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Introduction: Everyone in the commu-
nity has this right that to have a “decent 
work”. The “decent Work” program is 
one of the s trategies of the Internation-
al Labor Organization in the field of 
labor and social security. This program 
implies that each individual:1) Have ac-
cess to employment in equal conditions, 
2) as a result of employment, having 
the right to social dialogue, 3) having 
fundamental rights, and 4) have access 
to right to social protection. In fact, the 
decent work is to ensure that all citizens 
have the opportunity to work and, con-
sequently, have pre-employment sup-
port (to access of employment) during 
employment and after employment. 
Social protection is one of the mos t 
important dimensions of decent work. 
Social protection is known component 
of decent work in the labor world, and 
with es tablished international labor or-
ganization emphasized the need to it. 

از  برخورداری  حق  جامعه  در  فردی  هر  مقدمه: 
از  یكی  شایسته«  »كار  برنامه  دارد.  را  شایسته«  »كار 
سازوكارهای سازمان بین المللی كار در حوزه حقوق 
متضمن  برنامه،  این  است.  اجتماعی  تأمین  و  كار 
برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در 
شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین 
كار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، كار 
شایسته در پی این است كه همه شهروندان از امكان 
اشتغال )در  از  از حمایتهای قبل  به تبع آن  اشتغال و 
اشتغال  از  پس  و  اشتغال  حین  اشتغال(  به  دستیابی 
در  اجتماعی  حمایتهای  اهداف  گردند.  برخوردار 
با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی،  نظام كار شایسته 
حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان 
)حمایتهای  پیشگیرانه  راهبرد  به  مذكور  راهبردهای 
و  این حق  تحقق  است  مبرهن  دارد.  تأكید  بیمه ای( 
خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسالمی ایران در 
گروه حمایت از مشمولین حقوق كار از سوی دولت 

و سازمان تأمین اجتماعی است.
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The procedure of Performance and di-
mensions of social protection program 
varies from country to country and each 
s tate performance it according with its 
political, economic and social condi-
tions. The goals of social protection 
in a decent work sys tem are achieved 
through preventive, promotional, pro-
tective and transitional s trategies. This 
paper emphasizes preventive s trategies 
(insurance protections) among these 
s trategies. It is evident that to protect-
ing the rights of workers, the realization 
of these and the desirable service in the 
sys tem of the Islamic Republic of Iran is 
the responsibility of the Social Security 
Organization.
Literature review: In the social securi-
ty sys tem of Iran, regardless of the fact 
that the concepts of social security and 
social protection are used incorrectly 
ins tead of each other, the s tate has not 
directly entered this area for the reali-
zation of social security and this is the 
responsibility of the retirement funds, 
including the Social Security Organiza-
tion. That unfortunately the emergence 
of problems in the area of employment 
and economics has also caused prob-
lems with the Social Security Fund. In 
a situation where the government in due 
to the adoption of supportive laws and 

این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای 
بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است كه 
اقتصاد،  متأسفانه ظهور مشكالتی در حوزه اشتغال و 
صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشكالتی مواجه 
ساخته است. در شرایطی كه دولت با محدودیت منابع 
شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و 
معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت 
حال  در  تصاعدی  به طور  اجتماعی  تأمین  سازمان  به 
افزایش بوده است و پیش بینی می شود كه طی سالهای 
آینده به سطحی »غیرقابل وصول« برسد، مگر آن كه در 
اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصالح و جلوی رشد این 

بدهیها گرفته شود.
بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد 
كه در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  سوی  از  اجتماعی  بیمه 
چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات 
از  اجتماعی  بیمه های  اگرچه  دارد.  و مدیریت وجود 
مطلوبی  نسبتاً  نحو  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  سوی 
استقرار یافته است، اما انتظار بر این است كه دولت 
نظام  اهداف  آرمان و  كار شایسته،  راستای تحقق  در 
جمهوری اسالمی و در راستای توسعه پایدار و نیروی 
انسانی كارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی 
خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل 
نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یكی از اهرمهای كمكی 
حاكمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود 

در مقابل ذینفعان عمل نماید.
اجتماعی،  حمایت  شایسته،  کار   : کلیدواژه ها 

بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی.
تاریخ دریافت: 96/7/1

تاریخ پذیرش: 97/3/22
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مقدمه
سازمان  اهداف  اصلی ترین  از  یكی 
شایسته1،  كار  چارچوب  در  كار  بین المللی 
متمركز ساختن و ایجاد وحدت میان گروه 
كار  است.  كارفرمایان  و  كارگران  دولت، 
نقطه  كار  بین المللی  سازمان  برای  شایسته 
راهبردی  هدف  چهار  بر  تمركز  و  اشتراك 
 .2 كار  بنیادین  حقوق  ارتقاء   .1 است: 
گفتگوی   .4 اجتماعی  حمایت   .3 اشتغال 
چهار  این  از  هركدام  كه  زمانی  اجتماعی. 
تأمین شدند،  باهم  و  كامل  به صورت  مؤلفه 
آنگاه كار شایسته ای كه مدنظر سازمان است، 

تحقق پیدا می كند.
یكی از مهم ترین ابعاد كار شایسته،   
حمایت  است.  اجتماعی«2  »حمایت  مؤلفه 
اجتماعی، وجهی شناخته شده از كار شایسته 
تأسیس  با  آن  به  نیاز  و  دنیاست  تمام  در 
و  موردتوجه  بیشتر  كار  بین المللی  سازمان 
تأكید قرار گرفته است. كنفرانس بین المللی 
كار در سال 2001 موضوع تأمین اجتماعی 

1. decent work
2. social protections

insurance exemptions in recent years, 
faces severe resource cons traints, the 
debt-deflation of the government to the 
Social Security Organization has been 
increasing exponentially and is expect-
ed to reach a “unattainable” level in the 
coming years, Unless, at the earlies t op-
portunity the binding rules will be cor-
rected and avoid growing these debts. 
In the present s tudy use of documentary 
and library methods and the use of Per-
sian and Latin resources and finally its 
adaptation to the laws and regulations in 
the field of labor and social rights is our 
research pattern.
Discussion: The performance and re-
alization of social protection is usually 
the responsibility of governments. This 
responsibility of the government is the-
oretically based on the social contract 
of “s tate-citizenship”. Article 29 of the 
cons titution also explains and emphasis 
this matter and two types of tasks are 
left to the government. One of them to 
get social security is (social) insurance 
and another one is ensuring social se-
curity through government. The duty of 
the s tate in Article 29 of the Cons titution 
does not necessarily mean that the gov-
ernment directly enters this area, but the 
government should have planning, man-
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و  انسان  اساسی  از حقوق  یكی  به عنوان  را 
كرامت  اجتماعی،  انسجام  تقویت  وسیله 
می كند  معرفی  اجتماعی  عدالت  و  انسانی 
)ریچارد1، 2003(. برنامه حمایت اجتماعی، 
شیوه اجرای آن و نیز معیارها و مؤلفه های 
آن در هر كشوری تقریبًا متفاوت است و هر 
كشوری بسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و 
ارائه  را  اجتماعی  اجتماعی خود حمایتهای 

می دهند.
ازآنجاكه ایران از اولین كشورهایی بوده 
پیوسته  كار  بین المللی  سازمان  به  كه  است 
تحقق  بر  افزون  كه  برآمد  درصدد  است، 
بخشیدن به آرمانهای خود در سایه سار توجه 
اجتماعی  عدالت  برقراری  و  كار  نیروی  به 
برقراری  به  نسبت  كشورها  سایر  با  همراه 
به عنوان  ملی  برنامه  یك  در  شایسته  كار 
در  مبنا  این  بر  نماید.  اقدام  جدید  گفتمان 
قوانین برنامه پنج ساله سوم، چهارم، پنجم و 
ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران، دولت 
عزت نفس  تأمین  به منظور  گردید  موظف 
ملی، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی 

1. Richard

agement, control and policy as such that 
this will be fully realized. Despite this 
on according to the above Article, that’s 
the responsibility of the government but 
that’s preferred
 If can be transferred to the nongovern-
mental sector. Social Security Organiza-
tion as insurer offers social insurances to 
its s takeholders as one of the s trategies 
of social protections and performance 
its obligations under consideration fi-
nancial source. Clause 4 article 6 of the 
Law on the S tructure of the Comprehen-
sive Welfare and Social Security Sys tem 
assets on the participation of non-gov-
ernmental organizations and organiza-
tions in social security and protection 
of insurance, and this partnership does 
not mean that the government is not re-
sponsible, but however, the government 
is responsible for social security. The 
government as the main promoter of so-
cial security in all its dimensions should 
play a more effective role and beyond its 
subsidiary bodies. Even though recently 
it had attempts in health and non-insur-
ance benefits area. but also deficiencies 
are evident in social insurance as such 
social security.
Finally the result of this paper is that 
there are challenges in the field of pop-
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تدوین  به  نسبت  با صیانت الزم  كار همراه 
برنامه ملی توسعه كار شایسته به عنوان عرصه 
گفتمان جدید عرصه كار و توسعه بر اساس 
راهبرد سه جانبه گرایی اقدام نماید. هم چنین 
در برنامه های توسعه مزبور به مقوله رفاه و 

تأمین اجتماعی نیز تأكید شده است.
بهره گیری از روش اسنادی و كتابخانه ای 
و استفاده از منابع فارسی و التین و درنهایت 
با قوانین و مقررات موضوعه در  تطبیق آن 
حوزه حقوق كار و اجتماعی الگوی پژوهش 
بر  سعی  اوصاف  این  با  است.  بوده  حاضر 
نوشتار  این  اول  مبحث  در  كه  است  آن 
چیستی و ساختار »كار شایسته« و مؤلفه های 
آن موردبررسی قرار گیرد و در مبحث دوم 
به تبیین، تعریف و بررسی ماهیت »حمایت 
اجتماعی«، اهداف، راهبردها و گونه های آن 

به عنوان یكی از معیارهای كار شایسته پرداخته می شود. هم چنین در پایان این نوشتار مقوله 
راهبرد پیشگیرانه حمایت اجتماعی )بیمه های اجتماعی( به عنوان یكی از راهبردهای آن در 
نظام تأمین اجتماعی ایران و موانع موجود بر سر آن موردبررسی قرار می گیرد. الزم به ذكر 
است به این دلیل در این نوشتار مقوله حمایت اجتماعی به عنوان یكی از ابعاد كار شایسته 
معرفی گردیده است تا از ماهیت حمایتی صرف در حوزه رفاه اجتماعی تفكیك و در حوزه 

حقوق كار و اشتغال موردبررسی قرار خواهد گرفت.

ulation coverage, resource, protections 
(benefits) and management in realiza-
tion of social insurance benefits from 
the Social Security Organization (In 
the social security sys tem of Iran). Al-
though social insurance has been rel-
atively well es tablished by the social 
security organization, but it is expected 
that government in the direction of real-
ization decent work, ideals and goals of 
the Islamic Republic of Iran, sus tainable 
development and efficient human re-
sources, act comply with its legal obli-
gations than social security organization 
as a fundamental pillar of government 
that be able to performance its obliga-
tions to the s takeholders in the area of 
protections, always in relation to the 
insured social security organization too. 
Otherwise this will be a serious chal-
lenge for the government.
Keywords: Decent work, Social insur-
ance, Social protection, Social security
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مرور انتقادی

مبحث اول: تبیین کار شایسته
در ارتباط با تعریف كار شایسته دیدگاههای مختلفی وجود دارد. در این مبحث به جهت 
پرهیز از اطاله موضوع، ضمن تعریف ابعاد و مؤلفه های كار شایسته، صرفًا رویكرد سازمان 
بین المللی كار در ارتباط با كار شایسته و پیوستگی معیارهای آن با یكدیگر مورد تأكید است.

