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ونـــــــــا ی کــــــــــــــار و کـر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

گسترده مشاغل عمومی، آخرین راه نجات از بیکاری 

که  کرده است  وادار  را  گسترده در جهان دولت ها  بیکاری 
عمومًا  دولت ها  کنند.  بازتعریف  کار  بازار  در  را  خود  نقش 
که در هنگام سقوط نظام مالی باید  پذیرفته اند همان طور 
با مداخلۀ مستقیم، بازارهای مالی و در واقع نظام اقتصادی 
گسترده نیز بایستی با  را نجات دهند، در  شرایط بیکاری 
کارآفرین  آخرین  نقش  عمومی  مشاغل  سیاست  اجرای 
به عهده  را   )Employer of last Resort( نجات دهنده 
حمایتی  ابزارهای  از  یکی  واقع  در  عمومی  مشاغل  گیرند. 
دولت ها هستند که ضمن کاهش فقر، توان مندی اجتماعی 
هم چنین  ابزار  این  می دهند.  افزایش  را  فقرا  مهارتی  و 
کارآمد برای هدف مندی منابع حمایتی  به عنوان شیوه ای 
که برنامه های مشاغل  دولت ها عمل می کند؛ به این معنا 
عمومی با تعیین دست مزدی پایین تر از حداقل دست مزد 
نیازمند  افراد  صرفًا  تا  می کنند  فراهم  را  شرایطی  قانونی، 
در  عمومی  مشاغل  مصداق  بپیوندند.  برنامه ها  این  به 
روستاها کمک به حفظ محیط زیست، گسترش آبخیزداری 
بهداشتی،  خدمات  گسترش  شهرها  در  و  بیابان زدایی،  و 

ورزشی، آموزشی، و مراقبتی است. 

داوطلبانه  به طور  افراد  عمومی  مشاغل  برنامه های  در 
منافع  که  می شوند  کار  به  مشغول  زمینه هایی  در 
مثال  طور  به  دارد.   پی  در  آن ها  برای  را  بلندمدت تری 
زیست  محیط  حفظ  یا  و  آبخیزداری  گسترش  روستا  در 
گسترش  و  روستایی  زیرساخت های  تقویت  به  می تواند 
روستاها  طریق  این  از  و  بیانجامد  کشاورزی  بخش 

می توانند مزیت های پایدار بدست آورند. 
نشان  عمومی  مشاغل  برنامه های  اجرای  جهانی  تجارب 
می دهد که این برنامه ها با وجود برخی کاستی های اجرایی، 
به دلیل مهارت افزایی و پیوندهای کاری که برای افراد ایجاد 
می کنند، به اشتغال بلندمدت تر آن ها منجر می شوند و عالوه 

خ بیکاری نیز تأثیرگذار هستند.  بر کاهش فقر بر کاهش نر
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و  2001وخیزهایی روند افزایشی داشته است. در سال ، با افت2001تا  1991سوتیتر نمودار: نرخ بیکاری در آرژانتین از سال 
ه و از ، این نرخ رو به کاهش گذارد«سرپرست خانوار»آرژانتین با عنوان  مشاغل عمومیترین برنامۀ زمان با آغاز گستردههم

 رسیده است.  2009درصد در سال  7.8به  2001درصد در سال  19.59
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بیکاری

خ بیکاری در آرژانتین )2019-1991( نمودار 1: نر

در برنامه های مشاغل عمومی افراد به طور 
داوطلبانه در زمینه هایی مشغول به 
کار می شوند که منافع بلندمدت تری را 
برای آن ها در پی دارد.  به طور مثال در 
روستا گسترش آبخیزداری و یا حفظ محیط 
زیست می تواند به تقویت زیرساخت های 
روستایی و گسترش بخش کشاورزی 
بیانجامد و از این طریق روستاها می توانند 
مزیت های پایدار بدست آورند. 

نرخ بیکاری در آرژانتین از سال 1991 تا 2001، با افت وخیزهایی روند افزایشی داشته است. 
در سال 2001 و هم زمان با آغاز گسترده ترین برنامۀ مشاغل عمومی آرژانتین با عنوان 
»سرپرست خانوار«، این نرخ رو به کاهش گذارده و از 19.59 درصد در سال 2001 به 7.8 
درصد در سال 2009 رسیده است. 

کردیم.  گزارش پانزدهم خبرنامۀ »کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی« با موضوع فقر شهری و حاشیه نشینی، به مشاغل عمومی به عنوان یکی از راه کارهای کاهش فقر اشاره  در 
گزارش به چیستی برنامه های مشاغل عمومی و برخی تجارب جهانی در زمینۀ اجرای این برنامه ها می پردازیم. در این 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

کشورهای  در  دهه ها  طول  در  عمومی  مشاغل  برنامه های 
گزارش به برخی از این  که در ادامۀ  مختلفی به اجرا درآمده اند 
برنامه ها در کشورهای آلمان، هند، آرژانتین و آفریقای جنوبی 
گزارش هم چنین به طور مختصر، به دو  می پردازیم. در این 
و  کردستان  استان های  در  اجراشده  عمومی  مشاغل  برنامۀ 

سیستان وبلوچستان اشاره خواهیم کرد.

