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مقدمه

و اقتصادی رشد در را توسعه )مدرنیزاسیون(، نوسازی بیستم، قرن از عمدهای بخش در
شاخصهایکّمیمیدیدودراینفرایند،مدلهایخطیتوسعهاقتصادیترسیممیکرد.
اینرویکرد،رشداقتصادیوانباشتسرمایهرااولویتقراردادهومعتقداستکهانباشت
سرمایهبهتدریجبهالیههایپایینجامعهنشتکردهواقشارفقیرونابرخوردارنیزازمواهب
اینرشدوانباشتسرمایهبینصیبنخواهندماند.اما،نتایجمعکوسچنینرویکردیباتوجه
بهتجربیاتآندرقرنبیستم،بنیانهایشرازیرسوالبردونظامهایرفاهِیشکلگرفته
پسازجنگجهانیدومدراروپاوامریکا،درواقع،سیاستمهممواجههباناکارآمدیهمین
رویکردمدرنیزاسیونبود.پیشفرضشکلگیرینظامهایرفاهدرغرباینبودکهرشد
اقتصادیتنهایکبُعدازفرایندتوسعهبودهوسایرابعادآنمانندتوسعۀاجتماعیبههمان
عنوان به اجتماعات و افراد افزایشظرفیتهای لذا، است. اولویت و اهمیت دارای اندازه
یکاصلمهمازتوسعهدردستورکارقرارگرفت.بااینحال،بارویکارآمدندولتهای
دستراستیدرکشورهایانگلوساکسندردهۀ80مانندتاچردربریتانیاوریگاندرامریکا،
را خود رسالت که دولتهایی گرفت؛ قرار تهدید معرض در رفاه دولتهای بنیان مجدداً

فراهمسازیسازوکارحمایتاجتماعیتعیینکردهبودند.
برخی که بود گرفته شکل نگرشی یا رویکردی اردوگاه دو تحوالت، این با موازی
از یکی کار بینالمللی سازمان میکردند. نمایندگی را آنها بینالمللی سازمانهای
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پشتیبانی را خود رسالت میالدی( 1919 )سال آغازشکلگیری از که است سازمانهایی
دیگر، سوی از است. کرده تعریف کار زمینۀ در ویژه به اجتماعی حمایتهای انواع از
و استراتژیها حامی و مروج پول بینالمللی صندوق و جهانی بانک مانند سازمانهایی
که سیاستهایی شدند؛ نامیده ساختاری« تعدیل »سیاستهای که بودهاند سیاستهایی
بررشد باتکیه بتوانند تا تلقیمیشدند اقتصادِیشکننده نسخههایشفابخشنظامهای
اقتصادیدرقالبآزادسازینظاماقتصادیازورطۀنابودینجاتپیداکنند.آنچهکهدر
ایناستراتژیهابسیارکماهمیتبودیادستکمناچیزپنداشتهمیشد،پیامدهایاجتماعی
وسیاسیونیزاقتصادیاستکهمنجربهبحرانهایاساسیدراینجوامعشدهبود.این
بحرانهارفتهرفتهموجبشدهانداینسازمانهایبینالمللیدراستراتژیهاوسیاستهای
اقتصادیتجدیدنظرکردهوگنجاندنبرنامههایحمایتاجتماعیرادراینسیاستهاولوبه

صورتمحدودوحداقلیدردستورکارخودقراردادند.
باورودبهقرنبیستویکم،اهدافتوسعۀهزاره)MDGs(درسال2000ازسوی
سازمانمللمتحدآغازیبرای»همگانیگرایی«درعرصههایمتعددبود:ابتداآموزشپایه
وسپسبهداشتوسالمت.اینسند،راهبردهاوسیاستهاراازسال2000تا2015تعیین
پایدار)SDGs(ازسویسازمانملل ازآن،درسال2015اهدافتوسعۀ کردهبود.پس
راهنمایدستورکارتوسعهقرارگرفتکهحمایتاجتماعیهمگانیاولویتاولیۀآنقرار
گرفت.تحتتأثیراینسند،بانکجهانیبرایاولینبارگزارشیدرزمینۀحمایتاجتماعی
طور به که داد انتشار اجتماعی« حمایت بخش »استراتژی عنوان تحت 2001 سال در
مستقیمبهچنینحوزهایپرداخت.سازمانبینالمللیکارنیز،درراستایرویکردهمیشگی
خود،توصیهنامۀشماره202خودرادرسال2012درخصوصکفحمایتاجتماعیاعالم
کردکهبهتأیید185کشورعضوسازمانمللرسید.نزدیکیدیدگاهایندوسازماندرقرن
اجتماعیو استراتژیهایحمایت و بهسیاستها ازچرخشهایرویکردی جدیدحکایت
رفاهیاست.اوجایننزدیکیرویکردیدربیانیۀمشترکیاستکهدرسال2016مبتنیبر
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اهدافتوسعۀپایدارسازمانمللمتحدبههمراهتجربیاتیازکشورهابراینمبناانتشاریافت.
ازنظرایندوسازمان،یعنیسازمانبینالمللیکاروبانکجهانی،»حمایتاجتماعی
همگانیناظربهمجموعۀیکپارچهایازسیاستهایطراحیشدهجهتتضمینتأمیندرآمد
وحمایتازهمۀافراددرچرخۀزندگیباتأکیدبرتوجهویژهبهافرادفقیروآسیبپذیراست.
هرکسکهبهحمایتاجتماعینیازداردبایدقادرباشدبهآندسترسیداشتهباشد«.اگرچه
ایندوسازمان،بهعنوانسازمانهاییکهدردورانپساجنگجهانیدومدورویکردمتفاوت
بهتوسعهرانمایندگیمیکردند،بااینحال،متعاقبومتناسبباتحوالتپسازفروپاشی
باآغازقرنجدید،عماًلدیدگاههایخودرادرزمینۀحمایتاجتماعی کمونیسم،بهویژه
صیقلدادهوبهنحویعملگرایانهترباواقعیتهامواجهشدهاند.ازیکسو،بانکجهانیبه
ایننتیجهرسیدکهفرایندتوسعهبدونحمایتهایاجتماعیهمگانیتسهیلنخواهدشد،و
ازسویدیگر،سازمانبینالمللیکارسعیدرارائۀمشاورههاوکمکهایتخصصیوفنی

