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بحران کرونا و جهان کار )سازمان بین المللی کار- ویرایش دوم- 7 آوریل 2020(

پیام های کلیدی

   از اولین گزارش رصد ســازمان بین المللی کار، شدت و فراگیری جهانی بیماری همه گیر کووید-19 افزایش یافته است. 
تعطیلی های کامل یا جزئی مشاغل در حال حاضر تقریباً 2.7 میلیارد کارگر را تحت تاثیر قرار می دهد که این تعداد 81 درصد 

از نیروی کار جهان را شامل می شود.

  در وضعیت فعلی، کســب و کارها در تعدادی از بخش های اقتصادی با ضررهای فاجعه بار روبرو هســتند، که مخصوصاً 
در میان شــرکت های کوچکتر عملیات و توان مالی آن ها را تهدید می کنند. این در حالی اســت که میلیون ها کارگر از نبود 
درآمد و تعدیل ها آسیب می بینند. تأثیر این ویروس بر روی فعالیت های درآمدزا مخصوصاً بر روی کارگران حمایت  نشده و 

آسیب پذیرترین گروه ها در اقتصاد غیررسمی بسیار ناخوشایند است.

  کاهش اشتغال در بسیاری از کشورها در یک مقیاس بزرگ )و بی سابقه( شروع شده است. در نبود سایر داده ها، تغییرات 
در ساعات کاری، که تعدیل و سایر کاهش های موقتی در زمان کار را بازتاب می دهد، تصویر واضح تری را از واقعیت دردناک 

ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
 با همکاری نمایندگی ایران در سازمان بین المللی کار -20 فرروردین 1399

مقدمه:

 COVID-19 سازمان بین المللی کار در اولین گزارش رصد خود از بحران اقتصادی و کارگری ایجاد شده توسط همه گیری
اعالم کرد بیکاری جهانی 25 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. ویرایش دوم این گزارش در تاریخ 7 آوریل 2020 منتشر 
شــد که در آن اطالعات و تحلیل دقیق تری از اثر کرونا بر فعالیت اقتصادی در بخش های مختلف  ارائه داده اســت که 
می تواند برای سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالین مدنی بسیار مفید باشد. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نهمین 

گزارش خود پیرامون بحران کرونا را به ترجمه و تدوین این گزارش اختصاص داده است.
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وضعیت بازار کار فعلی ارائه می دهد.

  با استفاده از این روش، همانند 1 آوریل 2020، برآوردهای جدید جهانی سازمان بین المللی کار نشان می دهد که ساعات 
کاری در سه ماهه دوم سال 2020 تا 6.7 درصد کاهش می یابد، که معادل 195 میلیون کارگر تمام وقت است.

  شمار نهایی ساالنه از دست دادن شغل در سال 2020 به تحوالت همه گیری و اقدامات انجام گرفته برای کاهش تاثیرات 
آن بسیار وابسته  است. به این دلیل، سازمان بین المللی کار رصد وضعیت را ادامه خواهد داد و به طور مستمر برآورد کاهش 

ساعات کاری و کاهش اشتغال معادل آن را به روز رسانی می کند.

  ســازمان بین المللی کار تخمین می زند که 1.25 میلیارد کارگر )38 درصد از نیروی کار جهان( در بخش هایی شاغل اند 
شده اند که در حال حاضر با کاهش شدید در تولید و ریسک باالی تعدیل نیروی کار روبرو هستند. بخش های اصلی شامل 

کسب و کار خرده فروشی، خدمات اسکان و غذا و تولید هستند.

  به طور ویژه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، بخش هایی که شدیداً ضربه خورده اند کارگران زیادی را در بخش های 
غیررسمی و با دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی به خود اختصاص داده اند. بدون اقدامات سیاستی 
مناسب، کارگران درمعرض ریسک باالی فقر خواهند بود و چالش بیشتری را در بازیابی معیشت خود در دوره بهبود تجربه 

خواهند کرد.

  افرادی که به کار در فضاهای عمومی )مخصوصاً کارگران بخش بهداشــت( ادامه می دهند در معرض ریسک بهداشتی و 
اقتصادی زیادی خواهند بود. در بخش بهداشت، این وضعیت زنان را به طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می دهد.

  درحقیقــت مهم نیســت در کجای جهان و درکدام بخــش، این بحران تأثیر زیادی بر روی نیــروی کار دنیا می گذارد. 
واکنش های سیاستی باید به منظور حمایت از معیشت و کسب وکارهای آسیب پذیر از نظر اقتصادی کمک فوری را به کارگران 
و شرکت ها )مخصوصاً در بخش هایی که شدیداً ضربه خورده اند و کشورهای درحال توسعه( برسانند و پس از کنترل بیماری 

همه گیر، وضعیت را برای یک بهبود فوری و پر از شغل تضمین کنند.

  باید از منابع عمومی محدود برای تشویق شرکت ها به حفظ و/ یا ایجاد شغل استفاده کرد.

زمینه: بحران وخیم با اثرات خانمان سوز بر روی جهان کار

در طول 2 هفته گذشته، شدت و فراگیری جهانی بیماری همه گیر کووید-19 افزایش یافته است و تاثیر زیادی 
بر روی بهداشت عمومی داشته و شوک های بی  سابقه به اقتصاد و نیروی کار وارد کرده است. این بدترین بحران 

جهانی پس از جنگ جهانی دوم است.

پس از ارزیابی اولیه ســازمان بین المللی کار در 18 مارس، عفونت جهانی کووید-19 به بیش  از شــش برابر رسیده و تعداد 
مبتالیان در تاریخ 3 آوریل 2020 به 1.030.628 رسید؛ 47.600 نفر دیگر زندگی خود را از دست داده اند و آمار کل فوتی ها 
به 54.137 رســیده است. بسیاری از کشورها سیاست فاصله گذاری اجتماعی را برای کاهش سرعت انتشار ویروس با هدف 

پیشگیری از نتایج فاجعه بار بر روی سیستم بهداشت ملی و به حداقل رساندن فوتی ها در پیش گرفته اند.

