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ونـــــــــــا ی کــــــــــــــار و کـــر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

همه گیری جهانی کووید-19 به نابرابری های 
کرده   که از دهه 19۸۰ افزایش پیدا  موجود، 
بود، شدت بخشیده است. ابتالی به ویروس، 
جان به دربردن از بیماری و دست وپنجه نرم 
کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از 

نابرابری هاست. 
سازمان  ارشد  اقتصاددان  بلزر،  پاتریک 
کار، در یادداشتی به توضیح اثر این  بین المللی 
اپیدمی بر افزایش نابرابری می پردازد. به گفته 
کشورها از  وی، نابرابری درآمدی در بسیاری از 
دهۀ 19۸۰ رشد کرده و همراه با خود پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی داشته است. 
این  کووید-19  جهانی  همه گیری  امروز، 
پررنگ  بی رحمانه ای  به طرز  را  نابرابری ها 

با  کردن  نرم  دست وپنجه  و  بیماری  از  جان به دربردن  ویروس،  به  ابتالی  کرده است. 
کشورهای  در  دیگر،  طرف  از  نابرابری هاست.  از  متأثر  همه  آن  اقتصادی  پیامدهای 
بر این دشواری ها می افزاید.  اقتصاد غیررسمی و فضای پولی محدود  درحال توسعه، 
کمک درآمدی را می توان در قالب برنامه های تأمین اجتماعی غیرمشارکتی  بااین حال، 
گسترش داد. همچنین می توان،  یارانۀ  از پیش  موجوِد پرداخت نقدی  یا برنامه های 

دست کم به طور موقت، از بنگاه های غیررسمی پشتیبانی کرد.

موسسه  پژوهشگران  از  رضوی،  شهرا 
توسعه  برای  متحد  ملل  سازمان  تحقیقات 
به  کنش  وا در   ،)UNRISD( اجتماعی 
مشکالت  به  کووید-19،  جهانی  همه گیری 
گیر نظام های حمایت اجتماعی  جهانی و فرا
می پردازد. در حال حاضر ۵۵٪ از مردم جهان 
برخوردار  اجتماعی  حمایت  ع  نو هیچ  از 
نیستند، 4۰٪ فاقد بیمه درمانی می باشند و 
تنها ۲۰٪ از مزایای بیمه بیکاری برخوردارند. 
این بحران فرصتی برای دولت ها در جهت 
گروه های  قبال  در  سیاست هایشان  تغییر 
که   داده  نشان  و  کرده  ایجاد  آسیب پذیر 
افراد  آسیب پذیرترین  اندازه  به  فقط  ما 
هم  مدت،  کوتاه  در  داریم.  مصونیت 
کشورهای توسعه یافته و هم درحال توسعه، 
تأمین  زمینۀ  در  بیشتری  انعطاف  نیازمند 
مالی از طریق کسر بودجه و دریافت وام های 
در  سرمایه گذاری  تقویت  برای  بین المللی 

نظام های حمایت اجتماعی هستند؛ اما در بلند مدت دولت ها باید منابع پایدارتر مالی 
کنند. برای تامین نظام های جامع حمایت اجتماعی ایجاد 

فرصتی برای حرکت به سمت 
نظام های جامع حمایت اجتماعی

حمایت های اجتماعی ارائه شده 
کشورهای مختلف کووید-19 در  در پاسخ به بحران 

شدت یافتن نابرابری 
کووید-19 در اثر 

بر اساس گزارش ILO، بسته های حمایتی ارائه شده در 46 کشور گرچه بیشتر حوزه های پزشکی، بهداشت و بیکاری را پوشش می دهند، ولی 
در مجموع ابعاد گسترد ه ای دارند. 
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تجارب جهانی

همه گیری جهانی 
کووید-19 به 
نابرابری های موجود، 
که از دهه 19۸۰ افزایش 
پیدا کرده  بود، شدت 
بخشیده است. ابتالی به 
ویروس، جان به دربردن 
از بیماری و دست وپنجه 
نرم کردن با پیامدهای 
اقتصادی آن همه متأثر از 
نابرابری هاست. 

