به افراد 
سالمند اجازه می دهد تا با جوامع و بازارهای محلی درگیر شوند و در دارایی هایی که از زندگی 
مستقل حمایت می کند، سرمایه گذاری کنند. به طورکلی، پرداخت های انتقالی نقدی، امنیت 
اقتصادی و دارایی های اقتصادی افراد را تقویت می کند. آنها به ایجاد اقتصادهای محلی، 
بهبود دسترسی به آموزش، تغذیه و مراقبت های بهداشتی کمک می کنند و با افزایش سطح  

توانمندسازی، درجه باالتری از انسجام اجتماعی را حاصل می کنند. 

بـرای تمامـی کشـورهایی کـه سـهم  افـراد بـاالی 60 سـال از کل جمعیت در حال رشـد 
اسـت، اهمیـت ایـن نوع پرداخت هـای انتقالی در انسـجام اجتماعی افزایـش خواهد یافت. 
به طـول کلی تـر، پرداخت هـای انتقالـی نقـدی کـه موجـب تضعیـف شـوک هایی ماننـد 
تأثیـرات بالیـای طبیعـی می شـود، انسـجام اجتماعـی در جوامـع را نیـز حفـظ می کند. 

امـا در مـورد گروه هـای سـنی جوان تر چگونه اسـت؟ انتقاالت نقـدی مشـروط )CCT(1 با 
هـدف پوشـش گروه هـای جوان تـر آسـیب پذیر، موجب تقویت مشـارکت مدنی و انسـجام 
1. Conditional cash transfers (CCTs)
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جوامـع محلـی می شـود. ایـن امـر بـه ویـژه در کشـورهایی با سـطوح بـاالی نابرابـری در 
درآمـد و دسترسـی به خدمات، بیشـتر اسـت. هدف از ایـن سـرمایه گذاری های اجتماعی 
غلبـه بـر چرخـۀ محرومیـت بین نسـلی و پیشـگیری از آن اسـت. ایـن وجـوه بـه شـرط 
انجـام کارهایـی ماننـد ثبت نـام کـودکان در مدرسـه یـا شـرکت در معاینـات پزشـکی 
منظـم، پرداخـت می شـوند. در سـطح ملی، آنها سـرمایه گذاری پیشـگیرانه در نسـل های 
آینـده هسـتند. وقتـی ایـن پرداخت ها بـا تأمین خدمـات عمومی ضـروری همراه شـوند، 

می تواننـد بـه کاهـش نابرابری هـا و افزایـش تحـرک و انسـجام اجتماعـی کمـک کنند. 

بـرای حمایـت از جوان تریـن افراد در جامعـه، انتقاالت نقدی مشـروط )CCTs(، معموالً در 
توسـعه کـودکان سـرمایه گذاری می کنـد. امـا آنها همچنیـن از طریـق پرداخت بـه زنان، 
برابـری جنسـیتی را ترویـج می دهنـد. تالش برای شـمول زنـان در تأمیـن اجتماعی مهم 
اسـت. در سـطح جهانی، زنان به طور معنی داری بیشـتر از مردان در مشـاغل غیررسـمی، 
کار بـدون حقـوق در خانـواده یـا خویش فرمایـی فعالیـت می کننـد. زنـان بـه احتمـال 
بیشـتری از برنامه هـای مشـارکتی )برنامه هـای مبتنـی بر حـق بیمه(  که معمـوالً مزایای 
بهتـری را فراهـم مـی آورد محـروم هسـتند. بهبود حضـور زنـان در بسـیاری از برنامه های 
تأمیـن اجتماعـی، فرصتـی اسـت برای تحقق بخشـیدن بـه پیشـرفت معنـی دار و پایدار، 
نـه تنهـا در راسـتای »تأمیـن اجتماعی بـرای همه« بلکه بـرای تقویت انسـجام اجتماعی.

انواع مختلف مزایای همگانی که معموالً در دولت های رفاه اروپایی وجود دارد )و از افراد 
در کل طول عمر آنها حمایت می کند(، به عنوان عوامل اصلی در توضیح سطوح پایین تر 
نابرابری و ثبات نسبی بسیاری از جوامع اروپایی شناخته می شود. با این حال تعدادی از 

عواملی که باعث نگرانی در مورد افزایش سطح نابرابری می شوند عبارت اند از: 

 رشد اشتغال غیراستاندارد؛

  تضعیف مقررات کار؛

  رکود رشد دستمزد؛

  سطوح باالی بیکاری؛

 افزایش سطوح سرمایه سیال1؛ و

 تغییر الگوی مهاجرت. 

گذشته از حمایتی که با اقدامات مربوط به فعال سازی بازار کار حاصل می شود، مشخص 

1. Footloose capital
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نیست که این روندها ممکن است در بلندمدت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی داشته باشد. 

در جستجـوی واکنش های منـاسب به چالش های فـوق، از تجربیـات گذشتـه می تـوان 
رهنمودهایی به دست آورد. شوک های اجتمـاعی و اقتصـادی بحران جهانی سال 2007-

2008 در کشورهایی کمترین تبعات را داشت که از مداخالت هدفمند در نظام جامع تأمین 
اجتماعی استفاده کرده بودند. ]با این مداخالت[ ریسک ها کنترل شدند و به تسریع بازیابی 

اقتصادی کمک شد. ]در نتیجه[ مشاهده می شود که انسجام اجتماعی حفظ شده است.

محدودیت هـای منابـع فعلـی و اولویت هـای سیاسـت ملی، نقـش مهمی را بـرای اقدامات 
پیشـگیرانه در طراحـی برنامـه تأمین اجتماعی پیـش می برند. اهداف مـدرن این اقدامات، 
به ویـژه توانمندسـازی افـراد و حمایت از قابلیت های اشـتغال و توانبخشـی نیـز به کنترل 
هزینه هـا، تقویـت پایـداری تأمیـن اجتماعـی، حمایـت از بازارهـای کار انعطاف پذیرتـر و 

ترویـج زندگـی و فعالیت اقتصادی مسـتقل کمـک می کند. 

سـازمان های تأمیـن اجتماعـی می تواننـد بررسـی کننـد کـه آیـا آنهـا نقـش خـود را در 
دسـتیابی مثبـت بـه انسـجام اجتماعـی انجـام می دهنـد؛ اگرچـه اندازه گیـری دقیـق آن 
ممکن اسـت دشـوار باشـد. در بسـیاری از کشـورها، ایـن کار بـا ایجاد گفتگویـی جامع با 

جمعیـت تحـت پوشـش انجام می شـود. 

به عنوان یک واکنش عملیاتی، همۀ سازمان های تأمین اجتماعی باید افکار عمومی را در 
مورد دو مسأله مهم بررسی نمایند: اول، وضعیت مزایا و خدمات و دوم کیفیت درک شده 
از ارائه خدمات. با توجه به افزایش انتظارات عمومی، از طریق تجزیه و تحلیل اقدامات نه 
تنها باید مشخص شود که آیا سیستم های تأمین اجتماعی کارهای درستی انجام می دهند 
و آنها را به خوبی انجام می دهند؛ بلکه باید معیاری از این نیز  ارائه شود که چگونه آنها در 
سطح ملی به حمایت از انسجام اجتماعی، ادامه می دهند. چنین یافته هایی باید برای تکمیل 
فعالیت های ارتباطی مانند تالش های فرانسه برای اطالع رسانی به مردم در مورد حقوق آنها 
در زمینه تأمین اجتماعی استفاده شود. عالوه بر این، تحلیلی باید انجام شود تا نشان دهد 
که چگونه مزایا و خدمات بر سطح فقر، نتایج سالمت، دستاوردهای آموزشی و فعالیت در 
بازار کار تأثیر می گذارد. این موضوع باید با تالش های گسترده تر برای هماهنگی و مناسب 

کردن خدمات و مزایای شخصی همراه شود.

پیـام مشـخص اسـت: تأمیـن اجتماعی افـراد برای انسـجام اجتماعـی ضروری اسـت، که 
بـه نوبـۀ خـود، بـرای ثبات مـورد نیاز بـرای امنیـت کار و سـرمایه گذاری ناگزیر اسـت. در 

نهایـت موجـب ایجاد جوامـع قدرتمندتـر و مولدتـر می گردد.
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چالش سوم: سالمندی جمعیت
سـالمندی جمعیـت واقعیتی جهانی اسـت. ایـن موضوع تاکنون در کشـورهای صنعتی 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بـرای بسـیاری از اقتصادهـای درحال توسـعه، رونـد 
سـالمندی جمعیت آغاز شـده اما با نرخ سـریع تری نسـبت به سـایر کشـورهای پیشرو 
در حـال گـذار جمعیتـی، در حـال وقـوع اسـت. ایـن موضـوع، چالش هـای خاصـی را 
دربـر خواهـد داشـت. بـرای اطمینـان از پایـداری مالی سیسـتم های تأمیـن اجتماعی 
و رفـع نیازهـای همـۀ افـراد در جوامـع رو بـه سـالمندی، سیسـتم های ملـی حمایـت 
اجتماعـی بایـد نقـش حمایتی خـود را با افزایش سـرمایه گذاری  در سـالمت، اشـتغال 
و توانمندسـازی همـراه نماینـد. ایـن اقـدام، نیازمنـد سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی 
هماهنگ تـری اسـت کـه از طریـق اقدامات مناسـب در طـول زندگی، از مـردم حمایت 

و پشـتیبانی می کننـد.

افزایش بی سابقۀ امید زندگی همراه با کاهش نرخ زادوولد1، به طور قابل مالحظه ای بر 
ساختارهای جمعیتی تأثیرگذار بوده است. جمعیت جهانی رو به سالمندی می رود. تا 
سال 2050، سهم جهانی افراد باالی 60 سال از 11.7 درصد کنونی به 21.1 درصد 
افزایش خواهد یافت. در همین دوره انتظار می رود تعداد افراد باالی 80 سال، بیش از 
سه برابر رشد کند. عالوه براین، ساختار جمعیت مسن تر در حال تغییر است و افزایش در 
جمعیت افراد باالی 80 سال ادامه دارد. به طورکلی، این روند با سرعت باالتری در مناطق 

کم تر توسعه یافته در حال وقوع است. 

درحال حاضـر، 66 درصـد از سـالمندان در کشـورهای درحال توسـعه زندگـی می کنند. 
ایـن رقـم تـا سـال 2050 بـه 80 درصـد افزایش خواهـد یافـت. در سـال 2015، 901 
میلیـون نفر باالی 60 سـال داشـته اند. این رقم در سـال 2050 بـه 2.1 میلیارد خواهد 

رسـید و قـاره آسـیا حدود دوسـوم ایـن جمعیت را بـه خود اختصـاص می دهد.

ایـن روندهـای جمعیتـی بـر تأمیـن اجتماعـی و نیازهـای بهداشـت و درمـان، منابـع 
درآمـدی و هزینه هـا تأثیـر می گـذارد. سـالمندی جمعیـت منجـر بـه کاهـش نسـبی 
حق بیمه هـا و افزایـش هزینه  هـا می شـود. به عـالوه، برای حفظ سـطح تولیـدات اقتصاد 
ملـی، کاهـش نسـبت افـراد در سـن کار بایـد بـا افزایـش بهـره وری و افزایـش سـطح 

مشـارکت نیـروی کار رسـمی جبران شـود. 

1. birth rate
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در بسیار از اقتصادها، رشد مشارکت زنان در بازار نشان می دهد که نرخ اشتغال رسمی در 
میان زنان در مقایسه با مردان، پایین مانده است. تسهیل افزایش نرخ اشتغال زنان منجر 
به افزایش تولید نیروی کار در جوامع رو به سالمندی خواهد شد و مبنایی برای توسعه و 
رشد اقتصادی بیشتر فراهم می آورد. این کار، همچنین کمک مهمی به پایداری سیستم های 

تأمین اجتماعی ازجمله طرح های بازنشستگی خواهد داشت. 

چالش های سالمندی
بـا توجـه بـه مواجهـه بـا سـالمندی جمعیـت، یک چالـش مربـوط بـه تضمین پایـداری 
سیسـتم های تأمین اجتماعی و در عین حال سـازگاری با نیازهای در حال رشـد و فراهم 
آوردن سـطوح کافـی از امنیـت درآمـد و خدمات اسـت. همچنین برای بـرآوردن نیازهای 
مربـوط بـه عدالت بین نسـلی، بایـد تأمین امنیت درآمـد و نیازهای مراقبتی افراد سـالمند 

بـا سـرمایه گذاری در نسـل های جوان تـر متعادل باشـد. 

افزایـش انعطـاف دوره هـای زندگـی و افزایش تحرکات بـازار کار، چالش هـای خاصی برای 
بسـیاری از طرح هـای بازنشسـتگی سـالمندی هسـتند کـه اغلـب بـرای انعکاس مشـاغل 
خطـی باثبـات و سـاختارهای خانوادگـی هسـته ای1 طراحـی شـده اند. تغییـر نگرش هـا 
نسـبت بـه مفاهیـم بازنشسـتگی و »سـالمندی« در برخـی کشـورها از طریـق جایگزینی 

سـن بازنشسـتگی با سـنین منعطف مسـتمری بگیری2 مشـاهده شـده اسـت.

اتخـاذ واکنش هـای مناسـب در مقابـل رشـد بیماری های مزمـن برای تضمین دسترسـی 
بـه سیسـتم های درمانـی پایـدار و در دسـترس، امـری ضـروری اسـت. مقابلـه بـا عوامـل 
خطرزای سـالمت مرتبط با تغییر سـبک زندگی، نیازمند رویکردهای جدید و پیشـگیری 

و مداخلـه زودهنگام در شـرایط مختلف اسـت.

مسـأله مهـم این اسـت کـه به رغـم افزایـش تعهد سیاسـی و در نتیجـه افزایش پوشـش، 
بخـش بزرگـی از جمعیـت جهـان هنـوز از حمایـت مناسـب تأمیـن اجتماعی برخـوردار 
نیسـتند. بـرای برخـی کشـورهای درحال توسـعه، سـالمندی جمعیـت ممکـن اسـت در 
شـرایط نبـود قوانیـن جامع تأمیـن اجتماعی رخ دهد. خطر فقر سـالمندان در بسـیاری از 
کشـورها، همچنـان چالش بزرگی اسـت. پیش بینی های جمعیت شـناختی نشـان می دهد 

خانـواده ای کـه متشـکل از والدیـن و فرزنـدان اسـت. در مقابـل آن   :nuclear family structure .1

خانـواده گسـرتده )Extended( قـرار دارد کـه در آن اعضـای دیگری همچـون پدربزرگ، مادربـزرگ، دایی، 

عمـو و غیـره نیـز زندگـی می کننـد- م. 

2. flexible pensionable ages
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که نیاز به افزایش فعالیت ]توسـط افراد در سـن کار[ اسـت تا کفایت پوشـش، گسـترش 
و بهبـود یابـد. چالش های سـالمت احتمـاالً هم بـرای مراقبان غیررسـمِی خانوادگی و هم 
بـرای سیسـتم های مراقبـت رسـمی تشـدید می شـوند. خدمـات مراقبت بلندمـدت که از 
طریـق حق بیمه هـای اجتماعـی تأمیـن مالـی می شـود تنهـا در تعـداد انگشت شـماری از 

کشـورها یافت می شـود. 

واکنش ها به سالمندشدن جهان 
رونـد فعلـی اصالحات نشـان دهندۀ سـیر تکاملـی پارامترهـای اصلی سیسـتم های تأمین 
اجتماعـی اسـت. بـا توجـه بـه سـالمندی جمعیـت و چالش هـای مربوط بـه پایـداری در 
سیسـتم های بازنشسـتگی، افزایش سـن بازنشسـتگی نه تنها در کشـورهای OECD بلکه 
در کشـورهای با درآمد متوسـط نیز رایج اسـت. همچنین هدفمندسـازی مزایا و خدمات 

تأمیـن اجتماعـی در حال افزایش اسـت.

یکـی از ویژگی هـای جمعیت شـناختی در سـالمندی جمعیـت این اسـت که نـرخ باروری 
در حـال کاهـش اسـت. بـه عنوان بخشـی از واکنـش سیاسـتی، مزایای تأمیـن اجتماعی 
می توانـد بـه تالش هـا بـرای افزایـش نـرخ زادوولـد کمـک کنـد. در کشـورهای دارای 
جمعیـت سـالمند کـه دارای جمعیت پیش بینی شـدۀ رو به کاهش هسـتند و )در صورت 
عـدم وجـود موج مثبـت مهاجرت(، ضروری اسـت اجرای سیاسـت های پیشـرفت خانواده 
ارججیـت داده شـود. ایـن سیاسـت ها می تواند شـامل حمایت مالی برای تسـهیل مراقبت 
از کـودک و مرخصـی والدین1برای پدران و مادران باشـد. تجارب فرانسـه و روسـیه حاکی 

از آن اسـت کـه چنیـن اقداماتـی می توانـد بـه افزایش نـرخ زادوولد کمـک نماید. 

پیشـرفت در سیسـتم های مراقبـت سـالمتی شـامل ساده سـازی ]رویه هـا[ بـرای کاهش 
ناکارایی هـا، تمرکـز بیشـتر بـر پیشـگیری و ارتقـاء سـالمت و ارائـه خدمـات بـرای افـراد 
مبتـال بـه بیماری های مزمـن و نیازهای مراقبت بلندمدت اسـت. به طورکلی، کشـورها در 
حـال تشـویق طرح هـای مکمل هسـتند و نقش مسـئولیت فردی همچنان رشـد می کند.

درحالی کـه چنیـن تغییراتـی در پارامترهای طرح ممکن اسـت منجر بـه صرفه جویی های 
کوتاه مـدت و بلندمـدت شـود، امـا آنهـا بـه تنهایـی بـرای حـل چالش هـای مربـوط بـه 
کفایـت و پایـداری ناشـی از روندهای جمعیتـی کافی نخواهند بود. این یکـی از درس های 

اصالحـات اخیر بازنشسـتگی بوده اسـت.

parental leave .1: نوعـی از مرخصـی ]معمـواًل با حقوق[ اسـت کـه درموارد فرزندآوری یـا فرزندخواندگی 

بـه والدین تعلـق می گیرد-م. 
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در  بازنشسـتگی  از سیسـتم های  بسـیاری  در  مالـی  پایـداری  درحالی کـه، چالش هـای 
کشـورهای OECD مـورد توجـه قـرار گرفتـه، اما این مسـأله ممکن اسـت در برخی موارد 
بـه بهـای ]از دسـت رفتـن[ کفایـت مزایای نقدی باشـد. بـا توجه بـه نگرانی هـای مربوط 
بـه نـرخ فقر سـالمندان، این مسـئله ممکن اسـت منجر به افزایش اشـتغال افـراد نزدیک 
به سـالمندی در مشـاغل غیراسـتاندارد شـود. یک واکنش سیاسـتی روشـن به این روند 
جهانـی آن اسـت کـه تضمیـن یک حداقـل درآمد بازنشسـتگی بـرای تمام افراد در سـن 

بازنشسـتگی بـه نحو مناسـبی انجام شـود.

فقر در میان زنان سـالمند، مسـتلزم واکنش های سیاسـتی خاصی اسـت. زنان نسـبت به 
مـردان، در طـی زندگـی کاری خـود بـا چالش های بسـیاری مواجه هسـتند کـه می تواند 
تأثیـر منفـی بـر درآمد بازنشستگی شـان در آینده داشـته باشـد. ایـن موارد شـامل میزان 
پایین تر اشـتغال، دسـتمزد پایین تر، وقفه بیشـتر در مسـیرهای شـغلی، عوامل سـاختاری 
و فرهنگـی کـه دسترسـی بـه فرصت های شـغلی را محـدود می کند )صرف نظر از شـرایط 
تحصیلـی(، میـزان باالتـر از مسـئولیت های مراقبـت از خانـواده، طراحـی مردمحور برخی 
از سیسـتم های مسـتمری، فقدان مسـتمری های سـاالنه بی طرف نسـبت به جنسـیت1 و 

نرخ طـالق باالتر.