تعطیلی و اختالل در مشــاغل مرتبط، محدودیت های ســفر، تعطیلی مدارس و سایر اقدامات مهارکننده تأثیرات ناگهانی و 
شــدیدی را برروی کارگران و شرکتها گذاشته اند. برآوردهای سازمان بین المللی کار نشان می دهد که تعطیلی محل کار در 
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هفته های گذشته سرعت زیادی داشته  است که 81 درصد از نیروی کار جهانی در کشورهایی با تعطیلی اجباری یا توصیه ای 
زندگی می کنند )شکل 1(. اشتغال در کشورهایی با تعطیلی اجباری یا توصیه ای 87 درصد از نیروی کار کشورهای با درآمد 
متوســط به باال و 70 درصد از نیروی کار در کشــورهای با درآمد باال را شامل می شود. اکنون کووید-19 کشورهای درحال 

توسعه را نیز متاثر می کند که منابع و ظرفیت های بسیار محدودی دارند.

بحران کووید 19 از طریق ایجاد اختالل اقتصادی گسترده نیروی کار جهانِی 3.3 میلیاردی را تحت تاثیر قرار 
می دهد. کاهش های حاد و غیرقابل پیش بینی در فعالیت اقتصادی باعث کاهش چشمگیر اشتغال، از نظر تعداد مشاغل و 
مجموع ســاعات کار، می شــود. فعالیت اقتصادی در کل بخش ها در بسیاری از کشورها شدیداً محدود شده است و منجر به 
کاهش شدید جریان درآمد برای بسیاری از مشاغل شده است. با افزایش تعطیلی کامل و جزئی اعمال شده که عملیات تجاری 
و تحرک اکثر کارگران را محدود می کند، کار برای عده زیادی محدود شده است و عده ای دیگر تغییرات بسیار چشم گیر را 
در روش کاری خود مشاهده کرده اند. مداخالت شدیداً بسیاری از فعالیت های بخش خدمات )خدمات غذایی و اسکان، کسب 
و کار خرده فروشــی و ...( را تحت تأثیر قرار داده اند، در حالی که تولید با اختالل در زنجیره عرضه )به عنوان مثال، بخش 

اتومبیل( و کاهش حاد در تقاضا برای کاال روبرو شده است.

شکل 1. اشتغال در کشورهایی با تعطیلی محل کار

   سهم از شاغلین جهان ساکن کشورهایی که بسته بودن محل کار را توصیه کرده اند.
   سهم از شاغلین جهان ساکن کشورهایی که بسته بودن محل کار را الزامی کرده اند.

با  توصیه کرده اند  را  کار  بودن محل  بسته  از شاغلین جهان ساکن کشورهایی که  توجه: سهم 
کشورهایی که بسته بودن محل کار الزامی کرده اند جمع شده  است.

تاثیرات کووید-19 بر روی اشتغال عمیق، فراگیر و بی سابقه است. تغییرات اشتغال به طور معمول با تأخیر از رکود 
اقتصادی تبعیت می کند )به عنوان مثال، افزایش میزان بیکاری را بدنبال بحران اقتصادی سال 2009 نگاه کنید(. در بحران 
فعلی، بیکاری مســتقیماً تحت تاثیر نتیجه تعطیلی ها و سایر اقدامات و با دامنه بیشتری از حالت پیش بینی شده در لحظه 
شروع همه گیری )از جمله زمانیکه اولین گزارش رصد سازمان بین المللی کار آماده  شد( قرار گرفته است. به این دلیل، گزارش 
دوم رصد برآوردهای جهانی، منطقه و بخشــی جدیدی را ارائه می دهد که هدف آن نشــان دادن تأثیر این بحران )مخصوصاً 
از نظر تاثیرات اقدامات مهارکننده( در حال حاضر اســت. با این وجود، عدم اطمینان از تحوالت بعدی این بحران داللت بر 
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آن دارد که این برآوردهای به روز شــده بهترین نمایش ممکن از اثرات کنونی همه گیری بر روی بازارهای کار بر اســاس 
داده های موجود هستند.

شدیدترین بحران پس از جنگ جهانی دوم: کاهش اشتغال در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است

برای نشــان دادن دقیق تر ویژگی های فعلی بحران کووید-19، روش سازمان بین المللی کار برای ایجاد تخمین های جهانی 
به منظور ارائه ارقام به روزرســانی شــده درمورد تأثیر بر روی بازار کار بازبینی شده  است. تازه ترین تخمین ها بر اساس مدل 
»کنون بینی1«« جدید سازمان بین المللی کار است، که بر داده های اقتصاد و بازار کار در »ریل تایم«2 برای پیش بینی کاهش 

ساعات کار در 3 ماهه دوم سال 2020 متکی است )براساس داده های موجود در 1 آوریل(.

برآوردهای جهانی با مدل »کنون بینی« سازمان بین المللی کار نشان می دهد که این بحران یک کاهش بی سابقه را در فعالیت 
اقتصادی و زمان کار ایجاد کرده است. همانند 1 آوریل 2020، برآوردها نشان می دهند که ساعات کاری در 3 ماهه فعلی )3 
ماهه دوم( تا حدود 6.7 درصد کاهش خواهد یافت، که معادل 195 میلیون کارگر تمام وقت است )با فرض 48 ساعت کار در 
هفته(. این نشان می دهد که بسیاری از کارگران با کاهش درآمد و فقر بیشتر مواجه می شوند، حتی اگر بتوانند فعالیت های 
جایگزین را پیدا کنند )مثاًل بازگشت به کشاورزی در یک ناحیه روستایی(. بیشترین کاهش در کشورهای متوسط به باال دیده 

می شود، اما این تأثیر در همه گروه های درآمدی مشابه است. 

)FTE( جدول 1. بحران منجر به کاهش شدید در ساعات کاری و اشتغال می شود

کاهش ساعات کاری)%(
 معادل تمام وقت

)40 ساعت، میلیون(
معادل تمام وقت

)48 ساعت، میلیون(

230195 جهان

5.31412کم درآمد

6.78070درآمد پایین تر از  متوسط

7.010085درآمد متوسط به باال

6.53630درآمد باال

4.92219آفریقا

6.32924آمریکا

8.165کشورهای عربی

7.2150125آسیا-اقیانوسیه

اروپا و آسیای مرکزی
)اروپا(

6.0
7.8

24
15

20
12

توجه: )1( مقادیر باالی 50 میلیون به نزدیک ترین 5 میلیون و مقادیر کمتر از آن آستانه به نزدیک ترین میلیون گرد شده اند؛ )2( کاهش اشتغال معادل تمام وقت 
برای نشان دادن مقادیر برآورد ساعات کاهش یافته ارائه شده اند. در صورتی که منحصراً زیرمجموعه کارگران تمام وقت این کاهش ها را متحمل شده باشند و مابقی 
کارگران هیچگونه کاهشی را در ساعات کار تجربه نکرده باشند تفسیر این ارقام تخمین کاهش ساعت کار است. این اعداد نباید به عنوان تعداد مشاغل از دست رفته 

یا افزایش بیکاری تفسیر شوند.
1. Nowcasting 
2. Real-time  
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افزایش نهایی بیکاری جهانی در 2020 اساساً به ســرعت بهبود اقتصاد در نیمه دوم سال و میزان موثر بودن 
اقدامات سیاستی درجهت افزایش تقاضای کار بستگی خواهد داشت.

