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 الف

پیشگفتار
ــای  ــن نهاده ــن و مؤثرتری ــی از قدیمی تری ــوان یک ــه عن ــی کار )ILO( ب ــازمان بین الملل س
ــای  ــی حمایت ه ــزارش جهان ــوان »گ ــا عن ــی ب ــد، گزارش ــل متح ــازمان مل ــه س زیرمجموع
اجتماعــی« منتشــر می کنــد. اگــر چــه در ایــن گــزارش مفصــل، هــر ســال بــه یکــی از مباحث 
ــا،  ــن گزارش ه ــترک ای ــل مش ــا فص ــردازد، ام ــی می پ ــای اجتماع ــوزه حمایت ه ــدی ح کلی
تصویــری از روندهــای غالــب در دنیــا، چالش هــای اصلــی و چشــم انداز پیش روســت. در ایــن 
چارچــوب ضمــن اشــاره بــه مبانــی نظــری و مواضع کارشناســی ایــن ســازمان در قبال مســائل 
و چالش هــا، بــه تشــریح رویکردهــا و جهت گیــری پیشــنهادی پرداختــه و آمــار و اطالعاتــی از 

ــد. ــه می کن ــی ارائ ــای اجتماع ــوزه حمایت ه ــدی ح ــاخص های کلی ش
نظــر بــه اهمیــت ایــن گــزارش و بــا عنایــت بــه ضــرورت توجــه بــه روندهــای جهانــی 
ــدام  ــا، اق ــای بازنشســتگی صب ــی، مؤسســه راهبرده ــای کارشناســی و مدیریت در عرصه ه
ــر کــه  ــاد شــده کــرده اســت. گــزارش اخی ــی« گــزارش ی ــه مدیریت ــه ترجمــه »خالص ب
ــه اهــداف توســعه  ــرای دســتیابی ب ــر ب ــوان فرعــی »حمایت هــای اجتماعــی فراگی ــا عن ب
پایــدار« منتشــر شــده، پیونــد میــان حمایت هــای اجتماعــی و توســعه پایــدار را بررســی و 

اطالعــات ارزشــمندی در ایــن بــاره عرضــه کــرده اســت.
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حمایت های اجتماعی فراگیر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار

حمایت هــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی، یکــی از حقــوِق بشــر اســت و مجموعــه ای 
ــری از  ــش و جلوگی ــور کاه ــه منظ ــه ب ــود ک ــف می ش ــی تعری ــت ها و تمهیدات از سیاس
فقــر و آســیب پذیری در کل دوره زندگــی، طراحــی و تدبیــر می شــوند. حمایت هــای 
اجتماعــی عبــارت اســت از مزایــا )خدمــات( بــرای فرزنــدان و خانــواده، بیماری، کهنســالی، 
ــتم ها(ی  ــا )سیس ــی. نظام ه ــای درمان ــن حمایت ه ــی و همچنی ــی، بازماندگ ازکارافتادگ
ــای  ــی از طرح ه ــق ترکیب ــتی را، از طری ــای سیاس ــن حوزه ه ــه ای ــی هم ــت اجتماع حمای
ــن  ــات تأمی ــای غیرمشــارکتی کــه از محــل مالی مشــارکتی )بیمه هــای اجتماعــی( و مزای

ــد. ــر دارن ــی، مدنظ ــاعدت های اجتماع ــد مس ــوند مانن ــی می ش مال
حمایت هــای اجتماعــی در دســتیابی بــه توســعه پایــدار، ارتقــای عدالــت اجتماعــی و 
پذیــرش حقــوق بشــر در تأمیــن اجتماعــی بــرای همــه، نقشــی کلیــدی ایفــا می کننــد. بــر 
ــوار، تســهیل  ــد خان ــش درآم ــا افزای ــی ب ــای اجتماع ــن اســاس سیاســت های حمایت ه ای
ــاختاری  ــرات س ــهیل تغیی ــی، تس ــای داخل ــش تقاض ــانی، افزای ــعه انس ــره وری و توس به
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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ــرای  ــی ب ــی در راهبردهــای توســعه مل ــه ای حیات ــود کار شایســته، مؤلف در اقتصــاد و بهب
ــدار  ــد پای ــر و رش ــراد و پشــتیبانی فراگی ــر اف ــر و آســیب پذیری در طــول عم کاهــش فق

ــد. ــمار می رون ــه ش ب
اهــداف توســعه پایــدار )SDGs( در مجمــع عمومــی ســازمان ملل در ســال 2015  ●

