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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

تجارب جهانی

کرونا: بحران 

 چاره  ای جز توسعۀ حمایت اجتماعی نیست

کرونا و قرن 21: تبدیِل »وضعیت بحرانی«    بحران 
به »وضعیت عادی جدید«

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد »بحران« کرونا 
نه یک استثنا، بلکه قاعده ای است در قرن بحران زده ۲۱؛ 
گزارش های  با مرور این شواهد آغاز می شود.  گزارش نهم 
و  بحران ها  مهمترین  عنوان  به  زیر  موارد  از  ملل  سازمان 

چالش های قرن یاد می کند:
  عدم تصویب و اجرای سیاست های حمایت از محیط 
از  بسیاری  توسط  مشترک  مسئولیت  قبول  عدم  و  زیست 

دولت ها؛
  بحران های مالی مداوم و عدم دسترسی افراد و شرکت ها 

به اعتبار بلندمدت موردنیاز برای توسعۀ پایدار؛
  افزایش شدید نابرابری درآمدی در سطح جهان و تنش 

و درگیری اجتماعی ناشی از آن؛
توسعٔه  و  شهری  مدیریت  در  تغییرات  ایجاد  عدم    

زیرساخت های الزِم متناسب با رشد سریع شهرنشینی؛
  افزایش نیاز به انرژی و احتمال برآورده نشدن نیازهای 

صدها میلیون خانوار؛
گرسنگی و سوء تغذیه به عنوان یک مسئلۀ    باقی ماندن 

کشورهای فقیر . پایدار در بسیاری از 
حمالت  و  تروریسم  تعداد  افزایش  کنار  در  مسائل،  این 
سایبری، جنگ های داخلی و منطقه ای و زندگی در سایۀ 
امنیت شکننده، تأثیر عمده ای بر معیشت و سالمت جسمی 
خواهد  آسیب پذیر  اجتماعات  و  خانوارها  افراد،  روانی  و 
گذاشت و در طول زمان به شکل گیری نارضایتی های عمده 

منجر خواهد شد. 

  افراد و مناطق جغرافیایی مختلف به طور یکسان 
در معرض بحران ها و نتایج ناخواستۀ آن قرار 

نمی گیرند
کردن با  کووید-۱9 و دست وپنجه نرم  نابرابری در ابتال به 

تأثیرات اقتصادی-اجتماعی همه گیری جهانی

تأثیرات  می انجامد؟  کجا  به  پیاپی  بحران های  این  اما 
یکسان  افراد  همۀ  برای  و  کشورها  همۀ  در  کرونا  بحران 
که  دادیم  نشان  دوم  گزارش  آخر  یادداشِت  در  نیست. 
پیش  بحران های  مانند  کووید-۱9،  جهانی  همه گیری 
دهۀ  از  که  را،  موجود  نابرابری های  اخیر،  دهۀ  در  آن  از 
افزایش است، به طرز بی رحمانه ای  ۱9۸۰ مدام در حال 
گزارش همچنین نشان دادیم  کرده است. در این  پررنگ 
نشان  گذشته،  بحران های  از  روشن تر  کرونا،  بحران  که 
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بحران کرونا موفقیت اروپا را نیز در مبارزه 
با نابرابری تهدید می کند، البته نه 
به طور یک دست: کشورهای نورادیک 
)Noradic(، با تاکید بر پیش توزیع 
)pre-distribution( موفق تر عمل 
کرده اند در حالی که کشورهای اروپای 
re-( غربی و جنوبی، که  بر بازتوزیع

distribution( تاکید دارند، موفقیت 
کمتری در مبارزه با نابرابری داشته اند. 

قرن حاضر قرن بحران های مالی، محیط 
زیستی، جنگ و خشونت فراگیر است و 
تنها با سیاست های حمایتی می توان به 
جوامع مصونیت بخشید.

مجموعه گزارش های »کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی« تحت نظر معاونت رفاِه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با هم کاری جمعی از پژوهش گران علوم اجتماعی تهیه می شود. 
گزارش های  کرونا، به ترجمه و تلخیص  کنش به بحران  معاونت رفاه، از اواخر بهمن ماه، با هدف به روزسانی اطالعات موجود از تجارب جهانی در زمینۀ حمایت های اجتماعی در وا
منتشر شدۀ دولت ها و سازمان های بین المللی روی آورد. به مرور، جهت استفادۀ گسترده تر سیاست گذاران، مدیران و دانشگاهیان از این مطالب، معاونت تصمیم به انتشار آن ها 
در قالب یک مجموعه گزارش گرفت. مطالب منتشر شده در این شماره خالصه ای از نکاتی ا ست که در شماره های اول تا دهم گزارش های »کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی« تهیه 
شده است. این گزارش پس از ارائۀ خالصه ای از تأثیر بحران کرونا بر نیروی کار، با توضیحی کوتاه در مورد بینش کالن، اهداف و اولویت  های تولیدکنندگان این گزارش ها به پایان می رسد. 