همانطور که مشخص است، ریسک باالیی وجود دارد که افزایش نرخ بیکاری جهانی در انتهای سال 2020 بسیار باالتر از تصور 
اولیه )25 میلیون( در اولین گزارش رصد سازمان بین المللی کار خواهد بود. احتماالً کاهش تولید برای بسیاری از شرکت ها 
مخرب و دارای اثر طوالنی مدت خواهد بود، مخصوصاً در کشورهای در حال  توسعه که فضای مالی برای تحریک اقتصادی 

محدود است.

فراتر از بیکاری: کار در معرض خطر

بحران COVID-19 از طریق اختالل گســترده اقتصادی و تأثیر آن بر ســاعات کار، بر نیروی کار 3.3 میلیاردی در جهان 
تأثیر گذاشته است. با این حال، شوک وارد شده به بازاِر کار یکدست نیست و بخش های خاصی لطمه رکود فعالیت 

اقتصادی را بسیار بیشتر تحمل می کنند.

بخش هایی که بیشتر در معرض خطر هستند:

بسیاری از بخش هایی که هنوز در حال کار هســتند، مخصوصاً  کارگران بخش بهداشت، در خط مقدم با این 
ویروس می جنگند و اطمینان می دهند که نیازهای اولیه افراد از جمله کارگران شاغل در بخش حمل و نقل، کشاوری 

و خدمات ضروری عمومی برآورده می شود.

در کل جهان، 136 میلیون نیروی کار در بخش ســالمت انســان و فعالیت های اجتماعی وجود دارد، ازجمله پرســتاران، 
پزشــکان، سایر کارگران بهداشت و کارگران پشتیبان از جمله کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسیار در معرض 

ابتال به کووید-19 در محل کار قرار دارند. تقریباً 70 درصد از مشاغل در این بخش به  عهده زنان است.

بر اساس داده های اقتصادی و مالی در »ریل تایم«، تأثیر این بحران بر روی محصول اقتصادی در سطح بخشی را 
می توان ارزیابی کرد )با توجه به داده های جهانی موجود، با محدودیت محدودیت تجمعی نبودن آن ها(. 

با توجه به این ارزیابی، می توان تعدادی از بخش های اقتصادی اصلی را شناسایی کرد که از افت شدید تولید رنج می برند، از 
جمله خدمات اسکان و غذا، تولید، خرده فروشی و عمده فروشی و امالک و مستغالت و فعالیت های تجاری )جدول2(. این 
بخش ها نیازمند افراد زیادی هستند و میلیون ها کارگر کم درآمد و غیرماهر را بخصوص در مورد خدمات اسکان و غذا و خرده 

فروشی استخدام می کنند. معموال ریسک های اقتصادی برای کارگران این بخش ها تحمل ناپذیر و سخت است. 
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جدول 2. کارگران درمعرض خطر: چشم انداز بخشی

بخش اقتصادی
تاثیر فعلی این 

بحران برروی تولید 
اقتصادی

وضعیت اشتغال مبنا )برآوردهای جهانی برای سال 2020 قبل از کووید-19(

)000s( سهم در اشتغال جهانی سطح اشتغال
)%(

نسبت دستمزد 
)میانگین درآمد ماهیانه 

بخش/ میانگین کل 
درآمدها(

سهم زنان )%(

1765605.31.2361.8پایینآموزش

فعالیت های بهداشت 
انسانی و کار اجتماعی

1362444.11.1470.4پایین

وزارت دفاع ملی؛ تامین 
اجتماعی اجباری

1442414.31.3531.5پایین

265890.81.0718.8پایینخدمات رفاهی

کشاورزی جنگلداری و 
ماهیگیری

88037326.50.7237.1پایین-متوسط*

257.417.71.037.3متوسطساخت و ساز

522371.61.7247.1متوسطفعالیت های مالی و بیمه

217140.71.4615.1متوسطمعدن واستخراج معادن

هنر، سرگرمی و تفریح و 
سایر خدمات

1798575.40.6957.2متوسط-باال*

حمل و نقل؛ انبار و 
ارتباطات

2042176.11.1914.3متوسط-باال*

1436614.30.7154.1باالخدمات اسکان وغذا

امالک و مستغالت؛ 
فعالیت های تجارتی و 

اداری

1568784.70.9738.2باال

46309113.90.9538.7باالتولید

کسب و کار عمده فروشی 
و خرده فروشی؛ تعمیر 

وسایل نقلیه موتوری و 
موتورسیکلت

48195114.50.8643.6باال

توجه: ارزیابی داده های "ریل تایم" و مالی و داده های مبنای بخش آمار سازمان بین المللی کار در مورد برآوردهای توزیع بخشی استخدام.
* بخش هایی را نشان می دهد که شامل زیربخش هایی هستند که از راه های مختلف تأثیر پذیرفته اند.
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1.25 میلیارد کارگر در سراسر جهان در این بخش ها مشغول به کارند، که تقریباً 38 درصد از نیروی کار در کل جهان 
را شامل می شود. با توجه به زمینه کشورها، این کارگران با کاهشی زیاد و مخرب در ساعات کاری، کاهش دستمزد و تعدیل ها 

مواجه هستند، و احتماالً بخش عمده ای از تخمین ها از روی مدل »کنون بینی« در باال شکل می گیرند.

در میان بخش هایی که بیشترین تأثیرات را گرفته اند، بخش کسب و کار خرده فروشی و عمده فروشی بیشترین 
سهم کارگران را نشان می دهد، کارگرانی که حقوق کم دریافت می کنند و تحت حمایت نیستند. این گروه 482 
میلیونی، شامل صندوق داران، سهام داران، مغازه داران و کارگران مشاغل مرتبط می باشد. کارگران این بخش که در فعالیت های 
ضروری مشــغول بکار هستند )مثاًل توزیع غذا( ممکن است به کار ادامه دهند، اما با ریسک سالمت شغلی بیشتری مواجه 
خواهند شد. کارگران مشاغل غیرضروری با تعطیلی های گسترده و کاهش های حاد در اشتغال و ساعات کار مواجه می شوند.

