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پیشگفتار

ســازمان بینالمللــی کار ( )ILOبــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن و مؤثرتریــن نهادهــای
زیرمجموعــه ســازمان ملــل متحــد ،گزارشــی بــا عنــوان «گــزارش جهانــی حمایتهــای

اجتماعــی» منتشــر میکنــد .اگــر چــه در ایــن گــزارش مفصــل ،هــر ســال بــه یکــی از مباحث
کلیــدی حــوزه حمایتهــای اجتماعــی میپــردازد ،امــا فصــل مشــترک ایــن گزارشهــا،
تصویــری از روندهــای غالــب در دنیــا ،چالشهــای اصلــی و چشـمانداز پیشروســت .در ایــن

چارچــوب ضمــن اشــاره بــه مبانــی نظــری و مواضع کارشناســی ایــن ســازمان در قبال مســائل

و چالشهــا ،بــه تشــریح رویکردهــا و جهتگیــری پیشــنهادی پرداختــه و آمــار و اطالعاتــی از
شــاخصهای کلیــدی حــوزه حمایتهــای اجتماعــی ارائــه میکنــد.

نظــر بــه اهمیــت ایــن گــزارش و بــا عنایــت بــه ضــرورت توجــه بــه روندهــای جهانــی

در عرصههــای کارشناســی و مدیریتــی ،مؤسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا ،اقــدام

بــه ترجمــه «خالصــه مدیریتــی» گــزارش یــاد شــده کــرده اســت .گــزارش اخیــر کــه

بــا عنــوان فرعــی «حمایتهــای اجتماعــی فراگیــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه
پایــدار» منتشــر شــده ،پیونــد میــان حمایتهــای اجتماعــی و توســعه پایــدار را بررســی و

اطالعــات ارزشــمندی در ایــن بــاره عرضــه کــرده اســت.
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ـوق بشــر اســت و مجموع ـهای
حمایتهــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی ،یکــی از حقـ ِ
از سیاســتها و تمهیداتــی تعریــف میشــود کــه بــه منظــور کاهــش و جلوگیــری از

فقــر و آســیبپذیری در کل دوره زندگــی ،طراحــی و تدبیــر میشــوند .حمایتهــای

اجتماعــی عبــارت اســت از مزایــا (خدمــات) بــرای فرزنــدان و خانــواده ،بیماری ،کهنســالی،
ازکارافتادگــی ،بازماندگــی و همچنیــن حمایتهــای درمانــی .نظامهــا (سیســتمها)ی

حمایــت اجتماعــی همــه ایــن حوزههــای سیاســتی را ،از طریــق ترکیبــی از طرحهــای
مشــارکتی (بیمههــای اجتماعــی) و مزایــای غیرمشــارکتی کــه از محــل مالیــات تأمیــن

مالــی میشــوند ماننــد مســاعدتهای اجتماعــی ،مدنظــر دارنــد.

حمایتهــای اجتماعــی در دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،ارتقــای عدالــت اجتماعــی و

پذیــرش حقــوق بشــر در تأمیــن اجتماعــی بــرای همــه ،نقشــی کلیــدی ایفــا میکننــد .بــر
ایــن اســاس سیاس ـتهای حمایتهــای اجتماعــی بــا افزایــش درآمــد خانــوار ،تســهیل

بهــرهوری و توســعه انســانی ،افزایــش تقاضــای داخلــی ،تســهیل تغییــرات ســاختاری
1. World Social Protection Report 2017–19, ILO
)(http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
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در اقتصــاد و بهبــود کار شایســته ،مؤلف ـهای حیاتــی در راهبردهــای توســعه ملــی بــرای
کاهــش فقــر و آســیبپذیری در طــول عمــر افــراد و پشــتیبانی فراگیــر و رشــد پایــدار

بــه شــمار میرونــد.

● ●اهــداف توســعه پایــدار ( )SDGsدر مجمــع عمومــی ســازمان ملل در ســال 2015

بــه تصویــب رســید و بیانگــر تعهــدات مشــترک کشــورها بــه «اجــرای نظامهــای
مناســب حمایتهــای اجتماعــی بــرای همــه ،شــامل الیههــای مختلــف» و بــه

منظــور کاهــش و مقابلــه بــا فقــر اســت ( .)SDG 13تعهــد بــه فراگیــر بــودن

خدمــات ،توافــق جهانــی بــر بســط تأمیــن اجتماعــی کــه در توصیهنامــه شــماره
 202اشــاره شــده را تقویــت میکنــد؛ توصیهنام ـهای کــه بــا عنــوان الیههــای
حمایــت اجتماعــی مطــرح و در ســال  2012توســط دولتهــا و ســازمانهای
کارگــری و کارفرمایــی در همــه کشــورها تأییــد شــد.