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_9th_Assent_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_2nd_AsSent_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_2nd_AsSent_-1.pdf
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

داده است که همۀ ما به اندازۀ آسیب پذیرترین افراد جامعه 
تحت تأثیریم و نابرابری در پیشگیری و درمان در نهایت 
گروه هایی  تمام جمعیت را در معرض خطر قرار می دهد. 
از افراد که تست نمی شوند، نمی توانند در خانه بمانند یا از 
خدمات حفاظتی و درمانی برخوردار نیستند، به سرعت به 

خوشه های جدید انتقال ویروس تبدیل می شوند.
همان طور که در گزارش های سوم، هفتم و هشتم دیدیم، 
ح های  کارآمدی اجرایی طر گستردگی اقتصاد غیررسمی، نا
جامعیت  و  مناسب  پوشش  کفایت،  عدم  و  رفاهی 
کنار منابع مالی محدود  برنامه های حمایت اجتماعی، در 
بر  برنامه ها،  این  به  داده شده  اختصاص  ناپایدار  بعضًا  و 
به  نگاهی  می افزاید.  بحران  این  با  مقابله  دشواری های 
تهیه  اجتماعی«،  فاصله گذاری  »شدت  شاخص  توزیع 
کسفورد در گزارش سوم،  شده توسط محققان دانشگاه آ
کشورهای با درآمد متوسط،  که در برخی از  نشان می دهد 
باالی  شدت  ویتنام،  و  برزیل  کستان،  پا هند،  جمله  از 
فاصله گذاری اجتماعی، بدون وجود حمایت های گسترده 
گروه های آسیب پذیر را به شدت تحت تأثیر قرار  کافی،  و 

داده است. 
و  متوسط  درآمد  با  کشورهای  مختص  البته  مسئله  این 
دهه ها  تا  اروپایی  رفاه  دولت های  گرچه  ا نیست.  پایین 
توانسته بودند میزان نابرابری را نسبتًا کم نگه دارند، و در 
اما شدت  کرده بودند،  آمریکا موفق تر عمل  از  این زمینه 
شکاف های  پیاپی،  بحران های  اثر  در  اقتصادی  رکود 
بحران  است.  ساخته  آشکار  را  اروپایی  رفاهی  سیستم 
کرونا در واقع موفقیت اروپا در مبارزه با نابرابری را تهدید 
نابرابری  میزان  یک دست:  طور  به  نه  البته  می کند، 
کید  تا و  است  کمتر   )Noradic( نورادیک  درکشورهای 
است   )pre-distribution( پیش توزیع  بر  کشورها  این 
مراقبت  آموزش،  بخش  در  سرمایه گذاری  معنای  )به 
کار و در نتیجه هم گرایی  بهداشتی همگانی، تنظیم بازار 
مانند  غربی  اروپای  کشورهای  که  حالی  در  دستمزدها(؛ 
کشورهای اروپای جنوبی مانند ایتالیا، اتکای  فرانسه، و 
در  دارند.  ثروت   )re-distribution( بازتوزیع  بر  بیشتری 
یا  بازتوزیع  به  که  شرقی،  اروپای  کشورهای  در  نهایت، 
باالتر  نابرابری  میزان  نیستند،  قائل  ثروت  پیش توزیع 
کشورهای  است. البته جدا از ارادۀ سیاسی، ظرفیت مالی 
کنترل  اروپای غربی نیز تاثیر زیادی در توانایی شان برای 

نابرابری داشته است. 
بر  چگونه  نابرابر  ساختارهای  این  که  می بینیم  ادامه  در 
افراد کم درآمد، اقلیت های قومی-نژادی و سایر اقلیت ها، 
آورده  مضاعف  فشار  غیررسمی  شاغلین  و  جوانان  زنان، 
شماره  ده  این  در  آن چه  از  خالصه ای  ادامه،  در  است. 
به  اجتماعات  بر  کرونا  همه گیری  آسیب های  مورد  در 

گفته شده را می خوانیم.  حاشیه رانده شده 

  افراد کم درآمد
که بازده اقتصادی بخش هایی  گزارش سوم نشان می دهد 
سایر  از  بیش  است  پایین تر  متوسط  از  کارکنانشان  مزد  که 
بخش ها کاهش یافته است. همچنین، افراد کم درآمد، بیش 
از سایرین، با موانعی در برابر رعایت قوانین مربوط به قرنطینه 
بررسی اطالعات موقعیت  با  تایمز،  نیویورک  مواجه هستند. 
آمد  که رفت و  تلفن های هوشمند، نشان داده است  مکانی 
افراد پردرآمد در سطح شهرها در ایاالت متحده کاهش بیشتری 
داشته است. استفاده زیاد از متروی نیویورک در ایستگاه های 
)گزارش  است  نابرابری  این  از  بازتابی  فقیرنشین  محالت 
سوم، صفحۀ 4(. در انگلستان نیز کم درآمدترین افراد جامعه 
که  کمتر از سایرین امکان دورکاری دارند، در حالی  شش برابر 
تمایل به کار از خانه و قرنطینۀ شخصی در همه موارد یکسان 
گرچه این آمارها صرفًا مربوط به شهرهای آمریکا  بوده است. 
و انگلستان است، اما به احتمال زیاد الگوهای مشاهده شده 
که  در این کشورها،  در بسیاری از مناطق کالن شهری دنیا نیز 
گریبان اند قابل مشاهده است. نتایج  با این بحران دست به 
که  کشورهای دیگر نیز نشان داده است  پیمایش ها در برخی 
گاهی بیشتری دارند، دسترسی شان  افراد پردرآمد از خطرات آ
به اطالعات بیشتر است و بیشتر احتمال دارد شرایط دورکاری 

برایشان فراهم شود. 