  آلمان
دهۀ  به  آلمان  در  عمومی  مشاغل  برنامه های  اجرای  سابقۀ 
کشور  1930 بازمی گردد. در این دوران، رکود اقتصادی بزرگ، 
آلمان را با بحرانی عمیق مواجه ساخت. تولید ناخالص داخلی 
کاهش پیدا  در فاصلۀ سال های 32-1928 بیش از 20 درصد 
کرد و به تبع آن شمار بیکاران و فقر ناشی از آن به سرعت رو به 
افزایش گذاشت و از 650 هزار نفر به بیش از 6 میلیون نفر رسید؛ 
نرخ بیکاری نیز از حول و حوش 8 درصد به حدود 30 درصد 
رسید. بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدند و در واحدهای فعال 
که میزان تولید  کم شد. به نحوی  ظرفیت تولیدی به شدت 
صنعتی آلمان در سال 1932 حدود 58 درصد سال 1928 بود. 
در پی این بحران، دولت آلمان در مواجهه با بیکاری گسترده 
گذاشت.  و رکود اقتصادی، برنامۀ مشاغل عمومی را به اجرا 
برنامۀ مشاغل عمومی  در طول سال های 37-1933، ذیل 
گسترش شبکۀ راه آهن،  پروژه هایی چون احداث بزرگ راه ها، 
ایجاد کانال های آبی و ایجاد نیروگاه های برق به اجرا درآمدند. 
در نتیجۀ اجرای این برنامه، تعداد بیکاران از 6 میلیون نفر در 
سال 1933 به 1.8 میلیون نفر در سال 1937 رسید. هم چنین 
در فاصلۀ سال های 1932 تا 1938، مصرف مواد غذایی حدود 
17 درصد، نساجی و پوشاک بیش از 25 درصد و لوازم خانگی 
50 درصد افزایش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی به نرخ 

ساالنۀ 11 درصد رسید.
مشاغل  برنامه های  اجرای  زمینۀ  در  آلمان  جدیدتر  تجربۀ 
بخش  دو  اتحاد  از  پس  است.  مربوط  سال 1990  به  عمومی 
کتبر سال 1990، آلمان شرقی با بحران  شرقی و غربی آلمان در ا
اقتصادی عمیقی مواجه شد که در طی آن بسیاری از بنگاه های 
خ بیکاری از صفر درصد در  صنعتی و خدماتی تعطیل شدند و نر
کنش  سال 1990 به حدود 20 درصد در سال 1991 رسید. در وا
به این بحران، اجرای برنامۀ مشاغل عمومی مجددًا در دستور 
ح، به طور  کار قرار گرفت. در سال 1992، یعنی دوران اوج این طر
کردند. بااین حال، از  متوسط 400 هزار نفر در این برنامه شرکت 

که در سال  کاهش یافت، به نحوی  سال 1992 مقیاس برنامه 
1997 به طور متوسط 200 هزار نفر در برنامه شرکت کردند.

مزد تعیین شده برای کارکنان برنامه حدود 75 درصد مزد رایج 
در بازار بود و هر متقاضی می توانست تا 12 ماه در پروژه های 
مشاغل عمومی کار کند. البته هدف از اجرای این برنامه صرفًا 
مقابله با بیکاری نبود بلکه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری 
در زیرساخت های صنعتی، از جمله برای پاک سازی آالینده های 
نیز  ازکارافتاده  صنعتی  واحدهای  برچیدن  و  زیست محیطی 
گرفته شد. براساس قانون، پروژه های مشاغل عمومی  به کار 
می بایست برای جامعه دارایی مفیدی خلق می کرد و در عین 
حال رقیب بخش خصوصی نبود. به سخنی دیگر نباید کاالیی 

را تولید می کرد که در بازار عرضه می شد.
کارکردهای اجتماعی نیز در این برنامه ها محوریت  همچنین 
افراد در دورۀ بیکاری ولو آن که  که فرض می شد  داشت. چرا
آسیب های  و  مسائل  با  چه بسا  باشند،  مالی  حمایت  تحت 
اجتماعی مواجه شوند. به عبارتی برنامه های مشاغل عمومی 
جامعه  رسمی  مناسبات  در  بیکارشده  افراد  ادغام شدگی  به 
یا  از طرد شدن آن ها جلوگیری می کنند.  تداوم می بخشند و 
که  به نحوی طراحی می شوند  برنامه ها  این  از  برخی  این که 
فرصت های بیشتری را برای زیست اجتماعی زنان فراهم کند. 
فعال  حضوری  شرقی  آلمان  عمومی  مشاغل  برنامۀ  در  زنان 
داشتند. در سال 1991، 40 درصد از شرکت کنندگان برنامه زن 
بودند؛ این نسبت در سال 1994 به 68 درصد رسید.  مشارکت 
افراد دارای تحصیالت عالی در پروژه های مشاغل عمومی در 

طول زمان افزایش یافت، به نحوی که از 5 درصد در سال 1991 
کرد. بدین ترتیب این  به 19 درصد در سال 1994 افزایش پیدا
کار ماهر و هم نیروی کار غیرماهر را تحت  برنامه هم نیروی 

پوشش قرار داد.