بـا تمرکـز بـر پارامترهـای طـرح، راهکارهـای تأمیـن اجتماعـی بایـد در حیـن حمایت از 
مشـارکت، فعالیـت و بهـره وری در بازار کار، نیـاز به مزایا و خدمات را محـدود نمایند. رفع 
چالش هـای سـالمندی جمعیـت نیازمنـد تأکیـد قوی تـر سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی 
بـر اقدامـات پیشـگیرانه اسـت. حمایت بایـد با پشـتوانۀ مردم، اقتصـاد و جوامـع از طریق 

سـرمایه گذاری های مؤثـر در سـالمت، اشـتغال و توانمندسـازی تکمیل شـود.

سـالمت یکی از اجزای کلیدی سـرمایۀ انسـانی اسـت. سـرمایه گذاری ها در کاهش عوامل 
خطـرزای سـالمت و بهبـود مراقبت هـای بهداشـتی باعث ایجـاد جوامع سـالم، فراگیرتر و 
مولدتـر می گـردد. در کشـورهای زیـادی، تالش هـا به سـوی ارتقای سـالمت و تشـخیص 
زودهنـگام عوامـل خطـرزا و همچنین بهبود دسترسـی بـه خدمات درمانِی سـاختارمند و 
هماهنـگ در جریـان اسـت. رویکردهـای فعاالنـه و پیشـگیرانه همواره برای سیسـتم های 
سـالمت حائـز اهمیـت بوده انـد، اما در حال حاضر بیشـتر بـرای جلوگیری و کنترل رشـد 

بیماری هـای غیرمسـری مورد توجـه قرار گرفته اسـت.

تعداد فزاینده ای از افراد سالمند، نیازمند به مراقبت تمام وقت خواهند بود. به عنوان یک 
واکنش سیاستی، باید برای افرادی که بدون دریافت دستمزد ]از اعضای خانواده خود[ 

1. gender-neutral annuities
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مراقبت می کنند، اعتباراتی در نظر گرفته شود و ]همچون اعتبار مالیاتی[ از بدهی حق 
بیمه  فرد کسر شود. با این کار از نیازهای مراقبت افراد حمایت می شود و وقتی فرد مراقب 
به سن بازنشستگی می رسد، امنیت درآمدش تقویت می گردد. حمایت از مراقبت خانگی1 
نیز باعت کاهش بار تأمین خدمات مراقبتی توسط نهادها می شود. برای برخی افراد، مزایای 

روانشناختی قابل توجهی در مراقبت در خانه وجود دارد.

حمایـت از اشـتغال و فعالیـت بـه همـان انـدازه مهم اسـت. هرچه فـرد بیشـتر از کار دور 
بمانـد، احتمـال اینکه او از بازار کار طرد شـود و نیاز به مزایـای تأمین اجتماعی بلندمدتی 

داشـته باشد، بیشـتر خواهد شد.

به کارگیـری اقدامـات تأمیـن اجتماعـی بـرای جلوگیـری یـا کوتـاه شـدن دورۀ غیبـت از 
کار، کـه ناشـی از بیـکاری، بیماری یا حادثه شـغلی می باشـد در کشـورهای توسـعه یافته 
بیشـتر شـایع اسـت. ایـن کار با اتخاذ اقدامات متناسـب بـرای کارگران جوان تر و مسـن تر 

است. تکمیل شـده 

برنامـه »بازگشـت بـه کار« در مالـزی بـه افـراد دارای حـوادث ناشـی از کار و افـرادی که 
خواهـان مسـتمری ازکارافتادگـی هسـتند کمـک می کنـد تا بـا اسـتفاده از یـک رویکرد 
مدیریتـی در مـورد معلولیـت2 بـه کار بازگردنـد. حدود سـه چهارم از شـرکت کنندگان در 

ایـن برنامـه کـه اخیراً توسـعه یافته اسـت، بـا موفقیت بـه کار بازگشـته اند. 

یـک اسـتراتژی دیگر، توانمندسـازی افـراد اسـت. رویکردهـای تأمین اجتماعـی می تواند 
مدیریـت ریسـک توسـط خـود فـرد را تسـهیل کنـد و بـه آنها کمـک کند تا مسـیرهای 
غیرخطـی زندگـی را ]بـا موفقیـت[ پشـت سـر بگذارنـد. سـرمایه گذاری در آمـوزش و 
ظرفیت هـای الزم بـرای کنتـرل بهتـر عوامـل خطـرزای سـالمت، قابلیت های اشـتغال را 
بهبـود و ریسـک های فقـر را کاهـش می دهد. تدابیر تأمیـن اجتماعی که از توسـعه دانش 
و مهـارت پشـتیبانی می کنـد، می تواند توان فعالیـت مولد و امنیت درآمد بیشـتر را بهبود 

دهـد کـه در نهایـت می توانـد بـه شکسـتن الگوهـای فقر بین نسـلی کمـک کند.

نمونه هایـی از ایـن اقدامـات عبارتند از ارائه برنامه های آموزشـی در مـورد تأمین اجتماعی 
و ریسـک های موجـود در محیط هـای مختلـف اجتماعـی ماننـد مـدارس. بانـک بیمـه 
اجتماعـی اروگوئـه )BPS(، مجموعه ای از دسـتورالعمل های آموزشـی را تولید کرده اسـت 
کـه تأمیـن اجتماعـی و ریسـک ها را در قالـب تطبیق یافتـه توضیـح می دهـد. اطالعـات 

1. home-based care
2. disability case management approach
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تأمیـن اجتماعـی فـردی ماننـد اطالعـات و ارتباطات بازنشسـتگی کـه در سـوئد و ایاالت 
متحـده ارائـه شـده اسـت، بـه فـرد ایـن امـکان را می دهد کـه برنامـه بازنشسـتگی خود 
و ریسـک های مربوطـه را بهتـر مدیریـت کنـد. مهم تـر از همـه، هـدف اصلـی تعـدادی از 
برنامه هـا در کشـورهای درحال توسـعه، سـرمایه گذاری اجتماعـی و توانمندسـازی اسـت. 
برنامـه بلسـا فامیلیـا1 در برزیـل، کمـک  مالی بـه خانواده های فقیـر را به شـرط حضور در 

مدرسـه و رعایـت برخـی برنامه هـای بهداشـتی خـاص ارائـه می کند. 

ماهیت سیستم های تأمین اجتماعی در حال تغییر است. سازمان های تأمین اجتماعی نقش 
عمده ای در توسعه و تأمین سرمایه گذاری اجتماعی دارند که افراد را توانمند می سازد تا 
ریسک های سالمت، درآمد و اشتغال را کاهش دهند. این موضوع به معنای آن نیست که 
افراد به حال خود رها شوند. بلکه برعکس، هدف حمایت از پایداری و کفایت سیستم در 

جوامع سالمند و حمایت از افراد در طول مسیر زندگی است.

سـازمان های ملـی کـه جمعیـت تحت پوشـش آنهـا در ایـن گـذار جمعیتـی، پیشـرفت 
بیشـتری داشـته  اسـت ]یا به عبارت دیگر، شـدت سـالمندی در آنها بیشـتر بوده اسـت[ 
می تواننـد درس هـای سیاسـتی مفیـدی بـرای کشـورهای دارای جمعیتـی جوان تـر در 
زمینـۀ انتخـاب شـیوه های مناسـب در آماده شـدن  بـرای رویارویی با سـالمندی جمعیت 

باشند. داشـته 

1. Bolsa famlia
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چالش چهارم: اشتغال کارگران جوان

سـطوح بـاالی بیکاری و اشـتغال ناقـص1 در میان زنان و مردان چالشـی جهانی اسـت. 
واکنـش سیاسـتِی هماهنـگ توسـط سـازمان های تأمیـن اجتماعـی، مراکـز خدمـات 
اشـتغال عمومـی و نهادهـای تحصیلـی و آموزشـی می توانـد بـه بهبود اشـتغال پذیری 
و کاهـش سـطح بیـکاری، اشـتغال ناقـص و عـدم فعالیـت کمـک نمایـد. بـه منظـور 
دسـتیابی بـه ایـن اهـداف، سیسـتم های تأمیـن اجتماعی بایـد از نقش خود بـه عنوان 
ارائه دهنـدگان حمایـت درآمـدی فراتـر رونـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه تنها یـک دهم از 
نیـروی کار جهانـی بـه مزایـای حمایـت در مقابـل بیکاری دسترسـی دارنـد، همچنان 

چالـش گسـترش سـالم بازارهای کار رسـمی وجـود دارد.

در بسـیاری از کشـورها، افـراد جـوان )15 تـا 24 سـاله( چالش هـای پیچیـده ای بـرای 
سیسـتم های تأمیـن اجتماعـی هسـتند. بیـش از گروه هـای سـنی دیگـر، کارگـران 
جوان تـر در ورود بـه اشـتغال پایـدار رسـمی دشـواری های بزرگـی دارنـد. بیـش از 
دوپنجـم کارگـران جـوان جهـان مشـاغل شایسـته ای ندارنـد. در برخـی از بازارهـای 
کار ملـی، کارگـران جوان تـر ممکـن اسـت عمدتـاً در اقتصـاد غیررسـمی فعال شـوند، 
درحالی کـه در برخـی بازارهـای دیگـر ممکـن اسـت اغلـب غیرفعـال و بیـکار باشـند. 
همۀ کسـانی که بیکار هسـتند، دسترسـی به مزایای تأمین اجتماعی نخواهند داشـت. 
سـایرین نیـز ممکـن اسـت بـه دنبـال طوالنـی کـردن دوره هـای آموزشـی تمـام وقت 
باشـند. مباحث مطرح شـده در کشـورهای اروپایی نشـان می دهد که برخـی از جوانان، 
بـه ویـژه زنـان، ممکن اسـت در هیچ یـک از وضعیت های تحصیل، اشـتغال یـا آموزش 
قـرار نداشـته باشـند. ایـن مسـئله روشـن شـده اسـت که رکـود اقتصـادی معمـوالً بر 
میـزان اشـتغال در میـان کارگـران جـوان بیـش از کارگـران سـالمند تأثیر می گـذارد. 
شـواهد بحـران جهانـی 2007-2008 ایـن موضـوع را نشـان می دهـد کـه بسـیاری از 
کارگران جوان شـغل خود را از دسـت داده اند و این مسـأله به سـطوح بی سـابقه ای در 
جنـوب اروپا نیز رسـیده اسـت. گرچـه اقتصاد جهانی به وضعیت خود بازگشـته اسـت، 
اما در بسـیاری از کشـورها رشـد اقتصادی همراه با رشـد مشـابهی در ایجاد شغل نبوده 
اسـت. در بسـیاری از اقتصادها، سـطح بیکاری بلندمدت همچنان باال باقی مانده اسـت 

و رشـد بیـکاری رونـد نگران کننـده ای دارد.

Underemployment .1: بـه معنـای عـدم اسـتفاده از ظرفیـت کامـل یک شـاغل ]هم از نظـر زمان و 

هـم مهارت[ اسـت- م. 
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چالش های بازار کار و کارگران جوان
در کشـورهای مختلـف، اولویت هـای سیاسـتی در رابطـه با کارگـران بیکار متفاوت اسـت. 
در شـرایطی که نرخ بیکاری و جمعیت سـالمند باال اسـت؛ سیسـتم های تأمین اجتماعی 
بایـد در مـورد تخصیـص منابـع خـود بیـن ایـن دو مسـئله ]بـا توجـه بـه تحلیـل هزینه 
و منافـع[ انتخـاب کننـد. در رابطـه بـا چالـش پایـداری مالـی کـه برخی از سیسـتم های 
مسـتمری بازنشسـتگی بـا آن مواجـه هسـتند، بـه نفع کارگران مسـن تر اسـت کـه برای 
مـدت طوالنی تـری در کار باقـی بماننـد. یکـی از چالش هـا در برخـی از اقتصادها، ممکن 
اسـت ایـن باشـد که بیـن این گزینـه و اقدامـات مختلفی که که بـه کارگران جـوان برای 

ورود بـه اشـتغال کمـک می کند، انتخـاب کنند. 

در اقتصادهایـی بـا نیـم رخ جمعیتـی جوان تـر، غالبـاً تعداد مشـاغل شایسـته جدیدی که 
بـرای تعـداد زیـادی از تـازه واردان بـه بـازار کار ایجاد می شـود، کافی نیسـت. فرصت های 
شـغلی مناسـب بـرای کارگـران جـوان تحصیل کـرده، بـه ویـژه در برخـی مناطـق، مانند 
شـمال آفریقـا و مدیترانـه شـرقی نـادر هسـتند )جایگزیـن آن ممکـن اسـت پذیرفتـن 
فرصت های شـغلی با درآمد کمتر در اقتصاد غیررسـمی باشـد(. ممکن اسـت برخی افراد 
در واکنـش بـه ایـن شـرایط تصمیـم بـه مهاجـرت بگیرنـد کـه این مسـئله نیـز منجر به 
زیان هـای هنگفتـی بـه اقتصادهای درحال توسـعه می شـود. در برخی مناطـق، بیکاری در 

میـان زنـان به طـور قابـل توجهی باالتر اسـت.

داللت هـای بلندمـدت سـطوح باالی بیـکاری جوانـان برای تأمیـن اجتماعی هنوز نسـبتاً 
کمتـر مـورد بحث قرار گرفته اسـت. وجود شـکاف های شـغلی، برای همۀ کارگـران، اثرات 
منفـی بر دسـتیابی کامـل به مزایای مسـتمری های مشـارکتی )مسـتمری مبتنی بر حق 

بیمه( خواهد داشـت. 

چالـش دیگـر بـه خصـوص بـرای کارگـران کم درآمـد این اسـت کـه نقـش بازتوزیعی در 
بسـیاری از طرح هـای مسـتمری کاهـش یافتـه و ارتبـاط بیـن حق بیمه هـای فـردی و 
مزایـای آینـده پررنگ تـر شـده اسـت. کوتاه شـدن دورۀ بیمه پـردازی بـه همـراه کاهـش 
سـطح دسـتمزدها و در نتیجـه کاهـش حـق بیمـه پرداختـی ]که هـر دو حاصل شـرایط 
نامسـاعد کاری هسـتند[ بـه معنـای کاهـش سـخاوتمندی مزایای بازنشسـتگی هسـتند. 
همچنیـن جوانـان، مصرف کننـدگان مهمـی در اقتصـاد ملـی هسـتند و الگوهـای مصرف 
آنهـا محرک هـای اقتصـادی مهمی هسـتند. ادامۀ رونـد افزایشـی کارگران جـوان بیکار و 

کـم کار منجـر بـه محـدود شـدن فعالیـت و رشـد اقتصـادی می گردد.
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واکنش ها به نیازهای کارگران جوان
بخشـی از مزایـای جمعیـت در سـن کار بـه طـور معمـول توسـط خـود کارگـران تأمین 
مالـی می شـود کـه مزایـای بیـکاری غالبـاً از ایـن نوع هسـتند. هر چند تشـویق افـراد به 
فعالیـت، امـری مهـم اسـت، امـا وقتی بـرای تأمیـن مزایـا از رویکـرد تأمین مالـی جزئی1 
اسـتفاده می شـود، بدان معنا اسـت کـه افراد دارای سـابقه کاری منقطـع2 و به ویژه آنهایی 
کـه بـه دفعـات بیشـتری بـه بـازار کار وارد یـا از آن خارج می شـوند، جریمه خواهند شـد 
]زیـرا آنهـا حـق بیمه کمتـری پرداخته انـد و در نتیجـه فرصت کمتـری برای اسـتفاده از 
مزایـا دارنـد[. یـک واکنـش سیاسـتی مشـترک بـه همۀ اَشـکال عـدم امنیـت اقتصادی، 
حمایـت درآمـدی از افـراد بـه پشـتوانۀ منابـع حاصـل از مالیات اسـت. اما شـواهد عملی 
نشـان می دهـد کـه چنیـن اَشـکال حمایتی کمتر بـر کارگران متمرکز اسـت و بیشـتر به 

جوان تریـن و مسـن ترین افـراد آسـیب پذیر جوامـع اختصـاص دارد. 

در سـطح جهانـی، از هـر ده نفر فقط یک نفر بـه نوعی از حمایت بیکاری برخوردار اسـت. 
به طـور کلـی، پوشـش در کشـورهای توسـعه یافته تر معموالً بیشـتر اسـت، اگرچه کاهش 
بودجـه اجتماعـی برخـی اقدامـات حمایـت از بیـکاری را نیز در سـال های اخیـر تضعیف 
کـرده اسـت. درحالی که ممکن اسـت ایـن موضوع به ایجاد انگیزه برای جسـتجوی شـغل 

کمـک کنـد، اما پیش فرض آن، وجود شـغل مناسـب اسـت. 

پیشرفت هایی در جهت بهبود حمایت از کارگران در حال وقوع است. در سال های اخیر، 
برای اولین بار تعدادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی برنامه های مزایای بیکاری را به اجرا 
در آورده اند. این برنامه های جدید، ضروری هستند و معرفی آنها منجر به امنیت درآمدی 

برای کارگران در هنگام گذار از وضعیت بیکاری به کار خواهد شد.  

بـرای مؤثرتـر بـودن، همـه برنامه هـای مـدرن بیـکاری بایـد نیازهـای خـاص گروه هـای 
مختلـف کارگـران، به ویـژه زنـان و مـردان جـوان را در نظـر بگیرنـد. 

یکـی از نیازهـا، به موقـع بودن واکنش های سیاسـتی اسـت، چراکه واکنش سـریع احتماالً 
باعـث بازگشـت سـریع تر کارگـران بـه اشـتغال می شـود. بسـیاری از طرح هـای تضمینی 
بـرای جوانـان در اروپـا که امکان دسترسـی به آموزش یا اشـتغال را فراهـم می کنند برای 

مداخلـه در سـه مـاه اول بیکاری طراحی شـده اند.

part-funding .1: بـدان معنـا کـه بخشـی از مخـارج از محـل حق بیمه هـای پرداختی توسـط افـراد تأمین 

مالی می شـود- م. 

2. fractured work histories
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از سال 2013، اتحادیه اروپا، از معرفی طرح های تضمینی جوانان1 برای همه افراد جوان تا 
سن 25 سالگی حمایت کرده است. هدف این است که ظرف چهار ماه پس از ترک تحصیل 
رسمی یا بیکار شدن، یک شغل باکیفیت، ادامه تحصیل، کارآموزی یا آموزش فراهم شود. 
دانمارک و آلمان برنامه های تضمین جوانان را در سال 2014 معرفی کردند. طرح دانمارک، 
اقدامات اختصاصی را به دو گروه فرعی ) 15 تا 17 ساله و 18 تا 29 ساله( تقسیم می کند؛ 
اما اهداف مشترک این است که هر فرد جوان پیش نیازها، انتظارات و رهنمودهای مشخصی 
برای پیشرفت در بازار کار یا سیستم آموزشی داشته باشد. هدف بلندمدت، کاهش سطح 
بیکاری در میان جوانان است. در میان کشورهای اتحادیه اروپا، دانمارک نرخ نسبتاً باالیی 

از اشتغال جوانان و نرخ پایینی از بیکاری جوانان دارد. 