بخش خدمات اسکان و غذا با 144 میلیون کارگر نیز شدیداً تحت تاثیر قرار می گیرد. این بخش تقریباً با تعطیلی 
کامل در بعضی  از کشــورها و شــیب تند کاهش تقاضا در شرایط ادامه فعالیت مواجه است. بیش از نیمی از این کارگران را 

زنان تشکیل می دهند.

بخش تولید، که 463 میلیون کارگر را استخدام می کند، در بعضی از بخش ها ضربه شدید می بیند، زیرا به کارگران 
گفته می شود در خانه بمانند، کارخانه ها تعطیل می شوند و زنجیره عرضه جهانی تا مدتی متوقف می شود. اقدامات قرنطینه، 
تعطیلی مغازه های خرده فروشی، لغو سفارشات و کاهش حقوق در صنایع اصلی مانند اتومبیل و منسوجات، پوشاک، چرم و 

کفش سرکوب تقاضا به حساب می آیند.

حمل و نقل، انبار و صنعت ارتباط 204 میلیون شغل را در سراسر جهان تشکیل می دهند، که شامل خلبانان خطوط 
هوایی و خدمه کشتی، رانندگان، کارگران پستی و سایر کارگران تحویل و همچنین کارگرانی انبارها می شود که از زنجیره 
عرضه جهانی و حمل و نقل محافظت می کنند. در حالیکه بعضی از این کارگران به  طور منفی متأثر می شوند )مانند کارگران 

صنعت هوایی(، بقیه کارگران به رفع تقاضای زیاد خرده فروشی آنالین ادامه می دهند.

اگرچه فعاًل تأثیر اقتصادی بر روی بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش در کشورهای درحال توسعه دیده 
نشده است، ریســک ناامنی غذایی بخاطر اقدامات مهارکننده از جمله بستن مرزها در حال پیدایش است. با 
گذشت زمان، کارگران این بخش ممکن است به طور فزاینده تحت تأثیر قرار گیرند، مخصوصاً اگر این ویروس در بخش های 

روستایی منتشر شود.

از نظر تفاوت های ناحیه ای، سهم استخدام در بخش های در معرض خطر از 26.4 درصد در آفریقا تا 43.2 درصد 
در قاره های آمریکای شــمالی، مرکزی و جنوبی متغیر است. با این حال، مناطق دیگر دارای سهم غیررسمی باالتری 
هستند، به ویژه در آفریقا که سطح حمایت اجتماعی در آن پایین تر است. اگرچه هنوز میزان مرگ و میر ناشی از کووید-19 
در این نواحی زیاد نیست، این ویروس در حال حاضر در شماری از کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال پخش است، 
کشورهایی که ارتباط میان غیررسمی، ظرفیت پایین و جمعیت متراکم، دولت ها را با چالش های اقتصادی و بهداشتی شدید 

روبرو می کنند. 
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شکل 2. کارگران در معرض خطر، کار غیررسمی و حمایت اجتماعی

سهم اشتغال در 
بخش های درمعرض 

خطر

نرخ اشتغال 
غیررسمی در بخش 

غیر کشاورزی

پوشش تأمین 
اجتماعی

مرگ ناشی از 
کووید-19 در هر 

100.000 نفر
)تا 1 آوریل( )%(

37.550.545.20.5جهان

26.471.917.80.0آفریقا

43.236.167.60.5آمریکا

33.263.90.1کشورهای عربی

37.959.238.90.2آسیا و اقیانوس آرام

42.120.984.13.2اروپا و آسیای مرکزی

توجه: بخش هایی که در ریسک باالی اختالل قرارگرفته اند شامل فعالیت های اسکان و غذا؛ تولید، امالک و مستغالت، تجارت و فعالیت های اداری؛ کسب و 
کار خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها هستند.

تحلیل بخشــی نشان می دهد که همه بخش ها و همه کارگران به یک نوع تحت تأثیر قرار نمی گیرند. این تحلیل همچنین 
نشان می دهد که بسیاری از افرادی که بیشترین تأثیر را می پذیرند کارگرانی با حقوق پایین و دسترسی محدود به پوشش 

تامین اجتماعی هستند. این امر می تواند بر روی نابرابری کنونی موجود، تاثیر منفی بیشتری داشته  باشد.

کارگران اقتصاد غیررسمی

حدود 2 میلیارد نفر به صورت غیررسمی و اغلب آن ها در کشورهای نوظهور و درحال توسعه کار می کنند. اقتصاد 
غیررســمی به مشــاغل، درآمد و معیشت کمک می کند و در کشورهای با درآمد پایین و متوسط یک نقش اقتصادی اصلی 
را برعهده دارد. هر چند کارگران بخش اقتصاد غیررســمی همانند مشــاغل رسمی از حمایت اصلی همچون پوشش تأمین 
اجتماعی برخوردار نیستند. آن ها همچنین از دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی بی نصیب هستند و در صورتیکه بخاطر 
بیماری کار را متوقف کنند درآمد جایگزین ندارند. کارگران غیررسمی در نواحی شهری در بخش های اقتصادی کار می کنند 
که نه تنها در معرض خطر باالی ابتال به ویروس خواهند بود، بلکه مستقیماً از اقدامات تعطیلی بنگاه ها متاثر خواهند شد؛ 
بازیافت کننده های زباله، دستفروشــان خیابانی و گارسون ها، کارگران ساختمانی، کارگران حمل و نقل و کارگران خانگی در 

این دسته قراردارند.

کووید-19 در حال حاضر میلیون ها کارگر غیررسمی را تحت تاثیر قرار داده است. در هند، نیجریه و برزیل تعداد 
کارگران در اقتصاد غیررسمی متأثر از تعطیلی و سایر اقدامات مهارکننده قابل توجه است )شکل 3(. در هند، با سهم تقریبی 
90 درصدی افرادی که در اقتصاد غیررســمی کار می کنند، حدود 400 میلیون کارگر در بخش اقتصاد غیررسمی در طول 
بحران در معرض فقیرتر شدن قرار دارند. اقدامات تعطیلی فعلی در هند، این کارگران را بسیار تحت تأثیر قرار داده اند، و آن ها 

را مجبور کرده اند که به نواحی روستایی برگردند.
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کشورهایی که شکنندگی، درگیری طوالنی، بالیای طبیعی مکرر و یا جابجایی اجباری را تجربه می کنند، با شیوع 
بیماری همه گیر با یک فشــار مضاعف روبرو خواهند شد. آن ها برای آمادگی و پاسخ به کووید-19 زیاد مجهز نیستند، زیرا 
دسترسی به خدمات اصلی مخصوصاً بهداشت و اصول بهداشتی محدود است. کار شایسته، تأمین اجتماعی و امنیت در محل 

کار ارائه نشده است؛ نهادهای آن ها ضعیف است؛ گفتگوی اجتماعی یا ناقص است یا وجود ندارد.

