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تازه های تامین اجتماعی

شماره هشتاد وچهارم99/3/ 13
اخبار و اطالعات اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ( )ISSAدر سه ماهه اول 0202

با آغاز دوره سه سالهی جدید ( )2222-2222اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا) ،پوشش تأممین اجتمأاعی مماأا،ی ،تأممین ،یازمأای تأممین اجتمأاعی
سالمندان ،مدیریت تممین اجتماعی در بستر تحوالت سریع فناوری و افزایش ا،تظارات عمومی را به عنوان چهار موضوع در اولویت خود اعالم کرد.
کمیسیون فنی پژومش و بررسی سیاست مای تامین اجتماعی ایسا گزارش پژومشی با عنوان "تغییر مامیأت کأار و پوشأش باز،شسأتای عمأومی :شأوامدی از
ایاالت متحده و اروپا" را منتشر کرد که در آن به بررسی اقتصاد گیگ(کار غیراستا،دارد) و چاو،ای تمثیر آن بر پوشش باز،شستای در آلمان ،ا،الستان و ایأاالت
متحده می پردازد .اقتصاد گیگ()Gig Economyبه بخشی از بازار کار اشاره میکند که بر شغلمای موقت و قراردادمای کوتاهمدت و عمل بر پایأه بسأترمای
فنآوری متمرکز است .در این اقتصاد ،کارکنان دارای اشتغال ثابت(کار استا،دارد) ،یستند ،بلکه به عنوان پیمانکاران خوداشتغال و موقتی کار مأیکننأد، .تأای
پژومش بیا،ار آن است علیرغم رشد فزاینده اقتصاد گیگ ،حتی در کشورمایی که الزامات قا،و،ی و طرح مای حمایت از حقوق اجتماعی و باز،شستای کأارگران
گیگ فرامم شده است ،ک ارکنان شاغل در این بازار کار ،سبت به افراد با مشاغل استا،دارد با چالش مائی ازجمله دریافت دستمزد کم ،احتمال بیشتر اظهار درآمد
کمتر و حقوق باز،شستای پائین که آ،ها در معرض خطر مالی بیشتر در دوران باز،شستای قرار می دمد و این امأر بأه یأگ ،ارا،أی عمأده در ایأاالت متحأده و
ا،الیس و آلمان تبدیل شده است.
کارگاه ،وآوری استفاده از ابرداده ما در ،ظام سالمت با ممکاری شبکه اروپایی ایسا و ا،جمن ملی صندوق مای مقرری بیمه سالمت آلمان در برلین در تاریخ -22
 22ژا،ویه  2222برگزار شد .در این رویداد شرکت کنندگان ،تجربیات خود در خصوص ج مع آوری ،تجزیه و تحلیل و استفاده از ابرداده ما در بخأش سأالمت و
مزایای آن برای سازمان مای تامین اجتماعی را به اشتراک گذاشتند .سوابق الکترو،یکی سالمت ،به ممراه داده مای مراکز درما،ی و بیمه مای سالمت ،مجموعه
گسترده ای از داده ما را ارائه می کنند که می توا،د بر ای پیشایری و ارتقاء سالمت عمومی ،تحقیقات و آگاه سازی بیماران از وضعیت سالمتی خود، ،ظأارت بأر
استفاده و اثرات دارومای خاص و رمایری تقلب و سوء استفاده به روشی مدفمند مورد استفاده قرار گیرد .این کنفرا،س بر اممیأت کیفیأت داده مأا و ضأرورت
مالحظات اخالقی ممراه با اقدامات امنیتی و حفظ حریم خصوصی برای ایجاد اعتماد در بین ذینفعان تاکید شأد .در 02ژا،ویأه  02( 2222بهمأن  ،)0032طأی
مراسمی در سووا ،پایتخت فیجی ،دفتر کا،و،ی کشورمای حوزه اقیا،وس آرام عضو ایسا با حضور رئیس ایسا ،پروفسور یوآخیم بروئر رسأما افتتأاح شأد .صأندوق
احتیاط ملی فیجی به عنوان میزبان این دفتر ،از فعالیت مای ایسا در این منطقه حمایت می کند.
در طول برگزاری مفته جها،ی حمایت از تامین اجتماعی توسط سازمان بین المللی کار ،سند تعهدات وزرای کشورمای بریکس(برزیل ،فدراسیون روسأیه ،منأد،
چین و آفریقای جنوبی) برای حمایت از پوشش اجتماعی پایدار و مماا،ی تصویب شد .این سند مهم از توسعه تممین اجتماعی در کشورمای بریکس که بیش از
 02درصد جمعیت جهان را تشکیل می دمند ،پشتیبا،ی می کند .ا،جام اقدامات مناسب جهت ارتقاء بیمه مای اجتماعی و اشتغال رسمی برای تضمین حمایأت
اجتماعی جها،یِ باکفایت و پایدار" " ،ا،جام اقدامات الزم برای ا،تقال مزایای تممین اجتماعی از طریق ا،عقاد قراردادمای تممین اجتماعی در کشورمای بأریکس"،
"تروی و اجرای طرح تممین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه و غیر حق بیمه ای برای دستیابی به دامنه پوشش تممین اجتمأاعی پایأدار بأرای مماأان" و " اتخأاذ
تدابیر الزم برای ایجاد ،ظام مای تممین اجتماعی فراگیر با رعایت استا،داردمای سازمان بین المللی کار در حوزه تامین اجتماعی از جمله مقاوله ،امه شماره 022
و توصیه ،امه شماره  222و ممچنین بکارگیری رمنمود مای ایسا در مدیریت تممین اجتماعی " از جمله ،کات اصلی این سند به شمار می رو،د.

