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ونـــــــــــا ی کــــــــــــــار و کـــر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

گسترش طرح های  کشورهای در حال توسعه می توانند هزینه  آیا 
کنند؟ حمایت اجتماعی را پرداخت 

تجارب جهانی

حمایت  تأمین  لزوم  و  اجتماعی  گروه های  برخی  آسیب پذیری  کرونا،  ویروس  ع  شیو با 
از  است.  شده  آشکار  دیگری  زمان  هر  از  بیش  آسیب پذیر  گروه های  این  برای  اجتماعی 
بریتانیای 1911 و استرالیای  از  اندونزی و پرو  کشورهایی چون  این که  با توجه به  طرفی، 
را تأسیس  تامین اجتماعی خود  کشورها نظام های  این  که  1908، یعنی نسبت  به زمانی 
از توانایی اجرای  کشورهای درحال توسعه  که  گفت  کردند، ثروت مندتر هستند، می توان 
ح ها  که اجرای این طر ح های حمایت اجتماعی برخوردار هستند. اما پرسش این است  طر

کشورهای در حال توسعه تا چه میزان هزینه در بر دارد؟ برای 
کار برای افزایش حمایت  گزارش پیش رو،  با استفاده از ابزار حساب گر سازمان  بین المللی  در 
اجتماعی در زمان بحران کرونا، به ارزیابی استطاعت ایران برای گسترش پوشش و افزایش 
سطح حمایت های اجتماعی پرداختیم. طبق داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، در 
کار رسمی  که در بازار  ع 4.5 میلیون خانوار در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند  مجمو
کشور  کمیته امداد یا بهزیستی هم نیستند. همچنین در  اشتغال نداشته و تحت پوشش 
که حقوق بازنشستگی دریافت نمی کنند در پنج  ما ۲.۳ میلیون نفر از افراد باالی ۶5 سالی 
گزارش صفحۀ ۲ و ۳ هزینه های سه سناریوی متفاوت  دهک پایین درآمدی قرار دارند.  
افزایش بسته حمایت  از سالخوردگان و  کار غیر رسمی، حمایت  از نیروی  را برای حمایت 

غذایی بررسی می کند.

صفحه 2 و 3 را بخوانید

ابتکار عمل دولت اندونزی: 
کارآموزی با یارانه دولتی برنامه حمایت غذایی و شرکت در دوره های 

صفحه 4 را بخوانید

اندونزی مجمع الجزایری با ۲۶8 میلیون نفر جمعیت و با تولید ناخالص 
داخلِی معادل 1.04۲ تریلیون دالر، تا روز بیست وچهارم آوریل، 7775 
مورد ابتال به ویروس کرونا را ثبت کرده است که این تعداد یکی از بیشترین 
کشورهای جنوب شرقی آسیا  میزان های رشد تعداد مبتالیان در میان 
محسوب می شود.  دولت اندونزی با تکیه بر زیرساخت های ایجاد شده 
ح های حمایت اجتماعی، و تزریق بودجۀ ۲4.۶ میلیارد  برای اجرای طر
کرونا، دو ابتکارعمل خود در  دالری برای مقابله با پیامدهای بحران 
یارانۀ  با  کارآموزی  کارت دورۀ  برنامۀ حمایت غذایی و اعطای  زمینۀ 

دولتی را گسترش داده است.

برنامۀ حمایت غذایی اندونزی که از دهۀ 
90 میالدی در حال اجراست، 27 میلیون 
خانوار، یعنی 37 درصد از جمعیت این 
کشور را پوشش می دهد. هم اکنون، هر 
خانواِر تحت پوشش این برنامه، کارت هایی 
معادل 110000 روپیه اندونزی )حدود 7.5 
دالر آمریکا در سال 2019( دریافت می کند 
که می تواند برای تهیه برنج و تخم مرغ در 
فروشگاه های خاص استفاده شود.