بــه تصویــب رســید و بیانگــر تعهــدات مشــترک کشــورها بــه »اجــرای نظام هــای 
مناســب حمایت هــای اجتماعــی بــرای همــه، شــامل الیه هــای مختلــف« و بــه 
ــودن  ــر ب ــه فراگی ــر اســت )SDG 13(. تعهــد ب ــا فق ــه ب منظــور کاهــش و مقابل
خدمــات، توافــق جهانــی بــر بســط تأمیــن اجتماعــی کــه در توصیه نامــه شــماره 
ــوان الیه هــای  ــا عن ــد؛ توصیه نامــه ای کــه ب 202 اشــاره شــده را تقویــت می کن
ــازمان های  ــا و س ــط دولت ه ــال 2012 توس ــرح و در س ــی مط ــت اجتماع حمای

کارگــری و کارفرمایــی در همــه کشــورها تأییــد شــد.
ــت  ــای حمای ــر در نظام ه ــای اخی ــت از رونده ــی اس ــروری جهان ــر م ــزارش حاض گ
اجتماعــی شــامل الیه هــای حمایــت اجتماعــی. همچنیــن وضعیــت کنونــی حمایت هــای 
ــع در ســن کار و کهنســاالن از منظــر کل دوره  ــردان واق ــان و م ــودکان، زن ــی ک اجتماع
عمــر، را ارزیابــی می کنــد. بــر اســاس اطالعــات جدیــد، ایــن گــزارش دامنــه گســترده ای 
از اطالعــات کشــوری، منطقــه ای و جهانــی دربــاره پوشــش حمایت هــای اجتماعــی، مزایــا 
ــای  ــن، تخمین ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش می ده ــوزه را پوش ــن ح ــی در ای ــارج عموم و مخ
تــازه ای از پوشــش مؤثــر حمایت هــای اجتماعــی بــرای رصــد جامــع نظام هــای حمایــت 
ــر اســاس  ــی ب ــب مبنای ــن ترتی ــرده و بدی ــه ک ــف، ارائ اجتماعــی شــامل الیه هــای مختل
اطالعــات ســال 2015 بــرای شــاخص  1.3.1 در اهــداف توســعه پایــدار فراهــم می کنــد.

نکات برجسته

علی رغــم پیشــرفت معنــادار در بســط حمایت هــای 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 45 درصــد از جمعیــت دنیــا )معــادل 4 میلیــارد نفــر( بــه 
ــد و  ــای اجتماعی ان ــت از حمایت ه ــک خدم ــل ی ــر تحــت پوشــش حداق ــور مؤث ط

بقیــه فاقــد چنیــن پوششــی هســتند )شــکل شــماره 1(.
برآوردهــای ILO همچنیــن نشــان می دهنــد کــه تنهــا 29 درصــد از جمعیــت دنیــا  ●

تحــت پوشــش نظام هــای تأمیــن اجتماعــی جامــع هســتند؛ نظام هایــی کــه شــامل 
بســته کاملــی از مزایــا بــرای کــوکان و خانــواده تــا مســتمری های کهنســالی هســتند. 
تــا کنــون اکثریــت غالــب مــردم )71 درصــد یــا 5.2 میلیــارد نفــر( یــا فاقــد چنیــن 

پوشــش جامعــی هســتند و یــا بــه طــور نســبی از آن بهره مندنــد.
شــکاف های پوشــش بــا ســرمایه گذاری ناکافــی در حمایت هــای اجتماعــی  ●

ــی )شــکل 2(. ــا، آســیا و کشــورهای عرب ــژه در آفریق ــه وی ــد، ب ــاط دارن ارتب
و  ● نابرابــری  فقــر،  برابــر  در  را  مــردم  اجتماعــی،  حمایت هــای  کمبــود 

بدیــن  اجتماعــی، در طــول عمــر آســیب پذیر می کنــد و  محرومیت هــای 
ترتیــب مانعــی جــدی در مســیر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ایجــاد می کنــد.

ــر اســت.  ● ــی فراگی ــای اجتماع ــد حمایت ه ــدار نیازمن ــعه پای ــداف توس ــق اه تحق
ــه از تأمیــن  ــه طــور مشــخص، کشــورها در تضمیــن حداقــل یــک ســطح پای ب
اجتماعــی بــرای همــه )الیــه حمایــت اجتماعــی( بــه عنــوان بخشــی از نظام هــای 
ــی کــه بســیاری از کشــورها  ــد. در حال حمایــت اجتماعــی خــود، مســئولیت دارن
ــط  ــرای بس ــتری ب ــای بیش ــد، تالش ه ــت یافته ان ــر دس ــای فراگی ــه حمایت ه ب