  هند
در سال 2005، جمعیت روستایی هند، 70.7 درصد از جمعیت 
کل کشور را تشکیل می داد. هم چنین در این سال 41.8 درصد 
گرچه  از این جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می کردند. ا
در  را هم  باالیی  اقتصادی  اخیر رشد  هند در طول دهه های 
کرده است، اما میزان  شهرها و هم در روستاهای خود تجربه 
نابرابری درآمدی در بخش کشاورزی این کشور بسیار باالست. 
به طوری که یک بررسی صورت گرفته مابین سال های 2003 
کشاورزی هند را 0.6 ارزیابی  و 2013، ضریب جینی در بخش 
با توجه به این مسئله دولت هند در طول سال ها،  می کند. 
ح های اجتماعی را برای کاهش فقر روستایی  مجموعه ای از طر
معرفی کرده  است که یکی از برجسته ترین این طرح ها »قانون 

ملی تضمین اشتغال روستایی ماهاتما گاندی« است.
این قانون، ایجاد اشتغال مزدبگیری صد روز در سال را برای هر 
خانوار روستایی جویای کار ضمانت می کند. مطابق با این قانون 
برنامۀ مشاغل عمومی باید تقاضامحور باشد و شهروندان در 
شناسایی مشاغل سودمند و تصمیم گیری دربارۀ آن ها مشارکت 
داشته باشند. هم چنین این قانون کارگران غیرماهر را در اولویت 
کارگران، این  قرار می دهد. از طرفی نیز برای تسهیل دسترسی 

در برنامۀ مشاغل عمومی آلمان در 
دهۀ 1930، پروژه هایی چون احداث 
بزرگ راه ها، گسترش شبکۀ راه آهن، 
ایجاد کانال های آبی و ایجاد نیروگاه های 
برق به اجرا درآمدند. در نتیجۀ اجرای این 
برنامه، تعداد بیکاران از 6 میلیون نفر در 
سال 1933 به 1.8 میلیون نفر در سال 
1937 رسید.

چنان که در نمودار می بینیم نرخ فقر روستایی در هند مابین سال 1993 و 2011، به طورکلی روند 
کاهشی داشته است. در این میان، کاهش نرخ فقر از سال 2004 تا سال 2011 سرعت بیشتری 
به خود گرفته است و نرخ فقر از سال 2011 تا سال 2018 مجددًا روندی افزایشی یافته است.
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تجارب برنامه های مشاغل عمومی  
 68به  1994نسبت در سال  نیکنندگان برنامه زن بودند؛ اکتدرصد از شر 40، 1991سال  فعال داشتند. در یحضور یشرق

 5که از  یبه نحو ،افتی شیدر طول زمان افزا مشاغل عمومی یهادر پروژه یعال التیتحص ی.  مشارکت افراد دارادیدرصد رس
 کارهم نیروی کار ماهر و یروین ه همبرناماین  بیترت نی. بدداکردیپ شیافزا 1994درصد در سال  19به  1991سال  ردرصد د

 ماهر را تحت پوشش قرار داد.ریغ

آهن، ایجاد ها، گسترش شبکۀ راهراههایی چون احداث بزرگ، پروژه1930آلمان در دهۀ  مشاغل عمومیسوتیتر: در برنامۀ 
میلیون نفر در سال  6های برق به اجرا درآمدند. در نتیجۀ اجرای این برنامه، تعداد بیکاران از های آبی و ایجاد نیروگاهکانال

 رسید. 1937میلیون نفر در سال  1.8به  1933

، زن بودند. نرخ مشارکت زنان در این 1991آلمان شرقی در سال  مشاغل عمومیکنندگان برنامۀ از شرکتدرصد  40سوتیتر: 
  درصد رسید. 68به  1994برنامه در سال 

 هند
درصد  41.8سال  نیدر ا نیچن. همدادیم لیکل کشور را تشک تیدرصد از جمع 70.7هند،  ییروستا تی، جمع2005سال  در
را هم در شهرها  ییباال یرشد اقتصاد ریاخ یهاهند در طول دههاگرچه . کردندیم یخط فقر زندگ ریز ییروستا تیجمع نیاز ا

 کهیطورباالست. به اریکشور بس نیا یدر بخش کشاورز یدرآمد ینابرابر زانیم، اما خود تجربه کرده است یهاو هم در روستا
توجه  . باکندیم یابیارز 0.6هند را  یدر بخش کشاورز ینیج بی، ضر2013و  2003 یهاسال نیگرفته مابصورت یبررس کی

است که  کرده یمعرف ییکاهش فقر روستا یرا برا یاجتماع یهااز طرح یاها، مجموعهدولت هند در طول سال ئلهمس نیبه ا
 است. «یماهاتما گاند ییاشتغال روستا نیتضم یقانون مل»ها طرح نیا نیتراز برجسته یکی

