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مروری بر گزارش های بین المللی درباره آثارکرونا بر فقر
ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی- 31 اردیبهشت 1399

چکیده

همه گیری کووید- 19 در سراسر جهان، زندگی مردم را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرارداده است. در کنار 
بحران ایجاد شده در حوزه های سیاسی و اجتماعی، کرونا در حوزۀ اقتصادی نیز تأثیرات شدید و گسترده  ای را به 
دنبال داشته به طوری که بیم آن می رود بیش از نیمی از مردم جهان را در دام فقر گرفتار کند. در این راستا، مؤسسه 
عالی پژوهش تأمین اجتماعی بر آن شد تا در گزارش سیزدهم خود به طور اجمالی به بررسی مواردی نظیر برآورد 
میزان فقر متاثر از همه گیری کرونا ، فقر چندبعدی در جهان ، فقر در میان شاغالن )تعدیل ساعت کار و فقر نسبی 
شــاغالن( و آثار متقابل فقر و کرونا بپردازد. شایان ذکر است که در گزارش چهاردهم این مجموعه که به زودی 

منتشر خواهد شد، به مکانیسم های اثرگذاری کرونا بر فقر و نابرابری خواهیم پرداخت.

مقدمه

اگرچه بیماری ها تحت تأثیر تعیین کننده های اجتماعی متفاوتی به وجود می آیند، عموماً در سطح کالن پیامدهای اجتماعی 
چندانی ندارند. با این حال بیماری های واگیر به ویژه در زمانی که با همه گیری مواجه می شــوند واجد پیامدهای گســتردۀ 
اقتصادی- اجتماعی غیرقابل انکاری هستند که گاه اهمیتی فراتر از چالش های درمانی آن دارند. همه گیری کرونا ویروس 
جدید نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. مطالعات علمی انجام شده از سوی ســازمان های معتبر بین المللی، حاکی از فقر 
گسترده در اثر همه گیری ویروس کرونا است؛ از همین روست که مقابله با این تأثیرات عظیم نیازمند مداخالت اجتماعی 
و سیاســی متعددی در ابعاد جهانی، ملی و محلی اســت. در این میان داشتن تصویری دقیق از داده ها و ابعاد فقر ناشی از 
همه گیری کرونا و داشــتن یک درک درست از محرومیت های ناشی از کووید- 19، یک الزام بی بدیل برای تدوین پاسخی 
مؤثر در برابر این بحران جهانی است. در این چارچوب گزارش سیزدهم و چهاردهم مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 

پیرامون بحران کرونا به تأثیرات متقابل فقر و کروناویروس خواهد پرداخت. 
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1- برآورد میزان فقر متاثر از همه گیری کرونا

1-1- فقر در جهان

محاســبات مختلف اقتصادی حاکی از کاهش رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است؛ به نحوی که برخی از کارشناسان از 
قطعی بودن بزرگترین رکود اقتصادی از 1930 تاکنون باور دارند؛ بر اســاس گزارش OECD ســطح تولید ناخالص داخلی 
جهان در اوج شوک تا سه چهارم درصد )نسبت به پایه اولیه( کاهش می یابد، این در حالی است که تأثیر تمام سال بر رشد 
تولید ناخالص داخلی در جهان در سال 2020 حدود 0.5 درصد است. در چین، این شوک ها منجر به کاهش تولید ناخالص 

داخلی در حدود 2 درصد نیمه اول سال 2020 شده است. 

بررسی دانشگاه سازمان ملل متحد )2020( درباره ارزیابی تأثیر کووید-19 بر فقر جهانی، حاکی از آن است که وضعیت فقر 
در هر سه سطح خط فقر )1.9 دالر، 3.2 دالر و 5.5 دالر در روز( تشدید خواهد شد. در این گزارش سه سناریو با اتکای به 

کاهش درآمد سرانه به میزان 5، 10 و 20 درصد در نظر گرفته شده است.