چالش هـای بـازار کار بـرای سیاسـتگذاران بسـیار زیـاد اسـت، امـا واکنش های سیاسـتی 
متعـدد بـرای آنهـا وجـود دارد. بـرای مقابلـه بـا بیـکاری و رفـع ناهماهنگی هـای بیـن 
اجتماعـی  تأمیـن  سیسـتم های  کارفرمایـان2،  خواسـته های  و  کارگـران  مهارت هـای 
می تواننـد اقدامـات سـریع و فعالـی، مانند تحصیـالت و )باز(آموزی در طـول دورۀ زندگی 
انجـام دهنـد. اقدامـات مناسـب در اقتصادهـای توسـعه یافته، حاکـی از آن اسـت کـه 
برنامه هـای هماهنـگ مزایـای نقـدی، اتخـاذ اقداماتـی در جهت تشـویق افراد بـه فعالیت 
و ابزارهـای مالیـات بـر درآمد منفـی )یارانه بـر درآمد( و سیسـتم های مالیاتـی تصاعدی، 

مسـیری را بـرای مقابلـه بـا بیـکاری و فقـر ارائـه می دهنـد.

چالش هـای مربـوط بـه بیـکاری و اشـتغال ناقـص در بـازار کار کشـورهای درحال توسـعه 
اغلـب بیشـتر اسـت و ماهیـت سـاختاری بودن چالش هـای مذکـور در برخـی از ایـن 
کشـورها، رفـع آنهـا را مشـکل تر کـرده اسـت. ایـن موضـوع بـه خصـوص در اقتصادهـای 
دارای بازارهـای کار غیررسـمی بـزرگ صـدق می کنـد. یـک نگرانـی عمده، رشـد فزایندۀ 
شـاغالن آسـیب پذیر و درحاشـیه ای اسـت کـه کـه در شـرایط پرمخاطـره حتـی بـدون 

برخـورداری از حمایت هـای اجتماعـی پایـه کار می کننـد.

افزایـش تعـداد جوانان دارای شـرایط اشـتغال ناقص اما با تحصیـالت عالیه نیز چالش های 
خاصـی ایجـاد می کنـد. هـدف بایـد ایجـاد فرصت های شـغلی شایسـته بـرای جوانـان )و 
همین طـور بـرای همـه افرادی( باشـد کـه در حـال حاضر بدون شـغل یا آمـوزش مرتبط 

با نیازها و آرمان هایشـان هسـتند. 

تجـارب بسـیاری از سـازمان های تأمیـن اجتماعـی نشـان می دهد کـه اقدامـات متعددی 

1. Youth Guarantee
2. mismatch
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بایـد اتخـاذ باشـد و بـه شـیوه ای اجـرا شـوند کـه ماهیـت پویـای مخاطـرات را در نظـر 
داشـته باشـند. بـرای کارگـران جوان بیـکار، عوامـل خطر باید شناسـایی شـده و اقدامات 
ویـژه ای در تمـام مراحـل انجـام شـود. عالوه بر حمایـت از درآمـد، کارگـران جوان تر اغلب 
بـه اقداماتـی در جهـت تشـویق فعالیـت در آنها ماننـد )باز(آمـوزی مهارت ها نیـاز دارند و 

چنیـن اقداماتـی بایـد بـه ابعاد جنسـیتی نیز توجه داشـته باشـد.

حمایـت سـطح باالی سیاسـی بـرای اتخـاد سیاسـت های فعال بـازار کار ممکن اسـت نه 
تنهـا بـرای رشـد اشـتغال بلکه بـرای مقابله بـا خطر بالقـوه بی  ثباتـی اجتماعی و آشـوب 

میـان جمعیـت در سـن کاری کـه به حاشـیه رانده شـده اند نیاز باشـد.

سـازمان های تأمیـن اجتماعـی نمی تواننـد بـه تنهایـی ایـن چالش هـا را حـل کننـد. 
سیسـتم های کارآمـوزی کـه به عنوان بخـش جدایی ناپذیـر از بازار کار در برخی کشـورها 
عمـل می کننـد، بـه عنـوان عاملـی در کاهـش نـرخ بیـکاری در میـان کارگران جـوان در 
نظـر گرفتـه می شـود. آنهـا به گذار افـراد از تحصیالت بـه کار کمک می کننـد، درحالی که 
مهارت هـای ارزشـمندی بـرای اشـتغال و زندگـی تأمیـن می کننـد. چنین سیسـتم هایی 
مسـتلزم همـکاری بیـن کارفرمایـان، اتحادیه هـای کارگـری و دولت هـا از جملـه تنظیـم 

سـطح دسـتمزد و مقـررات بازار کار در سـطح ملی هسـتند.

بسـیاری از زنـان و مـردان جـوان فاقـد چنیـن مسـاعدت هایی هسـتند و ممکـن اسـت 
کامـاًل در فعالیت هـای جسـتجوی کار فاقد حمایت باشـند و ]صرفاً[ متکی به شـبکه های 
شـخصی ]بـرای یافتـن کار[ باشـند. بـه احتمال زیـاد، این فرصت ها به کسـانی کـه دارای 
شـبکه های قوی تـری هسـتند، بـدون در نظر گرفتـن مهارت هـای حرفه ای و انسـانی و یا 
سـطح پیشـرفت تحصیلـی اختصاص می یابـد. بزرگتریـن بـازده حاصل از سـرمایه گذاری 
در هماهنگ سـازی تأمیـن اجتماعـی بـا خدمات اشـتغال عمومـی برای کارگرانـی خواهد 

بـود که تحـت حمایت نیسـتند.

اقدامـات سـازمان های تأمیـن اجتماعی در هماهنگی بـا مراکز اشـتغال عمومی و خدمات 
آموزشـی و کارآمـوزی می توانـد به گـذار کارگران جوان بـه آموزش و کارآمـوزی حرفه ای 

و کار شایسـته کمک نماید.

صرف نظر از چرخه های اقتصادی جهانی و منطقه ای، برای کاهش موفقیت آمیز بیکاری در 
میان کارگران جوان نیاز به سیاست های عمومی برای ایجاد نیروی کار دارای مهارت های 
مناسب و تأمین شرایطی است که اجازه ایجاد شغل را می دهد. همچنین الزم است همکاری 
و هماهنگی نزدیکی میان نهادهای عمومی و تشکل های کارگری و کارفرمایی به وجود آید.
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بسـیاری از اقتصادها شـاهد فاصله گرفتن الگوهای اشـتغال از حالت اسـتاندارد هستند 
کـه شـامل انعطاف پذیـری بیشـتر در زمـان کار، تحـول قراردادهـای کاری و جدایی از 
مسـیر سـنتی و خطـی شـغلی در طـول زندگـی هسـتند. انتظار مـی رود کـه تغییر به 
اقتصـاد دیجیتـال، اصطالحـاً »صنعـت 4.01« بـه ایـن روندهـا سـرعت ببخشـد و ایـن 
ریسـک برای بسـیاری از رده های شـغلی وجود خواهد داشـت که تکنولـوژی جایگزین 
آنهـا شـود. در مواجهـه بـا این چشـم انداز، تأمیـن مالـی، چارچوب های حقوقـی و ارائه 

خدمـات توسـط سـازمان های تأمیـن اجتماعـی باید متناسـب با شـرایط تغییـر کند.

فناوری هـای دیجیتـال بـا سـخت افزار، نرم افـزار و شـبکه های کامپیوتـری در هسـتۀ 
خـود، در حـال حاضـر جهانی و معمولی هسـتند. با پیشـرفت هوش مصنوعـی، رابط ها 
و پروتکل هـای ارتباطـی، آن هـا پیچیده تـر و یکپارچه تـر شـده و در حال تغییـر اقتصاد 
جهانـی هسـتند. پیامدهـای تکنولوژیکـی - چهارمیـن انقـالب صنعتـی - در بسـیاری 
از  آن  دامنـه  و  می شـوند  دیـده  غیرمنتظـره  پیشـرفت های  عنـوان  بـه  زمینه هـا  از 
توالـی ژن هـا تـا نانوتکنولـوژی، از ربات هـای برنامه ریـزی شـده تـا هـوش مصنوعی، از 

انرژی هـای تجدیدپذیـر تـا محاسـبات کوانتومـی تغییـر می کنـد.

اغلـب اوقـات، گسـترش ارتباطـات و دیجیتالـی شـدن فزایندۀ دنیـای ما تنهـا از جنبه 
پیشـرفت های فناورانـه ای نگریسـته می شـود کـه کار و زندگـی روزانـه ما را سـاده تر و 

امن تـر می کنـد. امـا یـک نـگاه دقیق تـر، تصویـری پیچیده تـر را نشـان می دهد.

بر خالف انقالب های تکنولوژیکی قبلی، دیجیتالی شدن امور به سرعت در حال تکامل 
است. با توجه به این که ما در دنیایی چندوجهی و به هم پیوسته زندگی می کنیم، این امر 

به سرعت اقتصادهای ملی و الگوهای تعامل اجتماعی ما را تغییر می دهد.

چالش های دنیای در حال تغییر کار
پیرامـون مـا، دنیـای کار در حال تغییر اسـت و بنابرایـن، سـازمان های تأمین اجتماعی 
نیـز بایـد این گونـه باشـند. یـک چالش بـزرگ بـرای نهادهای ملـی حمایـت اجتماعی 

ایـن اسـت کـه بتوانند همـگام با ایـن تغییرات، خـود را تطبیـق دهند.

industry 4.0 .1: یا نسـل چهارم صنعت. نسـل های اول تا سـوم عبارتند از »مکانیزاسـیون، نیروی آب 

و نیـروی بخـار«، »تولیـد انبوه، خط مونتاژ و الکرتیسـیته« و »کامپیوتر و اتوماسـیون« - مرتجم

چالش پنجم: بازارهای کار و اقتصاد دیجیتال
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در دنیـای کار، مـا شـاهد افزایش تعـداد نظام های تولیدی خودسـازمان یافته یـا اصطالحاً 
»همـکاری انبـوه1« هسـتیم کـه به طـور مسـتقل بـا افراد شـاغل در خانـه یا از آن سـوی 

جهـان و بـا تحویـل ]سـهم خود از پـروژه[ در زمـان مقـرر کار می کنند.

ما به طور فزاینده ای شاهد استفاده از هواپیماها یا خودروهای بدون سرنشین، چاپگرهای 
سه بعدی و روبات هایی که در تولید اقتصاد ملی بسیاری از کشورها کمک می کنند هستیم. 
در آینده ای نزدیک ممکن است روبات ها به طور فزاینده ای جایگزین اَشکال خسته کننده، 

دشوار و خطرناک کار انسانی شوند که روندی مناسب و خوب است.

نظام هـای ایمنـی و سـالمت شـغلی2 و تأمیـن اجتماعـی در واکنـش بـه خطـرات مرتبط 
بـا سـاختارهای اجتماعـی، بازارهای کار، روابـط کاری و فناوری های تولیـد "صنعتی" در 
اواسـط قـرن بیسـتم توسـعه یافتنـد. کاهـش احتمالـی در اَشـکال خاصـی از کار و برخی 
حرفه هـا، گرایش هـا بـه سـمت فردگرایـی، انعطاف پذیـری و »غیررسمی سـازی3« کـه 
ویژگـی شـکل های جدیـد کار از جملـه »کار ابـری4« هسـتند، چالش های جـدی را برای 

تأمیـن مالـی سـنتی در بسـیاری از برنامه هـای حمایـت اجتماعـی ایجـاد می کنند.

شـرایط کاری در بسـیاری از بخش ها در حال تحول اسـت. در برخی موارد انعطاف پذیری 
بیشـتری در سـاعات کاری وجـود دارد. ایـن امـر در صـورت اجـرا، ممکـن اسـت توسـط 
کارگـران بـه عنـوان یک منبـع ناامنی در نظر گرفته شـود. اما ممکن اسـت نـکات مثبتی 
هـم وجود داشـته باشـد. یکـی از آن ها کاهـش احتمالی در حـوادث و بیماری های ناشـی 
از کار اسـت، زیـرا امـکان بیشـتری بـه وجـود می آیـد کـه مشـاغل خطرنـاک را توسـط 
ماشـین های خـودکار انجـام داد. حادثـه فوکوشـیما نشـان می دهـد کـه چگونـه روبات ها 
می تواننـد از مواجهـه بـا خطـرات اصلـی ماننـد رادیواکتیویتـه جلوگیـری کننـد. اگرچـه 
در حالتـی افراطـی،  تفکـر جناحـی5 وجـود فرصت هـای بکـری  از فن آوری هـای ربـات 
انسـان محور را نشـان می دهـد. افزایـش اتـکا بـه روباتیـک تنهـا در صورتـی می توانـد 

Crowdwork .1: انجام یک پروژه توسط افرادی از رستارس جهان از طریق اینرتنت - م. 

2. occupational safety and health (OSH)

Informalization .3: منظـور خـارج کردن یک کار از حالت رسـمی اسـت تا مشـمول قوانیـن کار و مالیات 

نشود – م. 

4. cloud working

Lateral Thinking .5 : روشـی اسـت کـه بـه فرارفـن از روش خطـی و ارسـطویی بـرای یافـن نظـرات نو، 

می اندیشـد و بـه شـکلی آگاهانـه، در جهـت تغییـر و تحـول روش حـل مسـئله، تـالش می کنـد و کاربـرد آن 

مسـتلزم پذیـرش دیدگاه هـای مختلـف نسـبت بـه موضوع اسـت- م.
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همچنـان مثبـت باشـد کـه بـه مقـررات قـوی بـرای حمایـت از کارگـران و جلوگیـری از 
حـوادث و آسـیب های محـل کار پایبنـد باشـد. روبات هـا نبایـد به عنـوان توجیهـی برای 

تضعیـف اقدامـات پیشـگیری از حـوادث در محیط کار اسـتفاده شـوند.

افـرادی کـه در کنـار روبات هـای دارای کارایـی بـاال و خسـتگی ناپذیر و نیـز فرایندهـای 
تکنولوژیکـی جدیـد کار می کننـد، مجبـور خواهنـد شـد خود را با شـرایط جدیـد انطباق 
دهنـد. یـک مسـئله کلیـدی ایـن اسـت کـه چگونـه اسـتفاده از ابزارهـای دیجیتـال، 
ماشـین های جدیـد و هـوش مصنوعـی بـر اشـتغال در بخش های سـنتی تأثیـر می گذارد 
و اینکـه آیـا این مسـئله منجـر به ایجاد شـغل در حرفه های صنعت نسـل چهـارم خواهد 

شـد یـا خیر.

واکنش ها به اقتصاد دیجیتال
چشـم انداز اقتصـادی و اشـتغال بـر اسـاس تأثیـرات احتمالـی دیجیتالی شـدن، پیچیـده 
اسـت. اگرچـه امکان دارد فرصت هایی برای رشـد اقتصادی قوی تر و بهبـود رفاه اجتماعی 
وجـود داشـته باشـد، امـا نتایـج دیگر ممکن اسـت شـامل از دسـت رفتن مشـاغل، از هم 
گسـیختگی بازارهـای کار، نیـاز بـه انطبـاق قوانیـن کار با شـکل های جدید کار، اسـتفاده 
بیشـتر از زنـان در برخـی بخش هـای اقتصـادی و عادی سـازی اشـتغال »غیرمعمـول1« 

باشد.

اثـرات دیجیتالـی شـدن، ثبـات مالـی برنامه هـای مشـارکتی )مبتنـی بـر حـق بیمـه( در 
نظام هـای تأمیـن اجتماعـی را تهدیـد می کنـد. ایـن مسـئله همچنیـن نیاز به گسـترش 
پوشـش قانونـی بـه دسـته های جدیـدی از کارگـران را ایجـاد می کنـد. بـرای متخصصان 
نظام های ایمنی و سـالمت شـغلی، ریسـکی که باید مورد مالحظه قرار گیرد، شـکل های 
جدیدی از فشـار روانی-اجتماعی و اسـترس محیط کار اسـت. این نوع اسـترس ها موجب 
از دسـت رفتـن نیمـی از روزهـای کاری در اروپا شـده اسـت. ریسـک بالقـوه دیگر ممکن 
اسـت چگونگـی تضمیـن سـازگاری بـا اسـتانداردهای نظام های ایمنی و سـالمت شـغلی 
در میـان تعـداد فزاینـدۀ افـرادی باشـد کـه در اقتصاد دیجیتال تحت شـرایط غیرسـنتی 
و مجـزا کار می کننـد. در بـازار کار، فناوری هـای ارتباطـی دیجیتـال، در حـال تغییر نحوۀ 
تنظیـم و ارائـه برخـی خدمـات هسـتند. در »اقتصـاد گیـگ2« شـکل های بیشـتری از 

1. atypical

gig economy .2: این اقتصاد یک سیستم بازار آزاد است که موقعیت موقتی در آن رایج است و سازمان ها 

با کارگران مستقل برای اشتغال کوتاه مدت قرارداد می بندند؛ مانند رشکت های اوبر و یا اسنپ – م.
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کارهـای مبتنـی بـر تقاضـا1، از طریق اپلیکشـن های تلفن همـراه، عرضه و تقاضـا را با هم 
منطبـق می کننـد و در ایـن راسـتا از دارایی هـای استفاده نشـده همچـون تأمیـن منـزل 

مسـکونی بـرای اجـاره، حمل ونقـل و خدمـات نظافتـی اسـتفاده می کنند.

برخـی از ایـن خدمـات ممکن اسـت در زمینه هایی باشـند کـه از نظر حقوقـی هیچ رابطه 
کارگری-کارفرمایـی مشـخصی وجود نداشـته باشـد. در عمل، این سـاختارها و همچنین 
شـیوه های کاری جدید و روابط اشـتغال غیرسـنتی که در خود دارند، به معنای آن اسـت 
کـه نیـاز بـه اصـالح مقـررات ]در حـوزه کار[ اسـت. در برخـی دسـتگاه های ملـی، بعضی 
اقدامـات ممکـن اسـت در حـال حاضر نیز قوانیـن ملـی کار، تأمین اجتماعـی و نظام های 

ایمنی و سـالمت شـغلی را دور بزنند.

اینترنـت بـرای کارآفرینـان دیجیتـال، یـک بسـتر "شـخص ثالـث" فراهـم می کنـد کـه 
"مشـتریان" و "ارائه دهنـدگان خدمـات" را بـه هـم وصـل می کنـد. در برخـی مـوارد بـه 
دلیـل همیـن مسـئله، یـک چالش به وجـود آمده اسـت، زیـرا فرایندهای تولیـدی جدید 
یـا عملیـات کاری، از ابتـدا، تأمین اجتماعی، امنیت و سـالمت کارگـران را به طور کامل در 
نظـر نگرفته انـد. ایـن کار باید در زمینه هـای قانونی برای محافظـت از کارگران و همچنین 
بهبـود بهـره وری تجـاری، شـهرت و پایداری شـرکت های "دیجیتـال" جدید انجام شـود.

در ایـن دنیـای جدید کار و در حالی که انتظار بروزرسـانی کدهـای قانونی می رود، جایگاه 
رسـمی روابـط کارگر-کارفرمـا ممکن اسـت تضعیف شـود. بـا این حال برخی کشـورها به 

سـمت رفع این نقـاط ضعف گام برداشـته اند.