قانون  نی. مطابق با اکندیکار ضمانت م یایجو ییهر خانوار روستا یصد روز در سال را برا یریاشتغال مزدبگ جادیا ،قانون نیا
ها مشارکت داشته آن ۀدربار یریگمیمشاغل سودمند و تصم ییتقاضامحور باشد و شهروندان در شناسا دیبا مشاغل عمومی ۀبرنام

کارگران به مشاغل،  یدسترس لیتسه یبرا زین یاز طرفدهد. میقرار  تیرا در اولو رماهریغ ارگرانقانون ک نیا نیچنباشند. هم
در هند که منشأ  مشاغل عمومی ۀبرنام فراهم شوند. یمحل سکونت متقاض یلومتریک 5 ۀحداکثر در فاصل یستیمشاغل با نیا

 .شناسدیم تیرسمبه یحق انسان کیعنوان تمرکززدا دارد و کار را به یاست، خصلت ییاشتغال روستا نیآن قانون تضم
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خ فقر در هند )به درصد( نمودار 2: نر
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کیلومتری محل سکونت  کثر در فاصلۀ 5  مشاغل بایستی حدا
که منشأ  متقاضی فراهم شوند. برنامۀ مشاغل عمومی در هند 
آن قانون تضمین اشتغال روستایی است، خصلتی تمرکززدا دارد 

و کار را به عنوان یک حق انسانی به رسمیت می شناسد.
اجرا  ایالتی  و  ملی  سطح  در  و  وسیع  مقیاسی  در  برنامه  این 
سیستم هایی  وجود  مستلزم  آن  اجرای  بنابراین  و  می شود 
برای  است.  اثربخشی  و  کارایی  از  اطمینان  به منظور  شفاف 
دستیابی به این هدف، سیستم نظارتی حاکم بر اجرای این 
برنامه بر مبنای تکنولوژی اطالعات طراحی شده است. برای 
مثال اطالعات مربوط به حضور و غیاب کارگران در محل اجرای 
پروژه به طور روزانه ثبت شده و پس از تأیید از طریق تلفن همراه 
به پایگاه مرکزی داده های برنامه ارسال می شود و در این پایگاه 
فورًا به روزرسانی شده و در دسترس عموم قرار می گیرد. پرداخت 
کارت های هوشمند و با استفاده از فناوری اثر  مزد نیز از طریق 
انگشت انجام می شود. هم چنین سیستم الکترونیکی مدیریت 
منابع مالی از طریق برقراری ارتباط دفاتر همۀ مکان های اجرای 
پروژه با پایگاه  داده های مرکزی و پایگاه های اطالعاتی بانک، 

امکان انجام تمام پرداخت های برنامه را فراهم می آورد.
از هنگام آغاز اجرای برنامۀ تضمین اشتغال روستایی در سال 
2006، تا سال 12-2011، این برنامه بیش از 50 میلیون خانوار، 
یعنی 30 درصد از کل خانوارهای روستایی را تحت تأثیر قرار داد. 
زنان یکی از گروه هایی بودند که مشارکت قابل توجهی در برنامۀ 
خ مشارکت زنان در  MGNREGA داشتند. به طور میانگین نر
این برنامه در سال 7-2006،  39.5 درصد، و در سال 2011-12، 

48.1 درصد بوده است.
کارگران در ایاالت مختلف متفاوت است اما به طور  دست مزد 
ح در سال مالی 2006-7  میانگین کارگران تحت پوشش این طر
روزانه 1.94 دالر دریافت می کردند که این میزان در سال 2011-2 
به 2.64 دالر و در سال 2020 به 3.59 دالر رسیده است. الزم به 
ذکر است که 90 درصد از منابع مالی این برنامه توسط دولت هند 

و 10 درصد باقی مانده توسط دولت های ایالتی تأمین می شود.
کار  بازار  توانست  اجرای خود  برنامه در ده سال نخست  این 

هند  کشاورزی  بخش  غیررسمی  کارگران  به نفع  را  روستایی 
قانون  مفاد  از  برخی  تنها  اجرای  به نحوی که  کند.  متحول 
مهاجرت های  میزان  و  رباخواران  به  روستاییان  وابستگی 
کاهش داد. بااین حال، یکی از  اجباری را در میان روستاییان 
ارزیابی های صورت گرفته از این برنامه در سال 2016، حاکی از 
ح، مابین سال 2009 و  که مشارکت روستاییان در طر آن است 
2015 کاهش یافته است. بنا به ارزیابی این روند نزولی نشان گر 
معیشت  امنیت  چون  مفادی  برنامه،  این  در  که  است  آن 
برآورده  بادوام  دارایی های  خلق  و  اشتغال  ایجاد  طریق  از 
نشده اند. دشواری های فرآیند اجرایی از جمله تأخیر در پرداخت 
دست مزدها و اختصاص مشاغل، و هم چنین ادعای فساد در 
فرآیند ثبت نام، روستاییان را از تقاضای شغل تحت این برنامه 
گاهی  منصرف ساخت. سایر مشکالت این برنامه به فقدان آ
مربوط  پایین  نهادی  ظرفیت  و  سوءمدیریت  آن،  از  عمومی 

بودند. البته چنان چه در نمودار 3 می بینیم، میزان مشارکت 
روستاییان در طرح، از سال 16-2015 مجددًا روندی افزایشی 
این بهبود  بررسی عمده ای دربارۀ علل  اما هیچ  یافته است، 

انجام نشده است. 