پوشــش و اطمینــان از کفایــت مزایــا، نیــاز اســت.
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شکل 1 - اهداف توسعه پایدار، شاخص 1.3.1: پوشش حمایت های اجتماعی مؤثر، برآوردهای 
منطقه ای و جهانی به تفکیک گروه های جمعیتی )درصد(

جهان

آفریقا

قاره امریکا
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آسیا و اقیانوس آرام

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

ــرگ  ــری از م ــا، جلوگی ــدن آنه ــر ش ــری از فقی ــودکان و جلوگی ــوق ک ــم حق ــرای فه ب
آنهــا، مشــارکت در توســعه بهداشــت و ســالمت آنهــا، بهبــود دسترســی آنهــا بــه کاالهــا 
ــه  ــی ب ــا کاالی ــدی و ی ــای نق ــودکان، پرداخت ه ــش کار ک ــروری و کاه ــات ض و خدم
کــودکان و خانــواده آنهــا، موضوعــی مهــم اســت. بنابرایــن حمایت هــای اجتماعــی ایــن 
اطمینــان را حاصــل می کننــد کــه کــودکان ظرفیــت کامــل خــود را درک کــرده و از یــک 

ــتند. ــد هس ــب بهره من ــی مناس ــتاندارد زندگ اس

نکات برجسته

ــان  ● ــادار می ــای معن ــا تفاوت ه ــد ب ــر چن ــا، ه ــودکان دنی ــد از ک ــا 35 درص تنه
ــوم  ــا دو س ــد. تقریب ــی دارن ــای اجتماع ــه حمایت ه ــر ب ــی مؤث ــق، دسترس مناط
ــب آنهــا در  ــارد کــودک( تحــت پوشــش نیســتند و اغل ــا )1.3 میلی کــودکان دنی

ــد. ــی می کنن ــیا زندگ ــا و آس افریق
بــه طــور متوســط، 1.1 درصــد از GDP صــرف مزایــای خانــواده و کــودکان 0 تــا 14  ●

ــری  ــی در کــودکان اســت؛ ام ســال می شــود، کــه نشــان دهنده ســرمایه گذاری ناکاف
کــه نــه تنهــا ســالمت کلــی و توســعه بلندمــدت کــودکان را تحــت تأثیــر قــرار می دهد 

بلکــه بــر آینــده توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها نیــز اثرگذار اســت.
پرداخت هــای نقــدی بــه کــودکان، طــی دهه هــای گذشــته در میــان کشــورهای  ●

ــه پوشــش  ــه اســت و برخــی کشــورها ب ــد کــم و متوســط، بســط یافت ــا درآم ب
فراگیــر حمایت هــای اجتماعــی دســت یافته انــد )ماننــد آرژانتیــن، برزیــل، 
ــیاری از  ــا در بس ــزان مزای ــش و می ــه، پوش ــن هم ــا ای ــتان(. ب ــیلی و مغولس ش

ــده اســت. ــی مان ــی باق کشــورها، ناکاف
ــت های  ● ــر سیاس ــودکان را در اث ــی از ک ــای اجتماع ــورها حمایت ه ــی کش برخ

ــرای  ــی ب ــد اندک ــای هدفمن ــا، مزای ــب آنه ــد و اغل ــی کاهــش داده ان ــت مال تثبی
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ــدون  ــروم را ب ــودکان مح ــیاری از ک ــد و بس ــر گرفته ان ــر در نظ ــودکان فقی ک
ــی  ــمت کاف ــه س ــت ها ب ــای سیاس ــرای ارتق ــد. ب ــا کرده ان ــی ره ــت کاف حمای
ــش و  ــط پوش ــا، بس ــودکان و خانواده ه ــای ک ــا نیازه ــب ب ــا متناس ــودن مزای ب
ــا هــدف 1.3 اهــداف توســعه پایــدار، بایــد تالش هــای  ــه مزایــای مطابــق ب ارائ

ــرد. بیشــتری ک

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

ــان و  ــرای زن ــدی ب ــت درآم ــان از امنی ــدی در اطمین ــی کلی ــی نقش ــای اجتماع حمایت ه
مــردان واقــع در ســن کار بــر عهــده دارنــد، و ایــن مهــم را بــه صــورت مزایــای )خدمــات( 
فــوت، بیــکاری، حــوادث شــغلی و ازکارافتادگــی انجــام می دهنــد. ایــن طرح هــا در همــوار 
ــتغال شایســته و  ــای اش ــش ســرمایه انســانی و ارتق ــد و تقاضــای کل، افزای ــردن درآم ک
مولــد، ســهیم هســتند. حمایت هــای اجتماعــی همچنیــن تغییــر ســاختاری در اقتصادهــا و 

بازارهــای کار را تســهیل کــرده و در رشــد پایــدار و فراگیــر نقــش دارنــد.