هزینه اجرای سناریوها

افزایش ۲۰۰ هزار تومانی بسته حمایت غذایی 
برای ۵ میلیون خانوار به مدت سه ماه: ۰.1۰درصد

1.۵ میلیون تومان به سالمندان بدون حقوق در 
پنج دهک پایین: ۰.11 درصد

کار  1 میلیون تومان به مدت سه ماه به نیروی  
غیررسمی در پنج دهک پایین: ۰.4۵ درصد

افزایش ۲۰۰ هزار تومانی بسته حمایت غذایی برای 
۵ میلیون خانوار به مدت سه ماه: ۳ هزار میلیارد

1.۵ میلیون تومان به سالمندان بدون حقوق در 
پنج دهک پایین: ۳.4۵ هزار میلیارد

کار  1 میلیون تومان به مدت سه ماه به نیروی  
غیررسمی در پنج دهک پایین: 1۳.۵ هزار میلیارد

هزینه ها بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی هزینه ها به هزار میلیارد تومان

کشورهای در حال توسعه به طور متوسط با 1.6 درصد از تولید ناخالص 
ملی خود می توانند طرح های حمایت اجتماعی خود را گسترش داده و 
امنیت درآمد کلیه کودکان، نیروی کار و سالمندان شان را تضمین کنند.
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

ح های حمایت اجتماعی در    تخمین هزینه گسترش طر
ایران با استفاده از ابزار حساب گر سازمان بین المللی کار

کار  مطابق با توصیه نامۀ )شمارۀ ۲0۲( سازمان بین الملی 
مستلزم  اجتماعی  حمایت   حداقل های  تأمین   ،)ILO(
کشورهای ارائه دهندۀ  پیگیری چهار هدِف عمده از جانب 
هدف  چهار  این  می باشد.  اجتماعی  حمایت  برنامه های 

عبارتند از: 

تضمین دسترسی 
همگانی به 

مراقبت های 
بهداشتی-درمانی 

هدف، تضمین وضعیتی است که در 
آن مراقبت های بهداشتی درمانی با 
کیفیت برای همه قابل دست یابی و 

در دسترس باشند.

تضمین امنیت 
درآمدی برای 

کودکان

هدف، تضمین وضعیتی است که در 
آن تمام کودکان به تغذیه  و آموزش 

مناسب، مراقبت و دیگر کاالها و 
خدماِت ضروری دسترسی داشته 

باشند.

تضمین امنیت 
درآمدی برای 
جمعیت فعال

هدف تضمین وضعیتی است که در 
آن همۀ افراد در سن اشتغال، به ویژه 

آنان که به دلیل بیماری، بیکاری، 
بارداری و ناتوانی امکان کسب درآمد 
کافی را ندارند، از درآمد پایه برخوردار 

باشند.

تضمین امنیت 
درآمدی برای 

سالمندان

هدف، تضمین وضعیتی است که در 
آن جمعیت سالمند کشور از درآمد 

پایه برخوردار باشند.

گسترش  کشورهای در حال توسعه می توانند هزینه  آیا 
کنند؟ طرح های حمایت اجتماعی را پرداخت 

بررسی های سازمان بین المللی کار 
نشان می دهد که گسترش طرح های 
حمایت اجتماعی در کشورهای در حال 
توسعه )به نحوی که همه کودکان، 
زنان باردار، معلوالن و سالخوردگان 
را در بر بگیرد(، به طور متوسط تنها با 
1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این 
کشورها قابل انجام خواهد بود.
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حداقل های  اجرایِی  ضمانت  میزان  ارزیابی  به عالوه، 
حمایت اجتماعی در هر کشور، نیازمند شناسایی شکاف های 
کشور، و  سیاستی و معضالت اجرایی این حداقل ها در آن 
ارزیابی شکاف های سیاست گذاری و معضالت اجرایِی هر 
ح، یعنی میزان  ح، مستلزم بررسی وجوه مختلف آن طر طر
اجرایی  کارآمدی  و  مالی  منابع  یایداری  کفایت،  پوشش، 

ح می باشد.  طر

کشورهای در حال توسعه از استطاعت مالی    آیا 
ح های حمایت اجتماعی  گسترش طر الزم برای 