بهبرنامههاوطرحهایبانکجهانیدرکشورهایموردنظردارد.
نظر به ایران، در سیاستگذاران بین در تاحدی و دانشگاهی جامعۀ در حال، این با
میرسدنزاعرویکردیدرخصوصنوعمواجههبافرایندتوسعهونقشسیاستهایاجتماعی
وحمایتیدرپیشبردآنهمچنانداغوپرمناقشهاست.اینمناقشهبالفاصلهپسازجنگ
هشتسالهشروعشدهوتابهامروزادامهدارد.ازقضا،هرکدامازاینرویکردهابرایاثبات
ادعایخودودفاعازموضعخودبهرویکردهایقدیمیوشناختهشدۀسازمانبینالمللیکار
وبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولاستنادمیکنند.بهاینترتیبکهگروهی،موضع
شناختهشدهوجاافتادۀسازمانبینالمللیکاررادراینمیدانندکهایننهادحامیاندیشههای
جامعتراستونگرشهایهمگانیتربهسیاستهایرفاهیواجتماعیدارد.ازسویدیگر،
گروهیبرآنندکهبانکجهانیبهعنواننهادیشناختهمیشودکهدرفرایندتوسعهتقریبًا
بیتوجهیاکمتوجهبهوجوهاجتماعیدرتعییناستراتژیهاوسیاستگذاریهاستکهدارای

نتایجنامطلوبومخربیبرایکشورهابهویژهکشورهاِیبادرآمدکمخواهدبود.
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ازلحاظتاریخی،چنینروایتهاییازرویکردهایاینسازمانهانادرستنیستوهرچه
اوایلقرن از اینحال، با نیزداشتهاست. بیشتری تباینشّدت این نگاهشود بهعقبتر
جدید،چرخشرویکردیازسویهردونهادبهویژهازسویبانکجهانیصورتگرفتهو
اقداماتچندیباهمکاریهمدیگرانجامدادهاندکهاوجاینهمگراییدربیانیۀ»مأموریت
مشترکدرحمایتاجتماعیهمگانی«متأثرازدستورکارتوسعۀپایدارسازمانمللمتحد
است.بهنظرمیرسدبخشیازاینمناقشهکههمچناندرایرانداغوپایانناپذیراست،
بهطورخاص،منشأدرعدمآگاهیازهمگراییرویکردهایپیشینایندونهادبینالمللی
نیزنشان اینحوزه برمباحث باشد.مروریکلی مهمبهمباحثسیاستگذاریاجتماعی
میدهدکهجایاینهمگراییدرساحتبرنامهریزیوسیاستگذاریدرایرانخالیاست
وزمانآنرسیدهاستکهنظامتصمیمسازیوسیاستگذاری،فارغازمناقشاتپیشین،
واقعیتهایجامعۀایرانرادرفرایندسیاستگذاریدرپرتوتحوالترویکردیدرجهان،

موردمالحظهقراردهد.
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پیشینۀ برنامه های حمایت اجتماعی - 1

بهلحاظتاریخی،مفهومحمایتاجتماعیمفهومیمدرناستکهمنشأآنبهدهۀ1880
در کارگران مستمری و اجتماعی بیمۀسالمت آلمان در بیسمارک که زمانی برمیگردد؛
اینطرحتوسطحقبیمههایکارگرانوکارفرمایان رامعرفیکرد. اشتغالرسمی بخش
تأمینمالیمیشد.پسازآن،درانگلستانویلیامبوریجرویکردرفاهیطرحکردکههدف
ازطریقمالیات برابرریسکهایزندگیبودکهاینطرح آنپوششهمۀشهرونداندر
الهامبخش بعدها دو- ازهر ترکیبی یا دومدل- این مالیمیشد. تأمین وحقبیمهها

برنامههایحمایتاجتماعیدرسراسرجهانشد)سامسونوتایلور2015،1(.
پسازجنگجهانیدوم،حقهمۀافراددربرخورداریازحمایتاجتماعیدراعالمیۀ
بینالمللیکارکنوانسیون یافت.درسال1952،سازمان تبلور بشر1948 همگانیحقوق
)مقاولهنامه(102تأمیناجتماعیراتعریفکردکهدارایاستانداردهایحداقلینُهگانهبود:
ناشی بیکاری مزایای مزایایسالمندی، بیکاری، مزایای بیماری، مزایای درمانی، مراقبت
ایندوره از بازماندگان. ازکار،مزایایخانواده،مزایایمادرانه،مزایایمعلولیتومزایای
بهبعدتادهۀ80میالدیاستکه»عصرطالیی«حمایتاجتماعیدرنظامهایرفاهی
درکشورهایبادرآمدباالآغازشدوحقبرخورداریازتأمیناجتماعیبههمۀشهروندان
تعمیمدادهشد.بااینحال،درکشورهایبادرآمدپایینومتوسط،برخیبرنامههایحمایت
و دولت رسمی، بخش در کارگران از گروههایی به محدود عمدتًا که شد آغاز اجتماعی

نیروهاینظامیبودهوبخشاعظمشهروندانتحتپوششقرارنمیگرفتند.
اینتالشهایمحدوددرکشورهایجوانوتازهشکلگرفتهبابحرانبدهیاینکشورها
دردهۀ80همزمانشدکهعماًلتوسعهوگسترشبالقوۀحمایتاجتماعِیناشیازعصر
طالیینظامهایرفاهیپسازجنگجهانیدومدچاراختاللشد.چنیناختالالتیناشیاز
برنامههایتعدیلساختاریازسویبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولدرراستایاحیای

1. Samson & Taylor
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اقتصادهایشکنندۀایندستازکشورهابود.متعاقباینروند،رویکرد»همگانیگرایی«که
ازسویسازمانبینالمللیکارموردتشویقوترغیبقرارمیگرفت،مواجهبامدلدیگریاز
سویبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولشد:هدفگذاریطردشدهترینافرادازرهگذر
اقداماتمعینیکههدفبیرونکشیدنآنهاازمنجالبفقربود)کاندوایر،20051(.تصوربر

اینبودکهدرشرایطمنابعمالیمحدود،اینمقرونبهصرفهترینشیوهاست.