نکات برجسته

ــوز محــدود  ● ــع در ســن کار هن ــراد واق ــرای اف پوشــش حمایت هــای اجتماعــی ب
اســت. بــا وجــود اثــرات مثبــت حمایــت از زنــان دارای نــوزاد، تنهــا 41.1 درصــد 
ــی  ــد؛ در حال ــای زایمــان دریافــت می کنن ــادر شــده، مزای ــه تازگــی م ــاِن ب از زن

کــه 83 میلیــون از مــادران تــازه فــارغ شــده، بــدون چنیــن پوششــی هســتند.
ــکاری  ● ــای بی ــش مزای ــت پوش ــکاران تح ــد از بی ــا 21.8 درص ــه تنه ــا ک از آنج

ــتند. ــش هس ــدون پوش ــکار ب ــون بی ــذا 152 میلی ــتند، ل هس
تنهــا حداقلــی از نیــروی کار در دنیــا بــه حمایت هــای حــوادث شــغلی، دسترســی  ●

ــر دارند. مؤث
ــد از  ● ــا 27.8 درص ــه تنه ــد ک ــان می ده ــن نش ــد ILO همچنی ــات جدی اطالع
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ــتند. ــد هس ــت بهره من ــن خدم ــی، از ای ــای ازکارافتادگ ــدِ حمایت ه ــراد نیازمن اف
●  GDP ــا تنهــا 3.2 درصــد از ــرآورد مخــارج نشــان می دهــد کــه در ســطح دنی ب

ــراد  ــت درآمــدی اف ــا از امنی صــرف حمایت هــای اجتماعــی عمومــی می شــود ت
واقــع در ســن کار اطمینــان حاصــل کــرد، گــر چــه ایــن عــدد نســبت بزرگــی از 

ــا را شــامل می شــود. ــت دنی جمعی
ــر  ● ــن در دیگ ــه و همچنی ــن و اروگوئ ــر در اوکرای ــِر مؤث ــان فراگی ــش زایم پوش

کشــورهای درحال توســعه ماننــد آرژانتیــن، کلمبیــا، مغولســتان و افریقــای 
ــاداری را به همــراه داشــته اســت. عــالوه  جنوبــی حاصــل شــده و پیشــرفت معن
بــر ایــن، برزیــل، شــیلی و مغولســتان برنامه هــای مزایــای ازکارافتادگــی فراگیــر 
اجــرا کرده انــد. بــا ایــن همــه، پوشــش معنــادار و شــکاف کفایــت در کشــورهای 

ــده اســت. بســیاری باقــی مان
برخــی کشــورها بــه عنــوان بخشــی از سیاســت های تثبیــت مالــی یــا ریاضتــی  ●

ــرای فقــرا، حمایت هــای خــود از مــردان و  ــد ب ــدک و هدفمن ــای ان ــه مزای و ارائ
زنــان واقــع در ســن کار را کاهــش داده انــد و افــراد بســیاری را بــدون حمایــت 
ــاز  ــن نی ــی مهم تری ــای اجتماع ــه حمایت ه ــی ک ــم در زمان ــد، آن ه ــا کرده ان ره

اســت.
در برابــر چالش هــای اخیــر اشــتغال و بــازار کار، ماننــد بیکاری هــا و بیکاری هــای  ●

پنهــاِن مزمــن، شــیوع اشــتغال غیررســمی و ناپایــدار و همچنیــن افزایــش فقــر 
ــف( سیاســت  ــای مختل ــامل الیه ه ــی )ش ــت اجتماع ــای حمای ــاغالن، نظام ه ش
ضــروری بــرای اطمینــان از امنیــت درآمــد کافــی و کار شایســته اســت؛ بــه ویــژه 
در جایــی کــه ایــن دو بــه خوبــی بــا اشــتغال، دســتمزد و سیاســت های مالیاتــی 

هماهنــگ شــده باشــند.
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حمایت های اجتماعی برای زنان و مردان سالمند

مســتمری زنــان و مــردان ســالمند رایج تریــن شــکل حمایت هــای اجتماعــی در دنیاســت 
و یکــی از عوامــل مهــم در هــدف 1.3 از اهــداف توســعه پایــدار اســت.