در حال حاضر نزدیک به 
۵۵% جمعیت جهان 
از هیچ نوع حمایت 
اجتماعی  برخوردار 
نیستند و جوامع فقط به 
اندازه آسیب پذیرترین 
افرادشان مصونیت 
دارند. 

3

2

4

صفحه

صفحهصفحه

بهداشت و سالمت: 19 درصد
بیکاری: 18 درصد

مستمری  ها: 9 درصد
بیماری: 6 درصد

کودکان: 6 درصد کمک هزینه های خانواده و 
کار: 5 درصد بازار 
مسکن: 4 درصد

تغذیه: 2 درصد
بسته هایی که چند حوزه مختلف را پوشش می دهند: 11 درصد

دیگر موارد مساعدت    های اجتماعی: 20 درصد

جهان: 21.5 درصد

اروپا و آسیای مرکزی: 36.2 درصد

آسیا و پاسیفیک: 28.9 درصد

آمریکای شمالی و التین: 24.4 درصد

کشورهای عربی: 8.3 درصد

آفریقا: 0 درصد

که در قالب ارائه بسته حمایتی به بحران  کشورهایی  درصد 
کنش نشان داده اند؛ به تفکیک منطقه وا

کارکرد و حوزه حمایتی بسته های ارائه شده به تفکیک 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

حمایتی  پاسخ های  چشم انداز  به  نگاهی  پیش  گزارش  در 
 Tax اندیشکده   توسط  که  مختلف،  کشورهای  در  شده  ارائه 
Foundation انجام شده بود، انداختیم. در این گزارش به نتایج 
تحلیلی مشابه که به تازگی توسط سازمان بین المللی کار منتشر 
 Social( اجتماعی  حمایت  دیدبان  می اندازیم.   نگاهی  شده 
کار  Protection Monitor( یکی از ابزارهای سازمان بین المللی 
برای تجزیه و تحلیل نظام مند محتوای رسانه ای و اخبار منتشر 
شده در مورد حمایت اجتماعی است. این ابزار به جمع آوری و 
تحلیل بازتاب خبری و رسانه ای سیاست گذاری های حمایت 
اجتماعی در جهان می پردازد. طبق بررسی انجام شده توسط 
دیدبان حمایت اجتماعی، بین 1 فوریه تا ۲۲ مارس )1۲ بهمن 
تا 3 فروردین( دست کم 46 کشور و 97 بسته حمایتی در پاسخ 

خ  نر شده است.  ارائه  جهان  سرتاسر  در  کووید-19  بحران  به 
کشور و منطقه(  کشورها در جهان ۲۲٪ )از ۲14  کنش  کلی وا
)اولین  پاسیفیک  و  آسیا  در  کشورها  این  بیشتر  و  بوده است 
که درگیر پاندمی شد( و اروپا و آسیای مرکزی قرار دارند.   جایی 
چین اولین مجموعه حمایت ی را در 1۲ فوریه )۲3 بهمن( ارائه 
که به ارائه بسته های  داد و پس از آن تعداد کشورها و مناطقی 
حمایتی روی آوردند، ابتدا به آرامی و سپس به سرعت بیشتری، 
که از 16 تا ۲۲ مارس )۲6 اسفند تا  افزایش یافت. به طوری 
کننده  ارائه  کشورهای  کشور جدید به جمع  3 فروردین( 34 

حمایت اجتماعی اضافه شدند. 
تغییر  یا  گسترش  طریق  از   )٪۵۸( شده  ارائه  خدمات  بیشتر   
طرح های رفاه اجتماعی موجود صورت گرفته است؛ برنامه هایی 
از قبیل ارائه مستقیم یا غیرمستقیم کاال و خدمات، مراقبت های 
کمک هزینه  انرژی،  و  یارانه های مسکن  و پزشکی،  بهداشتی 
برای کودکان یا معافیت  و تخفیف  مالیاتی با هدف افزایش رفاه 
اجتماعی.  باقی خدمات و طرح ها شامل معرفی مزایا یا برنامه -