  شاغلین غیررسمی
جمله  از  می پردازد؛  غیررسمی  شاغلین  به  هشتم  گزارش 
ناخواستۀ  نتایج  تاثیر  تحت  شدت  به  که  گروه هایی  دیگر 
اجتماعی  فاصله گذاری  و  قرنطینه  به  مربوط  قوانین  اجرای 

نیروی کاری  با  غیررسمی  اقتصاد  گرفته اند.  قرار  دولت ها 
معادل با ۲ میلیارد نفر، بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی 
و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می دهد. 
جدی  به طور  جهان  در  افراد  این  از  میلیارد   ۱.۶ اشتغال 
گرفته  است و حداقل ۱.۱ میلیارد  کرونا قرار  تحت تأثیر بحران 
کار می  کنند  نفر از نیروی کار این بخش در کشورهایی زندگی و 
چون  افرادی  شده است.  اعمال  کامل  قرنطینۀ  آن ها  در  که 
حمل  و  ساختمانی  کارگران  دست فروش ها،  خرده فروش ها، 
بخش های  کارکنان  از  برخی  خانگی،  خدمت کاران  نقل،  و 
کشاورزی، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و  اسکان و تغذیه، 
آسیب دیده  غیررسمی  کار  نیروی  این  تمام  تقریبًا  سرگرمی.  
گرچه  کمتر از ۱۰ نفر اشتغال دارند. ا در واحدهای اقتصادی با 
دولت ها و بانک های مرکزی بسته های اقتصادی گسترده ای 
کارگران  کمک درآمدی برای  را برای حفظ بنگاه ها و تأمین 
ارائه کرده اند، کسب وکارهای کوچک و متوسط، که ۸۰ درصد 
بنگاه های جهان را تشکیل می دهند، معمواًل از حیطۀ شمول 

سیاست های عمومی بیرون می افتند. 
بخش آخر گزارش هشتم به نرخ اشتغال غیررسمی در ایران 
منطقه  کشورهای  به  نسبت  خ،  نر این  گرچه  می پردازد. 
کفایت خدمات ارائه شده به افراد  کیفیت و  پایین است، اما 
تحت پوشش بیمه ها و صندوق های بازنشستگی جای بررسی 
گرچه آماری رسمی از اشتغال غیررسمی در ایران  بسیار دارد. ا
منتشر نشده است، اما پژوهشی اخیر، با استفاده از داده های 
مرکز آمار و اطالعات منتشرشده توسط هیأت امنای سازمان 
کار  نیروی  تعداد  تابعه،  صندوق های  و  اجتماعی  تأمین 
کندگی آن ها در دهک های مختلف درآمدی  غیررسمی و پرا
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تخمین ها  نشان می دهد که حدود 7.64 میلیون نفر )30% شاغلین( در بخش غیررسمی 
مشغول به کارند و سه میلیون نفر از این تعداد در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. 

رفت و آمد افراد پردرآمد در سطح 
شهرها کاهش بیشتری داشته است؛ 
استفاده زیاد از متروی نیویورک در 
ایستگاه های محالت فقیرنشین بازتابی 
از این نابرابری است. 
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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

تجارب جهانی

کرونا در ایران و جهان شاغلین بخش غیررسمی و بحران 
در ایران چند میلیون شاغل بخش غیررسمی داریم؟

اتخاذ  که  می دهد  نشان  کار  بین المللی  سازمان  گزارش  آخرین 
کار  نیروی  به  خدمات  ارائه  راستای  در  حمایتی  سیاست های 
غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد 
غیررسمی با نیروی کاری معادل با 2 میلیارد نفر، بخش قابل توجهی 
از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص 
می دهد. علی رغم اهمیت به سزای این بخش در اقتصاد جهانی، 
این افراد از بسیاری از حقوق نیروی کار رسمی محروم هستند و 
کرونا این محرومیت ها را بیش از پیش تأثیرگذار ساخته  بحران 
کارگران  دست فروش ها،  و  خرده فروش ها  چون  افرادی  است. 
کارکنان  ساختمانی و حمل و نقل، خدمت کاران خانگی، برخی از 
و  تفریح  هنر،  و  صنعتی  تولیدات  تغذیه،  و  اسکان  بخش های 
سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی 
کاهش درآمد و افزایش  گزارش، در ابتدا به میزان  نیاز دارند.  این 
فقر نسبی کارکنان بخش غیررسمی در جهان می پردازد. سپس، با 
استفاده از داده های مرکز آمار و اطالعات منتشر شده توسط هیأت 
امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه )گرجی پور و 
همکاران، 1398( به تخمین تعداد نیروی کار غیررسمی پرداخته 
و پراکندگی آن ها در دهک های مختلف درآمدی را نشان می دهد. 
که حدود 7 میلیون نفر  گزارش نشان می دهد  تخمین های این 
نتایج  کارند.  به  مشغول  غیررسمی  بخش  در  ایرانی  شاغلین  از 
کسانی  که زنان، روستاییان،  تحقیقات همچنین نشان می دهد 
که تحصیالت دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم 