گفتار اول: شناخت
»سازمان بین المللی كار1 معتقد است كه كار شایسته در بعد فردی به دنبال تضمین كرامت 
انسانی برای اشخاص بوده و از بعد اجتماعی به منزله یك استراتژی توسعه به شمار می رود. 
كار شایسته در مفهومی جامع، نقطه تمركز تحقق چهار هدف راهبردی حقوق بنیادین كار، 
 .) 1384 همكاران،  و  )امیری  است«  اجتماعی  گفتگوی  و  اجتماعی  حمایت  موّلد،  اشتغال 
»ایجاد فرصتهای برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به كار مناسب و مولّد در شرایط 
آزاد، ایمن و همراه با كرامت و منزلت انسانی«، تعریفی است كه سازمان بین المللی كار از كار 

شایسته ارائه داده است )سازمان بین المللی كار، 1999(.

بند اول: حقوق بنیادین کار
بنیادین كار از چهار بخش تشكیل شده است: - لغو و امحای كار اجباری، -  حقوق 
آزادی انجمنها و اتحادیه های كارگری و كارفرمایی2، - منع تبعیض در استخدام و شرایط كار3 
و - الغای اشكال مختلف كار كودك4. در بین اسناد بین المللی كار آن دسته از مقاوله نامه هایی 
كه به حقوق بنیادین كار مربوط می شوند، دارای اهمیت و اعتبار ویژه ای هستند. همچنین 

1. International labour organization (ILO)
2. freedom of association
3. elimination of discrimination
4. Abolition of the Wors t Forms of Child Labour
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مهم ترین ویژگی مقاوله نامه های مربوط به حقوق بنیادین كار ارتباط آنها با یكی از جنبه های 
حقوق انسان است، به همین سبب الحاق به آنها موردعالقه و تشویق سازمان بین المللی كار 

است. )سپهری، 1382(

بند دوم: اشتغال مولد
نه فقط  شایسته  كار  الگوی  در  مؤلفه  این  است.  شایسته  كار  حیاتی  جزء  مولد  اشتغال 
به مشاغل تمام وقت )رسمی(، بلكه به مشاغل پاره وقت، خوداشتغالی و حتی كار در خانه 
باید شرایط معینی  بنابراین جهت نیل به كار شایسته  )اشتغال غیررسمی( نیز باز می گردد؛ 
برآورده شده تا برای جویندگان كار به اندازه كافی فرصت شغلی وجود داشته باشد و كارگر 

مزدی را دریافت كند كه نیازهای اساسی او را تأمین نماید )ابدی، 1386( .
در قالب یك نكته كلی می توان چنین اشاره داشت كه تحقق برنامه كار شایسته در گام 
اول آن مستلزم ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی است، بدین معنی كه همه كسانی كه بالقوه 
جوینده كار محسوب می شوند فرصتهای الزم را برای به دست آوردن شغل داشته باشند. 
بنابراین یكی از اجزای اصلی و مهم كار شایسته، دستیابی جمعیت جویای كار در یك كشور 

به كار است )ریچارد، 2006(.

بند سوم: گفتگوی اجتماعی
دولت،  نمایندة  بین  اطالعات  تبادل  یا  مشاوره  مذاكره،  نوع  هر  به  اجتماعی  گفتگوی 
اقتصادی و  كارفرمایان و كارگران گفته می شود كه به موضوعات مربوط به كار و شرایط 
مذاكرات  شد  مطرح  كار  بین المللی  سازمان  از سوی  كه  تعریف  این  برمی گردد.  اجتماعی 
دوجانبه و سه جانبه را در برمی گیرد. اما با توجه به ساختار سه جانبه سازمان، آنچه امروزه 

بیشتر مورد تأكید است گفتگوی اجتماعی در سطح سه جانبه است )كورویال1، 2006(.
1. Kuruvilla
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گفتار دوم: برنامه کار شایسته در نظام حقوقی ایران
از طرح آن در سطح  نوزده سال  به  مقوله جدیدی است كه قریب  برنامه كار شایسته 
در چارچوب  نیز  ایران  اسالمی  بین المللی می گذرد. جمهوری  از سوی سازمان  بین المللی 
اهداف و آرمانهای مقدس خود و با توجه به اینكه از شمار نخستین كشورهایی بوده كه به 
سازمان بین المللی كار پیوسته است، پس از در دستور كار قرار گرفتن كار شایسته در سازمان 
بین المللی كار درصدد آن برآمد تا عالوه بر عینیت بخشیدن به آرمانهای خود در توجه به 
نیروی كار و برقراری عدالت اجتماعی همراه با سایر كشورها نسبت به برقراری كار شایسته 
در یك برنامه ملی به عنوان گفتمان جدید اقدام نماید. )ایزدخواه، بی تا( برنامه »كار شایسته« 
در ایران، در برنامة چهارم توسعه گنجانده شد و قرار بر این بود كه سند یا منشور آن یك سال 
پس از اجرای برنامه چهارم آماده و زمینه اجرای آن مهیا شود، اما این سند هم همانند بسیاری 
از تصمیمهای دیگر با تغییر دولت به تعلیق درآمد و روند پیگیری آن در دولت نهم دچار 
وقفه شد. مجدداً این موضوع در ماده 25 برنامه پنجم توسعه )1394-1390( مورد تأكید قرار 
گرفته است: »وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه، سند 
ملی كار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی كار و حقوق كار و حقوق كارگران و 
كارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین كار و برای بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل 

سه جانبه و با مشاركت تشكلهای كارگری و كارفرمایی تنظیم نماید« )رحمانی، 1390(.
تهیه سند كار شایسته، به برنامه ششم توسعه رسید كه در این الیحه دولت مكلف گردیده 
اعمال سیاستهای  به  نسبت  پایه عدالت،  بر  اقتصادی  توسعه  و  به رشد  نیل  به منظور  است 
از مشاغل كوچك خانگی و  دانش حرفه ای، حمایت  ارتقای  مهارت افزایی و  اشتغال زایی، 
دانش بنیان مبتنی بر سند ملی كار شایسته حداكثر تا پایان سال اول برنامه ششم )1396( اقدام 
كند. آخرین اقداماتی كه در این حوزه، البته مجزا از تدوین سند كار شایسته، از سوی دولت 
صورت گرفته است تهیه »منشور حقوق شهروندی« بود كه در مورخ 1395/09/29 از سوی 
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دولت تدوین شد و در بند )ص( آن به مقوله »حق اشتغال و كار شایسته« و در بند )ض( »حق 
رفاه و تأمین اجتماعی« اشاره شده است. نكته قابل تأمل این است باوجودآنكه حقهایی چون 
اشتغال و تأمین اجتماعی در قانون اساسی و سایر اسناد باالدستی مورد تصریح و تأكید قرار 
گرفته اند، ولی هنوز آن گونه كه مورد انتظار است محقق نگردیده اند، هدف از تكرار این حقها 
در سندی كه به لحاظ سلسله مراتب هنجاری جایگاه و ضمانت اجرایی ندارد چیست؟ به 
نظر می رسد ازآنجاكه مقوالتی چون كار شایسته، تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی باثبات 
سیاسی، رشد فردی و توسعه اقتصادی كشورها )سازمان بین المللی كار، 2016( مرتبط است، 
زمینه اجرای اصول قانون اساسی و تصمیم سازی دقیق تر در این خصوص بایستی در نظام 
حقوقی ایران فراهم گردد.  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول 28، 29 و 43 بر 
تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و تأمین اجتماعی 

همگانی تأكید دارد.

مبحث دوم: تبیین حمایتهای اجتماعی

گفتار اول: شناخت
در این مبحث ضمن ارائه دیدگاههای مختلف در خصوص مفهوم حمایتهای اجتماعی، 
دیدگاه سازمان بین المللی كار مبنای نوشتار حاضر قرار می گیرد و در ادامه ابعاد و اهداف آن 

نیز موردبررسی قرار می گیرد.

بند اول: زمینه پیدایش
وقتی كه از حمایت اجتماعی سخن به میان می آید به صورت عمده ای سیاستهای مربوط 
به تأمین اجتماعی متبادر به ذهن می شود، با این مفهوم كه تأمین اجتماعی به معنای مجموعه 
اقدامات سازمان یافته ای اطالق می شود كه جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای 
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اقتصادی و اجتماعی )مانند بیكاری، بیماری، حوادث ناشی از كار، پیری و ازكارافتادگی و مرگ 
سرپرست خانوار كه فرد و خانواده اش را دچار بحران می كند( پیش بینی و انجام می دهد. )براون، 
2015(1 اما با نگاهی به گزارش دبیر كل سازمان بین المللی كار در نشست شماره 87 كنفرانس 
بیكاری،  بیمه  بازنشستگی،  بهداشتی،  مراقبتهای  سال 1999، مالحظه می كنیم مقوالتی چون 
ایمنی و بهداشت شغلی و حتی حوادث ناشی از كار نیز ازجمله مسائلی است كه زیر عنوان 

حمایتهای اجتماعی مطرح می گردد. )سازمان بین المللی كار، 1999(.
در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 
تأمین اجتماعی اعم از حمایتهای اجتماعی است. به تعبیری دیگر برخالف رویكرد سازمان 
بین المللی كار، حمایت اجتماعی به عنوان حوزه ای از تأمین اجتماعی موردبحث بوده است.