برخوردارند؟
ح های حمایت اجتماعی در  پرسش اساسی در رابطه با طر
کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط مانند ایران، 
کشورها از استطاعت مالی الزم برای  که آیا این  این است 
کفایت  باالبردن  و  اجتماعی  حمایت  پوشش  گسترش 
برنامه های حمایتی خود برخوردارند؟ سازمان بین المللی 
گزارش منتشر شده در سال های ۲005 و ۲017،  کار طی دو 
کم درآمد و با درآمد متوسط را  کشور  وضعیت بیش از 100 
کشورها از  که بسیاری از این  کرده و نشان می دهد  بررسی 
منابع مالی الزم برای رسیدن به اهداف چهارگانه حمایت 
گزارش، پرداخت مزایا به  اجتماعی برخوردار هستند. این 
کمک  گروه خاص را مورد توجه قرار داداه است: 1.  چهار 
برای  زایمان  مزایای   .۲ کودکان،  همه ی  برای  هزینه  
افراِد  همه ی  برای  اجتماعی  مزایای   .۳ زنان،  همه ی 
عمومی  مستمری های   .4 و  شدید  معلولیت های  دارای 
از این مزایا بر اساس خط  برای سنین باال. سطح هریک 
فقر ملی تعیین شده و به صورت درصدی از تولید ناخالص 
تحلیل های  است.  شده  ارائه  کشورها   )GDP( داخلِی 
در  کشورهای  اغلب  در  که  می دهد  نشان  مقاله  این 

حمایت  ح های  طر اجرای  هزینۀ  متوسط  توسعه،  حال 
می باشد.  کشورها  آن    GDP از   %1.۶ با  معادل  اجتماعی 
که شامل ارائه ی  ح هایی  برای مثال، میانگین هزینۀ طر
مزایا به افراد دارای معلولیت شدید و افراد باالی ۶5 سال 
کشورها  )معادل با 100% خط فقر ملی( می باشند، در این 
به ترتیب عبارت است از 0.8% و 1.۶% از GDP. با این حال 
ح های حمایت اجتماعی بسته به منطقۀ  هزینۀ اجرای طر
آسیای  در   GDP از   %0.9 از  است:  متفاوت  آن ها  اجرای 
خاورمیانه  در   GDP از   %۲ از  بیش  تا  پاسیفیک  و  شرقی 
و شمال آفریقا، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، آمریکای 
کارائیب و جنوب آسیا و نهایتًا تا ۲.9% از  التین، حوزه ی 

GDP در جنوب صحرای آفریقا. 
امروزه کشورهایی چون بوتسوانا، اندونزی و پرو از بریتانیای 
1911 و استرالیای 1908، ثروت مندتر هستند؛ یعنی نسبت  
که بریتانیا و استرالیا نظام های تامین اجتماعی  به زمانی 
کرده  و ارائۀ خدمات رفاه اجتماعی را آغاز  خود را تأسیس 
و  جامائیکا  کش،  مرا فیلیپین،  هند،  همچنین،  کردند. 
کشور  که این  سودان از دانمارِک سال 189۲، یعنی زمانی 
بیشتری  ثروت  کرد،  ایجاد  را  عمومی  اجتماعی  حمایت 
باشد  فرا رسیده  آن  زمان  نظر می رسد  به  بنابراین  دارند.  
که کشورهای در حال توسعه به ارائه ی نظام مند و همگانی 
خدمات رفاه اجتماعی بپردازند. اما ایجاد اراده ی سیاسی 
کف حمایت اجتماعی،  برای طراحی و اجرای برنامه های 
شکاف های  ارزیابی  برای  ملی  گفت وگوی  یک  نیازمند 

سیاست گذاری و اجرایی است. 
بحران هایی  که  داده است  نشان  پیشین  تجربه های 
برای  زمان  بهترین  کووید-19  جهانی  همه گیری  مانند 
اجتماعی  حمایت  گسترش  و  ملی  گفتگوی  این  آغاز 
دستیابی  برای  گام  نخستین  که  گفتیم  پیش تر  هستند. 
استطاعت  ارزیابی  گسترده تر،  اجتماعی  حمایت های  به 
این هدف است. بدین منظور  برای نیل به  کشورها  مالی 
بین المللی  سازمان   وب سایت    social protection بخش 
که  است  کرده  طراحی  آنالین  حساب گر  ابزار  یک  کار، 
مختلف  سناریوهای  ابزار  این  طریق  از  می توانند  کاربران 

ح های موجود حمایت اجتماعی ارزیابی وجوه مختلف طر
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کووید-19 را  توسعۀ حمایت اجتماعی در دوران همه گیری 
کنند.  برای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط طراحی 
این ابزار آنالین هزینه های سناریوهای طراحی شده را در 
قالب درصدی از تولید ناخالص ملی به نمایش درمی آورد و 
کاربران می توانند کشورهای مختلف، یا نتایج سناریوهای 