بزرگ تری از اشتغال غیررسمی دارند. 

نرخ نیروی کار غیررسمی در ایران و جهان چقدر است و کدام بخش های اقتصادی آسیب 
بیشتری دیده اند؟ 
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میانه درآمد ماهانه بخش 
غیررسمی در قاره آمریکا در 
ماه اول بحران کرونا حدود 
۸۰٪ )از ۱۲۹۴دالر به ۲۴۴ 
دالر( کاهش پیدا کرده است. 
این در حالیست که این 
کاهش در آسیا و اقیانوسیه 
فقط حدود ۲۰٪ )از ۵۴۹ دالر 
به ۴۳۰ دالر( بوده است. 
کاهش درآمد این بخش در 
ایران حدودا چقدر است؟

بنا به تخمین یکی از 
پژوهش های انجام شده 
بر اساس اطالعات مرکز 
آمار و اطالعات مربوط به 
جمعیت تحت پوشش تأمین 
اجتماعی و سایر صندوق های 
بازنشستگی، حدودًا 7.6۴ 
میلیون نفر  )۳۰٪( از 
شاغلین کشور در بخش 
غیررسمی اشتغال دارند.

 جمعیــت  ۱۵ تــا ۶۴ ســاله غیر فعال 
 ۳۳.۹۴ میلیــون نفر 
کار( )۵۵٪ از نیــروی 

جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله شاغل یا در 
کار  ۲۷.۶۵ میلیون نفر  جست و جوی 

کار( )۴۵٪ از نیروی 

جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله شاغل معادل 
کار( ۲۴.۷۵ میلیون نفر )۴۰٪ از نیروی 

جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی 
یا سایر صندوق های بازنشستگی معادل 

17.11 میلیون نفر )حدود 70٪ از شاغلین( 

کشور معادل ۶۱.۵۸ میلیون نفر جمعیت  ۱۵ تا ۶۴ ساله  در 

کار   تخمین نیروی 
غیر رسمی معادل ۷.۶۴ 

 میلیون نفر  
)حدود ۳0% از شاغلین(
 )2۴.7۵-17.11 =7.6۴(

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_8th_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_7th_1520.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_3rd_AsSent_1512.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_3rd_AsSent_1512.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_3rd_AsSent_1512.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_3rd_AsSent_1512.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_8th_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_8th_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_8th_-1.pdf
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گزارش نشان  را مورد بررسی قرار داده است. تخمین های این 
می دهد که حدود 7.۶4 میلیون نفر از مجموع ۲4.75 شاغل در 
ایران، در بخش غیررسمی مشغول به کارند و سه دهک پایین 
این  از شاغالن  نفر )%4۰(  درآمدی روی هم رفته سه  میلیون 

بخش را به خود اختصاص داده است. 

  پیش زمینۀ قومی-نژادی
پیش زمینۀ قومی-نژادی پدیدۀ پیچیده ای است که از عوامل 
هویت  اقتصادی-اجتماعی،  ساختارهای  چون  متعددی 
فرهنگی، الگوهای رفتاری و عوامل ژنتیکی تأثیر می پذیرد. 
اقلیت های  ابتالی  باالی  نرخ  به  سوم  گزارش  از  بخشی 
کووید-۱9 می پردازد. پژوهش های  قومی -نژادی به بیماری 
که  می دهد  نشان  متحده  ایاالت  و  انگلستان  در  منتشرشده 
درصد مبتالیان در میان برخی اقلیت های قومی-نژادی بیش 
از سهم شان از کل جمعیت است و نسبت بزرگ تری از جمعیت 
که امکان دورکاری  کار می کنند  اقلیت های قومی در مشاغلی 
چون  عواملی  کنار  در  مسأله  این  ندارد.  وجود  آن ها  برای 
سالمتی  وضعیت  آن ها،  از  بسیاری  بیمه اِی  پوشش  فقدان 
نامساعدتر آن ها و روبه رو شدن آنان با تبعیض در فرایند درمان 
گرچه  می تواند آسیب پذیری این گروه ها را به نمایش بگذارد. ا
تحلیل های موجود در مورد تأثیر پیش زمینۀ قومی-نژادی در 
میزان تأثیرپذیری از همه گیری جهانی کووید-۱9، غالبًا مربوط 
به آمریکا و انگلستان است، اما می توان تصور کرد که همین الگو 
در مورد گروه های قومی-نژادی و مذهبی به حاشیه رانده شده 
و مهاجران و پناهندگان در سایر کشورها نیز قابل مشاهده باشد. 