حمایت اجتماعی مناسب از همه »افراد« در معنای عام و از »كارگران« در معنای خاص آن، 
ویژگی خاص كار شایسته است. درحالی كه تمام كارگران باید به میزان كافی تأمین معیشت 
داشته باشند، مكانیزمهای حمایت اجتماعی اهمیت خاصی در برآوردن نیازهای اساسی زنان 
و مردان فقیر، بیكار یا دارای كار نامنظم دارد. نیازهای افرادی كه در اقتصاد غیررسمی فعالیت 

دارند یا آنهایی كه در معرض آسیب هستند در اكثر كشورهای درحال توسعه حیاتی است.
امرار  ضروری  نیازهای  رفع  برای  سنتی  به طور  ابتدا  در  اجتماعی  حمایت  سیستمهای 
معاش و نیز برای حمایت در مقابل خطرات احتمالی و در وهله اول برای كارگران بخش 
گونه ای  به  مزبور  سازمان  رویكرد  اكنون   )1384 )رمضان پور،  بودند.  شده  طراحی  رسمی 
است كه حتی حمایت از طبقه شاغل در بخش غیررسمی را نیز مورد توجه و در دستور كار 
خود قرار داده است. سازمان در راستای تحقق برنامه های حمایتی اجتماعی، مقاوله نامه ها و 
توصیه نامه های متعددی بالغ بر 26 مورد را در زمینه های مختلف تأمین اجتماعی به تصویب 
رسانده است مانند مقاوله نامه های شماره 12، 17، 19 و توصیه نامه های شماره 22 و 25 در 

1. Browne
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 ،70  ،69  ،56  ،25  ،24 شماره  مقاوله نامه های  كار،  از  ناشی  حوادث  جبران خدمات  زمینه 
102، در زمینه برقراری بیمه اجباری برای كارگران، مقاوله نامه شماره 130 در زمینه غرامت 
مورد حداقل  در  مقاوله نامه شماره 102)مصوب 1952(  نقاهت.  و  بیماری  دوران  دستمزد 

استانداردهای تأمین اجتماعی، به مزایای آن اشاره دارد. )سازمان بین المللی كار، 2012(
از جمله مزایایی چون: خدمات درمانی و پزشكی، مزایای ایام بیماری، غرامت بیكاری 
حقوق بازنشستگی، مستمری حوادث ناشی از كار، مزایای عائله مندی، مزایای زایمان، مزایای 
این حمایت ها و حمایت های  بازماندگان. حدودی كه  بازنشستگی و مستمری  معلولیت و 
در سال 2012  كار  بین المللی  توجه هستند.  سازمان  قابل  در دسترس اند  فقرا  برای  دیگر 
»كف   202 شماره  توصیه نامه  اجتماعی  حمایتهای  شمولیت  گسترش  و  توسعه  جهت  در 

حمایتهای اجتماعی« را به تصویب اعضاء رسانده است )سازمان بین المللی كار، 2012(.
باید به این نكته اشاره كرد كه سازمان بین المللی كار علی رغم تالشهایش در جهت تحقق 
فرآیند كار شایسته، با طرح شاخص حمایت اجتماعی در پی این نیست كه الگوی واحدی 
آنچه كه مدنظر سازمان است  بلكه  كند،  پیشنهاد  كلیه كشورها  برای  را  اجتماعی  تأمین  از 
اجتماعی  اجتماعی و خلق سیستمهای حمایت  با واقعیات  اقتصاد ملی  تطابق  سازگاری و 
متناسب با این شرایط است. بنابراین، بایستی در این زمینه توصیه و صالحدیدهای سازمان 
بین المللی كار به طور همگام با انضباط مالی و سیاست گذاریهای دقیق و گسترده اقتصادی 

كالن مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود.
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بند دوم: تعاریف
باید اذعان داشت كه حمایت اجتماعی را می توان در دو مفهوم عام و خاص موردبررسی 
قرار داد. حمایت اجتماعی در مفهوم عام آن شامل تمام اقشار و گروههای یك جامعه است 
)آ. برونیال و گرات، 2003( كه باید از حداقل حقوق مكفی برخوردار باشند. لكن در مفهوم 
خاص آن، آنچه كه مطرح است شمولیت ارائه حمایت اجتماعی به كارگران )شاغل در بخش 
حمایتهای  موضوع  به  چه  اگر  كار  بین المللی  سازمان  رویكرد  میان  این  در  است.  رسمی( 
اجتماعی در معنای عام آن نیز تأكید دارد، اما آنچه كه بیشتر توجه می نماید حمایت اجتماعی 
در معنای خاص آن است. البته رویكرد سازمان مزبور اكنون به گونه ای است كه حتی حمایت 
از طبق شاغل در بخش غیر رسمی را نیز مورد توجه و در دستور كار خود قرار داده است 

)براون، 2015(.
ابتكارات  اقدامات و  اینگونه برداشت می شود كه مجموعه  عمومًا از حمایت اجتماعی 
از  مثال  به عنوان  است؛  فقیر  افراد  هزینه های  و  درآمد  تأمین  در  غیردولتی  یا  دولتی  بخش 
مخاطرات زندگی حمایت می كند، شأن اجتماعی و حقوقی كه نادیده گرفته شده است را 
افزایش می دهد؛ بنابراین هدف حمایت اجتماعی كاهش آسیب پذیریهای اجتماعی گروههای 
پیشگیرانه  ماهیت  بر  تأكید  نوشتار  این  در  اساسًا  لكن  است.  فقیر  و  پذیر  آسیب  ضعیف، 
برای  اجتماعی،  ارائه حمایت  از شیوه های  به عنوان یكی  بیمه ای  اجتماعی، راهبرد  حمایت 

افراد شاغل در دنیای حقوق كار و اشتغال است.
بین المللی پول، دپارتمان توسعه  از سوی صندوق  با حمایت اجتماعی  ارتباط  البته در 
بین المللی )بریتانیای كبیر(، دپارتمان بازرگانی و امور خارجی )استرالیا(، دپارتمان بازرگانی و 
امور خارجی )استرالیا( و دفتر امور حمایت اجتماعی )آلمان( نیز دیدگاه هایی مطرح گردیده 

است كه مجال بررسی آنها در این نوشتار وجود ندارد.
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الف. از دیدگاه سازمان بین المللی کار
و  می كند  تلقی  بشری  حق  یك  به عنوان  را  اجتماعی  حمایت  كار  بین المللی  سازمان 
بر مقوله اشتغال، به ویژه برنامه كار شایسته تأكید و تمركز زیادی دارد كه حقوق كارگران 
شاغل در بخش غیررسمی و رسمی را گسترش می دهد. سازمان حتی ابتكار كف حمایتهای 
اجتماعی را نیز به سازمان ملل سوق داده است. سازمان بین المللی كار بر حمایت اجتماعی 
متناسب، منسجم و جامع و سیاستهای اشتغال كه خدمات و امنیت درآمد را در مقابل چرخه 
حیات به ویژه در توجه ویژه به گروههای آسیب پذیر تضمین كند تأكید دارد. )براون، 2015(.

حمایت  كف  در خصوص  كار  بین المللی  سازمان   )202 )شماره  توصیه نامه  اساس  بر 
است.  گسترش  حال  در  همچنان  مربوطه  مزایای  و  اجتماعی  حمایت  پوشش  اجتماعی، 
ایجاد  به  كارفرمایان  و  كارگران  دولتها،  مشترك  تعهد  بر  دال  شواهدی  دارای  توصیه نامه 
اجتماعی  تأمین  پایه  سطح  یك  حداقل  كه  است  اجتماعی  حمایت  شده  تعیین  حداقلهای 
تأمین درآمد  به مراقبت سالمت و  را برای همه تضمین می نماید و در برگیرنده دسترسی 
در سرتاسر زندگی و تضمین شأن و آبروی آنها است. در حالی كه این حداقل حمایتهای 
ایجاد  دستورالعملهای  نمی كند،  بسنده  هم  آن  به  توصیه نامه  و  هستند  ضروری  اجتماعی 

نظامهای حمایتهای اجتماعی را نیز به طور مفصل تصریح می كند )بی نا، 1389(.
توصیه نامه بر توسعه شمولیت حمایتهای اجتماعی نسبت به گروههای بیشتری از مردم 
تمركز و بر پشتیبانی از اجرای كف حمایت اجتماعی در سطح ملی تأكید دارد. توصیه نامه در 
راستای تضمین هر چه بیشتر سطوح حمایتها دولتهای عضو را به تصویب مقاوله نامه شماره 
102 سال 1952 )حداقل استانداردها( و دولتهایی كه آن را تصویب نموده اند را به تضمین 
اجرای موثر آن تشویق می كند. جهت گسترش و توسعه تأمین اجتماعی در هر كشور مجزا 
است و باید منطبق با ضرورتها، اولویتها و منابع داخلی باشد. توصیه نامه برای حمایت از 
اعضاء در جهت انجام این وظیفه، باید اصولی را در تدوین و اجرای استراتژیهای توسعه 
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تأمین اجتماعی در موازی با تصمیمات »كمیته كف حمایتهای اجتماعی«1 ارائه دهد )سازمان 
بین المللی كار، 2012(.

ب. از دیدگاه سازمان ملل متحد
این  بر  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه   22 ماده  است.  بشری  حق  یك  اجتماعی  حمایت 
تصریح داردكه: »هر كس، به عنوان عضوی از یك جامعه، از حق تأمین اجتماعی برخوردار 
است«. اما واقعیت این است كه بیش از شش دهه است كه بیش از هشتاد درصد جمعیت در 
سن اشتغال )و خانواده هایشان( آن گونه كه در مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی آمده 
است از نظامهای حمایت اجتماعی فراگیر محروم بوده اند. به عبارتی دیگر مادامی كه سطح 
خاصی از حمایت وجود دارد، تقریبًا در هر نظام حمایتی، تنها گروه اندكی از مردم را كه 
غالبًا اشتغال رسمی دارند و یا در بخش دولتی كار می كنند پوشش می دهد یا تنها به یكی از 
حمایتهای اجتماعی اساسی مانند مستمریهای بازنشستگی بسنده می شود )سازمان بین المللی 

كار، 2010(.

ج. از دیدگاه بانک جهانی
كار و  استراتژی  ارتباط می دهد.  كار و مشاغل  به  را  اجتماعی  بانك جهانی حمایتهای 
برای گذر  به كشورها  در سال های 2020-2012 كمك  بانك  از سوی  اجتماعی  حمایت 
غالب  و  اصلی  اهداف  است.  هماهنگ  و  متناسب  سیستمهای  به  نامتناسب  سیستمهای  از 
استراتژی بانك كمك به بهبود برابری، عدالت و فرصت برای افرادی كه كم درآمد و یا درآمد 
را مدیریت  تا مخاطرات  افراد و جوامع كمك می كند  به  اجتماعی  دارند. حمایت  متوسط 
نمایند و از فقر شدید و محرومیت بكاهند و از طریق ایجاد سرمایه انسانی و تجهیز مردم به 

1. Committee on the Social Protection Floor
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بهبود معیشتشان كمك می كند )جونز- شاهروخ1، 2013(.

ه. از دیدگاه کمیسیون اروپایی
از »دیدگاه کمیسیون اروپا« حمایت اجتماعی به كاهش فقر و محرومیت كمك می كند 
و پشتیبان توسعه پایدار و فراگیر است. در گزارش توسعه سال 2010 »كمیسیون اروپا« بر 
این موضوع تأكید شده است كه حمایت اجتماعی باید یك بخش اساسی و كامل از سیاست 
توسعه اتحادیه اروپا باشد. هدف از توسعه همكاری اتحادیه اروپا در پشتیبانی از حمایت 
شمولیت  و  اتحاد  از  حمایت  كه  مادامی  است،  مقررات  كارایی  و  عدالت  بهبود  اجتماعی 

اجتماعی پشتیبانی كند )جونز- شاهروخ، 2013(.