• با در نظر گرفتن باالترین سطح فقر یعنی 5.5 دالر در روز، برآوردهای زیر به دست آمده است:

• در سناریوی نخست، نزدیک به 124 میلیون نفر بر میزان فقرا در جهان افزوده خواهد شد؛ 
• در سناریوی دوم حدود 249 میلیون نفر بر شمار فقرا افزوده شده است؛

• در سناریوی سوم، حدود 523.5 میلیون نفر بر شمار فقرا افزوده خواهد شد.
در مطالعه مذکور تعداد افرادی که در فقر شدید قرار دارند و از درآمدی کمتر از 1.9 دالر در روز برخوردارند، افزایش بسیار 
چشمگیری داشته است و پیش بینی می شود حدود 419 میلیون نفر بر تعداد پیشین این گروه از فقرا افزوده شود که نتیجه 
آن قرار گرفتن بیش از 1 میلیارد و 178 میلیون نفر در فقر شدید خواهد بود. با توجه به اینکه گسترش فقر شدید به معنای 
نابرخورداری افراد از حداقل کالری الزم اســت، عموما با پیامدهای ناگواری برای ســالمتی آنان به ویژه در مورد کودکان نیز 
همراه است. افزایش مذکور به معنای رشد 55 درصدی تعداد این افراد )افراد با فقر شدید( خواهد بود که بسیاری از برنامه ها 

و کوشش های بشردوستانه در حوزه فقرزدایی را خنثی خواهد کرد.

 تصویر 1- آثار سیاست های فقرزدایی و خنثی شدن آن )براساس سناریو سوم(

منبع: دانشگاه ملل متحد )2020(
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همان گونه که در تصویر فوق دیده می شود، درحالی که سیاست های فقرزدایی تا سال 2018 در مناطق مختلف جهان موفق 
به کاهش فقر شده بود، برآوردها حاکی از آن است که همه گیری ویروس باعث افزایش ناگهانی مجدد فقر خواهد شد؛ و خبر 
بدتر برای خاورمیانه آن است که براساس سناریو سوم، نسبت فقرای دچارشده به فقر شدید از میزان آن در دهه 1990 نیز 

بیشتر خواهد شد و تمام دستاوردهای فقرزدایی در سه دهه گذشته را به ناگهان خنثی خواهد کرد.

این افزایش شدید در تعداد فقرا، تنها به مطالعه مذکور محدود نیست و در مطالعه آکسفام نیز پیش بینی ها بسیار نگران کننده 
است؛ در این مطالعه نیز سناریوی سه گانه مشابهی بررسی شده است که هر کدام، 5، 10 و 20 درصد کاهش درآمد سرانه را 
مفروض گرفته اســت. در این پژوهش نیز افزایش احتمالی فقرا بر اساس سه خط متمایز فقر )1.9، 3.2 و 5.5 دالر در روز( 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. نتایج حاکی از آن است که مجموع افرادی که بر اثر همه گیری کرونا، به فقر )با لحاظ خط 
فقر معادل 5.5 دالر در روز( دچار خواهند شد در سناریوی نخست، حدود 130 میلیون نفر، در سناریوی دوم حدود 264.5 
میلیون نفر و در ســناریوی سوم )سناریوی بدبینانه( حدود 548 میلیون نفر خواهند بود که با برآورد دانشگاه سازمان ملل 

)523.5 میلیون نفر( قرابت دارد.

بنابراین پیش بینی های مذکور حاکی از آن اســت که گسترش بیماری ناشی از ویروس آثار فقرزایی زیانباری دارد 
و در مجموع دو مطالعه فوق، بین 124 میلیون تا 548 میلیون نفر را به کام فقر خواهد کشــاند و حدود 1.7 تا 7.2 

درصد از جمعیت زمین به جمع فقرا اضافه خواهند شد.
بدین ترتیب اگر از یک سو مداخالت اساسی دولت ها و از سوی دیگر، مشارکت گسترده میان نهادهای مختلف 
اجتماعی به صورت عمودی )میــان نهادهای ناهم تراز( و افقی )نهادهای هم تراز( صورت نگیرد، بســیاری از 
کوشش های بشردوستانه و سیاست های ملی و بین المللی در سال های گذشته برای کاهش فقر را بی اثر خواهد 

کرد و بیش از نیمی از مردم جهان را در دام فقر گرفتار خواهد کرد.

2-1- فقر چند بعدی در جهان

منظور از فقرچند بعدی، تجربه مواجهه با محرومیت های متعدد به طور همزمان است که این محرومیت های چندگانه توسط 
افراد فقیر در ده شاخص در ابعاد آموزش، سالمت و استانداردهای زندگی تجربه می شود. در نمودار زیر نیز تصویری مناسب 

از نقاط 6 گانه با تاکید بر فقر چند بعدی و ریسک ناشی از ابتال به کرونا را به تصویر کشیده است. 