  زنان
به  هشتم  و   ششم  چهارم،  گزارش های   از  بخش هایی 
گزارش ها نشان  کرونا پرداخته اند. این  مسئلۀ زنان در بحران 
داده اند که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش  از همه، آن دسته 
که مردان نیروی کار  را متأثر ساخت  از بخش های اقتصادی 
کرونا بیش  اصلی آن را تشکیل می دادند. اما این بار، بحران 
بر  زنان  نیروی کار  که  است  گرفته  نشانه  را  صنایعی  همه  از 
گردش گری و  آن مسلط است؛ بخش های خدماتی، صنعت 
که ۱۰.5% از تولید  گردش گری،  خرده فروشی از این جمله اند. 
تا 7۰  می دهد،  اختصاص  خود  به  را  جهان  داخلی  ناخالص 
از 3۱9  زیادی  تعداد  افت شده است؛ در حالی که  درصد دچار 
میلیون شاغل این بخش را زنان و جوانان تشکیل می دهند. 
که سه  کار بخش آموزش،  همچنین، قسمت بزرگی از نیروی 
چهارم آن را زنان تشکیل می دهند، در سطح جهان قراردادهای 
موقت دارند و از مزایای بیکاری برخوردار نیستند. همچنین، 
بسیاری از کارکنان بخش بهداشت و سالمت، که 7۰ درصدشان 
را زنان تشکیل می دهند، عالوه بر فشارهای ناشی از افزایش 
ساعات کار، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده ها هزار 

نفر از آنان به بیماری کووید-۱9 دچار شده اند. 
کیفیت مشاغل زنان و امنیت شغلی آنان نیز بسیار از مردان 
و  غیررسمی  اقتصاد  از  اعظمی  بخش  آن ها  است.  پایین تر 
و پیش بینی  داده  اند  اختصاص  به خود  را  پاره وقت  مشاغل 
می شود که پس از پایان بحران، اولویت کم تری به احیای این 
دسته از مشاغل داده شود. هم چنین یکی از پیامدهای نوسان  
کرونا و خالی شدن آن از زنان، رقابت مردان  کار در عصر  بازار 
برای کار در مشاغلی است که پیش از این محل فعالیت کاری 
زنان بوده است. همین مسئله زنان را با دشواری هایی بر سر 

بازیابی مشاغل شان روبه رو خواهد ساخت. 

  جوانان 
بخش های  بر  کرونا  بحران  تأثیر  به  ششم،  گزارش  گرچه 
در  را  جوانان  آسیب پذیری  و  می پردازد  اقتصادی  مختلف 
اما  می گذارد،  نمایش  به  اقتصادی  بخش های  از  برخی 
این  مورد  در  کار  بین المللی  سازمان  گزارش های  مهم ترین 
گزارش اول معاونت رفاه،  گروه، به تازگی، و پس از انتشار ده 
از  که بیش  گزارش ها نشان می دهد  این  منتشر شده است. 
و  آفریقا  در  )به ویژه   ۲۰۱9 سال  در  جوان  شاغلین  سه چهارم 
آسیای جنوبی( در مشاغل غیررسمی اشتغال داشتند و همین 
مسئله منجر به آسیب پذیری بیشتر آنان در برابر بحران ها و 
تکانه های اقتصادی شده  است. این بحران جوانان را به سه 

طریق عمده تحت تاثیر قرار می دهد: 
کاهش  که منجر به  1- توقف فرآیند تحصیل و مهارت آموزی 

فرصت های شغلی و درآمد احتمالی آن ها در آینده می شود؛
و  کسب وکارها  ورشکستگی  و  مشاغل  رفتن  بین  از   -2
استارتاپ ها در ایام کرونا به کاهش درآمد و اشتغال منتهی شده 

و حقوق نیروی کار را با تهدید مواجه می کند؛ 
3- موانع بزرگ تری بر سر راِه یافتن شغل، ورود مجدد به بازار 
کار و تغییر شغل برای دست یابی به مشاغل بهتر، سبز می شود.
جوانان،  بیکاری  نرخ  که  می دهد  نشان  موجود  داده های 
یافته  افزایش  شدت  به   ۲۰۲۰ فوریۀ  از  جوان،  زنان  به ویژه 
است. همچنین، نتایج پیمایش جهانی سازمان بین المللی کار 
که ۱3 هزار نفر بدان پاسخ  کووید-۱9«  با موضوع »جوانان و 
کی از آن است که فعالیت شغلی بیش از یک ششم  داده اند، حا
جوانانی که در پیمایش شرکت کرده اند، از زمان شیوع ویروس 
که هم چنان به اشتغال  کرونا متوقف شده است. جوانانی نیز 
کاری و  کاهش ۲3 درصدی ساعات  خود ادامه می دهند، با 
کاهش 43 درصدی درآمد مواجه بوده  اند. تداوم اشتغال 7۶ 
درصد از زنان جوان و ۶۸ درصد مردان جوان در طول دوران 

کرونا به صورت  دورکاری بوده است.