نکات برجسته

ــتمری  ● ــتگی، مس ــن بازنشس ــر از س ــراد باالت ــد از اف ــان، 68 درص ــطح جه در س
ــارکتی و  ــتمری های مش ــش مس ــا افزای ــه ب ــد، ک ــت می کنن ــالمندی دریاف س

ــاط دارد. ــط، ارتب ــم و متوس ــد ک ــا درآم ــورهای ب ــارکتی در کش غیرمش
برخــی از کشــورها بــه پوشــش مســتمری فراگیــر دســت یافته انــد ماننــد آرژانتین،  ●

بــالروس، بولیــوی، بوتســوانا، کابــوورده، چیــن، گرجســتان، قرقیزســتان، لســوتو، 
ــی، ســوازیلند،  ــای جنوب ــا، سی شــل، افریق ــی، مغولســتان، نامیبی ــو، موریتان مالدی
ــورهای  ــر کش ــا. دیگ ــتان و تانزانی ــن، ازبکس ــو، اوکرای ــداد و توباگ ــور، ترینی تیم
درحال توســعه 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  ●

ــی  ــورها چالش ــیاری از کش ــتمری ها در بس ــت مس ــت. کفای ــی نیس ــر کاف از فق
پابرجاســت.

ــه طــور متوســط  ● ــا ســالمندان ب مخــارج مســتمری ها و دیگــر مزایــای مرتبــط ب
ــان مناطــق. ــا تفاوت هــای بســیار می 6.9 درصــد از GDP اســت، ب

ــت  ● ــورها، کفای ــیاری از کش ــادی در بس ــت اقتص ــا ریاض ــت ی ــارهای تثبی فش
بلندمــدت مســتمری ها را بــه خطــر انداختــه اســت؛ در حالــی کــه حفــظ تعــادل 
ــری  ــالمندی، ام ــه س ــای رو ب ــوب جمعیت ه ــت، در چارچ ــداری و کفای ــن پای بی

ضــروری اســت.
اســت:  ● توجــه  قابــل  رونــدی  مســتمری ها،  خصوصی کــردن  از  بازگشــت 
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ــتند و  ــراه نداش ــه هم ــار را ب ــورد انتظ ــج م ــازی نتای ــت های خصوصی س سیاس
ــه  ــتان ب ــتان و لهس ــتان، قزاقس ــوی، مجارس ــن، بولی ــر آرژانتی ــورهایی نظی کش

ــتند. ــتوار هس ــجام اس ــاس انس ــر اس ــه ب ــته اند ک ــت هایی بازگش سیاس

به سوی پوشش سالمت فراگیر

پوشــش ســالمت فراگیــر، دسترســی مؤثــر بــه حداقــل مراقبت هــای بهداشــتی ضــروری 
ــژه  ــه وی ــدار، ب ــعه پای ــداف توس ــه اه ــتیابی ب ــد دس ــدت، کلی ــای بلندم ــامل مراقبت ه ش

هــدف ســوم، اســت.

نکات برجسته

برآوردهــای ILO نشــان می دهــد کــه حــق بهره منــدی از ســالمت در بســیاری  ●
ــژه در مناطــق  ــه وی ــته اســت، ب ــت نپیوس ــه واقعی ــوز ب ــا، هن ــای دنی از بخش ه
ــتند، در  ــی هس ــش درمان ــد پوش ــت فاق ــد جمعی ــه 56 درص ــی ک ــتایی جای روس

ــا 22 درصــد افــراد در مناطــق شــهری. مقایســه ب
بــرآورد می شــود 10 میلیــون شــاغل ســالمت نیازمنــد پوشــش ســالمت فراگیــر  ●

و اطمینــان از امنیــت انســانی باشــند، کــه شــامل مراقبــت در برابــر بیماری هــای 
ــون شــاغل ماهــر در بخــش  ــود 7 میلی ــوال باشــد. کمب ــد اب بســیار مســری مانن
ســالمت در مناطــق روســتایی در کنــار کســری های بســیار در مخــارج بهداشــتی 
ــان از  ــد. اطمین ــه می کن ــتا اضاف ــهر و روس ــن ش ــای بی ــه نابرابری ه ــرانه ب س
برابــری در دسترســی بــه مراقبت هــای کیفــی و انســجام مالــی در کانــون بســط 

ــد. ــرار دارن حمایت هــای ســالمت ق
ــه  ● ــراد ســالمندی اســت ک ــاز اف ــورد نی ــب م ــدت )LTC( اغل مراقبت هــای بلندم

بــه علــت محدودیت هــای فیزیکــی و ذهنــی، توانایــی محــدودی بــرای مراقبــت 
ــان در  ــت جه ــد از جمعی ــش از 48 درص ــر، بی ــال حاض ــد. در ح ــش دارن از خوی
ــرای  ــدت ب ــی بلندم ــت درمان ــچ مراقب ــه هی ــد ک ــی می کنن ــورهایی زندگ کش



