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پیشگفتار مؤسسه

خلـق هـر محصـول در گرو جمـِع عوامل تولیـد آن اسـت. از اینرو 
فراخوانـی و بکارگیـری تمامـی عوامـل تولیـد در یـک اقتصاد که 
بـا عنـوان اشـتغال کامـل از آن یـاد می شـود؛ نقطه ایـده آل یک 
نظـام  اقتصادی شـده اسـت. در میـان عوامـل تولید( نیـروی کار، 
سـرمایه فیزیکی، سـرمایه مالی، زمین، دانش و ...) ماهیت انسـانِی 
صاحـب نیـروی کار سـبب شـده تا ایـن عامل از اهمیت بیشـتری 
برخـوردار باشـد. گـره خوردن سـامت جسـمی، روانی، فـردی و 
اجتماعـی انسـان بـه اشـتغال مزید بر علت شـده و سیاسـت های 
اشـتغال را  به سـرلوحه اقدامات سیاسـت گذاران بدل کرده است. 
البتـه جامانـدن برخـی از عوامـل از کاروان تولید می تواند اسـباب 
متفاوتـی داشـته باشـد. عـدم تناسـب عوامـل تولید بـا یکدیگر و 
محصـول تولیـدی چه از لحـاظ کمی و چه از لحـاظ کیفی از جمله 
ایـن عوامـل بوده انـد. بـه دیگر سـخن؛ وقتـی عاملی بیکار اسـت 
یـا جفت خـود را (زمیـن و سـرمایه فیزیکـی و مالـی و...) را نیافته 
اسـت و یا از کیفیـت الزم(مهارت و دانش) کافی برای پیوسـتن به 
هـم قطـاران خود برخـوردار نبـوده اسـت. هرچند به طـور معمول 
سیاسـت های بـازار کار بـه سیاسـت هاي کان اقتصـادي مؤثر بر 
رشد اشتغال، سیاســـت هاي فعال بازار کار، سیاســت هاي تنظیم 
بـازار کار و سیاســـت هاي منفعل بازار کار تقسـیم می شـوند، اما 
دریـک طبقه بنـدی دیگـر می تـوان آنهـا را بـه سیاسـت های کـه 
مسـیر اتصـال پایـدار و پویـای عوامل تولیـد به یکدیگـر را فراهم 
می کنـد و سیاسـت هایی که به ارتقای کیفیـت عوامل تولید جهت 
امـکان حضور در بازار توجه دارد- تا امکان اتصال به سـایر عوامل 

سیاست های بازار کار در کشورهای آمریکای التین؛
مطالعه موردی آرژانتین، پرو و برزیل
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تولیـد را بدسـت آورند- تقسـیم بندی کـرد. بنابرایـن دولت ها در پی

مـوارد شکسـت مکانیزم بـازار در به پیوسـتن عوامل و تسـویه بازار 
کار، سیاسـت های کار عمومـی را در پیـش می گیرنـد. یارانه هـای 
اشـتغال نیـز به عنوان مشـوق اسـتخدام و حفـظ نیروی کار توسـط 
عامـل دیگر(کارفرمـا) در راسـتای ارتبـاط عوامل تولیـد با یکدیگر 
در  نظـر گرفته می شـوند. تامین مالی بنگاه های زود بازده و کسـب 
و کارهـای کوچـک نیز جلـوه دیگری از تـاش برای پیونـد عوامل 
تولیـد بیـکار به یکدیگر اسـت. خدمات بـازار کار نیـز قصد اتصال 
کارجویـان بـه کارفرمایـان را دارد. این امـر از طرق گسـترده اي از 
خدمات، شامل مشاوره شغلي، آشناسـازي با بازار کار، مشارکت در 
کاریابـي و رجـوع به دیگر تدابیر اسـتقرار مجدد همچـون آموزش، 
حاصـل مي گـردد. البته محیط حقوقی، سیاسـی، نهادهای رسـمی و 
غیـر رسـمی در تحقق ایـن دو امر نقش بسـزایی خواهند داشـت. 

مطالعه و بررسـی تجارب کشـورهای دیگر در طراحـی و اجرای چنین 
سیاسـت هایی از یـک سـو و تحلیـل شکسـت ها وپیروزی هـای ایـن 
سیاسـت ها از سـوی دیگر، غنیمت ارزشـمندی برای سیاسـت گذاران 
داخلی خواهد بود. شناسـایی راهکارها و طراحی سیاسـت های اشـتغال، 
کارآفرینـی و محـو فقر در ایـران همواره محل تامل اندیشـمندان بوده 
اسـت. در همین راسـتا مؤسسـه عالـی پژوهش تامین اجتماعـی برآن 
شـد تا مطالعـات درخـوری را در این عرصه صورت بنـدی کند.  نگاره 
حاضر تحفه همکاری موسسـه با پژوهشـگر ارجمند جناب آقای حسن 
یحیوی رازلیقی اسـت.  امید اسـت  در پرتو تالش های علمی و عملی 

جوانان روز گشـایش را رج بزنیم و به نظاره بنشـینیم.
شـایان ذکـر اسـت که دیدگاه هـای ارائـه شـده در این گـزارش لزوما 
بیانگر نظرات مؤسسـه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیست و مؤسسه 
در خصوص آثار ناشـی از کاربسـت پیشنهادات و مطالب درج شده در 

آن هیچ گونه مسـئولیتی ندارد.
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
تابستان 1396
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فصل اول: 
مبانی نظری و اجزای سیاست های بازار کار

مسـئله اشتغال و دستیابی افراد به شـغل مورد نظر از اساسی ترین 
نیازهـای یک فرد محسـوب می شـود. بیکاری بعنـوان یک پدیده 
مخـرب اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی مطرح بوده اسـت که رفع 
آن نیـز دغدغـه  اساسـی برنامه ریـزان شـده اسـت. در کشـور ما 
به دنبال رشـد بسـیار بـاالی جمعیـت در طول چند دهه گذشـته 
باالخـص در دهـه اول انقـاب، حجم بـاالی جمعیت جـوان  وارد 
اجتماع شـده اسـت کـه در حال حاضـر عمدتاً در سـنین فعالیت 
قرار گرفته و در طول دهه گذشـته با گسـترش پوشـش تحصیلی 
در کشـور بـه میزان زیادی زمـان ورود آنها به بـازار کار تا مقطع 

کنونـی به تاخیر افتاده اسـت.

از سـوی دیگـر وضعیت نامناسـب اقتصـادی طی دوران گذشـته و 
همچنین وجود مشـکالت ناشـی از جنگ و تحریم های اقتصادی و ... 
موجـب گردیـده تا همزمان با رشـد عرضه نیـروی کار برنامه ریزی 
جامـع و مدونی در خصوص رفع ریشـه ای مشـکل فقـر و بیکاری و 
ایجـاد اشـتغال مناسـب بـرای جوانان و اقشـار آسـیب پذیر صورت 
نگیـرد. از سـوی دیگـر در برنامه ریزی هـای کالن متاسـفانه بعلـت 
نبـود اسـتراتژی بلندمـدت، باعـث گردیده تـا اغلب سیاسـت های 
دولت شـکل مقطعـی بخـود گرفتـه و برنامه ریزی هـای کوتاه مدت 
بـر برنامه ریزی هـای بلندمـدت غالـب گـردد. این مسـئله در میان 

سیاست های بازار کار در کشورهای آمریکای التین؛
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دهک هـای پاییـن درآمـدی و یـا بـه طور کلـی اقشـار آسـیب پذیر و محـروم از 
اهمیـت و شـدت بیشـتری برخـوردار اسـت. بـا ایـن وصـف یکـی از مهمترین و 
ضروری تریـن زمینه هـای مورد سـوال، طراحـی نظامی از سیاسـت های بـازار کار 
اسـت کـه ضمـن اینکه هـدف رشـد اقتصـادی را دنبـال می کنـد بتوانـد کاهش 
بیـکاری و افزایـش کارایـی را بـرای ایـن اقشـار در بر داشـته باشـد. اما بـازارکار 
عرصـه بازیگـران متعـددي بـا گرایش ها، توانمندي هـا و اهداف مختلف اسـت به 
طـوری کـه تهییج تقاضـا و تجهیز عرضه نیـروی کار در این بـازار امری پیچیده و 
نیازمند بررسـی ها و اقدامات دقیق اسـت. ضمناً ایجاد اشـتغال مقوله ای فرابخشـی 
بوده و نیازمند هماهنگی و مشـارکت فعال دسـتگاه های اجرایـی مرتبط و نهادهای 
کارگری و کارفرمایی کشـور اسـت، تفاهم در سـطوح مدیریتی و سیاسـتگذاری و 
سـپس مشـارکت در اجـرا بـه عنوان پیـش نیاز پیـاده سـازی موفق یـک برنامه 

اجرایی شـناخته می شـود. 

در همیـن راسـتا در ادبیـات اقتصـاد بـازار کار، سیاسـت هاي مختلفـي بـه منظور 
دسـتیابی دولت هـا به اشـتغال در سـطح کوتاه مـدت و بلند مـدت در نظر گرفته 
مي شـود کـه بـا توجـه بـه گسـتردگي این سیاسـت ها، بـه طـور معمول آن هـا را 
بـه چهـار دسـته مختلـف سیاسـت هاي کالن اقتصـادي مؤثـر بر رشـد اشـتغال، 
سیاســـت هاي فعال بـازار کار، سیاســـت هاي تنظیم بازار کار و سیاســـت هاي 
منفعـل بـازار کار تقسـیم می کننـد. این سیاسـت ها معمـوالً بطور مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم بـه ایجـاد و بهبـود کارکـرد در بـازار کار توجـه دارد. اجرای هـر یک از 
مصادیـق ایـن سیاسـت از طریق تحقـق زمینه هـاي الزم بـراي ایجاد تعـادل بین 
عرضـه و تقاضـاي نیـروي کار موجبـات کاهـش نرخ بیـکاري را فراهم مـي آورد. 
سیاسـت هاي مربـوط بـه اصالح سـاز و کارهاي جسـتجوي شـغل که معمـوال از 
طریـق آژانس هـای خدمات اشـتغال ارائه می شـود، آموزش بیکاران، مشـوق هایی 
کـه بطور مسـتقیم و یـا از طریـق پرداخت یارانه بـه تحریک تقاضای نیـروی کار 
منجـر می شـوند و اقدامـات خـاص بـرای گروه هـای کـم مزیـت در بـازار کارـ  

جوانـان، زنـان و معلـوالنـ  از جملـه این گونه سیاسـت ها هسـتند. 

مع الوصـف بـه نظر می رسـد یکـی از مهمترین اقدامات سیاسـتی کشـور طراحی 
سیاسـت های بـازار کار اسـت کـه ایـن خـود زمانـی به درسـتی صـورت خواهد 
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پذیرفـت که مطالعـات عمیق و دقیـق پیرامون تجربیات موفـق جهانی و تلخیص 
نـکات مهـم بـه منظـور الهـام و بومی سـازی آنها صـورت پذیرفته باشـد. بـا این 
توضیـح مطالعـه حاضـر در تـالش خواهـد بـود تجربیـات چندین کشـور منطقه 
آمریـکای التیـن شـامل آرژانتیـن، پـرو و برزیل پیرامـون موضوع بحـث را مورد 
ارزیابـی و بررسـی قـرار دهد تـا بنیان هایی را بـرای طرح ریزی سیاسـت های بازار 
کار ایجـاد کنـد. شـایان توجـه اسـت که این کشـورها و بـه طور کلی کشـورهای 
آمریـکای التیـن تجربیات و برنامه هـای پی درپی برای ارتقاء بازار کار و دسترسـی 
بـه فرصت هـای اقتصـادی بـرای اقشـار محـروم و آسـیب پذیر را پشـت سـر 

گذاشـته اند.

  1-1-  شناسایی انواع سیاست های بازار کار 

بـه طـور سـنتي، سیاسـت هاي بـازار کار به سیاسـت های فعال، منفعـل و تنظیمی 
طبقه بنـدي مي شـوند. سیاسـت هاي تنظیمی جنبه هایـی نظیر سـاعت کار، حداقل 
دسـتمزد، سـهم هزینه هـای تامیـن اجتماعـی و از ایـن قبیـل را شـامل می شـود. 
سیاسـت هاي منفعل بـازار کارPLMPs( 1( به منظور فراهم سـازي درآمد جایگزین 
در طـول دوران بیکاري طراحی می شـوند. در مقابل، سیاسـت های فعـال بازار کار2 
)ALMPs( کاهـش بیـکاري را از طریـق مـوارد زیـر هـدف قـرار می دهنـد: )الف( 
ایجـاد ارتبـاط و تطابـق میـان وضعیـت و ویژگی هـای افـراد در جسـتجوی کار با 
موقعیت های شـغلی از طریق خدمات مشـارکتی کاریابي مسـتقیم یا فراهم سـازي 
اطالعـات؛ )ب( ارتقـاء و سازگارسـازي مهارت هـاي کارجویـان کنونـي بـه جهت 
بهبـود اسـتخدام پذیـري آنـان؛ )ج( بهبـود انگیزش هاي افـراد یا صنایـع در تقبل 
مشـاغل مشـخص یا اسـتخدام دسـته هاي مشـخص کارگران؛ )د( ایجاد اشـتغال، 
چـه به شـکل اشـتغال بخش عمومي و یـا چه با فراهـم آوردن یارانـه براي تهییج 
اشـتغال در بخـش خصوصـي.  از لحـاظ تاریخـي، سیاسـت های فعال بـازار کار به 
دنبـال کاهـش بیـکاري بـه وسـیله ایـن ابزارهـا بوده انـد، اما ایـن سیاسـت ها در 
سـال هاي اخیـر طیـف گسـترده اي از اهـداف اجتماعـي و اشـتغال را نیز پوشـش 
داده اسـت. بـه تبـع، در حالي که ذینفعان سیاسـت های منفعل عمومـا افراد بیکار 
1-Passive Labour Market Policy
2- Active Labour Market Policy
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مي باشـند، ایـن سیاسـت ها در اغلب موارد متوجه افـراد بیکار اسـت، اما مي توانند 
اشـتغال ناقـص - شـاغلي کـه درحال جسـتجوي شـغل بهتر اسـت یا جوانـان در 
حـال گـذار از مدرسـه بـه کار- را نیز هدف قرار دهنـد. در طول زمـان و به مرور 
اختـالف بیـن برنامه هـاي فعـال و برنامه هـاي منفعـل، جزئي تـر شـده اسـت. اما 
آنچـه کـه با هـدف این مطالعه در ارتباط تنگاتنگ اسـت، سیاسـت هایی هسـتند 
کـه بتواننـد افزایش اشـتغال در میـان گروه های کـم درآمدتر و یا آسـیب پذیرتر 
جامعـه را پوشـش دهنـد. از ایـن منظر به نظر می رسـد سیاسـت های فعـال بازار 
کار بیشـتر بـا ایـن هـدف همراهـی و هماهنگـی دارند. چـرا که این سیاسـت ها با 
هـدف افزایـش اشـتغال و کاهش بیـکاری، ایجاد و بهبـود درآمد بـرای خانوارها و 
بـه ویـژه خانوارهـای فقیر، موجـب ارتقاء وضعیت اقتصـادی و اجتماعـی خانوارها 
شـده و هدف هـای توزیعـی نیـز را دنبـال می کنـد. اما بـرای درک بهتـر کانال ها، 
اهـداف و تاثیـرات ایـن سیاسـت ها و نیز فهـم عمیق تر اثرگـذاری آن بـر اهداف 
پیش روی سـازمان مورد اسـتفاده کننده از این مطالعه، ابتدا به انواع سیاسـت های 
فعـال بـازار کار و سـپس تاثیـرات آن بر شـاخص های کلیدی مـورد نظر خواهیم 

پرداخت:

  الف) انواع سیاست های فعال بازار کار

آمـوزش: یکـی از مهمتریـن انـواع سیاسـت های فعـال بـازار را آموزش تشـکیل 
می دهـد، بـه طـوری کـه بخش قابـل توجـه ای از حجـم فعالیت ها و حجـم منابع 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن سیاسـت دارای آمـوزش در حیـن کار و 
آموزش بیکاران، افراد در جسـتجوی کار و یا شـاغلین آینده)نوجوانان آسـیب پذیر 
و ...( می باشـد. ایـن سیاسـت در تـالش اسـت تـا با آمـوزش مهارت هـای پایه و 
مهارت هـای تخصصـی، آمـوزش فنـی و حرفـه ای و ایجـاد زمینه آمـوزش ضمن 
خدمـت، کارآمـوزی و کارورزی، اسـتخدام پذیری نیـروی کار را ارتقـاء دهـد. 
آمـوزش نیـروي کار نماینگـر یـک مولفه مهم از اسـتراتژي هاي سیاسـتي اسـت 
کـه قصـد بهبـود اشـتغال پذیري افـراد و در نتیجـه ارتقاء مسـیر حرفـه اي آینده 
ایشـان )مثـل عایـدات باالتر یا کار با کیفیـت بهبود یافته( به همراه اثرات سـرریز 
تجمیعـی مثبت )مثل بهـره وري افزایش یافتـه( دارد. این برنامه هـا اغلب آموزش 
گروه هـاي مشـخصي از افـراد در بـازار کار را مـورد هـدف قرار مي دهد – شـامل 
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کارگـران جوان، زنان مسـن تر. در کشـورهاي OECD ، یک تفـاوت بین آموزش در 
حیـن کار و آمـوزش بیـرون کار قائل هسـتند؛ معمـوال دومي افراد بیـکار را هدف 
قـرار داده اسـت، امـا مي توانـد براي شـاغلین نیز اسـتفاده شـود. در این کشـورها 
آمـوزش اصلی تریـن ردیـف در مخـارج سیاسـت های فعال بـازار کار را تشـکیل 
می دهـد. در کشـورهای نوظهـور و در حال توسـعه نیز آموزش بیانگـر عمده انواع 
فعالیت هـا می باشـد، کـه عمومـاً با سـایر دخالت هـا در بـازار کار همراه می شـود 
)مثـال به عنوان بخشـی از یک اسـتراتژی وسـیع یا درون یک برنامـه کار عمومی( 
و می توانـد شـامل برخـی از انـواع حمایت های درآمدی نیز باشـد. بعـالوه در این 
کشـورها آمـوزش اغلب نسـبتاً کوتـاه مدت  و بـه منظور کسـب مهارت های پایه 

شـده اند. متمرکز 

کار عمومـی: هـدف اصلـی برنامه هـای کار عمومـی جبـران کاسـتی های ایجـاد 
اشـتغال توسـط بخـش خصوصی می باشـد. همچنین شـغل های ایجاد شـده قصد 
تکمیـل مـوارد موجود را دارند، و به عنوان یـک قاعده کلی، برنامه های کار عمومی 
بخشـی از پروژه هـای عمومـی یـا عمومی-خصوصی بـا منافع خاص بـرای جامعه 
می باشـند. در کشـورهای سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی )OECD( هدف این 
برنامه هـا کمـک بـه افراد بیـکار در جهـت در ارتباط مانـدن با بازار کار می باشـد 
و ایـن موضـوع در طول دوره های بازسـازی اقتصادی، از اهمیت ویـژه ای برخوردار 
اسـت )مثـال بـا فعال نگه داشـتن کارگران بـه امید اسـتخدام مجدد(. بـا این حال 
در دهه هـای اخیـر بـه طـور چشـم گیری از نقش برنامه هـای کار عمومـی در این 
کشـورها بعد از اسـتفاده گسـترده در طول دهه های 1970 و 1980، کاسـته شـده 
اسـت. در کشـورهای نوظهور و در حال توسـعه برنامه های کار عمومی بیشـتر به 
عنـوان راه کارهـای کاهش فقر و افزایش توسـعه اجتماعی در نظر گرفته می شـود، 
امـا آنـان دارای اهداف دیگری - شـامل فراهم سـازی یک منبـع حمایت اجتماعی 
بـرای مردمـی که تحت پوشـش طرح های کمکی یـا حمایت درآمـدی )به عنوان 
بیمـه ای در برابـر شـوک های اقتصادی( قـرار نگرفته اند هسـتند. - تفـاوت دیگر 
نسـبت به کشـورهای توسعه یافته این اسـت که در کشـورهای نوظهور و در حال 
توسـعه مشـاغل عمومی اغلـب به عنـوان برنامه هـای کار اجباری اجرا می شـوند، 
کـه بدیـن معناسـت که ابتـدا از طریق مشـاغل اجباری فـرد را در ارتباط بـا بازار 
کار نـگاه دارنـد و مهارت هـای پایـه و شـاید تخصصـی را بـه ایشـان بیاموزنـد تا 
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در مراحـل بعـدی آنهـا همـراه با سـایر برنامه هـا )به ویـژه برنامه های آموزشـی( 
بـه مشـاغل بـدون یارانـه بازگردنـد. در طـول 15-10 سـال اخیر، تعـداد زیادی 
برنامه هـای کار عمومـی در ایـن کشـورها به قصد مسـاعدت اقشـار آسـیب پذیر 

.)2013 ,.Subbarao et al( اجرا گردیـده اسـت

یارانه هـای اشـتغال: این برنامه ها شـامل تمامـی ابتکاراتی که قصد فراهـم آوردن 
انگیـزه اسـتخدام یا نگهـداری مشـاغل را با کاهش هزینه هـای نیـروی کار دارند، 
می شـود. در طـرف تقاضـا )یعنـی یارانه هایـی کـه به سـمت کارفرمایـان هدایت 
می شـود(، انتظـار مـی رود که این اقدامـات کارفرمایـان را برای اسـتخدام یا حفظ 
یـک گـروه خاص )مثال افـرادی که برای مدت طوالنی بیکار هسـتند یـا کارگران 
جـوان( کـه یارانـه بـه آنهـا پرداخـت می گردد، تشـویق نمایـد. در طـرف عرضه 
)یعنـی سـمت کارگران( اینها اعضای گروه هـدف را به ورود مجدد بـه بازار کار با 
کاهش دسـتمزد احتیاطی آنان، تشـویق می نماید. در کشورهای سازمان همکاری و 
توسـعه اقتصادی یارانه های اشـتغال اصوالً به جهت فراهم سـازی حمایت در دوره 
محـدود بـرای گروه هـای آسـیب پذیر کـه بـا چالش های خاصـی رو برو هسـتند، 
طراحـی شـده اند و اسـتفاده از آنها در طـول دوره های کمبود تقاضای کار تشـدید 
می گـردد. در کشـورهای نوظهـور و در حـال توسـعه ایـن یارانه هـا با نیـت بهبود 
اشـتغال کارگرانـی کـه از مشـکالت مزمـن رنـج می برنـد )مثال زنان سرپرسـت 
خانـوار، اعضـای خانوارهـای کـم درآمـد، جوانان بیـکار و ترک تحصیل کـردگان( 
بـه کار گرفتـه می شـوند و بنابرایـن کمتر در طـول رکودهـای اقتصادی اسـتفاده 
می گردنـد. در واقـع یارانه های اشـتغال در کشـورهای نوظهور و در حال توسـعه ) 
بـه ویـژه در منطقه کشـورهای امریـکای التین( عمومـاً قصد دارنـد کارفرمایان را 
 1)CCT(به اسـتخدام شـرکت کنندگان برنامه هـای پرداخت هـای انتقالی مشـروط

کنند. تشویق 

خوداشـتغالي و ایجـاد بنـگاه خـرد: ایـن تدابیـر قصد فراهـم سـازي دو حمایت 
مالـي و لجسـتیک بـراي بیـکاران یـا افـراد غیرفعالي کـه مایل به شـروع فعالیت 
اقتصـادي هسـتند - چـه خوداشـتغالي و چه به عنـوان بنـگاه خـرد- را دارند. در 
کشـورهاي سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی این سیاسـت ها بیشـتر متمرکز 

1- Conditional Cash Transfer
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بـر افـراد جـوان و با مهـارت بـاال دارد، زیرا مشـاهدات تجربي نشـان داده اسـت 
کـه ایـن گونـه از مداخـالت زمانـي موثرند کـه بیـکاران آمـاده بـه کار را هدف 
قـرار دهنـد )Martin, 2000(. ایـن سیاسـت ها در کشـورهاي نوظهـور و در حـال 
توسـعه نقش موثري در ترویج اشـتغال زایي هم در اقتصاد رسـمي و هم در اقتصاد 
غیررسـمي بـازي مي کننـد، که این بدین معناسـت که کشـورهایی کـه می توانند 
از ایـن نـوع برنامه هـای منتفع شـوند گـروه وسـیع تر از کشـورهاي OECD را دارا 
مي باشـند. تفـاوت دیگـر مربـوط بـه درجـه همگرایي خدمـات فراهم شـده براي 
شـرکت کننـدگان برنامه مي باشـد، که هنـوز از موانع قابل مالحظه اي در اشـتغال 
کامـل در کشـورهاي نوظهور و در حال توسـعه رنج مي برند- بـه ویژه محدودیت 

دسترسـي بـه اعتبار در بخش غیررسـمي.

خدمـات بـازار کار: خدمـات بـازار کار قصد اتصـال کارجویان بـه کارفرمایان را 
دارد. این امر از طرق گسـترده اي از خدمات، شـامل مشـاوره شـغلي، آشناسازي با 
بـازار کار، مشـارکت در کاریابـي و رجوع بـه دیگر تدابیر اسـتقرار مجدد همچون 
آمـوزش، حاصـل مي گـردد. ایـن خدمـات مي تواننـد از طریـق واحـد خدمـات 
اشـتغال عمومـی )PES(1 کشـور - هـم چنیـن تدابیر بخش عمومي یا با مشـارکت 
فعـاالن خصوصـي- مرتباً با انواع دیگر سیاسـت های فعال بـازار کار)مثال آموزش، 
کارهاي عمومي( نیز در ارتباط باشـد. براسـاس کنوانسـیون خدمات اشـتغال سال 
1948 )شـماره 88(، واحـد خدمـات اشـتغال عمومـی یـک واحد دولتی اسـت که 
عمدتـاً جزئـی از وزارت کار اسـت کـه متمرکز بـر برنامه هـا و فعالیت های متنوع 
ارتقـاء اشـتغال و حفاظـت از کارگـران شـاغل در طـول دوره گذار و یـا اصالحات 
اقتصـادی اسـت )سـازمان جهانـی کار، 2009(. برای دسـتیابی به ایـن اهداف نیز 

واحـد خدمات اشـتغال عمومـی ابزارهای فعالیتی شـامل موارد زیـر دارند:

فراهم سازی اطالعات بازار کار. 1

کمک هایی در زمینه جستجوی کار و خدمات شغل یابی. 2

خدمات مشاوره ای در طول دوره بیکاری. 3

مدیریت برنامه های بازار کار. 4

1- Public Employment Service
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اداره مزایای بیکاری. 5

معموالً واحد خدمات اشـتغال در کشـورهای مختلف دارای عملکرد نسبتاً یکسانی 
هسـتند و تنهـا موضـوع مورد بحـث در این رابطـه در نظر گرفتـن واحد خدمات 
اشـتغال بـه عنـوان یک نهـاد یا جزئـی از سیاسـت های فعال بـازار کار اسـت. در 
تعریـف دوم، سـه مورد اول از ابزارهای اشـاره شـده فارق از اینکـه در این واحدها 
صـورت پذیرنـد و یـا در هر جزئی از سیاسـت های فعـال بازار کار، می بایسـتی در 
نظـر گرفتـه شـوند. اما بـا در نظـر گرفتن تعریـف نخسـت، دو مـورد آخر یعنی 
مدیریـت برنامه هـای بازار کار و  اداره مزایای بیکاری از اهمیت بیشـتری برخوردار 
خواهنـد شـد. امـا بـا توجـه بـه تعریـف ارائه شـده توسـط سـازمان جهانـی کار، 
تعریـف نخسـت یعنی خدمـات اشـتغال عمومی به عنـوان یک نهـاد عمومی که 
سیاسـت های فعـال و منفعـل را پذیرایـی و اداره می کنـد، در نظر گرفته می شـود.

در کشـورهاي OECD ، واحـد خدمـات اشـتغال عمومـی و خدمـات بـازار کار در 
مرکزیـت تکمیـل و موثرسـازي تدابیـر سیاسـت های فعال بـازار کار قـرار دارند. 
عمومـا در کشـورهاي نوظهـور و در حـال توسـعه، نقـش واحـد خدمات اشـتغال 
عمومـی و خدمـات بـازار کار  محدودتـر اسـت- و منابع عمومي نسـبتاً به ندرت 
بـه آنهـا اختصـاص مي یابـد. با ایـن اوصـاف، تالش هاي موجـود در این کشـورها 
اغلـب بـر افزایـش اشـتغال پذیري و پـرورش آمادگي بـه کار، با نـگاه حمایتي به 
دوران گـذار از تحصیـل بـه اشـتغال متمرکز شـده اسـت. هر چند با وجـود تعدد 
اصالحاتـی کـه در ایـن کشـورها اتخـاذ شـده اند )بـه ویـژه کشـورهاي آمریکاي 
التیـن(، آنـان بـه نسـبت کشـورهاي OECD کـه چارچوب هـاي نهـادي جدید را 
ایجـاد کرده انـد یا سیاسـت هاي فعـال را با سیاسـت هاي منفعل مرتبـط نموده اند، 
بیشـتر بر تقویـت و بهبود کارایـي خدمات فراهم شـده بازار کار متمرکز شـده اند 

)بـه عنـوان مثال بـا معرفـي فناوري هـاي نوین(.

 ب) اثرات سیاست های فعال بازار کار

مبانـی نظـری و نتایـج تجربی حاصـل از مطالعـه اثرات سیاسـت های فعـال بازار 
کار نشـان از چندیـن تاثیر مهم آنها در شـاخص های کلیدی اقتصـادی و اجتماعی 

دارنـد. مهمتریـن این آثـار از قرار زیر هسـتند:
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افزایـش اشـتغال: اولین نقش سیاسـت های فعال بازار کار کاهش عـدم تعادل ها و 
بیکاری و افزایش سـطح اشـتغال اسـت. در یک بازار کار کاماًل رقابتی وجود افراد 
جویـای کار مسـتقالً همراه با خلق اشـتغال باعث گسـترش و توسـعه و تخصیص 
اشـتغال باعـث افزایـش بهـره وری در اقتصـاد خواهند شـد. امـا در واقعیت چنین 
مکانیـزم خودتنظیمـی همراه با برخی مشـکالت و موانع اسـت. به عنـوان مثال در 
یک زمان معین ممکن اسـت تعداد کافی شـغل در بازار کار وجود نداشـته باشـد 
و یـا موقعیتهای شـغلی ایجاد شـده در بخش هایی از اقتصاد باشـند کـه نیروی کار 
مناسـب آن موجود نباشـد. عالوه براین ممکن اسـت کارفرمایان به دنبال افرادی 
بـا مهارت هـا و توانایی هـای خاص و جدیدی باشـند که هم اکنون موجود نباشـند. 
ضمنـاً ممکـن اسـت کارگـران و کارفرمایـان اطالعـات کافـی و الزم بـرای ایجاد 
مکانیـزم خودتنظیم بـازار کار کامال رقابتی را در اختیار نداشـته باشـند. در مواجه 
بـا ایـن موانـع، سیاسـت های فعـال بـازار کار می توانند سـطح اشـتغال را از طرق: 
الـف( خلـق مسـتقیم یا غیرمسـتقیم شـغل؛ب( کمک به افـراد برای یافتن شـغل 
مـورد نظر و متناسـب بـا مهارت ها و توانایی هایشـان و ضمناً متناسـب با تقاضای 
موجـود در بـازار؛ ج( ارتقـاء سـطح مهارت های افـراد به منظور پاسـخ به تقاضای 

بـازار، افزایش دهند.