بیمه حوادث قانونی سـوئیس )SUVA( و صندوق بازنشسـتگی سـوئیس تصمیم گرفته اند 
شـرکت هایی کـه خدمـات تاکسـی مبتنی بـر نرم افزار ارائـه می دهنـد، به عنـوان کارفرما 
در نظـر گرفتـه شـده و حق بیمـه تأمیـن اجتماعـی پرداخـت کننـد. دلیـل ایـن امـر این 
اسـت کـه در سـوئیس یـک راننـده تاکسـی کـه به طـور کامـل بـه شـغل های ارائه شـده 
توسـط سـتاد عملیاتی2 در یک شـرکت وابسـته اسـت، از نظر قانون، خویش فرما نیسـت. 
در فرانسـه نیـز یـک پرونـده حقوقی در مـورد خدمات تاکسـی مبتنی بر نرم افزار تشـکیل 

و منجـر بـه جریمـه کارفرمایـان بـه دلیل عـدم پایبندی بـه قوانین حمل ونقل شـد.

واکنش هـای حقوقـی بـه دیجیتالـی شـدن، اولیـن مرحلـه مهـم بـرای تقویـت حمایـت 
اجتماعـی، حقـوق کاری کارگـران و مقابلـه بـا اجتنـاب کارفرمایـان از پرداخـت حق بیمه 
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اسـت. سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بایـد به طـور فعاالنـه درخواسـت های الزم را بـرای 
اجـرای کامـل پرداخـت حق بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی بـر اسـاس درآمد اعالم شـده در 

مشـاغل مبتنـی بـر "اقتصاد گیـگ" پیگیـری کنند.

پارلمـان اروپـا در حـال بحـث بـر روی یک طرح پیش نویس اسـت که خواسـتار آن اسـت 
کـه پیشـرفته ترین ربات هـای خـودکار1 بـه عنـوان "اشـخاص الکترونیکـی" طبقه بنـدی 
شـوند. ایـن طـرح پیش نویـس اسـتدالل می کنـد کـه چنیـن ربات هایـی بایـد بـه یـک 
صنـدوق پیونـد داده شـوند کـه بـرای پوشـش تعهـدات قانونـی تأسـیس شـده اسـت و 
از صاحبـان ربات هـا می خواهـد کـه بـا توجـه بـه قوانیـن مربوطـه متعهـد بـه پرداخـت 
حـق بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی باشـند. بـرای اهداف مالیاتی نیز پیشـنهاد شـده اسـت 
کـه کارفرمایـان بایـد پس اندازهـای حاصـل از حق بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی به دلیـل 

جایگزینـی ربات هـا بـا نیـروی کار انسـانی را اعـالم کننـد.

علی رغـم ایـن پیشـرفت ها، سـناریوی آینـده بـرای بسـیاری از عناصـر تأمیـن اجتماعـی 
سـنتی نامشـخص اسـت. در میـان اهـداف توسـعه پایـدار )SDGs( کـه در سـال 2015 
بـه تصویـب رسـیده اسـت، هدف هشـتم، ترویج رشـد اقتصـادی جامـع و پایدار، اشـتغال 
کامـل و مولـد و کار شایسـته بـرای همه اسـت. سـوال در مـورد بازارهـای کار و نظام های 
تأمیـن اجتماعی این اسـت اگر بسـیاری از اشـکال کار با فرآیندهای خـودکار و راه کار های 

تکنولوژیکـی جدیـد جایگزیـن شـوند، چـه چیزی محتمل اسـت؟

 2)UBI( در بحث هـای بین المللـی در مـورد پیاده سـازی سـازوکارهای درآمد پایه همگانـی
)از آالسـکا تـا هنـد و تا سـوییس( یک واکنش سیاسـتی مـورد مباحثه قرار گرفته اسـت. 
به طـور کلـی، افـکار عمومـی نسـبت به درآمـد پایـه همگانی، همچنان شـکاک اسـت. دو 
سـؤال مهـم این اسـت کـه درآمد پایـه همگانی در مقایسـه با مثاًل کف حمایـت اجتماعی 
چقـدر هزینـه دارد و چگونه درآمد پایه همگانی از نیاز به دسترسـی به خدمات بهداشـتی 

و اجتماعـی ضـروری بـرای همه گروه های سـنی پشـتیبانی می کند؟

اگرچـه ماهیـت کار در حـال تغییر اسـت، خاتمۀ شـکل کنونی آن، باتوجه به شـواهدی از 
 )crowdwork( پیشـرفت های اخیر، امری بعید اسـت. اشـکال جدیـدی از همکاری انبـوه
کـه بـا اسـتفاده از بسـترهای دیجیتالـی سـازماندهی شـدند نشـان می دهـد کـه کار در 
اقتصـاد مـدرن، اغلـب مسـتلزم وظایـف کوچک و تکراری اسـت. پیـام مهـم در اینجا این 
اسـت کـه بعضـی از وظایـف هنـوز توسـط افـراد ]و نـه ربات هـا[ بـه بهتریـن نحـو انجام 
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می شـوند. در مراقبت هـای پزشـکی، فنـاوری جدیـد بـرای بهبـود سـالمت حیاتی اسـت، 
امـا وظایـف و تصمیمـات دیگـری در ایـن بخش وجـود دارند که بعید اسـت بـا مداخالت 

دیجیتالـی جایگزیـن شـوند، حتـی در دراز مدت.

بـه همیـن ترتیـب، بـرای کاربران خدمات تأمین اجتماعی، بسـیار بعید اسـت کـه "روابط 
انسـانی1" کامـاًل دیجیتالـی شـود. اقتصـاد دیجیتال، ]تنهـا[ ماهیت مزایـا و خدمات مورد 
نیـاز را زیـر سـؤال می بـرد. همچنیـن اقتصـاد دیجیتـال، روشـی که ایـن  مزایـا می توانند 
بـه انـدازه کافـی تأمیـن مالـی شـوند و نیـز این که چه کسـی مسـئول پرداخـت حق بیمه 
خواهـد بـود را بـه چالـش می کشـد. پرسـش دیگـر ایـن اسـت کـه مسـئولیت بـه اجـرا 
درآوردن و رعایـت حقـوق و مقـررات نظام هـای ایمنـی و سـالمت شـغلی بـرای جبـران 

خسـارت مربـوط برعهـده چه کسـی خواهـد بود.

سـازمان های تأمیـن اجتماعی کمتـر از سـایر ارائه دهندگان خدمات عمومـی از دیجیتالی 
شـدن متأثـر نمی شـوند. به طـور کلـی، بخـش عظیمـی از ایـن تأثیـر مثبـت اسـت. در 
حـال حاضـر نیـز کیفیـت ارائـه خدمـات بهبود داشـته اسـت. تهدیـدی که بازنشسـتگی 
قریب الوقـوِع بسـیاری از مدیـران تأمیـن اجتماعـی در کشـورهای مواجـه با سـالمندی بر 
ارائـه خدمـات دارند، کاهش یافته اسـت )زیرا راهکارهای تکنولوژیکی چنین ریسـک هایی 

را جبـران می کنـد(.

بـرای مدیـران سـازمان ها، مزیـت اقتصـاد دیجیتالـی، ارائـه سـریع راه کار هـای جدیـد 
دیجتالـی اسـت. ضعـف آن زمانـی اسـت که رویه هـای نهادی موجـود، کندتـر از تغییرات 
دنیـای کار متحـول می شـوند. شـرایطی را در نظـر بگیریـد کـه قوانین و مقررات منسـوخ 
شـده اند. هـر چنـد ایـن  قوانین قطعاً به روزرسـانی می شـوند، امـا چالش این اسـت که این 
امـر بـا سـرعتی کمتر از سـرعت مطلوب بـرای ارائه حمایـت یکپارچه از همـه کارگران در 

همـه اشـکال کار، اتفـاق می افتد.

1. human touch
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چالش ششم: سالمت و مراقبت های بلندمدت 

مخاطرات و چالش های مربوط به سالمت و مراقبت های بلندمدت که نظام های سالمت و 
تأمین اجتماعی با آن مواجه هستند، رو به افزایش هستند. با وجود پیشرفت ها در حوزۀ 
سالمت، نابرابری در ]بهره مندی از[ دستاوردهای آن همچنان یک چالش است. با وجود 
این که جمعیت جهان رو به سالمندی است، اما گستره و ماهیت این فرایند ناهمگن 
است. از نظر دستاوردهای سالمت، با وجود آنکه افراد سال های بیشتری عمر می کنند، اما 
تمام افراد این سال های بیشتر را در وضعیت سالمت مناسبی سپری نمی کنند. دستیابی 
به اهداف اصلی نظام های حمایت اجتماعی مستلزم آن است که چالش های مربوط به 
سالمت به درستی پیش بینی شوند، اقدامات پیشگیرانه ای برای آنها اجرایی شود و مزایا 

و خدمات مناسبی فراهم گردد.

افـراد به طـور کلـی طوالنی تـر و در سـالمت بهتـر زندگـی می کننـد، اما در ایـن تصویر 
کلـی، تفـاوت فزاینـدۀ  پیامدهـا پنهـان می شـود کـه ازجملـه آن می تـوان بـه افزایش 
نابرابری در سـالمت اشـاره کرد. افراد ثروتمندتر طوالنی تر و در سـالمت بهتری زندگی 
می کننـد، در حالـی که اقشـار پایین تـر از نظر اجتماعـی- اقتصادی حتـی کاهش امید 
زندگـی را تجربـه کرده انـد. پیامدهای سـالمت همچنیـن می تواننـد تحت تأثیر ترکیب 

عوامـل جغرافیایـی و وضعیت اجتماعی-اقتصـادی قرار گیرند.

اگرچـه شـکاف جنسـیتی در مورد طـول عمر در حال کاهش اسـت، اما زنـان همچنان 
عمـر طوالنی تـری از مـردان دارنـد. با این حـال، زنان سـال های کمتری از زندگی شـان 
را در وضعیت سـالمت مناسـب سـپری می کنند. امید زندگی توأم با سـالمتی در حال 
حاضـر آهسـته تر از امیـد زندگـی عـادی در حال رشـد اسـت. با توجـه به این کـه افراد 
بیشـتری در سـنین باالتـر زندگـی می کننـد، ماهیت بـار هزینه های سـالمت ]بر دوش 
نسـل های جـوان[ و اقدامـات الزم در زمینـۀ مراقبت هـای پزشـکی تغییـر کرده اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، بیشـتر افرادی کـه مبتال به سـرطان تشـخیص داده می شـوند، بیش 
از 60 سـال سـن دارنـد و در مـورد بروز آلزایمر به ویـژه در کشـورهای اروپایی، افزایش 

بسـیاری وجود داشـته است.

هزینه هـای مراقبـت سـالمت در سـال های انتهایـی عمـر1 می توانـد قابـل توجه باشـد 
و ممکـن اسـت نیـاز بـه مراقبـت تمام وقـت نیـز بـه آن اضافه شـود. عـالوه بـر افزایش 

1. End-of-life health cost
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بیماری هـای  افزایـش  در شـرایط سـالمت ضعیـف سـپری می شـوند،  کـه  سـال هایی 
غیرمسـری1، داللت های مهمی از نظر سیاسـتی، اداری و مالی دارد. مرگ ومیر کلی ناشـی 
از بیماری هـای غیرمسـری مزمـن، اکنـون فراتـر از بیماری هـای مسـری، مرگ ومیر هـای 

مربـوط به زایمـان و تغذیه ای اسـت.

اختـالالت روانـی حـدود 12 درصـد از بـار جهانـی بیمـاری را تشـکیل می دهنـد. بیـن 
سـال های 1990 تـا 2010، میـزان اختالالت افیونی و اختالالت اشـتها بیش از یک چهارم 

و بـرای اسـکیزوفرنی تـا بیـش از 10 درصد افزایـش یافت. 

ظهـور چالش هـای جدید سـالمت و افزایش سـاالنه در هزینه های پزشـکی فراتـر از تورم، 
احتمـاالً موجـب پیامدهـای قابل توجه بودجه سـالمت می شـود، مگر این کـه رویکردهای 

جدیـدی در نظر گرفته شـوند.

چالش های سیستم های مراقبت بهداشتی و تأمین اجتماعی
در همۀ جوامع، نابرابری های ساختاری و فقر درآمد نقدی، اثرات چشمگیری بر وضعیت 
سالمت و پیامدهای آن دارند. عالوه بر این، به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته تر، عوامل 
اصلی مرگ ومیر زودرس، بیماری های غیرمسری مانند بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، 
دیابت و امراض مزمن تنفسی هستند. شیوع باالی بیماری های غیرمسری، به دلیل مخارج 
مستقیم پزشکی و هزینه های غیرمستقیم )غیبت از کار، بهره وری ازدست رفته( به خصوص 
برای جامعه پرهزینه است و همچنین وقوع تعدد امراض2 )وقوع همزمان چندین بیماری( 
چالش های جدیدی ایجاد می کنند. نظام های تأمین اجتماعی باید به این موارد واکنش های 

سیاستی مناسبی نشان دهند.

تـا سـال 2012 بیماری هـای غیرمسـری 68 درصـد از مرگ ومیـر جهانـی را تشـکیل 
می دادنـد کـه بیـش از 40 درصـد از 38 میلیـون بیمـاری غیرمسـری به صـورت زودرس 
)قبـل از سـن 70 سـالگی( اتفـاق می افتـاد. تقریبـاً سـه چهارم مرگ ومیرهـای ناشـی از 
در  درصـد(   82( زودرس  مرگ هـای  اکثـر  و  میلیـون(   28( غیرمسـری  بیماری هـای 
کشـورهای بـا درآمـد کم و متوسـط رخ می دهـد که میزبـان بیـش از 80 درصد جمعیت 

هسـتند. جهان 

در بسـیاری از کشـورها یک همبسـتگی قوی بین سـبک زندگی و وضعیت سالمت وجود 

1.NCDs
2. multi-morbidity

40



دارد کـه اغلـب با سـطح درآمد خانوار مرتبط اسـت. اثـرات منفی ناشـی از مصرف بی رویۀ 
الـکل، اسـتعمال دخانیـات و چاقـی چالش هـای جـدی هسـتند. عـالوه بـر ایـن، تآثیرات 
محیطـی )نـه صرفاً ناشـی ازمحـل کار(، عوامل مهمی بـرای بیماری هـای روانی-اجتماعی 

و جسـمی هستند.

ماهیـت ازکارافتادگـی در حـال تغییـر اسـت؛ به طوری کـه نحـوۀ تشـخیص آن از شـرایط 
جسـمی دورتـر و بـه شـرایط روحـی نزدیک می شـود. ایـن مسـاله ادامه خواهد داشـت و 
تعـداد مـواردی کـه در سـنین جوانی و نیز میـان زنـان رخ می دهد افزایـش خواهد یافت. 

ایـن تغییـر نیازمنـد واکنش هـای سیاسـتی مختص هر گروه اسـت.

بـا توجـه بـه افزایش هزینه هـا و الگوهـای متغیـر در سـاختارهای خانواده که شـبکه های 
حمایـت سـنتی را محـدود می کنـد، ارائه مراقبت هـای بلندمـدت برای جمعیت سـالمند 

در حـال رشـد، به طـور فزاینـده ای چالش برانگیز اسـت.

بیـش از نیمـی از سـالمندان جهان - حـدود 300 میلیون نفـر - از مراقبت های بلندمدت 
باکیفیـت محرومنـد. تنهـا 5.8 درصـد از جمعیت جهـان در کشـورهایی زندگی می کنند 
کـه دارای دسترسـی همگانـی بـه مراقبت هـای بلندمـدت هسـتند. حـدود 80 درصـد از 
مراقبت هـای بلندمـدت بـه صـورت غیررسـمی ارائه شـده، و 90 درصد از مراقبت رسـمی 
توسـط زنـان ارائـه می گـردد. مطالعـات نشـان می دهـد کـه حـدوداً 14 میلیـون کمبـود 
کارگـر در زمینـۀ مراقبـت بلندمـدت رسـمی در سراسـر جهـان وجـود دارد. یـک رونـد 

روبه رشـد ایـن اسـت کـه تعـداد قابل توجهـی از سـالمندان تنهـا زندگـی می کنند.

واکنش ها به منظور تطابق با سیستم های مراقبت و سالمت
بسـیاری از نظام هـای سـالمت، هنوز هم بیشـتر منابع خـود را به جای مراقبـت از بیماران 
مزمـن بـه مراقبت هـای حـاد اختصـاص می دهنـد. به طـور مشـابه، بسـیاری از نظام هـای 
تأمیـن اجتماعـی بـه جـای رفـع عوامل اساسـی کـه منجر به نیـاز افـراد به دریافـت مزایا 
می شـود، بیشـتر بـر ارائـه پرداخت جبرانی بـرای یک رخداِد ارزیابی شـده تمرکـز دارند. با 
ایـن حـال، رونـد جدیدی در نهادهای تأمین اجتماعی و سـالمت در جهـت اتخاذ اقدامات 

مبتکرانـه در حـال شـکل گیری اسـت کـه چالش های آتـی را پیش بینـی می کند.

بـا توجـه بـه افزایـش بـار مراقبـت و هزینه هـای روبه رشـد پزشـکی، سـازمان های تأمین 
اجتماعـی بیشـتر بـر اقدامـات پیشـگیرانه تمرکـز می کنند که شـامل هماهنگی با سـایر 
ذی نفعـان و نیـز خدمـات و مزایای هدفمند اسـت. در اینجا کار با دیگر سـازمان های ملی 

و فراملـی ضروری اسـت.
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همچنیـن بهبـود موقعیت هـای مذاکـره و خریـد در زمینـه دارو ضـروری اسـت. تمرکز بر 
اقدامات پیشـگیرانه نیازمند سـرمایه گذاری بیشـتر اسـت، اما اگر به درسـتی انجام شـود، 

می توانـد منجـر بـه کاهش نیـاز به داروهـای گران قیمت شـود.

به عنوان یک مساله اساسی، آموزش و توسعه کارکنان پزشکی برای پر کردن شکاف های 
تأمین  و  پزشکی  وظایف  از  بسیاری  نقدی،  مزایای  ارائه  بر خالف  است.  اشتغال حیاتی 
مراقبت نمی توانند به آسانی ]توسط وسایل الکترونیک[ خودکار شوند و همچنان به نیروی 
کار نیاز خواهند داشت. با توجه به اینکه بخش عمده ای از مراقبت کنندگان - رسمی و 
از دیگر اقدامات جامعه برای  غیررسمی - زنان هستند، پرداختن به این مسائل احتماالً 

کاهش نابرابری های جنسیتی و درآمدی نیز حمایت می کند.

بیماری هـای غیرمسـری نیازمنـد اتخـاذ اقدامـات فعـال و پیشـگیرانه هسـتند. افزایـش 
اهمیـت بیماری هـای غیرمسـری در بـار سـالمت جهانـی نشـان می دهـد کـه ایـن یـک 
چالش مهم سیاسـت عمومی اسـت که باید در سـطح جامعه پیگیری شـود. سـازمان های 
تأمیـن اجتماعـی و بازیگـران سـالمت عمومـی، نقشـی اساسـی به ویـژه در حمایـت از 
تغییـرات رفتـاری دارنـد که می توانـد به کنترل افزایـش هزینه های اجتماعـی کمک کند.

معاینه هـای دوره ای سـالمت1 می توانـد به عنوان فرصتـی برای دریافت اطالعات سـالمت 
و ارائـه مشـاورۀ سـبک زندگـی و نیز ارائـه ارزیابی هـای پزشـکی بـه کار رود. در جمهوری 
کـره، غربالگری هدفمند باعث بهبود نرخ  تشـخیص سـرطان2 شـده اسـت. ایـن امر همراه 

بـا ]ایجـاد[ مراکـز ارتقای سـالمت و و بهبود اطالعات مراقبت سـالمت بوده اسـت.