پیام دبیر کل

در آغاز دوره سه سالهی جدید  ، 2222-2222اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی امداف بلندپروازا،ه ای را جهت
تقویت پاسخاویی به اعضا و ارزش عملی محصوالت و خدمات خود تعیین کرده است .در تالش برای تمثیرگذاری
بر اعضا ،این اتحادیه چهار موضوع را در اولویت خود قرار داده است .این اولویت ما مبتنی بر داده مای حاصل از
سازمان مای عضو ایسا، ،تای عملیات کلیدی ایسا بر روی ده چالش تممین اجتماعی و ممینطور ،تای حاصل از
آن در سال  2203می باشند.
در راستای تعهدات ایسا ،اولویت اصلی ما کار و تمرکز بر روی آیندهی مدیریت تممین اجتماعی در زمینه تحوالت
سریع فناوری و افزایش ا،تظارات عمومی خوامد بود .عالوه بر این ،با توجه به امداف بلندپروازا،ه بین المللی
پوشش مماا،ی تا سال  ،2202تمرکز دیرینه خود بر پوشش تممین اجتماعی را ادامه خوامیم داد .برای تحقق این
عمل، ،ااه خود را به گو،ه ای وسیع تری خوامیم کرد تا ،ه تنها از گسترش پوشش پشتیبا،ی کنیم بلکه جهت
تحقق آن با توجه به تحوالت مداوم و ژرف بازار کار به راه حل مایی ،یز دست یابیم .موضوع سوم شامل تممین
،یازمای تممین اجتماعی سالمندان با تمکید ویژه بر ،یاز فزاینده آ،ها به مزایای ،قدی و خدمات خوامد بود .در
،هایت ،با توجه به افزایش ،ابرابری ما در بسیاری از جوامع ،ایسا تالش خوامد کرد تا ،قش منحصر به فرد و حیاتی
که تممین اجتماعی می توا،د برای حمایت از ا،سجام اجتماعی و رشد فراگیر ایفا کند را ،شان دمد.
با تکیه بر این اولویت ما و خدمات تقویت شده ،امیدواریم که مم به ا،تظارات شما پاسخ دمیم و مم در توسعه
فراگیر تممین اجتماعی مؤثر باشیم .بار دیار کمیسیون مای فنی و دفاتر منطقه ای ما ،قش مهمی در
توا،مندسازی ایسا برای اجرای موفقیت آمیز فعالیت مایمان ایفا خوامند کرد .عالوه بر این ،ما روی شما ،به عنوان
اعضای جامعه منحصر به فرد جامعه جها،ی تممین اجتماعی حساب می کنیم تا دا،ش خود را به اشتراک باذارید،
از ممتایان خود در رویدادما استقبال کرده و در شبکه ما و پروژه مای مختلف ما ممکاری کنید .از تعهد شما در
ایسا در طول سه سال  2222-2222سپاسازارم.
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عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی ممکن نیست
 03فوریه  02( 2222بهمن )0032