بهبـود برابري: سیاسـت های فعال بـازار کار مي تواننـد از طریق هدف قـرار دادن 
گروه هـاي محـروم که با موانـع خاصي در بازار کار رو به رو هسـتند- افراد طبقات 
کـم درآمـد، نبـود مهارت هـاي پایـه و غیـره- برابـري را بهبـود بخشـند. در این 
شـرایط سیاسـت های فعال بازار کار ممکن اسـت با روش هاي زیر اشـتغال پذیري 
گروه هـاي محـروم را بهبـود ببخشـد: الـف( انگیزه هاي فعـال باقي مانـدن نیروي 
کار )مثـال یارانـه اشـتغال بـراي برخـي گروه هـاي کارگـري(؛ ب( ابزارهایـي براي 
ایـن کارگـران برای غلبه بر کاسـتی های مهارتي و سـایر چالش ها )مثـال دوره هاي 
آموزشـي مفـروض بـراي گروه هـاي خـاص همچـون افـراد کم مهـارت(؛ یـا ج( 
انگیـزش بنگاه هـا بـه جهـت اسـتخدام این گروه هـاي آسـیب پذیر، کـه در نتیجه 
سیاسـت های فعال بـازار کار مي توانند داراي اثر بازتوزیعي مهمي باشـند. همچنین 
ایـن برنامه هـا در کشـورهایي که بـا تمایـزات حـاد در ویژگي هاي فـردي افراد و 
فرصت هـاي اشـتغال در گروه هـاي متفـاوت اجتماعـي به لحاظ سـني، جنسـیتي، 
قومیتـي و اجتمـاع محلـي رو بـه رو هسـتند، بیشـترین اهمیـت را دارد. در ایـن 
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شـرایط بـا درنظر گرفتن توان بالقوه سیاسـت های فعـال بـازار کار در اثرگذاري بر 
گروه هـاي خـاص، هدفگیـري سـختگیرانه مي توانـد از لحاظ اقتصـادي و اجتماعي 
تعدیـل شـود، اگرچـه ممکن اسـت اثـرات تجمعـي سیاسـت های فعال بـازار کار 
پاییـن باشـند)Escudero, 2015(. نکتـه مهـم ایـن اسـت که گرچه سیاسـت های 
فعـال بـازار کار کـه بـر گروه هاي حاشـیه اي متمرکـز شـده اند مي تواننـد به طور 
خـاص موثر باشـند، ریسـک هایي مرتبط با این سیاسـت ها نیـز وجـود دارد. براي 
مثـال مزایـاي گروه هاي خاص ممکن اسـت با اثرات جانشـیني و جایگزیني همراه 
باشـد. عـالوه بـر این، در نبـود اجزاء خاص با هـدف افزایش اشـتغال پذیري )مثال 
آمـوزش(، ایـن سیاسـت ها مي تواننـد اثرات زیـان بار ناشـي از بدنامـِی اجتماعی1 
.)2004 ,.Hujer et al( و یـا قفل شـدگی2 بر گروه هـاي آسـیب پذیر داشـته باشـد

کاهـش فقـر: از اواسـط دهـه 1980 بـه طـور فزاینده اشـتغال به عنـوان محرک 
بنیادیـن در کاهـش فقـر شـناخته مي شـود )Todaro, 1989(. در نتیجـه اقدامات 
سیاسـتي کـه در راسـتاي ایـن هـدف بـه کار مي روند نیـز اهمیت ویـژه ای یافت. 
عـالوه بـر این، بـا افزایش سـرمایه انسـاني از طریـق تجمیع مهارت هـا، همچنین 
سیاسـت های فعال بـازار کار مي توانند پتانسـل درآمدهای اکتسـابی در طول عمر 
را بـه همـراه اثرات مثبت بین نسـلي محتمل، افزایش دهند. براي مثـال درآمد به 
دسـت آمـده از ثبت نـام در برنامـه کارهای عمومـي به کاهش سـریع فقر کمک 
مي کنـد، در حالـي کـه در همیـن زمان بهبـود زیرسـاخت هایي که توسـط برنامه 

تامیـن مالي شـده اسـت، بـه باال بـردن شـرایط زندگي کمـک مي کند.

در هر دو گروه کشـورهاي OECD و نوظهور و در حال توسـعه، سیاسـت های فعال 
بـازار کار در کنـار مزایـاي بیکاري اجرا مي گردند و شـواهد نشـان داده اسـت که 
در واقـع تکمیـل کنندگي بین این ابزارهاي سیاسـتي پتانسـیل کاهش فقـر را دارد 
)Martin, 2015(. تاثیـر بـر فقر در کشـورهاي نوظهور و در حال توسـعه مي توانند 
قوي تـر باشـد زیـرا که عملکـرد کاهش فقر سیاسـت های فعـال بـازار کار عموما 
متوجـه بخـش آسـیب پذیرتر جمعیت مي باشـند )مثـال کارگران فقیر شـاغل در 

1- Stigma Effect
2- Lock-in
در ایـن موقعیـت، افـراد بـه علت وابسـته شـدن به ایـن پرداخت ها و یا احسـاس بی نیـازی به کار کردن ناشـی 

از ایـن پرداخت هـا و کمک هـا، انگیـزه الزم بـرای خـروج از برنامه و ورود بـه بازار کار را از دسـت بدهند
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اقتصـاد غیررسـمي(. عـالوه بر ایـن، معمـوال در این کشـورها کاهش فقـر یکي از 
اهـداف مدنظـر سیاسـت ها، بـه ویـژه در برنامه هـاي کار اجبـاري و پرداخت های 

انتقالی مشـروط مي باشد.

نکتـه مهـم اینکـه ایـن تدابیر ممکن اسـت اثـرات غیـر برنامه ریزی شـده مثبتی 
نیـز داشـته باشـند. اوال، مي توانند از طریق بهبـود مصرف، تقاضـا را افزایش دهند 
)مثـال برنامه هـاي کار عمومـي در زمـان رکود( و یـا به عنوان مثال اثرات سـرریز 
مثبـت دیگـر از طریـق مثل فراهم سـازي زیرسـاخت هاي عمومـي را ایجاد کنند. 
دوماً، مي توانند داراي اثرات سـرریز مثبت بر افزایش اشـتغال داشـته باشند )یعني 
افرادي که توسـط شـرکت کننـدگان برنامه هاي خود اشـتغالي و ایجـاد بنگاه هاي 
خرد، اسـتخدام شـده اند(. سـوماً، سیاسـت های فعال بازار کار مي توانند بر سـاختار 
دسـتمزد تاثیـر داشـته باشـند. چهارمـاً، سیاسـت های فعـال بـازار کار بـا ارتقـاء 
مهارت هـا مي تواننـد اثـرات مثبتي بر بهره وري داشـته باشـند، چـه از طریق تاثیر 
مسـتقیم بـر شـرکت کنندگان ایـن برنامه ها و چـه از طریق اثـرات خارجي مثبت. 
در نهایـت، سیاسـت های فعـال بـازار کار مي تواننـد عرضـه حداقل سـطح عرضه 
نیـروي کار را بـا فراهم سـازي انگیزه هایي براي گروه هاي مشـخص به جهت فعال 

باقـي ماندن یا پیوسـتن بـه نیـروي کار، تضمین نماید.

افزایـش تحـرک اشـتغال و کیفیـت کار: پیشـرفت های فنـاوری و تجـارت 
بین المللـی و گسـترش بازارهـای مالـی بیـش از پیـش اهمیـت و نقش مهـارت و 
دانـش را در بـازار کار افزایش داده اسـت. حتی این پیشـرفت ها باعث شـده اند تا 
برخی شـغل ها از بین رفته و انواع دیگری از اشـتغال با سـطوح باالتری از مهارت 
و دانـش، جایگزیـن آنهـا شـوند. این تحوالت به ظهور اشـکال جدیدی از اشـتغال 
منجر شـده اسـت، کـه آنها را می توان بـا الگوها، ترتیبات و محـل کار غیرمتعارف 
تعریـف نمـود )سـازمان جهانـی کار، 2015(. در ایـن میـان ادبیـات نظـری غنی 
پیرامون اینکه چنین تغییرات سـاختاری در سـطح فناوری چگونه موجب شـکاف 
در سـطوح درآمـد میـان کارگـران با تخصـص بـاال و کارگران بـا تخصص پایین 
شـده اسـت)عجم اقلو و آتـور1، 2011(. بـا ایـن حال برخـی دیگر نیز اعتقـاد دارند 
کـه ایـن تغییـرات سـاختاری می تـوان تدریجـاً موجـب از میـان رفتن شـغل ها و 

1- Acemuglo and Artur
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تولیـدات دارای درآمـد انـدک و ظهـور شـغل های بـا درآمد بـاال شود)اسـترر و 
.)2009 همکاران1، 

از ایـن منظـر و بـا توجـه بـه نگرانی هـا و امیدها نسـبت بـه تغییرات سـاختاری، 
سیاسـت های فعـال بـازار کار می توانـد کمک های شـایانی بـه ارتقـاء نتایج مثبت 
تغییرات سـاختاری از شـغل های بخش های در حال افول به شـغل های بخشـهای 
در حـال ظهـور کنـد. بـرای اینکـه نوآوری هـای فناورانـه بتوانـد موجـب افزایش 
فرصتهـای شـغلی شـود، می بایسـتی سیاسـت هایی اتخـاذ شـوند تـا نیـروی کار 
مهارت هـای الزم بـرای بهره بـرداری از ایـن نوآوری ها را داشـته باشـد. به عنوان 
مثـال، برنامه هـای آموزشـی و کمک هـای جسـتجوی کاربـه افـراد ایـن توانایی را 
خواهـد داد کـه ضمن مهارت افزایی، امکان یافتن شـغل متناسـب با شـرایط خود 

و نیازهـای بازار کار را داشـته باشـد.

بـه طـور کلـی سیاسـت های اشـتغال و بـازار کار را می توان بـه دو عنـوان فعال و 
منفعـل تقسـیم بنـدی کـرد. ازایـن منظر و بـا توجه بـه محتـوا، سـاختار، رویکرد 
و اهـداف ایـن دو نـوع برنامـه، سیاسـت های فعـال بـازار کار می تواننـد به خوبی 
گروه هـای آسـیب پذیر، فقـرا، جوانـان جویـای کار، کسـب وکارهـای کوچـک و 
متوسـط را مـورد هـدف قـرار دهد. سیاسـت های فعـال بـازار کار می تواننـد ابزار 
سیاسـتی قدرتمند با پتانسـیلی هم در سـطح فردی و هم در سـطح ملی می باشـد. 
سیاسـت های فعـال بازار کار در سـطح فـردی ظرفیت فراهم سـازی فرصت های 
جدیـد شـغلی، فعال نگه داشـتن مـردم در بـازار کار و بـاال بردن اشـتغال پذیری 
را دارنـد، بـه این وسـیله نـه اینکه صرفاً عملکرد شـرکت کنندگان بـازار کار را به 
طریقی قابل توجه بهبود می بخشـد، بلکه شـرایط زندگی آنان و خانواده هایشـان را 
نیز بهبود می بخشـد. در سـطح ملی، مجموعه ای جامع از سیاسـت های فعال بازار 

کار می توانـد در کاهـش فقـر و بهبود برابری همراهی نمایـد و همچنین جابه جایی 
اشـتغال و کیفیت شـغل را باال ببرید و درنتیجه پتانسـیل اقتصادی را باالتر می برد. 
بـا ایـن وصف در بخش های آتی به بررسـی سیاسـت های بازار کار در کشـورهای 

1-Stehrer et al

  جمع بندی و نتیجه گیری 



18

آمریکای التین )شـامل کشـورهای برزیل، آرژانتیـن، اکوادور، اروگوئه، پرو، شـیلی 
و کلمبیا که اطالعات تفضیلی آنها در دسـترس اسـت( با تمرکز بر سیاسـت های 

فعال بازار کار پرداخته می شود. 
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فصل دوم: 
سیاست های بازار کار در کشورهای آمریکای التین

1-2 تاریخچـه و تحـوالت سیاسـت های بازار کار 

در آمریکـای التیـن:

در حالـی کـه سیاسـت های فعـال بـازار کار بـرای چندیـن دهه در 
کشـورهای سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی سـتون مرکزی 
سیاسـت سـازی بازار کار بـوده اسـت، اخیرا در کشـورهای نوظهور 
و در حـال توسـعه توجه هـا را بـه خـود جلـب نموده انـد. در مـورد 
کشـورهای آمریـکای التین سیاسـت های فعـال بـازار کار صرفا در 
سـال های اخیـر اهمیـت یافته انـد. در کشـورهای برزیـل، آرژانتین، 
اکـوادور، اروگوئه، پرو، شـیلی و کلمبیـا، از دهـه 1990 تاکنون 189 
برنامـه معرفـی شـده اند که قسـمت عمـده ای از آنها هنـوز در حال 
اجـرا می باشـند. در واقـع هزینه عمومی بـر روی ایـن مداخالت در 
کشـورهایی کـه اطالعات آنهـا دردسـترس بوده  انـد، افزایش یافته 
اسـت و اغلـب از مخـارج عمومی بر سـایر انواع سیاسـت های بازار 
کار پیشـی گرفته انـد. در کشـورهای آمریـکای التیـن بـا گذشـت 
زمـان تعداد سیاسـت هاي بازار کاري که در هر سـال اجرا شـده  اند، 
افزایـش یافته اسـت. به عنوان مثـال، در کشـورهاي مذکور تا پیش 
از شـروع دهه 1990 فقط 6 سیاسـت اجرا شـده است. در مقابل، در 
دهه 1990، 24 سیاسـت، در دهه2000، 111 سیاسـت و از 2010 
تـا 2015، 45 سیاسـت اجرا شده اند)سـازمان جهانـی کار، 2016(.

سیاست های بازار کار در کشورهای آمریکای التین؛
مطالعه موردی آرژانتین، پرو و برزیل
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یکـی از اصلـی تریـن یافته های بررسـی ها این اسـت کـه درکشـورهای آمریکای 
التیـن کـه اطالعـات تفضیلـی آنهـا در دسـترس اسـت، سیاسـت های آموزشـی 
محبوب تریـن شـکل سیاسـت های فعـال بـازار کار بـوده اسـت. عمـده مخـارج 
سیاسـت های فعـال بـازار کار در کشـورهای ایـن منطقـه متمرکـز بـر آمـوزش 
بـوده انـد )مثـال 87 درصـد از مخـارج عمومـی سیاسـت های فعـال بـازار کار در 
کلمبیـا و اکـوادور( و 44 درصـد از کل سیاسـت های فعـال بـازار کار اجـرا شـده 
یـا سیاسـت های آموزشـی بوده انـد یا سیاسـت هایی بـا مولفه های آمـوزش. یافته 
جالـب توجـه دیگر این که سیاسـت هایی که هدفشـان خوداشـتغالی و ایجاد بنگاه 
خرد اسـت، با 28 درصد از کل سیاسـت های فعال بازار کار پیاده سـازی شـده که 
شـامل مولفه هـای خوداشـتغالی و ایجـاد بنگاه خرد هسـتند، نیز محبـوب بوده  اند، 
امـا نـه به انـدازه سیاسـت های آموزشـی. در نهایت، عمـده مداخـالت در منطقه، 
جوانـان )24 درصـد( را هـدف گرفته انـد و پس از آن سیاسـت های بیـکاری )19 
درصـد( و گروه هـای آسـیب پذیر  )15 درصد( قـرار دارند)جدول و نمودار شـماره 
1(. البتـه بـرای درک صحیح تـر و ایجـاد تصویری روشـن تر از سیاسـت های بازار 
کار در منطقـه، ویژگی هـای اساسـی ایـن سیاسـت ها در منطقـه، بـه شـرح زیـر 

می شوند: فهرسـت 

سیاسـت های آموزشـی مشـهورترین فـرم سیاسـت های بـازار کار در کشـورهای 
منطقه می باشـند )44 درصد از کل( پس از آن سیاسـت های خوداشـتغالی و ایجاد 
بنگاه هـای خـرد )28درصـد(، خدمـات بـازار کار )12درصـد(، کارهـای عمومـی 
)11درصـد( و یارانـه اشـتغال )5درصد( قـرار دارند. عموما ایـن روندها بین تمامی 
کشـورهای مـورد بررسـی-حتی برخی کشـورها بـا ویژگی های کامـال منحصر به 

فرد- مشـترک می باشـند.

مداخـالت و سیاسـت ها اغلـب جوانـان )24 درصـد از مداخـالت(، بیـکاران )19 
درصـد(، افـراد آسـیب پذیر )15 درصد(، جمعیت فعـال )14 درصـد( و بنگاه های 

خـرد )12 درصـد( را هـدف قـرار داده اند.

کلمبیـا بیشـترین تعـداد سیاسـت های اجرایـی شـده را دارد )26 درصـد از کل 
سیاسـت ها(؛ پـس از آن اروگوئه )23 درصـد(، آرژانتین )16 درصـد(، برزیل )15 
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درصـد(، پـرو )14 درصـد( و اکـوادور )7 درصـد( قـرار دارند.

در ارتبـاط بـا اجـرای سیاسـت های فعـال بـازار کار، تحلیل ها نشـان می دهند که 
یـک بـر هم کنش بسـیار قـوی بین بخش هـای خصوصـی و عمومـی در طراحی 
و اجـرای برنامه هـای آمـوزش و خـود اشـتغالی و ایجـاد بنـگاه خـرد وجـود دارد. 
در ایـن رابطـه دو رونـد مهـم قابـل ذکـر وجـود دارد: )الـف( تمرکززدایـی مالی 
آن هـا بـه دولت هـای محلـی یـا منطقـه ای؛ و )ب( دیگـر آنکـه اغلب سیاسـت ها 
توسـط سـازمان های غیرانتفاعی اجتماعی همچون سـمن ها و تعاونی ها پیاده سـازی 

شده اند)کاسـتیلو و همـکاران1، 2014(.

آمـوزش: آمـوزش چـه بـه عنـوان بخشـی از یـک برنامـه وسـیع تر )مثـال وقتی 
برنامه هـای کار اجبـاری بـا کارهـای عمومـی ترکیب می شـوند( و چه بـه صورت 
مسـتقل، متعارف ترین نوع از سیاسـت های فعال بازار کار اجرایی شده در آمریکای 
التیـن می باشـد. منحصرا، سـهم برنامه هـای آموزشـی در کل سیاسـت های فعال 
بـازار کار از 36 درصـد در آرژانتیـن تـا 62 درصـد در پرو تغییـر می کند. با توجه 
بـه گروه هـای هـدف اصلـی آنهـا، سـهم قابـل توجـه ای از  برنامه های آموزشـی 
)حـدودا 38 درصـد( جوانان را هدف گرفته اسـت، در حالی کـه 20 درصد عموما 
بـه جمعیـت فعال اختصاص یافتـه و 16 درصد بیـکاران را هدف قرار داده اسـت. 

کار عمومـی: در برخـی از مـوارد، برنامه هـای کار عمومـی در آمریـکای التیـن 
همچـون اروگوئـه  در دوران بحـران معرفـی و متعاقبا کنار گذاشـته شـده اند و در 
سـایر مواقـع همچـون آرژانتین به عنـوان برنامـه کار اجبـاری اجراء شـده اند. در 
حالـی که عمـده برنامه های کار عمومی پذیـرای بیکاران )33 درصـد( و گروه های 
آسـیب پذیر )33 درصـد( می باشـند، برخـی هـم بـه طـور خـاص در ناحیه هـای 

شـهری اجـرا می گردنـد )13 درصد(. 

یارانه هـای اشـتغال: یـک چهـارم مداخـالت یارانـه اشـتغال در قالـب طرح های 
سیاسـتی، بیـکاران، یک چهارم دیگر نیـز جوانان را و یک چهارم دیگـر افراد ناتوان 

را هـدف قـرار داده انـد. یارانه های اشـتغال در بین کشـورهای آمریـکای التین در 
کشـور برزیل بیشـترین میزان و در کشـورهای اکوادور و پرو کمترین میزان است.

1- Castillo et al
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خود اشـتغالی و ایجاد بنگاه خرد: این مداخالت به ویژه در کشـورهای آمریکای 
التیـن، بـه خاطـر سـهم بـاالی اشـتغال غیررسـمی، محبوبیـت دارنـد. سـهم این 
سیاسـت ها از 40 درصـد سیاسـت های فعال بـازار کار در کلمبیا تـا 10 درصد در 
پـرو تغییـر می کننـد- درحالی که متوسـط منطقه همان گونه که قبال اشـاره شـد 
28 درصـد می باشـد. در ایـن سیاسـت گروه های اصلـی هدف، شـامل 43 درصد 
کارفرمایـان و بنگاه هـای خـرد هدف گرفته انـد و 19 درصد جمعیت آسـیب پذیر 

و 6 درصد جوانان هسـتند. 

خدمـات بـازار کار: خدمـات بازار کار به عنـوان نوعی از سیاسـت های فعال بازار 
کار اجـرا شـده در آمریـکای التیـن، از 4 درصـد در آرژانتیـن تـا 23 درصـد در 
اروگوئـه متغیـر اسـت. عموما ایـن مداخالت مربوط می شـوند به: )الـف( خدمات 
بـازار کاری که توسـط واحد اشـتغال عمومی فراهم شـده اند؛ یـا )ب( خدمات بازار 
کاری کـه درون سیاسـت های وسـیع تری )همچـون آمـوزش( فراهم شـده اند. به 
طـور ویـژه، 47 درصد این سیاسـت ها به طور گسـترده ای جمعیت فعال را نشـانه 
رفته  انـد،  در حالـی کـه 40 درصـد آنـان بیـکاران را هـدف گرفته انـد. تنهـا 13 
درصـد از خدمـات بـازار کار بـه طور ویـژه به جوانـان به عنوان گـروه هدف خود 

توجه داشـته اند.
نمودار 1- سهم انواع سیاست های فعال بازار کار در کشورهای آمریکای التین
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منبع: سازمان جهانی کار
جدول 1- سهم گروه های هدف از هر یک از انواع سیاست های فعال بازار کار

آموزش
خدمات 
اشتغال 
عمومی

نـه  یارا
خدمات بازار خوداشتغالیاشتغال

کلکار

11331319015افراد آسیب پذیر

200004714جمعیت فعال

16332584019بیکاران

کارفرمایان و 
00043012بنگاه های کوچک

38025161324جوانان

16333814017دیگران

منبع: سازمان جهانی کار

در ایـن بخـش از مطالعـه بـه منظـور ارزیابی اثربخشـی انـواع سیاسـت های بازار 
کار در آمریـکای التیـن بیشـتر از مطالعـه صورت گرفته توسـط سـازمان جهانی 
کار )2016( اسـتفاده خواهد شـد. در آن تحقیق با بررسـی تعداد بسـیار زیادی از 
طرح هـا و نیـز مطالعـات متمرکز بر ارزیابی اثربخشـی )که نتایج برخـی از آنها در 
جدول شـماره 2 منعکس شـده اسـت(، چارچـوب تحلیلی دقیقی بـرای درک آثار 
سیاسـت های فعال بـازار کار در کشـورهای آمریکای التین در اختیـار قرار گرفته 
اسـت. با ایـن وصف خالصـه نتایج مطالعه مذکـور به تفکیک انواع سیاسـت های 

فعـال بـازار کار به شـرح زیر ارائه می شـود:

برنامه هـاي آموزشـي: بـا نگاهـي دقیـق تـر بـه 13 مطالعـه اي کـه تاثیرگـذاري 
آمـوزش را ارزیابـي و بررسـي نموده  انـد،  در مي یابیـم کـه عمـده ادبیـات موجود 
تاکید خود را بر نقش مثبت آموزش فني و حرفه اي و سـایر تدابیر توسـعه دهنده 

  2-2-  ارزیابی اثربخشی انواع سیاست های بازار کار در آمریکای التین 
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مهارتـي در توسـعه موفق تـر بـازار کار، گذاشـته اند. در واقـع، عمومـا برنامه هـاي 
آموزشـي تاثیـري مثبت بر افزایش شـانس یافتـن شـغل دارد. از مجموع مطالعه 
صـورت گرفتـه کـه بـه تحلیـل تاثیر آمـوزش بـر خروجي اشـتغال داشـتند، 11 
مطالعـه بـه اثـرات مطلوب بر فرصت هاي اشـتغال مشـارکت کننـدگان در کوتاه 
مـدت و بلندمـدت دسـت یافته انـد. مـرور ارزیابي هـاي عوامـل موثر، ایـن پندار 
را بـه ذهـن متبـادر مي سـازد که خروجـي بـازار کار شـدیدا تحت تاثیـر طراحي 
برنامـه مي باشـد. بـا توجـه بـه ایـن مسـاله، بـه نظـر مي رسـد بـا وجـود مولفـه 
آمـوزش حیـن کار ) همچـون کارآمـوزي و کارورزي( شـانس موفقیـت افزایـش 
 Pro-Joven  و  Opcin Joven در پـرو و برنامه هـاي ProJoven یابـد. برنامه هـای
در اروگوئـه  مثال هایـي از ایـن دسـت اند. همچنیـن می تـوان برداشـت کـرد کـه 
برنامه هایـي کـه شـامل ورودي از نهادهاي خصوصي مي باشـند، همچون طرح هاي 
آموزشـي اي کـه مجریـان آنهـا از طریق فراینـد مناقصه انتخـاب شـده اند، داراي 
تاثیـرات بزرگتـري بـر اشـتغال پذیري به نسـبت آنهایي که شـامل ایـن مولفه ها 
نمي شـوند، مي باشـند)مدینا و نِـز1، 2005(. یـک توضیـح مي توانـد این باشـد که 
مذاکـره و ارتباطـات اجتماعـي بـا بخش خصوصـي به فراهـم کننـدگان آموزش 
ایـن اجـازه را مي دهـد کـه میـزان ارتبـاط و کیفیـت آموزش هـاي پیشـنهادي را 
بهبـود بخشـند و در نتیجه مهارت هـاي کارگران را در جهت همخوانـي با الزامات 

کارفرمایان توسـعه دهند.

همچنیـن براسـاس ارزیابی هـا می تـوان اسـتدالل نمـود کـه تاثیـر آمـوزش بـر 
درآمـد مثبـت اسـت. عمـده مطالعـات تاثیـر مثبـت معنـي داري را نشـان مـی 
دهنـد. البتـه تفسـیر تاثیـر درآمدي همـواره مسـتقیم و قوی نبـوده و تعـدادي از 
مطالعـات هشـدارهایي را بـا توجـه به تفسـیر یافته هـاي خودشـان داده انـد. براي 
نمونـه، تاثیـر درآمـدي در برنامـه Joven آرژانتیـن، مي توانـد بیشـتر تحت تاثیر 
شـرایط گوناگـون بـازار کار که مشـارکت کنندگان با آنها رو به رو هسـتند باشـد 
تـا اثرات مشـخص برنامه )آئِدو و نِـز2004،2(. در حالي که تعـدادي از مطالعات-

همچـون اپـو3 و همـکاران)2007( در مـورد برنامـه ProJoven پـرو- خروجي هاي 
مثبـت جهـان شـمولي را منعکـس شـدند و دیگران تاثیـرات مثبت را فقـط براي 
1-Medina and Nez
2- Aedo and Nez
3- opo
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گـروه یـا برنامه هایـي بـا مولفه هاي خـاص در نظـر گرفته انـد. براي مثـال، تفاوت 
در تاثیرات درآمدي متناسـب با سـطح تحصیالت، مشـاهده شـده اسـت. در واقع 
برخـي مطالعـات دریافته انـد که تاثیـر درآمـدي زماني که اثر تحصیـالت کنترل 
شـده اسـت، به میـزان قابل توجـه اي پاییـن اسـت)خیرمنز و کلگـر1، 1987(. در 
سـایر مـوارد تاثیـر بـر درآمـد به نظـر مي رسـد مرتبط با نهـاد مسـئول آموزش 
باشـد. برخـي مطالعـات تاثیـرات درآمـدي ضعیف تـري را براي آمـوزش بخش 
عمومـي نسـبت بـه آموزش بخـش خصوصـي یافته اند)چانـگ و گالـدو2، 2006؛ 

مدینا و نـز، 2005(.

تعداد اندکي از مطالعات اثر برنامه هاي آموزشـي را بر کیفیت اشـتغال نسـبت به 
اثـرات آنها بر اشـتغال پذیري و پتانسـیل درآمدي اندازه گرفته انـد. با این اوصاف، 
تعـداد معنـي داري از مطالعـات تاثیر این نوع برنامه را بر مسـائلي همچون احتمال 
کسـب اشـتغال رسـمي یا تعـداد سـاعات کاري تحلیـل نموده انـد. در ایـن رابطه 
عمـده مطالعـات دریافته انـد کـه برنامه هاي آموزشـي تاثیـري مثبت بر اشـتغال 
رسـمي دارنـد. برخـي نمونه هاي جالب توجـه در ادامـه آمده اند: برنامـه جوانان و 
اشـتغال3  در جمهـوري دومنیکـن مي باشـد که تاثیـرات بلندمدت مداومـي را بر 
اشـتغال رسـمی، و البته نه بـر کل اشـتغال، نشـان داده اسـت)ایباران4 و همکاران، 
2015(. برنامـه جوانـان فعـال5 در کلمبیـا کـه با وجـود تاثیرات ناچیز بر اشـتغال 
پذیري کلي مردان، اثرات معني داري بر شـانس کسـب یک شـغل رسـمي داشته 
است)آتاناسـیو6 و همـکاران، 2011(. تنهـا دو اسـتثنا در ایـن مورد وجـود دارد که 
مربـوط بـه برنامه هـاي PROIMUJER در اروگوئه و Galpo در برزیل مي باشـند که 
در هـر دو مـورد اثر ناچیزي بر اشـتغال رسـمي یافت مي شود)السـینا7 و همکاران، 

2055؛ کالـرو8 و همکاران، 2014(.

1- Jimenez and Kugler
2- Chong and Galdo
3- Juventud y Empleo
4- Ibarrarn
5- Jvenes en Accin
6- Attansio
7- Alesina
8- Calero
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در مقابل، مشـاهدات تجربي تاثیر برنامه هاي آموزشـي بر سـاعات کاري تا حدي 
متنـوع مي باشـد. در واقـع فقـط برنامه هـاي آموزشـی بـرای جوانان محـروم1 در 
شـیلي)مرکز اعتبـارات خـرد2، 2008( و برنامـه ProJoven در پـرو داراي اثـرات 
عمومـا مثبت بـر تعداد سـاعات کاري مي باشـند. مابقي مطالعات یـا هیچ تاثیري 
نیافته انـد. همچنین منافع مرتبط با برنامه هاي آموزشـي، همچون بهبود دسترسـي 
بـه اعتبـار و بهبـود در مهارت هـاي غیرشـناختي به ترتیـب در برنامـه Entra در 
آرژانتیـن )آلـزا3 و همکاران، 2004( و Galpo در برزیـل )کالرو و همکاران، 2014( 
شناسـایي شـده اند-بدون توجـه بـه ایـن که ایـن اثرات مثبـت آیا واقعـا خروجي 

بـازار کار را بهبود داده باشـند.

از لحـاظ تفاوت هـاي بیـن گروه هـاي شـرکت کننده، یکـي از جالب تریـن یافته ها 
ایـن اسـت کـه برنامه هاي آموزشـي اي که بـه طور خـاص جوانان را نشـانه رفته 
بودنـد، بـا احتمـال بیشـتري داراي اثـرات مثبـت مي باشـند. عمده مطالعـات بر 
روي برنامه هـاي آموزشـي اثـر مثبت بـر کارایي بـازار کار )مثـل افزایش فرصت 
اشـتغال و مشـارکت یـا کاهـش بیـکاري( را مشـاهده کرده اند. فقـط مطالعات بر 
 PROCAJOVEN در آرژانتیـن و Proyecto Joven 4روي برنامه هـاي پـروژه جوانـان
در پانامـا اثـرات ناچیـزي را ثبت نموده انـد. همچنین نتایج نشـان می دهند که در 
مجمـوع تاثیـر برنامه هاي آموزشـي بر اشـتغال و درآمد بـر زنان بیـش از مردان 

است.

شـایان توجـه اسـت که بیشـتر ابتـکارات آموزشـي اجرا شـده در منطقـه مربوط 
بـه مـدل برنامـه Jvenes اسـت کـه بـا ویژگی هـای بسـیار خاص زیر مشـخص 
نیاز هـاي  کـه  ویـژه  نهادهایـي  توسـط  آمـوزش  فراهـم سـازي   )i( مي گـردد: 
کارفرمایـان را بـا عرضـه نیروی کار متناسـب مي کننـد؛ )ii( ارائه آموزشـي جامع 
کـه شـامل چندیـن مولفه شـامل ترکیبـی از آمـوزش ابتدایي مبتني بـر کالس و 
انـواع دوره هـای کارآموزی و کارورزی متناسـب با بازار کار؛ )iii( ارائه مشـوق های 

مالـي بـه کارفرمایـان )یارانه اشـتغال( و ذینفعـان )حق الزحمـه روزانه(.

1- Programa de Formacin en Oficios para Jvenes de Escasos Recursos
2- Centro de Microdatos
3- Alza
4- Proyecto Joven
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کارهـاي عمومـي: تا بـه امـروز، بسـیاري از مشـاهدات تجربي تاثیـر برنامه هاي 
کارهـاي عمومـي، بر نقش آنها به عنوان یک اسـتراتژي ضد فقر متمرکز شـده اند 
و کمتـر دربـاره خروجي هـاي این برنامه ها پیرامون اشـتغال زایی صحبتـی به میان 
آمـده اسـت. از آنجایي که در کشـورهاي نوظهـور و در حال توسـعه این برنامه ها 
به طور سـنتي بر توسـعه منطقه اي )از طریق فراهم سـازي زیرساخت ها و خدمات 
اجتماعـي( و کاهـش فقـر )بـا ارائـه اشـتغال موقتـي بـه خانوارهاي آسـیب پذیر( 
متمرکـز شـده اند، ایـن مشـاهدات تعجب آور نیسـت. متاسـفانه در نمونـه مورد 
بررسـي از مطالعـات پوشـش محـدودي در مطالعه کارهـاي عمومي وجـود دارد 
)فقـط 4تـا(. هر چهار مطالعـه به ارزیابـي تاثیـرات درآمدي بر ذینفعـان در طول 
مـدت مشـارکت پرداخته انـد؛ در حالـي کـه دو تـا از ارزیابي هـا به تحلیـل اینکه 
چـه زماني مشـارکت چشـم انـداز آینده شـغلی را بهبـود مي بخشـد، پرداخته اند. 
بنـا بـه مطالعات مرور شـده، کارهـاي عمومي حمایـت درآمدي موثـري را فراهم 

مي سـازد کـه ماهیـت "فقیرگرایي" ایـن نوع برنامه هـا را تقویـت مي نماید.