اجرایی  نظر  از  موجود  برنامه های  ارتقای   ،)٪۲۲( جدید  های 

)11٪( پرداخت یارانه )7٪( یا اصالحات مالیاتی )۲٪( می  شوند.
بسته های ارائه شده حمایتی در پاسخ به بحران کووید-19 ابعاد 
گوناگون حمایت اجتماعی را پوشش می دهند. تقریبا یک پنجم 
کنش  دولت ها به این بحران به حمایت های حوزه  بهداشت  وا
و سالمت مربوط می شود و حدود یک پنجم دیگر به بیکاری. 
جدید،  پرداخت های  معرفی  به  دولت ها  نیز  بسیاری  موارد  در 
کم درآمد، یا در  یا افزایش پرداخت های موجود، به خانوارهای 
دیگر  از  آورده اند.  روی  خانواده ها،  همه  یا  کثریت  ا به  مواردی 
موارد حمایتی می توان به ایجاد تغییراتی در مستمری  ها، مزایا 
کودکان،  کمک  هزینه های خانوار و  یا مرخصی های استعالجی، 
یارانه  های مسکن و یا تخصیص بسته های موادغذایی اشاره کرد.

  منبع:
International Labour Organization. )2020, April 6(. 
Social Protection Monitor on COVID-19. Retrieved 
from https://www.social-protection.org/gimi/
ShowWiki.action?id=3417

 حمایت های اجتماعی ارائه شده 
کشورهای مختلف کووید-19 در  در پاسخ به بحران 

بهداشت و سالمت: 19 درصد
بیکاری: 18 درصد

مستمری  ها: 9 درصد
بیماری: 6 درصد

کودکان: 6 درصد کمک هزینه های خانواده و 
کار: 5 درصد بازار 
مسکن: 4 درصد

تغذیه: 2 درصد
بسته هایی که چند حوزه مختلف را پوشش می دهند: 11 درصد

دیگر موارد مساعدت    های اجتماعی: 20 درصد

جهان: 21.5 درصد

اروپا و آسیای مرکزی: 36.2 درصد

آسیا و پاسیفیک: 28.9 درصد

آمریکای شمالی و التین: 24.4 درصد

کشورهای عربی: 8.3 درصد

آفریقا: 0 درصد

که در قالب ارائه بسته حمایتی به بحران  کشورهایی  درصد 
کنش نشان داده اند؛ به تفکیک منطقه وا

کارکرد و حوزه حمایتی بسته های ارائه شده به تفکیک 

 خدمات حمایت اجتماعی ارائه شده 
به تفکیک نوع خدمت

گسترش یا تغییر طرح های رفاه اجتماعی موجود: 58 درصد     
    معرفی برنامه یا مزایای جدید: 22 درصد

    ارتقای اجرایی برنامه ها: 11 درصد
    پرداخت یارانه: 7 درصد

    اصالحات مالیاتی: 2 درصد
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شهرا رضوی، از پژوهشگران موسسه تحقیقات سازمان ملل 
که  متحد برای توسعه اجتماعی )UNRISD(، در یادداشتی 
پاندمی  که  فرصتی  به  کرده  منتشر   Project Syndicate در 
کووید-19 برای تغییر سیاست ها در قبال گروه های آسیب پذیر 
گر  در اختیار دولت ها قرار داده اشاره می کند. به عقیده  وی، ا
کووید-19 یک پیام برای جهانیان داشته، این بوده است که 
ما به اندازۀ آسیب پذیرترین افراد مصونیت داریم. آن هایی 
برخوردار  درمان  از  یا  کنند  قرنطینه  را  خود  نمی توانند  که 
شوند، زندگی خود و دیگران را به خطر می اندازند، و در همین 
کشورها  کند، دیگر  کشوری نتواند ویروس را مهار  گر  راستا، ا
که  هم محکوم به ابتال خواهند بود. شواهد نشان می دهد 
نظام های حمایت اجتماعی در سرتاسر جهان تا حد زیادی 
کام  گروه های آسیب پذیر نا از زندگی و معیشت  از حفاظت 