  آرژانتین
کار  در آرژانتیِن اوایل دهۀ 1990، مقررات و سیاست های حوزۀ 
تحت تاثیر مدل های نولیبرالی بازتعریف شدند. در این دوره، 
که  قرار داد  کار  را در دستور  از سیاست ها  دولت فدرال طیفی 
طی آن فرایندهای استخدام انعطاف بیشتری پیدا کرد، اخراج 
کار راحت تر شد و قراردادهای استخدام موقت افزایش  نیروی 
کرد. یکی از پیامدهای سیاست های جدید افزایش شدید  پیدا 
و بی سابقۀ نرخ بیکاری بود که بر اساس داده های بانک جهانی 
از 5 درصد در سال 1991 رو به افزایش گذاشت و بین سال های 
تا 2003 به حدود 15 درصد و در برهه هایی نیز به 20   1995

درصد رسید. 
و  دهۀ 1990  دو  در  بیکاری،  نرخ  شدید  افزایش  به  پاسخ  در 
آزمون ُوسع  بر  ایجاد اشتغال مبتنی  برنامۀ  2000 دولت چهار 
 Trabajar ،1990 طراحی و اجرا کرد. دو برنامۀ اجراشده در دهۀ
به  کنش  وا در  و  داشتند  محدودی  گسترۀ   Trabajar II و   I
گسترده، در برخی استان های آرژانتین اجرا شدند.  اعتراضات 
اما برنامه های Jefes یا »سرپرست خانوار« که از 2001 به این سو 
اجرا شدند، تعداد بسیار بیش تری را تحت پوشش قرار داده اند. 
چنان که در نمودار 1 )صفحۀ 1( مشاهده می شود، آمار بیکاری 
کاهش یافت. دولت آرژانتین،  با شروع برنامۀ Jefes به شدت 
افراد شاغل حساب  در شمار  را  برنامه  این  در  شرکت کنندگان 
کسب  Jefes به  آیا شرکت در  که  اما مشخص نیست  می آورد 

مشاغلی پایدار برای افراد منجر می شود یا خیر. 
که  را  فقیر  خانوارهای  غیرشاغل  کار  نیروی  برنامه ها  این 
پیش تر در بخش غیررسمی فعال بودند هدف قرار دادند. در 
خود،  زندگی  محل  در  کار  انجام  به ازای  افراد  برنامه ها  این 
ماهانه پول دریافت می کنند )در برنامه های مختلف متغیر و 
بین 150 تا 200 پزوی آرژانتین – بین 50 تا 6.66 دالر آمریکا(. 

طورکلی روند کاهشی داشته است. در ، به2011و  1993بینیم نرخ فقر روستایی در هند مابین سال که در نمودار میسوتیتر نمودار: چنان
مجددا   2018تا سال  2011گرفته است و نرخ فقر از سال سرعت بیشتری به خود  2011تا سال  2004این میان، کاهش نرخ فقر از سال 

 روندی افزایشی یافته است.

منظور شفاف به ییهاستمیآن مستلزم وجود س یاجرا نیو بنابرا شودیاجرا م یالتیو ا یمل حو در سط عیوس یاسیبرنامه در مق نیا
بر مبنای تکنولوژی نظارتی حاکم بر اجرای این برنامه  سیستمبرای دستیابی به این هدف، است.  یو اثربخش ییاز کارا نانیاطم

طور روزانه ثبت شده اطالعات طراحی شده است. برای مثال اطالعات مربوط به حضور و غیاب کارگران در محل اجرای پروژه به
روزرسانی شده و در در این پایگاه فورا  به و شودهای برنامه ارسال میو پس از تأیید از طریق تلفن همراه به پایگاه مرکزی داده

شود. انجام می اثر انگشت یهوشمند و با استفاده از فناور یهاکارت قیاز طرنیز پرداخت مزد گیرد. دسترس عموم قرار می
 یهاداده گاهیپروژه با پا یاجرا یهامکان ۀارتباط دفاتر هم یبرقرار قیاز طر یمنابع مال تیریمد یکیالکترون ستمیس چنینهم

 .آوردیبرنامه را فراهم م یهابانک، امکان انجام تمام پرداخت یاطالعات یهاگاهیو پا یمرکز

خانوار،  ونیلیم 50از  شیبرنامه ب نی، ا2011-12، تا سال 2006در سال  ییاشتغال روستا نیتضم ۀبرنام یهنگام آغاز اجرا از
در  یتوجههستند که مشارکت قابل ییهااز گروه یکیرا تحت پوشش قرار داد. زنان  ییروستا یدرصد از کل خانوارها 30 یعنی