به طور مشابه، استراتژی سالمت عمومی نیز مورد نیاز است. در مجارستان یک حکم وزارتی3 
در مورد استانداردهای تغذیه ای برای تأمین خواروبار عمومی ابالغ شده که هدف از آن 
تضمین این است که کودکان مدرسه یک رژیم متعادل و نیز رشد جسمی، روانی و ذهنی 
مناسب دریافت کنند. شماری از شهرها و کشورها - مثل مکزیک و فیالدلفیا - "مالیات 

نوشابه4" را با هدف کمک به کاهش نرخ  چاقی معرفی کرده اند.

تالش هـای  از  می تواننـد  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان های  کار.  محـل  سـالمت  ارتقـای 
کارفرمایـان بـرای تطبیـق محـل کار بـا نیازهـای نیـروی کار رو بـه سـالمندی و ارتقـای 

سـالمت و رفـاه حمایـت کننـد. 

1. health check-ups
2. cancer screening rates
3. Decree
4. soda taxes
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هماهنـگ کـردن تالش هـا بـا کارفرمایـان بـزرگ محلـی کـه ظرفیـت ارتبـاط بـا جوامع 
محلـی را دارنـد، می توانـد نقطـۀ شـروعی بـرای سـازمان های تأمیـن اجتماعـی باشـد. 
سـازمان های تأمیـن اجتماعی باید متوجه باشـند که بسـیاری از مخاطرات سـالمت برای 
گروه هـای سـنی بـاال و نیز گروه هـای جوان تـر، مرزهـای متمایزکننده محیط هـای کاری 
و غیـرکاری را جابجـا می کننـد. مزایـای قابل اندازه گیـری برای بیمه حوادث ناشـی از کار 
بـه لحـاظ کاهـش در غیبـت در نظـر گرفته می شـوند و هزینه هـای مرخصی اسـتعالجی 
را کاهـش می دهنـد. ایـن امـر بـه معنـای رفـاه و رضایـت بیشـتر کارگـر همراه بـا بهبود 

بهـره وری محیط کار اسـت.

مراقبت تسکینی1، مقرون به صرفه است. اتخاذ اقدامات به موقع، مقرون به صرفه هستند. 
مراقبت تسکینی، رویکردی برای رسیدگی به تأثیرات جمعیت سالمند است. ارائه مراقب 
هیچ  که  وقتی  با  مقایسه  در  پیشرفته،  سرطان  تشخیص  از  روز  دو  عرض  در  تسکینی 

مداخله ای صورت نگیرد، می تواند هزینه ها را حدوداً به اندازه یک چهارم کاهش دهد.

مسـائل بهداشـت روان و مشـکالت یادگیـری، مانعـی برای زندگـی فعال نیسـتند. دالیل 
اساسـی افزایـش پرونده های سـالمت روانی باید مـورد توجه قرار گیرد. در راسـتای اهداف 
وسـیع تر سـرمایه گذاری اجتماعـی و زندگـی فعـال، سـازمان های اجتماعـی می تواننـد از 

مشـارکت فعال حمایـت کنند.

نظـام بیمـه ازکارافتادگـی سـوئیس از اقداماتی کـه برای افـراد دارای مشـکالت یادگیری 
ماننـد دیسپراکسـیا2، اختـالل بیش فعالـی با نقـص توجه3 و اختـالل در توانایـی خواندن4 
صـورت گیـرد، حمایـت می کنـد. به رغـم باور بـه ناتوانی افـراد مذکـور در زمینۀ اشـتغال، 
اکثریـت قاطـع آنهـا نـه تنها با حمایـت مناسـب می توانند به نحـو مؤثـری کار کنند، بلکه 

مهارت هـای متفاوتـی را بـه نیـروی کار عرضـه می کنند.

اقدامـات اتخـاذ شـده در زمینـۀ مراقبت هـای بلندمـدت بایـد مؤثـر باشـند. نظام هـای 
مراقبـت سـالمت و تأمیـن اجتماعـی بایـد از واکنش هـای صورت گرفتـه بـه چالش هـای 
مراقبـت بلندمـدت که مقـررات قانونی و تأمین مالـی را در اولویت قـرار می دهند، حمایت 

Palliative care .1: بنـا بـه تعریـف سـازمان بهداشـت جهانی دربرگیرنـده همه اقدامات فعـال و کامل برای 

کاسـن از رنـج و درد و بهبـود کیفیـت زندگـی در بیمـار اسـت. در حالـت کلـی ایـن روش مختـص بـه بیمـاران 

مبتـال بـه یـک بیمـاری خـاص اسـت که بـه درمان پاسـخ نمی دهنـد و نتیجه مسـتقیم بیمـاری، مرگ اسـت و 

تنهـا بـه آرام نمـودن بیمـار و کم کـردن نشـانه های بیمـاری در وی برمی گـردد- م.

2. dyspraxia
3. attention-deficit hyperactivity disorder
4. dyslexia
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کننـد. در حـال حاضـر، مراقبـت بلندمدت به صورت رسـمی و غیررسـمی در حـال انجام 
اسـت. ایـن ممکـن اسـت مدلی پایـدار نباشـد. هزینه های گسـترده تر مراقبت غیررسـمی 
)شـامل سـالمت، بهـره وری، رفـاه ذهنـی و فرصت هـای شـغلِی مراقبـان(، به عـالوه عدم 

مهـارت مراقبـان غیررسـمی، نیازمنـد اتخـاذ اقدامات نوآورانه اسـت.

در حـال حاضـر، تنهـا آلمان، ]رژیم اشـغالگر[ قدس، ژاپـن، لوگزامبـورگ و جمهوری کره 
بیمـه مراقبـت بلندمـدت مشـارکتی را وضـع کرده اند. آفریقـای جنوبی دارای شـیوه هایی 
بـرای سـنجش اسـتحقاق وابسـتگان در ایـن خصـوص اسـت )به اسـتثنای مراقبت هـای 
رسـمی(. اقدامـات بـرای حمایت از مراقبان غیررسـمی باید شـامل اعتبارات بازنشسـتگی 

محـدود بـرای دوره های مراقبت غیررسـمی باشـد.

افزایـش انعطاف پذیـری سـنین بازنشسـتگی. وضعیت متفاوت سـالمت افراد در یک سـن 
بـدان معنـا اسـت کـه می تـوان از دامنـه گسـترده تری از سـنین بازنشسـتگی و همچنین 
طرح هـای بازنشسـتگی جزئـی و انعطاف پذیـر بهـره جسـت. همچنیـن، مسـتلزم اقدامات 
پیشـگیرانه در محیـط کار، جهـت کاهـش آمـار مشـاغل سـخت و زیـان آور و حرکـت بـه 
سـوی مشـاغل متعـارف، از طریـق جابه جایـی شـغلی و شـیوه های دیگـر، بـرای افـرادی 

اسـت کـه تجربـۀ ازکارافتادگی داشـته اند.

بازنشسـتگی انعطاف پذیـر، همان طـور کـه بـرای مثـال در فنالند و سـوئد یافت می شـود، 
اگـر بـا سـازوکارهای بـازار کار و سـالمت مناسـب همسـو باشـد می توانـد روشـی مؤثـر 
بـرای تشـویق بـه تعویـق انداختـن بازنشسـتگی کامـل باشـد. یـک راه دیگر، همـکاری با 
کارفرمایان برای بهبود سیاسـت های سـالمندی فعال اسـت تا کارگران بتوانند بیشـتر در 
اشـتغال بماننـد. حفـظ کفایت مهم اسـت، به خصـوص برای کسـانی کـه دارای طرح های 

بازنشسـتگی تکمیلـی نیسـتند یـا مزایای تکمیلـی آنها محدود اسـت.

بـرای هدایـت سـازمان های تأمیـن اجتماعـی، رفـع نابرابری در دسـتاوردهای سـالمت نه 
تنهـا شـامل اقدامـات هماهنـگ بسـیاری از کنشـگران ایـن حـوزه اسـت، بلکـه طراحـی 
منسـجم واکنش هـای سیاسـتی فعـال و ارائـه مزایـا و خدمات مناسـب را در بـر می گیرد. 
در ایـن  واکنش هـا  بایـد ریسـک ها پیش بینـی و از آنهـا جلوگیـری شـود و همچنین باید 

نیازهـای مـردم را به درسـتی بـرآورده کنند.
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چالش هفتم: ریسک های جدید، شوک ها و حوادث 
شدید

در شـرایط ناامـن جهانـی، جوامع و اقتصادهـا در معرض انواع مختلـف و اغلب غیرقابل 
پیش بینـی حـوادث شـدید1 و شـوک های اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی، مهاجرتـی 
و زیسـت محیطی قـرار دارنـد. نظام هـای تأمیـن اجتماعـی، ضمـن جـذب و کاهـش 
پیامدهـای منفـی ایـن مسـائل، جوامـع را قـادر می سـازند تـا آمادگـی بهتـری بـرای 
رویدادهـای آینـده، پیش بینی شـده و غیـره داشـته باشـند. در دنیایـی از عـدم قطعیت 
فزاینـده، نقـش برنامه هـای تأمیـن اجتماعـی در مدیریـت ریسـک، به طـور فزاینده ای 

فراتـر از بازارهـای کار و چرخـۀ زندگـی گسـترش می یابـد.

از  بسـیاری   ،2008-2007 جهانـی  اقتصـادی  و  مالـی  بحـران  از  پـس  بالفاصلـه 
سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بـه خاطـر ارائـه سـریع واکنش هـای سیاسـتی تکمیلی 
به منظـور محافظـت از مـردم، نظـام اقتصـادی و جامعـه در برابـر رویدادهـای دارای 
ریسـک منفـی مورد تحسـین قـرار گرفتنـد. در واقع چنیـن واکنش هایـی غیرمنتظره 
نبودنـد و نقشـی ضـروری داشـتند. نظام هـای تأمیـن اجتماعـی بـه تازگـی به منظـور 
حمایـت از افـراد در معـرض خسـارت های مصیبت بـار معیشـتی ناشـی از حـوادث و 
بالیـای اقلیمـی و نیـز بـرآورده کـردن نیازهای خاص امـا متنوع جمعیت هـای پناهنده 
بـه دفعـات ایـن واکنش هـا را بـه کار گرفته انـد. تمـام ایـن واکنش هـا، شـباهت های 
مهمـی را بـه اشـتراک می گذارنـد. آن هـا نشـان می دهنـد کـه چگونـه سـازمان های 
تأمیـن اجتماعـی می تواننـد بـه گونـه ای حرفـه ای اداره شـوند تا بـا چالش های ناشـی 
از انـواع مختلـف رویدادهـای بحرانی سـازگار شـوند. نظام هـای تأمین اجتماعـی، غالباً 
تنهـا بازیگـر سـطح ملی در سـطح کشـور بـا ظرفیت هـای مورد انتظـار هسـتند. با این 
حـال، حتـی انعطاف پذیر تریـن سـازمان های تأمیـن اجتماعـی نیز بـا محدودیت هایی 
در نقش هایشـان مواجـه می شـوند. بـرای تمام سـازمان ها، چالـش برقراری تـوازن بین 
»توسـعۀ سیاسـت ها« و »واقعیـت عملـی و محدودیـت منابـع مالی و انسـانی« اسـت.

چالش های جدید برای تأمین اجتماعی
چارچـوب جهانـی فعلـی را می تـوان بـا مجموعـۀ چالش هـا و عدم قطعیت ها مشـخص 
کـرد. ایـن چالش هـا بسـته به شـرایط و میـزان اهمیـت متفاوت هسـتند، امـا ]به طور 

1.extreme events
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کلـی[ عبارتند از:

  تداوم ناپایداری اقتصادی؛

  افزایش از دست دادن شغل؛

  سطوح باالی بیکاری؛

  نرخ های پایین رشد دستمزد؛

  افزایش نابرابری ها؛

  محدودیت های مالی و

  سالمندی جوامع.

ایـن جنبه هـا بـا پیشـرفت مثبـت در حوزه هـای دیگـر ماننـد کاهـش فقـر و دسترسـی 
بهتـر بـه مراقبت هـای سـالمت هم گامنـد. در شـرایط رقابتـی، بـه دلیـل این کـه برخـی 
چالش های سیاسـتی نسـبتاً آرام تکامل می یابنـد، اثرات احتمالی آن هـا قابل پیش بینی اند 
و واکنش هـای بهتـری بـرای آنهـا مهیـا می شـود. بـرای چالش هـای جدید دیگـر، ممکن 
اسـت چنیـن وضعیتـی کمتر برقرار باشـد )چرا که شـوک های غیرمنتظره، بنـا به تعریف، 
باقـی می گذارنـد(.  آماده سـازی  بـرای  اندکـی  زمـان  و  واکنش هـای سـریع می طلبنـد 
همچنیـن فراوانی شـوک های غیرقابـل پیش بینی در حال افزایش اسـت. بـه عنوان مثال، 
198 فاجعـه طبیعـی در سـال 2015 وجـود داشـته اسـت. این عـدد در مقایسـه با کمتر 
از پنجـاه مـورد در سـال، در دهـۀ 1970 و بیـن 50 و 100 مـورد در سـال در دهه 1980 
اسـت. در مجموع، مناطق متأثر از این حوادث، بیشـتر در آسـیا و اقیانوسـیه هسـتند، اما 

در سـطح جهانـی تعـداد مرگ ومیـر مربـوط به فجایـع کاهش یافته اسـت.

در حالـی کـه ناپایـداری اقتصادی همچنـان دغدغۀ اصلی اسـت، بی ثباتی هـای جغرافیای 
سیاسـی  بـه طـور فزاینده ای به وجود آمده اسـت. عالوه بر این، شـمار رویدادهای شـدید 
اقلیمـی کمـاکان افزایـش می یابـد. در مقابـل، شـاهد ابتـکارات و تالش هـای چندجانبـه 
گسـترده تری بوده ایـم، ماننـد کنفرانـس تغییـرات اقلیمـی سـازمان ملـل1 کـه در 2015 
در پاریـس برگـزار شـد و کنفرانس هـای مختلـف بین المللـی صلـح در مـورد مناقشـات 

منطقه ای.

1. United Nations Climate Change Conference, COP 21
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 واکنش ها به ریسک های جدید
علی رغـم محدودیت هـای عملیاتـی و فشـارهای خارجـی، سـازمان های تأمیـن اجتماعی 

نشـان داده انـد کـه قـادر بـه انطباق بـا مجموعۀ ریسـک های جدیـد و متنوع هسـتند.

بالیـای طبیعـی و مخاطـرات زیسـت محیطی. از نظـر ISSA منطقـه آسـیا و اقیانوسـیه به 
عنـوان آسـیب پذیرترین نقطـه در برابـر بالیـای طبیعی، تخریـب زیسـت محیط و تاثیرات 
بالقـوه تغییـرات آب وهوایـی شـناخته می شـود. افزایـش خطـر سـیل، کمبـود آب، تغییر 
الگوهـای اسـتفاده از زمیـن، افزایـش فشـار بـرای مهاجـرت، تهدیـد ذخایر غذایـی آینده 
و افزایـش احتمـال شـیوع بیماری هـا برخـی از چالش های سیاسـت اجتماعی غیرسـنتی 
اسـت کـه بـه طـور فزاینـده ای بـر نظام هـای تأمیـن اجتماعـی سـایه افکنده اسـت. همه 

این هـا نیازمنـد واکنش هـای بیشـتر، نوآورانه و سـریع هسـتند.

فیلیپیـن کـه در بیـن کشـورهایی اسـت کـه در معـرض بیشـترین بالیـای طبیعـی قـرار 
دارنـد، در نشـان دادن این کـه چگونـه واکنش هـا می تواننـد توسـعه یابنـد و به طـور مؤثر 
ارائـه شـوند، پیشـتاز بوده اسـت. برنامۀ انتقـال نقدی مشـروط پانتاوید1 در این کشـور، از 
طریـق مالیـات، تأمیـن مالـی شـده و در اصل بـرای خانوارهای بسـیار فقیر طراحی شـده 
بـود تـا از بهبـود بهداشـت، تغذیه و آموزش کـودکان حمایت کنـد. در این برنامـه، الگوی 

منعطفـی بـه عنـوان واکنـش تأمین اجتماعـی پـس از فاجعه طوفـان یوالندا ارائه شـد.

از این دست نمونه ها در واکنش به طوفان های گرمسیری در اقیانوس اطلس نیز وجود 
دارد. در ایاالت متحده، طوفان کاترینا در سال 2005، شش میلیون نفر از دریافت کنندگان 
مزایای تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد. شماری از رویه های اضطراری شامل خطوط 
تلفن اضطراری ویژه، تخصیص کارکنان اضافی برای تسریع درخواست های مربوط به مزایای 
فوت، بازماندگی و ازکارافتادگی، ایجاد دفاتر موقت و برقراری ارتباط با خدمات پستی برای 

تضمین پرداخت مزایا پیش بینی و تعبیه شده است.

در برزیـل، طـرح انتقـال نقـدی مشـروط بـا عنـوان بولسـا ورد2، به طـور خـاص بـرای 
جمعیت هـای منطقـه آمـازون هدف گـذاری شـده اسـت و سـاالنه 320 دالر بـه بیـش 
از هفتـاد هـزار خانـواده بسـیار فقیـر می پردازد؛ مشـروط بـه امتنـاع دریافت کننـدگان از 
فعالیت هـای مخـرب زیسـت محیطی ماننـد قطـع غیرقانونـی درختـان. بنابرایـن، اهـداف 

دوگانـه ایـن اقـدام، حـذف فقـر و حفـظ طبیعـت هسـتند.

1. pantawid
2. Bolsa Verde
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طـرح ملـی تضمین اشـتغال روسـتایی مهاتمـا گانـدی1 در هند، طـرح ایجاد شـغل برای 
کارگـران روسـتایی اسـت. امـور عام المنفعه که توسـط این برنامه ممکن شـده اند، شـامل 
فعالیت هایـی در حفاظـت از آب، جلوگیـری از خشکسـالی ) احیـای جنـگل ( و کنتـرل 
سـیل اسـت. ایـن امـر منجر بـه افزایـش سـطح آب هـای زیرزمینـی، بهبـود حاصلخیزی 
خـاک و  بهـره وری زمیـن شـده اسـت. بهبـود چشـم انداز حاصـل از تجـارب خانوارهـای 
روسـتایی نیـز بـه انقـالب فرهنگـی )توانمندسـازی زنـان و گروه هـای بـه حاشـیه رانـده 

شـده( کمـک می کند.

موفقیـت چنیـن برنامه هایـی مسـتلزم سـاماندهی و مدیریـت نوآورانـه، انعطاف پذیـر و 
مردم محـور، همـراه بـا تحـول در رویکردهـای ارتباطی و شـیوه های کسـب وکار اسـت. در 
رابطـه بـا مـورد دوم، نقش کلیـدی باید به مدیریت ریسـک و برنامه های تداوم کسـب وکار 
اختصـاص یابـد. نظـام تأمیـن اجتماعـی ژاپن بیـش از 200 اقـدام مختلف بـرای واکنش 
بـه پیامدهـای زلزلـه و سـونامی معرفـی کـرد. ایـن اقدامات شـامل افزایش کادر پزشـکی 
اعزامـی بـه مناطـق آسـیب دیده، تأمیـن ملزومـات پزشـکی بـرای افـرادی کـه کارت های 
بیمـه سـالمت آنهـا مفقـود شـده و پرداخـت بیمـه بیـکاری ویـژه به افـراد آسـیب دیده و 

راه انـدازی دفاتر سـیار بوده اسـت.