مانده اند. 
تقریبًا 40% جمعیت جهان فاقد بیمۀ درمانی یا دسترسی به 
خدمات درمانی ملی هستند. آن چه مشکل را حادتر می کند 
کارگران فاقد امنیت اقتصادی  که بخش بزرگی از  این است 
الزم هستند، نمی توانند مرخصی استعالجی بگیرند و یا با تکیه 
بر پس اندازشان با فوریتی پیش بینی نشده دست وپنجه نرم 
دارای  کشورها  سوم  دو  از  کم تر  تنها  که  آن جایی  از  کنند. 
برای  اجتماعی  مساعدت  برنامه های  و/یا  اجتماعی  بیمۀ 
گزیرند  نا بیمار  افراد  هستند،  بیماری  دورۀ  مزایای  تأمین 
و  عمومی  و  شخصی  سالمت  انداختن  به خطر  بین  که 
کنند. البته برنامه های  ج زندگی شان، یکی را انتخاب  مخار
گر وجود داشته  حمایت های اجتماعی از بیکاران نیز، حتی ا
که  کفایت الزم برخوردار نیستند. با این  کثر اصال از  باشد، در ا
حمایت از بیکاران نقشی حیاتی در پشتیبانی از درآمد خانوار 
کل دارند، در سطح جهان از هر پنج فرد  و تثبیت تقاضای 

بیکار تنها یک نفر از مزایای بیکاری برخوردار است.
حدود  یعنی  جهان،  جمعیت  به %55  نزدیک  کلی،  طور  به 
برخوردار  اجتماعی ای  حمایت  نوع  هیچ  از  نفر،  میلیارد   4

نیستند. این مسئله برای رهبران دنیا چیز جدیدی نیست. 
بعد از آخرین فاجعۀ جهانی، یعنی بحران مالی سال 2008، 
نیاز به افزایش حمایت اجتماعی بیش از پیش مشخص 
حداقل های  توصیه نامۀ  پذیرش  با  جهانی  جامعۀ  و  شد 
کار  بین المللی  سازمان   )202 )شمارۀ  اجتماعی  حمایت 
به   گام  نیز رهبران جهان یک  کرد. در سال 2015  موافقت 
جلوتر برداشتند و با دستورکار توسعۀ پایدار 2030 موافقت 
از اهداف این دستورکار به مسئلۀ حمایت  کردند. بسیاری 
کووید 19  که بحران  اجتماعی مربوط است، اما همان طور 
زمینه  این  در  قابل توجهی  نهایت پیشرفت  در  کرد،  آشکار 

صورت نگرفته است.
گر بتوان نقطۀ امیدوارکننده ای در این بحران متصور بود،  ا
خدمات  به  دسترسی  گسترش  به سمت  دولت ها  شتافتن 
درمانی، مزایای هنگام بیماری و حمایت های دورۀ بیکاری 
که پیش می آید تأمین مالی این  است، و صد البته پرسشی 
کار تخمین می زند برای  خدمات است. سازمان بین المللی 
تأمین  جهت  مالی  شکاف  توسعه  حال  در  اقتصادهای 
حداقل های حمایت اجتماعی معادل 1.۶ % تولید ناخالص 
داخلی است. این شکاف درمورد کشورهای کم درآمد بسیار 

بیش تر و در حدود 5.۶ % تولید ناخالص داخلی است. این 
این  کردن  پر  برای  کافی  مالی  فضای  از  است  بعید  کشورها 

شکاف ها برخوردار باشند.
با این حال جهان هیچ گاه به اندازۀ امروز ثروتمند نبوده است. 
دهد،  خ  ر جهانی  رکودی  همه گیری  این  نتیجۀ  در  گر  ا حتی 
ثروت امروز جهان به ما اجازه و امکان بسیج کردن منابع کافی 
را می دهد. برای این منظور کشورها می بایست با اصالح نظام 
مالیات بر شرکت ها، شرکت های چندملیتی را وادار به پرداخت 
کنند. مالیات پلکانی بر درآمد و  سهم شان به خزانۀ عمومی 
کاهش جریان های مالی  ثروت و نیز سیاست هایی در جهت 

غیرقانونی نیز به بسیج منابع کمک خواهد کرد.
اما باید دانست که اثرگذاری این اقدامات زمان بر خواهد بود. 
مختل  را  اقتصادی  فعالیت های  هم اینک  همه گیری  این 
کرده و درآمد و تقاضا را نیز کاهش داده است. بنابراین سرعت 
کشورهای  کوتاه مدت، هم  عمل در این جا حیاتی است. در 
توسعه یافته و هم درحال توسعه، نیازمند انعطاف بیشتری 
در زمینۀ تأمین مالی از طریق کسر بودجه و دریافت وام های 
بین المللی برای تقویت سرمایه گذاری در نظام های حمایت 