با گرامیداشت روز جها،ی عدالت اجتماعی در  22فوریه (اول اسفند  ،)0032سازمان ملل متحد به ما یادآوری
می کند که "عدالت اجتماعی یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز و رفاه در داخل کشور ها و ما

بین ملتها است ".در این ،قطه ی حساس ،جامعه جها،ی یگ صدا اعالم می کند که اکنون زمان تمرکز بر
تممین حمایت اجتماعی مماا،ی تا سال  2202است.
تممین اجتماعی یگ حق بنیادین است .اسناد بین المللی حقوق بشر مبنای قا،و،ی دستیابی به این حق را،
مما،او،ه که در اعالمیه جها،ی حقوق بشر  ،0302میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرمنای،0311
و سایر اسناد حقوق بشرکه تحت ،ظارت سازمان ملل متحد تصویب شده ا،د ،تعریف می کنند.
به مناسبت روز جها،ی عدالت اجتماعی سازمان ملل ،دبیرکل ایسا جناب آقای مارسلو ابی رامیا کایتا،و 0بیان
داشت" :مجددا تمکید می شود که بدون تامین اجتماعی عدالت اجتماعی وجود ،دارد .در ممین راستا ،موضع
اتحادیه بین المللی تممین اجتماعی با بیش از  022سازمان عضو در بیش از  052کشور جهان کامال واضح است".
حمایت از تحقق حق قا،و،ی تممین اجتماعی از تعدادی از کنوا،سیون ما و توصیه مای سازمان بین المللی کار
،اشی می شود .این در حالی است که دستورالعمل مای ایسا در مورد مدیریت تممین اجتماعی کمگ شایا،ی به
مدایت روزا،ه عملی خدمات و مزایای تممین اجتماعی می کند.
این مسئولیت بر شا،ه سیاست گذاران و مدیران تممین اجتماعی است که صرف ،ظر از جنسیت ،سن، ،ژاد،
قومیت ،مذمب ،فرمنگ و یا معلولیت ،به حق اساسی ممه افراد در تممین اجتماعی تحقق بخشند .مؤسسات
توا،مند و مدرن تممین اجتماعی و سازما،های عضو ایسا کلید اصلی اجرای این طرح مستند .روز جها،ی عدالت
اجتماعی فراخوا،ی ضروری برای کلیه افراد مسئول بر،امه مای تممین اجتماعی ملی است تا متعهد شو،د که سهم
اساسی خود در تحقق عدالت اجتماعی جها،ی را ایفا کنند.