جمعیـت  پناهنـده. بـرآورد شـده اسـت کـه بیـش از 20 میلیـون پناهنـده در سراسـر 
جهـان وجـود دارد. گشـایش مرزهـا در برخی کشـورهای اروپایی در سـال 2015 به روی 
پناهنـدگان، توجـه بین المللـی را به این موضوع معطوف داشـت که نهادهـای ملی چگونه 
چالش هـای مسـتقیم مربـوط بـه ایـن مسـئله، از جملـه رفـع نیازهـای تأمیـن اجتماعی 

جمعیت هـای پناهنـده را رفـع می کننـد. 

بیمـه بازنشسـتگی فـدرال آلمـان2 یکـی از سـازمان های تأمیـن اجتماعـی اسـت کـه در 
امـر سـامان دهی بـه وضعیـت پناهنـدگان در سـطح جامعـه مشـارکت می کند. بـه عنوان 
واکنـش عملـی، صنـدوق بازنشسـتگی فـدرال آلمـان بـرای رسـیدگی بـه برنامه هـای 
پناهندگـی، دارای کارکنـان پشـتیبانی، به منظور پـردازش و تأمین تجهیـزات اداری مورد 
نیاز اسـت. عالوه بر این، تیم ویژه ای برای رسـیدگی به مسـائل پناهندگان تاسـیس شـده 
اسـت. ایـن تیم گزینه هایی را برای توسـعۀ اقدامـات پایدار در همکاری با دیگر مؤسسـات 

بیمـه بازنشسـتگی و هماهنـگ کـردن همـکاری بـا دیگـر نهادها ارائـه می دهد. 

دامنـۀ پیامدهای مالی این مسـئله برای نهادهای تأمین اجتماعی کاماًل مشـخص نیسـت. 

1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee
2. Deutsche Rentenversicherung Bund
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تآثیـرات بلندمـدت به این بسـتگی خواهد داشـت کـه پناهنـدگان بتوانند بـا موفقیت در 
بـازار کار و جامعـه بـه عنوان یـک کل ادغام شـوند یا خیر.

شـوک های سیاسـی و اقتصـادی. نهادهـای تأمیـن اجتماعـی بـه مقابلـه بـا مخاطـرات 
چرخـۀ زندگـی از جملـه بیـکاری ادامـه می دهنـد. اقدامـات پیشـگیرانه ماننـد طرح های 
بیـکاری جزئـی همـراه با مزایـای مکفی کوتاه مـدت، از اشـتغال و ورود مجـدد نیروی کار 
حمایـت می کننـد و از نظـر مالـی نیـز ارزشـمند هسـتند. در آینـدۀ پیـش رو، بـا افزایش 
بی ثباتی هـای سیاسـی و نفـوذ فزاینـده جنبش هـای مدنی و اسـتفاده آن  ها از رسـانه های 
اجتماعـی، نظام هـای تأمیـن اجتماعـی بایـد نسـبت به تغییـرات خارجـی مقاوم باشـند، 
و نیـز بـرای هماهنگـی بـا هرگونـه تغییـر سیاسـتی چابـک باشـند. کاربـرد رسـانه های 
اجتماعـی و ارتباطـی مناسـب بـرای نشـان دادن اهمیـت تأمیـن اجتماعـی بـرای ایجـاد 

انسـجام اجتماعـی، نبایـد دسـت کم گرفته شـود.

شـوک های سـالمتی. بیماری هـای مسـری ماننـد ابـوال و زیـکا و روندهای در حـال ظهور 
بـا تأثیـرات ناگهانـی از قبیـل مقاومت در برابـر آنتی بیوتیـک، روش های جدیـدی را برای 
اقدامـات واکنشـی می طلبنـد. اقدامات مؤثر برای ابوال در شـماری از کشـورهای اسـتفاده 
از مؤثرتریـن شـکل ارتباطـات – رادیـو – و تاکیـد بـر اهمیـد اقدامـات پیش گیرانـه مانند 
رهیدارسـیون1 بـود. چنیـن رویکردهایـی مقـرون بـه صرفـه و کارآمدتـر از درمان هـای 

گران قیمـت پـس از وقـوع بیمـاری بودند. 

بسـیاری از نمونه هـای ذکرشـده، اهمیـت ارتباطـات مؤثـر را بـرای سـازمان های تأمیـن 
اجتماعـی نشـان می دهنـد. به طـور کلـی، نمونه هـا نشـان می دهنـد کـه سـازمان های 
تأمیـن اجتماعـی می تواننـد بـه شـیوه ای مؤثر نسـبت بـه وقایع واکنش نشـان دهنـد، اما 
بی ثباتـی جهانـی، حاکـی از بـروز چالش هـای جدیـدی اسـت. الزم بـه توضیح اسـت که 
نظام هـای تأمیـن اجتماعـی می تواننـد بـه راحتـی - بـه لحاظ نهـادی، مالی و سیاسـی – 
همزمـان بـا رفـع چالش هـای جدیـد بـه پیگیـری ریسـک های سـنتی ادامه دهنـد. یکی 
از اقدام هـای واکنشـی توسـط سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بایـد پیشـبرد اسـتراتژی 
مدیریـت فعـال ریسـک باشـد کـه  فراتـر از ریسـک های مالـی و سـرمایه گذاری متعـارف 

باشـد و ریسـک های محیطـی و سـایر عوامـل خطـرزا را نیـز در نظـر بگیرد.

1. rehydration
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چالش هشتم: حمایت از کارگران مهاجر
وجود بیش از یک میلیارد مهاجر داخلی و بین المللی در سراسر جهان و افزایش تعدد 
و تنوع ملیت کارگران، چالش های مدیریتی را برای نظام های تأمین اجتماعی به همراه 
دارد. حمایت تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر، هر چند پیشرفت هایی داشته است، اما 
در سطح جهانی همچنان ضعیف مانده است، به طوری که تنها یک پنجم کارگران مهاجر 
از حمایت کامل و قابلیت انتقال حقوق تأمین اجتماعی خود برخوردار هستند. ماهیت 
جهانی جریان های مهاجرت که در گذشته عمدتاً از کشورهای جنوبی )در حال توسعه( 
برآوردن  امروزه دچار تحوالتی شده است. موفقیت در  بود،  یافته(  )توسعه  به شمالی 
نیازهای تأمین اجتماعی تمام کارگران مهاجر در سراسر جهان، یکی از مولفه های مهم 

در تحقق تأمین اجتماعی همگانی است.

تعـداد کارگـران مهاجـر در بسـیاری از کشـورها رو بـه افزایـش و شـمار کشـورهای 
مهاجرفرسـت در حال رشـد اسـت. کارگـران مهاجر با انـواع مخاطراتی روبرو می شـوند 
کـه سـایر کارگـران مواجهنـد؛ نیـاز بـه حمایـت در برابـر بیـکاری، بیمـاری، ناتوانـی، 
سـالمندی، بـارداری و بقـا. امـا آن هـا بـا خطـرات ناشـی از مهاجـرت نیـز مواجهند که 

ممکـن اسـت آسـیب پذیری آنـان را بیشـتر افزایـش دهـد.

در حالـی کـه زنـان حـدود نیمـی از مهاجـران بین المللـی را تشـکیل می دهند، شـاهد 
اعمـال تفاوت هـای جنسـیتی مهمی از سـوی بخش هـای اقتصادی، از جملـه کیفیت و 
ایمنـی کار، سـطوح پرداختـی، مواجهه با مخاطرات سـالمت و ایمنـی و کفایت حمایت 

تأمین اجتماعی هسـتیم.

مهاجـران داخلـی نیـز بـا چالش هـای تأمین اجتماعـی مواجهنـد. این امر بـه خصوص 
در کشـورهای بـزرگ وجـود دارد، مخصوصـاً آن هایی که سـاختار فدرالـی، فرهنگ ها و 
گروه هـای زبانـی چندگانـه و نظـام تأمیـن اجتماعـی از هم گسـیخته دارند. بـه عنوان 
مثـال، چیـن دارای نزدیـک بـه 40 میلیـون کارگـر مهاجر داخلـی دارد که به مشـاغل 
کشـاورزی روی آورده انـد. یـک مسـاله مبـرم بـرای تصمیـم گیرنـدگان حـوزۀ تأمیـن 
اجتماعـی این اسـت کـه چگونه به طـور مؤثر، کفایت و پوشـش را برای همـه کارگران 

گسـترش دهند.
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آثار و چالش های مهاجرت
مهاجـرت ادامـه خواهد داشـت، هرچند خاسـتگاه جریان هـا و دامنه آن هـا متحول خواهد 
شـد. بـرای کشـوری که مواجه با سـالمندی جمعیتی اسـت، مهاجـران و ادغـام مؤثر آنان 

در بـازار کار بایـد بـه عنوان سـرمایه و منبع مهم در نظر گرفته شـود.

پیشـرفت  بـه  و  مالی انـد  تمکـن  دارای  معمـوالً  رسـمی  اقتصـاد  در  شـاغل  مهاجـران 
کشـور یـا منطقـه کمـک می کننـد، عمومـاً درگروه هـای سـنی 20-39 سـاله هسـتند 
کـه تحصیالتشـان تکمیـل شـده و هزینـۀ آن پرداخـت شـده اسـت و به لحـاظ اقتصادی 
فعالنـد. چنیـن کارگرانـی جوان تر از جمعیت عمومی هسـتند که برای کشـورهایی که به 
دنبـال راه هایـی بـه منظور جوان سـازی مجـدد پروفایـل  جمعیتی خود هسـتند، پرجاذبه 
می باشـند. مهاجـران بسـیاری از تاثیـرات سـودمند اجتماعـی، جمعیتی و اقتصـادی را به 
کشـور میزبـان بـه ارمغان می آورند. این ها شـامل تزریـق مهارت ها و صالحیت هایی اسـت 
کـه ممکـن اسـت موجود نبـوده یا محـدود باشـند - کارگـران مهاجـر اغلـب کارآفرین و 

سـخت کوش هسـتند.

وجوهـی کـه مهاجـران بـه خانـه می فرسـتند، بـرای اقتصـاد داخلـی کشـور آن ها بسـیار 
قابـل توجـه اسـت. بـا این حـال، این وجـوه ارسـالی معمـوالً هزینه هایی برای کشـورهای 
مهاجرفرسـت دارنـد. اولیـن هزینـه، از تحـوالت زنجیره هـای مراقبـت  جهانـی و چگونگی 
تأثیـر آن  بـه ویـژه بـر زنـان حاصل می شـود. بـا توجه بـه سـالمندی جمعیت ، مشـارکت 
فزاینـده نیـروی کار زنـان و تأمیـن مراقبت هـای عمومـی به میـزان ناکافی در کشـورهای 
توسـعه یافته، تقاضـای باالیـی بـرای کارگـران داخلـی و مراقبـان کـودکان، سـالمندان، 
بیمـاران یـا ناتوانـان وجـود دارد. در نتیجـه، بسـیاری از زنـاِن کشـورهای در حال توسـعه 
وابسـتگان خـود را تـرک می کننـد تـا شـغلی بـه عنـوان حامـی و مراقـب در کشـورهای 
توسـعه یافته تر بپذیرنـد. ایـن امر منجـر به "کمبود مراقبت" در کشـورهای مهاجرفرسـت 

می شـود.

البتـه کارگـران مهاجـر، چالش هـای سیاسـتی را بـرای کشـورهای مهاجرپذیـر افزایـش 
می  دهنـد. ممکـن اسـت بـه دلیـل عرضـه رقابتی نیـروی کار مهاجـر، دسـتمزدها کاهش 
یابنـد و هم چنیـن مدیریـت مسـائل مربـوط بـه تفاوت های فرهنگـی و انسـجام اجتماعی 

اسـت. ضروری 

بـرای سـازمان های تأمیـن اجتماعـی، چالش هـای عملـی کـه کارگـران مهاجـر ایجـاد 
می کننـد بسـیارند امـا غیرقابل حل نیسـتند. این چالش هـا می تواند ناشـی از ویژگی های 
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غیرمعمـول شـغلی بسـیاری از کارگـران مهاجـر باشـد، ازجمله مشـاغل موقت در کشـور 
میزبـان با تغییر شـغل مکـرر و دوره های فعالیت در اقتصاد غیررسـمی. یکی از چالش های 
مدیریتـی  در برخـی کشـورهای در حـال توسـعه، بـه طور مشـخص، فقـدان پرونده های 

الکترونیکـی و تداوم اسـتفاده از اسـناد کاغذی اسـت.

اسـتفادۀ گسـترده از فنـاوری اطالعـات در مدیریـت تأمیـن اجتماعی، عملی بـودن آن را 
در تبـادل اطالعـات و داده هـا نشـان می دهـد. بـرای برخی کشـورها، هزینه هـای فناوری 
اطالعـات می توانـد عاملـی بازدارنـده در اسـتفاده از آنهـا باشـد. سـایر چالش هـای مربوط 
به پوشـش مهاجران شـامل تفاوت هـای بین کشـوری در مفاهیم، اصطالحـات و اقدامات، 

موانـع قانونـی و سیاسـی و دسترسـی به اطالعـات تأمین اجتماعی اسـت.

واکنش های تأمین اجتماعی برای پاسخ به نیازهای کارگران مهاجر
عـالوه بـر تصدیـق اسـاس حقوق بشـر برای گسـترش پوشـش و رفتـار برابر ]بـا کارگران 
داخلـی و مهاجـر[، پیامدهـای مثبت زیادی بـرای برنامه های تأمین اجتماعـی و نیز صرفۀ 

اقتصادی گسـترش پوشـش بـرای کارگران مهاجر وجـود دارد. 

گسـترش پوشـش، دسترسـی بـه خدمـات و مزایـای اساسـی را بـرای کاهـش مخاطرات 
مختلـف تضمیـن می کنـد. ایـن امر انسـجام اجتماعـی را افزایش می دهد، رشـد اقتصادی 
را تسـهیل و حمایـت عمومـی را بـرای برنامه های تأمین اجتماعی تقویـت می کند. به طور 
کلـی، تالش هـا بـرای رسمیت بخشـی1 بـه بازارهـای کار تقویت شـده اند، امکان اسـتثمار 
افـراد تضعیـف شـده و فرصـت تحـرک و جابجایـی کارگران تقویت شـده اسـت. مهمتر از 
همـه، کارگـران مهاجـر اغلـب حق بیمه های خالـص برای نظـام تأمین اجتماعی هسـتند.

بـه منظـور کاهـش تنش هـا و تسـهیل انسـجام اجتماعـی، نظام هـای تأمیـن اجتماعـی، 
فعاالنـه در حـال پیشـبرد اقدامـات واکنشـی مناسـب هسـتند. ارتباطـات عمومـی مؤثر، 
اولیـن گام برای مطلع سـاختن کارگـران مهاجر از حقوق و مزایای تأمین اجتماعی اسـت.

رویکـرد نوآورانـه ای کـه توسـط سـازمان عمومی بیمه اجتماعی عربسـتان سـعودی اتخاذ 
شـده، ثبـت کارگـران مهاجر به محض ورود آن ها به کشـور اسـت. همکاری بین سـازمانی 
باعـث افزایـش بهـره وری، کیفیت باالتر داده ها، دقـت، حقوق و مزایـای منصفانه و عادالنه 
و تقریبـاً پوشـش صددرصـدی تأمیـن اجتماعی بـرای کارگـران مهاجر می شـود که بیش 

از 80 درصـد از کارگـران بخـش خصوصی در این کشـور را تشـکیل می دهند.

امـا بسـیاری از کارگـران مهاجر از نظـر اقتصادی در حوزه هایی فعالند کـه رابطۀ کارگری-
1. formalize
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کارفرمایـی در آنهـا چنـدان وجود نـدارد، درحالی که برای بیشـتر مسـائل تأمین اجتماعی 
و تأمیـن مالـی آن، وجـود ایـن رابطـه ضـروری اسـت. ایـن مسـئله غالبـاً مربوط بـه انواع 
مراقبـت و انجـام کار خانگـی توسـط کارگـران مهاجـر زن اسـت. معمـوالً بـرای ایـن نوع 
کارهـا مقـررات ضعیفـی تنظیم شـده و کارگردان در ایـن بخش می تواننـد چالش هایی را 

بـرای ثبـت و مدیریت تأمیـن اجتماعی ایجـاد کنند.

بـا اصـالح قوانیـن تأمیـن اجتماعـی و تنظیـم سـاختارهای حـق بیمـه و مزایـا، می تـوان 
پوشـش را بـرای کارگـران گسـترش داد. ادارۀ فـدرال منابـع عمومـی آرژانتیـن یـک 
دفتـر تأمیـن اجتماعـی متمرکـز بـرای کارگـران خانگـی از جملـه کارگران مهاجـر ایجاد 
کـرده اسـت، بـه ایـن ترتیـب همـان حقوقـی کـه بـه سـایر کارگـران اعطـا می کنـد، بـه 
آن هـا اختصـاص می دهـد. ایـن سیسـتم آنالیـن، امکان اعـالم روابـط اشـتغال در اقتصاد 
غیررسـمی را ممکـن می سـازد. اثـرات مثبـت ایـن کار شـامل افزایش سـطح نیـروی کار 
ثبت نام شـده، تسـهیل رعایـت قوانیـن توسـط کارفرمایـان، تضمیـن کیفیـت اطالعـات و 

افزایـش حق بیمه هـا و پوشـش اسـت.

توافق نامه هـای دوجانبـه تأمیـن اجتماعـی سـازوکاری فرامـرزی برای گسـترش پوشـش 
قابـل انتقـال بـه کارگـران مهاجـر بین المللـی اسـت. در سراسـر جهـان، بـه ویـژه در 
کشـورهای اتحادیـه اروپـا و اروپـای غربـی صدهـا مـورد از ایـن نوع قـرارداد وجـود دارد. 
اسـتفاده از چنیـن سـازوکارهایی بـه تأییـد صالحیـت و هویت شـخصی کارگـران مهاجر 
بـرای نظام هـای تأمیـن اجتماعی کمـک می کنند و امکان محاسـبه مزایـا و قابلیت انتقال 
آن را فراهـم می کنـد. چنیـن توافق نامه هایـی نـه تنهـا قواعـد مربـوط بـه رفتـار بـا افـراد 
را مشـخص می کننـد، بلکـه اقدامـات هماهنگـی بـرای حمایـت از نحـوۀ انجـام مدیریـت 
پرونده هـا و نیـز چگونگـی برقراری ارتبـاط مؤثر بین ذینفعان مختلف را ممکن می سـازند.

بـرای سـازمان های تأمیـن اجتماعـی یکی از موانع این اسـت کـه توافق نامه هـای دوجانبه 
زمـان زیـادی را بـرای اجرایـی شـدن نیـاز دارنـد اما هنگامـی که اجـرا می شـوند مزایای 

ازجمله: زیادی دارنـد 

  شـفافیت، به طوری کـه مقـررات بـرای کارگـر مهاجـر صرفـاً بـا قوانین یک کشـور، در 
هـر زمان معیـن، اداره می شـوند.

  حمایـت از حقـوق مکتسـبه، بایـد مسـتقل از جایـی که حقوق در آن جا کسـب شـده 
باشـد و نبایـد هیـچ محدودیتـی در پرداخـت مزایایی که کارگـر در هر یک از کشـورهای 

مربوط واجد شـرایط اسـت، باشـد.
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  تجمیـع حقـوق، کـه در آن اکتسـاب حـق، مشـروط به تکمیـل دورۀ احـراز صالحیت 
اسـت و دوره هـای خدمـت کارگر مهاجر را در هر کشـوری که کار کـرده در نظر می گیرد.