بـه ویـژه بر اسـاس مطالعه برنامه هـاي آرژانتین که در طـول بحران هاي اقتصادي 
مختلـف اجرا شـده اند، و برنامه هـای کارهای عمومـی پرو و بولیـوي، این برنامه ها 
در تحقـق اهـداف ضـد فقـر خـود موفـق بوده انـد. ایـن موفقیـت را می تـوان تـا 
حـدي بـه ایـن واقعیـت که تـا بـه االن هم مشـارکت کننـدگان دسـت مزدهایي 
نسـبتا پایین-پایین تر از دسـتمزد پیشـنهادي بـا برنامـه کار اجبـاري- را دریافت 

مي کرده انـد نسـبت داد)جـاالن و راوالیـون1، 2003(. ), 2003(.

ایـن چهار مطالعه آشـکار سـاخته اند کـه برنامه هـاي کار عمومي بـراي گروه هاي 
متفـاوت بـا درجـات مختلـف سـودمند مي باشـد. در حالـي کـه زنان مشـارکت 
جسـته در طـرح آرژانتینـي Jefes بزرگ تریـن حاصل درآمـدي را ابـراز کرده اند 
)رونکونـی2 و همـکاران، 2006(، ذینفعـان جوان تـر برنامـه Trabajar تاثیـر مثبت 
باالتري را نشـان داده اند)جاالن و راوالیون3، 2003(. این مسـاله ممکن است مدیون 
ایـن واقعیت باشـد کـه کارگران جوان تر دسـتمزد ذخیـره و انتظارات دسـتمزدي 
پایین تـري به نسـبت همکاران مسـن تر خـود دارند و لـذا براي تجربـه بهبودهاي 

1- Jalan and Ravallion
2- Ronconi
3- Jalan and Ravallion
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برنامـه کار عمومـي مایل ترنـد.  بـه هر ترتیب یافته هـاي حاصـل از مطالعات کم 
قابـل دسترسـي با توجه به نقـش ضدچرخه اي برنامه هـاي کار عمومي، کمتر قابل 
 Construyendo اطمینان انـد. در واقع، اثرات مثبت مرتبط با مشـارکت در برنامـه
Per باالتـر از زمان هاي رکود تشـخیص داده نشـده اسـت، لذا قـدرت برنامه را به 

عنوان یک ابزار ضدچرخه اي زیر سـوال مي برد)ماکروکونلوسـلت ای.اِی1، 2012(.

در دو مطالعـه اي کـه چشـم انداز اشـتغال زایی ایـن سیاسـت را بررسـي نموده اند، 
 PLANE نتایـج حاکـی از اثـرات مثبت اندکی هسـتند. براي مثـال، ارزیابي برنامـه
کـه در بولیـوي اجرا شـده اسـت نشـان مي دهد که این سیاسـت هیـچ تاثیري بر 
احتمـال اشـتغال پـس از مداخلـه وجود نـدارد. مطالعه خاطر نشـان مي سـازد که  
ایـن مسـاله از ماهیـت فقیرگرایـي برنامـه نمي کاهد، زیـرا برنامه به هموارسـازي 
مصـرف کمـک شـایانی کرده اسـت؛ به هـر ترتیب، در بهبـود خروجي هـاي بازار 

کار موثـر نبوده اسـت)هرنانی- لیمارینو2 و همـکاران، 2011(.

یارانه هـاي اشـتغال: یارانه هـاي اشـتغال و دسـتمزد دارای انـواع مختلفی، شـامل 
پرداخـت نسـبتی از حقـوق کارگر-همچـون برنامـه Proempleo آرژانتیـن- یـا 
کاهش سـهم حق بیمه تامین اجتماعی در یک دوره زماني مشـخص-همانند مورد 
برنامـه پـاداش بـرای اسـتخدام نیروی انسـانی3 در شـیلي- هسـتند . معمـوال در 
کشـورهاي کشـورهای آمریـکای التیـن این نـوع یارانه هـا گروه هاي آسـیب پذیر 
همچـون ذینفعان پرداخت هـای انتقالی مشـروط و جوانان را هدف قـرار می دهند. 
از 4 مطالعـه صورت گرفته در مورد ارزیابی یارانه هاي اشـتغال و دسـتمزد، تمامي 
آنهـا به تاثیر بر اشـتغال توجه داشـته اند،  در حالـي که 2 ارزیابي اثـرات درآمدي 
را نیـز تحلیـل نموده اند. 3 تا از 4 مطالعه تاثیر مثبت بر اشـتغال پذیري مشـارکت 
 Proempleo کننـدگان )خـواه زن و خـواه مرد( را گـزارش مي دهند؛ همانند مـورد
در آرژانتیـن و برنامـه یارانـه اشـتغال جوانان4 در شـیلي که اولي اثـرات مثبت بر 
جوانـان را نیـز ثبـت نموده اسـت. تنها ارزیابـي عوامل موثـر برنامه پـاداش برای 

اسـتخدام نیروی انسـانی در شـیلي، اثر اشـتغالي ناچیزي را نشـان می دهد.

1-Macroconsult S.A
2- Hernani-Limarino
3- Programa de Bonificacin a la Contratacin de Ma de Obra
4- Subsidio al Empleo Jove
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مطالعـات قابل دسـترس تصریـح مي کنند که یارانه هاي دسـتمزد، بـه ویژه زماني 
که مسـتقیما براي افراد به عنوان مکمل درآمدشـان ارائه مي شـود، میزان احتمال 
اشـتغال افـراد را بـاال مي برنـد. بـراي مثـال یـک ارزیابـي از برنامه یارانه اشـتغال 
جوانـان در شـیلي بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت که ایـن مداخله به طـور موفقیت 
آمیـزي فرصت هـاي اشـتغال جوانـان آسـیب پذیر را افزایـش مي دهند)مرکـز 

یارانه های خـرد، 2012(.

خـود اشـتغالي و ایجاد بنگاه هاي خرد: معمـوال برنامه هاي خود اشـتغالي و ایجاد 
بنگاه هـاي خـرد شـامل ارائه خدمـات فني همچون مشـاوره، آموزش و مشـارکت 
در تدویـن طرح کسـب و کار، بعالوه کمک مالي مي باشـند. ایـن وضعیت در میان 
5 مطالعه ارزشـیابي بررسـی شـده همراه با یک عنصر آموزشي مشـاهده مي شود. 
بـه بیانـی دیگـر خدمـات فنـی و کمک هـای مالـی همـراه بـا ایجـاد برنامه هـای 
آموزشـی بـه بنگاه های خـرد و متقاضیان خوداشـتغالی نیز بوده اسـت. براي مثال 
در برنامـه کارآفرینـان جـوان روسـتایی1 جهت ترویج کار مسـتقل میـان جوانان 
فقیر نواحي روسـتایي )و نواحي دور افتاده( کشـور کلمبیا پیاده سـازي شـده اسـت؛ 
ایـن برنامـه شـامل دوره هاي آموزشـي برای بخش هـاي مختلف اقتصـادي )مثل 
کشـاورزي، صنعت و گردشـگري( مي باشـد که سـاختار و محتوي آن در مذاکره 
بـا بخـش خصوصي و پس از توجه بـه نیازهاي بازار محلي نیـروي کار و روندهاي 

اخیـر، مورد توافق قرار گرفته اسـت )اسـتینر2 و همـکاران، 2010(. 

در میـان 5 مطالعـه صـورت گرفتـه در مـورد برنامه هـای خـود اشـتغالي و ایجاد 
بنگاه هـاي خـرد، 3 مطالعه کـه اثرات اشـتغال را ارزیابي نموده اند، اثـرات مثبتی را 
یافته انـد. بـه ویژه برنامه های اعتبارات خرد در آرژانتین و برنامه های خوداشـتغالی 
و بنگاه هـای خـرد در آمریـکاي مرکزي و نیکاراگوئـه  در کمک به ذینفعان جهت 
راه انـدازي کسـب و کار یـا خود اشـتغال شدنشـان، موفـق بوده اند. عـالوه بر این، 

اثـرات مثبـت درآمدي در مورد برنامه هاي زیر مشـاهده شـده اسـت؛

TechnoServe در آمریکاي مرکزي

Jvenes Rurales Emprendedores در کلمبیا

1- Jvenes Rurales Emprendedores
2- Steiner
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Atencin a Crisis در نیکاراگوئه 

و برنامـه آمـوزش کسـب و کار بنگاه هاي کوچک مقیاس بانـوان که در پرو 
اجرا شد)والدیوا1، 2011(

بـه هرترتیـب، در کل اثـر درآمـدي در برنامه هـای آرژانتین ناچیز بـود، هر چند 
کـه ایـن تاثیـر براي مشـارکت کنندگان بـا تحصیالت بهتـر باالتر بوده اسـت. از 
ایـن روی می تـوان اسـتدالل کـرد که تاثیرگـذاری این برنامه به شـدت با سـطح 
تحصیالت ذینفعان در ارتباط است. مشاهده تجربي 3 تا از مطالعات این را متصور 
مي سـازد کـه برنامه هایـي کـه کمک فنـي را بـا حمایت مالـي ترکیـب نموده اند، 
احتمـال آغـاز یـک کسـب و کار را افزایـش داده انـد، لـذا ایـن فـرض را تقویـت 
مي کنـد که محدودیت هاي سـرمایه عمده مانـع ایجاد بنگاه در این کشورهاسـت. 
البتـه بـا وجـود اثرات مثبـت برنامه هـاي خوداشـتغالي و ایجاد بنگاه هـاي خرد بر 
خروجي هـاي بـازار کار، برخـي منازعـات موجود، نقـش این ابتکارات را بیشـتر به 

عنوان اسـتراتژي توسـعه محلي در نظـر می گیرند.

برخـي مطالعـات بـر ماهیـت فقیرگرایـي ایـن گونـه از برنامه ها وقتـي اجتماعات 
روسـتایي را هـدف مي گیرند، تاکید دارنـد. براي مثـال، در نیکاراگوئه برنامه توجه 
بـه بحـران2 منجر به افزایـش مشـارکت در خوداشـتغالي غیرکشـاورزي و ایجاد 
درآمدي باالتر از فعالیت هاي مرتبط، شـده اسـت که در نتیجه در جهت توسـعه 
سـاختاري برخـي مناطـق روسـتایي همراهي نمـوده اسـت)ماکورس3 و همـکاران، 
2013(. بـه  هـر ترتیـب، بـا وجود همبسـتگي قـوي بین خوداشـتغالي و اشـتغال 
غیررسـمی و این واقعیت که بسـیاري از بنگاه هاي خرد و صنایع کوچک در بخش 
غیررسـمي با سـطوح پایین بهره وري فعالیت مي کنند، برنامه هایي که کار مسـتقل 
را ترویـج مي کننـد مي تواننـد به عنوان انگیزه اي براي مشـغول شـدن در اشـتغال 

غیررسـمي در نظر گرفته شـود.

خدمـات بـازار کار و خدمـات اشـتغال عمومي: در کشـورهای آمریـکای التین 
کمبـود مطالعـات ارزیابـي تاثیـرات بـر خدمـات بـازار کار و خدمـات اشـتغال 

1- Valdivia
2- Atencin a Crisis
3- Macours
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عمومـي وجـود دارد کـه ممکـن اسـت منعکـس کننـده محدودیـت اسـتفاده از 
سـایر برنامه هـاي سیاسـت های فعـال بـازار کار در منطقه باشـد. ارزیابـي برنامه 
ProEmpleo در پـرو و Programa Jvenes al Bicentenario در شـیلي نشـان داده 

اسـت که تاثیـرات بر اشـتغال و درآمد مثبت مي باشـند. به طور خاص تـر، اثرات 
اشـتغال ProEmpleo معنـي دار و ماندنـي دریافت شـده اند،  با اثراتـي که بعد از 6 
مـاه بـراي 12-18 مـاه تـداوم دارند. تاثیـر درآمدي بـراي آنان که قبال مشـغول 
بـه کار بوده انـد مثبـت بوده اسـت-افزایش حـدودا 7 تا10 درصدي در دسـتمزد 
سـاعتي در مقایسه با دسـتمزد قبل از مشارکت)چاکالتانا و ُسـلمونت2004،1(. در 
همیـن حال، Programa Jvenes al Bicentenario در شـیلي تاثیرات معتدل تري را 
ارائه کرده اسـت، اما اشـتغال پذیري مشـارکت کنندگان را بهبود بخشـیده اسـت 

)آسـرو و همکاران،2009(.

در نهایـت، بـا کمبود ارزیابي تاثیرات واحدهای خدمات اشـتغال عمومی و خدمات 
بـازار کار تصـور مي رود که تحقیقات بیشـتري بـه جهت ارزیابي تاثیرگـذاري این 
برنامه هـا در زمینـه اشـتغال رسـمی و اینکه معموال اسـتخدام از طریـق روش هاي 
غیررسـمي انجـام مي گیرد، نیاز مي باشـد. بعالوه، ظرفیت نسـبتا ضعیف بـازار کار 
و نهادهـای اجتماعـی جهت اجـرای برنامه ها در بسـیاری از کشـورهای آمریکای 
التیـن ممکن اسـت بر سـودمندی برنامه های کاریابـی در این کشـورها تاثیرگذار 

باشد.

بـه یـاد داشـتن محدودیت هـای چندگانـه اي کـه در مرور شـرح ادبیـات در این 
بخـش صـورت گرفت، مهم اسـت. اول، با اینکه تعدادي اثرات منفي غیرمسـتقیم 
بالقـوه مرتبـط با این سیاسـت ها وجـود دارد )همچـون اثرات جانشـیني و رفاهي(، 
هیـچ کوششـي جهـت ارزیابي تاثیـرات غیرمسـتقیم ایـن برنامه ها میـان ادبیات 
مـرور شـده وجـود ندارد و لذا نمـي توان هیچ نتیجه اي را بـا در نظر گرفتن میزان 
ایـن تاثیرات اسـتخراج نمـود. دوم، درچندین طبقه بندي سیاسـت های فعـال بازار 
کار تعـداد مطالعات نسـبتا محدود اسـت. سـوم، تمامـي نتایـج ارزیابي هاي منفرد 
تشـریح شـده در ایـن بخـش تحت عوامـل خـارج از کنتـرل ارزیابي برنامـه قرار 
دارنـد )مثـل شـرایط اقتصاد کالن(، که مي تواند نتایج و تفاسـیر را منحرف سـازد.

1- Chacaltana and Sulmont
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  جمع بندی و نتیجه گیری 

کشـورهای حوزه آمریکای التین در 15 سـال گذشته پیشرفت اجتماعی و بازار کار 
قابـل توجـه ای را تجربـه نموده اند. نرخ بیکاری کاهش داشـته اسـت و مشـارکت 
نیـروی کار و نـرخ اشـتغال افزایش یافته اسـت. در نتیجه فرصت هـای کار، بهتر، 
فقر و نابرابری سـقوط کرده اسـت و طبقه متوسـط به طور قابل توجه ای گسـترش 
یافته اسـت. سیاسـت های عمومی نقش مهمی در این توسـعه ها، تقویت اسـتاندارد 
زندگی و افزایش پوشـش تامین اجتماعی، بازی کرده اسـت. این پیشـرفت توسـط 
دامنه ای از مداخالت عمومی تسـهیل و حمایت شـده اسـت-به ویژه توسـعه نظام 
تامیـن اجتماعـی، شـامل طرح هـای غیراعانـه ای، هماننـد حمایـت فزاینـده برای 
تدابیـری همچون سیاسـت های فعال بـازار کار که هدف خود را بر بهبود اشـتغال 
پذیـری قـرار داده اند. این نوآوری هـا در مهار فقر و نابرابـری و بهبود خروجی های 

اشـتغال نقش مهمی را بـازی نموده اند.

بـه هـر ترتیـب، منطقه همزمـان با رکـود اقتصـاد جهانی، با یـک رکود در رشـد 
اقتصـادی و متعاقبـا افـول در عملکرد بازار کار رو به رو شـد. بعـالوه حرکت رو به 
جلـو بـرای اقتصـاد دانش بنیان و رسـمی ناتمام باقـی ماند و برخـی از ضعف های 
فراینـد گـذار که در دهه 2000 ایجاد شـده بودند موجب پیشـرفت رکود شـدند. 
در نتیجـه، دسـتاوردهای سـال های اخیر به عنوان ریسـک کیفیت اشـتغال )یعنی 
کاهش در اشـتغال غیررسـمی( به سـرعت انباشته شـده اسـت و انتقال رو به بازار 
کار مدرن تـر و گسـترده تر ناقـص رهـا شـد. عواقب زیان بـار این رکـود هنوز در 
حـال ظهور اسـت- حرکت کاهش فقر به طور قابل توجه ای آهسـته شـده اسـت 
و نابرابری در تعدادی از کشـورها از اوایل دهه 2000، شـروع به افزایش گذاشـته 

است. 

در ایـن میـان امـا سیاسـت های فعـال بـازار کار بـه کار گرفتـه شـده در عمومی 
کشـورهای آمریـکای التیـن توانسـته اند موفقیت هایـی را در افزایـش اشـتغال، 
کاهـش اشـتغال ناقـص، اسـتخدام پذیری، افزایـش درآمـد و فرصت های شـغلی 
بـرای گروه های آسـیب پذیر، زنان و جونـان به ارمغان بیـاورد. برنامه های متمرکز 
بـر آمـوزش بـه عنـوان اصلیتریـن ایـن برنامه هـا تلقـی می شـوند. به طـوری که 
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برنامه هـای آموزشـی چـه به عنوان یک برنامـه واحد و یا جزئـی از دیگر برنامه ها 
بیشـترین فراوانی را در میان برنامه های اشـتغال در منطقه به خود اختصاص داده 
اسـت. براسـاس مطالعات صورت گرفته پـس از برنامه های آمـوزش، برنامه های 
کارهـای عمومی، یارانه های اشـتغال بیشـترین آثار مثبت را بر وضعیـت بازار کار 
این کشـورها برجای گذاشـته اند. از سـویی دیگر عالوه بر اثرات مثبت برنامه های 
خدمات اشـتغال و خوداشـتغالی، برخی دشـواری ها و موانع سـاختاری و نهادی این 

برنامه ها را محدود سـاخته اسـت.
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فصل سوم: 
مطالعه موردی کشورهای آرژانتین، پرو و برزیل

1-3- تبین وضعیت موجود 

همچنانکـه قبـال نیـز بیـان شـد منطقـه همزمـان بـا رکـود اقتصاد 
جهانـی، بـا یک رکـود بـازار در رشـد اقتصـادی و متعاقبا افـول در 
عملکرد بازار کار رو به رو شـده اسـت. کشـورهای آرژانتین، برزیل 
و پـرو نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نبوده اند. نرخ رشـد اقتصـادی در 
این کشـورها همگام با بحـران اقتصاد جهانی در سـال 2008 با افت 
شـدید رو بـه رو شـد و علی رغـم افزایـش ایـن ارقـام در سـال های 
2009 و 2010 نرخ هـای رشـد اقتصـادی مسـیر صعـودی را دنبال 
نکرده انـد. در سـال های اخیـر نرخ هـای رشـد اقتصـادی پایین تر از 
متوسـط مقادیری که در دهه 2000 در کشـورهای آمریکای التین 

ثبـت شـده  اند، باقـی مانده اند.

بررسـی درآمـد سـرانه در این سـه کشـور نیـز نشـان می دهد که 
بیـن سـال های 2000 تـا 2015 بـه غیـر از سـال 2008 همـواره 
درآمـد سـرانه در حـال افزایـش بـوده اسـت. نکتـه قابل ذکـر این 
اسـت کـه کشـور پـرو از منظر درآمد سـرانه نسـبت به دو کشـور 
برزیـل و آرژانتیـن وضعیت نامناسـبی را نشـان می دهـد. به طوری 
که در سـال 2015 درآمد سـرانه به ترتیب در کشورهای آرژانتین، 
برزیـل و پـرو برابـر بـا 11,159 و 10,515 و 5,974 دالر )به قیمت 
ثابـت سـال 2010( می باشـد. ضمناً درآمد سـرانه تقریبـاً در تمامی 

سیاست های بازار کار در کشورهای آمریکای التین؛
مطالعه موردی آرژانتین، پرو و برزیل
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سـال های مورد بررسـی در کشـورهای آرژانتین، برزیل از متوسط درآمد سرانه در 
منطقـه منطقـه آمریکای التین و حوزه کارائیب بیشـتر و در پرو کمتر بوده اسـت. 

بـا ایـن حـال و علـی رغـم نتایـج زیان بـار رکـود اقتصـادی در منطقـه و آهسـته 
شـدن آهنگ کاهش فقر در بسـیاری از کشـورهای منطقه، در سـه کشور مذکور، 
نابرابـری رونـد نزولـی و البتـه آهسـته خـود را تداوم بخشـیده اسـت. همچنانکه 
نمـودار شـماره )3( و )4( نشـان می دهـد بیـن سـال های 2004 تـا 2015 تقریبـًا 
همواره شـاخص های ضریب جینی و شـکاف فقر در این سـه کشـور کاهش یافته 

است. 
نمودار 1- مقایسه نرخ رشد اقتصادی در کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو - درصد

)WDI( منبع : پایگاه داده بانک جهانی

نمودار2- مقایسـه درآمد سـرانه در کشـورهای آرژانتیـن، برزیل و پرو و منطقـه آمریکای التین و 
حـوزه کارائیب- دالر ثابت سـال 2010

)WDI( منبع : پایگاه داده بانک جهانی
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نمودار 3- مقایسه ضریب جینی در کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو

)WDI( منبع : پایگاه داده بانک جهانی

نمودار 4- مقایسه شاخص شکاف فقر در کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو 

)WDI( منبع : پایگاه داده بانک جهانی

نمـودار 5- مقایسـه شـاخص سـهم درآمـد ثروتمندتریـن دهـک از کل درآمـد در کشـورهای 
پرو  و  برزیـل  آرژانتیـن، 

منبع : سازمان جهانی کار
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بررسـی شـاخص های بازار کار دراین کشـورها نیـز نکات قابل توجـه ای را نمایان 
می کند. در این سـه کشـور همواره نرخ مشـارکت اقتصـادی باالتر از ایـن نرخ در 
منطقـه آمریکای التین بوده اسـت. از سـویی دیگـر این نرخ در پـرو باالترین و در 
آرژانتین پایین ترین می باشـد. بررسـی روند این شـاخص نیز نشـان از افزایش آن 
در کشـورهای پـرو و آرژانتیـن و کاهش نامحسـوس در برزیـل دارد. عالوه براین 
نـرخ بیکاری در این سـه کشـور و البته منطقـه آمریکای التین رونـد نزولی را بین 
سـال های 2004 تـا 2015 تجربـه کرده  اسـت. بـا این حال پیـش بینی های حاکی 
از افزایـش ایـن نـرخ در سـال های 2016 و 2017 در کشـورها اسـت. نکتـه قابل 
بحـث در ایـن میان اسـت که پـرو علی رغم اینکـه دارای باالترین نرخ مشـارکت 
و پایینترین نرخ بیکاری در میان کشـورهای مورد بررسـی اسـت، سـهم  شـاغالن 
کسـب وکارهـای خانوادگـی در این کشـور به نسـبت باالتر اسـت که این نشـان 
از سـهم باالتـر بخش های سـنتی تر در اشـتغال و بـازار کار پرو دارد. عـالوه براین 
سـهم اشـتغال غیررسـمی از کل اشتغال غیرکشاورزی در کشـور پرو در مقایسه با 
دیگر کشـورهای مورد بررسـی به شـدت بیشـتر اسـت. از سـویی دیگر مقایسـه 
سـهم شـاغالن طبقه متوسـط و باالتر در اشـتغال نیز موید همین موضوع اسـت. 
بنابر مندرجات نمودار شـماره )8( سـهم شاغالن طبقه متوسـط و باالتر در اشتغال 
کشـور پـرو بـه نسـبت از دو کشـور دیگـر و البته متوسـط منطقه پایین تر اسـت. 
بـا ایـن حـال ایـن شـاخص در تمامی کشـورهای مورد بررسـی و متوسـط منطقه 
بیـن سـال های 2000 تـا 2015 رشـد چشـمگیری را شـاهد بوده اسـت. اگر یکی 
از شـاخص های نشـان دهنده توسـعه بازار کار را سـهم شـاغالن طبقه متوسـط و 
باالتـر از اشـتغال در نظـر بگیریم-کمااینکـه انتظـار مـی رود طبقه متوسـط عمومًا 
مشـوغل بـه کارهـای بـا ماهیـت مدرن تـر و بیشـتر مبتنی بـر دانـش و مهارت 
باشـند- درسـال های مورد بررسـی بازار کار این کشـورها توسـعه یافته تر شده اند.
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نمودار 6- مقایسه نرخ مشارکت در کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو

)WDI( منبع : پایگاه داده بانک جهانی

نمودار 7- مقایسه نرخ بیکاری در کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو

)WDI( منبع : پایگاه داده بانک جهانی

جدول 1- وضعیت شاغالن به تفکیک وضعیت اشتغال در سال 2015 )درصد(

منبع : سازمان جهانی کار )2015(

شاغان کسب وکارهای خویش فرمایانکارفرمایانکارگران مزدبگیر
خانوادگی

زنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل

64,863,666,64,25,22,726,127,823,553,47,2آمریکای التین

75,471,481,34,35,42,719,622,814,80,70,41,2آرژانتین

72,268,277,73,94,72,821,225,415,52,71,74برزیل

47,954,140,256,33,434,83435,912,35,620,6پرو
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نمودار 8- مقایسـه سـهم شاغالن طبقه متوسـط و باالتر از اشتغال در کشـورهای آرژانتین، برزیل 
)درصد( پرو  و 

منبع : سازمان جهانی کار )2015(

نمودار 9- سـهم اشـتغال غیررسـمی از کل اشتغال غیر کشـاورزی در کشـورهای آرژانتین، برزیل 
و پـرو - در آخرین سـال دارای داده )درصد(

منبع : سازمان جهانی کار )2015(

همچنانکه بیان شـد سیاسـت های فعال بازار کار یکی از عمده ترین انواع مداخالتی 
اسـت کـه در کشـورهای آمریـکای التیـن مورد اسـتقبال قـرار گرفته اسـت. در 
کشـورهای برزیـل، آرژانتیـن و پرو نیز بخش قابـل توجه ای از سیاسـت های بازار 
کار را ایـن نـوع از مداخـالت بـه خود اختصـاص داده انـد. این واقعیت را نسـبت 

  2-3-  شناسایی، دسته بندی برنامه های سیاست های بازار کار 
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مخـارج سیاسـت های فعـال بـازار کار در این کشـورها نیـز تاییـد می کند)جدول 
شـماره 2(. بـا ایـن حـال فهـم دقیق هریـک از ایـن مداخـالت نیازمنـد در اختیار 
داشـتن اطالعات و جزئیات بیشـتر اسـت. با این وصـف جداول شـماره )3( و )4( 
و )5( بـه ترتیـب خالصه ویژگی هـای برنامه های بازار کار در کشـورهای آرژانتین، 

برزیـل و پرو را به نمایش گذاشـته اسـت.
جدول 2- نسبت مخارج انواع سیاست های بازار کار به GDP )درصد(

منفعلفعال

2000201020002010

0.0590.420.110.04آرژانتین

0.180.5820.330.52برزیل

0.010.0500پرو

آمـوزش: از میـان 27 برنامـه بـازار کار در آرژانتیـن، 26 برنامـه اختصـاص بـه 
سیاسـت های فعـال بـازار کار دارد. در واقـع به غیـر از طرح جامع اشـتغال  " کار 
بیشـتر و بهتـر" مابقـی برنامه هـا یا کامـاًل ماهیت فعال داشـته و یا بـه عنوان یک 
بسـته سیاسـتی شـامل سیاسـت های منفعل و فعـال بوده اسـت. در میـان آنها، 8 
سیاسـت اتخـاذ شـده بـه طور مسـتقیم مربوط بـه برنامه هـای آمـوزش و برنامه 
اشـتغال جامعـه بـرای کارگران معلـول که اساسـاً متمرکز بر خوداشـتغالی و خلق 
کسـب و کارهـای کوچـک اسـت دارای جـزء آمـوزش می باشـد. بـا ایـن وصف 
می تـوان اسـتدالل کـرد کـه بیشـترین فراوانـی برنامه ها بـه برنامه هـای آموزش 
اختصـاص یافتـه اسـت. جوانـان، گروه هـای آسـیب پذیر و بیـکاران عمده تریـن 
مخاطبان این برنامه ها می باشـند. از حیث اثربخشـی نیز مطالعات نشـان می دهند 
کـه برنامـه جوانان بـا کار بیشـتر و بهتر تاثیر نسـبتاً قابل قبولی بر سـطح درآمد 
مشـارکت کنندگان داشـته اسـت. از سـویی دیگـر ازآنجـا کـه این برنامـه تمرکز 
ویژه ای بر جوانان داشـته اسـت، توانسـته اسـت اثرات مثبت را بر مخاطبان خود 

ثبـت کند.

  1-2-3-  آرژانتین 
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کارهای عمومی: در میان سیاسـت های فعال بازار کار کشـور آرژانتین 3 برنامه به 
برنامه هـای کارهـای عمومی اختصـاص دارد. در این برنامه ها فرصت های شـغلی 
بـا هـدف گروه هـای فقیـر بـا مهـارت پایین تـر بـا سـرمایه گذاری در طرح هـای 
زیربنایی و زیرسـاختی در مناطق عمدتاً توسـعه نیافته ایجاد شـده اند. عالوه براین 
برنامـه درآمـد اجتماعی برای برنامـه کار، فرصت های شـغلی را از طریق آموزش 
و ارتقـاء عملکرد سـازمانهای تعاونی بـرای انجام کارهای مربوط به زیرسـاخت ها، 
ایجـاد می کنـد. در ایـن برنامه کارگـران به گونه ای سـازماندهی می شـوند که در 
کارهـای عمومی کوچک و متوسـط شـامل تعمیر و توسـعه مـدارس، تعمیر چاه ها 
وفاضـالب، بهبـود و حفظ فضاهـای عمومی، میادیـن و غیره فعالیت کننـد. دولت 
نیز مسـئولیت تامیـن مالی فعالیت های شـهرداری ها در این رابطـه همچون تامین 
تـدارکات، لوازم ایمنی، تجهیزات و ابـزارآالت و لباس کار و ... را به عهده می گیرد. 
منافـع ارائـه شـده در ایـن برنامه ها شـامل ارائه کمک هـای مالی غیردسـتمزدی، 
مسـتمری تـا 250 پـزو بـرای کارگران، حقـوق ماهانـه 1240 پزو، حمایـت برای 
تکمیـل آمـوزش ابتدایـی و راهنمایی و آموزش می باشـد. شـایان توجه اسـت که 
تنهـا در برنامـه اشـتغال جامعه تا سـال 2010 حدود 2,5 میلیون نفـر از منافع این 
برنامـه بهره منـد شـده اند. عالوه برایـن نتایج ارزیابی ها نشـان می دهـد که برنامه 
اشـتغال جامعه توانسـته اسـت تاثیر مثبت بـر درآمد مشـارکت کنندگان به ویژه 

زنان و جوانان داشـته باشـد.

خدمات اشـتغال: در آرژانتین از سـال 2005 برنامه ایجاد شـبکه فدرال خدمات 
اشـتغال بـه عنوان تنها برنامه خدمات اشـتغال عمومـی راه اندازی شـد. این برنامه 
شـامل خلق یـک اداره مسـئول ارائه کمک های فنـی، اطالعات و راهنمایی شـغلی 
و آمـوزش و مسـیر دسترسـی به اطالعـات برنامه های اجتماعی که توسـط دولت 
اداره می شـوند، بـود. بـه بیانی دیگـر واسـطه گری کار و کاریابی به همـراه افزایش 

اسـتخدام پذیری وظیفـه و هدف اصلی ایـن اداره بود.

خوداشـتغالی و خلـق کسـب و کارهای کوچـک: از مجموع سیاسـت های فعال 
بـازار کار در آرژانتیـن 6 برنامـه بـه برنامه هـای خوداشـتغالی و خلـق کسـب و 
کارهـای کوچـک اختصاص یافته اسـت. در ایـن برنامه ها بیـکاران و کارفرمایان و 
کارآفرینـان مخاطبـان مزایای ارائه شـده می باشـند. ارائه آموزش، پشـتیبانی فنی 
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و مشـاوره ای، حمایـت از کاالهـا و خدمـات واحدهای مشـارکت کننده، تامین مالی 
تجهیـزات، ابـزار و تـدارکات و غیره از مهمترین مزایایی هسـتند کـه این برنامه ها 

می دهند.  ارائـه 

یارانـه اشـتغال: مخاطبـان ایـن برنامه هـا در آرژانتیـن عمدتـاً افـراد معلـول و 
ازکارافتـاده، بیـکاران و گروه هـای آسـیب پذیر هسـتند. دو برنامـه شـامل برنامـه 
کمکـی بـرای کارگران عضـو برنامـه کارگاه های تولیـد و برنامه فعال سـازی برای 
کارگـران معلـول بـه طـور خاص بـه ارائـه خدمـات و مزایـا از طریـق یارانه های 
اشـتغال می پردازد. برنامه بازیابی تولید و برنامه یکپارچه سـازی اشـتغال روستایی 
نیـز بـه ترتیب بـر گروه هـای آسـیب پذیر و بیـکاران متمرکز هسـتند. نکته قابل 
ذکـر در مـورد ایـن برنامه هـا این اسـت کـه مزایـا ارائه شـده تمامی آنها شـامل 

پرداخت هزینه دسـتمزد اسـت.