1.Marcelo Abi -Ramia Caetano
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چالش جهانی
برای اکثریت جمعیت جهان ،تضمین دسترسی مؤثر جها،ی به یگ سبد حداقلی مالی ،مزایای قا،و،ی و مراقبت
مای مناسب بهداشتی و درما،ی ممچنان ،اموفق بوده است .یکی از تعهدات جامعه جها،ی که از امداف توسعه
پایدار سازمان ملل ،یز مست ،تالش برای دستیابی به حمایت اجتماعی مماا،ی تا سال  2202است.
،ظام مای تممین اجتماعی ملی چاو،ه می توا،ند در دستیابی به مدف وسیع تر عدالت اجتماعی جها،ی سهیم
باشند؟ برای ،ظام مای تممین اجتماعی ،تحقق عدالت اجتماعی در ابتدا به معنای ،وآوری در طراحی ،هادی،
امداف سیاست گذاری و تممین اعتبار سیاست مای اجتماعی در پاسخ به تحوالت مهم اجتماعی ،اقتصادی،
جمعیتی و بازار کار است، .کته مهم این است که اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در این فرآیند از سیاست -
گذاران و سازمان مای تممین اجتماعی حمایت می کند و در مجموعه ای از گزارش مای اخیر ،رویکردمای
خالقا،ه ای را برای پاسخاویی به ده چالش کلیدی جها،ی تممین اجتماعی گردآوری کرده است .مهمتر اینکه
ابزارما و خدمات حرفه ای ارائه شده توسط مرکز تعالی ایسا در کمگ به پیشرفت مای اداری و ممچنین کامش
،اکارآمدی ،قش مدایت کننده ای را ایفا می کند.
برای ادامه این رو،د مثبت و ممرامی و تقویت امنیت اقتصادی که عرفا با مزایای تممین اجتماعی ارائه می شود،
سایر اشکال حمایت و دسترسی مماا،ی به مراقبت مای بهداشتی و درما،ی کافی و ممچنین ارتقاء پیشایری،
توا،بخشی و اشتغال زایی و ارتباط با آموزش ،یز از اممیت کمتری برخوردار ،یستند.
با چنین دیدگامی مسیری گسترده جهت تحقق حق بشر در تممین اجتماعی فراگیر و در ،تیجه عدالت اجتماعی
برای ممه مموار شده است.
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تغییر ماهیت کار و پوشش بازنشستگی عمومی
 22فوریه  0( 2222اسفند )0032

