ی کنیم
به پشتوانه اندیشه فردا را اراده م 
ترجمه میکائیل عظیمی

توســعه نظامها و برنامههای تأمیناجتماعی یکی
از مهمتریــن دســتاوردهای سیاســت اجتماعی
قرن بیســتم اســت .با وجــود این ،ارتقا و بســط
تأمیناجتماعــی کماکان در دهههــای پیش رو از
چالشهای اصلی به شمار میرود.
تأمیناجتماعی چیست؟

تأمیناجتماعــی را میتــوان به عنــوان هر گونه
برنامه حمایت اجتماعی یا ســایر تمهیدات اجباری
تعریف کرد که توســط قانون شــکل گرفته باشد؛
کــه در مواجهه با مخاطرات پیــری ،بازماندگی ،از
دست دادن توان کار ،نقص عضو ،بیکاری یا بچهدار
شــدن ،ســطحی از درآمد را برای افــراد تضمین
میکند .همچنین تأمیناجتماعی میتواند شــامل
مراقبتهای درمانی یا پیشگیرانه باشد.
تأمیناجتماعــی مطابق تعریف اتحادیه بینالمللی
تأمیناجتماعی شــامل برنامههای بیمه اجتماعی،
برنامههای حمایت اجتماعــی ،برنامههای فراگیر،
طرحهای مزایای عمر ،صندوقهای مستمری ملی
و شکلهای دیگر از جمله رویکردهای بازارگرا است
که بر اســاس قانون یا عرف کشور ،بخشی از نظام
تأمیناجتماعی کشور را تشکیل میدهند.
حقی فراگیر

نخســتین برنامههای تأمیناجتماعــی در اروپا و
در اواخــر قرن نوزدهم و بر اســاس بیمه اجتماعی
شکل گرفتند .با این وجود ،در نتیجه استقاللطلبی
و شکلگیری کشــورهای جدید پس از جنگ دوم
جهانــی در قرن بیســتم بود کــه برنامههای ملی
تأمیناجتماعی در ســطح جهان گســترده شدند.
همچنین سیاستها و مقاولهنامههای بینالمللی و
به رسمیت شناختن تأمیناجتماعی به عنوان یکی
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برنامه ریزی

چشـــم اندازسازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال :)1404
سازمانی است پایدار ،پویا ،چابک و سرآمد در پاسخگوئی با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی
و بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان.

همراهی توسعه اقتصادی و اجتماعی
از حقوق مبنایی بشر در اعالمیه جهانی حقوق بشر
( )1948باعث گسترش تأمیناجتماعی در جهان
شده اســت .در برخی از کشورها همچون آلمان و
برزیل ،تأمیناجتماعی حقی است که توسط قانون
اساسی تضمین شده اســت .امروزه ،اغلب کشورها
از نوعــی نظــام تأمیناجتماعــی برخوردارند .در
سطح جهان ،نوع رایج این برنامهها ،مستمریهای
پیری ،معلولیت و بازماندگی هســتند که در ادامه
برنامههای ارائهکننده مزایا برای حوادث ناشی از کار
و بیماریهای شغلی ،بیماری و بارداری ،کمکهای
عایلهمندی و بیکاری مطرح شدهاند.

امروزه ،اغلب کشورها از نوعی
نظام تأمیناجتماعی برخوردارند .در
سطح جهان ،نوع رایج این برنامهها،
مستمریهای پیری ،معلولیت و بازماندگی
هستند

دسترسی محدود

مطابــق برآوردهــای موجود  ،حــدود  50درصد
جمعیــت جهــان بــه برخــی از حمایــت های
تأمیناجتماعــی دسترســی دارنــد ،در حالــی
کــه تنها  20درصــد جمعیت جهان از پوشــش
مناسب تأمیناجتماعی بهرهمند هستند .بنابراین
ضرورت گسترش پوشش ،چالشــی کلیدی برای
ســازمانهای تأمیناجتماعــی در همــه مناطق
جهان است .این امر تنها زمانی محقق خواهد شد
که مسائل سیاســتی گستردهتری از قبیل ترکیب
سنی جمعیتها ،تحول در ساختار خانواده ،اثرات

جهانیسازی اقتصاد ،رشد بازارهای کار غیررسمی
و توســعههای زیســتمحیطی و اپیدمولوژیــک
مدنظر باشند.
تأمیناجتماعــی کلید توســعه اقتصادی و
اجتماعی بلندمدت است