  جلوگیـری از "پرداخـت مضاعـف حق بیمه" که ممکن اسـت توسـط کارگـران موقت 
در یـک کشـور میزبان پرداخت شـود.

توافق نامه هـای چندجانبـه تأمیـن اجتماعـی، بسـتری بـرای تسـهیل همـکاری نزدیک تـر 
گروه هـای منطقـه ای کشـورها فراهـم می کننـد. کنفرانـس بین آفریقایـی رفـاه اجتماعی1 
در آفریقـای غربـی و مرکـزی؛ مقاوله نامه چندجانبه ایبرو-آمریـکا2 در مورد تأمین اجتماعی 
کـه توسـط اسـپانیا، پرتغـال و دوازده کشـور آمریـکای التیـن امضا شـد؛ توافق نامـه جامعه 
کارائیـب3 در مـورد تأمیـن اجتماعـی؛ قرارداد مرکوسـر4 بیـن آرژانتیـن، برزیـل، پاراگوئه و 
اروگوئـه؛ توافق نامۀ شـورای همکاری خلیج فـارس؛ و بیانیه 2005 باکو در میان کشـورهای 

اوراسـیا از نمونه های برجسـته هسـتند.

بـرای آن کـه سـازمان های تأمیـن اجتماعی بتوانـد نیازهای تأمیـن اجتماعـی مهاجران را 
بـرآورده کننـد، مدیریـت مناسـب هویـت افـراد، امـری ضـروری و اتخـاذ اقدامـات اداری 
مناسـب مـورد نیـاز اسـت – این امر تحـت یک توافق نامـه دو جانبه به کارآمدترین شـیوه 
ممکـن انجـام می شـود. ایـن توافق نامه هـا اجـازۀ همـکاری بیشـتر، تقویـت ظرفیت هـای 
اداری و تبـادل تجـارب ارزنـده را ممکـن می سـازد. هم چنیـن ایـن امـر می توانـد شـامل 
همـکاری بـا سـایر ذینفعـان برای کمـک به شناسـایی هویت و پذیـرش کارگـران مهاجر 
باشـد. بـا وجـود پیشـرفت در سـطح جهانـی، تنها یـک نفـر از هر پنـج کارگر مهاجـر، از 
حمایـت کامـل و امـکان انتقـال حقوق تأمیـن اجتماعی که توسـط توافق نامه بین کشـور 
مبـدأ و میزبـان امضـا شـده برخوردار اسـت که غالبـاً کارگرانی هسـتند که بیـن بازارهای 

کار کشـورهای توسـعه یافته در حـال جابجایی انـد.

سـایر واکنش هـای اداری مؤثـر شـامل روش هـا و راه انـدازی دفاتـر سـیار بـرای تشـویق 
پوشـش، ارتباطـات چندزبانـه و اسـتفاده از کانال هـای ارتباطـی مناسـب اسـت. مرکـز 
خدمـات بازنشسـتگی ملـی کره جنوبـی نهادی بـرای ارائه خدمات تخصصی بازنشسـتگی 
بـرای اتبـاع خارجـی اسـت. در میـان کشـورهایی کـه دارای جریان هـای قوی و گسـترده 
مهاجـرت کارگـری هسـتند، ایجـاد یک نظـام فنـاوری اطالعات مشـترک بـرای مدیریت 
1. Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES)
2. Multilateral Ibero-American Convention on Social Security
3. CARICOM
4. MERCOSUR
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حقـوق تأمیـن اجتماعی باید در نظر گرفته شـود. کشـورهای مرکوسـر )آرژانتیـن، برزیل، 
پاراگوئـه و اروگوئـه( دقیقـاً همیـن کار را انجـام داده انـد. آنها سیسـتم ایجـاد کرده اند که 
همـه ادارات عضـو را بـه هم متصل می کنـد و حفاظت از داده ها و حریـم خصوصی، تبادل 
مؤثـر اطالعـات، و همچنیـن صرفه جویـی در هزینـۀ ذی نفعـان از نظر کاهـش هزینه های 

بانکـی و معامـالت ارزی خارجـی را ممکن می سـازد.
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فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( نقـش اسـتراتژیکی در اجـرای برنامه هـای تأمین 
اجتماعـی ایفـا می کنـد و بهبود عملکرد و کیفیت خدمـات در مدیریت تأمین اجتماعی 
را ممکـن می سـازد. فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، نـه تنهـا امـکان خـودکار کـردن 
فرآیندهـای خـاص را فراهـم می کنـد، بلکـه تحـول فعالیت هـا و خدمـات را امکان پذیر 
می کنـد و راه کارهـای نوآورانـه را بـه یـک عامـل مسـاعد بـرای واکنـش به تحـوالت و 
چالش هـای اجتماعـی تبدیـل می کنـد. سـه محـور نـوآوری عبارتنـد از فناوری هـای 

سـیار1، ابرداده هـا2 و دولـت الکترونیک.

شاخص توسعۀ دولت الکترونیک سازمان ملل متحد نشان می دهد که استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات توسط نهادهای دولتی در حال رشد است - همه کشورهای عضو 
و  کرده اند  اجرا  آنالین  صورت  به  را  دولتی  خدمات  از[  بخشی  ]الاقل  ملل،  سازمان 

سازمان های عمومی تأمین اجتماعی بخشی از این روند محسوب می شوند.

برای سازمان های تأمین اجتماعی، استفاده از راه حل های فناوری اطالعات و ارتباطات، 
پیاده سازی نظام های تأمین اجتماعی که به طور فزاینده به سمت نظام جامع در حرکت 
و  اطالعات  فناوری  در  نوآوری ها  نتایج،  بهبود  منظور  به  می کند.  تسهیل  را  هستند 
ارتباطات، دامنه و تأثیر سیاست های اجتماعی را گسترش می دهند و در عین حال ارائه 

خدمات را ساده می کنند و کیفیت آن را بهبود می بخشند.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در زمینـۀ ایجـاد تحـول در مدیریـت تأمیـن اجتماعی، 
حامـی خدمـات کاربرمحـور اسـت ک بـه بهتریـن نحـو، انتظارات مشـتری را بـرآورده 
می کنـد و کاربـران را بـا ایجـاد امـکان "تأمیـن خدمـات توسـط خـود فـرد )سـلف 
سـرویس(" توانمند می سـازد. همچنین اجـرای برنامه  های اجتماعـی در مقیاس بزرگ 
را نیـز تسـهیل می کنـد، از جمله یکپارچه سـازی نهادهای مختلف و هماهنگی با سـایر 
نهادهـا، حتـی فراتـر از مرزهای ملی. فنـاوری اطالعات و ارتباطـات حمایت اجتماعی از 

افـراد را بـا ارتقـای اسـتفاده مؤثـر از قوانیـن حمایـت اجتماعی، تقویـت می کند.

در کشـورهای درحال توسـعه، فناوری اطالعات و ارتباطات پیشـرفته، مؤسسـات را قادر 
می سـازد تـا گام هایـی بـزرگ بـه جلـو بردارنـد و حتـی از تجربه های موفق کشـورهای 

1. Mobile technologies
2. Big Data

چالش نهم: تحوالت تکنولوژیک
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توسـعه یافته بهره منـد شـوند. نفـوذ و کاربـرد گسـتردۀ فناوری  هـای سـیار در آفریقا مثال 
خوبـی اسـت، که بـر محدودیت هـای زیرسـاخت های خطـوط مخابراتی غلبـه می کند.

بـه ایـن ترتیـب، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات یـک عامـل اسـتراتژیک در بکارگیـری 
راه حل هـای نوآورانـه در مدیریـت تأمیـن اجتماعی اسـت، به خصوص آن هایـی که مبتنی 

بـر فناوری هـای سـیار، یکپارچه سـازی بیـن نهـادی1 و مدیریـت ابرداده هـا هسـتند.

چالش های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات
کاربـرد بسـیار زیـاد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات چالش هایی را بـه همـراه دارد. یکی از 
آن هـا تضمیـن کیفیـت و هزینۀ بهـره وری نظام هـای تأمیـن اجتماعی مبتنی بـر فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات اسـت. تأخیـر ]در اجـرای پروژه هـا[، بـرآورد هزینه هـا بـه میزانـی 
کمتـر از مقـدار واقعـی و تخصیص بودجه هـای بیش از حـِد نیاز به این حـوزه، مخاطراتی 

در بسـیاری از پروژه هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطات هسـتند.

چالـش دوم می توانـد ماهیـت توسـعه نیافته بازارهـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ملی 
باشـد کـه بـر انتخـاب مشـتری و ارائـه و نگهـداری محصـوالت تأثیرگـذار اسـت. سـوم، 
مدیریـت صحیـح سیسـتم ها و فناوری هـای پیچیده اسـت، بـه خصوص سـازگاری درونی 
فناوری هـا2 کـه برای برقـراری ارتباط بین نهادها و سیسـتم ها امری ضروری اسـت. وجود 
اسـتانداردهای مشـترک فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات برای سـازمان ها تأمیـن اجتماعی 
و سـایر دفاتـر عمومـی ضروری انـد، امـا احتمال نقصـان یا فقـدان آنها وجود دارد. شـکاف 
دیجیتالـی3 بایـد بـرای تمـام افراد، به ویژه بـرای آن هایی کـه معموالً از دسترسـی مؤثر به 

پوشـش محرومنـد شـامل افـراد آسـیب پذیر و گروه های حاشـیه ای، از بیـن برود.

کیفیـت داده هـا و حفاظـت از آن هـا چالش هـای دیگـر هسـتند. این هـا شـرط الزم برای 
اسـتفادۀ مطمئن و سـازگار از حجم فزاینده ای از داده های دقیق هسـتند. مدیریت داده ها 
در حـال حاضـر رشـتۀ کلیدی برای نهادهای تأمین اجتماعی مدرن اسـت. توسـعه در این 

حـوزه شـامل اجرای سیسـتم های پشـتیبانی از تصمیم گیـری و داده های اصلی4 اسـت.

1. inter-institutional integration
2. Interoperability technologies

Digital Divide .3: اصطالحـی اسـت در اشـاره بـه فاصلـه بیـن مردمانی که بـه فناوری دیجیتـال و فناوری 

اطالعـات دسرتسـی مؤثـری دارنـد بـا مردمانـی کـه دسرتسـی بسـیار محـدودی بـه ایـن فناوری هـا داشـته یا 

اصـاًل دسرتسـی ندارند- م.

4. Master Data and Decision Support systems

60



از یـک سـو، دسـتیابی بـه اطالعات شـخصی دقیـق و قابـل اطمینـان برای سـازمان های 
تأمیـن اجتماعـی اهمیـت فزاینـده ای دارد و از سـوی دیگـر، امـکان مدیریـت و کاوش 
آسـان تر داده هـا، محـرک بیشـتری بـرای نـوآوری اسـت. بـا این حـال، مسـائل مربوط به 
امنیـت سـایبری بـر همه کشـورها تأثیرگـذار اسـت و این ها با تشـدید اسـتفاده از داده ها 
بـر بسـترهای مبتنـی بر وب گسـترش می یابند. تهدید هک و سـرقت اطالعات شـخصی، 

از دغدغه هـای دائمـی و جهانـی اسـت.

فناوری اطالعات و ارتباطات: واکنش های استراتژیک به چالش ها
بـا رشـد فزاینـده اسـتفاده از داده ها در سـطح جهانی و ظهـور "ابرداده هـا"، انقالب جدید 
فـن آوری اطالعـات مبتنـی بـر داده ها در حـال وقوع اسـت. تکنولوژی های پیشـرفته برای 
پـردازش و تجزیـه و تحلیـل داده هـا برای "تشـکیل پروفایل مشـتری" و اسـتخراج سـایر 

اطالعـات از ابرداده هـا اسـتفاده می کنند.

ایـن بـه اصطالح نـوآوری مبتنـی بر داده هـا1 همراه بـا پیشـرفت های اینترنـت و موبایل-
محـور ، می توانـد روش هـای سـازمانی، فرآیندهـا و محصـوالت را بهبـود بخشـد. ایـن امر 
و  سـالمت  ماننـد  اجتماعـی  سیاسـت گذاری  جهانـی  چالش هـای  می توانـد  همچنیـن 
نیازهـای حمایـت اجتماعـی جمعیت هـای آسـیب پذیر را برطـرف کنـد. پیشـرفت ها در 
هـوش مصنوعـی، بـه نوبـۀ خـود می توانـد زمینه را بـرای افزایـش خودکارسـازی خدمات 
الکترونیکـی تأمیـن اجتماعـی فراهـم کنـد. دسـتیاران مجـازی2 و پـردازش کـردن زبان 
طبیعـی3 می تواننـد از سـازوکارهای اجرای قانـون و نیز بهبود حمایت مشـتری و مدیریت 

موضـوع حمایـت کنند.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات تفاوت بین خدمـات و فرایندهایی که می تواند انجام شـوند 
و آنهایـی کـه امـکان انجـام آنهـا وجود نـدارد را بـرای سـازمان تأمین اجتماعی مشـخص 
می کنـد. بـه ایـن ترتیب، اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در مدیریـت نظام های 

تأمیـن اجتماعی ضروری اسـت.

بـرای جمعیـت تحت پوشـش، توسـعه در فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات امـکان افزایـش 
اسـتقالل، انعطاف پذیری و سـادگی در دسترسـی و تایید اطالعات و ارتباط با سازمان های 

1. data-driven innovation (DDI)
2. Virtual assistants

Natural language processing .3: یکـی از زیرشـاخه های بااهمیـت در حـوزهٔ گسـرتدهٔ علـوم رایانـه، 

هـوش مصنوعـی، کـه بـه تعامل بیـن کامپیوتـر و زبان هـای )طبیعـی( انسـانی می پـردازد- م.
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تأمیـن اجتماعـی را فراهـم می سـازد. بـرای کسـانی کـه فاقـد پوشـش کافـی هسـتند، 
بسـترهای فناوری اطالعات سـیار، دسترسـی بهتر به پوشـش را پشـتیبانی می کنند. این 
بسـترها نـه تنهـا پرداخـت حق بیمه هـا و دریافـت مزایـای نقـدی را پشـتیبانی می کنند، 
بلکه دسترسـی به مراقبت های درمانی تشـخیصی و به اشـتراک گذاری اطالعات پزشـکی 

حیاتـی بیمـاران در بیـن متخصصـان اصلـی مراقبت های درمانـی را تسـهیل می کنند.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، عملکـرد سـازمان های تأمیـن اجتماعـی را بـا کاهـش 
هزینه هـای اداری از طریـق ساده سـازی بـار کاری، کمـک بـه کاهـش خطاها،  شناسـایی 
تقلـب و بهبـود کفایـت مزایا با پشـتیبانی از وصول حق بیمه، محاسـبه و ارائـه مزایا بهبود 
بخشـیده اسـت. فناوری هـای پـردازش داده بـا عملکرد بـاال، سـازمان ها را قادر می سـازند 
نـه تنهـا کارایـی، بلکـه کیفیـت و دقـت فرایندهـا را با افزایـش توانایـی آن ها بـرای انجام 
اعتبارسـنجی های معتبـر، محاسـبات و کنتـرل فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، بهبـود 
بخشـند. حرکـت رو به رشـد کشـورها به سـوی مدیریت "بـدون کاغـذ" صرفه جویی های 
قابـل توجهـی حاصـل می کنـد و حتـی می توانـد از اهداف سیاسـت های زیسـت محیطی 

پشـتیبانی کند.

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، مهم تریـن فراهم کننـدۀ راه حل هـای نوآورانـه در مدیریت 
تأمیـن اجتماعـی اسـت. رشـد منابـع اطالعاتـی و بسـترهای عملیاتـی مشـترک، امـکان 
طراحـی مدل هـای سـازمانی جدید بر اسـاس ویژگی های چنـد عاملی1 را فراهـم می آورد. 
بـا ایـن حـال، پیاده سـازی راهکار هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، مسـتلزم تضمیـن 
سـازگاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا بسـترهای موجـود، تولیـد مهارت هـای داخلـی 

بکارگیـری ابزارهـای جدیـد و بهـره وری هزینـه و کیفیـت خدمات اسـت.

موفقیـت خدمـات مبتنـی بـر تلفـن همراه بسـیار مشـهود اسـت و باعـث دگرگونـی ارائه 
خدمـات تأمیـن اجتماعـی در سراسـر جهان شـده اسـت. یک مثـال موفق در ایـن زمینه 
M - Pesa اسـت کـه سـرویس پرداخـت مبتنـی بـر تلفـن همراه می باشـد کـه عمدتاً در 
کنیـا و جمهـوری متحـده تانزانیـا فعال اسـت. این سـرویس بـر روی هر گوشـی همراهی 
از جملـه مدل هـای بسـیار ابتدایـی کـه معموالً در سراسـر مناطـق روسـتایی آفریقا یافت 
می شـود کار می کنـد. مشـتریان از طریـق تبـادل پـول نقـد بـا ارزش الکترونیکـی در 
شـبکه ای از کارگزاری هـای مجـاز کـه معمـوالً در بازارهای خرده فروشـی قـرار دارند، پول 
نقـد در حسـاب های خـود ذخیره یا از آن برداشـت می کنند. در کنیا، مشـتریان همچنین 
]از طریـق ایـن سـرویس[ می تواننـد مزایـای حمایـت اجتماعی نقـدی دریافـت کنند، در 

1. multi-actor configurations
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حالـی کـه در جمهـوری متحـده تانزانیـا امکان پرداخـت حق بیمه هـا به صنـدوق مزایای 
بازنشسـتگی GEPF ]از طریـق ایـن سـرویس[ قابل انجام اسـت.

اسـتفاده از ابرداده هـا، زمینـۀ پیشـرفت دیگـری بـرای سـازمان ها اسـت. بـرای مثـال در 
فرانسـه، ایتالیـا )مؤسسـه ملـی بیمـه حـوادث اشـتغال(1، اسـپانیا )خزانـه داری عمومـی 
تأمیـن اجتماعـی(2 و اروگوئـه )بانـک تأمیـن اجتماعـی(3 بـرای کشـف فـرار و تقلـب در 
حق بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی از فناوری هـای تجزیـه و تحلیـل و ابرداده هـا اسـتفاده 
می شـود. ایـن مؤسسـات، تجزیـه و تحلیل متضمـن پیش بینـی4 را با اسـتفاده از داده های 
جمـع آوری حق بیمـه و نیـز پایگاه هـای داده مرتبـط بـا مزایـا بـه کار می برنـد تـا مبنـای 
اطالعـات برای تحلیل را گسـترده سـازند. ]بـا بکارگیری این روش ها[ تمکیـن از قانون در 

این کشـورها بهبـود یافته اسـت.

مرکـز ملـی خدمـات بیمه سـالمت در جمهوری کـره، پـروژۀ ابرداده ها را اجرا کرده اسـت 
کـه تمـام اطالعـات تأمیـن اجتماعـی از کل جمعیـت )50 میلیـون( کـه از سـال 2001 
جمـع آوری شـده اند را پوشـش می دهـد. ایـن پـروژه شـامل داده هـای جمعیت شـناختی، 
پرداخـت حق بیمه هـا، مزایـای دریافت شـده و داده هـای پزشـکی اسـت. ابرداده ها شـامل 
چندیـن پایـگاه داده ملـی اسـت و بـرای پشـتیبانی از تصمیم گیـری و پیش بینـی وقـوع 
بیماری هـا و دیگـر مخاطـرات اجتماعـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. عـدم شناسـایی 

اطالعـات شـخصی5، انطبـاق بـا مقـررات حفاظـت از داده هـا را تضمیـن می کند.