آیا خود اشتغالی در ،تیجه فقر در سالمندی حاصل می شود؟ یکی گزارشات جدید تحوالت را در قالب اشکال
جدید کار و پیامدمای مشارکت و مزایای باز،شستای بررسی می کند .این گزارش به این ،تیجه می رسد که
اشکال جایازین کار لزوما از پوشش تممین اجتماعی و مستمری باز،شستای مستثنی ،یستند ،اما خطر بزرگتر کم
بودن میزان مزایای باز،شستای متعلقه است.
در سالهای اخیر توجه زیادی به " اقتصاد گیگ "2شده است که مشخصه آن قراردادمای کوتاه مدت ،خود
اشتغالی و کارمای آزاد است .پژومشی با عنوان "تغییر مامیت کار و پوشش باز،شستای عمومی :شوامدی از
ایاالت متحده و اروپا" که توسط کمیسیون فنی پژومش و بررسی سیاست مای تامین اجتماعی اتحادیه بین
المللی تممین اجتماعی منتشر شده است ،به بررسی افزایش کار غیر استا،دارد و چاو،ای تمثیر آن بر پوشش
باز،شستای در آلمان ،ا،الستان و ایاالت متحده می پردازد .این سه کشور ،ظام مای باز،شستای بسیار
متفاوتی دار،د اما از لحاظ واکنش بلند مدت به رشد خود اشتغالی با چالش مای مشابهی روبرو مستند.
آقای کارل امرسون ،معاون سازمان مطالعات مالی در ا،الستان با ارائه گزارشی در اجالس جها،ی تممین اجتماعی
در بروکسل در اکتبر سال  ،2203تمکید کرد" :احتمال اینکه یگ فرد خویش فرمای باز،شسته در آلمان باوید
که دچار مشکالت مالی است ٪22 ،بیش از آ،ست که یگ کارمند باز،شسته چنین چیزی را اظهار کند .ممچنین
در ا،الیس و ایاالت متحده سطح اضطراب مالی در بین باز،شستاان خویش فرما ،سبت به جمعیت شاغل ،باالتر
است" .
توسعه ترتیبات کار جایگزین
ترتیبات کار جایازین که به طور گسترده ای تعریف شده ،شامل روش مای مختلف مبادله کار با دستمزد ،از
جمله کار به عنوان پیما،کار مستقل ،کارگر آماده به کار ،به عنوان کارمند یگ آژا،س اشتغال موقت ،به عنوان
کارگر مشروط و یا به عنوان یگ خویش فرما میشود .با وجود چنین عناوینی ،این گزارش ،تیجه می گیرد که
تغییرات واقعی در فراگیری کار غیر استا،دارد تا به امروز ،سبتا کم بوده است .این بدان معنا ،یست که این موضوع
.Gig economy
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کم اممیت است .به عنوان مثال در ا،الستان 02 ،درصد از بازار کار مبتنی بر خود اشتغالی و اشکال مختلف
اشتغال موقت است.
ترتیبات کار جایازین می توا،د مزیت مای زیادی ممچون ا،عطاف پذیری و ممچنین مزایای مالیاتی و قا،و،ی را
به ممراه آورد .از طرف دیار ،افرادی که خویش فرما مستند ممکن است شرایط کاری بسیار ،امطلوب داشته ،با
کامش دسترسی به حمایت مای اجتماعی ما،ند بر،امه مای باز،شستای که از طریق اشتغال سنتی ارائه می شود،
روبرو شو،د.
به عنوان مثال در آمریکا ،کسا،ی که به روشهای غیرسنتی کار می کنند ،می توا،ند حق بیمه تممین اجتماعی
خود را بپرداز،د و با پرداخت حق بیمه ،حائز شرایط دریافت مزایا می شو،د ،اما به طور متوسط درآمد آ،ها
پایین تر و بی ثبات تر است و ،سبت به افراد با مشاغل استا،دارد بیشتر احتمال دارد که درآمدشان کمتر گزارش
شود .در اشتغال استا،دارد براساس ،ظام باز،شستای ا،الستان ،خویشفرمایان حق دریافت مزایایی تقریبا مشابه
کارکنان شاغل را دار،د اما میزان این مزایا به سطح و توزیع درآمد حاصل از اشتغالشان کامال وابسته مستند و در
حال حاضر تقریباُ  22درصد از خویشفرمایان واجد شرایط باز،شستای ،یستند .در ،ظام باز،شستای آلمان که
قدیمی ترین ،ظام رسمی باز،شستای در جهان است ،خویشفرمایان تحت پوشش "الیه" اصلی ،ظام باز،شستای
عمومی ،یستند ،اگرچه این امکان برای آ،ان وجود دارد که بطور اختیاری حق بیمه خود را پرداخت ،مایند.
حتی اگر کار غیراستا،دارد بتوا،د دسترسی به بر،امه مای حمایت از حقوق اجتماعی و باز،شستای را فرامم کند
باز ممکن است سطح مزایای باز،شستای کمتر از کارکنان سنتی باشد .از بین کشورمایی که مورد مطالعه قرار
گرفته ا،د ،این ،ارا،ی در آلمان بیشتر است ،جایی که به طور سنتی الزامی برای خود اشتغالی و کارمای کوچگ
جهت مشارکت در سیستم باز،شستای ،داشته ا،د .در ایاالت متحده و ا،الیس مم این ،ارا،ی وجود دارد که اظهار
کمتر درآمد باعث کامش مزایای باز،شستای ،سبت به کارکنان سنتی شود.
اگرچه رشد کار جایازین تا به امروز به ا،دازهی پیش بینی شده چشمایر ،بوده است ،اما تشخیص رو،دمای آینده
دشوارتر به ،ظر میرسد .این ،ارا،ی وجود دارد که کارگرا،ی که به چنین کاری مشغول مستند ،به ویژه در بیشتر
دوره کاری خود ،کمتر از مزایای باز،شستای برخوردار خوامند شد .براساس این گزارش ،خویش فرمایان در
ا،الستان ،ایاالت متحده و آلمان دارایی مای مالی بیشتری را ،سبت به درآمد جمع می کنند که شاید به عنوان
ابزاری برای جبران کمبودمای دوران باز،شستای باشد، .ارا،ی مهم این است که کامش حقوق باز،شستای
افرادی که مشغول ا،جام کارمای جایازین مستند را در معرض خطر مالی بیشتر در دوران باز،شستای قرار دمد.
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کارگاه نوآوری شبکه اروپایی ایسا :استفاده از ابرداده ها در
بخش سالمت