گــزارش حاضــر مــروری جهانــی اســت از روندهــای اخیــر در نظامهــای حمایــت

اجتماعــی شــامل الیههــای حمایــت اجتماعــی .همچنیــن وضعیــت کنونــی حمایتهــای

اجتماعــی کــودکان ،زنــان و مــردان واقــع در ســن کار و کهنســاالن از منظــر کل دوره

عمــر ،را ارزیابــی میکنــد .بــر اســاس اطالعــات جدیــد ،ایــن گــزارش دامنــه گســتردهای
از اطالعــات کشــوری ،منطقـهای و جهانــی دربــاره پوشــش حمایتهــای اجتماعــی ،مزایــا

و مخــارج عمومــی در ایــن حــوزه را پوشــش میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،تخمینهــای

تــازهای از پوشــش مؤثــر حمایتهــای اجتماعــی بــرای رصــد جامــع نظامهــای حمایــت
اجتماعــی شــامل الیههــای مختلــف ،ارائــه کــرده و بدیــن ترتیــب مبنایــی بــر اســاس

اطالعــات ســال  2015بــرای شــاخص  1.3.1در اهــداف توســعه پایــدار فراهــم میکنــد.
نکات برجسته

● ●علیرغــم پیشــرفت معنــادار در بســط حمایتهــای اجتماعــی در بســیاری از مناطــق
دنیــا ،حقــوق بشــر در تأمیــن اجتماعــی هنــوز بــرای اکثریت جمعیــت دنیا بــه واقعیت
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تبدیــل نشــده اســت .تنهــا  45درصــد از جمعیــت دنیــا (معــادل  4میلیــارد نفــر) بــه

طــور مؤثــر تحــت پوشــش حداقــل یــک خدمــت از حمایتهــای اجتماعیانــد و
بقیــه فاقــد چنیــن پوششــی هســتند (شــکل شــماره .)1

● ●برآوردهــای  ILOهمچنیــن نشــان میدهنــد کــه تنهــا  29درصــد از جمعیــت دنیــا
تحــت پوشــش نظامهــای تأمیــن اجتماعــی جامــع هســتند؛ نظامهایــی کــه شــامل

بســته کاملــی از مزایــا بــرای کــوکان و خانــواده تــا مســتمریهای کهنســالی هســتند.
تــا کنــون اکثریــت غالــب مــردم ( 71درصــد یــا  5.2میلیــارد نفــر) یــا فاقــد چنیــن

پوشــش جامعــی هســتند و یــا بــه طــور نســبی از آن بهرهمندنــد.

● ●شــکافهای پوشــش بــا ســرمایهگذاری ناکافــی در حمایتهــای اجتماعــی
ارتبــاط دارنــد ،بــه ویــژه در آفریقــا ،آســیا و کشــورهای عربــی (شــکل .)2

● ●کمبــود حمایتهــای اجتماعــی ،مــردم را در برابــر فقــر ،نابرابــری و
محرومیتهــای اجتماعــی ،در طــول عمــر آســیبپذیر میکنــد و بدیــن

ترتیــبمانعــیجــدیدرمســیرتوســعهاقتصــادیواجتماعــیایجــادمیکنــد.

● ●تحقــق اهــداف توســعه پایــدار نیازمنــد حمایتهــای اجتماعــی فراگیــر اســت.
بــه طــور مشــخص ،کشــورها در تضمیــن حداقــل یــک ســطح پایــه از تأمیــن

اجتماعــی بــرای همــه (الیــه حمایــت اجتماعــی) بــه عنــوان بخشــی از نظامهــای
حمایــت اجتماعــی خــود ،مســئولیت دارنــد .در حالــی کــه بســیاری از کشــورها

بــه حمایتهــای فراگیــر دســت یافتهانــد ،تالشهــای بیشــتری بــرای بســط

پوشــش و اطمینــان از کفایــت مزایــا ،نیــاز اســت.
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شکل  - 1اهداف توسعه پایدار ،شاخص  :1.3.1پوشش حمایتهای اجتماعی مؤثر ،برآوردهای
منطقهای و جهانی به تفکیک گروههای جمعیتی (درصد)
جهان

آفریقا

قاره امریکا
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آسیا و اقیانوس آرام