  عملی نشدن توافق های بین المللی برای آمادگی در 
مقابل بحران ها

در  پی در پی  بحران های  این  نسبت به  دولت ها  کنش  وا
گزارش  در  است؟  بوده  چه  نابرابری  افزایش  و  جهان  سطح 
بحران  ویژه  به  اخیر،  بحران های  از  بعد  که  می خوانیم  دوم 

در انگلستان و ایاالت متحده درصد 
مبتالیان در میان برخی اقلیت های 
قومی-نژادی بیش از سهم شان از کل 
جمعیت است و نسبت بزرگ تری از این 
افراد امکان رعایت اصول فاصله گذاری 
اجتماعی را ندارند. 

تحصیل و مهارت آموزی جوانان در 
دوران کرونا متوقف شده و در اثر بحران 
موانع ورود به بازار کار یا تغییر شغل 
جهت دستیابی به مشاغل بهتر بسیار 
چالش برانگیزتر شده است. 

بحران کرونا، بر خالف بحران اقتصادی سال 2008، بخش ها و صنایعی را نشان گرفته است 
که نیروی کار زنان بر آن ها مسلط است. 

بخش 
دولتی

بخش 
خصوصی

سازمان های 
مردم نهاد

ش دولتی
ت بخ

مشارک

و خصوصی
ولتی 

ش د
ی بخ

کار
هم

مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و جامعۀ مدنی

الگوی مدل سه جانبۀ 
بخش های دولتی، 

خصوصی و سازمان های 
مردم نهاد

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_3rd_AsSent_1512.pdf
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https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_4th%20(1)_1514.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_6th_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_6th_-1.pdf


4D S W . M C L S . G O V . I R

وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر
گزارش یازدهم |  هفتم تیر 1399  

حمایت  استانداردهای  به  مربوط  مباحث   ،۲۰۰۸ سال  مالی 
اجتماعی و لزوم تاب آورسازی اجتماعات محلی بیش از پیش 
گفتمان دولت ها و سازمان های بین المللی شد. در واقع،  وارد 
دولت ها و سازمان های بین المللی توافق دارند که بحران هایی 
از این دست می توانند فرصتی را برای تغییر سیاست ها و حرکت 
قرار  دولت ها  اختیار  در  جامع تر  حمایتی  نظام  یک  سمت  به 
مانند  توافق نامه هایی  که  داد  نشان  کرونا  تجربۀ  اما،  دهند. 
 Social Protection( اجتماعی«  حمایت  کف  »توصیه نامٔه 
Floors Recommendation( سازمان بین المللی کار و »چارچوب  
کاهش  کاری هیوگو« )Hyogo Framework for Action( برای 
خطرپذیری فجایع« هیچ یک تاثیر چندانی بر آمادگی بیشتر در 

مقابل بحران ها و کاهش خطرپذیری فجایع نداشته است. 
در  زیادی  کنش های  وا و  ننشسته اند  آرام  دولت ها  طبعا  البته 
جهت حمایت از اقتصاد ملی، نیروی کار و اقشار آسیب پذیر نشان 
داده  اند. گزارش چهارم به اقدامات کشورهای همسایۀ ایران، 
حمایتی  اقدامات  از  خالصه ای  به  دوم  و  اول  گزارش های  و 
کشورهای جهان، پرداخته اند. مهم ترین این حمایت ها  کلیۀ 
در قالب  معافیت های مالیاتی )اشخاص، کسب وکارها و مالیات 
بر مصرف(، تعویق در بازپرداخت مالیات، افزایش موقتی مدت 
کسب وکارهای آسیب دیده،  مرخصی استعالجی، ارائۀ یارانه به 
کم درآمد جمعیتی و  اختصاص یارانه عمومی یا به بخش های 
تعلیق پرداخت حق بیمۀ تأمین اجتماعی ارائه شده است. در 
کنون،  کلی، به نظر می رسد تمرکز  این حمایت ها، تا  نگاهی 
کسب وکارهای بزرگ و بخش خصوصی  بر نیروی کار رسمی و 
بوده است. در این بسته های حمایتی و محرک اقتصادی اغلب 
نسبت به اقشار آسیب پذیر، مانند نیروی کار غیررسمی، و نسبت 

 به موضوعاتی چون مسکن و تغذیه، کم توجهی شده است. 
گزارش دوم، به اقدامات محدودی که کشورهای مختلف در 
رابطه  با مسکن و حمایت از مستأجرین انجام داده اند پرداخته 
و در گزارش دهم این موضوع به تفصیل موردبررسی قرار گرفته 
گزارش عالوه بر حمایت های کشورها از مستأجرین  است. این 
کشورها در زمینۀ  کلی این  کرونا، به قوانین  در طول بحران 