شبکه اروپایی ایسا به دعوت از ا،جمن ملی صندوق مای مقرری بیمه سالمت آلمان  0کارگاه ،وآوری استفاده از ابر
داده ما در کنفرا،س سالمت برلین 0در تاریخ  22-22ژا،ویه  2222سازما،دمی کرد.
این رویداد  05شرکت کننده از  00کشور و ، 02هاد عضو و ممچنین ،مایندگان سازمان مای بین المللی و علمی
را در یگ محیط تعاملی گردمم آورد تا تجربیات خود در مورد جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و استفاده از داده مای
بزرگ در بخش سالمت و پتا،سیل مایی که برای سازمان مای تامین اجتماعی دار،د را به اشتراک باذار،د.
سوابق الکترو،یکی سالمت ،به ممراه داده مای مراکز درما،ی و بیمه مای سالمت و داده مایی که به طور بالقوه از
دستااه مای موشمند تهیه شده ا،د ،مجموعه گسترده ای از داده ما را ارائه می کنند که می توا،د برای ارتقاء
سالمت عمومی ،تحقیقات و پیشایری مورد استفاده قرار گیرد .ممچنین ،سوابق الکترو،یکی می توا،د بیماران را
در مورد سالمتی خود آگاه سازد ،بر استفاده و اثرات دارومای خاص ،ظارت کند و رمایری تقلب و سوء استفاده را
به روشی مدفمند تر بهبود بخشد.
برای کسب اطمینان از ،تای مورد ا،تظار ،کیفیت داده ما از اممیت زیادی برخوردار است و این امر ضرورت
مالحظات اخالقی ممراه با اقدامات امنیتی و حفظ حریم خصوصی قوی برای ایجاد اعتماد در بین مردم را
دوچندان می ،ماید.

GKV-Spitzenverband
Health Berlin
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تقویت حضور ایسا در حوزه ی اقیانوس آرام
 00فوریه  22( 2222بهمن )0032
در  02ژا،ویه سال  02( 2222بهمن  ،)0032طی مراسمی رسمی در
سووا ،پایتخت فیجی ،افتتاح رسمی دفتر کا،و،ی کشورمای جزایر
اقیا،وس آرام عضو اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی اعالم شد.
صندوق احتیاط ملی فیجی 5به عنوان میزبان این دفتر ،از فعالیت مای ایسا در این منطقه حمایت می کند.
برای اولین بار در طول  30سال قدمت اتحادیه ایسا ،دفاتر منطقه ای کامال متناسب ،یازما و اولویت مای خاص
کشورمای جزایر اقیا،وس آرام از ،ظر توسعه تعالی در مدیریت تممین اجتماعی ایجاد شده است .این دفتر کا،و،ی
در چنین منطقه ی وسیعی، ،قش مهمی در ممکاری و ارائه خدمات به سازمان مای عضو ایسا و سایر موسسات
تممین اجتماعی ممکار آ،ها در  01کشور :استرالیا ،جزایر کوک ،فیجی ،کیریباتی ،جزایر مارشال ،میکرونزی،