 تصویر 2- ابعاد سنجش فقر چندبعدی

استاندارد زندگی

آموزش

سالمتی



4SOCIAL SECURITY
RESEARCH INSTITUTE WWW.SSOR.IR

 گـزارش سیزدهـم

گزارش مؤسســه ابتکارات توسعه انسانی و فقر آکسفورد OPHI که در آوریل 2020 منتشر شده است، بر اساس پایگاه داده 
جهانی MPI برای ســال 2019 )شــامل 101 کشور و 5.7 میلیارد نفر در جهان در حال توسعه( است، وضعیت افراد درگیر 
در فقر چندبعدی را در مواجهه با کرونا بررســی کرده اســت. شاخص فقرچندبعدی جهانی 5 میلیارد و 700 میلیون نفر را 
دربرمی گیرد که 91 درصد آن در منطقه در حال توسعه ساکن هستند. از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیتی که مطابق 
با فقرچندبعدی جهانی فقیر محسوب می شوند، 98.8 درصد در سه شاخص یا بیشتر محروم هستند. و 82.3 درصد در پنج یا 
شش شاخص محروم هستند. لذا دو سوم افراد دارای فقر چندبعدی با 6 محرومیت و یا بیشتر به طور همزمان مواجه هستند. 
بنابراین کووید-19 تنها مشــکلی نیست که با آن مواجه اند. محرومیت در آب، مواد غذایی و سوخت )برای پخت غذا( خطر 
ابتال به کووید-19 را به علت آسیب پذیر کردن وضعیت بهداشتی، سیستم ایمنی و شرایط تنفسی افزایش می دهد. با وجود 
این، 472 میلیون نفر همزمان با عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، آلودگی هوای داخل خانه و کمبود غذای خانگی خود 
مواجه هستند. در سراسر جهان، ده کشور با توجه به این سه شاخص در برابر خطر کوود 19 آسیب پذیر هستند: هند )60 
میلیون(، نیجریه )39 میلیون(، اتیوپی )38 میلیون(، جمهوری دموکراتیک کنگو )32 میلیون(، چین )16 میلیون(، تانزانیا 

)12 میلیون(، اندونزی )11 میلیون(، پاکستان )10 میلیون(، افغانستان )10 میلیون( و اوگاندا )9 میلیون (.

شکل ذیل، نمایش جغرافیایی از توزیع جمعیت دارای فقر چندبعدی و دارای ریسک ناشی از ابتال به کرونا و همچنین تعداد 
مرگ و میرهای ناشی از این ویروس را به تصویر کشیده است:

در این نقشه کشورهایی که رنگ قرمز یا قرمز تیره نشان داده شده اند، کشورهایی هستند که شامل تعداد جمعیت باالی دارای 
فقر چندبعدی است که هر سه شاخص های مذکور با ریسک باالی کووید-19 را در خود جا داده اند. نقاط سبز رنگ، مکان 

هایی را نشان می دهد که تاکنون کشته شدگان تایید شده ازکووید-19 گسترش یافته است.

 تصویر 3- وضعیت فقر چند بعدی و آسیب پذیری در برابر کرونا در کشورهای مختلف جهان 

منبع: مؤسسه ابتکارات توسعه انسانی و فقر آکسفورد )2020(
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جدول ذیل، ریسک های کووید-19 و فقر چندبعدی را در بین شش منطقه جهان نشان می دهد. یافته های اصلی عبارتند از: 

• 1.3 میلیارد نفر در آسیای جنوبی که حداقل با یک فاکتور ریسک کووید-19 درگیر هستند، در معرض خطر هستند.

• 540 میلیون نفر در جنوب آسیا و 570 میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا دارای فقر چندبعدی و در معرض خطر 
کووید-19 )حداقل با یک عامل خطر کووید-19( هستند.

• جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب پذیری را دربردارد: تقریباً 90٪ از جمعیت، معادل 882 میلیون نفر، حداقل یک 
عامل خطر کووید-19 را تجربه می کنند.

• در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، 216 میلیون نفر دارای فقرچندبعدی و در معرض خطر باالی کووید-19 هستند 
و از هر سه عامل خطر این ویروس رنج می برند.

• 169 میلیون نفر در جنوب صحرای آفریقا فقر شدید چند بعدی را تجربه می کنند )حداقل در نیمی از ابعاد جهانی فقر 
چندبعدی محروم هستند( و در معرض خطر باالی کووید-19 قرار دارند.