اروپا و آسیای مرکزی
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شکل  -2مخارج اجتماعی عمومی ،بجز درمان ،بر اساس آخرین اطالعات در دسترس
(درصد از )GDP
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حمایت اجتماعی برای کودکان

بــرای فهــم حقــوق کــودکان و جلوگیــری از فقیــر شــدن آنهــا ،جلوگیــری از مــرگ
آنهــا ،مشــارکت در توســعه بهداشــت و ســامت آنهــا ،بهبــود دسترســی آنهــا بــه کاالهــا

و خدمــات ضــروری و کاهــش کار کــودکان ،پرداختهــای نقــدی و یــا کاالیــی بــه
کــودکان و خانــواده آنهــا ،موضوعــی مهــم اســت .بنابرایــن حمایتهــای اجتماعــی ایــن
اطمینــان را حاصــل میکننــد کــه کــودکان ظرفیــت کامــل خــود را درک کــرده و از یــک

اســتاندارد زندگــی مناســب بهرهمنــد هســتند.
نکات برجسته

● ●تنهــا  35درصــد از کــودکان دنیــا ،هــر چنــد بــا تفاوتهــای معنــادار میــان
مناطــق ،دسترســی مؤثــر بــه حمایتهــای اجتماعــی دارنــد .تقریبــا دو ســوم
کــودکان دنیــا ( 1.3میلیــارد کــودک) تحــت پوشــش نیســتند و اغلــب آنهــا در
افریقــا و آســیا زندگــی میکننــد.

● ● بــه طــور متوســط 1.1 ،درصــد از  GDPصــرف مزایــای خانــواده و کــودکان  0تــا 14
ســال میشــود ،کــه نشــاندهنده ســرمایهگذاری ناکافــی در کــودکان اســت؛ امــری

کــه نــه تنهــا ســامت کلــی و توســعه بلندمــدت کــودکان را تحــت تأثیــر قــرار میدهد
بلکــه بــر آینــده توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها نیــز اثرگذار اســت.

● ●پرداختهــای نقــدی بــه کــودکان ،طــی دهههــای گذشــته در میــان کشــورهای
بــا درآمــد کــم و متوســط ،بســط یافتــه اســت و برخــی کشــورها بــه پوشــش

فراگیــر حمایتهــای اجتماعــی دســت یافتهانــد (ماننــد آرژانتیــن ،برزیــل،
شــیلی و مغولســتان) .بــا ایــن همــه ،پوشــش و میــزان مزایــا در بســیاری از
کشــورها ،ناکافــی باقــی مانــده اســت.

● ●برخــی کشــورها حمایتهــای اجتماعــی از کــودکان را در اثــر سیاســتهای
تثبیــت مالــی کاهــش دادهانــد و اغلــب آنهــا ،مزایــای هدفمنــد اندکــی بــرای
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کــودکان فقیــر در نظــر گرفتهانــد و بســیاری از کــودکان محــروم را بــدون
حمایــت کافــی رهــا کردهانــد .بــرای ارتقــای سیاســتها بــه ســمت کافــی
بــودن مزایــا متناســب بــا نیازهــای کــودکان و خانوادههــا ،بســط پوشــش و
ارائــه مزایــای مطابــق بــا هــدف  1.3اهــداف توســعه پایــدار ،بایــد تالشهــای

بیشــتری کــرد.

حمایتهای اجتماعی برای زنان و مردان واقع در سن کار :مزایای فوت و ازکارافتادگی،
حمایت از حوادث شغلی ،حمایتهای بیکاری

حمایتهــای اجتماعــی نقشــی کلیــدی در اطمینــان از امنیــت درآمــدی بــرای زنــان و
مــردان واقــع در ســن کار بــر عهــده دارنــد ،و ایــن مهــم را بــه صــورت مزایــای (خدمــات)
فــوت ،بیــکاری ،حــوادث شــغلی و ازکارافتادگــی انجــام میدهنــد .ایــن طرحهــا در همــوار

کــردن درآمــد و تقاضــای کل ،افزایــش ســرمایه انســانی و ارتقــای اشــتغال شایســته و
مولــد ،ســهیم هســتند .حمایتهــای اجتماعــی همچنیــن تغییــر ســاختاری در اقتصادهــا و
بازارهــای کار را تســهیل کــرده و در رشــد پایــدار و فراگیــر نقــش دارنــد.

نکات برجسته

● ●پوشــش حمایتهــای اجتماعــی بــرای افــراد واقــع در ســن کار هنــوز محــدود
اســت .بــا وجــود اثــرات مثبــت حمایــت از زنــان دارای نــوزاد ،تنهــا  41.1درصــد
ـان بــه تازگــی مــادر شــده ،مزایــای زایمــان دریافــت میکننــد؛ در حالــی
از زنـ ِ

کــه  83میلیــون از مــادران تــازه فــارغ شــده ،بــدون چنیــن پوششــی هســتند.