1. Mkandawirer
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سیر تحول رویکرد بانک جهانی به حمایت اجتماعی- 2

براساسروایتبانکجهانی،اولینباردرگزارشیتحتعنوان»استراتژیبخشحمایت
اجتماعی«1درسال2001بهمفهوموموضوعحمایتاجتماعیپرداختهشد.2بااینحال،
دراینگزارش،بانکجهانیمعتقدبودکهسابقۀپرداختناینسازمانبهموضوعحمایت
اجتماعیبهدهههای70و80میالدیبرمیگردد:دهۀ70بررویبازارهایکارودهۀ80
ازطریقگنجاندن»تورایمنی«دربرنامههایتعدیلساختاری.بحراناقتصادیوبدهی
کشورهایفقیردردهۀ80باعثشدکهبانکجهانیگزارشتوسعۀجهان19903رادر
خصوصفقرمنتشرکندکهبراهمیتتورهایایمنیتأکیدداشت.همچنین،مفهومحمایت
جمعیت فزایندۀ رفتن باال و اقتصادی بحرانهای تداوم کمونیسم، فروپاشی با اجتماعی
بانک اتفاقات، این از سالمنددرکشورهایدرحالتوسعهاهمیتبیشتریپیداکرد.پس
نظام بازنگری )برای سالمندی4 بحران از جلوگیری مانند اسنادی انتشار به جهانیدست
مستمری(وگزارشتوسعۀجهان19955زدکه،بنابرروایتخود،درآنهانگاهیوسیعتر

بهحمایتاجتماعیاتخاذکرد.
حوادثدهۀ90میالدیموجبشدبرنامههایحمایتاجتماعیدررأسکارهایبانک
جهانیقرارگیرد.ازنگاهبانکجهانیاثرمالیطرحهایتأمیناجتماعیزگهوارهتاگور6در
کشورهایداراینظامکمونیستیناپایداربود،ورویکردبانکجهانیناظربرکاهشهزینهها
وهدفگذاریانتقاالتبرایجبراناثراتمنفیدورانگذاربرآسیبپذیرترینافرادبود.در
همینراستا،بهکمکبانکجهانی،اقداماتبزرگمقیاسیدرزمینۀحمایتاجتماعیدر

1. Social Protection Sector Strategy, 2001. 
2.البتهیکسالقبلازآنمقالهایتحتعنوان»مدیریتریسکاجتماعی:چارچوبمفهومیبرایحمایتاجتماعی
وفراترازآن«بهقلمرابرتهولزمنواستینیورگنسن)Robert Holzmann &Steen J0rgensen(ازمدیرانبخش

حمایتاجتماعیبانکجهانیمنتشرشدکهحاصلپژوهشآنهادر1999بود.
3. World Development Report 1990
4. Averting the Old Age Crisis
5. World Development Report1995
6. cradle-to-grave
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شرقآسیا،روسیهوبرزیلبهاجراگذاشتهشد.بحرانهاورکورداقتصادیدرکشورهای
اقتصادی »معجزۀ«آسیایشرقینشاندادکهدرعینحالکهسیاستهایکالنرشد
ضروریهستند،امابرایکاهشفقرپایدارکافینیستند.براساساینگزارش،برنامههای
»مدیریتریسک«دربرابرشوکهاشاملتورهایایمنی،نظامهایحمایتدرآمدیازافراد
سالمند،وبازارهایکارمناسبدرکاهشفقردربلندمدتوحمایتازدستآوردهااساسی

.)World Bank,2001(است
مفهومکلیدیکهبانکجهانیگزارشسال2001خودراپیرامونآنسامانبخشید،
مدیریتریسکاجتماعی1بود.بنابراینسند،مدیریتریسکاجتماعیمشتملبرمداخلههای
عمومیدرجهتکمکبهافراد،خانوارهاواجتماعاتتابتوانندریسکرابهترمدیریتکنند،
وازافراددرشرایطبحرانیحمایتشود.افراد،خانوارهاواجتماعاتدرمعرضریسکهای
چندگانهقراردارند.برخیازاینریسکهاطبیعی)مانندزلزله،سیلوبیماریها(وبرخی
بشرساخت)مانندبیکاری،تخریبمحیطزیست،جنگ(هستند.افرادفقیرنیزدسترسیبسیار
کمتریبهابزارهایمدیریتریسکدارند.ازاینرو،ضروریاستکهاستراتژیهایمناسب
مدیریتریسکطراحیشدهوچارچوبایناستراتژیهاتعیینشوند.بانکجهانیدراینجا
چندیناصلبرایهدایتچارچوبجدیدمعرفیمیکند:مسائلحمایتاجتماعیبایددر
زمینهوبافتمدیریتریسکاجتماعیدیدهشوند؛جنبههایمتعددحمایتاجتماعیدیده
شوند؛تعادلیبیناستراتژیهابرقرارشود؛تعادلیبینترتیباتمدیریتریسکبرقرارشود؛
ابزارهایمدیریتریسکهماهنگوآمادهباشند؛عرضهوتقاضایابزارهایمدیریتریسک

هماهنگیداشتهباشند؛همۀذینفعاندرطراحیواجرایبرنامههادرگیرباشند.
همچنین،درزمینۀحمایتاجتماعی،درسال2012،بانکجهانیگزارشیتحتعنوان
تابآوری،عدالتوفرصت:حمایتاجتماعیواستراتژیکار2022-2012بانکجهانی2با