اهمیــت اجتماعــی نظــام تأمیناجتماعی برای
جامعه امروزه به شکل گســتردهای پذیرفته شده
اســت .با این حال ،درباره اهمیت اقتصادی نظام
تأمیناجتماعی اتفاق نظر اندکی وجود دارد .صرف
نظر از این مخالفتها ،رویکردی که براســاس آن
نظامهای تأمیناجتماعی را باید به عنوان مؤلفهای
مولد در توســعه اقتصادی درک کرد ،دیدگاهی رو
به گسترش است.
وقتی درباره اهمیت اقتصادی تأمیناجتماعی بحث
میشود ،تاریخ تأمیناجتماعی در اروپا خود تجربه
خوبی است .بسیاری از کشورهای اروپایی برنامههای
تأمیناجتماعی را در اوایل فرایند توسعهشان ،پیش
از آن که ثروتمند شــوند ،به کار بستند .همچنین
تاریخ اروپا نشــان میدهد کــه اقتصادهای کارآ و
نظامهای کارای تأمیناجتماعی همدوش و همراه
هم رشــد میکنند و نظامهــای تأمیناجتماعی
مانعی برای رشد اقتصادی نیستند .واضح است که
همه کشــورها باید نظامهای تأمیناجتماعی خود
را مطابق با نیازهای اجتماعی-اقتصادی و شــرایط
خاص خود بسط دهند .با این حال بر مبنای تجربه
کشورهای اروپایی ،یک پیام روشن برای کشورهای
در حال توسعه وجود دارد :نظامهای تأمیناجتماعی
کارا و مؤثر ،امری کلیدی برای توســعه اجتماعی و
اقتصادی بلندمدت هستند.
منبع:
Source: http: //www. issa. int/topics/
understanding/introduction
(به نقل از سایت ایسا)

از برنامه راهبردی چه خبر؟
در ادامه فرایند برنامهریزی در ســازمان ،سیونهمین
جلسه شورای عالی برنامهریزی راهبردی در روز شنبه
 1394 /2/5با دستور کار «بررسی طرح تکمیل و اجرای
آزمایشی طرح ســاختار نوین ارائه خدمات در شعب»
برگزار شد .این جلسه با ذکر این که آسیبشناسی کار
نشان میدهد خدماتگیرندگان و کارمندان ارائهدهنده
خدمات هر دو از امور ناراضیهستند و شاید ریشه این
نارضایتــی به شــیوه و نحوه ارائ ه خدمــات و تفکیک
بیش از حد کارها در شعب برگردد ،آغاز شد .در ادامه
اصالح نحوه ارائه خدمات از طریق اصالح مسیر انجام
فعالیتها ،فرآیندها ،اصالح موردی برخی بخشنامهها،
دســتورالعملها ،ســاختار ســازمانی و ردیفهــای
تشکیالتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت .همچنین
زمینۀ ارزیابی سیســتمی از عملکرد کارکنان نیز برای
چابکی سازمانی ،افزایش رضایت کارکنان و مخاطبان
و ...مطرح شد .در نهایت نیز با تصویب طرح مقرر شد
بقیه مباحث به تفصیل با مشــارکت تمامی بخشهای
مربوطه تدوین شود.
همچنین جلس ه کمیت ه برنامهریزی فنآوری اطالعات
( )ITبه ریاســت ملکوندفرد ،مشــاور مدیرعامل و با
حضــور اعضای دبیرخانه شــورای عالــی برنامهریزی
راهبردی در روز یکشنبه  1394/2/6با موضوع تدوین
برنامههــای عملیاتــی مرتبط با راهبردهای بخشــی

کــه به تصویب شــورای عالی برنامهریــزی راهبردی
رســیده بود ،در محل ســالن دفتر راهبری سیستمها
برگزار شــد .پس از طرح مباحــث مربوطه و بحث و
گفتوگو در ایــن زمینه ،مقرر شــد کارگروهی ذیل
کمیته برنامهریزی فنآوری اطالعات ( )ITتشــکیل
شود تا با توجه به  ،swotاهداف و راهبردهای بخشی
مصوب ،پیشنهادهای اولیه ای را برای طرح در جلسه
آینده کمیته مذکور ارائه دهد .در این راســتا جلســه
کارشناسان کمیته برنامهریزی فنآوری اطالعات ()IT
در روز سهشنبه  1394/2/8در محل دبیرخانه شورای
عالی برنامهریزی راهبردی برگزار شد .در این جلسه با
توجه به تصمیمات اتخاذ شــده در کمیته برنامهریزی
فنآوری اطالعــات ( )ITبرنامه عملیاتی برای راهبرد
نخســت بخش فنآوری اطالعات ( )ITتدوین شد .در
پایان نیز با توجه به اهمیت ســرعت بخشی به تدوین
برنامههای عملیاتی مقرر شــد که جلسات آتی در بازه
زمانی فشردهتر برگزار شود.
در راستای اجتماعیسازی برنامه راهبردی در سازمان
تأمین اجتماعی دو نشســت هم اندیشی و ترویجی در
قالب دورههای آموزشی برنامهریزی راهبردی ستاد در
روز یکشــنبه 1394/2/13و چهارشنبه 1394/2/16
به ترتیب در مجتمع فرهنگی و رفاهی شــمس آباد و
باشگاه بانک رفاه توسط اداره کل آموزش و پژوهش و