آمـوزش: مجموعـاً 31 برنامه بازار کار در برزیل شناسـایی شـده اسـت که تعداد 
20 برنامـه اختصـاص بـه سیاسـت های فعـال بـازار کار دارد. از این تعـداد نیز 9 
برنامـه بـه طـور مسـتقیم و 1 برنامـه )کار پیشـرو - برنامـه اورژانـس کمک های 
بیـکاری( غیرمسـتقیم اختصاص بـه آمـوزش دارد. ارائـه خدمات آموزشـی ویژه 
بیـکاران، آمـوزش ضمن خدمـت، ارائـه گواهی هـای صالحیت حرفه ای، سـاخت 
و سـاز، نوسـازی و گسـترش مـدارس آمـوزش حرفـه ای، افزایـش کیفیت منابع 
آمـوزش فنـی و حرفه ای و گسـترش، درونی سـازی و دموکراتیزه کـردن دوره های 
آموزشـی از مهمترین اقداماتی هسـتند که در این برنامه پیگیری می شـوند. شایان 
ذکـر اسـت که برخـی برنامه های آموزشـی ماننـد برنامه ملـی برای فعال سـازی 
جوانـان بـه منظـور کاهش هزینه فرصت مشـارکت در برنامه هـا و افزایش انگیزه 
بـه طـور ویـژه در گروه های آسـیب پذیر، از پرداخت هـای انتقالی مشـروط به نفع 

شـرکت کنندگان اسـتفاده می کنند. 

کارهای عمومی: در برزیل دو برنامه کار پیشـرو و آموزش حرفه ای و کار پیشـرو 
)برنامـه اورژانـس کمک های بیـکاری( اختصاص به کارهای عمومـی دارند. هر دو 
ایـن برنامه هـا از سـال 1999 با تمرکز بر بیکاران و گروه های آسـیب پذیر شـروع 

  2-2-3-  برزیل 
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بـه کار کـرده و تاکنـون بـه فعالیت خـود ادامه داده انـد. ضمنا در برنامـه  آموزش 
حرفـه ای و کار پیشـرو عـالوه بـر ایجاد فرصت شـغلی از طریـق کارهای عمومی 
کمـک هزینـه دسـتمزد، غذا، رفـت و آمد و بیمه حـوادث انفرادی نیـز تا حداکثر 
9 مـاه بـه مشـارکت کنندگان پرداخت می شـوند. در برنامه کار پیشـرو نیز کمک 
هزینـه دسـتمزد، حمـل و نقل و بیمه حـوادث ارائه می شـود. در واقع تالش شـده 
اسـت تـا ارائـه این مـوارد انگیزه های بیشـتری به افراد آسـیب پذیر بـرای ارتقای 
مهارت های شـغلی خود از طریق مشـارکت در کارهای عمومی به دسـت بیاورند.

خدمات اشـتغال: برنامه های نظام ملی اشـتغال و پورتال اشـتغال بیشتر دو برنامه 
اختصـاص یافتـه به خدمات اشـتغال در برزیل هسـتند که اولی در سـال 1975 و 
دومی در سـال 2010 فعالیت خود را آغاز نموده اسـت. برنامه اول به واسـطه گری 
بـازار کار و ارائـه آمـوزش اختصـاص یافـت امـا برنامـه دوم عـالوه بـر نقـش 
واسـطه گری بـه ارائـه اطالعات سیاسـت های اشـتغال نیز می پـردازد. ضمنـاً این 
برنامه که شـامل یک پرتال آنالین اسـت، امکان مشـاوره فردی پیرامون مسـائل 
شـغلی بـه ویـژه بیمه بیـکاری، مزایـا و فرصت هـای شـغلی و دوره های آموزشـی 
منطبـق بـا ویژگی هـای فرد نیـز می پـردازد. براسـاس آمارهـای در دسـترس در 
برنامـه نظـام ملـی اشـتغال 2,774,023 نفـر در سـال 2013 در پرتـال ثبـت نام 
کرده انـد و 1,424,286 شـغل نیـز در همان سـال انتشـار یافت. ضمنـاً مطالعات 
نشـان از اثربخشـی این برنامه در کاهش نرخ بیکاری در میان مشـارکت کنندگان 
از طریـق نقش واسـطه گری و نیـز افزایش آگاهی آنها از برنامه ها و قوانین داشـته 

است.

خوداشـتغالی و خلـق کسـب و کارهای کوچک: ایـن نوع از سیاسـت های فعال 
بازار کار در برزیل 6 برنامه را به خود اختصاص داده اسـت. این برنامه ها خدماتی 
همچـون تهیـه اعتبـارات خـرد برای شـرکت های کوچـک و متوسـط، تعاونی ها و 
انجمن هـا، کمک هزینه برای تـدارکات اولیه و کاالهای سـرمایه ای به کارآفرینان، 
سـرمایه گذاری در انرژی، حمل و نقل شـهری، فاضالب، ارتباطات و زیرسـاخت ها 
و ایجـاد یک خط اعتبـاری را ارائه می دهند. از این منظـر کارفرمایان و کارآفرینان 
بـه همـراه افـراد آسـیب پذیری که تمایـل به ایجـاد کسـب وکار کوچکـی دارند 
مخاطبـان اصلـی ایـن برنامه ها هسـتند. جزئیـات ایـن برنامه ها در جدول شـماره 
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)4( منعکس شـده است.

یارانـه اشـتغال: از اواخـر سـال 2003 اولیـن برنامـه یارانه اشـتغال تحـت عنوان 
برنامه "تشـویق برنامه ملی اشـتغال" در برزیل شـروع به کار کـرد. در این برنامه 
انگیزه هایـی بـرای شـرکت ها در جـذب افـراد جـوان از طریـق پرداخـت مزایای 
نقدی)پرداخـت 250 ریـال بـه مـدت 6 مـاه( بـه ازای هر موقعیت شـغلی ایجاد 
شـده بـرای جوانـان ارائـه می گـردد. شـرکت اسـتخدام کننـده موظف اسـت به 
تمامـی تعهـدات خود نسـبت به افراد اسـتخدام شـده پایبند باشـد و ضمنـاً اقدام 
بـه تعدیل نیرو در ازای اسـتخدام افـراد جوان نکند. ضمناً تعداد جوانان اسـتخدام 
شـده نبایـد از 20 درصـد از کل تعـداد کارکنان شـرکت تجاوز کنـد. مخاطبان و 
ذینفعـان ایـن برنامـه کـه جوانـان و افراد آسـیب پذیر هسـتند می بایسـتی دارای 

ویژگی هـای زیر باشـند:

سنین 16 تا 24 سال

عدم اشتغال در گذشته

عضـو خانـواده ای کـه درآمد سـرانه آنهـا از نصف حداقل دسـتمزد کمتر 
ست ا

ثبت نام در دوره ابتدایی یا دوره های آموزشی جوانان و بزرگساالن

نکتـه قابـل توجـه شـرط آخـر مبنـی بـر ثبت نـام در دوره ابتدایـی یـا دوره های 
آموزشـی جوانـان و بزرگسـاالن می باشـد کـه از این طریق تالش می شـود سـطح 

دانـش و سـواد مشـارکت کنندگان ارتقـاء بیابد.

آمـوزش: براسـاس اطالعـات در دسـترس 21 برنامـه مربـوط به سیاسـت های 
فعـال بازار کار در کشـور پرو شناسـایی شـده اسـت کـه از 13 برنامـه مربوط به 
برنامه هـای آموزشـی اسـت. قدیمی تریـن برنامه هـای شناسـایی شـده مربوط به 
برنامه هـای تحکیـم اشـتغال زنـان و آموزش شـغلی بـرای جوانان )سـال شـروع 
:1996( و اخیرتریـن آنهـا نیـز طرح ملی ارتقـاء فرصت های شـغلی و برنامه ملی 

  3-2-3-  پرو 
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اشـتغال جوانان )سـال شروع: 2011( است. برخالف کشـورهای برزیل و آرژانتین 
در پـرو برنامـه برنامـه تحکیـم اشـتغال زنـان بـه طـور خاص بـه ارائـه خدمات 
آموزشـی ویـژه بـه زنـان اختصـاص یافتـه اسـت. در مجموع کاسـتن از اشـتغال 
غیررسـمی، ارتقـاء اسـتخدام پذیری و مهارت افزایـی مهمترین اهـداف برنامه های 

آموزشـی در پرو می باشـند. 

بررسـی ها نشـان می دهند که برنامه ملی اشـتغال جوانان با ایجاد امکان دوره های 
کارورزی و کارآموزی توانسـته اسـت تاثیرات بسـزایی را بر افزایش شانس یافتن 
شـغل و درآمد و سـاعات کار مشـارکت کنندگان )جوانان( داشته باشد. نقطه وقت 
دیگـر این برنامه این اسـت کـه در تمامی مراحل از مشـارکت نهادهای غیردولتی 

و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی اسـتفاده شـده است.

کارهـای عمومی: در پرو از سـال 2001 تـا 2007 تعداد 4 برنامه کارهای عمومی 
بـه اجـرا گذاشـته شـده کـه در حـال حاضـر تنهـا برنامـه تولیـد فراگیر اشـتغال 
اجتماعی همچنان جاری اسـت. تولید اشـتغال موقت و درآمد برای جمعیت بیکار 
مناطق شـهری و روسـتایی با اولیت افراد با درآمد پایین و فقر شـدید از مهمترین 
اهـداف ایـن برنامه هـا در پرو اسـت. ضمنـاً با توجه بـه قدرت اقتصـادی پایین تر 
و گسـتردگی بیشـتر فقر در این کشـور نسـبت به دیگر کشـورهای مورد بررسی، 
کارهای عمومی بعد از برنامه های آموزشـی از اهمیت بیشـتری برخوردار هسـتند.

خدمات اشـتغال: شـبکه Proempleo و برنامه پنجره توسـعه اشـتغال برنامه های 
مربوط به خدمات اشـتغال را در کشـور پرو شامل می شـوند. برنامه پنجره توسعه 
اشـتغال در سـال 2011 شـروع به کار کرده و همچنان فعال اسـت. همچنانکه از 
ماهیـت برنامه های خدمات اشـتغال مشـخص اسـت هـدف اصلی ایـن برنامه ها 
ایجاد ارتباط میان افراد در جسـتجوی کار با شـرکت هایی اسـت که موقعیت های 
شـغلی خالـی در اختیار دارند، می باشـد. بـه بیانی دیگر این برنامه هـا یک مکانیزم 
بـرای بهبـود اشـتغال و خـود اشـتغالی از نظر فیزیکـی و مجازی، اسـتخدام پذیری 
و خدمـات ارتقـاء کارآفرینـی )اطالعـات بـازار کار، تماس با شـرکت ها، راهنمایی 
حرفـه ای و اطالعات شـغلی، آموزش شـغلی، آموزش کارآفرینـی، راهنمایی برای 
کارآفرینـی، تبـادل نیـروی کار، مشـاوره جسـتجوی کار، گواهی اشـتغال، اشـتغال 
موقـت، صـدور گواهینامـه مهارت هـای شـغلی، راهنمایی بـرای مهاجـران( ایجاد 
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می کنـد. از سـویی دیگـر ذینفعـان و مشـارکت کنندگان آنها نیز شـامل افـراد )به 
ویـژه گروه هـای آسـیب پذیر که مشـکل بیشـتری برای به دسـت آوردن شـغل 
دارنـد؛ شـامل افـراد دارای معلولیت، زنان سرپرسـت خانوار، و غیره( و شـرکت ها 
می باشـند. ضمناً بررسـی مطالعات ارزیابی اثربخشـی سیاسـت های فعال بازار کار 
نشـان می دهند که برنامه پنجره توسـعه اشـتغال تاثیر مثبتی بر اشـتغال و درآمد 

مشـارکت کنندگان داشته است.

خوداشـتغالی و خلـق کسـب و کارهـای کوچک: در پـرو برنامه هـای طرح های 
جدیـد کارآفرینی و تضمیـن کارآفرینان اختصاص به سیاسـت های خوداشـتغالی 
و خلـق کسـب و کارهـای کوچـک دارد. ایـن برنامه هـا ماننـد بسـیاری از دیگـر 
اجـزای سیاسـت های فعال بـازار کار در پرو سـابقه طوالنی ندارنـد و به ترتیب در 
سـال های 2007 و 2011 فعالیـت خـود را آغـاز نموده انـد. در برنامـه طرح هـای 
جدیـد کارآفرینـی از کارآفرینـان بـرای شـروع فعالیت خود حمایت می شـود که 
ایـن حمایت هـا شـامل آمـوزش و خدمات مشـاوره ای از طرح ایده تـا تهیه برنامه 
کسـب و کار به منظور ایجاد شـرکت هایی خالقتـر، رقابتی تر و پایدارتر اسـت. در 
برنامـه تضمیـن کارآفرینان بـه کارآفرینان واجد شـرایط تضمین هـای الزم برای 
دریافـت تسـهیالت ارائـه می گـردد. از ایـن منظـر اساسـا ایـن برنامـه در جهت 

حمایـت اعتبـاری وام گیرندگان که شـامل کارآفرینان هسـتند، می باشـند.

یارانـه اشـتغال: هیـچ برنامـه ای بـا محتـوای یارانه هـای اشـتغال در کشـور پـرو 
شناسـایی نشـده است.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

طرح جامع اشتغال  "کار بیشتر و بهتر"

غیره

استراتژی اشتغال

1905

ف اصلی این برنامه 
هد

ت در بهبود اشتغال 
مشارک

ت  گذاری های 
از طریق سیاس

ت دولتی و 
الزم مقاما

ش 
ت بخ

ب مشارک
جل

ت. 
تولیدی ذی ارتباط اس

این برنامه نماینده توسعه 
ت توافقنامه های 

و پیشرف
 Sector)ت بخشی

پیشرف
 Q

ualification
Agreem) و موافقتنامه 

ents
 Territorial)توسعه اشتغال

 Em
ploym

ent
(Prom

otion

جمعیت فعال

جمعیت فعال

افزایش درآمد و بهبود دسترسي به اعتبار و بهبود 
در مهارت هاي غیرشناختي

جوانان با کار بیشتر و بهتر

فعال

آموزش

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2008/05

جاری

این برنامه فرصتهایی را در 
ت انسجام اجتماعی و ورود 

جه
جوانان به بازار کار از طریق 

ت منسجمی که به آنها 
اقداما

اجازه :
یافتن شغل مورد عاقه

ش های داوطلبنامه
تکمیل آموز

استفاده از دوره کارآموزی
ایجاد واحد تولیدی خودشان
ت یافتن شغل میدهد.

یا فرص
جمعیت جوان

بیکاران

سنین 18 تا 
24 سال

ساکن 
دائمی 
کشور 
باشند
دوره 

ابتدایی یا 
راهنمایی را 

نگذرانده 
باشد

بیکار باشد

ش 150 پـزو آرژانتین 
ک مالـی ماهانه بـه ارز

کمـ
ت در 

ت 2 الـی 18 مـاه بـه شـرط شـرک
بـه مـد

ت هـای برنامه هـا
فعالی

ت هـای دیگـر بـه منظـور اطمینـان از تکمیل 
حمای

ش هـا
آموز

ت
ش ضمن خدم

آموز
راهنمایی شغلی و ورود به بازار کار

ک مالـی حداقل 
ت از خـود اشـتغالی بـا کم

حمایـ
4000 پـزو و حداکثـر 20000 پـزو بـرای هـر 

ح
طر

تکمیل دوره کارآموزی
ب و کارهـای کوچکی کـه ذینفعـان برنامه ها 

کسـ
ب مـی کننـد کمکـی برابـر بـا 400 پـزو 

را جـذ
ت می کنند 

ت حقـوق کارکنـان دریاف
بـرای پرداخ

ت کار و تامین 
که این رقم مسـتقیماً از سـوی وزار

ت می شـود.
اجتماعـی به کارگـران پرداخ

سـال  در  عضـو  و 75051  سـال 2008  در  عضـو   7658
2009 و بیـش از 90000 عضـو تـا جـوون و جانویه 2010

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در آرژانتین.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

برنامه اشتغال جامعه

فعال

کارهای عمومی

2003/01

2013/12

ت 
ایـن برنامه شـامل اقداماتی در جه

ت از 
ایجـاد مسـتقیم اشـتغال موقـ

ت. 
ت هـای اجتماعی اسـ

طریـق فعالی
تـداوم هر شـغل بسـتگی به نـوع هر 
پروژه دارد. هـر روز کاری بین 4 الی 
ت بسـته بـه ویژگی هـای هر 

6 سـاع
ت.

پروژه اسـ

بیکاران

بیکاران

ت شغلی باالی 16 سال که 
بیکاران بدون مهار

ت زیر باشند:
در وضعی

ت یا مزایای 
ت کنندگان مزایای موق

دریاف
بیکاری

ت کنندگان در برنامه های آموزشی یا 
مشارک

شغلی دیگر
عضو بهره برداران برنامه سرپرستان خانوار بیکار 

 Unem
ployed Heads of Household(

Plan) باشد.
ت کنندگان مزایای تامین اجتماعی یا 

دریاف
طرح های مستمری غیرمبتنی بر حق بیمه به غیر 
ش از 7 فرزند یا افراد ناتوان 

از مادران دارای بی
گ

و معلول و افراد با سابقه جن
افرادی که فردی از اعضا خانوادشان عضو 

ت، اشتغال یا 
ش ضمن خدم

برنامه های آموز
برنامه های اجتماعی باشد

ک های مالی 
کم

غیردستمزدی 
به میزان 150 

پزو

حدود 2.5 
میلیون نفر 

تا سال 
2010

721294543 پزو در سال 2009

تاثیر مثبت بر درآمد مشارکت کنندگان به ویژه زنان و 
جوانان

برنامه اشتغال جامعه برای کارگران معلول

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

آموزش

2003/01

2006

ایـن برنامـه بـه ایجـاد اشـتغال از 
طریـق طرح هایـی کـه بـر توسـعه 
 associative) ت مشـارکتی

تجربیـا
ک 

ت های کوچ
experiences) شـرک

ک می کنـد. لـذا 
تمرکـز دارد کمـ

ایـن برنامـه به خلـق فرصتهـای خود 
اشـتغالی می پـردازد. باید اشـاره کرد 
کـه این برنامه شـامل دو محور اصلی 

ت:
اس

ب و 
کسـ

ت ها و 
شـرک

خلـق 
 (1

ک
کوچـ

کارهـای 
ش بـه 

ت و آمـوز
خدمـا

2) ارائـه 
کارگـران معلـول یـا از کارافتـاده

معلوالن و ازکارافتادگان

معلوالن و ازکارافتادگان

کارگران معلول یا ازکارافتاده
ب

کارگران بیکار یا دارای شغل نامناس
افراد باید باالی 16 سال باشند

افـرادی کـه از مزایـای اجتماعـی محـروم 
هسـتند بـه غیـر از مـادران دارای 7 فرزنـد 
جنگـی و 

سـابقه 
یـا بیشـتر یـا افـراد بـا 

معلـوالن
و 

ازکارافتـادگان 

ک مالی به 
کم

میزان 150 
پزو که مستقیما 

به افراد تا 90 
ت 

ماه پرداخ
می شود.

 1888
PEC و 
 6022

عضور در 
هر استان 

در سال 
2005

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در آرژانتین.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

طرح توسعه محلی و اقتصاد اجتماعی

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2003/08

ت خود 
ک سـاز مشـارکتی اسـ

ایـن برنامـه شـامل پروژه هـای محر
ب واحدهـای 

اشـتغالی را ترویـج می کنـد. پـروژه می توانـد در قالـ
ف اقتصـادی زیـر ارائه شـود:

مختلـ
ت از تولیدکننـدگان 

حمایـ
خانـواده: 

1. کارگاه هـای آموزشـی 
ک خانوادگی که بعـد از بحران 

ب وکارهـای کوچ
ک و یا کسـ

کوچـ
اقتصـادی بـا مشـکل مواجه شـدند.

 Com
m

unity)2. کارگاه های آموزشی جامعه مشارکتی
ت های تعاونی، تجاری و تولیدی: پشتیبانی 

Associative)، فعالی
ت 

ت با هم برای به دس
ک فعالی

از گروه های تا 5 عضو که انجام ی
ت آوردن توانایی 

ت و به دس
آوردن مواد خام، ابزار و ماشین آال

ت، را به عهده می گیرند.
انطباق امکانا

ت از واحدهـای اقتصـادی کـه زنجیـره 
3. زنجیـره تولیـد: حمایـ

ت 
تولیـد را ایجـاد مـی کننـد به طـوری که آنهـا می توانند بـه صور

ت کنند.
یکپارچـه فعالیـ

ت های مکملی 
ت پشـتیبان تولید: پشـتیبانی از ایجاد شـرک

4. خدمـا
ت های دیگـری که بـه تازگی 

ت یـا کاالهـا را بـه شـرک
کـه خدمـا

ت 
ف بهینـه سـازی ظرفیـ

ایجـاد شـده اند ارائـه مـی دهنـد، بـا هـد
ت ها.

تولیـد آن شـرک
 :(Self-m

anaged enterprises)ت
ش مدیری

ت های خوی
5. شرک

ت هایی که توسط خود کارگران 
ت شرک

ت از کاالها و خدما
حمای

در حال ترمیم و یا ترمیم شده اند.

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ص حقیقی یا 
اشخا

واحدهای قانونی که به 
ت 

طور شخصی یا به صور
انجمنی به عنوان صاحبان 
طرح های تولیدی که در 

ب اقتصاد اجتماعی 
چارچو

ت نام 
قرار دارد، ثب

کرده اند.

ت، 
تامین مالی تجهیزا

ت برای 
ابزار و تدارکا

ت ها
ت شرک

تولیدا
ک های فنی 

کم
ش و 

مداوم(آموز
ساختارسازی و 

پیگیری)به منظور 
ت و بهینه سازی 

تقوی
ت های طرح ها

فعالی

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در آرژانتین.
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اشتغال مستقل

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2004

جاری

ت از 
حمایـ

ایـن برنامـه بـه 
کارگـران بیـکار می پـردازد بـه 
طـوری کـه آنهـا قـادر خواهنـد 
ب و کار خودشـان را 

بـود کسـ
ک هـای 

آغـاز کننـد یـا بـا کم
مالی (تـا 15.000 پزو آرژانتین) 
ب و کارشان را 

و فنی بتوانند کس
بهبود بخشـند.

بیکاران

بیکاران

ب 
ک کسـ

بیکارنـی که عاقه مند به شـروع ی
س دوره هـای آموزشـی را 

و کار هسـتند و درو
ت سر گذاشـته اند.

پشـ
ت کننده در برنامه هـای وزارتخانه 

یا هر شـرک
کـه گزینـه خواشـتغالی را داشـته باشـد. این 

برنامه ها شـامل مـوارد زیر هسـتند:
بیمه بیکاری
SCYE برنامه

برنامه جوانان با شغل بیشتر و بهتر
ت برنامـه 

شـامل اقدامـا
کارگـران فصلـی 

طـول فصـول بیـکاری
M در 

TEYSS
در 

کارافتـاده 
یـا از 

معلـول 
کارگـران 

 Prom
over la Igualdad de

برنامه هـای 
(ترویـج 

 O
portunidades 

de 
Em

pleo
شـغلی برابـر)

ت هـای 
فرص

ت و کمکهـای 
کارگـران معلولـی کـه امتیـازا

ت 
ک را دریافـ

کوچـ
کار 

ب و 
کسـ

ک 
یـ

کرده انـد

سـرمایه اولیـه تـا 15000 پـزو بـرای هر 
ت، ماشـین 

فـرد بـه منظـور تهیـه ابـزارآال
ت؛ بـرای بهبـود فضـای 

ت و تـدارکا
آال

کارگاه ها؛ ؛ برای دسترسـی بـه گاز و برق؛ 
برای ایمنی محیط کار و تسـهیل دسترسی 

افـراد معلول
ک فنـی از طریـق دوره های آموزشـی 

کمـ
ش 

ت شـغلی، مشـاوره در تهیـه پی
مدیریـ

س و ارائـه طـرح و مشـاوره دوره ای.
نویـ

ک مالـی فـردی در طـی دوره هـای 
کمـ

ش 
ت شـغلی، فرایند آموز

آموزشـی مدیری
ب و کار

و 9 مـاه ابتدایـی از شـروع کسـ
ت در حوزه بازاریابی

حمای
تامیـن مالـی مجـدد کارگرانـی کـه بـه 
جدیـدی نیازمنـد 

تزریـق منابـع مالـی 
هسـتند به میـزان حداکثر 800 پـزو برای 

هـر فرد

ندارد
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برنامه ملی برای ترویج و کارهای با مدیریت شخصی و  شرکت های کوچک

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2004/03

جاری

ک هـای مالـی را دراولیـن فازهـا و یـا در مواقع 
ایـن برنامـه کم

ت هـای واحدهـا ارائـه می کنـد کـه 
س فعالی

بحرانـی و حسـا
می توانـد پایـداری شـغل های را بـه همـراه داشـته باشـد. ایـن 
ک هـای مالی به طـور فردی بـه کارگران واحدهـای تولیدی 

کم
ت می شـود.

ت تـا حداکثـر 12 مـاه پرداخـ
ش مدیریـ

خویـ

ت: 
 این برنامه همچنین شامل موارد زیر نیز اس

ت ها برای 
ت و توسـعه زیرسـاخ

1. تامیـن مالـی سـرمایه، تجیزا
ک هـا را 

ت کم
واحدهـای تولیـدی کـه حداکثـر دوره دریافـ

ت کرده انـد.
دریافـ

ت هایی که بـه ترمیم 
ک هـای فنـی بـرای کارگران شـرک

2. کم
ت تولیـدی و منابـع کار از طریق اسـتخدام مسـتقیم 

ماشـین آال
متخصصـان پرداخته اند.

ت، مواد 
ب تجهیـزا

ت: بـه منظـور کسـ
ت در تعمیـرا

3. مشـارک
ت از توسـعه 

ت ها؛ حمای
ت؛ تجهیز دوباره زیرسـاخ

خام و تدارکا
ت هـا و غیره

ش فعالی
و گسـتر

ت محیط کار کارگران
ت و امنی

ک به منظور بهبود سام
4. کم

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارفرمایان / شرکت ها

واحدهای تولیدی که 
توسط خود کارگران 
ت می شـوند 

مدیریـ
و بـه تازگـی احیـا 

شـده اند
واحدهای تولیدی که 
توسط خود کارگران 
س شـده اند و 

تاسـی
در دوره هـای ابتدایی 
ت بـه سـر می 

فعالیـ
برند

ک مالـی فـردی حداکثـر بـه 
کمـ

میـزان 150 پـزو در مـاه بـرای 
حداکثـر 6 مـاه

ک هـای فنـی 
دسترسـی بـه کم

ت آموزشـی 
ص و یـا خدمـا

تخصـ
ب و کار

ب یابـی کسـ
بـرای عی

ت یـا خریـد 
تامیـن مالـی تعمیـرا

ت ها 
ت، مواد اولیه، زیرسـاخ

تجهیزا
و غیره

هـر 
ک هایـی 

کم
چنیـن 

بـرای 
ت می توانـد به طور مسـتقیم 

شـرک
ک بـار بـه میـزان حداکثر 

تنهـا یـ
500 پـزو بـه ازای هـر کارگـر یـا 
حدکثـر 50000 پـزو بـرای هـر 

ت کنـد.
طـرح دریافـ

ندارد
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ایجاد شبکه فدرال خدمات اشتغال / واحد 
خدمات اشتغال / دفاتر استخدام شهرداری

فعال

خدمات اشتغال عمومی

2005

جاری

دبیرخانـه 
انـداز 

چشـم 
راسـتای 

در 
ت 

سیاسـ
ایـن 

ک 
Secretariat of Em) شـامل خلـق ی

ploym
ent)اشـتغال

ت ایجـاد شـبکه 
ک هـای فنـی در جهـ

اداره مسـئول ارائـه کم
 (Em

ploym
ent 

Services 
N

etw
ork)ت اشـتغال

خدمـا
ت اشـتغال بـه منظور ارتقـاء یکپارچگی بازار 

ت. این خدما
اسـ

کار بـرای ذینفعـان برنامه هـای اشـتغال و دیگـر افـراد دارای 
ت. 

مشـکل اشـتغال طراحـی شـده اسـ
ف نیـز بـه واحدهـای 

دفاتـر اشـتغال شـهرداری های مختلـ
Em.)-کـه 

ploym
ent Services U

nit)ت اشـتغال
خدمـا

ش و مسـیر 
ت و راهنمایـی شـغلی و آموز

دفاتـر ارائـه اطاعـا
ت 

ت برنامه هـای اجتماعی که توسـط دول
دسترسـی به اطاعـا

ش می دهنـد.
اداره می شـوند، هسـتند- نیـز گـزار

جمعیت فعال

کارفرمایان / شرکت ها

بیکاران
شاغانی که نیاز به 

تغییر شغل دارند
کارفرمایان یا 

کارآفرینانی که 
نیازمند استخدام 

هستند

واسطه گری کار و کاریابی
ش استخدام پذیری 

افزای
افراد

ندارد

ابزار برای کار

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2006

2009/12

ت هـای تولیـدی گروه های 
ایـن برنامـه بـه تامیـن مالـی فعالی

متشـکل و سـاختارمند کارگـران می پـردازد. 
ک هـای فنـی را بـه منظـور بیشـینه 

ایـن برنامـه همچنیـن کم
ت های تولیـدی ارائـه می کنـد.

سـازی خلـق شـرک

بیکاران

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ذینفعان برنامه 
PJJH

ک بـرای دسـتیابی بـه 
کمـ

ابـزار کار و مـواد اولیـه تـا 
حداکثـر 10000 پزو برای 
دو نفـر و تـا 15000 بـرای 
3 نفـر. ایـن برنامه همچنین 
ک هـای فنـی را از طریق 

کم
سرکشـی های دوره ای برای 
ت ها فراهـم 

افـراد و شـرک
می کنـد.

بیش از 8000 نفر تا سپتامبر 2005

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در آرژانتین.
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(کارگران 
ساختمانی)

برنامه اشتغال 
ت در 

موق
واحدهای 

اشتغال عمومی 
محلی با تامین 

مواد اولیه

فعال

کارهای عمومی

2006

ش بیکاران از طریق 
این برنامه به آموز

ت در برنامه های اشتغال عمومی یا تولید 
مشارک

ت ها می پردازد. این برنامه ها شامل 
زیرساخ

ت کار روزانه 
حجم کاری بین4 تا 7 ساع

می باشند.

بیکاران

بیکاران

ذینفعان برنامه 
SCyE و PJJH

ت(تا 
ک هـای مالـی بـرای موسسـا

کم
ت 

حداکثـر 120000 پزو بـرای پرداخ
ت مـواد اولیـه و 

تـا 70 درصـد از قیمـ
اسـتخدام تیم هـای آموزشـی)

ضمنـاً مسـتمری تـا 250 پـزو بـرای 
کارگران اسـتخدام شده توسط موسسه 
ت 

ت خواهد شـد- بدون از دسـ
پرداخـ

دادن حقـوق اصلـی
ت از 

ش از طریـق حمایـ
تسـهیل آمـوز

ش دهنـدگان
آموز

ندارد

برنامه ملی آموزش مداوم

فعال

آموزش

2006

2012/01

ش مداوم در راسـتای گفتگوهای 
برنامه ملـی آموز

ت های شغلی 
اجتماعی و توسـعه استاندارهای مهار

ف اصلی ایـن برنامه 
ت. هـد

بنیـان نهاده شـده اسـ
ت 

ت هـای آموزشـی و مهـار
ت در فعالی

مشـارک
ت های کیفـی نهادهایی 

آمـوزی همـراه بـا سیاسـ
ت های فعـال اشـتغال اتخـاذ شـده 

کـه در سیاسـ
ت 

ت کار و تامیـن اجتماعـی مشـارک
از سـوی وزار

دارنـد، می باشـد. 

ت کار و تامیـن اجتماعـی 
در همیـن راسـتا وزار

ت از 
ت بخشـی و دعـو

در حـال ایجـاد 30 هیئـ
ب و کار و کارگران برای 

نماینـدگان صاحبان کسـ
ت کنندگان 

ش ها و مشارک
ف نق

ت در تعری
مشـارک

ت های آموزشـی و اعطـای گواهی نامه های 
در فعالی

ش های 
ت. اسـتراتژی های ناظر بـر بخ

مهارتی اسـ
ت منابـع انسـانی در ایـن 

اقتصـادی بـرای تقویـ
حوزه های سـه گانه تدویـن می شـوند و از این روی 
ت از دیدگاه های اجتماعـی و حرفه ای 

مسـئله کیفی
ث قـرار می گیرد.

مـورد بحـ

جمعیت فعال

جمعیت فعال

کارگران 
فعالی که در 

برنامه های 
آموزشی و 

ت های 
مهار

ت 
شغلی شرک

کرده اند

ت 
کیفیـ

ش 
ایـن برنامـه بـه افزایـ

ک می کنـد
ت آموزشـی کمـ

موسسـا
ت نیروی 

بـه اسـتخدام پذیـری و کیفی
کار منجر می شـود

ت پذیـری 
رقاب

مسـتقیم بـر 
تاثیـر 

ت آنها 
ت ها و در نتیجه مشـارک

شـرک
در رشـد اجتماعـی و بهره وری کشـور 

شـد
خواهد 

150 هزار 
کارگر و 

300 معلم
ش از 50 

بی
هزار کارگر 

استاندار 
ت شغلی 

مهار
ت 

را دریاف
کردند

 44240
موسسه برای 
برنامه بهبود 
اقدام کردند

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در آرژانتین.
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پیشنهاد برای 
حرفه ای سازی 
ت بندی 

و اولوی
زنان کارگر 

ت های 
و فعالی
مرتبط

فعال

آموزش

2006

2012/01

ت به کارگـران داخلی ایـن توانایی 
ایـن سیاسـ

ص 
را می دهـد کـه در پروژه هـای آموزشـی خا

ش قـرار بگیرنـد، و از ایـن روی 
ت آمـوز

تحـ
بـه آنهـا اجـازه داده می شـود کـه چشـم انداز 

شـغلی خـود را توسـعه دهند.