● ●از آنجــا کــه تنهــا  21.8درصــد از بیــکاران تحــت پوشــش مزایــای بیــکاری
هســتند ،لــذا  152میلیــون بیــکار بــدون پوشــش هســتند.

● ●تنهــا حداقلــی از نیــروی کار در دنیــا بــه حمایتهــای حــوادث شــغلی ،دسترســی
مؤثــر دارند.

● ●اطالعــات جدیــد  ILOهمچنیــن نشــان میدهــد کــه تنهــا  27.8درصــد از
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افــراد نیازمنــ ِد حمایتهــای ازکارافتادگــی ،از ایــن خدمــت بهرهمنــد هســتند.

● ●بــرآورد مخــارج نشــان میدهــد کــه در ســطح دنیــا تنهــا  3.2درصــد از GDP

صــرف حمایتهــای اجتماعــی عمومــی میشــود تــا از امنیــت درآمــدی افــراد
واقــع در ســن کار اطمینــان حاصــل کــرد ،گــر چــه ایــن عــدد نســبت بزرگــی از

جمعیــت دنیــا را شــامل میشــود.

● ●پوشــش زایمــان فراگیــ ِر مؤثــر در اوکرایــن و اروگوئــه و همچنیــن در دیگــر
کشــورهای درحالتوســعه ماننــد آرژانتیــن ،کلمبیــا ،مغولســتان و افریقــای

جنوبــی حاصــل شــده و پیشــرفت معنــاداری را بههمــراه داشــته اســت .عــاوه
بــر ایــن ،برزیــل ،شــیلی و مغولســتان برنامههــای مزایــای ازکارافتادگــی فراگیــر
اجــرا کردهانــد .بــا ایــن همــه ،پوشــش معنــادار و شــکاف کفایــت در کشــورهای

بســیاری باقــی مانــده اســت.

● ●برخــی کشــورها بــه عنــوان بخشــی از سیاس ـتهای تثبیــت مالــی یــا ریاضتــی
و ارائــه مزایــای انــدک و هدفمنــد بــرای فقــرا ،حمایتهــای خــود از مــردان و
زنــان واقــع در ســن کار را کاهــش دادهانــد و افــراد بســیاری را بــدون حمایــت

رهــا کردهانــد ،آن هــم در زمانــی کــه حمایتهــای اجتماعــی مهمتریــن نیــاز

اســت.

● ●در برابــر چالشهــای اخیــر اشــتغال و بــازار کار ،ماننــد بیکاریهــا و بیکاریهــای
ـان مزمــن ،شــیوع اشــتغال غیررســمی و ناپایــدار و همچنیــن افزایــش فقــر
پنهـ ِ
شــاغالن ،نظامهــای حمایــت اجتماعــی (شــامل الیههــای مختلــف) سیاســت
ضــروری بــرای اطمینــان از امنیــت درآمــد کافــی و کار شایســته اســت؛ بــه ویــژه
در جایــی کــه ایــن دو بــه خوبــی بــا اشــتغال ،دســتمزد و سیاسـتهای مالیاتــی

هماهنــگ شــده باشــند.
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حمایتهای اجتماعی برای زنان و مردان سالمند

مســتمری زنــان و مــردان ســالمند رایجتریــن شــکل حمایتهــای اجتماعــی در دنیاســت

و یکــی از عوامــل مهــم در هــدف  1.3از اهــداف توســعه پایــدار اســت.
نکات برجسته

● ●در ســطح جهــان 68 ،درصــد از افــراد باالتــر از ســن بازنشســتگی ،مســتمری
ســالمندی دریافــت میکننــد ،کــه بــا افزایــش مســتمریهای مشــارکتی و

غیرمشــارکتی در کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط ،ارتبــاط دارد.

● ●برخــی از کشــورها بــه پوشــش مســتمری فراگیــر دســت یافتهانــد ماننــد آرژانتین،
بــاروس ،بولیــوی ،بوتســوانا ،کابــوورده ،چیــن ،گرجســتان ،قرقیزســتان ،لســوتو،
مالدیــو ،موریتانــی ،مغولســتان ،نامیبیــا ،سیشــل ،افریقــای جنوبــی ،ســوازیلند،

تیمــور ،ترینیــداد و توباگــو ،اوکرایــن ،ازبکســتان و تانزانیــا .دیگــر کشــورهای
درحالتوســعه ماننــد آذربایجــان ،ارمنســتان ،برزیــل ،شــیلی ،قزاقســتان ،تایلنــد و

اروگوئــه نزدیــک بــه پوشــش کامــل هســتند.