گفتار دوم: اهداف
اهداف حمایت اجتماعی بسیار متنوع است از كاهش فقر و آسیب پذیری، ساخت سرمایه 
انسانی، قدرت بخشی به زنان و دختران، بهبود معیشت گرفته تا واكنش به مخاطرات اقتصادی 
و دیگر پریشانیها )هانلون2 و همكاران، 2010(. حمایت اجتماعی متضمن دو هدف اصلی 
است: هدف اول، در ارتباط با »افراد« جامعه و یا به تعبیری »شهروندان« است. پس حمایت 
اجتماعی عالوه براینكه یك حق بشری است، یك حق شهروندی نیز هست. این هدف از 
اهداف بلندمدت حمایت اجتماعی تلقی می شود. در حقیقت این هدف در توسعه بلندمدت 
و توانا ساختن مردم برای رهایی همیشگی از فقر است. اهداف بلندمدت حمایت اجتماعی 
شامل بهبود فرصتها برای رشد فراگیر، توسعه سرمایه انسانی، برابری و ثبات اجتماعی است. 
حقوق  و  برابری  مدافع  و  قدرتبخش  متنوع،  تا  برآنند  اجتماعی  حمایت  برنامه های  برخی 
بین المللی،  اسناد  و  موازین  اوالً  باید  دولتها  بشری،  تحقق حق  با  ارتباط  در  باشند.  بشری 

1. Jones and Shahrokh
2. Hanlon
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من جمله مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی كار ملحق شده و در تحقق مفهوم 
شهروندی آن باید ضمن توجه به معیارها و موازین داخلی، اسناد بین المللی نیز مورد توجه 

باشد. )هانلون و همكاران، 2010(.
دولت جمهوری اسالمی ایران تاكنون به خیلی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی 
سازمان بین المللی كار در حوزه تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی ازجمله؛ مقاوله نامه 
شماره 102 )حداقل استانداردها( و توصیه نامه شماره 202 )كف حمایتهای اجتماعی( ملحق 
نگردیده است.1 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در زمستان 1396، در راستای ماده 19 
سال  مصوب   202 شماره  توصیه نامه  به  مربوط  گزارش  كار،  بین المللی  سازمان  اساسنامه 
2012 كف حمایت های اجتماعی را تهیه و به دفتر سازمان بین المللی كار تقدیم كرده است. 
انتظار بر این است كه جمهوری اسالمی ایران با پیش رو قراردادن مضامین توصیه نامه مزبور، 
زمینه تحقق هر چه بیشتر تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی و اشتغال را فراهم كند. پذیرش 
دولتها  سایر  تجارب  از  بهره گیری  با  تا  می آورد  فراهم  را  فرصت  این  اسناد  این  الحاق  و 
و تخصصی سازمان  فنی  مشاوره های  توصیه ها،  نیز  و  اجتماعی  تأمین  پیشرفته  نظامهای  و 
بین المللی كار نواقص موجود نظام تأمین اجتماعی را رفع و درجهت بروزرسانی و اعتالی 

نظام تأمین اجتماعی گام بردارد.
هدف دوم حمایتهای اجتماعی در ارتباط با جامعه است كه متضن توسعه و رشد اقتصادی 
برای دولتهاست )هانلون و همكاران، 2010(. در صورتی كه حمایت دولتها از مردم در قالب 
حمایتهای اجتماعی گسترده و منظم باشد، اثرات مثبت و مستقیم آن متوجه دولت خواهد 
بود. باید به این نكته اذعان داشت كه در نظامهای مبتنی بر دموكراسی، »فرد و جامعه« و »فرد 

و دولت« دو مقوله جدا از همدیگر نیستند. بلكه اهداف هر كدام به اهداف و نیازهای طرف 
1. برای اطالعات بیشتر در خصوص وضعیت استانداردهای تأمین اجتماعی ایران و الحاق آن به مقاوله نامه های و 

توصیه نامه سازمان بین المللی كار به سایت سازمان بین المللی كار مراجعه شود:
Iran, Islamic Republic of Social protection S tandards http://www.ilo.org

http://www.ilo.org
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دیگر تأثیر می گذارد. تأمین نیازها و اهداف »فرد«، اعتمادسازی نسبت به »دولت و جامعه«، 
رشد همه جانبه و ثبات سیاسی و ساختاری دولتها را به همراه خواهد داشت.

جمهوری اسالمی ایرن اخیراً با بر شمردن حقی تحت عنوان »حق اشتغال و كار شایسته« 
)در مواد 77 تا 84 این سند به موضوعات چون دسترسی به شغل مورد عالقه، شایستگی، 
فرصت برابر در انتخاب شغل، بهداشت محیط كار، منع كاراجباری، منع كار كودكان و رعایت 
حقوق زنان در دسترسی به فرصت های شغلی تأكید شده است كه هر كدام از مؤلفه های كار 
شایسته به حساب می آیند( و »رفاه و تأمین اجتماعی« )از مواد 85 لغایت 103 به موضوع 
سالم  تغذیه  بیكاری،  بیمه  آرام،  و  امن  زندگی  از  برخورداری  اجتماعی چون  وتأمین  رفاه 
و  زایمان  زایمان، مرخصی  از  بهداشتی پس  مراقبت های  زایمان سالم،  بارداری،  دوران  در 
درمان بیماری های، حمایت از حقوق بیمه شدگان و... تأكیده شده است.( در منشور حقوق 
شهروندی كه در آذرماه 1395 از سوی دولت ابالغ گردیده است، گامهایی را در جهت تحقق 
و پایبندی به یكی از حقهای بشری و نیز حق شهروندی برداشته است. طبق ماده 84 منشور 
حقوق شهروندی »ماده -84 اشتغال اجباری كودكان به كار ممنوع است. موارد استثنا كه در 
جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفًا به حكم قانون مجاز می باشد.« درحالی كه مطابق با ماده 
79 قانون كار »به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است«. چرا كه این مقوله در 
مقاوله نامه شماره 138 )مصوب 1973( با عنوان »حداقل سن كار« سازمان بین المللی مورد 
تأكید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت حقوق كار كوكان در حقوق بنیادین كار به عنوان 
یكی از مؤلفه های كار شایسته اهمال در چنین موضوعی جای تامل دارد. لذا دولت ایران 
باید به عنوان عضو سازمان بین المللی كار به این مقاوله نامه ملحق و در حمایت از حقوق 
كار كودكان دیدگاه حمایت گرانه مطلق داشته باشد نه مشروط. البته شایان ذكر است كه مقوله 
اشتغال و تأمین اجتماعی موضوعی است كه در قانون اساسی و اسناد باالدستی دیگر مورد 
تصریح قرار گرفته است، لكن مشكل اساسی در شناخت، سیاست گذاری و اجرای آنها است. 
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در بخش پایانی این نوشتار، چالشها و اجرای تحقق بیمه های اجتماعی به عنوان یكی از ابعاد 
حمایتهای اجتماعی موردبررسی قرار می گیرد.

گفتار سوم: راهبردها
حمایت اجتماعی به عنوان یكی از حوزه های اعمال عمومی1 در شرایطی چون مواجه با 
مخاطرات، آسیب پذیریها، تبعیض و فقر از سوی دولت یا بخش غیردولتی صورت می پذیرد. 
فلسفه  و  مبنا   )1383/02/21( اجتماعی  تأمین  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون   )1( ماده 
وجودی نظام تأمین اجتماعی در ایران را »توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد 
كشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن« می داند. لكن تحقق 

این اهداف منوط به ابزار یا راهبردهای جامع و الزم است.
می تواند  اجتماعی  برنامه های حمایت  توسعه«2،  مطالعات  »مؤسسه  تحقیقات  اساس  بر 
چهار نقش اساسی ایفاء نماید كه هر كدام از این نقشها خود دارای ابزارها و ملزومات مربوط 
به خود می باشند و می توانند نقش مهم و متفاوتی در بحرانهای مرتبط با حمایتهای اجتماعی 

داشته باشند:
راهبرد حمایتی3: )مانند؛ مساعدتهای اجتماعی( حمایت اجتماعی در این حوزه می تواند  -

حمایتها و مساعدتهای فوری و ضروری در مقابل فقر و محرومیت فراهم نماید.
راهبرد پیشگیرانه:4 )مانند مكانیزمهای بیمه ای( در ادامه این نوشتار بیشتر به این موضوع  -

و چالشهای فراروی بیمه های اجتماعی پرداخته خواهد شد.
راهبرد ترویجی:5 )مانند ایجاد فرصتهای اقتصادی( این راهبرد افزاش درآمد و مكانات را  -

1. public actions
2. Ins titute for Development S tudies (IDS)
3. protective
4. preventive
5. primitive
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برای افراد و كارگران خواهد داشت. مخصوصًا كارگرانی كه به انحای مختلف كار خود 
را از دست داده اند. در این زمینه دولت می تواند با سیاست گذاریهای صحیح و فنی در 

زمینه ایجاد مشاغل جدید و ایجاد فرصتهای شغلی نقش مؤثری ایفاء نماید.
انتقالی:1 )مانند توجه به مخاطرات اجتماعی( این راهبرد روابط اجتماعی برای  - راهبرد 

اجتماعی،  برابری  شمولیت،  موضوع  این  به تبع  و  می دهد  تغییر  را  محرومیت  كاهش 
قدرتبخشی و رعایت حقوق كار را به همراه خواهد داشت.

سازمان  سوی  از  اساسًا  ترویجی(  و  كننده  پیشگیری  )حمایتی،  نخستین  عملكرد  سه 
بین المللی كار مطرح شده است. افزودن راهبرد انتقالی به دیگر عملكردهای حمایت اجتماعی 
نه تنها موجب كاهش فقر می شود بلكه معیشت را نیز بهبود می بخشد اما مداخالت حمایت 
اجتماعی عماًل به صورت مختلط بوده و اهداف و عملكردهای چندگانه را در بر می گیرد. 

)براون، 2015(
تأمین اجتماعی  تأمین اجتماعی راهبردهای  قانون ساختار نظام جامع رفاه و  بر اساس 
در نظام تأمین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران شامل: سه حوزه بیمه ای، شامل بخش بیمه 
های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیكاری، حوادث و سوانح، ازكارافتادگی و بازماندگان و 
بخش بیمه های درمانی )بهداشت و درمان( حوزه حمایتی و توانبخشی )شامل ارائه خدمات 
حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و كمك های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است 
را  آنان  تكافوی حداقل زندگی  آنان  یا درآمد  نیستند و  كار  به  قادر  به دالیل گوناگون  كه 
نمی نماید.( و حوزه امدادی  شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه می شود. تفاوتی كه در 
تقسیم بندی راهبردها و روشهای تحقق حمایت اجتماعی وجود دارد، این است كه در نظام 
تأمین اجتماعی ایران برخالف رویكرد متداول برنامه كار شایسته كه حمایت اجتماعی »اصل« 
است و یكی از راهبردهای آن تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی است، اما در نظام تأمین 

1. transformative
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اجتماعی ایران »تأمین اجتماعی« اصل و »حمایت اجتماعی« هدف است و بیمه های اجتماعی 
مستقل از حوزه حمایتی قرار می گیرد؛ بنابراین حمایت اجتماعی پیش بینی شده در ماده )2( 
قانون مزبور به عنوان یكی از حوزه های نظام جامع تأمین اجتماعی محدودتر از هدف سازمان 
بین المللی كار و برنامه كار شایسته است. فلذا اگرچه مطابق با رویكرد سازمان بین المللی كار، 
نظام حمایت اجتماعی الگوی سودمندی است كه كشورها از طریق آن می توانند سیاستهای 
حمایت اجتماعی خود را مطابق منابع و موازین داخلی خود توسعه دهند )كلمن1، 2011(. 
اما بدیهی است در نظام تأمین اجتماعی ایران، ضرورت دارد كه مقوله حمایت اجتماعی با 
توصیه نامه شماره-29 در خصوص كف  كار و  بین المللی  دیدگاه سازمان  قراردادن  مدنظر 
حمایتهای اجتماعی، بازتعریف گردد و راهبرداهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی 

به عنوان حوزه های آن تبیین شوند.