 جدول 1- فقر چند بعدی و میزان آسیب پذیری مواجهه با کرونا در مناطق مختلف جهان

میزان
جمعیت*

جمعیت با جمعیت آسیب پذیر
آسیب پذیری 

باال

جمعیت 
دارای فقر 

چند بعدی و 
آسیب پذیر

جمعیت دارای 
فقر چند بعدی 
و آسیب پذیری 

زیاد

جمعیت دارای 
فقر چند 

بعدی شدید و 
آسیب پذیری

جمعیت دارای 
فقر چند 

بعدی شدید و 
آسیب پذیری 

زیاد

کشور های عربی
332469110858123304729711623226319115

% 33.3% 3.7% 14.2% 3.5% 6.8% 2.7

آسیای شرقی و 
اقیانوسیه 

2023888113509413675210863736098200017345

% 56.1% 6.8% 5.4% 1.8% 1% 0.4

اروپا و
آسیای میانه

1080742297336311212458943

% 21.3% 0.3% 1% 0.2% 0.10%

آمریکای التین و 
حوزه کارائیب

5211331419411364435471795498253619

% 27.2% 2.6% 6.8% 1.5% 1.9% 0.7

جنوب آسیا
17669451305490907435400898304519895238724

% 73.9% 5.1% 30.6% 4.7% 11.3% 2.2

صحرای آفریقا
995297882120218219569926215564349405168721

% 88.6% 21.9% 57.3% 21.7% 35.1% 17

جهان
574780435984754720511302540354529600904227567

% 62.6% 8.2% 22.7% 6.2% 10.5% 4

* ارقام جمعیتی برحسب خانوار بوده و برآمده از تخمین های جمعیتی سازمان ملل در سال 2017 است.
منبع: مؤسسه ابتکارات توسعه انسانی و فقر آکسفورد )2020(
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3-1- فقر در خاورمیانه

در وضعیت کنونی، فقر در خاورمیانه بدین شرح است که با خط فقر 1.9 دالر در روز، بیش از 14 میلیون نفر در فقر شدید 
زندگــی می کنند؛ این تعداد برای خط فقــر 3.2 دالری و 5.5 دالری به ترتیب به 55.5 میلیون نفر و 153.5 میلیون نفر 
برآورد می شــود. درحالی که آثار همه گیری کرونا، فراوانی فقرا در خاورمیانه را در هر ســه شیوه سنجش فقر افزایش داده 
است: تعداد فقرای جدید )ناشی از گسترش کرونا( در سه سنجه مذکور براساس سناریوی سوم، به ترتیب 12 میلیون نفر، 
35 میلیون نفر و حدود 45 میلیون نفر خواهد بود. حتی در خوش بینانه ترین سناریوی موجود نیز حدود 2 میلیون نفر بر 
شدیدترین سطح فقر افزوده می شود و بیش از 7 میلیون نفر نیز به فقرای با خط فقر 3.2 دالر و 10 میلیون نفر نیز بر خط 

فقر 5.5 دالر افزوده خواهد شد.

بنابراین همانطور که در بخش قبل نیز بیان شــد، فقر در خاورمیانه و شــمال آفریقا به میزانی بیش از آنچه در دهه 1990 
تجربه شده بود بازخواهد گشت و از این منظر رخداد اخیر )بحران کرونا(، نقطه عطف مهمی در تاریخ این منطقه خواهد بود.

کشورهایی که بیشترین افزایش فقرا را تجربه خواهند کرد

مؤسسه پژوهشی سیاست های بین المللی تغذیه با تاکید بر اثرگذاری بحران کرونا بر وضعیت غذایی گروه های آسیب پذیر و 
تشدید سوء تغذیه جهانی، به پیش بینی میزان افزایش جمعیت زیر خط فقر پرداخته است. با توجه به محاسبات این مؤسسه 
)در تاریخ 23 آوریل 2020(، جمعیت زیر خط فقر براساس )خط فقر حدود 1 تا 3 دالر( در برخی از کشورها دو برابر خواهد 
شــد و برخی افزایش آنان کمتر از این خواهد بود؛ همانگونه که در تصویر )2( مشاهده می شود بورکینافاسو، چاد، سودان و 
زیمباوه، موریتانی و قرقیزســتان با 107.8 درصد، بیشترین میزان افزایش در نسبت فقرا را تجربه خواهند کرد. البته میزان 

افزایش جمعیت زیر خط فقر در آنان یکسان نبوده است اما در همه این کشورها، جمعیت فقرا بیش از دو برابر خواهد شد.