کنترل بازار مسکن و کنترل اجاره بها نیز پرداخته است. 
عالوه بر اقدامات دولتی )راهکارهای از باال به پایین( که به آن 
اشاره شد، گزارش هفتم به دو نمونه از راهکارهای تاب آورسازی 
در  باال(  به  پایین  از  )راهکارهای  اجتماعات  توانمندسازی  و 
با بحران می پردازد: تقویت سازمان های مردم نهاد و  مقابله 
کارگری. اتخاذ الگوی سه جانبۀ هم کاری میان  اتحادیه های 
مردم نهاد،  سازمان های  و  خصوصی  بخش  دولتی،  بخش 
می تواند به توانمندسازی هرچه بیشتر اجتماعات یاری رساند. 
با وجود  کردیم،  گزارش هفتم مشاهده  که در  اما همان طور 
افزایش چشم گیر تعداد سازمان های مردم نهاد در سطح جهان، 
و فعالیت گستردۀ این سازمان ها برای حمایت از آسیب دیدگان 
این  میان  هم کارانۀ  روابط  کووید-۱9،  جهانی  همه گیری 

کشورها رشد چندانی نیافته  سازمان ها و دولت در بسیاری از 
کنفدراسیون بین المللی  است. همچنین، نگاهی به آمارهای 
کارگری  که اتحادیه  های  کارگری نشان می دهد  اتحادیه های 
در حدود 4۰ تا 45 درصد کشورها، کیفیت خدمات ارائه شده به 
نیروی کار را بد و میزان این خدمات را ناکافی می دانند. درعین 
کارگران نمی توانند متشکل عمل  کشورها  حال، در بسیاری از 
کنند و  امروز در ۸۰ درصد کشورها حق چانه زنی جمعی کارگران 

از جانب مقامات منع شده است. 
سطح  در  گفتمانی  حوزۀ  گرچه  ا که  گفت  می توان  بنابراین 
بین المللی نشان از توجه به توسعۀ نظام جامع حمایت اجتماعی 
و تاب آورسازی اجتماعات دارد، اما این توافقات چندان عملی 

نشده و ما عمال برای شرایط بحرانی آمادگی نداریم. 

  توافق های بین المللی علی رغم استطاعت مالی 
دولت ها عملی نمی شوند

آماده  دلیل  که  می دهد  نشان  مجموعه  این  پنجم  گزارش 
بحران  با  مقابله  برای  اجتماعی  حمایت  نظام های  نبودن 
سازمان  گزارش های  نیست.  دولت ها  مالی  استطاعت  عدم 
بین المللی کار نشان می دهد که بسیاری از کشورهای کم درآمد 
و با درآمد متوسط از منابع مالی الزم برای رسیدن به اهداف 
همه ی  برای  هزینه   کمک   .۱( اجتماعی  حمایت  چهارگانه 
مزایای   .3 زنان،  همه ی  برای  زایمان  مزایای   .۲ کودکان، 
اجتماعی برای همه ی افراِد دارای معلولیت های شدید و 4. 
هستند.  برخوردار  باال.(  سنین  برای  عمومی  مستمری های 
اجرای  هزینۀ  متوسط  توسعه،  حال  در  کشورهای  اغلب  در 
طرح های همگانی حمایت اجتماعی، و رسیدن به چهار هدف 
مذکور، معادل با ۱.۶% از تولید ناخالص ملی  هر کشور می باشد. 

  ادامۀ روند بحران و افزایش فقر ناشی از آن به کجا 
می انجامد؟

که آیا تعدد  کردیم  در انتهای گزارش نهم این سوال را مطرح 
بحران های  از  ناشی  اخیر  سال های  در  مردمی  اعتراضات 
بوده است؟  آن ها  از  ناشی  نابرابری  و  فقر  افزایش  و  پی در پی 
که بیش از چند روز ادامه  تعداد اعتراضات مردمی عمده ای 
گذاشته  کالن( در سطح ملی به جا  داشته و تأثیراتی )خرد و 
در جهان در حال افزایش است. نگاهی به سال ۲۰۱9 نشان 
گرفته و در  که این اعتراضات، هر شش قاره را در بر  می دهد 
کرده است.  نظام های سیاسی مختلف به نحوی ظهور پیدا 
پاریس،  در  خشمگین  معترضانی  گذشته،  میالدی  سال  در 
قاهره،  کاتالونیا،  برلین،  بیروت،   ، پرن  پورتو  پراگ،   الپاز، 
هنگ کنک، تهران، بغداد، لندن، دهلی نو، سیدنی، سئول، 
کارتا، و بسیاری پایتخت های دیگر به خیابان ریختند تا  جا
اعتراض خود را به نمایش بگذارند. محرک های این حرکات 
قرار  نیز  سوءاستفاده  مورد  موارد،  برخی  در  که  اعتراضی، 
گرفته اند، بسیار متنوع ، اما در بسیاری از موارد کوچک و غیرقابل 