1. social risk management
2. Resilience, Equity and Opportunity: World Bank Social Protection and Labor Strategy 
2012–22
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همکاریسازمانهایمتعددبینالمللیمنتشرکرد.سازمانبینالمللیکاریکیازسازمانهایی
استکهبانکجهانیبرایتهیۀاینگزارشازمشورتهاونکتهنظراتآنبهرهبردهاست.
براساساینسند،»حمایتاجتماعیونظامهایکارافرادرادربرابرشوکهاحفاظتکردهو
آنهارابرایبهبودمعیشتخودمجهزکردهوبرایزندگیبهتربرایخودوخانوادههایشان
فرصتهاییخلقمیکنند«.درایناثر،حمایتاجتماعیعمدتًاازرهگذرفرصتهایشغلی
پیگیریشدهاستکهدرنهایتمنجربهرشدفراگیروثباتسیاسیواجتماعیمیشود.
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همکاری سازمان بین المللی کار و بانک جهانی- 3

براساسروایتسازمانبینالمللیکار،رویکردهایاینسازمانوبانکجهانیدرمسائلو
چالشهایفقر،طرداجتماعی،بحرانهایمالیوشغلیدرسطحجهانونابرابریفزاینده
مکملهمدیگرند.1ازاینحیثکهسازمانبینالمللیکارکمکهایتکنیکیوفنیبرای
برنامههاوسیاستهایاجتماعیفراهممیکندکهدرکشورهایمختلفباتأمینمالیاز
بینالمللی یاطرحهای پروژهها برخی در سازمان دو هر اجراشدهاند. بانکجهانی سوی

همکاریداشتهاندکهعبارتنداز:

برنامۀکاربهتر:مشارکتموسسهمالیبینالمللی)IFC(بانکجهانیوسازمان-
بینالمللیکار2006،2

حفظونگهداریجادههابهعنوانراهیبرایشمولیتاجتماعیوکارشایستهدر-
نپال2019،3

پروژۀخدماتشهریوسکونتاجتماعی)MSSRP(اردن2016،4-
ارزیابیکارکودکدرنواحیرشدپنبهدربورکینافاسو2016،5-
رصدوپایشکارکودکوکاراجباریدرازبکستان2018،6-
-7)DRC(آموزشکارآفرینیبرایجنگجویانسابقدرجمهوریدموکراتیککنگو
ارزیابیاستفادۀمولدازبرقتوسطشرکتهایکوچکومتوسط)SMEs(درزامبیا8-

1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/exrel/documents/genericdocu-
ment/wcms_399641.pdf 
2. Better Work Programme: An IFC-ILO partnership.
3. Road Maintenance as a vehicle for Social Inclusion and Decent Work in Nepal.
4. Municipal Services and Social Resilience Project (MSSRP) 
5. Assessing Child Labor in Cotton Growing Areas in Burkina Faso 
6. Monitoring Child Labor and Forced Labor in Uzbekistan. 
7. Entrepreneurship Training for Ex-Combatants in the Democratic Republic of Congo (DRC)
8. Assessing the Productive use of Electricity by small and Medium Enterprises (SMEs) 
in Zambia
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ظرفیتسازیبرایشرکتهایکوچکومتوسطدرالئوس1-
برخیراهکارهایسیاستیبرایمقابلهبابحرانمالیواقتصادی22008،)2012(-
تقویتاشتغالواستانداردهایزندگیدرکشورهایگروه203،سازمانبینالمللی-

کار،کشورهایOECD،صندوقبینالمللیپولوبانکجهانی
تابآوری،عدالتوفرصت:حمایتاجتماعیواستراتژیکار2022-2012بانکجهانی-
گزارشجهانیتوسعه2013بانکجهانی4-

ودرنهایت،مهمترینکارمشترکهردوسازمانبیانیۀمشترکیاستکهدرخصوص
»حمایتاجتماعیهمگانی«باهدفتحققاهداف2030توسعۀپایدار)SDGs(سازمان
مللمتحددرسال2015بههمراهتجربیاتبرخیکشورهادرزمینۀاجرایحمایتاجتماعی
همگانیمنتشرکردند.باتوجهبهاهمیتاینبیانیه،بخشپایانیگزارشبهآناختصاص

دادهشدهاست.

1. Capacity Building for Small and Medium Enterprises in Lao PDR
2. Inventory of Policy Responses to the Financial and Economic Crisis
3. Boosting jobs and living standards in G20 countries 
4. World Development Report 2013, World Band Group
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اهمیت همکاری سازمان بین المللی کار و بانک جهانی در خصوص حمایت - 4
اجتماعی همگانی

جهانی بانک گروه ازسوی مهم سیاستی شاهدیکچرخش جهان ژوئن2015، 30 در
بهعنوان را اجتماعیهمگانی بهطورصریحیحمایت بانکجهانی بار، اولین برای بود.
اولویتاولیهتوسعهتأییدکرد.روسایدونهادبینالمللیجهانیبیانیهمشترکیدرژنوانتشار
بینالمللی سازمان کل مدیر رایدر2 گی و جهانی بانک رئیس کیم1 جونگ جیم - دادند
و اجتماعیهمگانی اهمیتحمایت به را رهبرانجهان توجه بیانیه آن در و )ILO( کار
شیوههایتأمینمالیآنجلبکردند.اگرچههمگانیگرایی)همهشمولبودن(برایسازمان
بینالمللیکارسالهایطوالنیدغدغۀسیاستیمهمیبودهاست،وبیانیۀفیالدلفیادرسال
1944تعهدسازمانبینالمللیکاررابهخاطرنقشآندردستیابیبه»گسترشتأمین
و اجتماعی حمایت نیازمند افراد همۀ برای پایه درآمد فراهمسازی راستای در اجتماعی
مراقبتدرمانیجامع«بهرسمیتشناخت،امابرایبانکجهانی-کهبر»مدیریتریسک
برای پایه اجتماعی خدمات به دسترسی و هدفگذاریشده درآمدی حمایت اجتماعی«،
فقیرترینگروههایجمعیتیتحتلوای»تورهایایمنی«تأکیدقویداشت-اینچرخش