کند.  کشور خاص را با هم مقایسه  مختلف در یک 
سه  اجرای  هزینه  ما  حساب گر  ابزار  این  از  استفاده  با 
کار  نیروی  از  بیشتر  حمایت  برای  را  فرضی  سناریوی 
کم درآمد و افزایش میزان سبد  غیررسمی، سالخوردگان 

کرده ایم. حمایت غذایی خانوار در ایران بررسی 

   سناریوی حمایت از نیروی کار غیررسمی و  
کم درآمد

به  اقدام  کرونا  اپیدمی  به  کنش  وا در  دولت ها  از  برخی 
اجتماعی  حمایت  جاری  ح های  طر پوشش  گسترش 
اندونزی 104 میلیون دالر اضافی  کرده اند. به طور مثال، 
برای  که  است  کرده  تزریق  حمایتی  مسکن  برنامه  به 
خانه دار شدن 175 هزار خانوار جدید تامین اعتبار خواهد 
گسترش پوشش برنامه های حمایتی، در  کرد. در راستای 
کار غیررسمی  ایران نیز می توان به حمایت بیشتر از نیروی 
در ایام اپیدمی پرداخت. طبق داده های پایگاه اطالعات 
پنج  در  خانوار  میلیون   4.5 ع  مجمو در  ایرانیان،  رفاه 
رسمی  کار  بازار  در  که  دارند  قرار  درآمدی  پایین  دهک 
کمیته امداد یا بهزیستی  اشتغال نداشته و تحت پوشش 
طبق  خانوارها،  این  از  حمایت  ح  طر هزینه  نیستند.  هم 
سناریوی زیر، 1۳.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 0.4۳ 

درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.

سناریوی حمایت از نیروی کار غیررسمی در دهک های پایین

1 میلیون تومانمیزان پرداخت

4.5 میلیون خانوارتعداد افراد تحت پوشش

3 ماهمدت زمان پرداخت

ح هزینه اجرای طر

امروزه کشورهایی چون بوتسوانا، 
اندونزی و پرو از بریتانیای 1911 و 
استرالیای 1908، یعنی زمانی که بریتانیا 
و استرالیا نظام های تامین اجتماعی 
خود را تأسیس کردند، و همچنین، 
هند، فیلیپین، مراکش، جامائیکا و 
سودان از دانمارِک سال 1892، یعنی 
زمانی که دانمارک حمایت اجتماعی 
عمومی را ایجاد کرد، ثروتمندتر هستند.  

بخش social protection  وب سایت 
سازمان  بین المللی کار، یک ابزار 
حساب گر آنالین طراحی کرده است 
که کاربران می توانند از طریق این 
ابزار سناریوهای مختلف توسعۀ 
حمایت اجتماعی در دوران همه گیری 
کووید-19 را برای کشورهای کم درآمد 
و با درآمد متوسط طراحی کرده و در 
قالب درصدی از تولید ناخالص ملی 
این کشورها ارائه دهند. 

  سناریوی حمایت از سالمندان
حمایت  برای  کشورها  از  بسیاری  اپیدمی،  به  کنش  وا در 
و  جدید  ح های  طر معرفی  به  آسیب پذیرشان  اقشار  از 
پرداخت های یک جا یا lump sum روی آورده اند. به طور 
مثال دولت اسپانیا، در دوران بحرانی فعلی، به حمایت از 
افراد خوداشتغال یا با شغل آزاد پرداخته و به طور میانگین 
70% از درآمد آنان را پرداخت می کند. در ارمنستان نیز، به 
غذایی  حمایت  سبد  می کنند  زندگی  تنها  که  سالمندانی 
در  ایرانیان،  رفاه  پایگاه  داده های  ارائه خواهد شد. طبق 
که حقوق  کشور ما ۲.۳ میلیون نفر از افراد باالی ۶5 سالی 
بازنشستگی دریافت نمی کنند در پنج دهک پایین درآمدی 
قرار دارند. هزینه حمایت از این افراد، طبق سناریوی زیر، 
که 0.11 درصد از تولید  ۳.45 هزار میلیارد تومان خواهد بود 

ناخالص داخلی ایران است.