 شکل 3. کارگران غیررسمی تحت تعطیلی و سایر اقدامات مهارکننده

شکل 3. محور x افقی در این نمودار شاخص سختگیری اقدامات دولتی کووید-19 دانشگاه آکسفورد را نشان می دهد. محور 
عمودی y اشتغال غیررسمی را به عنوان سهمی از کل اشتغال در کشور مربوطه بر اساس محاسبات سازمان بین المللی کار نشان 
می دهد. به عنوان بُعد سوم، اندازه مربوط به هر حباب اندازه نسبی کل اشتغال غیررسمی را در هر کشور نشان می دهد که با 
ضرب کردن درصد اشتغال غیررسمی )یعنی مقدار نشان داده شده در محور y( در کل اشتغال در هر برآورد مدل ILOSTAT در 

سال 2020 به دست می آید.

اقدامات سیاستی

اولین گزارش رصد ســازمان بین المللی کار بر روی کووید-19 بر پیام های زیر تاکید داشــت، که در این مرحله از بحران نیز 
کماکان مرتبط هستند:

  استانداردهای کار بین المللی یک پایه قوی را برای اقدامات سیاستی اصلی ایجاد می کنند.

  اقدامات سیاستی باید بر روی دو هدف آنی تمرکز کنند: اقدامات حمایت بهداشتی و حمایت اقتصادی در زمینه عرضه 
و تقاضا.
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  اقدامات در مقیاس بزرگ و منسجم در همه زمینه های سیاستی برای ایجاد اثرات قوی و پایدار الزم است.

  ایجاد اطمینان از طریق اعتماد و نهادینه سازی گفتگو برای اجرای مؤثر اقدامات سیاستی الزم است. این شامل اعمال نفوذ 
گفتگوی اجتماعی برای تنظیم بسته های سیاستی است به گونه ای که بهترین کمک را به افراد نیازمند ارائه دهد.

  واکنش های سیاسی باید 4 رکن را درنظر بگیرند: 

رکن 1: تحریک اقتصاد و اشتغال

رکن 2: حمایت از شرکت ها، مشاغل و درآمدها

رکن 3: حمایت از کارگران در محل کار

رکن 4: تکیه بر گفتگوی اجتماعی به عنوان راه حل

عالوه بر این پیام ها، برآوردهای این گزارش هم نیازهای زیر را نشان می دهند:

  حمایت آنی از بخش ها و گروه های تأثیرپذیر و گروه های جمعیتی، مخصوصاً شرکت ها و کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی 
کار می کنند. در کشــورهای با سطح باالی کار غیررســمی اقدامات ویژه و هدفمند الزم است، ازجمله پرداخت های انتقالی 
نقدی به افرادی که بســیار تحت تأثیر تعطیلی قرار گرفته اند و تغییر رویکرد تولید برای تأمین اشتغال جایگزین )به عنوان 

 .)PPE مثال برای کیت های

شکل 4. چهارچوب سیاستی: چهار رکن اصلی برای مبارزه با کووید-19 براساس استانداردهای کار بین المللی

افزایش دسترسى 
به مرخصى با حقوق 

تنظیم شرایط کار 

جلوگیرى از تبعیض و 
محرومیت 

تقویت ظرفیت و مقاومت 
سازمان های کارگری و 

کارفرمایی 

چانه زنی جمعی 

اجراى اقدامات حفظ اشتغال 

اشتغال 

گفتگوی 



11SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE WWW.SSOR.IR

 گـــزارش نهــــم

این امر باید با تالش هایی برای تضمین عرضه کافی غذا و سایر مواد الزم تکمیل شود. ابتکارات محلی و جامعه محور می توانند 
نیازهای خاصی را تأمین کنند و باید شامل سازمان های نماینده آنها در اقتصاد غیررسمی باشند.

  همراه با حمایت از کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی، باید برای حمایت از کارگران رسمی و شرکت ها تالش کرد تا قرار 
نگرفتن مجدد آنها در کار غیررســمی در نتیجه این بحران و از دســت نرفتن دستاوردهای سال های اخیر در سال های اخیر 

تضمین شود.

  اطمینان از اســتفاده از منابع عمومی برای حمایت از اشــتغال و درآمد کارگران الزم است. بنابراین، کمک های مالی و 
غیرمالی را می توان به صورت راهبردی برای تشویق شرکت ها به حفظ و/یا ایجاد مشاغل ارائه داد.

  ترکیب اقدامات ملی و هدفمند بایستی شرایط ملی از جمله ساختار اقتصاد، روندهای نابرابری موجود و نهادهای بازار کار 
که به بهترین شکل ممکن سیاست ها را ارائه می دهند را در نظر بگیرد. کشورها باید منابعی را برای معرفی اقدامات محرک 

مالی مستقیم پیدا کنند تا در بحران از شرکت ها و درآمدها از طریق انسجام سیاستی و رویکرد کلِ دولتی حمایت کنند.

واکنش  سیاستی سریع و بزرگی انجام شده است. همانطور که در سراسر جهان شاهد هستیم، دولت ها در حال اقداماتی 
بی ســابقه در پاسخ به یک بحران بی سابقه هستند. اکثر اقتصادهای پیشرفته اقداماتی فوق العاده برای خنثی افت موقت در 
درآمد و تقاضای کل، برای اطمینان از سطح کافی حمایت اجتماعی و تثبیت بازارهای اعتباری و مالی اعالم کرده اند. اقدامات 
سیاستی در بسیاری از موارد سریع بوده است اما در برخی کشورها، این روند همچنان کند است. همچنین سؤاالتی در مورد 
اندازه بسته های حمایتی وجود دارد، زیرا در بعضی از کشورها به نظر می رسد این بسته ها برای پاسخگویی به همه نیازها بسیار 
ناکافی هستند. با گسترش بحران در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، اقدامات مشابه )یا حتی بیشتر( ضروری خواهد 
بود. اقدامات فوری جبرانی برای بنگاه ها و کارگرانی که در اقتصاد غیر رسمی فعالیت می کنند الزم است. دولت های دارای 
تجارت آزاد، بازارهای سرمایه بین المللی باثبات و نقدینگی بین المللی به تقویت آنها کمک می کنند. کمک های بشردوستانه 
و حمایت بین المللی برای واکنش به بحران های ســالمت و بازار کار در کشــورهای کم درآمد از طریق دسترسی به وام های 
ترجیحی، هدایا و بخشــش بدهی و دسترســی فوری به تدارکات و تخصص مربوط به سالمت مهم خواهد بود، زیرا در این 

کشورها فضای مالی و ظرفیت هابسیار محدود است.