نائورو ،نیوزلند ،پاالئو ،پاپوا گینه نو ،ساموآ ،جزایر سلیمان ،تونگا ،تووالو و وناتو ایفا خوامد کرد.
رئیس ایسا ،پروفسور یوآخیم بروئر  ،1مفتخر شد که در افتتاح رسمی دفتر کا،و،ی شرکت کند و فرصتی پیش آمد
تا با ذینفعان اصلی این منطقه دیدار و گفتاو کند و چنین اظهار داشت" :از اینکه صندوق احتیاط ملی فیجی
تمایل دارد که چشم و گوش و بازوی اجرایی ایسا در اقیا،وس آرام باشد ،بسیار سپاسازاریم .با بهره گیری از این
دفتر کا،و،ی در فیجی، ،هادمای تممین اجتماعی در منطقه به دا،ش ،ظرفیت سازی و سایر خدمات ایسا دسترسی
بهتری خوامند داشت".
در این مراسم افتتاحیه ،خا،م ماکرتا کنروته ، 2دبیر دائم اقتصاد فیجی ،تمکید کرد که جایی بهتر از صندوق
احتیاط ملی فیجی از ،ظر تعهد به بهبود پوشش تممین اجتماعی ،پیشرفت در تعالی اداری و شناخت ارزش
یادگیری از یکدیار ،برای دفتر کا،و،ی ایسا وجود ،دارد .آقای بروئر ممچنین با آقای یاوجی کروی ، 2مدیرعامل
صندوق احتیاط ملی فیجی و خا،م وو،یواکا 3وزیر امور ز،ان ،کودکان و مبارزه با فقر ،یز گفتاو کرد .کا،ون
گفتاومای اخیر بیشتر بر ابتکار عمل برای پیشبرد برابری جنسیتی در تممین اجتماعی در راستای امداف توسعه
پایدار سازمان ملل متمرکز شده است .این دو ممچنین در مورد تحوالت و چالش مای عینی فیجی ،از جمله
اثرات گردباد وینستون در سال  2201که آزمایش بزرگی برای ،ظام تممین اجتماعی این کشور بود گفتاو کرد،د.
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پیش از رسیدن به فیجی ،رئیس ایسا آقای بروئر دیداری از ساموآ داشت و با ،خست وزیر آن کشور آقای سوسوگا
توایالپا ،02وزیر دارایی آقای سیلی اپا تووتی 00و ممچنین مدیرعامل صندوق احتیاط ملی ساموآ ،02آقای پائولی
پر،س سهرن 00و اعضای میئت مدیره صندوق احتیاط ملی ساموآ مالقات کرد .این جلسات تحوالت چشمایری
در تممین اجتماعی ساموآ طی دمهمای اخیر را ،شان داد .این کشور برای ایجاد رویکرد خاص خود ،رویکردمای
سنتی و متمرکز را با بر،امه مای مدرن با موفقیت تلفیق کرده است.

به شبکه ارتباطات ایسا بپیوندید!

شبکه ارتباطات ایسا ،شبکه ای است برای متخصصان تممین اجتماعی که مسئول ارتباطات در سازمان مای عضو
ایسا مستند .مدف از این شبکه تقویت تالشهای مشترک در جهت ارتقاء ارزش تممین اجتماعی و کار مؤسسات
تممین اجتماعی در سراسر جهان است .در مجمع جها،ی تممین اجتماعی سال  ،2203شبکه ارتباطات ایسا با به
اشتراک گذاشتن گزارشهایی در خصوص چاو،ای حمایت تممین اجتماعی از مردم در د،یای در حال تغییر ،در
پویش #protectingyou2019 campaignمشارکت کرد .ایسا از اعضا بیشتری دعوت می کند تا به
شبکه ارتباطات ایسا بپیو،د،د .برای پیوستن به این پویش ،لطفا با رئیس ارتباطات ایسا ،آقای سیاوه بیورستاد
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به ،شا،ی پست الکترو،یگ  bjorstad@ilo.orgتماس بایرید.
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تعهد بریکس در هفته جهانی حمایت از تامین اجتماعی
، 22وامبر  1( 2203آذر )0032