 تصویر 2- اثر کرونا بر فقر جهانی به تفکیک تعداد فقرا )اندازه مستطیل( و میزان رشد آن )شدت رنگ(

منبع: مؤسسه پژوهشی سیاست های بین المللی تغذیه )17 آوریل-2020(

براساس محاسبات این مؤسسه بین المللی، جمعیت زیر خط فقر در ایران نیز 60.6 درصد رشد خواهند کرد و بیش از 1.5 
برابر خواهد شد. کشورهای سوریه و عراق نیز از منظر میزان افزایش، وضعیتی مشابه ایران خواهند داشت.
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4-1- تعدیل ساعت کار و فقر نسبی شاغالن 

مطابق برآورد گزارش دوم سازمان بین المللی کار )2020- الف( که در 7 آوریل 2020 منتشرشده، بیش از 80 درصد از نیروی 
کار جهان تحت تأثیر همه گیری کرونا قرار گرفته اند؛ این آمار در گزارش سوم سازمان بین المللی کار )202 - ب( که در 29 

آوریل 2020 منتشرشده است، به 68 درصد نیروی کار جهان کاهش یافته است. 

براساس محاسبات اخیر سازمان مذکور، در فصل نخست سال 2020 ساعت کار جهانی حدود 4.5 درصد کاهش خواهد یافت 
که معادل از دست رفتن کل ساعت کار 130 میلیون کارگر تمام وقت )با 48 ساعت کار در هفته( است.

برای فصل دوم ســال 2020 ســاعت کار مذکور )در مقایسه آخرین فصل سال 2019(، کاهش کار 10.5 درصدی را تجربه 
خواهد کرد که این بار معادل از دســت رفتن شــغل 305 میلیون کارگر تمام وقت خواهد بود. بدین ترتیب در گزارش اخیر 
برآوردها حاکی از آن است که کاهش ســــاعات کاری در ســه ماه دوم امسال وخیم تر از آن چیزی خواهد بود که در ابتدا 
پیش بینی شــده بود. به استناد گزارش سوم سازمان بین المللی کار دو مورد بر وخامت اوضاع و فراتر رفتن از پیش بینی های 

مقدماتی تأثیر داشته است: 

• اول ادامه دار شــدن اقدامات پیشگیرانه در بسیاری از کشورها که از قبل نیز این اقدامات روی فعالیت کاریشان تأثیر 
گذاشته بود؛

• دوم اضافه شدن کشورهای دیگری به جمع کشورهای که در آغاز به تدابیر سخت گیرانه و قرنطینه روی آورده بودند؛ 
اقدامات ســختگیرانه گروه جدید نیز به تعطیلی اجباری محل کار در بســیاری از مشاغل منجر شد و همین موضوع بر 

وخامت برآوردها بیش از آنچه قبال پیش بینی می شد، افزود.

براســاس گزارش های سازمان بین المللی کار، بخش های غیررســمی با آسیب بیشتری روبرو شده اند؛ به طور کلی افرادی که 
ذیل پوشش حمایت اجتماعی قرار نداشته اند با مخاطرات بیشتری مواجهند. این سازمان هشدار داده است که در صورتی که 
اقدامات سیاستی مناسبی صورت نگیرد، کارگران در معرض مخاطرات باالی فقر قرار خواهند گرفت و در دوره بازیابی پس از 

فروکش کردن این بیماری نیز با چالش های بیشتری روبرو خواهند شد.

در نهایت مطابق برآوردهای سازمان بین المللی کار، انتظار می رود میزان فقر نسبی1 در میان کارگران غیررسمی حدود 34 
واحد درصد افزایش یابد و به حدود 59 درصد برسد؛ این میزان از افزایش در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ جالب آنکه 
در نهایت وضعیت هر دو گروه کشورهای کم درآمد و پردرآمد، از این منظر وخیم خواهد بود: 80 درصد از کارکنان غیررسمی 
کشورهای با درآمد باال و 74 درصد از کشورهای با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین با فقر نسبی روبرو خواهند بود. بدین 

ترتیب فقر نسبی به طور متوسط در منطقه آمریکا و آفریقا )با 84 و 83 درصد( تقریبا برابر خواهند بود.

در گزارش های آتی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به طور مفصل تر به موضوع اشتغال و فقر در شرایط مواجهه با کرونا 
پرداخته خواهد شد.