آینده بسیار نامشخص است. چنین پیشرفت سریع و گسترده ما را از نظر ارزیابی بازار کار و اثرات اقتصادی و در پیش بینی 
طول و شــدت شوک در وضعیتی بی سابقه قرار داده است.مشخصه اصلی چشم انداز فعلی، عدم اطالع از شدت شوک فعلی 
به اقتصاد، مدت زمان شوک و تأثیرات بلندمدت بر مشاغل و بازار کار است. به همین دلیل رصد »ریل تایم« و به روزرسانی 

واکنش های سیاستی برای همه دولت ها بسیار مهم است.

• برای دسترسی به متن اصلی گزارش  می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/
wcms_740877.pdf



12WWW.SSOR.IR
آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر )بخارست( خیابان دهم پالک 20 گـــزارش نهــــم

تلفن : 88753245 )021( )98+(
دورنگار : 88507421 )021( )98+(
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سایر عناوین سلسله گزارش های سیاستی مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
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بحران کرونا و سیاست های اجتماعی 
بررسی سیاست های حمایت از بنگاه های تولیدی، نیروی کار و اقشار آسیب پذیر در کشورهای 

هنگ کنگ، چین، ایتالیا، انگلستان و ایران

1- مقدمه  
با توجه به این واقعیت که شــدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران کرونا به ماهیت و نوع سیاســت ها و سرعت واکنش 
دولت ها مرتبط است، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با هدف کمک به سیاست گذاری مؤثر و کارآمد در این خصوص، 
بررســی آثار اقتصادی، سیاســی، اجتماعی کرونا ویروس و مطالعۀ تطبیقی تجربۀ کشــورهای مختلف در تدوین و اجرای 
سیاست های اجتماعی برای مواجهه با اثرات COVID-19 را در دستور کار خود قرار داده است. متن فعلی خالصۀ مدیریتی 
از گزارش تفصیلی پیرامون برخی اقدامات و سیاست ها در کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، چین، ایتالیا، آمریکا، انگلستان 

و ایران می باشد که به زودی منتشر خواهد شد.

2- ویروس کرونا، شوک اقتصادی و سیاست های اجتماعی 
شــیوع همگانی کروناویروس شوک و تنش به اقتصاد کشورهای مختلف وارد کرده است. برخی گزارش ها بیان کرده است 
تاثیر شــیوع این بیماری بر اقتصاد جهانی حدود2/7 هزارمیلیارد دالر است. در همین سیاست ها و اقدامات متعددی برای 
حمایت از نیروی کار در محیط کار، حمایت از اقشاری که در بحران کرونا با آسیب بیشتری روبرو شده اند و همچنین حمایت 

از مشاغل رسمی و غیررسمی و بنگاه های متوسط و خرد در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته است. 

بررسی سیاست ها و اقدامات انجام شده برای مواجه با ویروس کرونا در کشورهای چین، هنگ کنگ، سنگاپور، انگلستان و 
ایتالیا نشان می دهد می توان این گزراش ها در سه سطح دسته بندی کرد: 

1-2 ایجاد تمهیدات ویژه برای نیروی کار در مقابله با کرونا )در محیط کار( 

1. دورکاری برای کارمندان  )برای برخی از مشاغل بخشی از فعالیت ها و برای برخی از مشاغل تمام فعالیت ها دورکاری می شود(
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چکیده
در تداوم انتشــار گزارش های سیاســتی در خصوص بحران کرونا، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی گزارشی را با عنوان 
»بحران کرونا و مداخالت غیردارویی )از قرنطینه تا ایزوله کردن(« تدوین کرده است. در این گزارش مطالعات متعدد بین المللی 
در خصوص مداخالت غیردارویی به ویژه قرنطینه، بررسی و از نتایج آنها استفاده شده است. همچنین تجربه اخیر برخی کشورها 
در مواجهه با Covid19 بررسی و مورد استفاده قرارگرفته است. خالصه سیاستی این مطالعه هم اکنون در اختیار پژوهشگران 

است و به زودی گزارش تفصیلی آن منتشر می شود.

مقدمه 
اولین واکنش سازمان یافتۀ نهادی به بیماری های واگیردار در سال 1347 میالدی در مدیترانۀ شرقی رخ داد.  نظام قرنطینه نیز 
برای نخستین بار در سال 1377 میالدی در کرواسی اجرا شد و اولین بیمارستان برای بیماران قرنطینه شده در سال 1423 
میالدی در ونیز افتتاح شد. در قارۀ امریکا نیز می توان شیوع تب زرد )Yellow fever( در سال 1793 میالدی در فیالدلفیا و 

شیوع وبا در سال 1832 میالدی را ابتدایی ترین ایده های جداسازی افراد سالم از بیمار عنوان کرد. 

در صد سال اخیر نیز، قرنطینه به عنوان یک مؤلفه قدرتمند در حفظ سالمتی عمومی از بروز و تکرار عفونت مورد توجه بوده 
اســت استفاده از قرنطینه در مورد همه گیری آنفلوانزا )آنفلوانزای اسپانیایی( در سال 1919 و همچنین سندرم حاد تنفسی 

سارس در سال 2003 از جمله موارد اعمال این استراتژی در مواجهه با بیماری عفونی و واگیردار بوده است.  