با همکاری دبیرخانه شورای عالی برنامهریزی راهبردی
برگزار شد .در این نشستها که مدیران کل ،معاونان،
روســای گروه و ادارات شاغل در ستاد مرکزی شرکت
داشتند« ،فرآیند و روششناسی تدوین برنام ه راهبردی
ســازمان»« ،تشــریح ارکان کالن برنامه راهبردی»و
«روششناســی برنامهریزی عملیاتی» بــا رویکردی
مشارکتی به بحث گذاشته شد.
جلســه کمیته فنآوری اطالعات ( )ITروز دوشــنبه
 1394/2/14با دستور کار تدوین برنامههای عملیاتی
برگزار شــد .در این راســتا ،برنامههای عملیاتی ذیل
راهبرد توســعه سیســتمهای اطالعاتی سازمان طرح
شــد که پس از بررسی رویکردهای ویژه و بایسته در
تدوین برنامه عملیاتی ،تعدادی از برنامههای عملیاتی
مشــخص و باقی مباحث به جلسه هفته آینده موکول
شــد .همچنین جلســه کمیته برنامهریزی حقوقی و
امور مجلس روز سهشــنبه  1394/2/15با دستور کار
تدوین برنامه عملیاتی برای راهبردهای سهگانه مصوب
حوزه حقوقی و امور مجلس تشکیل شد .در این جلسه
برنامههای عملیاتی با نگاه ویژه به لزوم تغییر در فضای
بیرونی ســازمان از منظر قانون و مقررات و همچنین
دانش حقوقی ،بسط ،تعمیق و ضابطهمند کردن ارتباط
با مراجع حاکمیتی از طریق طرح مباحث مختلف و با
رویکرد فعال و اثرگذار ،تدوین شد.
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واژگان برنامه راهبردی

سهجانبهگرایی
یاسر باقری

دبیرخانه شورایعالی برنامهریزی راهبردی

ســهجانبهگرایی ،یکــی از مهمتریــن شــکلهای
«گفتوگــوی اجتماعی» و یکی از اصــول پایهای و
ارزشهــای بنیادین ســازمان بینالمللی کار اســت.
ســهجانبهگرایی را میتــوان به مثابــه «تعامل میان
دولــت ،کارفرمایان و کارگــران (ازطریق نمایندگان
آنها) بهعنوان شــرکای برابر و مستقل بهمنظور یافتن
راهحلهایــی برای مســائل مرتبط بــا موضوعهای
مشترک» تعریف کرد .به عبارت دیگر ،سهجانبهگرایی
به مفهــوم درگیرشــدن ســازمانهای کارفرمایی و
کارگــری ،همراه با دولــت در جایگاه برابــر ،در امر
تصمیمسازی است.

این به معنای آن نیست که سازمانهای کارفرمایی و
کارگری و دولت به طور منظم باید به تعداد مســاوی
نماینده داشــته باشند ،بلکه مســتلزم این است که
دیدگاه هر یــک از طرفها بهطور برابر مورد مالحظه
قرارگیرد .عــاوه بر این ،ســهجانبهگرایی بهمعنای
همسانی مسئولیتهای این سه بخش نیست ،بلکه هر
یک از طرفها نقش و کارکرد شفاف خود را داراست.
درواقع نخستین سند مهم در مورد «سهجانبهگرایی»،
کنوانســیون  144سازمان بینالمللی کار است که در
ســال  1976تصویب و ابالغ شد .در این کنوانسیون،
اســتانداردهای بینالمللــی کار در مــورد شــورای
سهجانبه طرح شده اســت .کنوانسیون شماره ،144
به تصویب  128دولت عضو رسیده است .در بسیاری
از کشــورها سبب شــکلگیری گفتوگوی اجتماعی
موفقی در محدودهای فراتر از آنچه که در کنوانسیون
آمده ،شده اســت .این موضوع نشان دهنده ظرفیت
بالقــوه باالی آن در تقویــت گفتوگوی اجتماعی در
سطح ملی اســت هدف کنوانسیون مذکور« ،ارتقای
سهجانبهگرایی و گفتوگوی اجتماعی در سطح ملی
از طریق اطمینانســازی از مشــارکت سازمانهای
کارگــری و کارفرمایی در همة ســطوح فعالیتهای
مبتنی بر استانداردهای سازمان بینالمللی کار است».
بر این اســاس ،بیانیه عدالت اجتماعی ،کنوانســیون
 144را بهعنوان یکی از مهمترین اســتانداردهای کار
از دیدگاه حاکمیتی میداند .در اسناد مختلف سازمان
بینالمللی کار بر سهجانبهگرایی تأکید شده است ،به
طوری که گزارش ششم این سازمان در سال  2013با
عنوان «گفتوگوی اجتماعی»آمده است :گفتوگوی
اجتماعی «ســه جانبه» برای روابط صنعتی هماهنگ
و رشــد اقتصادی مســتحکم در جوامع با پیچیدگی
روزافزون ،امری حیاتی اســت .اغلب از آن برای انجام
دادن کارکردهای کلیدی ایجاد توافق ،ارتقای انصاف و
حفظ انسجام اجتماعی استفاده میشود ،در حالی که
سیاســتهای اجتماعی و اقتصادی را طراحی و پیاده
میکند؛ سیاســتهایی که میتواند با ســایر سطوح
گفتوگــوی اجتماعی ،بهویــژه ،چانهزنی جمعی در
سطوح سرمایهگذاری و بخشی همراه شود.
ادامه دارد