● ●بــا ایــن وجــود ،ســطح مزایــا اغلــب کــم بــوده و بــرای خــارج کــردن ســالمندان
از فقــر کافــی نیســت .کفایــت مســتمریها در بســیاری از کشــورها چالشــی

پابرجاســت.

● ●مخــارج مســتمریها و دیگــر مزایــای مرتبــط بــا ســالمندان بــه طــور متوســط
 6.9درصــد از  GDPاســت ،بــا تفاوتهــای بســیار میــان مناطــق.

● ●فشــارهای تثبیــت یــا ریاضــت اقتصــادی در بســیاری از کشــورها ،کفایــت
بلندمــدت مســتمریها را بــه خطــر انداختــه اســت؛ در حالــی کــه حفــظ تعــادل
بیــن پایــداری و کفایــت ،در چارچــوب جمعیتهــای رو بــه ســالمندی ،امــری
ضــروری اســت.

● ●بازگشــت از خصوصیکــردن مســتمریها ،رونــدی قابــل توجــه اســت:
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سیاســتهای خصوصیســازی نتایــج مــورد انتظــار را بــه همــراه نداشــتند و
کشــورهایی نظیــر آرژانتیــن ،بولیــوی ،مجارســتان ،قزاقســتان و لهســتان بــه

سیاســتهایی بازگشــتهاند کــه بــر اســاس انســجام اســتوار هســتند.
به سوی پوشش سالمت فراگیر

پوشــش ســامت فراگیــر ،دسترســی مؤثــر بــه حداقــل مراقبتهــای بهداشــتی ضــروری
شــامل مراقبتهــای بلندمــدت ،کلیــد دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار ،بــه ویــژه

هــدف ســوم ،اســت.
نکات برجسته

● ●برآوردهــای  ILOنشــان میدهــد کــه حــق بهرهمنــدی از ســامت در بســیاری
از بخشهــای دنیــا ،هنــوز بــه واقعیــت نپیوســته اســت ،بــه ویــژه در مناطــق

روســتایی جایــی کــه  56درصــد جمعیــت فاقــد پوشــش درمانــی هســتند ،در
مقایســه بــا  22درصــد افــراد در مناطــق شــهری.

● ●بــرآورد میشــود  10میلیــون شــاغل ســامت نیازمنــد پوشــش ســامت فراگیــر
و اطمینــان از امنیــت انســانی باشــند ،کــه شــامل مراقبــت در برابــر بیماریهــای
بســیار مســری ماننــد ابــوال باشــد .کمبــود  7میلیــون شــاغل ماهــر در بخــش

ســامت در مناطــق روســتایی در کنــار کســریهای بســیار در مخــارج بهداشــتی

ســرانه بــه نابرابریهــای بیــن شــهر و روســتا اضافــه میکنــد .اطمینــان از
برابــری در دسترســی بــه مراقبتهــای کیفــی و انســجام مالــی در کانــون بســط

حمایتهــای ســامت قــرار دارنــد.

● ●مراقبتهــای بلندمــدت ( )LTCاغلــب مــورد نیــاز افــراد ســالمندی اســت کــه
بــه علــت محدودیتهــای فیزیکــی و ذهنــی ،توانایــی محــدودی بــرای مراقبــت
از خویــش دارنــد .در حــال حاضــر ،بیــش از  48درصــد از جمعیــت جهــان در

کشــورهایی زندگــی میکننــد کــه هیــچ مراقبــت درمانــی بلندمــدت بــرای
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ســالمندان ارائــه نمیکننــد ،در شــرایطی کــه ایــن وضعیــت بــرای زنــان بدتــر

اســت 43.6 .درصــد باقــی مانــده از کل جمعیــت ســالمند جهــان نیــز بــه علــت

مقــررات محــدود آزمــون وســع ،از مراقبتهــای بلندمــدت درمــان کنــار گذاشــته

شــدهاند؛ مقرراتــی کــه مســتلزم فقیــر بــودن ســالمند اســت تــا وی مشــمول
دریافــت خدمــات شــود .تنهــا  5.6درصــد از جمعیــت جهــان در کشــورهایی

زندگــی میکننــد کــه بــر اســاس قوانیــن ملــی ،دارای پوشــش  LTCبــرای

همــه افــراد هســتند.