در شرایط کنونی نیز با شیوع ویروس کرونای جدید و فراگستری آن در کشورهای مختلف، موضوع قرنطینه به عنوان یک راهکار 
برای جلوگیری از گسترش و شیوع این بیماری واگیردار مورد توجه قرار گرفت؛ به ویژه پس از آن که کشور چین شهر ووهان 

بحران کرونا و مداخالت غیردارویی
)از قرنطینه تا ایزوله کردن( 
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 گـــزارش ســـوم

 OECD ارزیابی اقتصادی کوتاه مدت- 2 مارچ 2020

ویروس کرونا:
اقتصاد جهان در معرض خطر
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خالصه

شیوع انســانی ویروس کرونا)COVID-19( رنج فراوان و اخالل اقتصادی عمده ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود 
تولید در چین در سراســــر جهان احســــاس می شود و نقش کلیدی و درحال رشد این کشور را در بازارهای کاال، سفر و 
گردشــگری و زنجیره های تأمین جهانی منعکس می کند. شــیوع متعاقب این بیماری در اقتصادهای دیگر نیز همین اثر را، 
هر چند در ابعادی کوچک تر، درپی دارد. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش های سیاستی پیرامون 
بحران کرونا، گزارش منتشرشده توسط OECD در تاریخ 2 مارچ 2020 با عنوان »ویروس کرونا : اقتصاد جهان در معرض 

خطر« را ترجمه و در اختیار سیاست گذاران و پژوهشگران قرار داده است.

در چنین شرایطی، چشم انداز رشد اصاًل مشخص نیست. 

• با این فرض که اپیدمی بیماری در ســه ماهۀ اول ســال 2020 در چین اوج بگیرد و کشــورهای دیگر شیوع خفیف و 
درصد نسبت به آنچه در مجلۀ چشم انداز اقتصادی1 نوامبر  1

2
مهارشده ای را تجربه کنند، امسال رشد جهانی حدود 

2019 پیش بینی شده بود کاهش خواهد داشت.

• بر همین اساس، پیش بینی می شود در سال 2020 رشد ساالنۀ  GPD جهانی به طور کلی، از رشد پایین 2/9% در سال 
2019، به 2/4% کاهش یابد و حتی ممکن است در سه ماهۀ اول سال 2020 شاهد رشد منفی باشیم. 

1. Economic Outlook 

1SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE WWW.SSOR.IR

 گـــزارش چهـارم

توقف کرونا: سرکوب یا فرونشانی؟
COVID-19 تاثیر مداخالت غیر دارویی بر کاهش مرگ و میر ناشی از

بر اساس مطالعۀ گروه مقابله با COVID-19 از دانشگاه امپریال کالج لندن

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-28 اسفند 1398

مقدمه
شــــیوع Covid-19 بــه طــور چشــمگیری تمــام دنیا را تحــت تاثیر خــود قــرار داده و خطری که بــه موجب این 
ویروس ســالمت انســــان ها را تهدید می کند، بعد از ویروس آنفوالنزای ســــال ۱۹۱۸ میالدی، بی ســــابقه اســــت. 
 مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشــار گزارش های سیاســتی پیرامون بحران کرونــا مقاله ای با عنوان 
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand  

را که نتایج مدل سازی اپیدمیولوژیکی است که در پژوهشی در امپریال کالج لندن انجام گردیده و به کشورهای مختلفی ارائه داده 
شده است را منتشر و در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داده است.  این مقاله در تاریخ ۱6 مارچ 2020  منتشر شده است. 

در این مطالعه، با توجه به نبود واکسن COVID-19، نقش برخی از اقدامات مرتبط با سالمت عمومی را ارزیابی می کنیم. این 
اقدامات بعنوان مداخالت غیر دارویی شناخته می شوند و هدف کاهش تماس مستقیم افراد باهم و در نتیجه کاهش انتقال 
ویروس را دنبال می کنند. به طور خالصه، این مطالعه به این جمع بندی می رسد که هرکدام از این مداخالت غیردارویی به 
تنهایی اثربخشی محدودی دارند، اما انجام همزمان چند راهکار می تواند تاثیر بسزایی در کاهش انتقال ویروس داشته باشد. 

با وجود پیشرفت فراوان علم و جوامع مدنی به نسبت سال ۱۹۱۸، اکثر کشورها همچنان با همان نوع مشکالت قدیمی در 
مواجهه با این ویروس جدید روبه رو هســتند. دو راهکار اساســی اصلی برای مقابله با بیماری های عفونی و غلبه بر مشکالت 

ناشی از آن عبارتند از:
1- سرکوب )suppression( – تالش برای توقف گسترش ویروس

ســرکوب به معنی جلوگیری از انتقال ویروس و کاهش رشد اپیدمی )کاهش شمار مبتالیان جدید( و حفظ این وضعیت تا 

504/3

1- بحران کرونا و سیاست های اجتماعی

2- بحران کرونا و مداخالت غیردارویی

اقتصاد جهـان در  3- ویروس کرونا: 
معرض خطر

4- توقف کرونا: سرکوب یا فرونشانی
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 گـــزارش پنجــم

خالصه گزارش سیاستی
»اقتصاد در عصر ویروس کرونا1«

انتشارات مرکز پژوهش سیاستگذاری اروپا- مارس 2020 )ریچارد بالدوین و بیتریس دی مائورو(

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-29 اسفند 1398

1.  Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro (Edited) (2020) Economics in
 the Time of COVID-19, CEPR Press & VoxEU.org, March 5.

مقدمه

گفته می شود »کسانی که پس از فروکش کردن وقایع و افتادن آب ها از آسیاب، به بررسی و تحلیل مسایل می پردازند شبیه 
کسی هستند که پس از پایان یافتن جنگ از پشت تپه ها پایین می آید و به سربازهای زخمی دشمن شلیک می کند.« منظور 
اینکه نویسندگانی که درباره رویدادهای مهم کتاب های تاریخی می نویسند، پیش از اینکه خود را متعهد به چاپ و انتشار آنها 

کنند معموال زمان و فاصله الزم را از آن رویدادها پیدا کردند.

اما ریچارد بالدوین و بیتریس دی مائورو این اعتبار را برای خود کسب کردند که در بحبوحۀ بحران ویروس کرونا جسورانه قدم 
به میدان بگذارند و پاسخ هایی سریع و مناسب به جامعۀ تشنۀ کسب دانش دربارۀ اثرات اقتصادی کرونا بدهند.

کتاب »اقتصاد در عصر کرونا« یک کار جمعی است که کامال قابل فهم و خواندنی از کار درآمده است. این کتاب واقعا طی 
یک هفته تهیه شده است و مشتمل بر »مقدمه« ای طوالنی و 14 جستار کوتاه است که بسیاری از آنها خالصه شده کارهای 

طوالنی و مفصل نویسندگان آن است.