حمایت از سالمندان بدون درآمد در پنج دهک پایین

1.5 میلیون تومان در سه میزان پرداخت
قسط

2.3 میلیون سالمندتعداد افراد تحت پوشش

یک بارمدت زمان پرداخت

ح هزینه اجرای طر

  سناریوی افزایش موقت بسته حمایت غذایی
کلمبیا، در پاسخ  کشورها مانند ترکیه، آرژانتین و  بسیاری از 
کرونا، به  به فشارهای اقتصادی مضاعف در دوران بحران 
اجتماعی  ح های موجود حمایت  افزایش موقت سقف طر
کمترین میزان حقوق  روی آورده اند. به طور مثال در ترکیه 
دالر   ۲۳۲ به  کووید-19  همه گیری  دوران  در  بازنشستگی 
که به این افراد تعلق  کرده و برخی از مزایایی  افزایش پیدا 
افزایش  هزینه   شد.  خواهد  پرداخت  زودتر  نیز  می گیرند 
زیر،  سناریوی  طبق  غذایی،  حمایت  بسته  میزان  موقت 
تولید  از  درصد   0.1۶ که  بود  خواهد  تومان  میلیارد  هزار   ۳

ناخالص ملی ایران است.

افزایش موقت میزان بسته حمایت غذایی برای خانوارهای 
بسیار کم درآمد

افزایش 200 هزارتومانی بسته میزان پرداخت
حمایت غذایی

5 میلیون خانوارتعداد افراد تحت پوشش

3 ماهمدت زمان پرداخت

ح هزینه اجرای طر



و  جمعیت  نفر  میلیون   ۲۶8 با  مجمع الجزایری  اندونزی 
روز  تا  دالر،  تریلیون   1.04۲ معادل  داخلِی  ناخالص  تولید  با 
بیست وچهارم آوریل 7775 مورد ابتال به ویروس کرونا را ثبت 
که این تعداد، یکی از بیشترین میزان های رشد  کرده است 
تعداد مبتالیان در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوب 
می شود. دولت اندونزی برای مقابله با این بحران بسته ای 
چون  اقداماتی  به  را  دالر  میلیارد   ۲4.۶ بودجۀ  با  حمایتی 
کارکنان حوزۀ درمان،  تأمین تجهیزات پزشکی، محافظت از 
صنعتی،  بخش  نیروی کار  برای  درآمد  مالیات بر  از  معافیت 
تعویق بازپرداخت وام های اعطاشده به کسب وکارهای متأثر 
اقتصادی  بنگاه های  به  مالی  کمک    ، کووید-19  از بحران 
کنار همۀ این   کوچک مقیاس و ... اختصاص داده است. در 
ح های  اقدامات، دولت اندونزی دو ابتکار خود در زمینۀ طر
ح اعطای  حمایت اجتماعی، یعنی برنامۀ حمایت غذایی و طر

کارآموزی با یارانۀ دولتی را نیز گسترش داده است. کارت 

  برنامۀ حمایت غذایی
ابتکار توزیع برنج یارانه ای نخستین بار پس از بحران سال 
98 - 1997 در اندونزی، با هدف جبراِن کاهِش سریِع قدرِت 
خرید مردم، به اجرا درآمد. این یارانه در ابتدا به هر خانوار 15 
کیلوگرم برنج به ارزش حدودی ۲4000 روپیه اندونزی )حدود 

5 دالر آمریکا در سال ۲000( اختصاص داده بود.
گرفت، به جای  از سال ۲01۳ وزارت امور اجتماعی تصمیم 
کارت های الکترونیکی حاوی  توزیع مستقیم برنج، به توزیع 
جایگزین  برنامه  آورد.  روی  غ  مر تخم  و  برنج  خرید  اعتبار 
کارت های الکترونیکی، ابتدا از شهرهای بزرگ شروع  کردن 
را  کشور  کل  تا در سال ۲019  گسترش یافت  آرامی  شد و به 
کنون، هر خانوار تحت پوشش، کارت هایی  دربر گرفت. هم ا
معادل 110000 روپیه اندونزی )حدود 7.5 دالر آمریکا در سال 
غ  ۲019( دریافت می کند که می تواند برای تهیه برنج و تخم مر