12  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــر  ــان بدت ــرای زن ــد، در شــرایطی کــه ایــن وضعیــت ب ــه نمی کنن ســالمندان ارائ
اســت. 43.6 درصــد باقــی مانــده از کل جمعیــت ســالمند جهــان نیــز بــه علــت 
مقــررات محــدود آزمــون وســع، از مراقبت هــای بلندمــدت درمــان کنــار گذاشــته 
ــا وی مشــمول  ــالمند اســت ت ــودن س ــر ب ــتلزم فقی ــه مس ــی ک ــده اند؛ مقررات ش
ــورهایی  ــان در کش ــت جه ــد از جمعی ــا 5.6 درص ــود. تنه ــات ش ــت خدم دریاف
ــرای  ــش LTC ب ــی، دارای پوش ــن مل ــاس قوانی ــر اس ــه ب ــد ک ــی می کنن زندگ

همــه افــراد هســتند.
ــر  ● ــی مدنظ ــه خوب ــد ب ــت، LTC بای ــدن جمعی ــالمند ش ــد س ــه رون ــه ب ــا توج ب

سیاســت های عمومــی قــرار گیــرد. بــر اســاس بــرآوردی کــه بــه تازگــی انجــام 
 LTC ــزد، در شــکاف ــدون م ــب« ب ــر از شــاغالن »داوطل ــون نف شــده 57 میلی
ــی کــه  ــد؛ در حال ــر می کنن ــرای شــاغالن هســتند و بخــش بزرگــی از آن را پ ب
بســیاری از آنهــا زنانــی هســتند کــه مراقبت هــای غیررســمی از اعضــای خانــواده 

را برعهــده دارنــد.
ــروی کار ماهــر،  ● ــود نی ــر کمب ــد میلیون هــا شــغل در براب ــی می توان ــات مراقبت خدم

ایجــاد کنــد؛ کمبــودی کــه بــرآورد می شــود 13.6 میلیــون فرصــت شــغلی در جهــان 
اســت. بایــد بــرای بهبــود شــرایط کار بســیاری از شــاغالن حــوزه ســالمت تــالش 
کــرد، تالش هایــی 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 حمایت های اجتماعی: روندهای منطقه ای

روندهــای مشــاهده شــده در پوشــش حمایت هــای اجتماعــی )شــاخص 1.3.1 از اهــداف 
ــک  ــورها در ی ــن کش ــی بی ــق و حت ــان مناط ــمگیری می ــور چش ــه ط ــدار( ب ــعه پای توس

ــاوت اســت. ــه، متف منطق
در افریقــا بــا وجــود پیشــرفت معنــادار در بســط پوشــش حمایت هــای اجتماعــی،  ●
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ــای  ــدی حمایت ه ــای نق ــی از مزای ــل یک ــت، حداق ــد از جمعی ــا 17.8 درص تنه
ــورها.  ــن کش ــیار بی ــای بس ــود تفاوت ه ــا وج ــد، ب ــت می کن ــی را دریاف اجتماع
ــرای گســترش حمایت هــای دوره  ــه ضــرورت تالش هــای بیشــتر ب ــا توجــه ب ب
ســالمندی، 29.6 درصــد از جمعیــت ســالمند افریقــا در حــال حاضــر، مســتمری 
ــی و  ــوورده، لســوتو، موریتان دریافــت می کننــد. کشــورهایی ماننــد بوتســوانا، کاب
ــده اند.  ــک ش ــا نزدی ــه ی ــا دســت یافت ــر ی ــه پوشــش مســتمری فراگی ــا ب نامیبی
ــادران  ــودکان، م ــه، شــکاف های پوشــش بســیاری در خصــوص ک ــن هم ــا ای ب
ــده  ــی مان ــاده و گروه هــای آســیب پذیر باق ــراد ازکارافت ــکاران، اف ــوزاد، بی دارای ن
ــوری در  ــت ف ــی اولوی ــای اجتماع ــای حمایت ه ــعه الیه ه ــن توس ــت. بنابرای اس

افریقاســت.
در قــاره امریــکا، 67.6 درصــد از جمعیــت بــه طــور مؤثــر تحــت پوشــش حداقــل  ●