ش حین 
ت شـامل برنامه های آمـوز

ایـن سیاسـ
 SCyE) ش و اشـتغال

کار  و مزایـای بیمـه آموز
ت.

ک های تکمیلی اسـ
benefit) بـه عنوان کم

کارگران خارجی

کارگران خارجی

کارگـران داخلـی بـه ویـژه 
PJJH و 

ذینفعـان برنامه هـای 
SCyE

ت مزایای نقـدی 200 تا 
دریاف

225 پـزو از SCyE تـا حداکثر 
12 ماه

ک هـای SCyE بـا 
تلفیـق کم

مسـتمری طـرح ویـژه تامیـن 
کارگـران 

بـرای 
اجتماعـی 

داخلـی که به معنـای حق بیمه 
ش درمـان 

بازنشسـتگی و پوشـ
تکمیلـی تلقـی می شـود

ندارد

برنامه  
یکپارچه سازی 

اشتغال 
روستایی، 

ش دولتی و 
بخ

خصوصی

فعال

یارانه اشتغال

کارهای عمومی

2006/01

جاری

ذینفعـان 
 labour 

insertion
ت از 

حمایـ
ت کار و تامیـن اجتماعـی از 

برنامه هـای وزار
ش عمومـی و یـا 

طریـق ایجـاد اشـتغال در بخـ
ش خصوصی 

ارائـه یارانه هـای اشـتغال بـه بخـ
و عمومـی.

بیکاران

بیکاران

PJJH و 
ذینفعـان برنامه هـای 

PEC
SCyE و 

کارگـران بیکار زیر 18 سـالی 
ک ویژگی هـای زیر 

کـه هـر یـ
را دارا باشـند:

ذینفعان طرح کار بیشـتر و بهتر 
برای جوانـان در برنامه SCyE و 
طـرح مزایـای بیـکاری و یا هر 
ت گرفته 

برنامه یـا اقدام صـور
M

TEySS از سوی
افراد معلول

افـرادی که بـرای ورود به بازار 
کار مشکل دارند

ش 
اشـتغال مسـتقیم در بخـ

عمومـی
ک هـای دریافتـی از 

تـداوم کم
وزارتخانه

کـه 
مزایـای پولـی اشـتغال 

جزئـی 
می توانـد بـه عنـوان 

از حقـوق توسـط کارفرمایـان 
شـود

اسـتفاده 
ت ایـن یارانه ها از 

دوره دریافـ
1 تـا 6 مـاه و حدکثـر 9 مـاه 
برای کارگران باالی 40 سـال 

ت.
یـا زنان اسـ

ندارد
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برنامه Labour Insertion Programme ، خط توسعه 
خود اشتغالی

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2006/01

2010/12

ت های بازرگانی 
برنامه شـامل توسعه خوداشـتغالی در فعالی

ت فردی 
ک خواه به صـور

ب و کارهـای کوچ
یا توسـعه کسـ

ت تعاونـی متشـکل از افراد بیـکاری که جزو 
خـواه بـه صور

ت کار و تامیـن اجتماعی هسـتند، 
ذینفعـان برنامه هـای وزار

می باشد.

بیکاران

بیکاران

 PJJH ذینفعـان برنامه های
PEC و SCyE و

زیـر 
بیـکار 

کارگـران 
ک 

18 سـالی کـه هـر یـ
ویژگی هـای زیـر را دارا 

باشـند:

ذینفعـان طرح کار بیشـتر 
و بهتـر بـرای جوانـان در 
طـرح 

و 
 SCyE

برنامـه 
مزایـای بیـکاری و یـا هر 
ت 

برنامـه یـا اقـدام صـور
M

TEySS گرفته از سـوی

ش و 
ت پیشاپیــ

دریـــافـــ
یکباره،مجمـوع مبالـغ قابـل 

 SCyE  ت از
دریافـ

در مـورد افـراد جـوان، آنهـا 
می تواننـد تـا 400 پـزو برای 
هـر فـردی کـه در پـروژه 
هسـتند را جمـع آوری کننـد 
به شـرطی کـه حداکثر مبلغ 
بـرای هـر پـروژه از 20000 

پـزو تجـاوز نکند
کمهـای فنـی و آموزشـی 
بـرای منظم سـازی و توسـعه 
پـروژه به همراه دسترسـی به 
اسـاتید در طول دوره توسـعه 

پروژه

ندارد

برنامه اشتغال

فعال و منفعل

1996

2002/01

ت 
ک بـه افـراد بیکاری اسـ

ف اصلـی ایـن برنامـه کم
هـد

کـه زیر خـط فقر زندگی مـی کنند. ابـزار محـوری برنامه 
نیـز labour insertion می باشـد. عـاوه بـر ایـن برنامـه 
ت و شـرایط 

از برنامه هـا و طرح هایـی کـه بـه بهبـود وضعی
ت 

ک می کنـد، حمای
زندگـی فقیرتریـن افـراد جامعـه کمـ

می کنـد. 

ک هـای ارائـه شـده در ایـن برنامـه دارای دو محـور 
کم

هستند:

ت با دستمزد تقریباً کم
تامین اشتغال کوتاه مد

ش بـرای اجـرای پروژه هـای اجتماعـی بـرای تعمیـر 
تـا

ت ها در مناطـق فقیـر نشـین
زیرسـاخ

جمعیت آسیب پذیر

بیکاران

 16
افـراد بیـکار بـاالی 

سـالی کـه زیـر خـط فقر 
زندگـی مـی کننـد

مسـتمری تقریبـی 200 پزو 
در ماه

ت
دسترسی به نظام سام

ت
دسترسی به بیمه مخاطرا

ت تعهد 
و در ازای ایـن خدما

ت کار 
بـه 30 تـا 40 سـاع

درهفته داشـته باشـند

65321 نفر در می 1997 و ژانویه 1998

250 میلیون پزو در سال 2001

ندارد
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زنان و مردان بیکار 
سرپرست خانوار

فعال و منفعل

2002/05

2010/01

ک کارهای عمومی گسترده شامل 
ی

ک مالی به شرط حضور کودکاِن 
کم

ک ها در مدرسه 
ت کنندگاِن کم

دریاف
ت خود 

و مراکز بهداشتی یا شرک
س های 

ت کنندگان در کا
دریاف

آموزشی و کارهای عمومی و 
عام المنفعه

بیکاران

بیکاران

ت 
مردان و زنان سرپرس

خانوار بیکار دارای 
فرزندان زیر 18 سال 
یا فرزند معلول. افراد 
باید در دفاتر محلی 
ت 

یا شهرداریهای ثب
نام کنند

مستمری تقریبی برابر با 150 
پزو در ماه

ش نیازهای کار اجتماعی
به شرط پی

حدود 2.5 
میلیون نفر تا 
اکتبر 2002

1 درصد از 
ص 

تولید ناخال
داخلی آرژانتین

ندارد

آموزش و بیمه اشتغال

فعال و منفعل

2006/04

جاری

ت هایی 
این برنامه شامل فعالی

همچون ارائه مزایای بیکاری به 
منظور جستجوی فعال شغلی از طریق 

ت های شغلی 
به روزرسانی مهار

می باشد. افرادی که به مزایای بیمه 
ش و اشتغال عاقه مند هستند 

آموز
می بایستی:

ش متوالی به دفتر 
1. ارائه گزار

اشتغال شهرداری برای توسعه برنامه 
جستجوی کار

ت در برنامه های آموزشی، 
2. شرک

ش 
ت های آموز

آگاه سازی و فعالی
ت 

شغلی و دیگر برنامه های تقوی
ت شغلی

مهار
ت های شغلی که با 

3. قبول فرص
ت 

ت های آنها مطابق
شرایط و مهار

دارد
ت در این برنامه فردی و 

شرک
ت در 

ت و دوره شرک
داوطلبانه اس

آن نیز می تواند تا دو سال ادامه یابد. 
ت در دوره ها به پایان می 

مشارک
رسد: بعد از اتمام دوره ها ؛ یافتن 

ش خصوصی 
ک شغل پایدار در بخ

ی
و عمومی؛ عدم یافتن شغل؛ عدم 

ت مزایا غیر دستمزدی برای 
دریاف

ت از 
ض تعهدا

سه ماه متوالی؛ نق
سوی فرد.

بیکاران

بیکاران

افراد باالی 18 سال
اگر فرد زیر 25 سال 

ت 
باشد آنها باید تحصیا

متوسطه را تکمیل کنند 
و گواهی های الزم را 

ت کنند
دریاف

بیکار و به طور فعال در 
حال جستجوی کار باشند
ساکن دائم کشور باشند

ک 
ک از این مدار

هری
ت 

را دارا باشند: کار
ت شناسایی 

شناسایی، کار
کارگران

عضو گروه کارگران بیکار 
ت باشند

دارای صاحی
ک ها و 

ک از کم
هیچ ی

یا یارانه های دیگر را 
ت نکنند (افراد 

دریاف
ت در 

دارای سابقه شرک
ف از این مورد 

گ معا
جن

هستند)

مستمری ماهانه 225 پزویی در 
طول دوره 18 ماه اول و 200 

پزو در 6 ماه آخری که منتهی به 
ت

بازنشستگی اس
ش ابتدایی 

ک به تکمیل آموز
کم

و راهنمایی
ش شغلی و 

ت های آموز
فعالی

ت
ش ضمن خدم

آموز
راهنمایی شغلی؛ جستجوی کار؛ 

راهنمایی به منظور اشتغال مستقل
حرفه ای سازی اشتغال داخلی 

ف 
(تصمیم شماره 06/876 ) هد

ت بندی و 
اصلی این برنامه اولوی

ت که 
حرفه ای سازی مردمی اس

در این برنامه بیمه عضو هستند و 
ف را به عهده گرفته اند.

این وظای
ت از برنامه های ورود نیروی 

حمای
ش 

ش عمومی، بخ
کار به بخ

خصوصی و سمن ها
راهنمایی برای اشتغال مستقل 
ت خرد به 

ت از اعتبارا
و حمای

ت فردی یا تعاونی
صور

 20803
عضو در سال 

2006؛ 
75226 در 
سال 2007؛ 

103018 در 
سال 2009 و 
139928 در 

دوره 2008 تا 
2010

 14768800
پزو در سال 

2006
 157350984

پزو در سال 
2007

 229613206
پزو در سال 

2008
 237776255

پزو در سال 
2009

 173505189
پزو بین ژانویه 

و جوالی 
2010

ندارد
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برنامه 
کمکی برای 

کارگران 
عضو برنامه 
کارگاه های 

تولید

فعال

یارانه اشتغال

2006/06

جاری

ک هـای مالـی را بـه افـراد معلولـی 
برنامـه کم

ت کننـدگان 
ارائـه می دهـد کـه جـزو شـرک

ت شـده تولیـد   هسـتند. 
کارگاه هـای محافظـ

ت هـای 
ایـن کارگاه هـا بـه توسـعه تولیـد، فعالی

خدماتـی و بازرگانـی می پـردازد؛ دسـتمزدی را 
ت کننـدگان فراهم 

ت هـای مشـارک
بـرای فعالی

ت 
می کنـد؛ و زمینه هـای الزم از جملـه خدمـا

ب را بـرای سـازگاری اجتماعـی را بـرای 
مناسـ

آنهـا فراهـم می کنـد.

معلوالن و ازکارافتادگان

معلوالن و ازکارافتادگان

افراد معلولی که جزو 
کارگاه های آموزشی 
پناهگاه تولید هستند 
ت 

و در سمن ها فعالی
می کنند

مستمری 550 پزو برای هر ماه

ت 
ت و ابزارآال

ک برای تهیه تدارکـ
کم

تا 15000 پزو
ک مالـی 1500 پزویـی بـرای 

کمـ
ک هـای فنـی

دسترسـی بـه کم

ندارد

برنامه 
ش 

آموز
برای کار 

ت 
در خدما
اشتغال 
عمومی

فعال

آموزش

2006/07

جاری

ش کارگران بیکار 
این برنامه شـامل آمـوز

ش دولتـی به 
از طریـق کارآمـوزی در بخـ

ش جدید 
ب تجربـه کار و دانـ

منظور کسـ
برای اشـتغال می باشـد.

بیکاران

بیکاران

ذینفعـان برنامه هـای 
PJJH و SCyE و دیگر 
برنامه هـای اجتماعی

ک 
ش عمومـی در یـ

کارورزی در بخـ
دوره 3 تـا 12 ماهـه همـراه بـا 4 تـا 6 

ت کار در روز
سـاع

ت و آمـد در 
ش هزینه هـای رفـ

پوشـ
ت کار در هفتـه یـا 

ت 20 سـاع
صـور

ت 
ت و آمد و ناهـار در صور

هزینـه رفـ
ت در هفتـه

کار 20 تـا 30 سـاع

ندارد

برنامه 
ش 

آموز
برای کار 

ت 
در خدما
اشتغال 

خصوصی

فعال

آموزش

2006/07

جاری

ش کارگران بیکار 
این برنامه شـامل آمـوز

ش خصوصی 
از طریـق کارآمـوزی در بخـ

ش 
ب تجربـه کار و دانـ

بـه منظـور کسـ
جدیـد بـرای اشـتغال می باشـد.

بیکاران

بیکاران

ذینفعـان برنامه هـای 
PJJH و SCyE و دیگر 
برنامه هـای اجتماعی

خصوصـی بـه 
ش 

کارورزی در بخـ
ت 

ت در روز یا 20 ساع
ت 4 سـاع

صور
ت روزانه یا 

در هفته (حداقل) و 6 سـاع
ت در هفتـه (حداکثر)

30 سـاع
مستمری ماهانه

ت بـرای 
شـرک

سـوی 
تضمینـی از 

اسـتخدام فـرد وجـود نـدارد

ندارد
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ش 
برنامه آموز

برای کار

فعال

آموزش

2007

جاری

ک ها 
ت هـای مالـی و کم

ایـن برنامـه حمای
ت آموزشـی کـه 

فنـی را بـرای موسسـا
ب بـا 

ش هـا، متناسـ
بـه تنـوع بخشـی آموز

زمینه هـای تولیـد محلـی مـی پردازنـد، 
فراهـم می کنـد.

ت 
ت کننـدگان در برنامـه بـه خدما

شـرک
ک 

گواهـی نامه هـای مـدار
آموزشـی و 

ابتدایـی، رهنمایـی و متوسـطه دسترسـی 
ت ذی ربط 

ت. این بـه موسسـا
خواهنـد یافـ

ش 
اجـازه می دهـد تـا در توسـعه آمـوز

ت اداره منابـع 
ت بزرگسـال و تقویـ

جمعیـ
انسـانی، فیزیکـی و اطاعاتـی کـه می تواند 
ت 

ک می کنـد، فعالی
ت کم

بـه بهبـود مدیری
کنند.

جمعیت آسیب پذیر

جمعیت آسیب پذیر

ش 
ت فعال درسـن 18 سـال که آموز

جمعی
ت سر نگذاشـته اند و ترجیحا 

اجباری را پشـ
PJJHD و SCyE ، برنامـه 

در برنامه هـای 
کار بیشـتر و بهتـر بـرای جوانـان و دیگـر 

برنامه هـای آموزشـی عضو باشـند.

جوانان بـاالی 16 سـال دارای والدین بیکار 
ب پذیری کـه نیازمند بـه روز کردن 

و آسـی
توانایی هـای خـود هسـتند؛ زنـان و بـه ویژه 
ب پذیر مانند معلـوالن، زندانیان، 

افـراد آسـی
افـراد دارای آزادی مشـروط و مبتایـان بـه 

H
IV

افـراد متعلـق بـه جوامـع بومـی سـاکن در 
منطقه

ت های 
توسعه فرص

دسترسی و ادامه 
ت های آموزشی 

فعالی
ش رسمی

و آموز
ش ضمن 

آموز
ت

خدم
راهنمایی شغلی
جستجوی کار

ش از 
بی

310 هزار 
عضو در 

پروژه های 
ف 

مختل
از سال 

شروع تا 
پایان سال 

2009

ندارد

خطوط توسعه 
برنامه شبکه 
تولید محلی

فعال

2007

جاری

 Entram
ado) شـبه تولیـد محلـی

ک 
یـ

ک شـبکه تعاونـی 
Productivo Local) یـ

ت ها 
شـامل تولیـد کننـدگان خـرد، شـرک

ت کـه بـه تامیـن 
و کارگـران مسـتقل اسـ

ف کنندگان و سـازمان های 
کننـدگان، مصر

دولتـی متصـل هسـتند تـا از ایـن طریـق 
ت و 

ب و کارهـای خـرد و ثبا
پایـداری کسـ

ت اشـتغال بهبـود پیـدا کند. 
کیفیـ

ت های 
در ایـن برنامه بسـته به تعـداد موقعی

ت اشـتغال به وجـود آمده یا 
شـغلی و کیفیـ

بهبـود یافتـه، کمکهای مالـی تـا 700 هزار 
ت می شـود.

پـزو آرژانتیـن پرداخ

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط
ک، کارآفرینان 

تولید کنندگان کوچ
ک و یا کارگران مستقل

کوچ

تامیـن مالی تا 500 
هـزار پـزو بسـته به 
تعـداد جایگاه هـای 
شـغلی کـه ایجـاد 
ت 

شـده اند یـا کیفی
آنها بهبـود یافته اند

180 پروژه 
بین سال 

 2007
و میانه 
2009

ندارد
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هزینه
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درآمد اجتماعی برای برنامه کار

فعال

کارهای عمومی

2009/08

جاری

ایـن برنامـه فرصتهـای شـغلی را از طریـق 
ش و ارتقـاء عملکرد سـازمانهای تعاونی 

آمـوز
ت ها، 

بـرای انجـام کارهای مربوط به زیرسـاخ
ایجـاد می کنـد. در ایـن برنامـه کارگـران 
بـه گونـه ای سـازماندهی می شـوند کـه در 
ک و متوسـط (تعمیـر 

کارهـای عمومـی کوچـ
ب، 

س، تعمیـر چاه هـا وفاضـا
و توسـعه مـدار

بهبـود و حفـظ فضاهـای عمومـی، میادیـن و 
ت نیـز از طریـق 

ت کننـد. دولـ
غیـره) فعالیـ

ت اجتماعـی 
ت برنامه ریـزی و زیرسـاخ

وزار
 M

inistry 
of 

Planning 
and 

Social)
ت های 

Infrastructure) بـه تامین مالی فعالی
شـهرداری ها در ایـن رابطـه همچـون تامیـن 
ت و ابـزار 

ت، لـوازم ایمنـی، تجهیـزا
تـدارکا

س کار و ... می پـردازد. شـایان 
ت و لبـا

آال
ت کـه ایـن تعاونی هـا از 2 سـال 

توجـه اسـ
ت مالیاتـی برخـوردار هسـتند.

معافیـ

جمعیت آسیب پذیر

جمعیت آسیب پذیر

ب پذیری که 
ت آسـی

افـراد دارای وضعیـ
ک افـراد خانـواده آنهـا درآمـد 

هیـچ یـ
رسـمی ندارنـد و مسـتمری ملـی یـا 
مزایـای بازنشسـتگی یا دیگـر طرح های 
ت نمـی کنند(بـه 

اجتماعـی را دریافـ
ت 

ک هـای برنامـه ملـی امنیـ
غیـر از کم

 N
ational Food Security -غذایـی

(Plan

حقوق ماهانه 
1240 پزو

ت برای 
حمای

ش 
تکمیل آموز

ابتدایی و راهنمایی

ش افرادی 
آموز

که می بایستی 
کارهای عمومی را 

بر عهده بگیرند

برنامه فعال سازی برای 
کارگران معلول

فعال

یارانه اشتغال

2010/12

2010/01

ب و اسـتخدام 
در ایـن برنامـه یارانه برای جذ

ت به 
افـراد معلـول در نظـر گرفتـه شـده اسـ

ت هایـی که 
طـوری کـه آنهـا بتواننـد در فعالی

بـرای بهبـود امـکان اسـتخدام آنهـا طراحـی 
شـده اند موفـق شـوند.

معلوالن و ازکارافتادگان

بیکاران

بیکاران معلولی که گواهی ملی یا منطقه 
ت دارند

ای معلولی

یارانـه 
ت 

پرداخـ
دسـتمزد برابـر بـا 
150 پـزو بـرای 9 

مـاه بـه کارفرمـا

ندارد
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آموزش حرفه ای و 
گواهی مهارت های 

شغلی

فعال

آموزش

2011

جاری

ک 
ب گفتگـوی اجتماعـی، برنامـه شـامل خلـق ی

در چارچـو
ش 

ت تـا از آن طریق بـا افزای
ش مـداوم اسـ

نظـام ملـی آموز
ت 

ت هـای شـغلی کارگـران دارای تجربـه کار، فرصـ
مهار

ش دهـد.
اسـتخدام آنهـا را افزایـ

جمعیت فعال

جمعیت فعال

افـراد بیـکار یـا شـاغل دارای 
تجربـه کار کـه عاقـه منـد 
ت 

ت گواهـی مهـار
بـه دریافـ

شـغلی هستند

ندارد

برنامه حمایت دانش آموزان آرژانتین

فعال

آموزش

2014

جاری

ایـن برنامـه مسـتمری ماهانـه ای را بـه منظـور ایجـاد امکان 
ش دوه ابتدایـی و 

ت بـه مدرسـه و تکمیـل آمـوز
بازگشـ

ت عالـی اراه می دهـد. عـاوه برایـن، 
راهنمایـی یـا تحصیـا

ت، راهنمایی 
ش ضمن خدمـ

برنامـه کمکهایـی را برای آمـوز
و واسـطه گری کار و یـا حتـی نگهداری از کـودکان به منظور 

ایجـاد امـکان اشـتغال بـرای والدیـن فراهم مـی آورد.

جوانان

جمعیت آسیب پذیر

افـراد در سـنین 18 تـا 24 
سـال

افـراد بـدون شـغل رسـمی یا 
افـراد دارای درآمـد کمتـر از 

حداقل دسـتمزد

کل درآمد خانوار می بایسـتی 
برابـر یـا کمتـر از حداقـل 

دسـتمزد تنظیمی باشـد

ت آرژانتین
تابعی

ک هزینه مالی 
کم

تا 600 پزو در ماه

ندارد

برنامه بازیابی تولید

فعال

یارانه اشتغال

2003

جاری

ایـن برنامـه حقوق ثابتـی را تا حداکثـر 2000 پـزو آرژانتین 
ت حداکثر 12 مـاه از طریق 

بـه کارگـران کارآفرینان بـه مد
ت می کنـد. به 

اداره تامیـن اجتماعـی ملـی آرژانتیـن پرداخـ
ت 

ت ایـن مزایـا، کارآفرینـان می بایسـتی اثبا
منظـور دریافـ

ت 
ب و کارشـان در بحـران قـرار گرفته اسـ

کننـد کـه کسـ
ش دهنـد. 

ت ازآن را گـزار
ت بـرون رفـ

و راهکارهـا و اقدامـا
عـاوه براین کارآفرینان متعهد می شـوند کـه کارگران خود 

اخـراج نخواهنـد کرد. 

س 
ب سـازمان اورژان

ت تا در چارچو
برنامه طراحی شـده اسـ

  (N
ational O

ccupational Em
ergency)ملـی اشـتغال

ش خصوصـی درگیر در 
ت از فراینـد بازیابی بخ

ضمـن حمایـ
ک کند.

ت اشـتغال حقیقـی کم
بحـران بـه ارتقـاء و ثبا

جمعیت آسیب پذیر

جمعیت آسیب پذیر

ت باید 
تمـام کارگران شـرک

ت کننـد کـه در بحـران 
ثابـ

ضمنـًا 
سـر می برنـد و 

بـه 
ت بایـد تضمـن کنـد 

شـرک
کـه کارگـران خـود را حفـظ 

می کنـد.

ک هزینه مالی 
کم

تا 2000 پزو 
در ماه

در سال 
 2009

این برنامه 
 1492

ت و 
شرک

 84628
کارگر 

ت 
را تح

ش 
پوش

ت
داش

ندارد
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خدمات صندوق ضمانت

منفعل

1966/09

جاری

ایـن برنامه براسـاس قانون شـماره 5107 در سـال 1996 ایجاد شـد تـا منابع مالی جبرانـی را برای 
کارگرانـی کـه بـه داللیـل ناعادالنه (بیمـاری  و یا مواقـع اضطراری ملی) اخراج شـده انـد ایجاد کند. 

ایـن منابـع از طریـق حـق بیمه های کارگـران به انـدازه 8 درصد از حقـوق آنها، تامین می شـود.

بیکاران

استثنائات

ت بـر حقـوق در ایـن صنـدوق عضو 
تمـام افـرادی کـه از طریـق مالیـا

هسـتند و یـا افـراد دارای شـرایط زیر:

خراج بدون دلیل موجه.

ت بسـته شـدن 
ت ؛ فسـخ قـرارداد به عل

ت ثاب
انقضـاء قـرارداد بـا مـد

ت هـای آن و یـا بسـته 
ت، یـا از بیـن رفتـن بخشـی از فعالی

ک شـرک
یـ

ت های تابعـه و یا سـازمان های آن؛ 
ت، شـرک

ک از موسسـا
شـدن هـر ی

گ کارفرما یـا اعامیه ورشکسـتگی؛
مـر

ف 
فسخ قرارداد به دلیل قصور هر دو طر

ک 
ت نیـاز شـخصی، فـوری و جـدی بـه دلیل ی

بازنشسـتگی؛ در صـور
ت 

فاجعـه طبیعی ناشـی از بـاران و یا جاری شـدن سـیل در منطقه اقام
ت اضطـراری عمومی بـه وجود بیاید

ک وضعی
کارگـر و یـا زمانی کـه ی

ت. 
ب 70 سـال یا بیشـتر اسـ

ب حسـا
ک کارگـر؛ وقتی صاح

گ یـ
مـر

ت؛
ت اسـ

هنگامـی کـه کارگر و یـا وابسـته آن HIV مثب

ت؛ هنگامی 
ک کارگر یـا وابسـته آن مبتا به سـرطان اسـ

وقتـی کـه یـ
ک کارگر یـا افراد وابسـته بـه آن در تروما باشـند.

کـه یـ

ت 3 سـال بـدون وقفه در خـارج از طرح 
ک کارگـر به مد

وقتـی کـه ی
ت یا حـل و فصل بدهی

قـرار داشـته باشـد؛ بازپرداخ

ت ؛ بـرای حل و 
در مواقعـی کـه کارگـر خانـه در رهن خـود را از دسـ

ت بدهی
فصل و یـا بازپرداخـ

G درصد از 1.3 :1996
DP

G درصد از 1.45 :1997
DP

G درصد از 1.76 :1998
DP

G درصد از 1.65 :1999
DP

G درصد از 1.46 :2000
DP

G درصد از 1.44 :2001
DP

G درصد از 1.33 :2002
DP

G درصد از 1.20 :2003
DP

G درصد از 1.14 :2004
DP

G درصد از 1.21 :2005
DP

G درصد از 1.28 :2006
DP

ندارد
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نظام ملی اشتغال

فعال

خدمات اشتغال عمومی

1975

جاری

ت فرمان شـماره 74.403 در اکتبر 1975 شـروع 
این برنامه تح

ت اشـتغال 
ک موسسـه خدما

SIN ی
E بـه کار کـرد. به طور کلـی

ت. 
ت کـه کار اصلی آن واسـطه گری در بازارکار اسـ

عمومی اسـ
ش را 

ت هایـی در رابطـه با آمـوز
عـاوه برایـن ایـن برنامـه فعالی

Program
a do Seguro- نیـز انجام می دهد. ضمنـاً برنامه هـای

 Program
a de G

eneração de Em
prego و Desem

prego
e Renda از طریـق همیـن برنامـه اجـرا می شـوند. شـایان توجه 

ت.
ت کار اسـ

ت وزار
ت نظار

ت که برنامـه مذکور تحـ
اسـ

جمعیت فعال

جمعیت فعال

سلطه گری در بازار کار و خدمات راهنمایی شغلی

2.774.023 نفر در سال 2013 ثبت نام کرده اند 
و 1.424.286 شغل نیز در همان سال انتشار یافت

افزایش نرخ اشتغال مشارکت کنندگان

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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بیمه بیکاری

منفعل

1986

جاری

انتقال منابع مالی به کارگران بیکاری که سابقًا حق بیمه پرداخت می کرده اند

بیکاران

استثنائات

اخیـراً 4 گـروه ذینفع در یـن برنامه وجود 
دارند:

• کارگران رسـمی که بـدون دلیلی موجه 
اخـراج شـده اند: کارگرانی کـه 6 ماه قبل 
ت کرده اند 

از اخراج شـدن حقـوق دریافـ
و بعـد از اخـراج درآمـد کافـی بـرای 
زندگی روزمره در اختیار نداشـته باشـند.
• کارگـران رسـمی کـه قراردشـان بـه 
ت 

ت در دوره هـای صاحیـ
ت مشـارک

علـ
ت.

حرفـه ای تعلیـق شـده اسـ
حرفـه ای در طـول دوره 

• ماهیگیـران 
ب بـرای صید). این 

بیکاری(فصول نامناسـ
افـراد بایـد بـه عنـوان ماهیگیـر حرفه ای 
ت شوند و فعالیتشان 

درسـامانه مربوطه ثب
ت شـده 

در گـروه ماهیگیـران خـرد ثبـ
ت کننـد کـه در 

باشـد. آنهـا بایـد اثبـا
12 مـاه گذشـته (منتهـی بـه فصولـی که 
ت 

ت) محصـوال
امـکان ماهیگیـری نیسـ

ش رسـانده اند. ایـن افراد 
خـود را به فـرو

امـکان اسـتفاده از مزایـا مسـتمری بـه 
ث و 

ک هـای اولیه حـواد
غیـر از طـرح کم

 Auxílio Acidente e Pensão)گ
مـر

por M) نداشـته باشـند. ضمنـاً این 
orte

افـراد نمی تواننـد شـغل یـا محـل درآمد 
دیگـری بـه غیـر از ماهیگیـری نداشـته 

باشند.
• کارگرانـی کـه بـا سرکشـی ناظـران 
ت کار بـه عنـوان کارگـران اسـتثمار 

وزار
شـده تلقی شـده اند. این افـراد نمی توانند 
ب مزایا یا مسـتمری مداوم باشـند 

مخاطـ
ث 

ک های اولیـه حواد
به غیـر از طـرح کم

گ. ضمنـاً آنهـا نبایـد درآمـد کافی 
و مـر

دیگری داشـته باشـند.

متوسط مزایای این طرح بین سالهای 
1996 و 1999 برابر با 1.6 برابر 

حداقل دستمزد رسمی بود. از سال 
2000 تا 2001 و از سال 2002 تا 
ب برابر با 1.5 و 1.4 

2005 به ترتی
برابر حداقل دستمزد بود. و در سال 

2006 نیز این میزان به 1.3 برابر 
ت.

رسیده اس

اخیراً مزایای پرداختی برابر با متوسط 
حقوق دریافتی 3 ماه قبل از اخراج بین 

ت.
724 ریال و 1304.63 ریال بوده اس

ش مزایای پرداختی به ماهیگران 
ارز

و کارگران رهایی یافته از استثمار نیز 
ت. 

برابر با حداقل دستمزد اس

ت 
ت ها بسته به طول دوره پرداخ

پرداخ
حق بیمه از 3 تا 5 تغییر می کند. به 
عنوان مثال اگر افراد برای 6 تا 11 

ت 
ماه کار کرده باشند، 3  مورد پرداخ

ت. اگر 12 تا 23 ماه کار 
خواهند داش

ت و اگر 24 تا 36 
کرده باشند 4 پرداخ

ت.
ماه باشند، 5 پرداخ

کارگران داخلی و کارگران رهایی یافته 
از استثمار حق استفاده از حداقل 3 

پرداختی را دارند.

در سال 
 4.360.917

ذینفع در 
این برنامه 

ت 
شرک

داشتند که 
نهایتاً تا سال 

2005 به 
 5.362.968

و در سال 
2006 به 

 5.749.511
نفر رسیده 

ت.
اس

خـارج بیمـه بیـکاری 
ف 

در سـال های مختلـ
ت درصـدی 

بـه صـور
:G

DP از

1996 : 0.4 درصد

1997: 0.44 درصد

1998: 0.4 درصد

1999: 0.37 درصد

2000: 0.37 درصد

2001: 0.4 درصد

2002: 0.44 درصد

2003: 0.43 درصد

2004: 0.40 درصد

2005: 0.41 درصد

2006: 0.44 درصد

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.



67

برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2
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تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

پاداش حقوق و دستمزد

منفعل

1990

جاری

این برنامه مبلغی برابر با یک حداقل حقوق را به کارگرانی که حقوقشان از دو حداقل حقوق کمتر است پرداخت می کند.