گفتار چهارم: حمایتهای اجتماعی در قوانین موضوعه جمهوری اسالمی ایران

بند اول: قانون اساسی
حق تأمین اجتماعی و برخورداری از شرایط آبرومندانه زندگی و حمایت از قشرهای 
آسیب پذیر و افراد نیازمند به عنوان یكی از مؤلفه ها و اهداف كار شایسته كه ازجمله حقوق 
بر طبق  اقتصادی صحیح و عادالنه  بند )12( اصل 2 )پی ریزی  حقه محسوب می شود در 
ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های 
تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه( و اصل 3 و اصل29 قانون اساسی تصریح 
شده است.  اصل مزبور مقرر كه می دارد؛ »برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 
بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات 
بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت 

1. Coleman
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موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، 
خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.«

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید 
و امور زیر را انجام دهد: از جمله مواردی چون:

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.. 1
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان . 2

بی سرپرست.
اینكه كار  به  نظر  امعان  با  بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.  بیمه خاص  ایجاد 
شایسته و هر گونه حمایتی از سوی دولتها باید فارغ از بعد جنسیت باشد، اصل 21 قانون 
اساسی به نحو خاصی حمایتهایی را برای حمایت از زنان نیز در نظر گرفته است. هم چنان 
كه سازمان بین المللی كار دسترسی به اشتغال در محیط كار ایمن و همراه با حفظ كرامت را 
مورد تأكید قرار داده است، زنانی كه در جامعه ما تمایل به اشتغال دارند باید بدون در نظر 
گرفتن مسائل جنسیتی، قومی و نژادی و بر اساس شایستگی و توانایی همراه با حفظ كرامت 

و ارزش ذاتی آنان امكان دسترسی به اشتغال را داشته باشد.

بند دوم: سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی
بر اساس این سند »ایجاد نظام تأمین اجتماعی گامی در جهت حمایت از حقوق محرومان 
و مستضعفان، مبارزه با فقر و حمایت از نهاد های عمومی، مؤسسات و خیریه های مردمی با 

رعایت مالحظات دینی و انقالبی« مورد تصریح قرار گرفته است.

بند سوم: قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1383-1379(
وفق ماده )36( قانون مزبور »در اجرای اصل بیست و نهم )29( قانون اساسی و به منظور 
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توسعه عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در 
بیكاری،  بازنشستگی،  پیامدهای آن ازنظر  اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و  برابر رویدادهای 
جسمی،  ناتوانیهای  و  سوانح  و  حوادث  درراه ماندگی،  بی سرپرستی،  ازكارافتادگی،  پیری، 
بیمه ای و  نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت  ذهنی، روانی و 
غیرآن )حمایتی و امدادی( حقی است همگانی و دولت مكلف است طبق قوانین، از محل 
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را 

برای یكایك افراد كشور تأمین كند«.
توجه به حمایتهای اجتماعی مستنبط از این ماده، به خوبی این معنا را متبادر به ذهن 
می سازد كه یكی از ابزارهای قانون گذاری و سیاست گذاری در راستای تحقق كامل تأمین 

اجتماعی و عدالت اجتماعی توجه به این امر است.

بند چهارم: قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1388-1384(
برنامه چهارم را توجه به حمایت  بندهای سیاستهای  از محوری ترین  بتوان یكی  شاید 
اجتماعی دانست. چنانكه در ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه »برقراری عدالت و تأمین 
اجتماعی و باز توزیع درآمد« از زمره نقش و وظایف دولت در حوزه های »امور حاكمیتی« 
تلقی گردیده است. هم چنین »ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت حمایت از حقوق 
محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر« امر مهمی است كه در این سیاستها مورد توجه قرار 
گرفته كه این خود نشان از اهمیت این مقوله است. توجه و تأكید مجدد بر »ایجاد اشتغال 
مولد و كاهش نرخ بیكاری«، به عنوان یكی از بارزترین مؤلفه های كه كار شایسته به دنبال 
تحقق آن، امر دیگری است كه در این سیاستها مورد توجه قرار گرفته و نشان از اهمیت این 
موضوع جهت قانون گذاری در این راستا دارد كه در ذیل به موادی از قانون برنامه چهارم 

توسعه در این خصوصاشاره می شود:
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بند )الف( ماده 95: گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت –  -
فراگیری و اثربخشی.

بند )ج( ماده 95: تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی  -
نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش كامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام 

تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی.
مشاركتهای  - جلب  توانمندسازی  اشتغال،  ویژه  برنامه های  طراحی   :95 ماده  )د(  بند 

اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی.
اجتماعی  - تأمین  نظام جامع  سازمانی  استقرار  به  توجه  با  است  مكلف  دولت   :96 ماده 

ایران؛  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  دربرنامه 
پوشش جمعیتی، خدمـات و حمایتهای مالی مورد نظر در )29( قانـون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشاركت 
مردم، از طریق فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل 

افزایش و به اجرا بگذارد:
و  عشایر  و  روستائیان  به  خاص  توجه  با  اجتماعی  بیمه های  پوشش  افزایش   - الف 
اجتماعی  بیمه های  برنامه  كه  نحوی  به  نبوده اند،  پوشش  تحت  تاكنون  كه  شاغلین شهری 
روستائیان و عشایر، با مشاركت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از 

سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ماده )101(: دولت موظف است برنامه ملی توسعه كار شایسته را به عنوان گفتمان جدید  -

عرصه كار و توسعه، براساس راهبرد »سه جانبه گرایی« كه متضمن عزت نفس، برابری 
فرصتها،  آزادی و امنیت نیروی كار، همراه با صیانت الزم باشد و مشتمل بر محورهای 
ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران تقدیم مجلس شوای اسالمی بنماید. ازجمله در بند )ج( این ماده به موضوع 
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است،  پرداخته  شایسته  كار  های  مؤلفه  از  یكی  به عنوان  اجتماعی  حمایتهای  گسترش 
)تأمین اجتماعی، بیمه بیكاری، ایجاد توسعه و تقویت  سازوكارهای جبرانی، حمایتهای 
اجتماعی از شاغلین بازار كار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان 
و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب(. در واقع این 
ماده مهم ترین و صریحترین سند پذیرش نظام حقوقی ایران در راستای برنامه كار شایسته 

و حمایت اجتماعی و سعی در تدوین سند و اجرای آن است.

بند چهارم: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1395-1390(
سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه در فصل مربوط به امور اقتصادی، گسترش عدالت 
اجتماعی با تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی 
و كاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای كم درآمد با تأكید بر 
انجام اقدامات ضروری جهت كاهش نرخ بیكاری در كشور، تأمین بیمه فراگیر و كارآمد و 
گسترش كمی و كیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی ازجمله مؤلفه های كار 
شایسته است كه در مورد توجه و تأكید قرار گرفته كه این خود نشان از توجه این سیاستها به 
این مقوله در جهت گسترش عدالت اجتماعی است. این سیاستها ضمن تأكید مجدد بر مقوله 
اشتغال، رشد مناسب اقتصادی در كشور با تأكید بر ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعه ای 
آموزش، بهداشت و اشتغال با غایت رسیدن به شاخص توسعه انسانی به سطح كشورهای 
با توسعه انسانی باال در پایان برنامه  پنجم، ازجمله دیگر اموری است كه مورد انتظار قرار 
گرفته و ازجمله سیاستهای پیشرو جهت قانون گذاری و اجرا در كشور شناخته شده است. 
این سیاستها همچنین دارای برخی از احكام در جهت ارتقای كرامت انسانی افراد جامعه و 
حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت است كه در جای خود قابل 
توجه بوده و با توجه به برخی از مؤلفه های كار شایسته در این زمینه، می توان این امور را بر 
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اساس احكام مذكور مورد توجه قرار داد.

بند ششم: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1400-1396(
در برنامه ششم توسعه نیز ضمن تكرار مفاهیم مصرح در برنامه ها توسعه، از قبیل حمایت 
از تولید اشتغال، عدالت اجتماعی... بر افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی درمانی 
پایه و ضریب پوشش بیمه های اجتماعی تأكید دارد. در ادامه به موادی از قانون مزبور در 

این خصوص اشاره می شود:
بند )ز( ماده 4: »دولت مكلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت 
نسبت به اعمال سیاستهای اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از 
مشاغل كوچك خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی كار شایسته كه حداكثر تا پایان سال 
اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان 
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر كاهش نرخ 
بیكاری به حداقل هشت دهم درصد )0/8 درصد( ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه 

باشد«.
 تولید اشتغال و بهود آن از مصادیق حمایتهای اجتماعی است كه دولت می تواند از این 
طریق جمعیت جویای كار را ساماندهی و برای افرادی كه اشتغال دارند ثبات را فراهم سازد. 
از مشاوره متخصصین و تجارب  بهره گیری  با  امر تصمیم سازی صحیح و دقیق  این  الزمه 

كشورهای موفق در این حوزه است.
اقشار  - از  حمایت  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  راستای  در  است  مكلف  دولت   :78 ماده 

آسیب پذیر و بسط پوششهای امدادی، حمایتی و بیمه ای و پیشگیری اقدام نماید. 
برنامه  - كلی  سیاستهای   )40( بند  اجرای  در  كه  است  كرده  مكلف  را  دولت   :81 ماده 

ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین 
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اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی به جز سالمت 
با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مكمل براساس غربالگری اجتماعی 
و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده 

اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجرا درآورد.
راستای  - در  است  مكلف  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  »وزارت   :103 ماده  )ب(  بند 

سیاستهای تحكیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بررسی 
و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و 

جهت تصمیم گیری قانونی ارائه نماید«.
قسمت )1( بند الف ماده 120: دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه 
»سند ملی كار شایسته« را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

برساند.