یکــی از مزایــای نقــدی حمایت هــای اجتماعی قــرار دارنــد، این وضعیــت در بادی 
ــای  ــی دهه ه ــی ط ــت اجتماع ــتم ها(ی حمای ــا )سیس ــط نظام ه ــه بس ــر نتیج ام
اخیــر اســت. بیــش از دو ســوم کــودکان، مــادران بــاردار و مــادران دارای نــوزاد و 
همچنیــن افــراد ســالمند، تحــت پوشــش مزایــای نقــدی حمایت هــای اجتماعــی 
هســتند، امــا شــکاف بزرگــی در مــورد مزایــای بیــکاری و ازکارافتادگــی وجــود 
دارد. برخــی کشــورها بــا موفقیــت بــه پوشــش فراگیــر یــا نزدیــک بــه فراگیــِر 
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 یافته اند. 
بــا ایــن همــه، کشــورهایی در ایــن منطقــه بایــد تالش هــای متمرکــزی بــرای 
ــی  ــای اجتماع ــای حمایت ه ــد، الیه ه ــام دهن ــش انج ــکاف های پوش ــم ش ترمی

را تقویــت کننــد و کفایــت مزایــا را بهبــود بخشــند.
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در کشــورهای عربــی، فقــدان اطالعــات تنهــا امــکان می دهــد تــا ارزیابــی نســبی  ●
ــود. پوشــش مســتمری های  ــی انجــام ش ــای اجتماع ــر حمایت ه از پوشــش مؤث
ســالمندان محــدود اســت و بــرآورد می شــود 27.4 درصــد باشــد و انتظــار 
مــی رود بــه علــت ســهم کــم )32.9 درصــد( نــرخ مشــارکت در نیــروی کار، در 
ــد از  ــه عبارتن ــن منطق ــت در ای ــتاوردهای مثب ــد. دس ــی بمان ــطح باق ــن س همی
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 حمایت هــای زایمــان در اردن و عــراق. 
گســترش الیه هــای حمایت هــای اجتماعــی بــه گروه هــای آســیب پذیر در 
ــه  ــه ب ــا توج ــژه ب ــه وی ــت، ب ــده اس ــی مان ــأله باق ــون مس ــه در کان ــن منطق ای

ــن کشــورها. ــاال در برخــی از ای ضــرورت بســیار آن و اشــتغال غیررســمی ب
در منطقــه آســیا و اقیانــوس آرام، تنهــا 38.9 درصــد از جمعیــت بــه طــور مؤثــر  ●

تحــت پوشــش حداقــل یکــی از مزایــای نقــدی حمایت هــای اجتماعــی هســتند، 
ــاد  ــی و ایج ــت اجتماع ــای حمای ــت نظام ه ــاداری در تقوی ــرفت معن ــه پیش گرچ
الیه هــای حمایت هــای اجتماعــی رخ داده اســت. در حوزه هــای مزایــای کــودک 
و خانــواده، حمایت هــای زایمــان، مزایــای بیــکاری و ازکارافتادگــی، شــکاف های 
پوشــش بزرگــی باقــی مانده انــد. بــا ایــن همــه الزم بــه توجــه اســت کــه برخــی 
ــر کــودکان )اســترالیا، مغولســتان(  ــه پوشــش فراگی ــه، ب ــن منطق کشــورها در ای
ــد  ــان را گســترش داده ان ــای زایم ــایرین پوشــش حمایت ه ــد و س دســت یافته ان
ــش  ــه پوش ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــا ب ــتان( ی ــتان و مغولس ــگالدش، هندوس )بن
ــن،  ــد )چی ــه کرده ان ــای مســتمری غیرمشــارکتی ارائ ــالمندان، طرح ه ــر س فراگی
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 نظام هــای حمایــت  ●
اجتماعــی، از قبیــل الیه هــای مختلــف، 84.1 درصــد از جمعیــت این منطقه بــه حداقل 
ــرآورد می شــود  ــد. ب ــدی حمایت هــای اجتماعــی دسترســی دارن ــای نق یکــی از مزای
پوشــش مزایــای کــودک و خانــواده، مزایــای نقــدی زایمــان، مزایــای ازکارافتادگــی و 
مســتمری ســالمندی، بیــش از 80 درصــد باشــد، در حالــی کــه کشــورهای متعــددی 
ــی  ــه نگرانی های ــن هم ــا ای ــد. ب ــر دســت یافته ان ــه پوشــش فراگی ــه ب ــن منطق در ای
ــکاری وجــود دارد؛  ــان و بی ــن پوشــش در حــوزه زایم در خصــوص شــکاف های مزم
ــی از  ــای اجتماع ــای حمایت ه ــتمری ها و مزای ــت مس ــوص کفای ــن در خص همچنی

منظــر تغییــرات جمعیتــی و فشــارهای مالــی ریاضتــِی کوتاه مــدت.
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روندها و چشم انداز جهانی

بــا نــگاه بــه افــق 2030، دولت هــا بــه توافــق رســیده  اند، بــه عنــوان بخشــی از دســتور کار 
»اهــداف توســعه پایــدار«، پیشــرفت معنــاداری بــه ســوی اجــرای نظام هــای حمایت هــای 
ــرای همــه، داشــته باشــند کــه شــامل الیه هــای  ــی و ب اجتماعــی مناســب در ســطح مل