این برنامه تحت قانون 7998 در ژانویه سال 1990 آغاز شد

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارفرمایان / شرکت ها

 FAT Em
prendedor)ک

ت های کوچ
ت از کارگران شاغل در شرک

صندوق حمای
ک شامل خوداشتغاالن دارای حجم 

ت های کوچ
Popular): کارگران فقیر شاغل در شرک

ت تا 120 هزار ریال
معاما

ت کنندگان با هر 
ت(FAT Exportar): صادرا

ت از کارگران شاغل صادرا
صندوق حمای

حجم و بزرگی
ت هایی که 

FAT Fom.): کلیه شرک
entar) ش ترویج

ت از کارگران شاغل بخ
صندوق حمای

ت.
دفتر مرکزی آنها در برزیل اس

ص 
ش (FAT Giro Setorial): اشخا

ت از کارگران شاغل در سرمایه در گرد
صندوق حمای

ف) خرد: 1.2 
ص ساالنه تا: ال

ش مالی ناخال
ت قانون حقوق خصوصی با گرد

حقوقی تح
ت متوسط: 60 میلیون ریال. 

ک: 5 میلیون ریال؛ ج) شرک
ت های کوچ

ب) شرک
میلیون ریال؛ 

گ: 60 میلیون ریال.
ت های بزر

د) شرک
 FAT Infra-Estrutura)ت های اقتصادی

ت از کارگران شاغل زیرساخ
صندوق حمای

:)Econôm
ica

(FAT M
oto-Frete)ت از کارگران شاغل صنایع موتوری و حمل و نقل

صندوق حمای
ت از کارگران شاغل تاکسیرانی (FAT Taxista): تاکسیداران دارای گواهی 

صندوق حمای
اشتغال تاکسی

ت از کارگران طرفداران نوآوری(FAT Pró-Iنداردvação): مهندسان حقیقی 
صندوق حمای

ت های مشاوره ای
شرک

PRO): صادرکنندگان خرد و 
GER Exportação) ت

برنامه ایجاد اشتغال و درآمد صادرا
ت تا 5 میلیون ریال

ک با حجم معاما
کوچ

ک 
PRO): تولیدکنندگان خرد و کوچ

GER Rural)برنامه ایجاد اشتغال و درآمد روستایی 
ت کشاورزی- حداقل 80 درصد از درآمدشان باید از محل کشاورزی تامین شده 

محصوال
باشد.

ت های خرد و 
PRO): شرک

GER Turism
o) برنامه ایجاد اشتغال و درآمد گردشگری

ش گردشگری که حجم معاماتشان از 5 میلیون تجاوز نکند.
ک فعال در بخ

کوچ
ک 

ب و کارهای کوچ
ش شهری و کس

برنامه ایجاد اشتغال و درآمد سرمایه درگرد
 :Capital de Giro – M

icro e Pequenas Em
presas نداردPRO

GER U
rba

ش گردشگری که حجم معاماتشان از 5 میلیون
ک فعال در بخ

ت های خرد و کوچ
شرک

PRO
GER U

rba) برنامه ایجاد اشتغال و درآمد سرمایه گذاری شهری- انجمنها و تعاونیها
ت ها 

ت ها شامل شرک
Investim): شرک

ento - Cooperativas e Associações ندارد
ت های 

ک، متخصصان خوداشتغال و شرک
ت های خرد و کوچ

و تعاونی های اعتباری و شرک
ک و خرد

تعاونی یا انجمنی کوچ
 PRO

GER) ک
ت های کوچ

برنامه ایجاد اشتغال و درآمد  سرمایه گذاری شهری- شرک
ت های خصوصی 

Investim): شرک
ento – M

icro e Pequenas Em
presas نداردU

rba
ک با حجم

ت های خرد و کوچ
و شرک

خطوط اعتباری 
به شرح زیر 

هستند:

ش تا 30 
پوش

ش 
درصد ارز

پروژه و در 
پروزه های 

ت و ساز 
ساخ

شهری تا 100 
درصد

نرخ بهره در 
هر پروزه 

ت. 
ت اس

متفاو
از 3 درصد 

برای معلمان 
ابتدایی و 

راهنمایی تا 
9.94 درصد 

ت 
برای صادرا

ت های 
شرک

خرد و 
ک.

کوچ

همچنین 
شرایط 

ت نیز 
بازپراخ

بسته به شرایط 
ت، 

تسهیا
تغییر می کند.

در سال 1998 بالغ بر 100 میلیون ریال و در سال 1999 150 میلیون ریال و در سومین نسخه برنامه در سال 2000 برابر با 150 
میلیون ریال

افزایش درآمد (به ویزه گروه های آسیب پذیر)

دسترسی مناسبتر به اعتبارات(البته همچنان محدودیت های اقتصاد کان و محدودیتهای نهادی همچنان نتایج این برنامه ها را 
تهدید می کند

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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طرح صاحیت ملی

فعال

آموزش

2003/07

جاری

ت و کنترل 
PN بر نظار

Q برنامه Planfor در مقایسه با
ت برای 

ک حداقل بار ساعتی، اولوی
ش با ایجاد ی

طرح های آموز
ک تحصیلی و 

ت بیشتر به مدار
ت، اهمی

دوره های طوالنی مد
ت های فعال و غیر فعال، افزوده 

ادغام بیشتر با دیگر سیاس
ت:

ت این برنامه شامل چهار دوره اس
ت. شایان توجه اس

اس

The Plans Territoriais de Q
ualificação PlanTeQ

s  -1
ت. 

ش اس
که شامل واسطه گری بازار کار و بیمه بیکاری و آموز

ت که 
ت محدود به منطقه ای اس

ش ضمن خدم
پروزه های آموز

ش از 200 هزار 
ت یا شهرداریهای مناطق دارای بی

توافق با دول
ت. ضمناً امکان بستن قرارداد از طریق 

سکنه انجام گرفته اس
ت خصوصی، عمومی یا غیرانتفاعی برای 

این برنامه با موسسا
ت وجود دارد.

ش ضمن خدم
آموز

 s Setoriais de Q
ualificaçãoنداردThe Pla  -2

 PlanTeQ
s ک ابزار تکمیلی برای برنامه

PlanSeQ)) که ی
s

ش های اضطراری 
ت و به منظور پاسخ گویی به تقاضای آموز

اس
ت. 

ش خصوصی یا عمومی ایجاد شده اس
و ویژه  در بخ

 The Projetos Especiais de Q
ualificação  3- برنامه

ک 
ت کوچ

ش ضمن خدم
ت های آموز

ProEsQ)) شامل فعالی
s

ت.
س اس

مقیا

ت حرفه ای)
Certificação Profissional  -4 (گواهی صاحی

این برنامه از طریق منابع FAT تامین مالی می شود.

جمعیت فعال

جمعیت فعال

افراد بیکار- اولین شغل
افراد بیکار- واسطه گری بازار کار

ت خرد و ایجاد 
افراد بیکار- اعتبارا

درآمد و شغل
کارگران خانوادگی در بخشکشاورزی

کارگران بیکار روستایی
خوداشتغاالن

کارگرانی که بهره مند از دیگر 
ت های عمومی اجتماعی هستند

سیاس
ت های 

کارگرانی که ذینفع از سیاس
ض جنسیتی هستند

تبعی
ت های 

کارگرانی که ذینفع از سیاس
ض قومی هستند

تبعی
کارگران صنایع دستی

 575 CO
DEFAT مطابق با قطعنامه

ت حرفه ای 
: طرح های صاحی

PLAN، 2010، در تمام 
TEQ / RJ

ت برای 
ش های فوق، دارای اولوی

بخ
دسترسی جوانان، مردم آفریقایی تبار، 

ت خانوار و یا قربانی 
زنان سرپرس

ت و گروه های دیگر که به 
خشون

ض اجتماعی و 
طور معمول مورد تبعی

ت بیشتر برای ورود به 
بنابراین مشکا

بازار کار دارند، هستند.

دوره های آموزشی

از شروع این برنامه در سال 2003 تا دسامبر سال 2009 تعداد 790 هزار کارگر از سرتاسر برزیل در 
این دوره ها شرکت کرده اند. در سال 2009 تعداد 45 هزار نفر ثبت نام کرده  بودند.

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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طرح ملی صاحیت کارگران

فعال

آموزش

1996

2002/01

ت های حرفه ای از
ف برنامه توسعه دسترسی کارگران به صاحی

 هد
ت. در نتیجه

 طریق تامین مالی دوره های آزاد و عمومی آموزشی اس
The Plaندارد

s Estaduais de Q
ualificação (PEQ

s) و Parcerias N
acionais 

e Regionais (PARCs) ایجاد شدند. PEQ ش
 ها مکمل پروژه های آموز

ت هستند. برنامه های
ش PEQ ضمن خدم

 ها توسط شبکه های آموز
ت محلی و تامین مالی

ت می پذیرند. از طرفی FAT ضمن خدم
 صور

PARC ها توسط اتحادیه های کارگری، بنیادها، دانشگاه ها و سازمان های 
ت ابداعی و

 بین المللی ایجاد و اداره می شوند. دراین برنامه اقداما
ت می پذیرد

ش نیروی کار صور
.پروژه های نوین درزمینه آموز

ت حرفه  ای
ت که برنامه طرح ملی صاحی

PN)شایان توجه اس
Q) با این 

.برنامه جایگزین شد

جمعیت فعال

جمعیت فعال

اصلیترین مخاطبان این برنامه افراد در 
موقعیت های اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیر 

هستند

دوره های آموزشی

در سال 1996 تعداد 1.193.100 نفر از طریق 
این برنامه آموزش داده شده اند. در سال 1998 

نیز این تعداد به 2.012.545 نفر رسید.

در سال 
1996 بالغ بر 
 217.100.00

ریال

در سال 
1996 بالغ بر 

 320.660.000
ریال

در سال 
1997 بالغ بر 

 326.686.335
ریال

ندارد

BNDES برنامه اعتبارات خرد

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2010

2014/01

ک 
ایـن برنامـه بـا منابـع FAT تامیـن مالـی می شـود و از ایـن طریـق ی

ت کـم درآمد 
خـط اعتبـاری بـرای خلـق اشـتغال و درآمد بـرای جمعی

ش غیررسـمی که بـه دنبال 
ت. کارگـران بخـ

کشـور ایجـاد شـده اسـ
ت هسـتند می توانند 

ت تعاونی یا شـرک
ب و کار چـه به صور

ایجـاد کسـ
ت اسـتفاده کنند

از ایـن اعتبـارا

جمعیت آسیب پذیر

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ندارد
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(PMC)برنامه اعتبارات خرد

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2005

2010/01

ک خـط 
ایـن برنامـه بـا منابـع FAT تامیـن مالـی می شـود و از ایـن طریـق یـ

ت کـم درآمد کشـور ایجاد 
اعتبـاری بـرای خلـق اشـتغال و درآمد بـرای جمعی

ب و کار چه 
ش غیررسـمی که بـه دنبـال ایجاد کسـ

ت. کارگـران بخ
شـده اسـ

ت اسـتفاده کنند
ت هسـتند می توانند از ایـن اعتبارا

ت تعاونی یا شـرک
بـه صـور

جمعیت آسیب پذیر

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ندارد

(PMC)برنامه اعتبارات خرد

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2003

2005/01

ک خـط 
ایـن برنامـه بـا منابـع FAT تامیـن مالـی می شـود و از ایـن طریـق یـ

ت کـم درآمد کشـور ایجاد 
اعتبـاری بـرای خلـق اشـتغال و درآمد بـرای جمعی

ب و کار چه 
ش غیررسـمی که بـه دنبـال ایجاد کسـ

ت. کارگـران بخ
شـده اسـ

ت اسـتفاده کنند
ت هسـتند می توانند از ایـن اعتبارا

ت تعاونی یا شـرک
بـه صـور

جمعیت آسیب پذیر

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ندارد
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برنامه های اعتباری تولید محبوب

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

1996

1996/01

ایـن برنامه بـا منابع FAT تامین مالی می شـود 
ک خط اعتبـاری برای خلق 

و از ایـن طریق یـ
ت کـم درآمد 

اشـتغال و درآمـد بـرای جمعی
ش 

ت. کارگـران بخ
کشـور ایجـاد شـده اسـ

ب و کار 
غیررسـمی کـه به دنبـال ایجاد کسـ

ت هسـتند 
ت تعاونـی یا شـرک

چـه بـه صـور
ت اسـتفاده کنند

می تواننـد از ایـن اعتبـارا

جمعیت آسیب پذیر

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

در سال 1996 بودجه برنامه برابر با 500 
میلیون ریال بود که 150 میلیون ریال برای 

مناطق شهری و 350 میلیون ریال برای 
تولید کنندگان خرد روستایی

ندارد

برنامه کار پیشرو و آموزش حرفه ای

فعال

کارهای عمومی

1999/05

جاری

ش سـطوح باالی 
ایـن برنامـه بـه منظور کاهـ

ت 
بیـکاری در مناطـق فدرالـی کـه جمعیـ

ت شـغلی، 
سـاکن درآنهـا از فقـدان صاحیـ

ت هـای شـغلی شـدیداً رنـج 
ش و مهار

آمـوز
س این 

ت. براسـا
مـی برنـد، ایجـاد شـده اسـ

ت هـای شـغلی را بـرای 
ف، برنامـه موقعی

هـد
ت و تجربه 

افـراد تهیـه می کند تـا افراد مهـار
شـغلی خـود را بهبـود ببخشـند. ایـن برنامـه 
ت در دوره های 6 ماهه آموزشی 

شـامل شـرک
ت. عاوه 

ت کار در روز اسـ
و همزمان 4 سـاع

برایـن دسـتمزدی نیـز بـرای کار روزانـه و 
ش بینی شـده 

دیگـر مزایـا نیـز برای افـراد پی
ت.

اس

جمعیت آسیب پذیر

بیکاران

مجموعه ای از سهمیه بندیها به شرح زیر:
ت های شغلی برای 

حداقل 3 درصد از موقعی
افراد معلول

حداقل 10 درصد برای جوانان بین 16 تا 
18 سال

ت خانوار
حداقل 30 درصد برای زنان سرپرس

حداقل 30 درصد برای افراد باالی 40 سال
حداقل 3 درصد برای افراد بیسواد

ش نیازها هستند که فرد باید برای 
برخی پی

دسترسی به منافع برنامه احرازشان کند:
حداقل 1 سال بیکاری

ت مربوطه)
ت در منطقه(ایال

حداقل 5 سال سکون
س استخدام 

ت نام در سامانه اراضی و آژان
ثب

(APEC)عمومی و شهروندی
ت در هفته در برنامه های 

حضور حداقل 10 ساع
آموزشی

ک هزینه 
کم

ای برابر با 1 
ماه حداقل 

دستمزد

هزینه حملو 
نقل

ث 
بیمه حواد

شغلی

40000

ندارد
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برنامه

نوع
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شرح
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دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

کار پیشرو - برنامه اورژانس کمک های بیکاری

فعال

کارهای عمومی

آموزش

1999/06

جاری

ت های 
ت فرص

ش اس
این برنامه در تا

ت درآمدزایی که امکان 
اشتغال موق

ش را نیز فراهم می اورد برای افراد 
آموز

ت 
بیکار یا اقشار آسیبپذیر ایجاد کند. شرک
ت 

کنندگان در این برنامه روزانه 6 ساع
ت 150 

در 4 روز هفته کار می کنند و مد
ش شغلی 

ت نیز در دوره های آموز
ساع

ت می کنند.
شرک

جمعیت آسیب پذیر

بیکاران

تمامی شهروندان جوان بین سنین 
18 تا 25 سال بیکار حداقل 
ک سال و افرادی که 

برای ی
ک از برنامه های 

ذینفع هیچ ی
رفاهی نیستند. این افراد باید 3 
سال ساکن سن پائولو باشند و 
ک از افراد خانواده آنها 

هیچ ی
نمی بایستی قبا در این برنامه 

عضو باشند.
ت 

ک درخواس
ش از ی

زمانی که بی
ک موقیع شغلی وجود 

برای ی
ت 

داشته باشد، ضوابط به صور
زیر خواهد بود:

بزرگساالن دارای زن و فرزند
ت خانوار

زنان سرپرس
ت طوالنی

افراد بیکار برای مد
افراد مسن تر

ک هزینه 
کم

دستمزد ماهانه 
برابربا 210 ریال
ک هزینه غذا 

کم
برابر با 86 ریال

ت 
ک هزینه رف

کم
و آمد به دوره های 

آموزشی
ث 

بیمه حواد
انفرادی

این موارد تا حداکثر 
ت 

9 ماه پرداخ
می شوند

بین جوالی 
1999 تا آپریل 

2009 تقریبًا 
350 هزار 

بیکار در شهر 
سن پائولو ذینفع 
این برنامه قرار 

گرفته بودند.

335.95 ریال برای هر ذینفع

ندارد

تشویق برنامه ملی اشتغال

فعال

یارانه اشتغال

2003/10

جاری

ت ها 
در این برنامه انگیزه هایی برای شرک

ت 
ب افراد جوان از طریق پرداخ

در جذ
ت شغلی 

مزایای نقدی به ازای هر موقعی
ایجاد شده برای جوانان ایجاد می کند. 

ت 
ف اس

ت استخدام کننده موظ
شرک

ت به افراد 
ت خود نسب

به تمامی تعهدا
استخدام شده پایبند باشد و ضمناً اقدام به 
تعدیل نیرو در ازای استخدام افراد جوان 
نکند. ضمناً تعداد جوانان استخدام شده 

نباید از 20 درصد از کل تعداد کارکنان 
ت تجاوز کند.

شرک

جوانان

جمعیت آسیب پذیر

سنین 16 تا 24 سال
عدم اشتغال در گذشته

عضو خانواده ای که درآمد سرانه 
ف حداقل دستمزد 

آنها از نص
ت

کمتر اس
ت نام در دوره ابتدایی یا 

ثب
دوره های آموزشی جوانان و 

بزرگساالن

ارائه مشوق 
برای استخدام 

ت 
جوانان(پرداخ

250 ریال برای 
6 ماه)

ندارد
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برنامه
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هزینه
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برنامه ملی برای فعالسازی جوانان

فعال

آموزش

2005/06

جاری

ت 
این برنامه به طور رسمی در ژون سال 2005 تح

قانون شماره 11.129 آغاز به کار کرد اما در سال 
2008 این برنامه با 5 برنامه دیگر تلفیق شد. این پنج 

برنامه شامل موارد زیر هستند:
 Projovem

Agente Jovem
 

Saberes da Terra, Escola de Fábrica 

 Juventude Cidadã 

Consórcio Social da Juventude 

ت در حال حاضر انواع فعال برنامه های 
شایان توجه اس

یاد شده از این قرار هستند:
ک های مالی 

Projovem ندارد : این برنامه کم
 U

rba
ش 

ماهانه ای را به اندازه 100 ریال به شرط تکمیل آموز
ت های 

ت در فعالی
ش شغلی یا مشارک

دوره ابتدایی، آموز
شهروندی را به افراد می دهد. طول دوره این برنامه 18 
ت و کمکهای مالی مشروط به تکمیل حداقل 75 

ماه اس
ت.

درصد دوره توسط جوانان اس
ت هایی را برای 

Projovem: این برنامه فرص
 Cam

po
ش های شغلی 

افراد برای تکمیل دوره ابتدایی یا آموز
فراهم می آورد. دوره ها 24 ماهه هستند و مطابق با 

ش 
چرخه کشاورزی زمانبندی می شوند که در نتیجه دان
آموزان امکان اشتغال در طول دوره را داشته باشند.

Projovem : در این برنامه که دوره ای 
 Asolescente

ک های اجتماعی حداقلیبه 
ش ها و کم

24 ماهه دارد، پوش
ش سطح 

خانواده ها داده می شود که در نتیجه امکان افزای
ف مواد مخدر و 

ت، مصر
ش نرخ خشون

ش و کاه
آموز

ش میدهد.
بیماری های مقاربتی را کاه

Projovem : این برنامه شامل 600 
 Trabalhador

ش آموزان 
ت که دان

ت برنامه آموزشی کاسی اس
ساع

ت 
ک مالی 100 ریالی دریاف

در این دوره 6 ماهه کم
می کنند.

جوانان

جوانان

شهرها: 
جوانان بین 18 تا 

29 سال
افراد با توانایی 

خواندن و نوشتنی که 
موفق به تکمیل دوره 

ابتدایی نشده اند
حومه شهرها: 

جوانان بین 18 تا 
29 سال

افراد شاغل در 
کشاورزی خانوادگی

کارگران: 
جوانان بین 18 تا 

29 سال
بیکاران

افراد خانواده های با 
درآمد سرانه کمتر 

ف حداقل 
از نص

دستمزد
نوجوانان:

نوجوانان بین 15 تا 
17 سال

ت 
افراد در مخاطرا

اجتماعی یا افرادی 
که عضو خانواده های 

عضو طرح بولسا 
 Bolsa)فامیلیا

Fam) هستند.
ilia

در تمامی 
سطوح برنامه 
ف اصلی 

هد
تکمیل 

ش 
آموز

ابتدایی و 
ت 

دریاف
ش های 

آموز
حرفه ای 
ت. در 

اس
برنامه های 

شهری و 
کارگران، 
کمکهای 
مالی به 
ت 

صور
ت های 

پرداخ
انتقالی ماهانه 

نیز ارائه 
می شوند. 
در برنامه 
نوجوانان 

ک های 
کم

اجتماعی ارائه 
می شوند

در سال 2008 و 
ک 

2009 برنامه ی
میلیون جوان را 

ش قرار 
ت پوش

تح
ت. برنامه 

داده اس
شهری 350 هزار 

نفر را در همین سال 
ش قرار 

ت پوش
تح

ت و در سال 
داده اس

2010 156 هزار نفر 
ش 

ت پوش
دیگر تح

قرار گرفته اند. 
بنابراین تا آن سال 
مجموعا 500 هزار 

ش قرار 
ت پوش

نفر تح
گرفتند. 

برنامه حومه شهری 
نیز در سال 2009 
تعداد 22 هزار نفر 
و برنامه کارگران 

حدود 163 هزار نفر 
ش قرار 

ت پوش
را تح

دادند. در سال های 
2008 تا 2009 
تعداد 521 هزار 
نفر نیز در برنامه 

ت 
نوجوانان تح

ش قرار گرفتند.
پوش

ندارد
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کار پیشرو و برنامه آموزش فنی و حرفه ای

فعال

آموزش

2007/10

جاری

این برنامه شامل برنامه های 
ت شغلی و ارتقاء 

احراز صاحی
ت شغلی برای افراد 

مهار
ت تا آنها را تبدیل 

بیکار اس
به افرادی کند که بتوانند به 

خوبی به تقاضای بازار کار 
پاسخ دهند.

جمعیت آسیب پذیر

بیکاران

ص دارد:
رنامه به موارد زیر اختصا

ت های شغلی به معلوالن
حداقل 3 درصد از موقعی

ت های شغلی به زنانا 
حداقل 20 درصد از موقعی

ت خانوار
سرپرس

ت های شغلی به افراد باالی 
حداقل 3 درصد از موقعی

40 سال
ت و مزایا از این 

ت این خدما
ضمناً شرایط دریاف

قرار هستند:
حداقل یکسال بیکار باشند

ت نام کرده باشند
در انجمن ساکنین ثب

ت در روز در مراکز 
ارائه کار اجتماعی حداقل 4 ساع

ت و شهرداری ها- زمان کار تا 
ایجاد شده توسط دول

ت نیز در برخی موارد کاسته خواهد شد
2 ساع

ش و دوره های آموزشی ارائه شده 
ت در آموز

مشارک

ش حرفه ای و 
آموز

دوره های آموزشی با 
طول 6 ماه همراه با 2 

ت کار در روز
ساع

ک هزینه ماهانه 
کم

برابر با 380 ریال به 
ت 

افرادی که 4 ساع
در روز کار کنند البته 

ت تا 2 نیز 
این ساع

ت
قابل تقلیل اس

ندارد

اولین شرکت های نوآورانه

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2009

جاری

ک برنامه حمایتی 
این برنامه ی

ت. از این 
از کارآفرینان اس

روی یارانه های مالی به 
ت می شود 

ت ها پرداخ
شرک

ص 
تا آنها منابع انسانی متخص

مورد نیاز خود را در زمینه 
ت 

ت مشاوره ای، خدما
خدما

ت 
قضایی، مالی  ودیگر خدما
را برای 12 ماه در اختیار 

بگیرند.
کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ت های جدید ایجاد شده در 24 ماه گذشته که 
شرک

ت خاقانه ای تولید میکنند که 
ت یا خدما

محصوال
توجیح اقتصادی نیز دارند

ت 
تامین مالی خدما

ت های جدید
فنی شرک

ندارد
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پورتال اشتغال بیشتر

فعال

خدمات اشتغال عمومی

سامانه جستجوی شغل

2010

جاری

M) با منابع 
TE) ت کار و استخدام

ک پرتال آناینی که توسط وزار
در ی

ت 
ت، اطاعا

ت از کارگران (FAT)ایجاد شده اس
مالی صندوق حمای

ت جستجوی شغل 
ت های شغلی و دیگر خدما

ت های اشتغال، موقعی
سیاس

در اختیار کارران قرار می گیرد. ضمناً این پرتال امکان مشاوره فردی 
ت های شغلی و 

پیرامون مسائل شغلی به ویژه بیمه بیکاری، مزایا و فرص
دوره های آموزشی منطبق با ویژگی های فرد نیز می پردازد.

جمعیت فعال

جمعیت فعال

واسطه گری 
بازار کار
ت 

اطاعا
پیرامون مزایا 

ت های 
و سیاس
اشتغال 

ندارد

برنامه ملی دسترسی 
ت فنی و 

به خدما
اشتغال

شامل اجزای:
ت تبادل

تشکیا
ش 

شبکه فدرال آموز
ش حرفه ای، 

و پرور
علوم و تکنولوژی
برزیل تخصصی

شبکه فناوری برزیل
ش با 

شرایط پادا
سیستم یادگیری 
)S) ت ملی

خدما
ت فنی

FIE  ها و شرک

فعال

آموزش

2011

جاری

ف زیر را دنبال می کند:
ت که اهدا

ت فدرالی اس
PRO برنامه دول

N
ATEC

ش، درونی سازی و دموکراتیزه کردن دوره های آموزشی فنی و 
1- گستر

حرفه ای سطح متوسط و دوره های آموزشی اولیه و مداوم
ش حرفه ای و 

س آموز
ش مدار

ت و ساز، نوسازی و گستر
2- ساخ

س دولتی.
ت های فن آوری در مدار

زیرساخ
ش های 

ت های آموزشی برای کارگران از طریق آموز
ش فرص

3- افزای
ت حرفه ای

اولیه و مداوم و یا دوره های صاحی
ش فنی و حرفه ای

ت منابع آموز
ش کیفی

4- افزای
ش متوسطه

ت آموز
5- بهبود کیفی

ت که مهمترین آنها شامل موارد 
این برنامه شامل اجزای مختلفی اس

زیر هستند:
1) Pronatec / BSM

,

2) Bolsa Form
açao,

3) Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec
.lógicaندارد
4) Brasil Profissionalizado,

5) Rede e-TecBrasil,

6( Acordo de G
ratuidade com

 os Serviços N
acionais de 

Aprendizagem
 and

7) FIES Técnico e Em
presa.

جمعیت آسیب پذیر

جمعیت آسیب پذیر

ندارد
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برنامه ملی برای فنی و اشتغال دسترسی

فعال

آموزش

2011

جاری

ت دوره های آموزشی 
از طریق این سیاس

فنی به مسانی که دوره راهنمایی را به اتمام 
رسانده اند و کسانی که در دوره راهنمایی 

ت نام کرده اند ارائه می شود. ضمناً در 
ثب

همین برنامه دوره های آموزشی مداوم و 
ش های شغلی ارائه می شوند. 

آموز
ش حرفه ای و 

ت دو نوع برنامه آموز
این سیاس

فنی را ارئه می دهد:
 Form

ação)ش اولیه و مداوم
1-  آموز

Inicial e Continuada) : شامل دوره های 
ش فنی که 

ت آموز
ت با 160 ساع

کوتاه مد
برای ذینفعان بیمه های بیکاری ارائه می شوند
 Bolsa-Form

ação)ش دانشجویی
2- آموز

ت تر شامل 
Estudante): دوره های بلند مد

ش 
ش فنی که به دان

ت آموز
حداقل 800 ساع

ش عمومی تعلق می گیرد
جویان بخ

جمعیت آسیب پذیر

جمعیت آسیب پذیر

ش آموزان دوره ابتدایی 
1-  دان

س دولتی شامل اعضای 
مدار

ش 
ت کننده در برنامه آموز

شرک
برای جوانان و بزرگساالن

2-  کارگران شامل کشاروزان، 
جنگلداران و ماهیگیران

ت های 
3-  ذینفعان برنامه پرداخ

انتقالی
4-  افراد معلول

5-  مردم بومی، جوامع سیمارون و 
دیگر جوامع سنتی

6-  نوجوانان و جوانان در حال 
س خواندن

در
7-  کارگران ذینفع برنامه بیمه 

بیکاری
ش آموزان راهنمایی 

8-   دان
ت 

س دولتی یا موسسا
در مدار

ک هزینه 
خصوصی تا زمانی که کم

ت کنند
کامل تحصیل دریاف

ش اولیه و 
برنامه آموز

مداوم: دوره های کوتاه 
ت یا 

ت با 160 ساع
مد

س
بیشتر تدری

ش های دانشجویی: 
آموز

ش های بلند 
آموز

ت(حداقل 800 
مد

س) 
ت کا

ساع

در سال 
2001 تعداد 

 24.729
و در سال 

2012 تعداد 
 113.913

ت نام 
نفر ثب

کرده اند

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

شبکه الکترونیکی فناوری برزیل

فعال

آموزش

2011

جاری

ت کـه بـر 
ش اسـ

ت آمـوز
ت وزار

ایـن برنامـه جـزو اقدامـا
ش هـای اولیـه 

ش از راه دور شـامل آموز
ارائـه دوره هـای آمـوز

س بزرگسـاالن را 
بـه کارگرانـی کـه دوره راهنمایـی یـا مـدار

گذرانده انـد، تمرکـز دارد.

جمعیت فعال

دانش جویان

موسساتی که تمایل به ارائه دوره های 
ف 

آموزشی برای این گروه های هد
هستند:

جوانان و بزرگساالن
معلمانی که مستقیما به شبکه 

ِک برزیل متصل هستند
الکترونیکی ت

ش آموزان راهنمایی که دوره های 
دان

فنی را می گذرانند
ت 

ش آموزان و معلمان مشارک
دان

کننده در برنامه های جوانان و 
بزرگساالن

در سال 
 2011
برابر با 

75.364

ندارد

پاداش با توجه به 
خدمات آموزش ملی

فعال

آموزش

2008/07

جاری

 SEN
AI. ف اصلـی ایـن برنامـه توسـعه کاربـرد منابـع

هـد
ت کـه دوره هـای فنـی و اولیه و 

SEN اسـ
AC. SESC and SESI

ت حرفـه ای را ارائه مـی دهند. از 
مـداوم یـا دوره هـای صاحیـ

ایـن روی ایـن برنامـه اجـازه می دهد کـه افراد کـم درآمد- با 
ت دانشـجویان و کارگـران- بـه رایـگان به ایـن برنامه ها 

الویـ
دسترسـی داشـته باشند

جمعیت فعال

جوانان

ش های 
آموز

آزاد در 
موسساتی 

که جزوی از  
 Sistem

a S
هستند.

در سال 
 2011
برابر با 

75.364

ندارد

نقشه برزیل بدون فقر

فعال

آموزش

2011

جاری

 Inclusão)
جـزوی از برنامـه بهـره وری 

ایـن برنامـه 
ت کـه بـه نوبـه خـود جزوی 

Productiva Program) اسـ
m

e
 (Brasil Sem

 M
iséria Plan) از برنامـه برزیـل بـدون فقـر

ت، می باشـد. ایـن برنامه بـه منظـور بهبود اسـتخدام پذیری 
اسـ

ت. از ایـن روی این 
فقیرتریـن افـراد خانـواده ایجـاد شـده اسـ

ش هـای حرفه ای و مـداوم بـا حداقل 160 
برنامـه شـامل آموز

ت و اسـتخدام پذیری 
ش نـرخ مشـارک

ف افزای
ت و بـا هـد

سـاع
ش 

ت. ایـن برنامه هـا توسـط واحدهـای نظـام آمـوز
افـراد اسـ

ش حرفـه 
SEN) و شـبکه فـدرال آمـوز

AC and SEN
AI)ملـی

 Rede Federal de Educação Profissional)ای و فنـاوری
ت می شـوند. دوره های ارائه شـده 

e Tec نـدارد lógica) حمایـ
ت کنندگان غـذا، سروسـی حمـل و 

رایـگان می باشـند و شـرک
ت مـی 

ت در دوره را نیـز دریافـ
نقـل و لـوازم الزم بـرای شـرک

کنند.

جمعیت آسیب پذیر

جمعیت آسیب پذیر

باالی 16 سال
CADÚ یا 

N
ICO ت نام در

ثب
برنامه های مشابه

ت نام در برنامه های اجتماعی وسیله 
ثب

ف 
ت با هد

ای برای جمع آوری اطاعا
شناسایی تمام خانواده هایی که سرانه 

درآمد ماهانه آنها تا 50 درصد حداقل 
ت. افرادی که دارای درآمد 

دستمزد اس
ش از نیمی از حداقل دستمزد را 

بی
دارند در برنامه های اجتماعی فدرالی یا 

دولتی یا شهرداری ها عضو می شوند. 