اجتماعی هستند.
در  ضروری  خدمات  ارائۀ  تضمین  برای  دولت ها  از  بسیاری 
جریان بحران کووید-19 اقداماتی انجام داده و خدماتی ارائه 
کرده اند؛ از این جمله می توان به گنجاندن تدابیر پیشگیری، 
تست گیری و درمان در بسته های حمایتی و بیمه ای، افزایش 
حمایت اقتصادی از خانوارها و کسب وکارها، ارائۀ مزایای بیمه 
کاهش  به دلیل  کارشان  که ساعات  کارگرانی  برای  بیکاری 
مزایای  دریافت  شرایط  تسهیل  است،  یافته  کاهش  تقاضا 
موقت  به طور  کارشان  که  کارگرانی  که  به گونه ای  بیکاری 
مساعدت  افزایش  و  شوند  برخوردار  آن  از  هم  شده  تعطیل 
کرد. اما، این  اجتماعی برای جمعیت های آسیب پذیر اشاره 
اقدامات تنها ابتدای راه است. دولت ها بایستی با استفاده از 
کووید-19، به  ضرب آهنگ ایجاد شده در همه گیری جهانی 
سمت نظام های حمایت اجتماعِی جامع، دائمی و برخوردار 
گام بردارند. جوامع تنها بدین صورت  از منابع مالی جمعی 

کنونی و بحران های احتمالی آتی برمی آیند.  از پس بحران 
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همه گیری جهانی کووید-19: 

فرصتی برای حرکت به سمت 
نظام های جامع حمایت اجتماعی

بعد از بحران مالی سال 2۰۰۸ نیاز 
به افزایش حمایت اجتماعی بیش از 
پیش مشخص شد. در سال 2۰1۵ 
نیز، رهبران جهان با دستورکار توسعۀ 
پایدار 2۰3۰ و برنامه های جامع 
حمایت اجتماعی موافقت کردند. اما، 
بحران کووید 19 آشکار کرد که در یک 
دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی 
در زمینه افزایش حمایت اجتماعی 
صورت نگرفته است.



در  کار،  بین المللی  سازمان  ارشد  اقتصاددان  بلزر،  پاتریک 
نابرابری  افزایش  بر  اپیدمی  این  اثر  توضیح  به  یادداشتی 
از  بسیاری  در  درآمدی  نابرابری  وی،  گفته  به  می پردازد. 
کرده و همراه با خود پیامدهای  کشورها از دهۀ 1980 رشد 
امروز،  است.  داشته  نامطلوبی  اجتماعی  و  اقتصادی 
به طرز  را  نابرابری ها  این  کووید-19  جهانی  همه گیری 
ویروس،  به  ابتالی  کرده است.  پررنگ  بی رحمانه ای 
با  کردن  نرم  دست وپنجه  و  بیماری  از  جان به دربردن 

پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری هاست.
کرونا بر پیشگیری و درمان این  پوشش رسانه ای بحران 
بیماری همه گیر متمرکز است و یک بینش مهم و تاثیرگذار 
گرفته می شود: افراد به طور  در این پوشش عمدتا نادیده 
یکسان در معرض بیماری و نتایج ناخواسته این اپیدمی قرار 
کشورها، به خصوص در آمریکای  نمی گیرند. در بسیاری از 
بهداشتی  زیرساخت های  به  دسترسی  آفریقا،  و  التین 
بسیار نابرابر است. در آمریکا نیز، در برخی ایالت ها، مانند 
شده است  منتشر  آماری  پنسیلوانیا،  و  لوییزیانا  میشیگان، 
از  بیشتر  بسیار  سیاه  بیماران  درصد  می دهد  نشان  که 
کل جمعیت است. همچنین، استفاده زیاد از  سهم شان از 
بازتابی  مترو نیویورک در ایستگاه های محالت فقیرنشین 
از این نابرابری است. در همین راستا، نتایج یک پژوهش 
در انگلستان نشان می دهد کم درآمدترین افراد جامعه شش 
برابر کمتر از سایرین از این توانایی برخوردارند که از خانه کار 
کار از خانه و قرنطینه شخصی  که تمایل به  کنند، در حالی 