بند هفتم: سیاستهای کلی اشتغال
از مهم ترین موضوعات و وظایف دولت است كه  اشتغال یكی  به مسئله كار و  توجه 
محصول آن رشد اقتصادی ورونق تولید داخلی خواهد بود. در سیاستهای كلی اشتغال، امری 
كه مورد توجه و تأكید قرار گرفته است، اشتغال مولد به عنوان یكی از اركان و مؤلفه های 
مهم كار شایسته است. آموزش نیروی انسانی و ارتقای توان كارآفرینی، ازجمله امور دخیل 
در اشتغال مولد است كه در این سیاستها مورد توجه بوده است. در بخش دیگری از این 
سیاستها، به »ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأكید بر استفاده از توسعه فن آوری و اقتصادی 
گذاری،  سرمایه  از  به حمایت  یارانه ها  پرداخت  در  بیشتر  »توجه  نیز  و   »... و  بنیان  دانش 
تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی« اشاره شده است. هم چنین »برقراری 
حمایتهای مؤثر از بیكاران برای افزایش توان مندی آنها در جهت دسترسی به اشتغال پایدار« 
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و »توجه ویژه به كاهش نرخ بیكاری«، ازجمله موضوعات دیگری است كه جهت حمایتهای 
اجتماعی از بیكاران و امحای بیكاری و یا تقلیل آن، به عنوان بزرگ ترین مانع بر سر اشتغال 
مولد، مورد تأكید سیاستهای مذكور قرار گرفته كه از این رو، قابل توجه است. )سیاست های 

سیزده گانه كلی شغلی، 1390(

بند هشتم: قانون تأمین اجتماعی
بر اساس ماده )1( قانون تأمین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های 
اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، »سازمان تأمین 
اجتماعی« تشكیل شده است و حمایتهایی كه این قانون به مشموالن خود ارائه می دهد شامل 
حوادث و بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد، ازكارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و مقرری بیمه 
بیكاری می شود. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یكی از نهادهای عمومی غیردولتی متولی 
عمده  ازآنجاكه  است.  ذینفعان  و  بیمه شدگان  به  اجتماعی  تأمین  تعهدات  و  خدمات  ارائه 
این طرح  در  بیمه شدگان و مشاركت كنندگان  بیمه،  از محل حق  مالی سازمان  منابع  تأمین 
است، بدیهی است افرادی مشمول برخورداری از حمایتها و تعهدات قانون تأمین اجتماعی 
می شوند كه وفق قانون تأمین اجتماعی در زمره یكی از مشمولین قانون مزبور قرار بگیرند. 
وفق قانون تأمین اجتماعی و قوانین خاص متفرقه دیگر مشمولین قانون تأمین اجتماعی )از 
جهت شمول( در پنج دسته قرارمی گیرند: 1. بیمه شدگان اجباری، 2. بیمه شدگان اختیاری 
)غیراجباری: حرف و مشاغل آزاد، كشاورزان، روستائیان و عشایر(،3. رانندگان، 4. كارگران 

ساختمانی و 5. مستخدمین دولتی مشمول قانون كار.
مشاركتی  به صورت  بلكه  نبوده،  همگانی  به صورت  ایران  در  اجتماعی  تأمین  نتیجه  در 
)كارگر، كارفرما و دولت( بوده و مبتنی بر اشتغال است. در حقیقت افرادی مشمول حمایت 
اجتماعی قرار می گیرند كه به نحوی از انحاء اشتغال داشته باشند. در نظام جمهوری اسالمی 
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با همكاری مجلس شورای اسالمی )به عنوان دستگاه قانون گذار(،  این است  ایران مطلوب 
دولت و سازمان تأمین اجتماعی قوانینی كارآمد تدوین و اجرا گردد كه دامنه پوشش تأمین 
اجتماعی به 100 درصد برسد و افراد شاغل در مشاغل غیررسمی را نیز تحت پوشش قرار 
دهد. در حقیقت هدف سازمان بین المللی كار نیز از ارائه توصیه نامه شماره 202 در خصوص 
به  رسمی  مشاغل  از  اجتماعی  حمایتهای  دادن  سوق  و  سمت  اجتماعی،  حمایتهای  كف 

مشاغل رسمی و فراگیری آن بوده است.

بند نهم: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
 ماده 1 »در اجرای )29( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بندهای )2( 
كالن  انسجام  ایجاد  در جهت  و  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   )21( اصل   )4( و 
سیاستهای رفاهی كه به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد كشور در برابر 
رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط 
و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار می گردد: الف ـ بازنشستگی، ازكارافتادگی 
و فوت. ب ـ بیكاری. ج ـ پیری. د ـ در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهای اجتماعی. هـ 
ـ حوادث و سوانح. وـ ناتوانیهای جسمی، ذهنی و روانی. ز ـ بیمه خدمات بهداشتی، درمانی 
و مراقبت های پزشكی. ح ـ حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت 
فرزند. ط ـ حمایت از كودكان و زنان بی سرپرست. ی ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان 
سالخورده و خودسرپرست. ك ـ كاهش نابرابری و فقر. ل ـ امداد و نجات.« هم چنین تبصره 
1 ـ »برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی كه در این قانون می آید حق همه افراد كشور و 

تأمین آن، تكلیف دولت محسوب می شود«.
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گفتار پنجم: راهبرد حمایت بیمه ای
 همانطور كه اشاره شد حمایت بیمه ای به عنوان راهبرد پیشگیرانه، از زمره راهبردهای 
مشاركت  كه  هستند  مشاركتی  برنامه های  اجتماعی  بیمه های  است.  اجتماعی  ارائه حمایت 
مقابل  در  و  می كنند  پرداخت  را  خود  بیمه  حق  سهم  منظم  به طور  )بیمه شدگان(  كنندگان 
بیكاری  بارداری،  ازجمله  را  زندگی  رویدادهای  و  حوادث  به  مربوط  هزینه های  نیز  بیمه 
یا بیماری را تحت پوشش قرار می دهد. گاهی اوقات هزینه های انجام شده بیمه شدگان از 
سوی ارائه دهندگان طرح كامل پرداخت می شود و یا تنها مبلغی از آن پرداخت می شود. 
بیمه های اجتماعی مستمریهای بازنشستگی، درمان، بیكاری، بیمه حوادث و كمك هزینه كفن 
و دفن را دربرمی گیرد. ارائه این طرح ممكن است به صورت رسمی از سوی دولت، تحت 
نظارت دولت، بانك، كارفرما و یا به صورت غیررسمی از سوی انجمنی باشد كه صندوق 
مشترك تشكیل داده اند. بیمه های اجتماعی به شدت با بازار كار بخش رسمی مرتبط هستند، 
به این معنا كه شمولیت این بیمه ها، اغلب محدود به كارگران بخش رسمی است. )براون، 
2015( در نظام تأمین اجتماعی ایران عالوه بر مشولین اجباری قانون تأمین اجتماعی، گروه 
»خویش فرمایان« و »صاحبان حرف و مشاغل آزاد« هستند كه به صورت اختیاری می توانند 
در دایره شمولیت قانون تأمین اجتماعی قرار بگیرند؛ درنتیجه نظام حاكم بر تأمین اجتماعی 
ایران محدود به كارگران مشاغل رسمی نمی شود. در ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی اهداف و وظایف حوزه بیمه ای احصاء شده است. در ادامه این مطلب به 

شمولیت و چالشهای فراروی بیمه اجتماعی پرداخته خواهد شد.
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بند اول: بررسی گستردگی شمولیت
یكی از شاخصهای بسیار كلیدی انعكاس دهنده گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی، 
شاخص ضریب نفوذ بیمه ای است. در این مبحث دامنه شمولیت تأمین اجتماعی )بیمه شدگان 
اصلی، اجباری و اختیاری( نسبت به جمعیت شاغل كل كشور موردبررسی قرار می گیرد. 

)گزارش سازمان تأمین اجتماعی، 1386-1396(

الف( شاخص پوشش بیمه شدگان اجباری در جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر
نفوذ  نمایانگر  حقوق بگیر  و  مزد  شاغلین  به  اجباری  بیمه شدگان  تعداد  تقسیم  حاصل 
سازمان تأمین اجتماعی در جمعیت شاغل مزد و حقوق بگیر است كه تغییرات آن طی سال 
های 1389 لغایت 1395 در جدول ذیل انعكاس یافته است. شایان ذكر است كه تفكیك 
و  مزد  شاغل  است. جمعیت  غیراجباری  و  اجباری  ماهیت  مبنای  بر  گرفته صرفًا  صورت 
حقوق بگیر شامل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی 

)خصوصی( و مزد و حقوق بگیر بخش عمومی است.
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جدول )1( شاخص پوشش بیمه شدگان اجباری

)%( ضریب نفوذجمعیت شاغل مزد و حقوق بگیرتعداد بیمه شدگان اجباریسال

13898/457/86611/448/56279/3

13908/644/42911/552/81674/8

13918/805/93611/583/82876

13928/882/59311/583/57475/5

13939/256/35811/396/69077/5

13949/425/07112/300/33076

13959/408/01912/427/70475/7

منبع: بیمه شدگان اجباری، سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی؛ شاغلین كشور، مركز آمار ایران

مشخص است كه متناسب افزایش جمعیت در كشور تعداد بیمه شدگان اجیاری افزایش 
داشته است، اما در سال 1395 بنا به دالیل ركود اقتصادی، تعطیل و نیمه تعطیل شدن كارگاهها 

و شركتها درصد بیمه شدگان اجباری كاهش داشته است.

بند دوم. شاخص پوشش بیمه شدگان غیراجباری در جمعیت شاغل غیرمزد و حقوق بگیر
حاصل تقسیم تعداد بیمه شدگان غیراجباری به شاغلین غیرمزد و حقوق بگیر، نمایانگر 
نفوذ سازمان تأمین اجتماعی در جمعیت شاغل غیرمزد و حقوق بگیر است كه تغییرات آن 
جمعیت  است.  مشاهد  قابل   1395 سال  پایان  لغایت   1389 سال  از  ذیل  جدول  شرح  به 
شاغل غیر مزد و حقوق بگیر شامل كارفرمایان بخش خصوصی، خویش فرمایان و كارگران 

خانوادگی بدون مزد می گردد.
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جدول )2( شاخص پوشش بیمه شدگان غیراجباری
)%( ضریب نفوذجمعیت شاغل غیر مزد و حقوق بگیرتعداد بیمه شدگان غیر اجباریسال

13892/115/8389/208/12823

13902/852/6608/957/20632

13913/480/7479/044/39538

13923/925/5129/585/60341

13934/088/1409/367/61244

13944/286/6559/671/77844

13954/371/60810/160/34643

منبع: تعداد بیمه شدگان غیراجباری، سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی؛ جمعیت شاغل غیرمزد و حقوق بگیر، مركز آمار 
ایران

بند سوم. شاخص ضریب نفوذ بیمه شدگان اصلی در شاغلین کشور
از ویژگیهای بنیادین بیمه های اجتماعی، ارتباط و پیوند آنها با اشتغال است. ساختار و 
وضعیت اشتغال و تعداد نیروی كار جامعه تعیین كننده موقعیت صندوقهای بیمه اجتماعی 
خواهد بود. جدول ذیل مبین سهم بیمه شدگان اصلی سازمان از تعداد شاغلین كشور است. 
به وضعیت  با توجه  به نظر می رسد كه در سال 1397  ارقام مندرج در جدول،  با بررسی 
اقتصادی حاكم بر كشور، افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های تولید، كاهش قدرت خرید 
مردم، مسائل سیاسی و... وضعیت اشتغال نیروی كار و بخش تولید، صنعت و خدمات با 
چالشهایی چون كاهش تولید، تعطیل یا نیمه تعطیل شدن آنها مواجه گردد. از اینرو چنین 
وضعیتی نه تنها برای اقتصاد كل كشور مهم است، بلكه از منظر جریان ورودی )وصولی یا 