-12در سال ، و درصد 39.5 ، 2006-7در سال در این برنامه نرخ مشارکت زنان  نیانگیطور مبه. دارند MGNREGA ۀبرنام
 بوده است. درصد 48.1، 2011

 2006-7 یطرح در سال مال نیکارگران تحت پوشش ا نیانگیطور ممختلف متفاوت است اما به االتیکارگران در ا مزددست
است.  دهیدالر رس 3.59به  2020دالر و در سال  2.64به  2011-2در سال  زانیم نیا که کردندیم افتیدالر در 1.94روزانه 

 نیتأم یالتیا یهاتوسط دولت ماندهیدرصد باق 10هند و توسط دولت این برنامه  یدرصد از منابع مال 90 الزم به ذکر است که
 .شودیم

 
 

هند متحول  یبخش کشاورز یررسمینفع کارگران غرا به ییخود توانست بازار کار روستا یبرنامه در ده سال نخست اجرا نیا
را در  یاجبار یهامهاجرت زانیو مبه رباخواران  انییروستا یستگواب نیاز مفاد قانون نخست یتنها برخ یاجرا کهینحوکند. به

از آن است که  ی، حاک2016برنامه در سال  نیگرفته از اصورت یهایابیاز ارز یکیحال، بااینکاهش داد.  انییروستا انیم
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خانوارهای تحت پوشش 

نمودار 3: خانوارهای تحت پوشش برنامۀ MGNREGA از سال 2006 تا 2021 )به میلیون( 

برنامۀ مشاغل عمومی در سیستان وبلوچستان: الیروبی قنوات شهرستان قصرقند 
شهرستان قصرقند از شهرهای جنوبی استان سیستان وبلوچستان 
است که تقریبًا کل جمعیت آن به کشاورزی مشغول اند. 70 درصد 
از منابع آبی کشاورزی این شهرستان از قنوات تأمین می شود. در 
اثر خشک سالی های اخیر، تقریبًا 80 رشته از 160 رشته قنات این 
شهرستان با افت سطح آب مواجه شده و 70 رشته  از آن ها نیز 
به طور کامل خشک شدند. برای بهبود این وضعیت و کمک به 
ح  کنان آن، طر اقتصاد کشاورزی در این شهرستان و معیشت سا
الیروبی قنوات شهرستان قصرقند به عنوان یک برنامۀ مشاغل 

عمومی با همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و جهاد کشاورزی در سال 1399، به صورت 
ح 10 رشته قنات انتخاب شدند که در گذشته سطح زیر کشت هر یک از این 10 قنات  پایلوت به اجرا گذاشته شد. در این طر
حداقل 20 تا 30 هکتار زمین کشاورزی بود. برای مثال در یکی از قنات هایی که به طور کامل خشک شده بود، با اجرای 
که با اتمام الیروبی  ح الیروبی قنوات در عرض یک هفته دبی آب قنات به 1 لیتر در ثانیه رسید و پیش بینی می شود  طر
این میزان به 10 لیتر بر ثانیه رسیده و بتواند نیمی از اراضی زیر کشت سابق این قنات را تأمین آبی کند. الزم به ذکر است 
که در حال حاضر 28 نیروی داوطلب )که سابقًا بیکار بوده اند( به الیروبی این قنات ها مشغول هستند که حق الزحمۀ این 

کار و رفاه اجتماعی پرداخت می شود.  نیروها از جانب وزارت تعاون، 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

حداقل دست مزد تعیین شده برای این برنامه ها حدود ٪75 
کارگر معمولی در پایتخت آرژانتین است و شامل بیمۀ  درآمد 
برنامه ها  این  ابتدا  در  می شود.  هم  حوادث  بیمۀ  و  درمانی 
برق رسانی،  آب رسانی،  )مانند  زیرساخت ها  توسعۀ  روی  بر 
و  آموزشی  زیرساخت های  و  فاضالب  جمع آوری  شبکه های 
فرهنگی( تمرکز داشتند، سپس ارائۀ خدمات اجتماعی )مانند 
گرفت، و  تأسیس نوانخانه ها و غذاخوری ها( مورد توجه قرار 
در نهایت این برنامه ها به جذب افراد تحصیل کرده تر )به طور 
مثال برای ارائۀ مشاوره در مباحث اجتماعی یا ارائۀ مشاوره 
به افراد و خانوارهای فقیر( نیز روی آوردند. زنان و جوانان از 
گروه های فعال در این برنامه ها بودند. دست مزدهای پرداخت 
شده به زنان و مردان تقریبًا یکسان بوده و بعضًا دست مزد 
پرداخت شده به نیروی کار جوان مشروط به اختصاص بخشی 