1. منظـور از میـزان فقـر نسـبی، نسـبت کارگرانی اسـت که نسـبت حقوق ماهانه شـان کمتر از 50 درصـد میانه حقـوق ماهانه کل جمعیت 
کشـور است.
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2- آثار متقابل فقر و کرونا

به طور کلی و با توجه به نکاتی که پیش از این، بدان اشاره شد، نسبت میان فقر و کرونا به سه شکل نمودار می شود:

1. گسترش فقر و افزوده شدن به تعداد فقرا: همانطور که بیان شد، با افزایش حدود نیم میلیارد به جمع فقرای پیشین، 
جمع فقرای جهان به 3 میلیارد و 900 میلیون نفر خواهد رسید که به معنای قرار گرفتن بیش از نیمی از جمعیت جهان 

به زیر خط فقر 5.5 دالر در روز خواهد بود.

2. فقر و تشــدید کرونا: از جمله عواملی که به احتمال انتشار گسترده تر ویروس میان فقرا می انجامد، بدین قرار است: 
ناتوانی در تأمین هزینه های پیشگیری؛ سوء تغذیه و ضعف جسمانی؛ ساکن بودن در محالت آلوده تر؛ به حضور در مناطق 

پرتراکم تر، غلبه مشاغل یدی و ارتباط فیزیکی بیشتر با مشتریان و قرار گرفتن بیشتر در معرض ویروس. 

3. تشدید فقر فرودســتان موجود و ممانعت از خروج آنان از فقر: مشکالت کسب وکار از یک سو و افزایش هزینه و 
مخارج دولت ها از سوی دیگر امکان تحرک عمودی فقرا از طریق بازار و یارانه های دولتی را سلب کرده است.

3- تأمین معیشت و دشواری مقابله با کرونا

همانطور که در گزارش اخیر آکســفام1 )2020( آمده اســت، کرونا ویروس بیش از آنکه افراد را بیمار کند، آن ها را گرسنه 
می سازد. مشاغلی که فاقد دستمزد ثابت هستند در شرایط همه گیری ویروس، با مشکالت اساسی در تداوم معاش خویش 

روبرو می شوند؛ برخی از افراد چاره ای جز خروج از منزل و قرار گرفتن ناگزیر در معرض ابتالی ویروس ندارند. 

 تصویر 3- وضعیت درآمد 60 خانوار فقیر روستایی در بنگالدش )قبل و بعد از قرنطینه(

منبع: سازمان ملل )2020(

همانطور که در تصویر )3( نیز روشن است، تحلیل وضعیت درآمدی 60 خانوار فقیر در یکی از مناطق بنگالدش نشان می دهد 
که میانگین درآمدی خانوارهای مذکور پس از آنکه در 26 مارس، منع رفت وآمد اعالم شده، با چه کاهش شدیدی روبرو شده 
است و از 48 هزار تاکا )واحد پول کشور بنگالدش( به کمتر از یک چهارم آن )11 هزار و 900 تاکا( سقوط کرده است. باید 
در نظر داشــت که آثار و تعبیر کاهش درآمد در میان خانوارهای ثروتمند و فقیر یکســان نیست و با توجه به حداقلی بودن 

1. نهاد جهانی مبارزه با فقر و نابرابری
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درآمدهای خانوارهای فقیر، کاهش سه چهارمی در درآمد آنان بسیار زیانبار و حتی مرگبار خواهد بود. نکته دیگر آنکه کاهش 
مذکور با احتساب یارانه های رفاهی دولت بوده است و این موضوع حاکی از این است که یارانه های دولتی معدود نیز در این 

شرایط نمی تواند کمک چندانی کند.

تدابیر سخت گیرانه عبور و مرور در مواجهه با کرونا نیازمند کمک های مالی گسترده تر دولت است. از همین رو احتماال شرایط 
سخت مالی برخی دولت ها، آن را به سمت تدابیر سهل گیرانه تر )همچون فاصله گذاری اجتماعی هوشمند( سوق داده است. 
بدون تردید سهل گیری بیشتر در این زمینه، مخاطرات مواجهه گسترده تر با ویروس و طوالنی تر شدن بازه مهار آن را در پی 
دارد و فارغ از اینکه چه سیاستی در این زمینه کارامدی بیشتری دارد، موضوع مهم، انتخاب یک سیاست مشخص و در نظر 

گرفتن چالش ها و برآوردن اقتضائات آن سیاست است.

البته تدابیر ســخت گیرانه و توان مقابله با کرونا در کشورهای مختلف صرفا تابعی از وضعیت درآمد آن کشورها نیست بلکه 
 ODI زیرســاخت ها و قابلیت ها رفاهی نیز در توان مقابله کشــورهای مختلف نقش دارد. براســاس مطالعه ای که اندیشکده
)2020( در این زمینه انجام داده اســت، بســیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل در این زمینه مواجهند؛ تصویر زیر 

میزان ضعف در ظرفیت کشورهای مختلف در اتخاذ سیاست های مناسب برای مواجهه با کرونا را نشان می دهد.