در همه موارد یکسان بوده است.
کارگر )در حدود 2.۶1  درسرتاسر دنیا نزدیک به 2 میلیارد 
غیررسمی  بخش  در  جهان(  شاغل  جمعیت  از  درصد 
اشتغال دارند. این بخش از جمعیت، در معرض مخاطرات 
بهداشتی و ایمنی  بیشتری هستند و به وسایل محافظتی 
ندارند.  دسترسی  ضدعفونی  وسایل  و  ماسک  همچون 
بسیار  خانه هایی  در  هم  جمعیت  این  از  بزرگی  بخش 
کوچک، و حتی فاقد آب لوله کشی، زندگی می کنند. نابرابری 

پس از ابتالی افراد به بیماری هم نقش ایفا می کند. مرخصی 
استعالجی، خدمات درمانی و برخورداری از حقوق در دورۀ 
بیماری به یکسان در دسترس همۀ افراد نیست و هر ساله 
نزدیک 100 میلیون نفر دراثر هزینه های کمرشکن درمان به 

فقر دچار می شوند.
دولت ها و بانک های مرکزی برای حفظ مشاغل و بنگاه ها 
اقداماتی  به  کارگران، دست  برای  کمک درآمدی  تأمین  و 
کارگران و بنگاه ها از این  گسترده زده اند ولی متأسفانه همۀ 
کوچک  و  متوسط  بنگاه های  نمی شوند.  بهره مند  تدابیر 
غیررسمی که 80 درصد بنگاه های دنیا را تشکیل می دهند، 
بیرون  عمومی  سیاست های  شمول  حیطۀ  از   

ً
معموال

می افتند.
کوتاه مدت به بحران، توجه جدی به  از جمله پاسخ های 
حمایت از خانوارهای کم درآمد است. تدابیر کمک درآمدی 
بایستی به قدری گسترده باشند که آسیب پذیرترین کارگران 
و بنگاه هاِی محل اشتغال آن ها را دربرگیرد. به عنوان مثال، 
ایتالیا کمک درآمدی اش )۸۰ درصد ناخالص دریافتی( را به 
کارگران شاغل در بنگاه های دچار مشکالت مالی، در تمامی 
ارائه  نفر   1۵ از  کم تر  بنگاه های  و  اقتصادی  بخش های 
کمک درآمدی  که در حالت عادی مشمول  می کند؛ افرادی 
و  تعاونی ها  عضو  خویش فرمایان  به  نیز  اسپانیا  نیستند. 
کمک  کارشان به طور موقت تعطیل شده است  که  کارگرانی 
مزایای  از  معمول  به طور  عده  این   می کند؛  اعطا  درآمدی 

بیکاری برخوردار نیستند.
کشورهای درحال توسعه، اقتصاد غیررسمی و فضای  در 
کمک  بااین حال  می افزاید.  دشواری ها  بر  محدود  پولی 
اجتماعی  تأمین  برنامه های  قالب  در  می توان  را  درآمدی 
غیرمشارکتی یا برنامه های از پیش  موجوِد پرداخت نقدی 
از  موقت  به طور  می توان  همچنین  داد.  گسترش  یارانۀ 

بنگاه های غیررسمی پشتیبانی کرد. 
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کووید-19 شدت یافتن نابرابری در اثر 
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گزارش دوم بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه   |   

وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

از جمله پاسخ های کوتاه مدت به بحران، توجه جدی به حمایت از خانوارهای کم درآمد 
است. تدابیر کمک درآمدی بایستی به قدری گسترده باشند که آسیب پذیرترین کارگران و 
بنگاه هاِی محل اشتغال آن ها را دربرگیرد. 

بنگاه های متوسط و کوچک غیررسمی 
که ۸۰ درصد بنگاه های دنیا را 
تشکیل می دهند، معمواًل از حیطۀ 
شمول سیاست های عمومی بیرون 
می افتند.