برنامه 
ش اولیه 

آموز
و مداوم در 

سه دسته:
ت نام اولیه

ثب
از 1امین 
تا 4 امین 
ش 

آموز
بنیادی

از 5امین 
تا 9امین 
ش 

آموز
بنیادی

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

برنامه تحکیم اشتغال زنان

فعال

آموزش

1996/09

2007/05

ف اصلـی ایـن پـروژه  ارتقـاء تـوان ورود بـه بازار 
هـد

نیـروی کار بـرای زنـان بزرگسـالی کـه از منابـع 
محـدودی برخـوردار هسـتند و تمایـل بـه زندگـی در 
شـهرها دارنـد می باشـد. در نتیجـه بـا اجـرای ایـن 
برنامـه انتظار مـی رود با ارتقاء شـرایط برابـر اقتصادی 
ت 

ت هـای اشـتغال پذیری و مهـار
و اجتماعـی فرص

افزایـی و مـآال درآمـد پایـدار بـرای ایـن زنـان ایجاد 
شود.

جنسـیتی 
مسـائل 

ایـن برنامـه بـا تمرکـز بـر 
ت 

خدمـا
خلـق 

و 
تمرکززادیـی 

ب بهبـود 
موجـ

 services 
of 

com
m

ercial)تجـاری
ت 

مشـارک
ش، کمکهـای فنـی و مدیریتی 

coordination)، آمـوز
ت های اشـتغال و توسـعه حرفه ای زنان 

الزم بـرای مهار
می شـود. ایـن برنامـه به طور همزمـان از طریـق ایجاد 
ت ها و 

ت محلـی (سـمن ها، شـرک
واحدهـای مشـارک

اتاق هـای بازرگانـی) بـر عرضـه و تقاضای نیـروی کار 
اثـر می گذارنـد. همزمـان گروه هـای سـازمان یافتـه 
GO) نیز ایجاد شـدند که 

O
L) زنـان در جسـتجوی کار

ک کاالی 
شـامل حداقـل 5 زنی که مشـغول به تولیـد ی

ش هایـی رو بـه رو هسـتند 
یکسـان هسـتند و بـا چال

ایجـاد شـدند.

زنان

زنان

داشتن طرح کسب و کار فردی یا گروهی، ترجیحا در فعالیت های: پارچه، خیاطی، هنر و صنایع دستی و 
تهیه غذا

داشتن فروش کمتر از 7200 پِن (واحد پول پرو)در هر ماه
داشتن مهارت های تولید در فعالیت های اولویت بندی شده

آموزش برای توسعه مهارت های مشاغل ساده و تخصصی از طریق تشکیل گروه های سازمان یافته زنان 
درجستجوی کار

June :2006 
1310 
w

om
en w

ith 
production 
skills w

ho are 
trained and 
coordinated 
w

ith the 
m

arket.

بودجه اجرا:
تا نوامبر سال 
2005 برابر 
با 43.393 

دالر از طریق 
کمکهای 
خارجی و 
 44.764

دالر از منابع 
محلی

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

برنامه ملی اشتغال جوانان

فعال

آموزش

2011/08

جاری

ف ایـن برنامـه کاسـتن از بـازار کار 
هـد

غیررسـمی و یکپارچه سـازی آن با بـازار کار 
ش و ارتقاء دسترسـی 

رسـمی از طریـق آمـوز
جوانـان 15 تـا 29 سـال فاقـد دسترسـی به 
ب پذیر و از خانواده هـای 

منابـع مالـی و آسـی
ت.

فقیر روسـتایی و شـهری بـه بازار کار اسـ
ت برنامـه شـامل 

در محیـط شـهری، مداخـا
ت. 

ش و یکپارچه سـازی بـازار کار اسـ
آمـوز

ت هـای ایـن برنامـه در ایـن مناطـق 
فعالی

ش بـه اشـتغال مسـتقل و غیرمسـتقل و 
گرایـ

کارآفرینی و یا تسـهیل دسترسـی به سـرمایه 
اولیـه کار می باشـد.

ت هـای برنامـه از 
در محیـط روسـتایی فعالی

ت. 
ش هـای فنـی و تولیـدی اسـ

طریـق آموز
نقطـه تمرکـز برنامه هـا بـر اشـتغال مسـتقل 
از طریـق ارتقـاء ایجاد مراکز تولید و توسـعه 

ت.
کارآفرینـی مولد اسـ

جوانان

جمعیت آسیب پذیر

سنین 15 تا 29 سال

ش شـغلی: ایـن برنامـه به توسـعه 
آمـوز

ک هـای 
ت آموزشـی و ارائـه کم

اقدامـا
فنـی به توجـه دارد که نتیجتـاً به جوانان 

امـکان پیـدا کـردن کار داده می شـود.
ت 

ورود بـه بـازار کار: ایـن برنامـه فرص
ت افـراد جوان در 

ش مشـارک
بـرای افزای

بـازار کار رسـمی را ایجـاد می کند
ش و 

کارآفرینـی: ایـن برنامـه آمـوز
ب 

ک فنـی بـرای تهیـه طـرح کسـ
کمـ

شـرایط اجـرای آن را فراهـم 
و کار، 

می کنـد
ش داد و سـتدهای مـورد تقاضـای 

آمـوز
ش شـغلی 

بـازار کار: ایـن برنامـه آمـوز
در مشـاغل مـورد نیـاز بـازار کار، در 

ت هـای زیـر را ارائـه می دهـد:
فعالی

- کشاورزی
- بازرگانی

ت و ساز
- ساخ

ت
- صنع

- ماهیگیری
ت

- خدما
ت

- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطا

Betw
een 

August 2011 
and Decem

ber 
56,601 :2013 
beneficiaries 
)43,527 
through the 
ش

 service آموز
for entry into 
w

orking life, 
and 13,074 
through the 
ش

 service آموز
for self-
em

ploym
ent(

84.8 میلیون پزو

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در برزیل.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

آموزش شغلی برای جوانان

فعال

آموزش

1996

2011/08

ت 
ش مشارک

ف این برنامه افزای
هد

افراد جوان بین سنین 16 تا 24 
ت. جونان 

سال در بازار کار اس
ب این برنامه می بایستی 

مخاط
شرایط خاصی را دارا باشند به 

عنوان مثال از منابع مالی برخوردار 
ت اصلی این برنامه 

نباشند. سیاس
ش های فنی و امکان 

نیز ارائه آموز
ت شغلی، دسترسی 

ب تجربیا
کس

ت 
ت بازار کار و خدما

به اطاعا
ت.

واسطه گری بازار کار اس

جوانان

جوانان

تمایل به یادگیری یک کسب و کار
سن 16 تا 24 سال

ت 
فـاز علمـی : ایـن برنامـه بـه طـور مسـتقیم تح

ت. ایـن برنامـه بـه طـور 
ECAPs توسـعه یافته اسـ

PRO  تامین مالـی می شـود 
Joven کامـل توسـط

ک یارانـه ماهانه بـه افراد ذینفـع برای 
و شـامل یـ

هزینه هـای حمـل و نقـل، ناهـار و بیمـه درمـان 
ت.

اس
ت 

ک شـرک
فـاز عملـی: انجـام کارآمـوزی در یـ

شـغلی 
ش 

ت قراردادهـای توافقنامـه آمـوز
تحـ

ت. زنـان بـا 
جوانـان. حداقـل دوره 3 مـاه اسـ

سـال یارانـه برنامـه را 
سـن 5 

کـودکان زیـر 
خواهـد کـرد.

ت 
دریافـ

36,460 young people 
betw

een 2005 and 2010

520 دالر برای هر فرد

افزایش شانس یافتن شغل و درآمد و تعداد 
ساعات کار

 Proempleo شبکه -CIL

فعال

خدمات اشتغال عمومی

1996/08

این برنامه در راستای تمرکززادیی 
ت. 

مراکز واسطه گری بازار کار اس
ف اصلی این برنامه ایجاد ارتباط 

هد
میان افراد در جستجوی کار با 

ت های 
ت که موقعی

ت هایی اس
شرک

شغلی خالی در اختیار دارند.
ذینفعان برنامه افراد بیکارو  صاحبان 

ت ها هستند 
ب و کار و شرک

کس
ت الزم 

تا از این طریق ارتباطا
برقرار شود.

بیکاران

کارفرمایان / شرکت ها

واسه گری بازار کار:
ایجـاد ارتبـاط میـان افـراد در جسـتجوی کار و 

کارفرمایـان در جسـتجوی نیـروی کار
ت بازار کار:

اطاعا
ت بـا اشـاره بـه 

ک اطاعـا
سیسـتماتی

ت 
خدمـا

ص و بـازار کار بـه طـور کلـی، بـه 
مشـاغل خـا

ت های شـغلی و جوینـدگان کار، 
طـوری کـه موقعی

از طریـق آگاهـی از آنچـه در محیط شـان اتفـاق 
ب بـرای عملکرد در 

می افتـد، بتوانـد تصمیم مناسـ
آن محیـط را اتخـاذ کننـد

مشاوره جستجوی کار:
ت از طریـق کارگاه هـای مشـارکتی 

ایـن خدمـا
ش از اسـتفاده اسـتراتژی 

ارائه می شـود. در این رو
جسـتجوی کار موثـر اسـتفاده میشـود، در نتیجـه 
ش امـکان 

اجـازه می دهـد تـا افـراد ضمـن افزایـ
ث 

ش هـا و رفتارهایـی کـه باعـ
یافتـن شـغل، نگر

ت را 
ش امـکان یافتـن و حفـظ شـغل اسـ

افزایـ
بیاموزنـد.

Betw
een January and ندارد

vem
ber 18,165  :2008 

people placed in job 
positions.

 53,450 people registered 
in the CIL PRO

Em
pleo 

N
etw

ork nationally. 

 34,000 job positions 
offered at enterprises 
through the CIL PRO

Em
pleo 

N
etw

ork nationally

 21,211 job seekers advised 
through the ABE w

orkshops

 2550 new
 enterprises 

registered in our services

 6536 user enterprises of 
the N

etw
ork's services

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در پرو.
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

برنامه تولید فراگیر اشتغال اجتماعی

فعال

کارهای عمومی

2011/08

جاری

ف این برنامه 
هد

ایجاد اشتغال و توسعه 
ت های شغلی و 

مهار
اشتغال پایدار و برابر به 
ش درآمد و 

منظور افزای
ت 

استخدام پذیری جمعی
ت. 

فقیر کشور اس
فرمان عالی شماره 

ف 
TR-2012-004 هد
این برنامه را اینگونه 

معرفی می کند : " تولید 
اشتغال و ترویج اشتغال 
ت برای 

پایدار و با کیفی
ت بیکار و بیکاران 

جمعی
مناطق شهری و روستایی 

که در فقر شدید 
زندگی می کنند "

جمعیت آسیب پذیر

بیکاران

ایـن برنامـه بـه دنبـال انتفـاع 
ت بیـکار در شـرایط فقر 

جمعیـ
ت.

و فقـر شـدید اسـ
اولیتهای این برنامه عبارتند از:

• تـا حداکثـر 70 درصـد برای 
مـردان و زنـان دارای فرزنـدان 

زیر 18 سـال
• حداکثـر 25 درصـد بـرای 
جوانـان 18 تـا 29 سـال کـه 
سرپرسـتی خانـوار را بـر عهده 

دارنـد
• حداکثر 5 درصـد از ذینفعان 
هـر پـروژه افـراد معلـول باالی 

18 سـال هستند
اگـر تعـداد اعضـا بـرای انجام 
پـروژه کافـی نباشـد، بـه طـور 
اسـتثنا افـراد بـاالی 30 سـال 
فاقـد بـار تکفـل نیـز مشـمول 

خواهنـد بـود

ت 
ت های شغلی موق

فرص
ک

با درآمد اند
12,082 tem

porary jobs betw
een 

2012 and 2013

27 میلیون پزو تا سال 2013

ندارد

برنامه اورژانس تولید اجتماعی-  ساختن پرو

فعال

کارهای عمومی

2007/06

2011/08

ت و 
تولید اشتغال موق

ت 
درآمد برای جمعی

بیکار مناطق شهری با 
ت افراد با درآمد 

اولی
پایین و فقر شدید

شهرنشینان

بیکاران

ت خانوار
افراد بیکار سرپرس

ک درآمـد 
در ایـن برنامـه یـ

حداقلـی و پایین بـرای تهییج 
ت باالیی 

افرادی کـه مشـارک
در نظـر 

دارنـد 
در پـروژه 

ت
گرفتـه شـده اسـ

ت 
ت شغل موق

فرص
با دستمزد پایین، در 

پروژه هایی که استفاده 
شدید از نیروی کار غیر 

ماهر را نیازمند هستند. این 
دستمزد برابر با 16 پِن 

ت. بنابراین، در 
در روز اس

ک ماه، ذینفع می تواند در 
ی

ت حداکثر 352 پِن 
نهای

را برای 22 روز کار تمام 
ب کند. شایان 

ت کس
وق

ت که حداقل 
توجه اس

دستمزد در سال 2008 
ت. 

برابر با550 پِن بوده اس
بنابراین درآمد حاصل از 

این طرح برای ذینفعان 
حداکثر برابر با 63.6 

درصد از حداقل دستمزد 
رسمی بود

From
 August 2006 to April 2011, 

the program
m

e handled 802,700 
people in situations of poverty 
and extrem

e poverty through 
tem

porary jobs, ending w
ith 

13,964 projects executed in local 
investm

ent through the intensive 
use of labour in 1159 districts of 
the country.
The ش

com آموز
ponent has allow

ed 
im

proving the em
ployability of 

326,993 people through ش
 آموز

for the personal and social 
developm

ent of those people.
Technical ش

allow آموز
ed a total of 

27,074 participants to specialise 
in shoem

aking, baking, the food 
industry and crafts, am

ong .غیره 
4393 participants w

ere integrated 
in the labour m

arket, either 
through dependent jobs or self-
em

ploym
ent.

بودجه 
اجرا:

 201.2
میلیون 
پزو در 

سال 
2007

 193.9
میلیون 
پزو در 

سال 
2008

افزایش درآمد به ویزه در میان اقشار آسیب پذیر
ارتقاء استخدام پذیری و مهارت های شغلی

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در پرو.
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برنامه اورژانس تولید اجتماعی روستایی

فعال

کارهای عمومی

2001/10

2007/06

ت اشـتغال 
ش اسـ

ایـن برنامـه در تـا
ت و درآمـد را بـرای روسـتاییان 

موقـ
ایجـاد کنـد. در ایـن رابطـه بازسـازی و 
ت های روسـتاها یکی 

نگهـداری زیرسـاخ
ت. 

ت ایـن برنامه اسـ
از مهمتریـن اقدامـا

ضمنـاً شـهرداری ها و واحدهـای محلـی 
دیگـر می بایسـتی بـه طـور جـدی در 
ت 

مناطقی که حداقـل 30 درصد از جمعی
آنهـا را روسـتاییان تشـکیل می دهنـد، 
ت کننـد. عـاوه براین 

ت و مشـارک
فعالیـ

ت 
ش بینی شـده اسـ

مرکـز اجرایـی نیز پی
ت افـراد بومی 

ت و مشـارک
کـه با مدیریـ

ایجـاد می شـوند. در ایـن برنامـه اشـتغال 
ت 6 مـاه بـرای افـراد 

موقتـی را بـه مـد
شـدیداً فقیـر ایجـاد 

بیـکار روسـتایی 
می کنـد. ایـن برنامـه منابـع مالـی الزم 
ت های آموزشی، 

برای بازسـازی زیرسـاخ
ب، راه و غیره را در مناطق 

ت، فاضا
سـام

روسـتایی تامیـن می کنـد.

جمعیت روستایی

بیکاران

ت خانـوار از اقشـار 
سرپرسـ

فقیـر جامعـه
سنین بین 18 تا 65 سال

ساکن در شـهری که اشتغال 
دارند

شـغلی کـه توسـط 
فقـدان 

دارد
ت 

رسـمی
جامعـه 

ک درآمـد 
در ایـن برنامـه یـ

حداقلـی و پایین بـرای تهییج 
ت باالیی 

افـرادی که مشـارک
در پـروژه دارنـد در نظـر 
ت 

ت. اولوی
گرفتـه شـده اسـ

ایـن برنامـه نیـز افـراد 18 
ت 

ت سرپرس
تا 29 سـال اسـ

خانـوار و از خانواده های فقیر 
ت

س
ا

ت 
فرص

شغل 
ت با 

موق
دستمزد 
پایین به 

اندازه 10 
پِن در 

روز در 
پروژه های 

با نیروی 
کار 

غیرماهر

In the first stage of the 
Rural PESP, PEN

 187.2 
m

illion w
as im

plem
ented, 

and 

the equivalent 43,442 crew
 

m
em

bers w
ere hired. It is 

estim
ated that, 

during the first stage of the 
program

m
e, approxim

ately 
150,000 crew

 m
em

bers 
participated 

as a result of the rotation 
system

, therefore reaching 
%

35 of the target 

population

در مرحله اول 187.2 میلیون پزو

ندارد

برنامه اورژانس تولید اجتماعی-مناطق شهری

فعال

کارهای عمومی

2001/12

2007/06

ماننـد برخـی برنامه هـای دیگـری کـه 
ف ایـن 

قبـًا بـه آنهـا اشـاره شـد هـد
ت 

برنامـه نیز ایجاد فرصتهای شـغلی موق
برای افراد بسـیار فقیر در مناطق شـهری 
ت تـا از ایـن طریـق امکان دسـتیابی 

اسـ
بـه درآمد بـرای آنها حدقل بـرای کوتاه 
ت بـرای ایـن 

ت ایجـاد شـود. اولویـ
مـد

ت.
برنامـه نیـز افـراد با فقر شـدید اسـ

شهرنشینان

بیکاران

ت خانوار
بیکاران سرپرس

ک درآمـد 
در ایـن برنامـه یـ

حداقلـی و پایین بـرای تهییج 
ت باالیی 

افـرادی که مشـارک
در پـروژه دارنـد در نظـر 
ت 

ت. اولوی
گرفتـه شـده اسـ

ایـن برنامـه نیـز افـراد 18 
ت 

ت سرپرس
تا 29 سـال اسـ

خانـوار و از خانواده های فقیر 
ت

س
ا

ت 
فرص

شغل 
ت با 

موق
دستمزد 

پایین  که 
ابتداً به 
اندازه 

300 پِن 
در ماه 

ت
اس

U
p to Decem

ber :2006 
312,648 tem

porary jobs 
w

ith a duration of four 
m

onths, 

benefiting 1,563,240 
people 

724 میلیون پزو

افزایش درآمد به ویزه در میان اقشار آسیب پذیر

ارتقاء استخدام پذیری و مهارت های شغلی

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در پرو.



83

برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

ش 
ت آموز

ترتیبا
حرفه ای(کارورزی، 
ش 

سابقه کار، آموز
فنی و حرفه ای 

جوانان، کارآموزی 
و ارتقاء سطح 

ش 
کارایی آموز

برای ورود به بازار 
کار)

فعال

آموزش

2005/05

جاری

در ایـن برنامـه بـا اجـرای دوره های 
ش فنـی و حرفه ای و کاسـی، 

آمـوز
میـان آموختـن مسـائل نظـری و 
ت هـای عملـی ارتبـاط ایجـاد 

مهار
ف ایـن برنامـه شـامل 

می شـود. هـد
ت:

سـه محـور اصلـی اسـ
ک بـه ارتبـاط موثـر بیـن 

1-  کمـ
ش هـای ارائـه شـده و تقاضا در 

آموز
بـازار کار

ش شغلی
ش و پرور

2- ترویج آموز
ب 

ش هایـی کـه موج
3- ارائـه آموز

ت هـای شـغلی و ارتباط 
توسـعه مهار

ت هـای 
ش هـای و  موقعی

میـان آموز
شـغلی می شوند

بیکاران

بیکاران

ف، 
ت مختل

س ترتیبا
براسا

ذینفعان متنوعی دارد

عاوه بر کارگاه های 
آموزشی، که با توجه 
ف، 

ت مختل
به ترتیبا

ت 
ت، شرک

ت اس
متفاو

کنندگان یارانه 
مالی ماهانه ای که 
نمی تواند کمتر از 

حداقل دستمزد برای 
فردی که حداکثر روز 

ش 
کاری را در آموز

می گذراند باشد. در 
مورد روزهای کاری 

ش کوتاه تر، 
آموز

ت یارانه 
پرداخ

ت.
ب با زمان اس

متناس

The follow
ing w

ere 
registered in 2008:

- 6233 youth 
occupational ش

 آموز
agreem

ents,

- 26,805 pre-
w

ork experience 
agreem

ents,

- 18,387 w
ork 

experience 
agreem

ents, 

- 276 apprenticeship 
contracts and

- 5324 internships. 

ندارد

ترتیبات کارورزی

فعال

آموزش

2005/05

جاری

در ایـن برنامـه امـکان اسـتفاده از 
ت کارآمـوزی مشـروط بـه 

خدمـا
ش هـای 

گذرانـدن دوره هـای آموز
ش تکمیلـی در مرکـز 

اولیـه و آمـوز
 (CFP) ش فنـی و حرفـه ای

آمـوز
مجـاز ارائـه خواهـد شـد

بیکاران

بیکاران

افراد باالی 14 سال 
ت ابتدایی

دارای تحصیا
این برنامه دارای دو زیر 

ت:
مجموعه اس

• کارآموزی در مراکز 
ش فنی و حرفه ای: 

آموز
ش 

ذینفعان باید آموز
خود را تکمیل کنند

• کارآموزی در 
ت ها

شرک

ش از طریق 
آموز

دوره های آموزشی 
با طول زمانی متنوع 

ش ساعتی 
ت و آموز

مد
ت ها

در شرک

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در پرو.
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ترتیبات تجربه 
کار

فعال

آموزش

2005/05

جاری

تمرکـز ایـن برنامـه در حصول 
ب و کارآیـی 

اطمینـان از تناسـ
ش هـای فنی و حرفـه ای با 

آموز
ت.

تقاضای بـازار کار اسـ

بیکاران

بیکاران

ش فنی و 
افـرادی کـه از از مراکز آموز

حرفـه ای یا از دانشـگاه فارق التحصیل 
ک)

ت مدر
می شـوند(قبل از دریاف

ت های فعـال در 
شـرک

شـغلی در 
تجربـه 

ش هـای فـرد
زمینه هـای مرتبـط بـا آموز

ندارد

ترتیبات آموزش شغلی جوانان

فعال

آموزش

2005/05

جاری

جوانـان 
شـغلی 

ش هـای 
آموز

ترتیباتی هسـتند کـه در فرایند 
تولیـد 

واحدهـای 
ش 

آمـوز
ت میپذیـرد 

صـور
ت ها 

شـرک
و در نتیجـه ایـن فراینـد بـه 
ذینفعـان برنامـه ایـن امـکان 
ش های 

داده می شـوند کـه آموز
شـغلی خود را با شـرایط دنیای 
واقعی تطبیق دهنـد. این برنامه 
ف ایجـاد ارتبـاط عمیق 

بـا هـد
ت 

ش نظـری و مهـار
میـان دانـ

ت.
علمـی اسـ

جوانان

جوانان

جوانـان بیـن 16 تـا 23 سـال کـه 
ت کامل 

ت آنهـا بـه هـر علـ
تحصیـا

ت یـا دچـار وقفـه شـده 
نشـده اسـ

ش هـا فنـی یـا چـه در 
(چـه در آموز

دانشـگاه)

ف بـه ارائـه امکاناتـی بـه افراد 
ت موظـ

شـرک
ت های 

ت تا بتواننـد دوره آموزشـی و فعالی
اسـ

ف 
عملـی و کارآمـوزی خـود را در طـول تعری

شـده انجـام دهد.
ت مسـئول برنامه ریزی و طراحی برنامه، 

شـرک
ت، ارزیابـی و 

و همچنیـن راهنمایـی، مدیریـ
ت. 

ت های آموزشـی اسـ
صدور گواهینامه فعالی

ف خـود را در 
ت وظای

ف اسـ
فـرد جـوان موظـ

ت 
ت شـرک

ت با توجه به قوانین و مقررا
شـرک

انجـام دهد

ندارد

ترتیبات کارآموزی

فعال

آموزش

2005/05

جاری

ایـن برنامـه شـامل ترتیباتـی 
ت کـه فراینـد کارورزی 

اسـ
را تسـهیل کنـد. از ایـن روی 
برنامه هـا و دوره های کارآموزی 
ش 

را در واحدهـای تولیـدی پیـ
بینی مـی کنند. ضمنـاً خدماتی 
همچـون دسترسـی بـه پایـگاه 
ت های 

ت اشتغال و موقعی
اطاعا

ت ایـن 
شـغلی نیـز از خدمـا

ت.
برنامه اسـ

بیکاران

دانش جویان

ت:
شامل دو نوع به شرح زیر اس

ف) افـراد سـاله 14 سـال یا بیشـتر 
الـ

ت نـام و تکمیل 
ت ثب

می بایسـتی نسـب
ش هایـی هسـتند کـه از طریـق 

آموز
ش 

ش در CFP ]مرکـز آمـوز
آمـوز

حرفـه ای[، ارائه می شـوند. این برنامه 
ش آمـوزان مراکز 

همچنین شـامل دان
CETPRO نیـز هسـتند.

s

ب) ذینفعانـی که در سـال های پایانی 
ش متوسـطه هسـتند و به دالیلی 

آموز
نیـاز بـه اشـتغال در تعـداد معینـی از 
ک 

ت و روز از هفتـه را در یـ
سـاع

ت دارنـد.
شـرک

ش های شـغلی را بـه جوانان 
ایـن  برنامه آموز

ت هـای 
ارئـاه می دهـد کـه آنهـا بتواننـد مهار

فـردی و اجتماعـی مرتبـط بـا محیـط کار را 
توسـعه و بهبود بخشـند

ش آموزان متوسـطه 
یارانـه پرداختـی بـه دانـ

ت. 
کمتـر از 5 درصد از حداقل دسـتمزد نیسـ

در مـورد دوران کارورزی نیـز این یارانه کمتر 
ت. 

از 30 درصـد از حداثل دسـتمزد نیسـ
ایـن یارانـه تنهـا بـرای کسـانی کـه امـکان 
ت 

ش هـا یـا کارورزی را در صـور
ادامـه آموز

عـدم دسترسـی به منابع مالی نداشـته باشـند 
ت می شـود

پرداخـ

ندارد
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

ترتیبات نوین برای استقرار مجدد 
در بازار کار

فعال

آموزش

2005/05

جاری

این برنامه به منظور بازآموزی و ارتقاء و به 
ت از 

ت های افراد اس
ش ها و مهار

روزرسانی آموز
ش 

ت خود را با بازار کار افزای
این طریق مشارک

دهند.

بیکاران

بیکاران

ش 
افراد بیکار در بخ

عمومی یا خصوصی 
که بین 45 و 65 

سال باشند، که در 
ت بیکاری 

ک وضعی
ی

ش از 
ت (بی

طوالنی مد
12 ماه متوالی) و به 

عنوان کارکنان و / یا 
کارگران کار کرده 

بوده باشند.

ت 
ف اس

ت موظ
شرک

ت 
به ارائه امکانا

به بزرگساالن به 
طوری که آنها بتوانند 

دوره های آموزشی 
ت 

خود را در طول مد
مقرر تکمیل کنند. 
یارانه ماهانه کمتر 
از دو برابر حداقل 

ت
دستمزد اس

ندارد

برنامه پشتیبانی آموزش حرفه ای برای ورود به بازار کار

فعال

آموزش

2006/06

2007/07

ت میـان اتحادیـه 
ک برنامـه مشـترک

ایـن برنامـه یـ
ف آن از این قرار هسـتند:

ت که اهدا
اروپـا و پرو اسـ

ش هـای شـغلی و حرفـه ای شـامل: 
1-  بهبـود آموز

ش های شـغلی (متنوع سـازی، 
بازسـازی مراکـز آموز

ف 
ش کارایی و بهبـود فضای فیزیکـی؛ بازتعری

افزایـ
س دوره های پیشـین؛ تضمین 

دوره های جدید براسـا
ش مداوم خـود آموزگاران 

و ایجـاد اطمینان از آمـوز
ت مراکز و 

و اسـاتید؛ بهبـود و به روزرسـانی تجهیـزا
سـاختار مدیریتـی دوره ها.

ش ارتباط میان عرضـه و تقاضا در بازار کار 
2-  افزایـ

ف 
بـه منظـور بیشنه سـازی اسـتخدام پذیری. این هد

ش های شـغلی 
بـا خلـق موافقتنامه میـان مرکز آموز

ت ها محقق می شـود.
یـا شـرک

ت و 
ش رقاب

3-  ایجـاد نظـام رتبه بنـدی بـرای افزایـ
ت بومی و زنان سـاکن مناطق 

ت در میان جمعی
مهـار

ت در بـازار کار
ش مشـارک

روسـتایی، به منظور افزای

بیکاران

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

صندوق های رقابتی 
ت از 

برای حمای
ش 

ب آموز
تجار

حرفه ای نوآورانه: هر 
فرد دارای پروژه ای 
نوآورانه که تمرکز 

ویژه ای بر روی 
ت داشته باشد

جنسی
ش: 

ادامه برنامه آموز
بیکاران و صاحبین 

ب و کارهای 
کس

ک
کوچ

کارگاه های آموزشی 
و اطاع رسانی، 

مشاوره و تامین 
مالی پروژه ها (تا 80 

درصد از هر پروژه)
ت های آموزشی 

فعالی
ت های 

و فعالی
ش 

ناظر بر افزای
اشتغال پذیری 

ت 
بیکاران و حمای

ب و 
از صاحبین کس

ک
کارهای کوچ

Com
petitive Funds 

for supporting inندارد
vative vocational ش

 آموز
experiences for labour 
insertion: 1170 m

en and 
936 w

om
en w

ere direct 
beneficiaries, m

aking a 
total of 2106 beneficiaries. 
2844 m

en and 3170 
w

om
en w

ere indirect 
beneficiaries, m

aking a 
total of 6014.

Continuing ش
 plan: 280 آموز

m
icro-entrepreneurs and 

unem
ployed persons w

ere 
trained in different sectors

1 میلیون یورو از طرف دولت پرو و 5 میلیون ازیورو  طرف 
اتحادیه اروپا

ندارد
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

فعال

آموزش

2008/01

2012/12

این برنامه به دنبال بازسازی 
ش های فنی 

ف آموز
و بازتعری

ب با تقاضای 
شغلی متناس

بازار، نیازهای اقتصادی-
اجتماعی و پتانسیل های رشد 
ت. ضمناً این برنامه 

کشور اس
به دنبال مدرن سازی نظام 
ش فنی و حرفه ای به 

آموز
ش و ارزیابی نظام 

منظور پای
ت.

فنی و حرفه ای کشور اس

جوانان

جوانان

افراد بین 14 تا 29 سال
ت پرو

تابعی
محصل یا شاغل نباشند

ش های فنی و یا شغلی
فقدان آموز

ش های 
ت نام در برنامه آموز

فنعدم ثب
عدم دسترسی به درآمد از کارهای 

رسمی و دائمی
ساکن یکی از مناطقی که 

 Ayacucho.) برنامه های 7گانه
 Cajam

arca. Ica, La
Libertad, Piura, Puندارد 

 and the province of Lim
a

M) در آنها فعال 
etropolitana

ت
اس

ت انواع دیگر مزایا 
عدم دریاف

و کمکها

این برنامه شامل ارائه 
ش های شغلی از 1 تا 

آموز
ش ها 

ت. این آموز
12 ماه اس

ت نام، 
شامل هزینه های ثب

ت، ناهار و حمل و 
ملزوما

ت
نقل اس

5000 
students 
directly 
benefited 
from

 the 
scholarships

5 میلیون یورو 
ت 

ف دول
از طر

پرو و 20 
میلیون ازیورو  
ف اتحادیه 

طر
اروپا

ندارد

طرح های جدید کارآفرینی

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2007/10

جاری

در این برنامه از کارآفرینان 
ت خود 

برای شروع فعالی
ت می شود. این 

حمای
ش 

ت ها شامل آموز
حمای

ت مشاوره ای از 
و خدما

طرح ایده تا تهیه برنامه 
ب و کار به منظور ایجاد 

کس
ت هایی خاقتر، رقابتی 

شرک
ت.

تر و پایدارتر اس
کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

سنین باالتر از 18 سال
ت برنامه باشد

ساکن منطقه فعالی
ترجیحا دوره متوسطه را گذرانده 

باشد
اطمینان از در اختیار داشتن منابع 
ب و کار. 