 تصویر 4- ضعف قابلیت کشورهای در حال توسعه برای مقابله با همه گیری کرونا

منبع: مؤسسه پژوهشی فرامرزی ) 2020(

براساس نتایج مطالعه مذکور غالب کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین با ضعف در قابلیت مقابله در این زمینه روبرو 
هستند و در این میان ضعف کشورهای فقیر دوچندان بوده است.

 )IFPRI( نکته دیگری که در بحث تأمین معیشت قابل ذکر است آن است که مؤسسه پژوهشی سیاست های بین المللی تغذیه
نسبت به تأثیرات همه گیری ویروس کرونا بر تغذیه جهانی هشدار داده است: این بحران موقعیت تغذیه ای گروه های آسیب پذیر 
را ازطریق چند سازوکار ویران خواهد کرد؛ می توان انتظار داشت که کیفیت رژیم غذایی کشورهای با درآمد متوسط و پایین 
با کاهش خطرناکی روبرو شود که این موضوع ناشی از ازدست رفتن درآمد تعطیلی اجباری از سوی دولت ها و فاصله گیری از 
ارتباطات جهانی )تاکید بر سیاست های ملی( است؛ عالوه بر این توقف طرح های انتقال غذایی مانند برنامه تغذیه در مدارس 
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و ســقوط بازارهای غذایی به دلیل شــوک تقاضا و نیز دشواری های عرضه نیز بر این موضوع تأثیر دارند؛ از سوی دیگر نظام 
سالمت کشورها تحت فشار شدید مقابله با همه گیری کرونا ناچار به توقف یا کاهش خدمات در سایر حوزه های درمانی شده 

است )مؤسسه پژوهشی سیاست های بین المللی تغذیه، 2020(. 

4- توصیه ها 

اگرچــه تأمین برنامه های اجتماعی و ارائه کمک های مالی هزینه درخور توجهی برای دولت ها دارد اما قصور و یا حتی تعلل 
در این زمینه می تواند هزینه های بسیار باالتری را به آن ها تحمیل کند. بنابراین توصیه می شود که دولت با سرعت بیشتری 
نسبت به شناسایی گروه های هدف و ارائه کمک به آن ها اقدام کند تا بتواند طول و عمق بحران اقتصادی اجتماعی پیِش رو 

را کاهش دهد. 

حمایت های پیشــنهادی از سوی ســازمان های بین المللی با وجود تنوع و تکثر آن، عموما به سه نوع حمایت کلی قابل 
تقلیل هستند:

1. حمایت از افراد نیازمند: توصیه مســتمر بر ارائه حمایت های اجتماعی، تأمین بســته های نقدی و غیرنقدی کمک 
معیشتی، ارائه انواع یارانه ها به نیروی کار

2. حمایت از بنگاه ها: حمایت از بنگاه ها در جهت تأمین امان بقای آن ها، به ویژه بنگاه های کوچک؛ تشویق بنگاه ها به 
حفظ نیروی کار و مشروط کردن حمایت ها و تخفیف ها به تعدیل نکردن نیروی کار

3. تقویت دسترسی به تسهیالت: تسهیل دسترسی گروه های مختلف به امکانات بهداشتی برای پیشگیری از ابتالی 
بــه ویروس؛ تأمین خدمــات درمانی برای گروه های مختلف )به ویژه فقرا، مهاجران قانونی و غیرقانونی و روســتائیان و 

حاشیه نشینان(

• ترجمه وتدوین: یاسر باقری
با همکاری نرگس اکبرپورروشن، یکتا آشوری، مهدی سلیمانیه
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 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 
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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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2- بحران کرونا و مداخالت غیردارویی
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 گـــزارش ســـوم

 OECD ارزیابی اقتصادی کوتاه مدت- 2 مارچ 2020

ویروس کرونا:
اقتصاد جهان در معرض خطر

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی-27 اسفند 1398

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 

3- ویروس کرونا: اقتصاد جهـان در 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:

5- اقتصاد در عصر ویروس کرونا
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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.

6- سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا
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 گـــزارش ششــم

 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 
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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.