از ساعات کار روزانه به مهارت آموزی می شد.
از  مستقیمًا  عمومی  مشاغل  برنامه های  تمامی  مالی  تأمین 
توسعۀ  بانک  و  جهانی  بانک  وام های  نیز  و  مالیات  محل 
»سرپرست  برنامۀ  در  است.  شده  فراهم  آمریکا  بین المللی 
کار، اشتغال و تأمین اجتماعی در آرژانتین،  از  خانوار« وزارت 
سوی دولت فدرال، بودجه اختصاص داده شده به برنامه ها را 
به استان ها می فرستد و این بودجه به شهرداری های مختلف 
تخصیص می یابد. شهرداری ها پس از شناسایی نیازهای و 
منابع موجود در محالت، پروژه های پیشنهادی سازمان های 
سپس  می کنند.  بررسی  را  محلی  مردم نهاد  یا  غیرانتفاعی 
ذی نفعان برنامه در جریان پروژه، محل و زمان اجرای آن قرار 
می گیرند. دولت فدرال تنها 60٪ هزینه های پروژه ها را تأمین 
می کند. باقی این هزینه ها را دولت های محلی و سازمان های 
کننده باید با منابع موجود خود متقبل شوند.  مردم نهاد اجرا
نگه داری  و  تهیه  مسئول  همچنین  محلی،  دولت های 
یک پایگاه داده برای ثبت اطالعات مربوط به ذی نفعان و 
رصد تمامی پروژه ها هستند. این اطالعات با هدف افزایش 

شفافیت و کاهش فساد در دسترس عموم قرار می گیرند. 
در  عمومی  مشاغل  ح های  طر از  صورت گرفته  ارزیابی های 
کی از گسترش سریع پوشش و افزایش منابع مالی  آرژانتین حا
این برنامه ها است. در سال 2002، برنامۀ PJDH به تنهایی 
5.1 میلیون سرپرست خانوار را پوشش می داد و 5.7 درصد 
هزینۀ دولت فدرال را تشکیل می داد. برنامه های »سرپرست 
خ بیکاری را در  که از سال 2001 به بعد اجرا شده اند نر خانوار« 
کاهش داده و 2٪ جمعیت کشور را قادر  آرژانتین حدود ٪2.5 

به تأمین هزینۀ غذا کرده اند. همچنین، تخمین زده می شود 
که در نبود این برنامه ها 10٪ مشارکت کنندگان به زیرخط فقر 
غذایی سقوط می کردند. بااین حال این برنامه ها کاستی هایی 
بودجه  سلیقه ای  تخصیص  این که  جمله  از  داشته اند.  نیز 
آن ها  مزایای  به  افراد  نیازمندترین  از دست یابی  مانع  بعضًا 
پروژه ها  این  از  موارد  اغلب  در  هدف  جمعیت  است؛  شده 
انجام  به موقع  ماهیانه  پرداخت های  بوده اند؛  بی اطالع 
نشدن  اجرا  باعث  بعضا  مالی  تأمین  عدم  است؛  نمی شده 
نظارت های  موارد  برخی  در  است؛  شده  مصوب  ح های  طر

دوره ای توسط سازمان های مسئول انجام نشده است. 

  آفریقای جنوبی
نظام  لغو  از  بعد  جنوبی  آفریقای  اقتصادی  رشد  باوجود 
قابل توجه  کشور  این  در  هم چنان  بیکاری  و  فقر  آپارتاید، 
برنامۀ   2003 سال  از  کشور  این  به همین خاطر  است. 
که  درآورد  به اجرا  را   )EPWP( عمومی  مشاغل  بسط یافتۀ 
همراه  بیش تر،  شغلی  فرصت های  کردن  فراهم  آن  هدف 
گروه های آسیب پذیر  با مهارت آموزی برای بیکاران، فقرا و 

جمعیتی )از جمله معلولین( است. 
گیر  برنامۀ بسط یافتۀ مشاغل عمومی یک برنامۀ دولتی فرا
در سطح کشور است. دولت و بنگاه های دولتی با استفاده از 
این برنامه فرصت های شغلی موقت و کار بر ایجاد می کنند. 
ادارۀ  به عهدۀ  برنامه  این  سیاست های  اجرای  و  طراحی 
جنوبی  آفریقای  عمومی  مشاغل  ادارۀ  و  اجتماعی  توسعۀ 
از  بخشی  نیز  شهرداری ها  و  استان داری ها  و  دولت  است. 
برنامه  این  چارچوب  در  خدمات  تدارک  به  را  خود  بودجۀ 

اختصاص می دهند. 
که عبارت هستند  این پروژه ها در چهار حوزه اجرا می شوند 
از زیرساخت، بخش غیردولتی، محیط زیست و فرهنگ و 
بخش اجتماعی. در حوزۀ زیرساختی فرصت های شغلی در 
ساخت وساز، تعمیر و نگه داری جاده ، مدارس و خانه های 
بهداشت ایجاد می شود. در بخش غیردولتی، سازمان های 
محلی غیرانتفاعی در برنامه ها و خدماتی که در سطح محلی 
ارائه می دهند، فرصت های شغلی ایجاد می کنند. در بخش 
بخش  در  شغلی  فرصت هایی  فرهنگ،  و  محیط زیست 