● ●بــا توجــه بــه رونــد ســالمند شــدن جمعیــت LTC ،بایــد بــه خوبــی مدنظــر
سیاسـتهای عمومــی قــرار گیــرد .بــر اســاس بــرآوردی کــه بــه تازگــی انجــام
شــده  57میلیــون نفــر از شــاغالن «داوطلــب» بــدون مــزد ،در شــکاف LTC

بــرای شــاغالن هســتند و بخــش بزرگــی از آن را پــر میکننــد؛ در حالــی کــه
بســیاری از آنهــا زنانــی هســتند کــه مراقبتهــای غیررســمی از اعضــای خانــواده

را برعهــده دارنــد.

● ●خدمـ�ات مراقبت�یـ میتوان��د میلیونهــا شــغل در برابــر کمبــود نیــروی کار ماهــر،

ایجــاد کنــد؛ کمبــودی کــه بــرآورد میشــود  13.6میلیــون فرصــت شــغلی در جهــان
اســت .بایــد بــرای بهبــود شــرایط کار بســیاری از شــاغالن حــوزه ســامت تــاش

کــرد ،تالشهایــی شــامل حقــوق کار و پرداخــت مناســب ،تــا انتقــال از کار بــدون
مــزد بــه مشــاغل شایســته و مشــارکت در تحقــق اشــتغال کامــل و رشــد فراگیــر.

رصد پیشرفت در حمایتهای اجتماعی :روندهای منطقهای

روندهــای مشــاهده شــده در پوشــش حمایتهــای اجتماعــی (شــاخص  1.3.1از اهــداف
توســعه پایــدار) بــه طــور چشــمگیری میــان مناطــق و حتــی بیــن کشــورها در یــک

منطقــه ،متفــاوت اســت.

● ●در افریقــا بــا وجــود پیشــرفت معنــادار در بســط پوشــش حمایتهــای اجتماعــی،
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تنهــا  17.8درصــد از جمعیــت ،حداقــل یکــی از مزایــای نقــدی حمایتهــای
اجتماعــی را دریافــت میکنــد ،بــا وجــود تفاوتهــای بســیار بیــن کشــورها.

بــا توجــه بــه ضــرورت تالشهــای بیشــتر بــرای گســترش حمایتهــای دوره

ســالمندی 29.6 ،درصــد از جمعیــت ســالمند افریقــا در حــال حاضــر ،مســتمری
دریافــت میکننــد .کشــورهایی ماننــد بوتســوانا ،کابــوورده ،لســوتو ،موریتانــی و

نامیبیــا بــه پوشــش مســتمری فراگیــر یــا دســت یافتــه یــا نزدیــک شــدهاند.
بــا ایــن همــه ،شــکافهای پوشــش بســیاری در خصــوص کــودکان ،مــادران

دارای نــوزاد ،بیــکاران ،افــراد ازکارافتــاده و گروههــای آســیبپذیر باقــی مانــده
اســت .بنابرایــن توســعه الیههــای حمایتهــای اجتماعــی اولویــت فــوری در
افریقاســت.

● ●در قــاره امریــکا 67.6 ،درصــد از جمعیــت بــه طــور مؤثــر تحــت پوشــش حداقــل
یکــی از مزایــای نقــدی حمایتهــای اجتماعی قــرار دارنــد ،این وضعیــت در بادی

امــر نتیجــه بســط نظامهــا (سیســتمها)ی حمایــت اجتماعــی طــی دهههــای

اخیــر اســت .بیــش از دو ســوم کــودکان ،مــادران بــاردار و مــادران دارای نــوزاد و
همچنیــن افــراد ســالمند ،تحــت پوشــش مزایــای نقــدی حمایتهــای اجتماعــی

هســتند ،امــا شــکاف بزرگــی در مــورد مزایــای بیــکاری و ازکارافتادگــی وجــود

دارد .برخــی کشــورها بــا موفقیــت بــه پوشــش فراگیــر یــا نزدیــک بــه فراگی ـ ِر
کــودکان (آرژانتیــن ،برزیــل و شــیلی) ،مــادران دارای نــوزاد (کانــادا و اروگوئــه)،
افــراد ازکارافتــاده (برزیــل ،شــیلی ،اروگوئــه و ایــاالت متحــده) و افــراد ســالمند
(آرژانتیــن ،بولیــوی ،کانــادا ،ترینیــداد و توباگــو و ایــاالت متحــده) دســت یافتهاند.