10- بحران کرونا، افراد دارای معلولیت و اقدامات 
دولت ها
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مروری بر 40 اقدام سازمان بهزیستی کشور

تهیه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی -25 فروردین 1399

چکیده

پیامدهای همه گیری کروناویروس، گرچه کمابیش آحاد جامعه را متأثر می کند، برخی اقشار و گروه ها را، به دلیل سطح باالی 
آسیب  پذیری، بیشتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می دهد. شناسایی این اقشار و ارائۀ حمایت های موردنیاز به آن ها 
در شرایط بحرانی از الزامات یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی کارآمد است. با درک این ضرورت، و در چهارچوب اقدامات 
هدفمند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابله با کرونا، سازمان بهزیستی کشور اقدامات و برنامه هایی را برای حمایت 
از اقشار آســیب پذیر به اجرا درآورده است. مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دهمین گزارش سیاستی خود در 

خصوص بحران کرونا، مهم ترین اقدامات این سازمان در واکنش به بحران کروناویروس را احصا و منتشر کرده است.

مقدمه

در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان با معلولیت زندگی می کنند  )PLWD(1. بالطبع همه گیری بیماری 
کرونا ویروس COVID-19( 2019( این افراد را هم تحت تأثیر قرار داده و خطر مرگ و میر آن ها را افزایش می دهد. از این رو 
بهبود خدمات درمانی این گروه و حفظ تعهد جهانی در جهت دستیابی آن ها به پوشش بهداشت جهانی )UHC( از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 

افراد معلول )از جمله افرادی با ناتوانی های جســمی، روحی، روحی یا حســی( کمتر به خدمات بهداشتی دسترسی دارند و 
نیازهای بهداشتی بیشتر، پیامدهای بدتر و قوانین تبعیض آمیزتری را تجربه می کنند. این افراد ممکن است به دالیل زیر بیشتر 

در معرض خطر ابتال به  COVID-19 قرار بگیرند:

1. people living with disabilities

11- تأثیرات بحران کرونا بر سازمان تأمین 
اجتماعی

12- کووید-19 و دنیای کار
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بحران کرونا و جهان کار )سازمان بین المللی کار- ویرایش سوم- 29 آوریل 2020(

ترجمه و تدوین: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی- 17 اردیبهشت 1399

مقدمه:
شیوع ویروس کرونا، به عنوان شدیدترین بحران فراگیر جهانی، اثرات مختلف و عمیقی را بر حوزه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی بر جای گذاشته است. سازمان بین المللی کار )ILO(، در سری گزارش هایی در حال بررسی و سنجش ابعاد و اثرات 
این رخداد فراگیر بر حوزه اشتغال و اقتصاد در کشورهای مختلف جهان است. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیش 
از این دومین گزارش از این مجموعه را با عنوان »کرونا و جهان کار« منتشــر کرده  بود. در سومین گزارش از این مجموعه، 
این سازمان بین المللی تبعات دیگر شیوع این بیماری بر حوزه اشتغال و اقتصاد جهانی را بررسی کرده است که تصویری از 
شدت اثرگذاری این رخداد بر نیروی کار، چه در بخش  اشتغال رسمی و چه غیررسمی و چه در حوزه کارفرمایی و کارگری به 
دست می دهد. پیامدهایی که با توجه به مضمون این گزارش، احتماالً به تعمیق شکاف فقیر و غنی در جهان منجر می شود و 
اثرات خود را بر افزایش نرخ فقر در کشورهای مختلف جهان نشان خواهد داد. مطالعۀ این گزارش پژوهشی در ادامۀ گزارش 
پیشین برای سیاستگذاران حوزه های اقتصادی و متخصصین حوزه رفاه و سیاستگذاری حائز نکات تازه و کاربردی خواهد بود. 

پیام های کلیدی

تعطیلی محل کار و مشاغل

  در طول دو هفته گذشته، نسبت کارگران ساکن در کشورهایی که تعطیلی محل کارشان توصیه شده یا ضروری بوده 
از 81 به 68 درصد کاهش یافته است که عمدتأ به دلیل  برداشته شدن قانون تعطیلی محل کار در چین است. اوضاع در 

جاهای دیگر نیز بدتر شده است.

  در حال حاضر )تا تاریخ 22 آوریل 2020(، 81 درصد کارفرمایان و 66 درصد کارگران خوداشــتغال در کشورهایی 
زندگی و کار می کنند که تعطیلی محل کارشان توصیه شده یا ضروری بوده است و تأثیرات شدیدی بر درآمد و مشاغل 

داشته است.