مختلــف اســت.
ــه نیمــی از جمعیــت جهــان تحــت پوشــش حداقــل  ● در ســال 2015، نزدیــک ب

یکــی از مزایــای حمایت هــای اجتماعــی بوده انــد و بســیاری از کشــورها 
مســیری طوالنــی در تقویــت نظام هــای حمایــت  اجتماعــی خــود طــی کرده انــد 
ــن  ــه از تأمی ــطحی پای ــل س ــا حداق ــت ت ــف اس ــای مختل ــامل الیه ه ــه ش ک
ــا ایــن وجــود، تالش هــای بیشــتری  اجتماعــی را بــرای همــه تضمیــن کننــد. ب
بــرای اطمینــان از ایــن نکتــه نیــاز اســت کــه حــق تأمیــن اجتماعــی بــرای همــه 

تبدیــل بــه واقعیــت شــود.
ــد  ● ــش یاب ــد افزای ــی بای ــای اجتماع ــی در حمایت ه ــارج عموم ــی مخ ــطح کل س

تــا ســطح پوشــش حمایت هــای اجتماعــی گســترش یابــد؛ بــه ویــژه در افریقــا، 
حمایت هــای  در  ناکافــی  ســرمایه گذاری  کــه  عربــی  کشــورهای  و  آســیا 

اجتماعــی داشــته اند.
ــه  ● ــد ب ــا بای ــت، توجه ه ــه اس ــدف اولی ــش ه ــترش پوش ــه گس ــرایطی ک در ش

مزایــای کافــی جلــب شــود؛ زیــرا میــزان مزایــای حمایت هــای اجتماعــی اغلــب 
ــرای خــارج کــردن افــراد از فقــر و ناامنــی کافــی نیســت. ب

بســط پوشــش حمایت هــای 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، رایج تریــن آنهــا ترکیبــی از طرح هــای مشــارکتی و غیرمشــارکتی اســت.
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ســاختن نظام هــای حمایــت اجتماعــی فراگیــر مســتلزم تطبیــق ایــن نظام هــا بــا  ●
تغییــرات جمعیتــی، تکامــل تدریجــی دنیــای کار، مهاجــرت، بســترهای شــکننده 

و چالش هــای محیطــی اســت.
ــرای توســعه  ● ــی، تالش هــا ب ــا اصالحــات تثبیــت مال ریاضت هــای کوتاه مــدت ی

ــال  ــی را دنب ــد. ایــن سیاســت ها اغلــب هدفــی مال بلندمــدت را تضعیــف می کنن
می کننــد تــا هزینه هــا را کاهــش دهنــد و معمــواًل پیامدهــای اجتماعــی مرتبــط 
بــا پوشــش و کفایــت مزایــا را نادیــده می گیرنــد و بنابرایــن حرکــت بــه ســوی 
تحقــق اهــداف توســعه پایــدار را تضعیــف می کننــد. تالش هــای بیشــتری الزم 
ــر پیشــرفت های  ــی ب ــت مال ــده سیاســت های تثبی ــار بی ثبات کنن ــا از آث اســت ت

مهــم کســب شــده، جلوگیــری کــرد.
فضــای مالــی حتــی در فقیرتریــن کشــورها وجــود دارد. تنــوع بســیار زیــادی از  ●

انتخاب هــا بــرای خلــق منابــع بــه منظــور تخصیــص بــه حمایت هــای اجتماعــی 
در اختیــار اســت. ضــروری اســت کــه کشــورها در جســتجوی همــه گزینه هــای 
مالــی ممکــن بــه منظــور تحقــق اهــداف توســعه پایــدار و توســعه ملــی از طریــق 
ــال  ــر، فع ــورت پیش نگ ــه ص ــی، ب ــای اجتماع ــته و حمایت ه ــاغل شایس مش

باشــند.
ــل  ● ــازمان مل ــای س ــترک نهاده ــالش مش ــا ت ــر ب ــی فراگی ــای اجتماع حمایت ه

ــای  ــز نهاده ــالش متمرک ــا ت ــد« و ب ــه کار می کنن ــورت یکپارچ ــه ص ــه »ب ک
بین المللــی، منطقــه ای، زیرمنطقــه ای و ملــِی مرتبــط و شــرکای اجتماعــی، ماننــد 
ــوند.  ــتیبانی می ش ــر، پش ــی فراگی ــای اجتماع ــرای حمایت ه ــی ب ــارکت همگان مش