درآمدهای( بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز مهم است.
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جدول )3( شاخص نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت شاغل کشور
ضریب نفوذ )%(تعداد شاغلین کشورتعداد بیمه شدگان اصلیسال

139011/497/08920/423/75056/1

139112/286/68320/536/10159/6

139212/808/04721/276/31460

139313/344/49821/245/36462/6

139413/711/72621/245/37862/4

139513/779/62022 /588/05261

منبع: تعداد بیمه شدگان اصلی، سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی؛ شاغلین كشور، مركز آمار ایران

بند چهارم. شاخص پوشش کل )نسبت جمعیت تحت پوشش سازمان به جمعیت کل کشور(
نسبت جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به جمعیت كل كشور مبین ضریب 
پوشش است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بخش فعال در حوزه چتر حمایتی نظام تأمین 
اجتماعی در كشور، رسالت پوشش بیمه های نیروی كار را برعهده گرفته و نسبت به اجرای 
آن متعهد شده است. روند ضریب پوشش بیمه ای در سازمان تأمین اجتماعی تا سال 1395 
ابتدای سال 1395 جمعیت تحت پوشش نسبت به جمعیت كل  از  سیر صعودی داشته و 
كشور كاهش داشته است. به نظر می رسد به دلیل تداوم وضعیت فعلی حاكم بر بخش اقتصاد 

و تولید كشور، این روند ادامه داشته باشد.
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جدول )4( شاخص پوشش سازمان تأمین اجتماعی

)%( شاخص پوشش کلجمعیت کل کشورجمعیت تحت پوششسال

139034/958/05475/149/66946/5

139137/547/50876/040/00049/4

139239/099/38076/941/00050/8

139340/291/66477/856/00051/6

139441/380/79978/773/00052/5

139541/433/15179/926/27051/8
منبع: جمعیت تحت پوشش، سالنامه آماری سازمان؛ جمعیت كل كشور، مركز آمار ایران

گفتار هفتم: چالشهای فراروی حوزه حمایتهای بیمه ای )راهبرد پیشگیرانه(
به  كه  حمایتی  است.  آن  حمایتی  جنبه  تحقق  اجتماعی،  تأمین  قانون  وجودی  فلسفه 
موجب حكم قانون گذار بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و دولت خود نیز مشاركت 
دارد. در هر نظام تأمین اجتماعی، مؤسسات و نهادهای متولی تأمین اجتماعی، مانند سازمان 
تأمین اجتماعی، هستند كه به انجام یك دسته خاص از بیمه ها ازجمله بیمه های اجتماعی 
می پردازند. مؤسسات بیمه های اجتماعی غالبًا دارای ماهیت حقوقی خاص بوده و غالبًا از 
می شوند.  اداره  غیردولتی  عمومی  نهادهای  سوی  از  دولت  نظارت  تحت  یا  دولت  طرف 
)نعیمی و صداقت، 1391( مقررات بیمه های اجتماعی برای مشموالن، تابع مقررات حقوق 
عمومی است و از ماهیت انتفاعی محض خارج شده و برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به 

وجود آمده اند.
سازمان تأمین اجتماعی متولی بیمه تأمین اجتماعی، به عنوان یكی از بیمه های اجتماعی 
كه 13/850/049 میلیون بیمه شده اصلی و حدود 21/992/828 میلیون نفر بیمه شده تبعی و 
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مجموعًا 41/711/983 میلون نفر بیمه شده را تحت پوشش دارد، در سمت اهداف حمایتهای 
 )1396 شهربور  اجتماعی،  و  اقتصادی  محاسبات  و  آمار  )دفتر  برمی دارد.  گام  اجتماعی 
مع الوصف در راستای تحقق تعهدات و حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی در حوزه »بیمه« 
چالشها و موانعی وجود دارد. چالشهای اساسی در حوزه حمایتهای بیمه ای در چهار محور 
پوشش جمعیتی، منابع، مصارف و ساختار قابل بررسی است كه در ذیل به آنها اشاره می شود.

بند اول. چالش مربوط به پوشش جمعیتی

الف( تسهیل در مقررات بازنشستگیهای پیش از موعد
از  پیش  بازنشستگیهای  از  استفاده  شرایط  متعدد،  قوانین  تصویب  با  اخیر  سالهای  در 
موعد تسهیل شده است. این در حالی است كه به دلیل افزایش طول عمر و روند سالمند 
شدن جمعیت، هزینه های دوران بازنشستگی با سرعت سرسام آوری افزایش می یابد. قواعد 
محاسبات بیمه ای حكم می كند كه با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی نیز افزایش یابد 
با تصویب  اما قانون گذاری در كشور ما  و حتی راهبرد »بازنشستگی دیررس« اتخاذ شود. 
قوانین بازنشستگی پبش از موعد عكس این را پیموده است. )مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
تأمین  )بلند مدت و كوتاه مدت( سازمان  تعهدات  اینكه  به  با توجه  لذا  اجتماعی، 1395( 
اجتماعی از زمره خدمات عمومی است، بنابراین در این خصوص قبل از هر گونه اقدام به 

قانون گذاری باید بررسیهای فنی و دقیق تری انجام شود.

ب( پوشش گروههای جدید با حمایت دولت
 بخش عمده ای از گروههای جدیدی كه با تصویب قوانین خاص به عضویت سازمان 

تأمین اجتماعی درآمده اند، حق بیمه آنها بر عهده دولت است و در نتیجه منابع مالی آنان 
قابل وصول نیست. روند رشد فزاینده بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سالهای 
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اخیر در نتیجه تصویب قوانین تكلیفی، یكی از مهم ترین چالشهای بیمه اجتماعی در حوزه 
قانون گذاری است. به عنوان مثال در مورد باربران، خادمین مساجد، بافندگان فرش و صاحبان 
»بیست و هفت درصد« است كه حدود  بیمه  از حق  صنایع دستی شناسه دار، سهم دولت 
74 درصد منابع بیمه ای آنهاست و عمدتًا پرداخت نمی شود. هم چنین از تعهدات سازمان، 
حدود 30 درصد مربوط به معافیت بیمه شدگان حمایتی از پرداخت حق بیمه و 18 درصد 
مربوط به تعهدات دولت ناشی از بازنشستگیهای پیش از موعد است. در حالی كه هر دو 
نوع این تعهدات قانونی بدون توجه به محاسبات بیمه ای و الزامات علمی بیمه های اجتماعی 
به تصویب رسیده است )دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، 1395(. البته افزایش 
گروههای جدید به دایره شمولیت تأمین اجتماعی امری مطلوب و فرصتی است برای توسعه 
دامنه شمولیت حمایتهای اجتماعی و این گامی است در مسیر عدالت اجتماعی و تحقق كار 

شایسته، البته منوط به اینكه دولت نیز به سهم تعهدات خود عمل نماید.
چالشهای  عمده  بخش  كه  گرفت  نتیجه  اینچنین  می توان  فوق الذكر  نكات  به  توجه  با 
متأثر  این بخش است كه  قانون گذاریها در  از كیفیت  ناشی  بیمه اجتماعی  نظام  موجود در 
در نحوه عملكرد سازمان است؛ بنابراین، برقراری ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی 
كشور مستلزم بهبود فرآیندهای سیاست گذاری و قانون گذاری در این حوزه است. ازآنجاكه 
صندوقهای بیمه اجتماعی كاركرد درازمدت دارند، هرگونه قانون گذاری مقطعی بدون توجه 
به نتایج درازمدت آن، می تواند وضعیت بیمه های اجتماعی را در درازمدت با مخاطره روبرو 

سازد.
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بند دوم. چالش مربوط به تعهدات و مصارف

الف( افزایش ساالنه حقوق و مستمریها
صندوقهای بیمه اجتماعی، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، متعهدند كه حقوق و مستمری 
بازنشستگان خود را هر سال متناسب با نرخ رسمی تورم افزایش دهند. از سوی دیگر، قوانین 
حكم می كند كه دستمزد شاغالن نیز هر سال معادل نرخ تورم افزایش یابد تا ضمن حفظ 
بیمه ها  از طریق رشد حق  بازنشستگی  بر هزینه های  تورم  آثار  بیمه شدگان،  قدرت خرید 
جبران شود. اما در عمل به دلیل افزایشهای بی رویه و ناگهانی در مستمری ها، عماًل نرخ 
رشد دستمزدها كمتر از رشد مستمریها بوده و در نتیجه كفه هزینه ها نسبت به منابع سنگین تر 

می شود )كریمی، 1394(.

ب( رشد بی رویه هزینه های درمان
 در سالهای گذشته، عماًل بازار خدمات پزشكی قابل كنترل نبوده و ارائه كنندگان خدمات 
تشخیصی و درمانی به روشهای مختلف با القای تقاضا به بیماران، تجویزهای غیرضروری، 
خدمات تشخیصی اضافی، جراحیهای غیر الزم و ضروری و ...، هزینه های بیمه درمان را 
افزایش داده اند كه بخش عمده آن به صندوقهای بیمه تحمیل شده است. در حالی كه رشد 

قانونی تعرفه ها نیز معموالً بیش از نرخ رسمی تورم بوده است )كریمی، 1394(.

ج( نرخ باالی حوادث شغلی و سوانح جاده ای
بیمارستان- و   در كشور ما نرخ وقوع حوادث ناشی از كار - به خصوص در بخش 
و  معلولیت  فوت،  هزار  وقوع چندین  به  منجر  سال  هر  كه  باالست  بسیار  جاده ای  سوانح 
مصدومیت می شود. آثار مستقیم هزینه های ناشی از این رویدادها از قبیل هزینه های سنگین 
جراحیها، خدمات تشخیصی و مراقبتی و همچنین مستمریهای ازكارفتادگی و بازماندگان به 
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صندوقهای بیمه اجتماعی تحمیل می شود بدون آن كه مسبّبان این حوادث مسئولیتی در قبال 
جبران هزینه های ایجاد شده و یا الزامی به كنترل و كاهش آنها داشته باشند )كریمی، 1394(.

بند سوم. چالش مربوط به منابع

الف( تعهدات قانونی دولت
با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین  در شرایطی كه دولت 
حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به صندوق بیمه سازمان 
تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده و پیش بینی می شود كه طی سالهای 
آینده به سطحی »غیرقابل وصول« برسد. مگر آنكه در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصالح 
شوند و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود )مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1395(.