.)Zelenew,2015(سیاستیبهمعنایواقعیاساسیبهنظرمیرسد
درواقع،موضعبانکجهانیدراینبیانیۀمشترکزمانیبرجستهتربهنظرمیرسدکهبا
گزارشسال2001درخصوصحمایتاجتماعیمقایسهشود.درآنگزارش،بانکجهانی
اولینباربهموضوعحمایتاجتماعیپرداخت.رویکرداینسازماندراینگزارشناظربر
بود. توسعه استراتژیهای منفی اثرات جبران برای مزایا هدفگذاری و هزینهها کاهش
مهمترینکارپایۀمفهومیدراینگزارش،»مدیریتریسکاجتماعی«دربرابرشوکهای
ناشیازاستراتژیهایتوسعهدرقالب»تورهایایمنی«بود.چنینرویکردیحاکیازنوع

1. Jim Yong Kim
2. Guy Rider
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مواجهۀپسماندی1بهسیاستهایرفاهیاستکهتنهازمانیمداخالتعمومیتوجیهپذیر
هستندکهافرادآسیبپذیردرمعرضریسکهاقرارگیرند.اینرویکرد،تاحدزیادیمتفاوت
به بیانیه این اجتماعیدر بیانیۀمشترکدوسازماندرسال2016است.حمایت نگاه از
عنوانباالتریناولویتتوسعهقرارمیگیردکهتااینزمانبههیچوجهبرایبانکجهانی
ازاهمیتواولویتخاصیبرخوردارنبود.اساسًا،تاپیشازاین،طراحیواجراینظامهای
حمایتاجتماعیبخشیازدلمشغولیهایبانکجهانیوسازمانهاینزدیکبهآننبود.
حمایت نظامهای شکلگیری توسعه، پیششرط که دارد تأکید صراحتًا بیانیه این در اما
ایجاد در مشارکت انسانی، سرمایۀ ارتقای مانند اهدافی رهگذر این از تا است اجتماعی
آرامشاجتماعی،کاهشنابرابریهاتحققیابد.توجهبهمشارکتدرایجادآرامشاجتماعی
وکاهشنابرابریهایاجتماعیمفاهیمجدیدیدرادبیاتبانکجهانیهستندکهبیشک
تحتتأثیرارزشهاونگرشهایرویکردرقیبخودبهایننتایجرسیدهاست.همچنین،
تأکیدبرپوششهمگانیودسترسیهمۀافرادبهنظامحمایتاجتماعینقطۀعطفچرخش
رویکردِیبانکجهانیدراینبیانیۀمشترکباسازمانبینالمللیکاراست؛حرکتازرویکرد
پسماندیوپسینیبهرویکردهمگانیوعامبهسیاستهایحمایتیتاپدیدآورندۀانسجام

اجتماعیوکاهشتنشهایاجتماعیدرجامعهشود.
اینبیانیۀمشترکاطمینانمیدهدکههمۀافرادتحتپوششحمایتاجتماعیهمگانی
قرارمیگیرندوهمۀافراددرهرزمانمیتوانندبهسازوکارهایحمایتاجتماعیدسترسی
داشتهباشند.ظهورایندستورکارجدیدتوسعهتوسطاهدافتوسعهپایدار)SDGs(تعریف
اجتماعی تاحمایت فراهممیسازد سازمان دو برایهر بینظیری فرصت که است شده
همگانیرابرایهرکسودرهرجاعملیسازند.پوششحمایتاجتماعیهمگانیهستۀ
اصلیتعهدسازمانبینالمللیکارمبتنیبراستانداردهایآناستکهشاملتوصیهنامهکف
حمایتاجتماعیشماره202است.اینتوصیهنامهدرسال2012توسط185دولتپذیرفته

1. Residual 
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شد.دراینبیانیهنیزتأکیدشدهاستکهپوششهمگانیودسترسیبهحمایتاجتماعی
برایپایانفقروتقویترفاهجمعیمحوریاست.ایناهدافدوگانۀگروهبانکجهانیتا

سال2030است.
کاهش و جنسیتی برابری به دستیابی اهداف در نیز اجتماعی حمایت سیاستهای
نابرابریدرآمدیهستند.سازمانبینالمللیکاروبانکجهانی،باتوصیۀحمایتاجتماعی
همگانیبرایهمۀکشورهایدرهمۀسطوحدرآمدی،دراینبیانیهتأکیددارندکه»اکنون
میتوانایناطمینانرادادکهجامعۀبینالمللدارایابزارهایکافیبرایتحققبخشیدن
افزایش راستای در اهداف این دادن قرار با بینالمللی، سازمان دو هر است«. اینهدف
تعدادکشورهابرایفراهمسازیحمایتاجتماعیهمگانیوحمایتازآنهابرایطراحی
واجراینظامهایحمایتاجتماعیهمگانیوپایدار،برانعطافپذیریرویکردخودتأکید
دارند:»مسیرهایزیادیبرایاجرایحمایتاجتماعیهمگانیوجوددارد.هرکشورباتوجه
بهشرایطخودمیتواندنظامحمایتاجتماعیخودراپیریزیکند«.بهعبارتدیگر،یک
راهحلمناسببرایهمۀکشورهادرزمینۀحمایتاجتماعیدردنیایمعاصروجودندارد.

اهداف اجرای همگانیگرایی به دستیابی که دارد تأکید بیانیه این خالصه، طور به
مشترککاهشفقروافزایشرفاهبانکجهانیوارتقایکارشایستهوحمایتاجتماعی
همگانیسازمانبینالمللیکارتسهیلخواهدکرد.اینبیانیهمعتقداستکه»درصورتی
کههردوسازمانبینالمللیکاروبانکجهانیبهاتفاقهمدیگرازتوسعۀنظامهایحمایت
اجتماعیهمگانیدرکشورهایاتأکیدبرتأمینمالیداخلیوپایدارحمایتکنند،همافزاییها

وامتیازاتزیادیبهبارخواهدآورد«.
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بیانیۀ سازمان بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در خصوص حمایت - 5
اجتماعی همگانی