ک کس
الزم برای آغاز ی

فرد باید حداقل بتواند 10 درصد از 
منابع الزم را خود نقداً تامین کند

ش و مشاوره برای 
آموز

برنامه ریزی و نوشتن طرح 
ب و کار

کس
ت 

دسترسی به خدما
ت 

برنامه ضمان
 G

uarantee)کارآفرینی
 for Entrepreneurs

(Program
m

e

ک های فنی و مالی برای 
کم

ت پروژه
اجرا و تقوی

ندارد
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

طرح ملی ارتقاء فرصت های شغلی

فعال

آموزش

2011/09

جاری

ف زیر را دنبال می کند:
این برنامه اهد

ت های ناظر بر تهییج 
1-  توسعه فعالی

ش 
ت های نیروی کار به منظور افزای

مهار
ت در بازار کار رسمی از سوی بیکاران و 

مشارک
ض بیکاری

کارگران در معر
ت 

ت در رابطه با شناخ
2-  توسعه اقداما

ت 
ش، مهار

شایستگی، توانایی ها، عملکرد، دان
ض 

و استعداد افراد بیکار یا کارگران در معر
ف از طریق بررسی تجربه 

خطر بیکاری. این هد
ت شغلی و با صدور گواهینامه 

کاری، و مشخصا
ت شغلی محقق می شود

مهار
ت طراحی شده به منظور 

3-  توسعه اقداما
ت های کارآفرینی افراد با پتانسیل 

ت مهار
تقوی

کارآفرینی و خود اشتغالی
ت های 

4- طراحی و اجرای استراتژی بهبود مهار
ش نیروی کار، صدور 

شغلی از طریق آموز
ش خود 

ت های شغلی و آموز
گواهینامه مهار

اشتغالی، همگام با احترام به تنوع فرهنگی 
اجتماعی افراد ذینفع

جمعیت فعال

جمعیت فعال

ش نیازهای عمومی
1- پی

در سن قانونی باشد
دارای تجربه اشتغال

آخرین درآمد فرد از 2 هزار 
پِن بیشتر نبوده باشد

ص
ش نیازهای خا

2- پی
ض خطر 

ف: کارگران در معر
ال

بیکاری
قرارداد استخدام معین با 

تمدید کمتر از 30 روز
نامه رسمی اخراج در طول 

دوره قرارداد
هرنامه ای از سوی کارفرما که 
نشان دهد کارگر می بایستی 

ت های شغلی خود را برای 
مهار

کارهای جدید ارتقاء دهد
ب: خوداشتغاالن

کارگرانی که درآمدشان از 
ت

ش یافته اس
سال 2008 کاه

ش های 
آموز

شغلی
ک های 

کم
فنی برای 

کارفرمایان 
ت ها

و شرک
واسطه گری 

بازار کار

In 2013, this 
program

m
e focused 

on ش
sm آموز

all-scale 
fisherm

en of the ports 
of M

atarani (Arequipa), 
Ilo (M

oquegua) and 
Tacna, m

anaging to 
cover 440 of them

O
f this num

ber, 380 
graduated, yet 60 
decided to leave this 
benefit 

In 2012, there w
ere 

over 1800 beneficiaries, 
%

35 of w
hom

 w
ere 

integrated in job 
positions related 
to production and 
services.

35 میلیون پزو در سال 2013

ندارد
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

طرح آموزش نیروی کار ویژه

فعال

آموزش

2009/03

2011/09

ک 
ت محر

ب اقداما
این برنامـه در چارچـو

ت 
شـده توسـط دولـ

اقتصـادی اتخـاذ 
بـرای اطمینـان و تحکیـم رشـد اقتصـادی 
ب های 

و اشـتغال، و همچنیـن جبـران آسـی
ت تاثیر 

ش هـای اقتصـادی کـه تحـ
آن بخ

بحـران اقتصـادی بیـن المللی قـرار گرفته 
ت.

بودنـد طراحـی شـده اسـ
ک 

ت کـه ی
ف از ایـن برنامـه ایـن اسـ

هـد
ت 

اسـتراتژی پیشـگیرانه بـه منظـور حفاظ
ت ها کـه 

از اشـتغال کارگـران ایـن شـرک
ت تاثیـر بحـران اقتصـادی 

می تواننـد تحـ
بیـن المللی بیکار شـوند، توسـعه پیدا کند. 
ک برنامـه بازآموزی شـغلی 

ایـن برنامه یـ
ش های 

بـا تمرکـز بـر کارگـران بیـکار بخ
ت.

ب دیده اسـ
آسـی

جمعیت فعال

بیکاران

ت دادن کار از 
دس

سال 2008
ساکن در منطقه 

ت برنامه
فعالی

ت طرح با افراد 
اولوی

ت 
دارای خانواده اس

ش رایگان دوره های دارای تقاضای باال در بازار کار، در 
آموز

ت تراز اول
موسسا

ت حقوق ماهیانه به برای هزینه حمل و نقل
پرداخ

ارتباط با کارفرمایانی که نیاز به پرسنل دارند
صدور گواهینامه

1360 people in آموزش

130 میلیون پزو

ندارد

برنامه پنجره توسعه اشتغال

فعال

خدمات اشتغال عمومی

سامانه جستجوی شغل

2012/02

جاری

ک مکانیزم برای بهبود 
این برنامه اساسـا یـ

اشـتغال و خـود اشـتغالی از نظـر فیزیکـی 
ت 

خدمـا
و مجـازی، اسـتخدام پذیری و 

ت بـازار کار، 
ارتقـاء کارآفرینـی (اطاعـا

ت ها، راهنمایـی حرفه ای 
س بـا شـرک

تمـا
ش 

ش شـغل، آموز
ت شـغلی، آموز

و اطاعا
کارآفرینـی، راهنمایـی بـرای کارآفرینـی، 
تبـادل نیروی کار، مشـاوره جسـتجوی کار 
ت، صدور 

، گواهـی اشـتغال ، اشـتغال موقـ
ت هـای شـغلی، راهنمایـی 

گواهینامـه مهار
ت.

بـرای مهاجران) اسـ
ت هـم بـه افـراد (بـه ویـژه 

ایـن خدمـا
مشـکل 

کـه 
ب پذیر 

آسـی
گروه هـای 

ت آوردن شـغل 
بیشـتری بـرای بـه دسـ

ت، زنان 
دارند؛ شـامل افـراد دارای معلولیـ

ت ها 
ت خانوار، و غیره) و هم شـرک

سرپرسـ
ارائـه می شـود.

جمعیت فعال

جمعیت فعال

ک خط 
ی

استخدام برای 
ت کنندگان: 

درخواس
ص با 

ت خا
الزاما

توجه به شغل تعیین 
می شود

ب و کار 
ایـن برنامـه در مـورد خدماتـی که شـهروندان و کسـ

می توانند دسترسـی داشـته باشـید اطاع رسـانی میکند و آنها 
ت، راهنمایی می کند.

س با شـرک
را بـرای "طبقه بنـدی" و یـا تما

ت شـهروندان ارزیابی شـده به طوری 
در "طبقه بنـدی" وضعیـ

ب بـا نیازهـای آنهـا را ارائـه داد. 
ت متناسـ

کـه بتـوان خدمـا
ت 

ت ثب
س اطاعا

ک مشـاور اشـتغال بـر اسـا
ارزیابی توسـط ی

ت می پذیرد.
ت نـام و در مصاحبه هـا صـور

شـده در فایـل ثبـ
ت ها را با 

ت"، مشـاور اشـتغال، شرک
س با شـرک

در مرحله "تما
ت شـده 

ت درخواسـ
ت نام شناسـایی و خدما

توجـه بـه فرم ثب
آنهـا را طبقه بنـدی می کند:

ت نیاز بـه پرسـنل، این نیـاز به مرکـز تبادل 
ک شـرک

اگـر یـ
ک از متقاضیـان دارای 

نیـروی کار ارئـه می شـود؛ اگـر هیچ یـ
ت مطلع می شود 

ت نباشند، شـرک
ت مورد نیاز شـرک

مشـخصا
ت 

ش ضمن خدم
ت خـود را از طریق آمـوز

تـا بتواند درخواسـ
ش 

ت شـغلی آموز
شـغلی پاسـخ دهد(فردی را برای این موقعی

ت های شـغلی 
می دهنـد)؛ و اگر سـازمانی نیـاز به گواهی مهار

ت صـدور گواهینامه 
ت به خدما

کارکنان باشـد، این درخواسـ
ت هـای شـغلی ارائه خواهد شـد.

مهار

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/DGSNE/2013/

ندارد
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برنامه

نوع

جزء 1

جزء 2

شروع

اتمام

شرح

گروه هدف 1

گروه هدف 2

دریافت کنندگان

مزایا

تعداد ذینفعان

هزینه

نتایج ارزیابی

برنامه تضمین کارآفرینان

فعال

خوداشتغالی و خلق کسب و کارهای کوچک

2011/05

جاری

ت های برنامه 
تضمین فعالی

کارآفرینان که به ابتکار 
ت کار و اشتغال 

وزار
ت تولید 

M) و وزار
TPE)

ت از 
که به منظور حمای

ک اعتباری وام های 
ریس

نهادهای مالی بین 
ت از 

المللی که در حمای
کارآفرینان واجد شرایط 

ت شده 
به آنها پرداخ

ت. اساسا این برنامه 
اس

ت اعتباری 
ت حمای

در جه
وام گیرندگان که شامل 

کارآفرینان هستند، 
می باشند.

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

کارآفرینان / شرکت های کوچک و متوسط

ش متوسطه اجباری
اتمام حداقل آموز

ش آمـوز یا کارگر وابسـته یـا خود اشـتغال و یا در 
دانـ

ض خطر بیکاری یـا بیکار
معـر

ش شغلی
ت در یکی از برنامه های آموز

عضوی
ب و کار مرتبط 

ارائـه طـرح کارآفرینـی و یا بهبود کسـ
ت تولیـدی، بازاریابـی و یا خدماتـی. در 

ک فعالیـ
بـا یـ

ت باشـد، داشـتن 
ت در حـال فعالی

صورتـی کـه شـرک
ت

ت الزامی اسـ
حداقـل 12 مـاه فعالیـ

ب و کار 
ب طـرح کارآفرینی یا طـرح بهبود کسـ

صاحـ
باشند

ت در قلمرو ملی
ایجاد شرک

ص 
ب و کار شـخ

و هـر کسـی کـه به منظور انجام کسـ
حقوقـی را ایجـاد می کند

در ضمن افراد زیر واجد شرایط نیستند:
ت شده اند

• کسانی که توسط قانون رد صاحی
ت، IFI، کارمندان و مدیران 

• کارمنـدان و مدیران دولـ
خـود برنامه و برنامه های وابسـته

• ورشکستگان
ب

ک اعتباری نامناس
ص ریس

• افراد دارای شاخ
ت کرده اند

• کسانی که قبا در این برنامه شرک
ف 

• کسـانی کـه از فراینـد ارزیابی اعتبار خـارج یا حذ
شده اند

ت (تا 
این برنامه تسهیا

ت 
% از تعادل پرداخ

77
ت شده توسط 

نشده) دریاف
کارآفرینانی که شرایط زیر 

را داشته باشند را تضمین 
می کند:

ف) سهم کارآفرین واجد 
ال

شرایط از 10 درصد کل 
سرمایه گذاری کمتر نباشد 
ت از IFI (موسسه 

II) تسهیا
  %

ت) تا 90
ارزیابی تسهیا

از سرمایه گذاری باشد

6 میلیون پزو

ندارد

 خالصه ویژگی های برنامه های اشتغال در پرو.
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ضامیم 

نام طرحنوعکشور

شیلی

خدمات 
اشتغال 
عمومی

Línea de Intermediación Laboral )Transversal(
Programa de Reinserción Laboral para Adultos 
Programa Red de Empleo Ibid.
Programa de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales
Programa de Certificación de Competencias de Empleabilidad 
Programa de Reconversión Laboral 
Programa Ex Trabajadores Portuarios Puerto Lirquen
Programa de Empleabilildad Juvenil Regular

آموزش

Becas Fondo de Cesantía Solidario
Becas Para Trabajadores

Boندارد de Capacitación Empresa & Negocio

Boندارد de Capacitación Trabajador Activo
Capacitación especial de jóvenes
Capacitación especial de jóvenes
Capacitación para programa Empleo Directo 
Chile Jóven 
Fondo de Capacitación para Trabajadores Independientes y Microempresas
Franquicia Tributaria para Capacitación Laboral 
Programa Becas Micro y Pequeña Empresa Consultant's report, underlying source 
t specifiedندارد
Programa capacitación Plan Mas Trabajo Consultant's report, underlying source 
t specifiedندارد
Programa Chile Califica_ Línea : Capacitación a la MYPEs ( Módulos: 
Complementarios de Capacitación en Emprendimientos, Exportadores y 
Fortalecimiento organizaciones empresariales).

Programa Chile Califica_ Línea: Aplicación de las Nuevas Tecنداردlogías de la 
Información y de la
Comunicación - NTIC a la capacitación Laboral
Programa Chile Califica_Línea Competencias de Empleabilidad
Programa Chile Califica_Línea Competencias Laborales
Programa Chile Califica_Línea: Experiencias
Programa Chile Emprende 
Programa Contrato de Aprendisaje 
Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario 
Programa de aprendices 
Programa de Aprendisaje 
Programa de Becas Individuales 
Programa de Becas Regionales 

Programa de Bonificación a la Contratación de maندارد de obra para jóvenes en 
riesgo social del sistema chile solidario - PROEMPLEO Chile Solidario
Programa de Capacitación en Oficios Dirección de Presupuestos, Ministerio de 
Hacienda 
Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes 
Programa de Capacitación y Educación Permanente 

  الف( فهرست انواع سیاست های اشتغال در کشورهای آمریکای التین 
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نام طرحنوعکشور

شیلی

آموزش

Programa de Educación y Capacitación Permanente,Chile Califica

Programa de Formación en el Puesto de Trabajo 

Programa de Formación y Capacitación de Mujeres Campesinas
Programa de Formación, Capacitación y Empleo Dirección de Presupuestos, 
Ministerio de 
Programa de Incentivo a las MYPE_Discapacitados 
Programa de Incentivo a las MYPE_E-Learning
Programa de Incentivo a las MYPE_Especial MYPE 

Programa de Incentivo a las MYPE_نداردrmal 
Programa de Preparación para el trabajo 
Programa de Trab. Perceptores de Salario Mínimo 
Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres Chile Solidario
Programa Especial de Jóvenes
Programa Jóvenes Bicentenario
Programa Jóvenes_Línea: Formación en Oficios
Programa Línea Formativa
Promoción de la Empleabilidad y el Emprendimiento

یارانه اشتغال

Programa de Generación de Empleo
Subsidio al Empleo Jóven

Programa de Bonificación a la Capacitación -PROEMPLEO Regular

Programa Fortalecimiento de Oficinas Municipales de
Información Laboral - OMIL

آموزشهندوراس

Mi Primer Empleo
Programa Entrenamiento para el Empleo
PROEMPLEO - EPEM
Sistema Público-Privado de Intermediación Laboral
)PROEMPLEO - SPPIL(
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Maندارد  amiga/Maندارد Solidaria

مکزیک

خدمات 
اشتغال 
عمومی

Servicio de Vinculación Laboral
Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción 
para apoyar el empleo (CAVFPAE)

آموزش

Programa de Apoyo al Empleo
Programa de Becas de Capacitación para Desempleados
Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral

یارانه اشتغال
Programa Primer Empleo

Programa para la Preservacion del Empleo

اشتغال 
Programa de Empleo Temporalمستقیم

خوداشتغالی 
و خلق 

کسب و 
کارهای 
کوچک

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)
Programa de la Mujer en el Sector Agrario
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Programa Fondos Regionales Indígenas
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas
Programa Opciones Productivas
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نام طرحنوعکشور

ال سالوادور

آموزش

Desarrollo de Habilidades ندارد formales (FOMILENIO)
Programa Formación Continua “Desarrollo de Competencias Gerenciales"
Programa de formación profesional para población en condiciones de 
vulnerabilidad
Pack Empresariales
Programa de Formación a trabajadores de empresas
Programa Hábil Técnico Permanente (HTP)
Programa de formación inicial: modalidad empresacentro.

اشتغال 
مستقیم

Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATIURBAندارد(
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso en municipios afectados por Ida 
)PATI-IDA(

کلمبیا

Pactos por el Trabajo Decente [Pacts for Decent Work] (Bogotá)توافق

سیاست 
کسب و 

کار

Columbian Fund for the Modernisation and Techنداردlogical Development of 
Micro, Small and Medium Enterprises (Fomipyme)
Microcredit Programme
Programa de Transformación Productiva [Production Transformation 
Programme] (PTP)

سیاست 
اعتباری

Banca de las Oportunidades [Opportunity Banking]

Mujeres Ahorradoras en Acción [Women Savers in Action]
سیاست 
Regional Centres of Higher Education (CERES)آموزشی

یارانه 
اشتغال

Programa de Apoyo Directo al Empleo (PADE) [Direct Support for 
Employment Programme]

40 mil Primeros Empleos [40,000 First Jobs]
سیاست 
Business Incubators (SENA)شرکتی

قانون

 گذاری

Apprenticeship contract
Exemption from parafiscal contributions
Reduction of labour costs

Penalties for the نداردn-use or improper use of خدمات اشتغال عمومی

خدمات 
اشتغال 
عمومی

Public Employment Agency of the National Learning Service (APESENA) 
Sí, Joven [Yes, Young Person]. An Integrated Services Site for Young People.
Public Employment Service (Network of Providers of the Public Employment 
Service of the Ministry of Labour)
Bogotá Trabaja [Bogotá Works]

خدمات 
اشتغال 
عمومی

Empleo en Acción [Employment in Action]

Programa Empleo de Emergencia [Emergency Employment Programme]

خوداشتغالی 
و خلق 

کسب و 
کارهای 
کوچک

Programme of Integrated Support for Female Heads of Household + Female 
Heads of Family Micro entrepreneurs
Rural Opportunities
» Preceding policies: PADEMER
Support Project for the Development of Rural Microenterprises (PADEMER) 
» Successor policies: Rural Opportunities
Talentos y Oportunidades para la Generación de Ingresos [Talent and 
Opportunities for Generating Income] (Bogotá)

Fondo Emprender [Enterprise Creation Fund]

Jóvenes Rurales Emprendedores [Young Rural Entrepreneurs] 
» Preceding policies: Jóvenes Rurales [Rural Youths] 
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کلمبیا

خوداشتغالی 
و خلق کسب 

و کارهای 
کوچک

Jóvenes Rurales [Rural Youths] 
» Successor policies: Jóvenes Rurales Emprendedores [Young Rural 
Entrepreneurs]
Jóvenes con Empresa [Enterprising Youths]
Jóvenes con Futuro (I) [Youths with a Future] (Medellín City Council)
Bogotá Emprende [Bogotá Undertakes]

Banca Capital (Muisca) para la Ecoنداردmía Popular [Banca Capital (Muisca) for 
the Popular Ecoنداردmy] (Bogotá)
Colombia Joven Emprende [Enterprising Young Colombia]

Modernisation and inنداردvation fund for micro-, small and medium 
enterprises )INNpulsa Mipymes(
EmprendeT

Entrepreneurship Programmes of the Family Compensation Funds

آموزش

Jóvenes en Acción )II(
» Successor policies: Jóvenes en Acción )III(
» Preceding policies: Jóvenes en Acción (I)
Jóvenes en Acción )I(
» Successor policies: Jóvenes en Acción )II and III(
Programa de Inclusión Juvenil [Youth Inclusion Programme] (Inclusion, 
Violence Prevention and Youth Employment Programme). Medellín.
Jóvenes con Futuro (II) (Province of Antioquia)
Pacto Motor [Motor Pact]
Cien Mil Oportunidades para los Jóvenes [100,000 Opportunities for Youths]
Talentos para el Empleo [Talent for Employment]
TransFórmate

Microruedas de Empleo [Job and Entrepreneurship Fairs]اعتبارات خرد

اکوادور

سیاست 
توسعه

Desarrollo Rural Territorial [Territorial Rural Development] - PRODER 
programme 
» Preceding policies: PROLOCAL
Programa de Desarrollo Local [Local Development Programme] (PROLOCAL)
» Successor policies: PRODER

مزایا سامت 
و بهداشت

Illness benefit

Benefits for occupational risks

Subsidy for Temporary Incapacity

Invalidity Pension: Permanent Partial Incapacity

Invalidity Pension: Permanent Total Incapacity

Invalidity Pension: Permanent Absolute Incapacity

مزایای 
سالمندی

Ordinary Old-Age Pension

Retirement Pension due to Invalidity

مزایای 
والدین

Paternity Leave

Maternity subsidy

خدمات 
اشتغال 
عمومی

Red Socio Empleo [Job Partner Network]
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اکوادور

خوداشتغالی 
و خلق کسب 

و کارهای 
کوچک

Project for the Development of Indigeنداردus and Black Peoples of Ecuador 
)PRODEPINE(

Crédito de Desarrollo Humaندارد [Human Development Credit]
Socio Jóvenes [Youth Partner]

مزایا 
بازماندگان

Widow/widower's benefit derived from occupational risks
Orphan's Pension derived from occupational risks
Death benefit for parents, derived from occupational risks
Survivor's Benefit: Widow/Widower 
Survivor's Benefit: Orphanhood
Survivor's Benefit: Parents 

آموزش

Education and vocational آموزش for the formal sector
Jóvenes Productivos [Productive Youths]
Programa Mi Primer Empleo Sistema de Pasantías Pagadas [My First Job, Paid 
Internship System Programme]
Más Jóvenes al Empleo [More Youths to Work]

Unemployment Benefitمزایا بیکاری

اروگوئه

سیاست 
Uruguay Estudia [Uruguay Studies] Programme (PUE)آموزشی

Objetivo Empleo [Objective: Employment] Programme (POE)یارانه اشتغال

Social cooperativesقانون گذاری

خدمات 
اشتغال 
عمومی

Placement Programme (PROCOL)
Uruguay Active
Public Employment Service 

Integration of نداردn-permanent staff on public construction projects
Jóvenes en Red [Youth Network]

 Public
works

Community Activities Programme
Trabajo por Uruguay [I Work for Uruguay]

Programa Uruguay Clasifica (PUC) [Uruguay Sorts Programme]

Uruguay Trabaja [Uruguay Works]

خوداشتغالی 
و خلق کسب 

و کارهای 
کوچک

Production Investment Programme (PIP)

Comprehensive آموزش and Competitiveness Programme for the Micro- and 
Small Enterprise )CINCO(
Emprende Uruguay [Uruguay Embarks]
Reinforcement of Micro- and Small Enterprises (FOMYPES)
Programme to Reinforce Entrepreneurships

آموزش

Occupational آموزش Programme (PROCAL)
Projoven

Rural workers آموزش programme

Vocational آموزش Programme for Persons with Disabilities (PROCLADIS)

Production آموزش Programme (PROCAPRO)
Programme to Promote Equal Opportunity for Women in Employment and 
Vocational آموزش )PROIMUJER(

 programme for workers under unemployment insurance آموزش
Nexo - Labour intermediation programme for young people
Yo Estudio y Trabajo [I Study and Work] Programme

Programme for Employed Workers آموزش
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مزایای اروگوئه
Unemployment benefitبیکاری

ترجمه فارسینام التینترجمه فارسینام التینکشور

آرژانتین

Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo

جوانان با کار 
بیشتر و بهتر

Assistance 
Programme 

for Workers of 
Sheltered Production 

Workshops

برنامه کمکی برای 
کارگران عضو 

برنامه کارگاه های 
تولید

Community 
Employment 

Programme (PEC)
برنامه اشتغال 

جامعه
Training Programme 

for Work in the Public 
Sector

برنامه آموزش 
برای کار در 

خدمات اشتغال 
عمومی

Community 
Employment 

Programme (PEC) 
for disabled 

workers

برنامه اشتغال 
جامعه برای 

کارگران معلول

Training Programme 
for Work in the 
Private Sector

برنامه آموزش 
برای کار در 

خدمات اشتغال 
خصوصی

Local 
development and 
social economy 

plan, "Manos a la 
Obra"

طرح توسعه 
محلی و اقتصاد 

اجتماعی
Training Programme 

for Work
برنامه آموزش 

برای کار

Independent 
Employmentاشتغال مستقل

Development Line 
of Entramados 

Productivos Locales 
[Local Production 

Networks]

خطوط توسعه 
برنامه شبکه تولید 

محلی

National 
Programme for 

the Promotion of 
and Assistance 

for Self-managed 
Work and 

Microenterprises 

برنامه ملی 
برای ترویج 
و کارهای با 

مدیریت شخصی 
و  شرکت های 

کوچک

Social Income with 
Work Programme

درآمد اجتماعی 
برای برنامه کار

Creation of the 
Federal Network 
of Employment 

Services / 
Employment 
Services Unit 
/ Municipal 

Employment 
Offices

ایجاد شبکه 
فدرال خدمات 
اشتغال / واحد 

خدمات اشتغال 
/ دفاتر استخدام 

شهرداری

Labour Insertion 
Programme for 

Disabled Workers

برنامه فعال سازی 
برای کارگران 

معلول

 ب( اسامی التین و فارسی برنامه های کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو 
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آرژانتین

Tools for Workابزار برای کار
Vocational Training 
and occupational 
skills certification 

programme

آموزش حرفه ای و 
گواهی مهارت های 

شغلی

"Trabajadores 
Constructores" 
[Construction 

Workers] 
Programme 

for Temporary 
Employment on 

Local Public Works, 
with the Supply of 

Materials

)کارگران 
ساختمانی( 

برنامه اشتغال 
موقت در 

واحدهای اشتغال 
عمومی محلی با 
تامین مواد اولیه

Argentinian Students 
Support Programme 

(Progresar [Advance]) 

برنامه حمایت 
دانش آموزان 

آرژانتین

National 
Continuing 
Education 

Programme

برنامه ملی 
آموزش مداوم

Production Recovery 
Programme (REPRO)برنامه بازیابی تولید

Proposal for the 
Professionalisation 
and Prioritisation 

of Female 
Domestic Workers 

and Related 
Activities

پیشنهاد برای 
حرفه ای سازی 
و اولویت بندی 

زنان کارگر و 
فعالیت های 

مرتبط

Labour Insertion 
Programme, 

Self-employment 
Promotion Line

 Labour برنامه
Insertion 

Programme ، 
 خط توسعه خود

اشتغالی

Rural Labour 
Integration (PIL) 

Programme, Public 
Sector and Private 

Sector Lines

برنامه یکپارچه 
سازی اشتغال 

روستایی، 
بخش دولتی و 

خصوصی 
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برزیل

Sistema Nacional 
de Emprego (SINE)

نظام ملی 
اشتغال

Frente de Trabalho 
e Qualificação 

Profissional 
Programme 

(Municipality of 
Laguna)

کار پیشرو و برنامه 
آموزش فنی و 

حرفه ای

Programas de 
Geração de 

Emprego e Renda 
(PROGER)

» Preceding 
policies: Planfor 

and PNQ

برنامه ایجاد 
اشتغال و 

درآمد

Primeira Empresa 
Inovadora - Prime 

اولین شرکت های 
نوآورانه

Plano Nacional de 
Qualificação (PNQ)

» Successor 
policies:  PROGER

طرح صالحیت 
ملی

Portal Mais Emprego پورتال اشتغال
بیشتر

Plano Nacional 
de Qualificação 
do Trabalhador 

(Planfor) 
Programme

» Successor 
policies:  PROGER

طرح ملی 
صالحیت 

کارگران

Programa Nacional 
de Acesso Técnico e 

Emprego (PRONATEC)
Components:

» Pronatec / BSM
» Bolsa Formaçao

» Rede Federal 
de Educação 

Profissional, Científica 
e Tecnológica

» Brasil 
Profissionalizado

» Rede e-TecBrasil
» Acordo de 

Gratuidade com os 
Serviços Nacionais 
de Aprendizagem 

(Sistema S)
» FIES Técnico e 

Empresa

برنامه ملی 
دسترسی به 

خدمات فنی و 
اشتغال

شامل اجزای:
تشکیالت تبادل

شبکه فدرال 
آموزش و پرورش 
حرفه ای، علوم و 

تکنولوژی
برزیل تخصصی
شبکه فناوری 

برزیل
شرایط پاداش با 
سیستم یادگیری 
)S( خدمات ملی
FIE ها و شرکت 

فنی 
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برزیل

BNDES Microcredit 

Programme

» Preceding 
policies: PCPP, PM 

and PMC 

 برنامه اعتبارات
BNDES خرد

Bolsa-Formação

» Macro policy: 
PRONATEC 

برنامه ملی برای 
فنی و اشتغال 

دسترسی

Microcredit 
Programme (PMC)

» Preceding 
policies: PCPP and 

PM

» Successor 
policies:  BNDES 

Microcredit 
Programme

برنامه اعتبارات 
)PMC(خرد

Rede e-TecBrasil

» Macro policy: 
PRONATEC 

شبکه الکترونیکی 
فناوری برزیل

Microcredit 
Programme (PM)

» Preceding 
policies: PCPP

» Successor 
policies: PMC and 

BNDES Microcredit 
Programme

برنامه اعتبارات 
)PMC(خرد

Acordo de 
Gratuidade com os 
Serviços Nacionais 
de Aprendizagem 

(Sistema S)

» Macro policy: 
PRONATEC 

پاداش با توجه به 
خدمات آموزش 

ملی

Popular Production 
Credit Programme 

(PCPP) 

» Successor 
policies: PM, 

PMC and BNDES 
Microcredit 
Programme

برنامه های 
اعتباری تولید 

محبوب

Pronatec - Plano 
Brasil Sem Miséria

» Macro policy: 
PRONATEC - Bolsa-

Formaçao

نقشه برزیل بدون 
فقر
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برزیل

Programa Frente 
de Trabalho e 
Qualificação 
Profissional 

(Federal District)

برنامه کار 
پیشرو و 
آموزش 
حرفه ای

National Estímulo ao 
Primeiro Emprego 
Programme (PNPE)

تشویق برنامه ملی 
اشتغال

Frente de Trabalho 
- Programa 

Emergencial 
de Auxílio 

Desemprego - 
PEAD (Sao Paulo)

کار پیشرو - 
برنامه اورژانس 

کمک های 
بیکاری

Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens 

(Projovem)

برنامه ملی برای 
فعالسازی جوانان

ترجمه فارسینام التینترجمه فارسینام التینکشور

پرو

Programme for the 
Consolidation

of Women's 
Employment 
(PROFECE)

» Successor 
policies: Mi 

empresa

برنامه تحکیم 
اشتغال زنان

Refresher 
arrangement for 

reintegration into the 
labour market

ترتیبات نوین برای 
استقرار مجدد در 

بازار کار

National Youth 
Employment 
Programme, 

"Jóvenes a la Obra" 
[Youths to Work]

» Preceding 
policies: PROJoven

برنامه ملی 
اشتغال جوانان

Vocational Training 
Support Programme 

for Entry into the 
Labour Market 

(APROLAB) - 
Capacítate Perú [خودت 

[رو آموزش بده

» Successor policies: 
APROLAB II

برنامه پشتیبانی 
آموزش حرفه ای 

برای ورود به 
بازار کار
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پرو

Occupational Training 
Programme for Young 

People

(PROJoven)

» Successor policies: 
Jóvenes a la Obra 
[Youths to Work]

آموزش شغلی 
برای جوانان

Work experience 
arrangement

ترتیبات تجربه 
کار

CIL-Proempleo 
Network

CIL- شبکه 
Proempleo

New 
Entrepreneurial 

Initiatives 

(NIEs) Programme 

طرح های جدید 
کارآفرینی

Programme for the 
Generation of Inclusive 

Social Employment, 
“Trabaja Perú” 

» Preceding policies: 
Rural PESP and Urban 
PESP, Construyendo 
Perú [Building Prue]

برنامه تولید 
فراگیر اشتغال 

اجتماعی

National 
Programme for 
the Promotion 

of Labour 
Opportunities, 
“Vamos Perú”

» Preceding 
policies: Revalora 

Perú 

طرح ملی ارتقاء 
فرصت های 

شغلی

Social Emergency 
Production Programme 
(PESP), "Construyendo 

Perú"

» Preceding policies: 
Rural PESP and Urban 

PESP

» Successor policies: 
Trabaja Perú [پرو 

Works]

برنامه اورژانس 
تولید اجتماعی-  

ساختن پرو

Special Labour 
ReTraining 

Programme 
- PERLAB 

("Revalora Perú")

» Successor 
policies: Vamos 

Perú

طرح آموزش 
نیروی کار ویژه
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پرو

Rural Social 
Emergency Production 
Programme (PESP): "A 

Trabajar Rural" 

» Successor policies: 
Construyendo Perú 

and Trabaja Perú

برنامه اورژانس تولید 
اجتماعی روستایی

Guarantee for 
Entrepreneurs 

Programme 
(PGE)

برنامه تضمین 
کارآفرینان

Social Emergency 
Production 

Programme (PESP), "A 
Trabajar Urbano

» Preceding policies: 
Construyendo Perú 

and Trabaja Perú

برنامه اورژانس تولید 
اجتماعی-مناطق 

شهری

“Ventanilla 
Única de 

Promoción del 
Empleo" (VUPE) 
[Single Window 
for Employment 

Promotion]

برنامه پنجره 
توسعه اشتغال

Occupational Training 
arrangements

» Included policies:

- Apprenticeship

- Work experience

- Youth vocational 
traning

- Internship

- Refresher آموزش for 
entry into the labour 

market

ترتیبات آموزش 
حرفه ای)کارورزی، 
سابقه کار، آموزش 

فنی و حرفه ای 
جوانان، کارآموزی و 
ارتقاء سطح کارایی 

آموزش برای ورود به 
بازار کار(

Youth 
occupational 

Training 
arrangement

ترتیبات آموزش 
شغلی جوانان

Apprenticeship 
arrangementترتیبات کارورزی

Internship 
arrangement

ترتیبات 
کارآموزی