در ادامه گزیده ای از نکات برجسته و مهم کتاب را آورده ایم:
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 گـــزارش هفتــم

بدنامی )اَنگ( اجتماعِی مرتبط با کووید-19
Social Stigma associated with COVID-19

راهنمایی برای جلوگیری از بدنامی اجتماعی
ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-8 فرروردین 1399

مقدمه

با همه گیری عالمگیر ویروس کرونا و گســترش روزافزون ترس و نگرانی مردم، موضوع بدنامی 
اجتماعی در ارتباط با فرد، افراد و یــا مکان هایی که با کروناویروس ارتباط دارند به یک دغدغه 
مهم اجتماعی تبدیل شده است. در راســتای این اهمیت، راهنماي مشترك یونیسف و سازمان 
جهاني بهداشت براي اجتناب از بدنامي اجتماعي ناشی از کرونا تهیه شد که در ٢٤ فوریه ٢٠٢٠، 
توسط مرکز برنامه های ارتباطات دانشگاه جانز هاپکینز منتتشر گردید. مخاطب این راهنما دولت، 
رســانه ها و نهادهای محلی درگیر ویروس جدید کرونا )کووید-19( است. مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعي در هفتمین گزارش خود از سری گزارش های سیاستی در خصوص بحران کرونا به 

این موضوع پرداخته است.

بدنامی )انگ( اجتماعی چیست؟

در حوزه های مرتبط با مســائل سالمت و بهداشــت، بدنامِی اجتماعی به ارتباط منفی بین )با( فرد یا 
گروهی از افراد گفته می شود که ویژگی ها یا بیماری خاصی دارند. در زمان شیوع بیماری، این بدنامی 
ممکن اســت به معنای برچسب خوردن افراد، رفتارهای کلیشه ای و تبعیض آمیز با آنها و یا تجربۀ از 

دست رفتن شأن اجتماعی شان به دلیل ارتباط با یک بیماری خاص باشد.

5- اقتصاد در عصر ویروس کرونا

7- بدنامی )انگ( اجتماعی مرتبط با 
کووید 19

8- بحران کرونا و حمایت های اجتماعی

6- سازمان تامین اجتماعی و بحران کرونا
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 سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا
مروری بر 33 اقدام

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-5 فروردین 1399

مقدمه

پس از آنکه در 29 بهمن ماه 1398 رســماً ورود کروناویروس به ایران تأیید شــد، دســتگاه ها و نهادهای مختلف در 
کشــور مجموعه ای از اقدامات و سیاســت ها را برای مواجهه با این ویروس کشــنده تدوین، اعالم و اجرا نمودند. در 
همین چهارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی کشــور نیــز اقدامات متعددی را در 
راستای کنترل شــیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال، ارائۀ خدمت به مبتالیان کووید 19، اجرای سیاست های اجتماعی 
در حمایت از مشــاغل رسمی و غیررسمی، تدوین ســازوکارهای حمایتی از کارگران، کارفرمایان و بنگاه های تولیدی 
در دســتور کار قرار دادند. مؤسســۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ششــمین گزارش سیاستی خود درخصوص 
بحران کرونا، واکنش ســازمان تأمین اجتماعی به همه گیری کروناویروس در کشور را بررسی و مهم ترین سازوکارهای 
تدبیرشــده را منتشــر کرده و در اختیار افکار عمومی قرار داده  اســت. از کلیۀ پژوهشــگران، سیاســت گذاران، 
کنشگران مدنی و فعالین کارگری و کارفرمایی دعوت می شــود که نظرات و پیشنهادات خود در خصوص واکنش های 
سیاســتِی ســازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا را از طریق آدرس ایمیــل info@ssor.ir با ما مطرح نمایند.

Covid-19 برنامۀ اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با

در دسامبر 2019 مواردی از بیماری مرتبط با التهاب ریه با علت نامشخص در چین گزارش شد. در 10 فوریۀ 2020، سازمان 
بهداشــت جهانی این بیمارِی ناشــی از کروناویروس جدید را Covid-19 نام نهاد. به دنبال شیوع و همه گیری جهانِی این 

ویروس، در تاریخ 29 بهمن ماه 1398، ایران نیز مواردی از ابتال به این ویروس را در کشور گزارش کرد. 
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46 کشور دنیا در مواجه با کرونا چه اقدامات حمایت اجتماعی
را انجام داده اند؟

ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-13 فرروردین 1399

مقدمه: 
پاندمــی جهانی کووید 19 زندگی مردم را به شــیوه های مختلف تحت تاثیر قرارداده اســت. در کنار بحران 
ایجاد شــده در حوزۀ سیاســت، کرونا در حوزۀ اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرات شــدید و گسترده  ای را به 
دنبال داشته اســت. بیم آن می رود که کرونا فقر و ناعدالتی را تشــدید کند. در این میان دولت های مختلف 
طیف گســترده ای از سیاســت های حمایت اجتماعی را در مواجه بــا کووید 19 تدوین و اعــام کرده اند. 
دپارتمان حمایت اجتماعی ســازمان بین المللــی کار، اخیرا گزارش رصدی از 97 اقــدام حمایت اجتماعی در 
46 کشــور را منتشــر کرده اســت که مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه آن را در تداوم انتشار 
گزارش های سیاســتی خود پیرامون بحران کرونا،  با عنوان »بحران کرونا و حمایت های اجتماعی« منتشر نمود.

همه گیری کووید-19 که در ابتدا به شکل یک بحران در سالمت عمومی گسترش یافت، در بخش های دیگری نظیر اقتصاد 
جهانی با ایجاد تأثیرات بالقوه پایدار بر فعالیت های اقتصادی، اشتغال و تجارت نیز مخاطراتی ایجاد کرد.

ورای داستان تراژیک مرگ انسان ها، این بحران هزینه های زیادی بر ابعاد دیگِر زندگی انسان ها برجای گذاشته که در ادامه 
نیز باعث افزایش فقر و بی عدالتی می گردد. البته تأثیرات آن بســیار فراتر از چیزهایی است که اکنون دنیا را دچار آشفتگی 

کرده است. 

هم اکنون دولت ها با یک چالش دوگانه مواجه اند: از یک سو باید با بحرانی همه گیر در حوزه سالمت مقابله کنند و همزمان 
می بایست واکنش هایی به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن را نیز در دستور کار داشته باشند.

پاســخ قدرتمند و سیاست های هماهنگ از ضروریات مهم برای مقابله با این بحران است. اقدامات حمایت اجتماعی بخش 