 ایـن تحـوالت بـرای مدیریـت و برنامه ریـزی منابع انسـانی اسـتراتژیک تأمیـن اجتماعی 
چـه معنایـی دارنـد؟ پیشـرفت های فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات الزامـات نیـروی کار را 
بـرای تعـدادی از وظایـف، عمدتاً از طریق اجرای سیسـتم های خودکار و سـلف سـرویس، 
کاهـش داده اسـت. بـا ایـن حـال، کاربـرد موفـق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، نیازمند 
منابـع انسـانی ماهـر نـه تنها بـرای مدیریـت مجموعه فنـاوری اطالعـات، بلکه بـه منظور 
تعریـف خدمـات و فرآیندهـای تحول یافتـه و جدیـد اسـت کـه می توانـد از مزایـای کامل 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بهره منـد گردد.

1. National Employment Accident Insurance Institute – INAIL
2. Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS
3. Banco de Previsión Social – BPS

Predictive Analysis .4 : شـامل تعـداد مختلفـی از تکنیک هـای آمـاری ماننـد: مدلسـازی، پیش بینـی، 

یادگیـری ماشـینی )یادگیـری توسـط ماشـین( و داده کاوی اسـت، کـه حقایـق قبلـی رایـج را بـرای سـاخن 

پیش بینی هـا بـرای آینـده یـا حـوادث نامعلـوم تحلیـل می کنـد- م. 

5. de-identification
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فعالیت هـای تصمیم گیـری مربـوط بـه طراحـی برنامـه و سیاسـت گذاری و همچنیـن 
مدیریـت پرونـده و خدمات مشـتری، نیازمند مداخله نیروی متخصص هسـتند. همچنین 
وظایـف، نقش هـا و تصمیم گیری هایـی بـرای مثـال در مراقبت هـای درمانـی وجـود دارند 
کـه نمی تـوان آنهـا را بـه سـادگی بـا مداخـالت مبتنی بـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
جایگزیـن کـرد.  بعید اسـت کـه نوآوری تکنولوژیکی بـه زودی این واقعیـت را تغییر دهد. 
ویژگی هـای اجتماعـی - فرهنگـی نیـز همچنـان اهمیـت وجـود ارتباطـات انسـانی ]و نه 

ماشـینی[ در تأمیـن خدمـات را حفـظ کرده اند.

سـازمان های تأمیـن اجتماعـی با خوش بینی بـه آینده می نگرنـد: اسـتفاده از فناوری های 
جدیـد و نقـش مسـتمر مداخـالت انسـانی، به طـور متقابـل انحصـاری نیسـتند. بهترین 
کاربـرد چنیـن فرصت هـای جدیدی بـرای کارمندان و مشـتریان از طریق کاربـرد نوآورانه 

و هوشـمندانه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات محقق خواهد شـد.
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درک عمومـی از تأمیـن اجتماعـی، معیـار مهمـی از ]عملکرد[ مدیریت عمومی اسـت. 
سـازمان های تأمیـن اجتماعـی، بـه خصـوص در دوران بحرانـی زندگـی مـردم، چهـرۀ 
مهـم دولـت هسـتند. ظهور رسـانه های اجتماعـی، صدای رو به رشـد طبقات متوسـط 
جدیـد در بسـیاری از کشـورها، افزایـش جنبش های سیاسـی در راسـتای حقوق بشـر 
بـه داشـتن تأمیـن اجتماعـی و آگاهـی عمومـی بیشـتر در مـورد مسـائل مربـوط بـه 
کیفیـت خدمـات، باعـث می شـود کـه سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بیـش از پیـش، 

مشـتری محور و نسـبت بـه کیفیـت خدمات، حسـاس باشـند.

بسـیاری از سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بـه خود افتخـار می کنند که در کشـور خود 
بیـن پیشـگام ترین واحدهـا در ارائـه خدمـات عمومـی قـرار دارنـد. ایـن امـر از طریـق 

نوآوری هـا و فناوری هـای جدیـد در فرآیندهای کسـب و کار میسـر شـده اسـت.

سـازمان های تأمین اجتماعی در جسـتجوی راه های جدید برای بهبود کیفیت خدمات 
و مشـتری محورتر هسـتند تـا انتظارات عمومـی و ادراکات از کیفیت خدمـات را به نحو 
بهتـری بـرآورده کننـد. این کار مسـتلزم دیـدگاه واقع گرایانـه در مـورد محدودیت های 
منابعـی اسـت کـه در ارائه خدمـات عمومی وجود دارد. موضوع مشـترک این اسـت که 

کاربـر )مشـتری( بـه عنوان نقطۀ مرکـزی و کانونی تمام خدمات اسـت.

چالش های انتظارات عمومی
بـا توجـه بـه افزایـش به کارگیـری رسـانه های اجتماعـی بـرای ارتبـاط و اطالع رسـانی 
در مـورد مسـائل عام المنفعـه سـازمان های تأمیـن اجتماعـی باید در مورد پاسـخگویی 
سـریع بـه بـرآورده کـردن انتظـارات عمومـی هوشـیار باشـند. یکـی از مسـائل مهـم 
می توانـد عدالـت درک شـده از سیسـتم باشـد. چالـش دیگـر، کنتـرل دسترسـی بـه 
اطالعـات شـخصی و حفاظـت از آن اسـت. ایـن مسـئله، پیش نیـازی برای اجـرای یک 
سیسـتم واقعـی مشـتری محور اسـت کـه بـرای شـرایط خـاص، سفارشی سـازی شـده 
اسـت. در نهایـت، درک عمومـی منفـی در مـورد کیفیـت خدمـات، می توانـد موجـب 

خدشـه دار شـدن شـهرت و اعتبـار بـرای یـک سـازمان تأمیـن اجتماعی باشـد.

چالـش پیچیـده و وسـیع تر برای سـازمان های تأمین اجتماعی آن اسـت کـه بتوانند به 
صـورت همزمـان بهبـود خدمات، بهـره وری هزینۀ سـازمانی، افزایش بازخـورد مثبت و 

چالش دهم: افزایش انتظارات عمومی 
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سـطوح باالتـر اعتمـاد عمومـی را محقـق کنند. دسـتیابی به ایـن اهداف چندگانـه، راهی 
طوالنـی به سـمت بـرآورده کـردن انتظـارات عمومی باالتـر خواهد بود.

واکنش به چالش ها
مشـتریان خـود را بشناسـید. برای سـازمان های تأمین اجتماعـی الزام اولیه بـرای برآورده 
کـردن انتظـارات عمومـی، برخـورداری از اطالعـات مناسـب در مـورد "کاربـران" فعلی و 
بالقـوۀ خدمـات اسـت. برخـی کشـورها دارای بسـترهایی از داده ها هسـتند کـه آمارهای 
حیاتـی و ثبـت احـوال جامعـی را فراهـم می کند. بسـیاری دیگـر از کشـورها، پیمایش ها، 
نظرسـنجی ها، گفت وگوهـا و مشـاوره های منظمـی را بـرای سـنجش افـکار عمومـی و 

انتظـارات دربـاره خدمـات تأمیـن اجتماعی انجـام می دهند.

در دورۀ اخیـر، ایرلنـد، گابـن و موریس از معدود کشـورهایی هسـتند کـه پایگاه های دادۀ 
ملـی را بـرای جمـع آوری، ارزیابـی و تجزیـه و تحلیـل اطالعات دربـاره نیازهـای ذینفعان 

کرده اند. اجـرا 

بـا مشـتریان خـود تعامـل داشـته باشـید. تمرکـز روی فـرد بیمه شـده و مشـتریان دیگر 
بـه عنـوان نقطۀ شـروع برای توسـعه فرآیندهـای ارائه و طراحـی خدمات اسـتراتژی مهم 
دیگـری اسـت و هدف از آن، تشـویق تعامـل و حتی طراحی خدمات عمومی با مشـارکت 

مشـتریان است.

منطقـۀ آمریـکای جنوبـی، پیشـگام شناخته شـده در تعامل با مشـتریان به شـمار می آید. 
در اواخـر دهـۀ 1990، برزیـل و اروگوئه سیسـتم های سـیمپلز1 و مونوتریبوتـو2 را معرفی 
کردنـد تـا پرداخـت مالیـات و حق بیمه هـای تأمیـن اجتماعـی را بـرای خویش فرمایـان 
و کسـب وکارهای غیررسـمی تسـهیل کننـد. کارگـران غیررسـمی بـا درآمـد بـاال، نـگاه 
مسـاعدی بـه ایـن تحـوالت داشـته اند. یکـی از چالش هـا بـرای هـر دو کشـور، تعامـل 

موفقیت آمیزتـر بـا کارگـران فقیرتـر و تأمیـن نیازهای آنهاسـت.

در اروپـا، فرانسـه مرکـز نوآوری هـای متعـددی در طراحـی با مشـارکت مشـتریان اسـت. 
در یـک مـورد، ابهامـات داده هـای بـاز3، نـوآوری و بهبـود خدمـات توسـط صنـدوق ملی 
کمـک هزینـۀ خانـوار، از طریق برگزاری جلسـات سـازماندهی شـده بین جامعـۀ مدنی و 

داوطلبـان از میـان کارمنـدان ایـن صنـدوق مـورد توجه قـرار گرفت.

1. simples
2. Monotributo
3. open data
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تالش هـای فرانسـه بـرای ترویـج خدمـات شـهروندمدار از جملـه صـدای تقویت شـده 
نقش هـای  در  گسـترده تر  تغییـرات  منعکس کننـده  خدمـات،  طراحـی  در  مشـتریان 
بسـیاری از سـازمان های تأمیـن اجتماعـی ملـی و روابـط آن هـا بـا دفاتـر عمومی اسـت. 
فرانسـه همچنیـن اهمیـت بیشـتری بـه یادگیـری از تجربه هـای موفـق بین المللـی قائل 
اسـت. فروشـگاه امپلـوی1 در این کشـور کـه مرکز انحصـاری ارائه خدمـات دیجیتال برای 

سـرویس های متعـدد بـازار کار ارائـه می دهـد، بـر اسـاس تجربـه هلنـد و سـوئد اسـت.

نـوآوری و مهندسـی مجـدد. اسـتراتژی دیگر برای تحقـق بهبود کیفیت خدمـات، نوآوری 
و مهندسـی مجدد فرآیندهای کسـب وکار اسـت. برای صندوق های بازنشسـتگی، "گواهی 
حیـات2" بـه منظـور تاییـد اسـتحقاق بـرای پرداخـت مسـتمری اهمیـت دارد. صنـدوق 
بازنشسـتگی مراکـش3 فرآینـد خـود را در یـک مرحلـه، سـاده کـرده کـه در حـال حاضر 
نیازمنـد حضـور فـرد در بانـک شـریک صنـدوق بازنشسـتگی ]بـه جـای مراجعه بـه این 
صنـدوق[ اسـت. گواهـی حیـات را می تـوان بـا اسـتفاده از دفاتر ثبـت ملی نیز بـا کنترل 
متقابـل4 تاییـد و بررسـی کـرد، همان طـور کـه در مکزیـک ایـن چنیـن اسـت. هنگامـی 
کـه گواهـی فـوت ثبـت می شـود، پرداخت هـای مسـتمری بازنشسـتگی به طور خـودکار 

مسـدود می شـوند و از خطـا یـا تقلـب جلوگیـری می کنند.

اداره اشـتغال ملـی بلژیک5 بـرای مقابله با کاهش در بودجۀ عملیاتی خود از سـال 2010، 
بـا تکنیک هـای مدیریتـی موجـز6، برنامه هـای دولـت الکترونیـک، افزایـش بهـره وری، 
بهینه سـازی مدیریـت آمـوزش و پـرورش و دورکاری بـه ایـن مسـئله واکنش نشـان داده 
اسـت. بدین ترتیـب ایـن دفتـر را قـادر بـه ایفـای تعهـدات و حتـی فراتـر از آن در برخـی 
حوزه هـا، موجـب افزایـش رضایـت کاربـر و کارمنـد، کـرده اسـت. انـواع مشـابهی از ایـن 

بهبودهـا در کشـورهای مختلـف از جملـه اسـترالیا و مالت دیده شـده اسـت.

توانمندسـازی نیـروی کار سـازمان. نیـروی کار بـا توانمندی باال اسـتراتژی دیگـری برای 
ایجاد رضایت مشـتری اسـت. مشـخص شـده اسـت که رضایت مشـتری و توانمندسـازی 
کارکنـان اهدافـی هسـتند که بـه طور متقابـل یکدیگـر را تقویت می کنـد. عوامل کلیدی 

1. Emploi
2. proof of life
3. Caisse marocaine des retraites – CMR
4. cross-checked
5. Office national de l’emploi – ONEM
6. lean management techniques
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کـه عملکـرد کارکنـان را تحت تاثیـر قـرار می دهنـد عبارتنـد از برنامه هـای آموزشـی، 
آمـوزش رهبری، برنامه های مدیریت عملکرد، پاداش و به رسـمیت شـناختن، حسابرسـی 

مهارت هـا، و ارتباطـات داخلی.

مرکـز واحـِد "اداره کل" صنـدوق ملـی بیمـه اجتماعـی کامـرون1 بـر اسـتفاده مؤثـر از 
منابـع انسـانی و فنـاوری اطالعـات بـرای پشـتیبانی ارائـه خدمـات، متمرکز اسـت. نتایج 
نشـان دهنده کاهـش چشـمگیر در زمان پردازش توسـط کارکنان بخـش مطالبات مزایای 
سـالمندی، ازکارافتادگـی و بازمانـدگان اسـت که از سـی روز بـه حداکثر 48 سـاعت، و از 

هفـت روز بـه کمتـر از یـک سـاعت بـرای مطالبات مزایـای عائله مندی رسـیده اسـت.

نظـام تأمیـن اجتماعـی چیـن قبـاًل خدمـات خـود را از طریـق بیـش از 8000 کارگزاری 
تحویـل مـی داد. اصالحات انجام شـده در سـال 2009 به دنبال استانداردسـازی 90 درصد 
رویه هـای عملیاتـی و خدمـات تـا سـال 2017 اسـت کـه شـامل حمایـت از 180،000 

کارمنـد در سراسـر کشـور بـرای بهبـود ارائه خدمات اسـت.

کاربرمحـور  خدمـات  پیاده سـازی  شـوید.  آنالیـن  شـوید،  سـیار  شـوید،  الکترونیـک 
بـر وب و  از بسـترهای مبتنـی  بـا اسـتفاده گسـترده تر  )مشـتری محور( و یکپارچه تـر 
الکترونیک و با پشـتیبانی کارکنان آموزش دیده تسـهیل شـده اسـت. برخی کشـورها در 
گسـترده ترین شـکل خود، رویکـرد تمام دولتی به خدمـات دیجیتالی دارند که دسترسـی 
آنالیـن، یکپارچـه و ایمـن به سـازمان های دولتی را فراهـم می کند. این مورد در اسـترالیا 
دیـده شـده کـه سـازمان خدمـات انسـانی، myGov را معرفـی کـرده کـه بیـش از هفت 
میلیـون حسـاب فعـال را پشـتیبانی می کنـد و روزانه به طـور میانگیـن 130000 نفر وارد 

و 126000 آیتـم ایمیـل ارائـه می شـود.

پیشـرفت های خـاص بسـیاری ماننـد اسـتفاده از کارت هـای بیومتریک به منظـور کنترل 
بهتـر سـوابق حق بیمـه )گابـون( و بسـترهای وب برای ارائـه الکترونیک اسـناد )چین(، به 
همـان انـدازه مهم هسـتند. سـایر پیشـرفت های مرتبط شـامل ارائـه دسترسـی اینترنتی 
بـه اطالعـات مربـوط به بازنشسـتگی بـرای کارگران بازنشسـته )کانـادا(، امـکان ثبت نامه 
کارگـران خانگـی که عمدتاً زنان هسـتند بـرای بهره مندی از پوشـش )آرژانتین(، و کمک 
بـه شـهروندان بـرای ثبت نـام توسـط خودشـان و مدیریـت داده هـا بـرای دسترسـی بـه 

مراقبت هـای سـالمت )اندونزی( اسـت.

1. The “Total Office” one-stop shop of Cameroon’s National Social Insurance 
Fund
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در تعـداد روبه رشـدی از کشـورها، افـراد بـه اسـتفاده از برنامه هایـی تغییـر رویـه داده انـد 
کـه خدمـات در دسـترس و آسـان را از طریـق برنامه هـای کاربـردی تلفـن همـراه فراهم 
می کننـد. در تمـام مـوارد، هـدف کاهـش هزینه هـای اجرایـی، بهبـود کنتـرل داده هـا، و 

رضایـت باالتـر کاربران اسـت.

سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بـه ارائـه خدمـات خـود بـا تعهد کیفیـت ادامـه می دهند. 
اشـتراک گذاری تجربیـات خـوب در جامعـه جهانی تأمیـن جتماعی منجر به شـکل گیری 
یـک فرهنـگ خوش بینانـه درمـورد نـوآوری می شـود. پرسـش عملی بـرای سـازمان های 
تأمیـن اجتماعـی ایـن اسـت کـه آیا امـکان نـوآوری مـداوم وجـود دارد؟ پاسـخ محتمل، 
مثبتاسـت )افزایـش انتظـارات عمومـی بـه سـطوحی باالتـر از گذشـته نشـان می دهـد 
کـه وقفـه و سـکون گزینـۀ مناسـبی نیسـت(. محدودیت هـای منابـع کـه بسـیاری از 
سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بـا آن مواجهند نیز به عنـوان فرصتی برای نـوآوری مترقی 

می کنند. عمـل 

بـرای بـرآورده کـردن انتظارات زنـان و مردان بـرای خدمات باکیفیت کاربرمحـور، مدیران 
تأمیـن اجتماعـی بایـد از دانـش و تجربـه جمعـی خود اسـتفاده کننـد. در تمـام مراحل، 
سـازمان های تأمیـن اجتماعـی بایـد بـه طـور سیسـتماتیک، اثربخشـِی پیشـرفت های 
به دسـت آمده را بسـنجند و ارزیابـی کننـد و سـپس بـه تنظیـم دقیـق اقدامـات خـود 
بپردازنـد. مجموعـه ای نهایـی از اقدامـات، ارتبـاط بـا مـردم اسـت که چه چیزی به دسـت 
آمـده و در آینـده چـه چیـزی به دسـت خواهـد آمـد. اسـتراتژی ارتباطـی سـازمان بیمـه 
اجتماعـی در سـوئد دقیقـاً به منظور اطالع رسـانی به عموم مـردم، در همین راسـتا ایجاد 
شـد. ایـن امـر تا حـد غیرمنتظـره ای بـا اسـتفاده از عروسـک های خیمه  شـب بازی1 )یک 
ابـزار سـنتی کـه پیام هـای اصلـی را بـه تمـام گروه هـای جمعیتـی بـا یـک روش صریح، 
جامع، فراگیر و عادالنه منتقل می کند( قابل دسـتیابی اسـت. در اسـپانیا، رابطه ای مثبت 
میـان نظـام تأمیـن اجتماعـی و شـهروندان از طریـق سـایت تأمیـن اجتماعی تـو2 ترویج 
می شـود. ایـن امـر یـک فضـای خصوصـی بـرای هر شـهروند بـا تمـام اطالعـات مربوطه، 

سـوابق حق بیمـه، حقـوق به دسـت آمده و اسـناد دیگـر فراهـم می کنـد. 

1. puppets
2. Tu Seguridad Social
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