بــا ایــن همــه ،کشــورهایی در ایــن منطقــه بایــد تالشهــای متمرکــزی بــرای
ترمیــم شــکافهای پوشــش انجــام دهنــد ،الیههــای حمایتهــای اجتماعــی

را تقویــت کننــد و کفایــت مزایــا را بهبــود بخشــند.
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● ●در کشــورهای عربــی ،فقــدان اطالعــات تنهــا امــکان میدهــد تــا ارزیابــی نســبی
از پوشــش مؤثــر حمایتهــای اجتماعــی انجــام شــود .پوشــش مســتمریهای
ســالمندان محــدود اســت و بــرآورد میشــود  27.4درصــد باشــد و انتظــار

م ـیرود بــه علــت ســهم کــم ( 32.9درصــد) نــرخ مشــارکت در نیــروی کار ،در

همیــن ســطح باقــی بمانــد .دســتاوردهای مثبــت در ایــن منطقــه عبارتنــد از
ارائــه طــرح بیمــه اجتماعــی بــرای کارکنــان بخــش خصوصــی در منطقــه اشــغال

شــده فلســطین ،برقــراری طــرح بیمــه بیــکاری در بحریــن ،کویــت و عربســتان

ســعودی و ارتقــای پوشــش بــرای حمایتهــای زایمــان در اردن و عــراق.

گســترش الیههــای حمایتهــای اجتماعــی بــه گروههــای آســیبپذیر در
ایــن منطقــه در کانــون مســأله باقــی مانــده اســت ،بــه ویــژه بــا توجــه بــه

ضــرورت بســیار آن و اشــتغال غیررســمی بــاال در برخــی از ایــن کشــورها.

● ●در منطقــه آســیا و اقیانــوس آرام ،تنهــا  38.9درصــد از جمعیــت بــه طــور مؤثــر
تحــت پوشــش حداقــل یکــی از مزایــای نقــدی حمایتهــای اجتماعــی هســتند،

گرچــه پیشــرفت معنــاداری در تقویــت نظامهــای حمایــت اجتماعــی و ایجــاد
الیههــای حمایتهــای اجتماعــی رخ داده اســت .در حوزههــای مزایــای کــودک

و خانــواده ،حمایتهــای زایمــان ،مزایــای بیــکاری و ازکارافتادگــی ،شــکافهای
پوشــش بزرگــی باقــی ماندهانــد .بــا ایــن همــه الزم بــه توجــه اســت کــه برخــی
کشــورها در ایــن منطقــه ،بــه پوشــش فراگیــر کــودکان (اســترالیا ،مغولســتان)

دســت یافتهانــد و ســایرین پوشــش حمایتهــای زایمــان را گســترش دادهانــد
(بنــگالدش ،هندوســتان و مغولســتان) یــا بــه منظــور دســتیابی بــه پوشــش
فراگیــر ســالمندان ،طرحهــای مســتمری غیرمشــارکتی ارائــه کردهانــد (چیــن،
مغولســتان ،زالندنــو و تیمــور شــرقی)؛ امــا هنــوز کفایــت مزایــا مســأله مهمــی

اســت.
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● ●در اروپــا و آســیای مرکــزی ،بــا توجــه بــه بلــوغ و جامعیــت نســبی نظامهــای حمایــت
اجتماعــی ،از قبیــل الیههــای مختلــف 84.1 ،درصــد از جمعیــت این منطقه بــه حداقل
یکــی از مزایــای نقــدی حمایتهــای اجتماعــی دسترســی دارنــد .بــرآورد میشــود
پوشــش مزایــای کــودک و خانــواده ،مزایــای نقــدی زایمــان ،مزایــای ازکارافتادگــی و

مســتمری ســالمندی ،بیــش از  80درصــد باشــد ،در حالــی کــه کشــورهای متعــددی

در ایــن منطقــه بــه پوشــش فراگیــر دســت یافتهانــد .بــا ایــن همــه نگرانیهایــی
در خصــوص شــکافهای مزمــن پوشــش در حــوزه زایمــان و بیــکاری وجــود دارد؛

همچنیــن در خصــوص کفایــت مســتمریها و مزایــای حمایتهــای اجتماعــی از
ـی کوتاهمــدت.
منظــر تغییــرات جمعیتــی و فشــارهای مالــی ریاضتـ ِ
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روندها و چشمانداز جهانی

بــا نــگاه بــه افــق  ،2030دولتهــا بــه توافــق رســیدهاند ،بــه عنــوان بخشــی از دســتور کار
«اهــداف توســعه پایــدار» ،پیشــرفت معنــاداری بــه ســوی اجــرای نظامهــای حمایتهــای
اجتماعــی مناســب در ســطح ملــی و بــرای همــه ،داشــته باشــند کــه شــامل الیههــای

مختلــف اســت.