مأموریت مشترک برای حمایت اجتماعی همگانی1

توافق به نوظهوری موضوع سر بر که میبالیم خود به ما یکم، و بیست قرن اوایل در
رسیدهایموآنموضوعحمایتاجتماعیاستکهازنظرماباالتریناولویتتوسعهبهشمار
میرود.نظامهایحمایتاجتماعیکهبهدرستیطراحیواجرامیشوندمیتوانند،باقدرت،
بهشکلدهیکشورها]ملتسازی[،ارتقایسرمایۀانسانیوبهرهوری،ریشهکنیفقر،کاهش
نابرابریهاومشارکتدرایجادآرامشاجتماعییاریرسانباشند.ایننظامهابخشاساسِی
نتایج بههمراه پایدار توسعۀ فراگیرو بهرشد برایدستیابی توسعۀملی2 استراتژیهای

اجتماعیبرابرهستند.
بهفقرو پایاندادن برای اجتماعی به]مکانیسم[حمایت پوششهمگانیودسترسی
تقویتبهروزیورفاهمشترک،اهدافدوگانۀبانکجهانیتاسال2030،ازاهمیتزیادی
برخوردارند.پوششحمایتاجتماعیهمگانی3نیزهستۀاصلیتعهدسازمانبینالمللیکار
شامل که است سازمان این اجتماعی تأمین استانداردهای از متأثر و میدهد، تشکیل را
توصیهنامۀشماره202کفحمایتاجتماعیمیشود.اینتوصیهنامهدرسال2012توسط
185کشورپذیرفتهشد.بسیاریازکشورهابهتوسعهوگسترشپوششحمایتاجتماعی

مبادرتکردهوپیشرفتهایقابلتوجهیگزارشمیدهند.
ازدهۀ2000،»همگانیبودن«4مجدداًدردستورکارتوسعهقرارگرفت.آموزشاولین
حوزهبود:آموزشپایهایهمگانیدرسال2000هدفتوسعۀهزاره5شد.سالمتوبهداشت
دراولویتبعدیقرارگرفت:دردسامبر2013،بانکجهانیوسازمانبهداشتجهانیمتعهد

1. A Shared Mission for Universal Social Protection: Concept Note
2. National Development Strategies
3. Universal social protection 
4. universality
5. Millennium Development Goals
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بهپوششسالمتهمگانیشدند.اکنونزمانحمایتاجتماعیهمگانیفرارسیدهاست.
ازنظربانکجهانیوسازمانبینالمللیکار،حمایتاجتماعیهمگانیناظربهمجموعۀ
یکپارچهایازسیاستهایطراحیشدهجهتتضمینتأمیندرآمدوحمایتازهمۀافراددر
چرخۀزندگیباتأکیدبرتوجهویژهبهافرادفقیروآسیبپذیراست.هرکسکهبهحمایت

اجتماعینیازداردبایدقادرباشدبهآندسترسیداشتهباشد.
حمایتاجتماعیهمگانیشاملاینموارداست:انتقاالتنقدیمناسبومکفیبرای
همۀافرادنیازمندبهویژهکودکان؛درقالبحمایتازافراِددرحالاشتغالیکهدارایکودک
برای مستمری و فاقدشغل؛ افراد یا کار از ناشی آسیبدیدۀ افراد کمتوان، افراد هستند،
تأمین اجتماعِی مزایای اجتماعی، بیمۀ طریق از میتواند حمایت این سالمند. افراد همۀ
مالیشدهازمالیات،خدماتمساعدتاجتماعی،برنامههایاشتغالعمومیوسایرطرحهاِی

تضمینکنندۀتأمیندرآمدپایهفراهمشود.

چرایِی پشتیبانی از حمایت اجتماعی همگانی

شواهدعلمیدقیقودرخورتوجهینشانمیدهندکهنظامهایحمایتاجتماعیهمگانی
کهبهدرستیطراحیواجرامیشوندمیتوانندبنیانیبرایتوسعۀاجتماعیواقتصادیپایدار،

برایافراد،اجتماعات،ملتهاوجوامعباشند.
حمایتاجتماعیهمگانیازفقرپیشگیریوآنراکاهشداده،شمولیتاجتماعی-

ومنزلتگروههایآسیبپذیرراارتقامیدهد؛
باعث- درآمدها رشد میکند: کمک اقتصادی رشد به همگانی اجتماعی حمایت

افزایشمصرف،پساندازهاوسرمایهگذاریدرسطحخانوارشده،ونیزتقاضای
داخلیرادرسطحکالنباالمیبرد؛

حمایتاجتماعیهمگانیتوسعۀانسانیراارتقامیدهد:انتقاالتنقدیدسترسیبه-
تغذیهوآموزشراتسهیلمیکندکهدرنهایتمنجربهسالمتبهتر،نرخهایباالتر

ثبتنامدرمدرسه،نرخهایکاهشمیزانتحصیل،وکاهشکارکودکمیشود؛
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افزایشسرمایۀ- ازطریق را اشتغال وسطح بهرهوری اجتماعیهمگانی حمایت
انسانیوداراییهایتولیدیافزایشمیدهد؛

حمایتاجتماعیهمگانیازافرادوخانوادههادربرابرخساراتناشیازشوکها-
محافظتمیکند؛شوکهاییکهناشیازهمهگیریها،بالیایطبیعییارکودهای

اقتصادیهستند؛
حمایتاجتماعیهمگانیموجدثباتسیاسیوآرامشاجتماعی،کاهشنابرابریها،-

انسجام اجتماعی حمایت میشود؛ خشونتامیز تنشهای و اجتماعی تنشهای
اجتماعیومشارکتراتضمینمیکند؛

حمایتاجتماعیهمگانیحقیانسانیاستکههرکسبهعنوانعضویازجامعه-
کمتوان، افراد مادران، کودکان، مانند افرادی جمله از شود، بهرهمند آن از باید

کارگران،افرادسالمند،مهاجران،افرادواقلیتهایبومی.

وضعیت کنونی پوشش حمایت اجتماعی همگانی 

امروزه،حدود30کشوربادرآمدپایینومتوسطدارایبرنامههایحمایتاجتماعیهمگانییا
چیزیشبیهبهآندارند.حمایتهایاجتماعیدربیشاز100کشورروندروبهپیشرفتداشته
وبهسرعتدرحالگسترشمزایابهگروههایجمعیتیجدیدهستند.حمایتاجتماعیهمگانی
عموماًدرزمینۀمستمریهایسالمندیمحققمیشود.حمایتاجتماعیهمگانیبرایکودکان
نیزدربرخیکشورهاوجوددارد.عالوهبرآن،همگانیبودنحمایتدربسیاریازبیانیههای
بینالمللیمثلاتحادیۀآفریقا،اتحادیۀکشورهایجنوبشرقآسیا)ASEAN(،کمیسیون

اروپا،گروهOECD،20وسازمانمللمتحدموردتأییدقرارگرفتهاست.