دولتی مدیریت محیط زیست )آب، پارک ها، آتش، تاالب ها، 
برنامه های فرهنگی )گردش گری، هنر  نیز  زباله و غیره( و 
بخش  در  دست آخر  و  می شوند  ایجاد  دستی(  صنایع  و 
اجتماعی  برنامه های  در  شغلی  فرصت هایی  اجتماعی، 
مدارس،  تغذیۀ  برنامه های  خانگی،  )مراقبت های  دولتی 
پیش گیری از جرایم از طریق جامعۀ محلی و غیره( فراهم 

می شوند.
برنامۀ مشاغل عمومی در ایجاد زیرساخت ها و ارائۀ خدمات 
عمومی برای کل جمعیت آفریقای جنوبی نقش ایفا می کند. 
که از ابتدای اجرایی شدن این برنامه  تخمین زده می شود 
در حدود 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است. در فاز 
اول این برنامه )2004-2009( بیش از 1 میلیون شغل و در 
فاز دوم )2009-2014(، 6.3 میلیون شغل ایجاد شد. در فاز 
دوم، مدت زمان انجام مشاغل برای افزودن بر درآمد فقرا و 
بیکاران افزایش یافت.  در فاز سوم )2014-2019( بنا بود 6 
میلیون فرصت شغلی ایجاد شود و بودجه ای در حدود 4.11 

میلیارد دالر به آن اختصاص داده شده است. 
آسیب پذیری  گروه های  که  است  شده  موفق  برنامه  این 
همچون زنان، جوانان و معلولین را در شمار مشارکت کنندگان 
خود داشته باشد. به عنوان مثال، در سال 2016-2015 تعداد 
زنان مشارکت کننده به 69٪ رسیده بود، درحالی که جوانان و 
معلولین به ترتیب 46٪ و 2٪ از جمعیت مشارکت کنندگان در 

برنامه را تشکیل می دهند. 
کشور  فرآیند استخدام در برنامۀ مشاغل عمومی در سراسر 
انتخاب  تا  است  شده  یکسان سازی  برنامه ها  تمامی  در  و 
مشارکت کنندگان برمبنایی بی طرفانه و عادالنه را ضمانت 
با  مربوطه  شغل  مطابقت  برای  فرایندی  هم چنین  کند. 
دیگر  از  است.  کرده  ایجاد  شغلی  متقاضیان  مشخصات 
جنبه های مهم این برنامه آموزش اجباری در برخی پروژه ها، 
به ویژه پروژه هایی است که جوانان در آن ها مشارکت دارند. 
تقویت  را  مشارکت کنندگان  مهارت های  آموزش ها  این 
کار پس از شرکت در  می کنند و امکان جذب آن ها در بازار 
این برنامه را فراهم می کنند. بنابر اعالم ادارۀ آمار آفریقای 
برنامه  این  در  سابق  مشارکت کنندگان  از   ٪70 جنوبی، 

توانسته اند وارد اشتغال رسمی یا خویش فرمایی شوند. 
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ح مقابله با آتش سوزی جنگل ها کردستان: طر برنامۀ مشاغل عمومی در 

در سال 1399، با توجه به بارش مناسب و رویش علوفه در مراتع و جنگل ها، با گرم شدن هوا و خشک شدن علف ها، 
کردستان، آتش سوزی جنگل ها آغاز شد.  خطر آتش سوزی افزایش یافت و در مناطق مختلف کشور، از جمله استان 
کردستان، توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت  ح مشارکتی مقابله با آتش سوزی جنگل های  در همین راستا، طر
کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری، به صورت پایلوت برای مدت سه  تعاون، 
گذاشته شد. هدف از اجرای این  ماه )مرداد ،شهریور و مهر( در 78 روستای شهرستان های بانه و مریوان به اجرا 
ح سامان دهی و استفادۀ مؤثر از ظرفیت جوامع محلی برای پیشگیری و مدیریت حریق و اقدام سریع به  هنگام  طر
که بودجه ای 5 میلیارد ریالی )از محل اعتبارات معاونت رفاه( به آن  ح عام المنفعه  بروز آتش سوزی بود. در این طر
گذراندن دورۀ آموزش پیشگیری از آتش سوزی  که پس از  کردند  اختصاص داده شده بود، 228 داوطلب شرکت 
گردید. تأمین  کن در همان روستا محول  و اطفاء حریق، مسئولیت پایش مناطق اطراف هر روستا به داوطلبان سا
کار و رفاه اجتماعی بود. براساس  مالی پرداخت حق الزحمه نیروهای داوطلب محلی به عهده ی وزارت تعاون، 
ح  در شهرستان مریوان تعداد  کردستان، در نتیجه ی اجرای این طر برآوردهای سازمان جنگل ها و مراتع استان 
آتش سوزی ها 65 درصد و مساحت حریق 89 درصد کاهش یافته است؛ این نسبت ها برای شهرستان بانه به ترتیب 

21 درصد و 32 درصد بوده است. 

آموزش اجباری جوانان در برنامۀ مشاغل 
عمومی آفریقای جنوبی، امکان جذب 
آن ها در بازار کار پس از شرکت در این 
برنامه را فراهم می کند.