در فروشگاه های خاص استفاده شود. 
برنامه  اجرای  برای  اندونزی  از سال ۲017، دولت  از طرفی 
حمایت غذایی و سایر خدمات مساعدتی خود، به استفاده 
است.  آورده  روی  اجتماعی  رفاه  اطالعات  جامع  سیستم  از 
کاربران این سیستم شامل بیش از 10 وزارت خانه یا نهاد، ۳4 
در  اپراتورهایی  با  شهرداری/فرمانداری   514 و  استانداری، 
بیش از 80 هزار روستا می شود. این پایگاه شامل اطالعات )نام 
که چهل درصد پایینی جمعیت  و آدرس(  خانوارهایی است 
را به لحاظ پایگاه اجتماعی-اقتصادی تشکیل می دهند و تا 
به ۲7 میلیون خانوار، ۲9.1  جوالی ۲019 اطالعات مربوط 
میلیون خانواده و 98.1 میلیون نفر )از مجموع ۲۶8 میلیون 

نفر، ۳7% جمعیت ( در این پایگاه ثبت شده است.
شایان  ذکر است که اجرای برنامه های مساعدت اجتماعی در 
اندونزی، کشوری که 55 % از نیروی کار آن در بخش غیررسمی 
کرده است. در  کمک  کاهش فقر  شاغل اند، به مرور زمان به 

نفر،  میلیون   ۳8.7 اندونزی  در  فقیر  افراد  شمار   ۲000 سال 
یعنی در حدود 19 درصد جمعیت، بود، اما در نتیجۀ ایجاد و 
توسعۀ برنامه های مساعدت اجتماعی، درصد جمعیت فقیر 

در سال ۲019 به زیر ده درصد کاهش یافت. 

کارآموزی با یارانۀ دولتی کارت دورۀ    اعطای 
کاهش  برای  اندونزی  دولت  حمایتی  برنامۀ  دیگر 
گسترش اعطای  کووید-19  تأثیرات اقتصادی همه گیری 
که  می باشد  دولتی  یارانۀ  با  کارآموزی  دورۀ  کارت های 
امکان مهارت آموزی رایگان را برای دارندگان شان فراهم 
ویروس  ع  شیو دورۀ  در  برنامه  این  اجرای  می سازند. 
که اقتصاد مبتنی بر  کرونا، معطوف  به مناطقی خواهد بود 
رفت وآمد  کاهش  و  کرونا  بحران  اثر  در  آن ها  گردش گری 
افراد  است.  دیده  آسیب  شدت  به  چینی،  گردش گران 
که با بروز همه گیری بیکار شده اند،  کن در این مناطق  سا
کارآموزی رایگان  کارت  می توانند درخواستی برای دریافت 
را  خود  رقابتی  توان  دوره،  این  در  شرکت  با  و  کنند  ثبت 
برای یافتن مشاغل جدید پرورش دهند. هدف از اعطای 
کارآموزی با یارانۀ دولتی، در دسترس قرار دادن  کارت های 
افراد  و  بیکارشده  افراد  برای  رایگان  امکان مهارت آموزی 
کار است تا بدین طریق فقدان مهارت الزم برای  جویای 
نیز  را  دانشگاه ها  غ التحصیالن  فار میان  در  صنعت  در  کار 
کند. بودجۀ این برنامه برای سال ۲0۲0، معادل با  جبران 
حدود 750 میلیون دالر بوده و جمعیت هدف آن ۲ میلیون 
نفر را دربرمی گیرد. دولت اندونزی برای تقبل هزینه های 
کارآموزان طی این دوره، به هر  اسکان دهی و حمل ونقل 

نفر معادل ۳5 دالر اختصاص می دهد.

ابتکار عمل دولت اندونزی: برنامه حمایت غذایی و 
کارآموزی با یارانه دولتی شرکت در دوره های 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

بودجۀ طرح کارآموزی رایگان برای 
سال 2020، معادل با 752.24 
میلیون دالر بوده و جمعیت هدف 
آن 2 میلیون نفر را دربرمی گیرد. 
دولت اندونزی برای تقبل هزینه های 
اسکان دهی و حمل ونقل کارآموزان 
طی این دوره، به هر نفر 34.32 دالر 
اختصاص می دهد.

کاهش میزان فقر از 1990 تا 2019 به نمایش درآمده است. خط سیاه نشان دهنده درصد فقرا و  در نمودار زیر 
که نمودار نشان می دهد میزان فقر در این  میله ها نشان دهنده  جمعیت فقیر به میلیون نفر است. همان طور 
ج خود بوده و علی رغم نوسان های ساالنه  کشور در سال آخر قرن بیست و سال های ابتدایی قرن 21 در او

کاهشی داشته است. روند 
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