● ●در ســال  ،2015نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت جهــان تحــت پوشــش حداقــل
یکــی از مزایــای حمایتهــای اجتماعــی بودهانــد و بســیاری از کشــورها

ت اجتماعــی خــود طــی کردهانــد
مســیری طوالنــی در تقویــت نظامهــای حمای ـ 

کــه شــامل الیههــای مختلــف اســت تــا حداقــل ســطحی پایــه از تأمیــن

اجتماعــی را بــرای همــه تضمیــن کننــد .بــا ایــن وجــود ،تالشهــای بیشــتری
بــرای اطمینــان از ایــن نکتــه نیــاز اســت کــه حــق تأمیــن اجتماعــی بــرای همــه

تبدیــل بــه واقعیــت شــود.

● ●ســطح کلــی مخــارج عمومــی در حمایتهــای اجتماعــی بایــد افزایــش یابــد
تــا ســطح پوشــش حمایتهــای اجتماعــی گســترش یابــد؛ بــه ویــژه در افریقــا،
آســیا و کشــورهای عربــی کــه ســرمایهگذاری ناکافــی در حمایتهــای

اجتماعــی داشــتهاند.

● ●در شــرایطی کــه گســترش پوشــش هــدف اولیــه اســت ،توجههــا بایــد بــه
مزایــای کافــی جلــب شــود؛ زیــرا میــزان مزایــای حمایتهــای اجتماعــی اغلــب

بــرای خــارج کــردن افــراد از فقــر و ناامنــی کافــی نیســت.

● ●بســط پوشــش حمایتهــای اجتماعــی بــه آنهایی کــه در اقتصاد غیررســمی هســتند
و تســهیل انتقــال آنهــا بــه اقتصــاد رســمی عاملی کلیــدی بــرای ارتقای کار شایســته

و مقابلــه بــا فقــر اســت .گســترش پوشــش از مســیرهای مختلفــی قابــل دســتیابی
اســت ،رایجتریــن آنهــا ترکیبــی از طرحهــای مشــارکتی و غیرمشــارکتی اســت.
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● ●ســاختن نظامهــای حمایــت اجتماعــی فراگیــر مســتلزم تطبیــق ایــن نظامهــا بــا
تغییــرات جمعیتــی ،تکامــل تدریجــی دنیــای کار ،مهاجــرت ،بســترهای شــکننده

و چالشهــای محیطــی اســت.

● ●ریاضتهــای کوتاهمــدت یــا اصالحــات تثبیــت مالــی ،تالشهــا بــرای توســعه
بلندمــدت را تضعیــف میکننــد .ایــن سیاس ـتها اغلــب هدفــی مالــی را دنبــال
میکننــد تــا هزینههــا را کاهــش دهنــد و معمــو ًال پیامدهــای اجتماعــی مرتبــط

بــا پوشــش و کفایــت مزایــا را نادیــده میگیرنــد و بنابرایــن حرکــت بــه ســوی
تحقــق اهــداف توســعه پایــدار را تضعیــف میکننــد .تالشهــای بیشــتری الزم

اســت تــا از آثــار بیثباتکننــده سیاســتهای تثبیــت مالــی بــر پیشــرفتهای

مهــم کســب شــده ،جلوگیــری کــرد.

● ●فضــای مالــی حتــی در فقیرتریــن کشــورها وجــود دارد .تنــوع بســیار زیــادی از
انتخابهــا بــرای خلــق منابــع بــه منظــور تخصیــص بــه حمایتهــای اجتماعــی

در اختیــار اســت .ضــروری اســت کــه کشــورها در جســتجوی همــه گزینههــای
مالــی ممکــن بــه منظــور تحقــق اهــداف توســعه پایــدار و توســعه ملــی از طریــق

مشــاغل شایســته و حمایتهــای اجتماعــی ،بــه صــورت پیشنگــر ،فعــال

باشــند.

● ●حمایتهــای اجتماعــی فراگیــر بــا تــاش مشــترک نهادهــای ســازمان ملــل
کــه «بــه صــورت یکپارچــه کار میکننــد» و بــا تــاش متمرکــز نهادهــای

ـی مرتبــط و شــرکای اجتماعــی ،ماننــد
بینالمللــی ،منطقـهای ،زیرمنطقـهای و ملـ ِ

مشــارکت همگانــی بــرای حمایتهــای اجتماعــی فراگیــر ،پشــتیبانی میشــوند.