وفق بند )الف( ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه »دولت مكلف است در طول اجرای 
قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان 
سیاست های  اجرای  قانون  قالب  در  دولت  واگذاری  قابل  سهام  محل  از  اجتماعی  تأمین 
نیاز  بر  مازاد  بعدی آن، امالك  اساسی و اصالحات  قانون  كلی اصل چهل و چهارم )44( 
امتیازات مورد  قانونی و  بهادار  تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق  دستگاههای اجرائی، 
توافق اقدام كند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه 
و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود«. همچنین در تبصره ماده مزبور آمده است كه »در 
اجرای حكم این بند باید ساالنه حداقل ده درصد )10 درصد( بدهی دولت به سازمان تأمین 
قانون  در  باید  اجتماعی  تأمین  برای سازمان  تعهد جدید  تسویه گردد و هرگونه  اجتماعی 

بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود«. در صورت اجرایی شدن مفاد این ماده تا اندازه ای 
مشكالت و منابع مالی سازمان تسكین خواهد یافت.
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ب( کمبود نقدینگی
دولتی  اجرایی و شركتهای  اعتبار دستگاههای  كمبود  و  كارفرمایان  اقتصادی  مشكالت 
موجب می شود كه حق بیمه ها به موقع پرداخت نشوند و صندوقها همواره با مطالبات معوقه 
مواجه باشند. كمبود نقدینگی صندوقها- در شرایط یكسان بودن منابع و مصارف و كاهش 
شدید ذخایر- امكان پرداخت هزینه های جاری و ایفای به موقع تعهدات صندوقها را در قبال 
اعضای صندوق و همچنین ارائه كنندگان خدمات پزشكی به شدت كاهش می دهد )مؤسسه 

عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1395(.

ج( بخشودگی جرایم
به  توجه  با  اما  هستند؛  بیمه ها  موقع حق  به  پرداخت  قانونی  تضمینهای  قانونی  جرایم 
بار قوانینی برای بخشودگی كلیه جرائم قبلی تصویب می شود به  اینكه هر چند سال یك 
غیر  به طور  و  نخواهند شد  كه عماًل جریمه  است  داده شده  اطمینان  بدحساب  كارفرمایان 

مستقیم كارفرمایان خوش حساب را نیز تشویق به نپرداختن به موقع حق بیمه ها می كند.1

بند چهارم. چالشهای مدیریتی

الف( بی ثباتی مدیریت
با وجود آنكه در ماهیت عمومی و غیردولتی صندوقهای بیمه اجتماعی و آثار درازمدت 
آنها بر سرنوشت جامعه زیرپوشش تردیدی وجود ندارد، بی ثباتی مدیریت )حتی در رده های 
مدیریت حرفه ای( و تأثیر باالی تحوالت سیاسی بر مدیریت این صندوقها، مشكالت زیادی 
را موجب شده است كه نتیجه آن، افت شدید بازدهی فعالیتهای اقتصادی، كاهش نظارت 
بر عملكرد صندوقها و افزایش روزافزون مطالبات معوقه بوده است. همچنین در صورتی 

1. به استناد بخشنامه های شماره 1000/95/2973 مورخ 95/3/27 و شماره 3420 /1000/95 مورخ 95/4/8 سازمان 
تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم كارفرمایان خوش حساب.
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كه صندوقها از ساختار منسجم و ثبات مدیریتی برخوردار باشند، مصرف آنها قابل تنظیم 
و منابع آنها قابل تأمین خواهد بود. اما در شرایط بی ثباتی مدیریت و نابسامانی ساختاری 
تمامی مؤلفه های مؤثر بر منابع و مصارف، عملكرد نادرست و نتایج نامطلوب خواهند داشت 

)مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1395(.

بحث
 گرچه بسیاری از اطالعات مورد نیاز و شاخصهایی كه سازمان بین المللی كار كه برای 1. 

اندازه گیری مؤلفه های كار شایسته معرفی نموده در ایران قابل محاسبه نیست، مواردی 
هم كه قابلیت محاسبه دارند، به دلیل تغییرات مستمر در تعاریف و مفاهیم كلیدی قابلیت 
مقایسه خود را از دست داده اند. حمایت اجتماعی از زمره مؤلفه های كار شایسته است 
و میان این مؤلفه ها وابستگی وجود دارد. قبل از آن كه در هر نظامی برنامه كار شایسته 
مطرح شود باید اشتغال و دسترسی به آن فراهم باشد. در حقیقت حمایت اجتماعی بدون 
اشتغال معنا نخواهد داشت؛ چراكه حمایت اجتماعی درباره افرادی است كه شغلی پیدا 
كرده اند و بعد از آن است كه در برابر مخاطرات و نامالیمات اجتماعی تحت حمایت 
می باشند. مسئولیت تحقق حمایت اجتماعی معموالً بر عهده دولتهاست، مسئولیتی كه به 
لحاظ نظری بر اساس قرارداد اجتماعی »دولت- شهروندی« بر عهده دولتهاست. اصل 
29 قانون اساسی نیز بر این موضوع تصریح دارد و دو نوع تكلیف بر عهده دولت گذاشته 
شده است. یكی برخورداری از تأمین اجتماعی از طریق بیمه و دومی برخورداری از 
تأمین اجتماعی از طریق دولت. در خصوص تكلیف اولی كه از طریق بیمه است باید 
گفت كه هم اكنون این امر به صورت ناقص در جامعه اجرا می شود و فقط شامل عده ای 
از افراد جامعه می شود نه همگان. در رابطه با برخورداری از تأمین اجتماعی، به عنوان 
یكی از اعمال حاكمیتی كه بر عهده دولت گذاشته شده، در شرایط كنونی به طور كامل 
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اجرا نمی شود. ماده 8 قانون مدیرت خدمات كشوری: »امور حاكمیتی آن دسته از اموری 
است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و منافع آن بدون محدودیت 
این نوع خدمات موجب محدودیت  از  اقشار جامعه گردیده و بهره مندی  شامل همه 
تأمین اجتماعی  بند )ب(: برقراری عدالت و  قبیل  از  برای استفاده دیگران نمی شود.« 
این معنا نیست  به  باز توزیع درآمد. تكلیف دولت در اصل 29 قانون اساسی لزومًا  و 
كه دولت تصدی این حوزه را مستقیمًا و راسًا بر عهده بگیرد، بلكه دولت می بایست 
به صورت  امر  این  كه  كند  سیاست گذاری  و  نظارت  هدایت،  برنامه ریزی،  گونه ای  به 
كامل محقق شود. ماده 13 قانون مدیریت خدمات كشوری: امور تصدی های اجتماعی، 
فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
... نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت  ایران از طریق توسعه بخش 
شده و بانظارت و حمایت دولت ... انجام می گردد. با وجود اینكه این تكلیف در اصل 
مزبور بر دوش دولت قرار گرفته، اما چنانچه بتوان این تكلیف را به نحو كامل از طریق 
بخش غیردولتی انجام داد این امر ترجیح دارد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یكی از 
نهادهای بیمه گر، یكی از راهبردهای حمایتهای اجتماعی در قالب بیمه های اجتماعی را 
به مشموالن خود ارائه می دهد و با توجه به منابع و امكانات خود به تعهدات قانونی خود 
عمل می كند. بند )د( ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بر مشاركت 
دستگاهها و سازمانهای غیردولتی در تأمین اجتماعی و حمایتهای بیمه ای تأكید دارد و 
از دولت نیست و در هرحال دولت مسوولیت  این مشاركت به معنای رفع مسوولیت 
تأمین اجتماعی را به عهده دارد. دولت به عنوان متولی اصلی تحقق تأمین اجتماعی در 
باشد. هر  نهادهای زیرمجموعه خود داشته  از  فراتر  باید نقش مؤثرتر و  ابعاد آن  تمام 
چند كه دولت اخیراً در حوزه سالمت و حمایت غیربیمه ای تالشهایی انجام داده است، 
اما در بخش بیمه های اجتماعی ازجمله تأمین اجتماعی نواقصی مشهود است. بنابراین 
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پیشنهاد می گردد دولت در راستای اهداف كالن خود در حوزه سالمت، رفاه و تأمین 
اجتماعی و نیز تحقق منشور نوپای »حقوق شهروندی« به تعهدات خود در قبال كارگران 
و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، به طور جدی اقدام و عمل نماید، چرا كه در غیر 

این صورت این موضوع یك چالش جدی برای دولت تبدیل خواهد شد.
 طی دهه اخیر به دلیل تحوالت جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت 2. 

زیر پوشش، باال بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماریهای شغلی و عوامل مشابه، تعداد 
یافته است.  افزایش  بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به نحو چشمگیری 
همچنین اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در 
سالهای اخیر منجر به تشدید روند رشد مستمری بگیران این صندوق شده است. این 
تغییرات سبب شده كه نسبت پشتیبانی صندوق )نسبت بیمه شدگان اصلی به مستمری 
بگیران( از حدود 24 در سال 1355 به عدد 6/4 در سال 1395 برسد. مفهوم این شاخص 
بیمه  نفر حق   24 بگیر حدود  مستمری  یك  هر  ازای  به   1355 سال  در  كه  است  این 
پرداخت می كردند و در سال 1395 این تعداد به حدود 6 نفر رسیده است. از علل كاهش 
نسبت پشتیبانی در مورد سازمان تأمین اجتماعی را می توان اجرای مصوبات قانونی چون 
قوانین بازنشستگی پیش از موعد )با ارفاق 5 سال سنوات(، سخت و زیان آور، معلوالن، 
كاركنان دولت مشمول قانون كار و ... دانست. این مصوبات موجب شده كه از یك سو 
خروجیهای این سازمان )جمعیت مستمری بگیر( افزایش یافته و از جمعیت بیمه پرداز آن 
كاسته شده به طوری كه میانگین سالهای بیمه پردازی به حدود 20 سال كاهش یافته است. 
از سوی دیگر با تداوم نرخ باالی بیكاری در بخش خصوصی، رواج اشتغال پنهان و غیر 
رسمی، محدودیت قانونی بارزسی از كارگاهها و گسترش معافیتهای بیمه ای، ورودیهای 
این سازمان با محدودیت جدی مواجه شده است و در نتیجه نسبت پشتیبانی صندوق 
به شدت كاهش یافته است. این شاخص از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری 
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بگیران بدست می آید و بیانگر آن است كه به ازای هر مستمری بگیر چند بیمه شده وجود 
دارد.

نسبتًا  نحو  به  اجتماعی  تأمین  سازمان  از سوی  اجتماعی  بیمه های  كه  اگرچه  درنهایت 
مطلوبی استقرار یافته، اما انتظار بر این است كه دولت در راستای تحقق كار شایسته و آرمان 
و اهداف نظام جمهوری اسالمی و در خصوص توسعه پایدار و نیروی انسانی كارآمد همواره 
به حمایتها و تعهدات خود در حوزه بیمه عمل كند تا سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان 
یكی از اهرمهای كمكی دولت در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل افراد 
جامعه عمل نماید. هم چنین جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو سازمان بین المللی كار باید 
همواره موازین و اسناد بین المللی را مورد توجه خود قرار داده و به مقاوله نامه ها و توصیه 
نامه های سازمان ازجمله مقاوله نامه شماره 102 حداقل استانداردها و توصیه نامه شماره 202 

كف حمایت های اجتماعی ملحق شود.
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