راه های دسترسی به حمایت اجتماعی همگانی

راههایزیادیبرایدسترسیبهحمایتاجتماعیهمگانیوجوددارد.سازمانبینالمللیکار
وبانکجهانیهردوبهطورکاملمواردذیلرابهرسمیتمیشناسند:
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فرایندهایتوسعۀملیدرراستایهمگانیگرایی)عامگرایی(-
دستهبندیکشورهابراساستحققبخشیتدریجیوپیشروندهیاپوششهمگانی-

یکدفعه1
تنوع)عدمتجانس(درطراحیواجرایطرحهایهمگانی.-

کشورهابرایدستیابیبهپوششحمایتاجتماعیهمگانیدارایگزینههایمتنوعی
هستند.بهطورکلی،همگانیبودنازطریقترکیبطرحهایمشارکتی)مبتنیبرپرداخت
حقبیمه(وغیرمشارکتیحاصلمیشود.براینمونه،جمهوریخلقچینازطریقبکارگیری
مستمریهای به روستایی نواحی در اجتماعی مستمریهای همراه به اجتماعی بیمۀ
شبههمگانیدستیافتهاست.سایرکشورهامانندبولیویمزایایهمگانِیتأمینمالیشده
ازمالیاترابرایهمۀمستمریهایسالمندیفراهممیکنند.برخیکشورهاگزینۀاجرای

تدریجیوپیشروندهوبرخیدیگرازکشورهاپوششهمگانییکدفعهرابرمیگزینند.

تأمین مالی حمایت اجتماعی

کشورهاگزینههایزیادیبرایتأمینمالیپوششحمایتاجتماعیهمگانیبهکارگرفتهاند،مانند:
اختصاصمجددهزینههایعمومی؛-
افزایشدرآمدهایمالیاتی،ماننددرآمدهایحاصلازمالیاتمنابعطبیعی؛-
استفادهازکاهشهایبدهیهایابازپرداختاصلوبهرۀبدهی2؛-
گسترشپوششتأمیناجتماعیودرآمدهایناشیازپرداختحقبیمهها.-

طیفوسیعیازبرنامههایحمایتاجتماعیهمگانیازطریقظرفیتمشارکتی]مبتنی
دارند. انصاف و عدالت حفظ و پایداری به نیاز مختلف گروههای حقبیمه[ پرداخت بر
اجرایبهترتعهداتمالیاتیومشارکت]مبتنیبرپرداختحقبیمه[،درآمدهایگستردهتر
وروزافزونیتضمینمیکندکهمیتواندپوششحمایتاجتماعیهمگانیراتسهیلکند.

1. immediate 
2. debt servicing 
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در ویژه به مالیات باالتر گردآوری به منجر میتواند اجتماعی تأمین درآمدهای وصول
نوبۀخود به باالتر مالیات از ناشی درآمدهای جوانشود. هرمجمعیتی دارای کشورهاِی
میتواندموجبارتقایهرچهبیشتربرنامههایقانونی1شوند.دولتهابرایمشارکتافراد

فقیروکمتوانبایدمنابعپایدارمالیدستوپاکند.

چشم انداز: برنامه های حمایت اجتماعی همگانی که همه را تحت پوشش قرار می   دهند 

بانکجهانیوسازمانبینالمللیکاردارایچشماندازیمشترکهستندکهبراساسآنهمۀ
افرادنیازمنِدحمایتاجتماعیمیتواننددرهرزمانبهآندسترسیداشتهباشند.براساساین
چشمانداز،هردونهاداذعاندارندکهحمایتاجتماعیهمگانیهدفیاستکهمادرصدد
کمکبهکشورهابرایاجرای2آنهستیم.دستیابیبههمگانیبودن]حمایتاجتماعی[
موجبتسهیلاجرایاهدافکاهشفقروافزایشرفاهمشترکبانکجهانیوتعهدسازمان
بینالمللیکاربهارتقایکارشایستهوحمایتاجتماعیهمگانیخواهدشد.اینمأموریت
مشترکقرارگرفتنصلحپایدار،رفاهوپیشرفتدردستورکارتوسعهراتضمینخواهدکرد.

هدف: افزایش تعداد کشورهایی که حمایت اجتماعی همگانی را برمی   گزینند

تعداد »افزایش از: است عبارت کار بینالمللی سازمان و جهانی بانک مشترک هدف
کشورهاییکهمیتوانندحمایتاجتماعیهمگانیفراهمسازند،وازکشورهابرایطراحیو

اجراینظامهایحمایتاجتماعیهمگانیوپایدارحمایتکنند«.
اینهدفاجزاءموردانتظارچشماندازمشترکهردونهادرابهرسمیتمیشناسد،و
دستیابیبهاینچشماندازبهاینمعناستکهتحققبخشیحمایتاجتماعییاتدریجییا

یکدفعهاست،ودرفرایندپیشبردآنهیچتوقفیاعقبنشینیوجودنخواهدداشت.
براساساینهدف،اگرکشورهانظامهایجامعیبرایایجادحمایتاجتماعیهمگانی
درچرخۀحیاتتوسعهوگسترشدهند)شواهدکافینیزوجودداردکهایننظامهایحمایت

1. statutory programs
2. deliver
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اجتماعیهمگانیکارآمد،مفید،قابلاستطاعتوعادالنههستند(،کشورهایبیشتریاین
نظامهارابهعنوانبخشیازاستراتژیهایتوسعۀملیخودانتخابمیکنند.اینهدفنیز
میگویداگربانکجهانیوسازمانبینالمللیکارمتفقًاازتوسعۀنظامهایحمایتاجتماعی
همگانیدرکشورهاباتأکیدبرتأمینمالِیپایداِرداخلی]کشورها[حمایتکنند،همافزاییها

ومحسناتزیادیبهبارخواهدآورد.