پیش بینی بودند. از این میان می توان به افزایش قیمت نان 
)سودان(، افزایش قیمت پیاز )هند(، کاهش بودجۀ اختصاص 
کتب درسی )برزیل(، وضع مالیات بر مکالمات  داده شده به 
واتس اپ )لبنان(، افزایش قیمت بلیط مترو )شیلی( و افزایش 
قیمت بنزین )ایران( اشاره کرد. چنان که می دانیم در دی ماه 
گسترده ای به وقوع  9۶ و آبان ماه 9۸ در ایران نیز اعتراضات 
پیوست. در سال 9۶، دست کم 77 شهرستان، و در سال 9۸، 
ناآرامی  کشور، دستخوش  از 4۲9 شهرستان  ۸۲ شهرستان، 
شدند و در برخی از آن ها این ناآرامی ها به خشونت کشیده شد. 
که اعتراضات در آن ها به خشونت  نگاهی به شهرستان هایی 
مانند  عواملی  تجمیعی  اثر  که  می دهد  نشان  شد  کشیده 
مشارکت پایین در انتخابات، خشک سالی و بیکاری جوانان  
کشیده شدن اعتراضات همبستگی دارد. البته  با به خشونت 
باید اذعان کرد که اعتراضات اجتماعی پدیده های پیچیده ای 
هستند، در زمینه های تاریخی اتفاق می افتند و با مدل سازی ها 
در  اما،  نیستند.  توضیح  قابل  چندان  آماری  شاخص های  و 
بحران ها  شدت  و  تعداد  افزایش  می توان  کلی  بسیار  نگاهی 
حمایت  سیاست های  فقدان  کنار  در  را  بیست ویکم  قرن  در 
اجتماعی برای تاب آورسازی اجتماعات، یکی از دالیل اصلی 

افزایش اعتراضاتی این چنینی در سطح جهان تلقی کرد. 

  شماره های پیش رو
نویسندگان این مجموعه معتقدند که سیاست گذاران دولت 
ضرب آهنگ  از  استفاده  با  بایستی  ایران  اسالمی  جمهوری 
سمت  به  کووید-۱9،  جهانی  همه گیری  اثر  در  شده  ایجاد 
نظام  جامع حمایت اجتماعِی برخوردار از منابع مالی پایدار، 
گام بردارد. برای سیاست گذار، در عصری که بحران »روزمره« 
شده است و نابرابری در اثر بحران هر روز افزایش پیدا می کند، 
تاب آورسازی  و  رفاهی  جامع  نظام  توسعۀ  اصلی  محرک  
اجتماعات، بیش و پیش از هر چیز دیگر، حفظ ثبات سیاسی 
و امنیت ملی ست. بدین معنا، از دید سیاست گذار، توسعۀ 

حمایت اجتماعی بر سایر امور تقدم دارد. 
تمرکز اصلی گزارش های پیش رو بر موارد زیر خواهد بود:

گروه های  و  اجتماعات  خانوارها،  افراد،  شرایط  رصد    
که بیش از سایرین در معرض آسیب های ناشی از  جمعیتی 
کودکان،  زنان،  فقرا، جوانان،  مانند  کرونا هستند،  بحران 

حاشیه نشینان، سالمندان، اقلیت ها و شاغلین غیررسمی؛
تجربیات  از  الهام  با  کاربردی،  توصیه های  و  راهکارها    
برای  اجتماعی  جهانی، جهت توسعۀ نظام جامع حمایت 

پاسخ گویی بهتر در مقابل بحران؛
تجربیات  از  الهام  با  کاربردی،  توصیه های  و  راهکارها    
پاسخ گویی  برای  اجتماعات  تاب آورسازی  جهت  جهانی، 

بهتر در مقابل بحران. 

در سال میالدی گذشته، بسیاری از 
پایتخت های جهان،  مانند پاریس، پراگ،  
پورتو پرنس ، بیروت، برلین، قاهره، 
هنگ کنک، بغداد، لندن، دهلی نو، 
سیدنی، سئول و جاکارتا، صحنۀ اعتراضات 
بوده است. محرک های اولیۀ این حرکات 
اعتراضی، در بسیاری از موارد کوچک و 
غیرقابل پیش بینی بودند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، 
متوسط هزینۀ اجرای طرح های همگانی 
حمایت اجتماعی معادل با 1.6% از 
تولید ناخالص ملی هر کشور می باشد.

اگرچه حوزۀ گفتمانی در سطح 
بین المللی نشان از توجه به توسعۀ 
نظام جامع حمایت اجتماعی و 
تاب آورسازی اجتماعات دارد، اما این 
توافقات چندان عملی نشده و ما برای 
شرایط بحرانی آمادگی نداریم.

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_4th%20(1)_1514.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_2nd_AsSent_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_AsSent_1508.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_2nd_AsSent_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_Workforce_And_SocialProtection_10th_-1.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_7th_1520.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_5th_1516.pdf
https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/article/Corona_WorkForce_And_SocialProtection_9th_Assent_-1.pdf