،قطه عطف مهم در توسعه ممکاری مای تممین اجتماعی بین کشورمای
بریکس (برزیل  ،فدراسیون روسیه ،مند ،چین و آفریقای جنوبی) ،تصویب تعهد وزارتی 01بریکس به حمایت از
پوشش اجتماعی پایدار و مماا،ی ،در مفته جها،ی حمایت از تامین اجتماعی بود که توسط سازمان بین المللی
کار 02برگزار شد .ممکاری بریکس توسط اتحادیه بین المللی تممین اجتماعی و سازمان بین المللی کار پشتیبا،ی
می شود.
این تعهد مشترک توسط آقای لئو،اردو رولیم  ،دبیر تممین اجتماعی برزیل ،به ،مایندگی از کشورمای بریکس
در کنفرا،س سطح باالی دستیابی به امداف بند 0.0توسعه پایدار

و حمایت اجتماعی مماا،ی در زمینه آینده

ی کار که در ژ،و سوئیس ،در تاریخ ، 21-25وامبر  5-0( 2203آذر  )0032برگزار شد ،اعالم گردید.
دبیر کل ایسا ،آقای مارسلو ابی -رامیا کایتا،و گفت" :می خوامم از این فرصت استفاده کنم تا از مقامات تممین
اجتماعی بریکس ،رمبری سازمان بین المللی کار و ،مایندگان رابط ارتباطات مجازی 22بریکس بخاطر ،قش
مهمی که در این رویداد تاریخی و ممچنین صدمین سال فعالیت سازمان بین المللی کار دار،د تشکر کنم".
این سند مهم از توسعه تممین اجتماعی در کشورمای بریکس که بیش از  02درصد جمعیت جهان را ،مایندگی
می کنند ،پشتیبا،ی می کند .مباحث اصلی مطروحه در اعالمیه مای وزرای کار کشورمای بریکس از سال 2205
تا  2203مورد تاکید قرار گرفتند.
،کات اصلی این تعهد عبارتند از:
 ا،جام اقدامات مناسب جهت ارتقاء بیشتر بیمه مای اجتماعی و اشتغال رسمی که پایه مای تضمیندستیابی به حمایت اجتماعی جها،ی ،کافی و پایدار،د.
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 - 2تروی و اجرای مر دو ،وع طرح تممین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه و غیر حق بیمه ای( غیر مشارکتی)
به منظور دستیابی به پوشش پایدار تامین اجتماعی مماا،ی.
 - 3اتخاذ اقدامات الزم جهت تقویت قابلیت ا،تقال بین المللی مزایای تممین اجتماعی از طریق ا،عقاد
قراردادمای تممین اجتماعی ما بین کشورمای بریکس.
 - 4اتخاذ تدابیر الزم جهت ایجاد مرچه بیشتر ،ظام تممین اجتماعی جامع ،با رعایت استا،داردمای تممین
اجتماعی سازمان بین المللی کار ،از جمله مقاوله ،امه شماره  022و توصیه ،امه شماره  222و ممچنین
دستورالعمل مای ایسا برای مدیریت تممین اجتماعی.
ایسا و سازمان بین المللی کار به طور مشترک میزبان دفتر رابط مجازی برای ممامنای چارچوب ممکاری مای
تممین اجتماعی کشورمای بریکس مستند.

آگهی درگذشت آقای ویم فرانسن

با ،هایت تاسف خبر درگذشت آقای ویم فرا،سن ،خزا،ه دار ایسا از سال  2220تا  2202اعالم می گردد .آقای
فرا،سن سالها در کسوت مدیر امور خارجه و بین الملل با،گ بیمه اجتماعی ملند ،به عنوان عضوی فعال در
مدیریت ،جلسات و ا،تشارات ایسا ممکاری می کرد.

Wim Franssen
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