پوشش حمایت اجتماعی همگانی در دستور کار پس از 2015

دراوایل2016،سازمانمللمتحدپیگیریدستورکارتوسعهایبلندپروازانۀجدیدیراآغازخواهد
کرد:اهدافتوسعۀپایدار1.امروزه،جهانهمچنانبافقرشایعومداومروبهروست،درعینحالکه
نابرابریجهانیروبهفزونیاست.همانگونهکهدولتهایعضواولویتهاراشناساییودرنهایت
طرحپسا2015راانتخابمیکنند،آنهارونداقداماتتوسعهایبینالمللیبرای15سالبعدیرا

تعیینمیکنند.ازاینرو،اجرایاینروندبهنحواحسناجتنابناپذیراست.
پایدار توسعۀ اهداف ]برنامه[ در اجتماعیهمگانی ویژه،حمایت به اجتماعی، حمایت
انعکاسیافتهاست؛اهدافتوسعۀپایدارشاملمجموعهایازاهدافوآماجهااستکهدر
نشستسازمانمللمتحددرسپتامبر2015برایانتخابدستورکارنهاییتوسطدولتهای
کاهش و فقر با مبارزه در اجتماعی حمایت قوی نقش بر سند این شد. پذیرفته عضو
اجتماعی حمایت فراهمسازی برای همگانی رویکردهای نیازمند و دارد، تأکید نابرابریها
همزمانباتشدیدتالشهابرایافرادفقیروآسیبپذیراست.نظامهایحمایتاجتماعی،
شاملکفحمایتهایاجتماعی،درتنظیمسنداهدافتوسعۀپایدارنقشبرجستهایدارند:

هدف1:پایاندادنبههمۀاشکالفقردرسراسرجهان
1.3اجراینظامهایحمایتاجتماعیمناسبدرسطحملیواِعمالآنبرایهمه،ازجمله

کفحمایتها،ودستیابیبهپوششکاملافرادفقیروآسیبپذیرتاسال2030.

1. the Sustainable Development Goals (SDGs)
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برابریجنسیتی به درهرجایجهاندستیابی اجتماعی هدفسیاستهایحمایت
وکاهشنابرابریدرآمدیدربینودرونکشورهاست.چشماندازمشترکبانکجهانیو
سازمانبینالمللیکارموجبتقویتاهدافهمگانیایندستورکارشدهبهنحویکهبرای

همۀکشورها،سوایسطحدرآمدیآنها،قابلاجراباشد.
تأمینمالیسومینکنفرانستوسعهبرگزارشدهدرآدیسآبابادرجوالی2015تعهدات
ازجملهکفحمایتها اجتماعیمناسبدرسطحملی براینظامهایحمایت معنیداری
بهبارمیآورد،وتاسال2030بهپوششپایهایازافرادفقیروآسیبپذیردستمییابد.
اجتماعی حمایت برای مالی تأمین سازوکارهای سر بر جهان رهبران که است ضروری

همگانیبهتوافقبرسند.

اقدامات مبتنی بر زمان معین

این به دستیابی برای آنها که میدارند اعالم کار بینالمللی سازمان و جهانی بانک
چشماندازمشترکتازمانیکهاهدافتوسعۀپایدارمحققشونددرکنارهمخواهندبود.

دربازۀزمانیکوتاهمدت،سازمانبینالمللیکاروبانکجهانی:
بیانیۀسطحباالییبرایتوجهدادن- ]طرح[ ابتکاریخود)30ژوئن(رادرقالب

رهبرانجهانبهاهمیتسیاستهایحمایتاجتماعیهمگانیونیزسازوکارهای
را سازمان دو هر چشمانداز نیز بیانیه این کرد. خواهند اجرایی مالی تأمین
و اجتماعیهمگانی پیشبردحمایت برای را فعالیتهایملموس و صورتبندی،
پیگیریپذیرشدستورکارتوسعۀپسازسال2015بهتفصیلتوضیحخواهدداد.

مستندی از تجربیات کشورها در خصوص پوشش حمایت اجتماعی همگانی را تهیه -

خواهد کرد:چکیدۀمطالعاتموردیدرخصوصچگونگیدستیابیکشورهابهپوشش

حمایتاجتماعیهمگانی،وبرداشتکردننتایجمناسبومربوطبرایسایرکشورها.
حمایت- مالی تأمین داللتهای تحلیل همگانی: اجتماعی  حمایت  مالی  تأمین 

اجتماعیهمگانیبههمراهفراهمسازیشواهدیدرخصوصروشهایدستیابی
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نوآورانهبهبرخیازموضوعاتمهمجهتایجادارادۀسیاسیمانندسرمایهگذاریو
مزایایاجتماعی-اقتصادیفراهمسازیحمایتاجتماعیهمگانیانجامخواهدشد.

رصد و کنترل چارچوب حمایت اجتماعی همگانی برای دستور کار پس از سال -

اجتماعی آمارهایحمایت پیرامون پیوسته ازهمکاری عنوانبخشی به :2015

)نشستکارشناسانبرایاکتبر2015برنامهریزیشد(.
پایدار:- و  برای رشد همه شمول  اجتماعی  در خصوص حمایت  کنفرانس جهانی 

اتفاقعمومیسطحباال)2016(.

ازمنابعفردیو بینالمللیکار بانکجهانیوسازمان تا15سال(، درمیانمدت)1
جمعیبهرهخواهندبردوبرایحمایتازکشورهاییکهبهسویپوششهمگانیحمایت
اجتماعیگامبرمیدارندتأثیرگذارخواهندبود.اینشاملحمایتمشترکازتالشکشورها
برایهماهنگکردنسیاستهایحمایتاجتماعی،برنامههاونظامهایاجرایی،گسترش
گشایشمالیبرایحمایتاجتماعیهمگانی،توجهبهتنگناهاوقراردادنحمایتاجتماعی

همگانیدراستراتژیهایتوسعۀملیخواهدبود.
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