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پیشگفتار

دولِت تدبير و اميد تالش دارد دورۀ تازه ای را در سياست های رفاهی كشور رقم زند. اين دولت، با 
برنامة روشن در بخش سالمت كشور، سياست رفاهی خود را آشکار ساخت و با ايجاد بيمة همگانی، 
يکی از آرمان های انقالب را محقق نمود. برنامة تحّول در بخش سالمت، بخشی از سياست رفاهی 
يکپارچه و منسجم اين دولت است و ساير بخش های آن به تدريج محقق خواهد شد. سياست رفاهی 
يکپارچه و منسجم ُشعاری است كه از ابتدای اين دولت، سرلوحة وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
بوده است. گزارش حاضر، مبانی نظری و تجربی سياست رفاهی يکپارچه و منسجم است كه بر پاية 
آن، نظام حمايت اجتماعی در ايران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنين سعی می شود با 
استفاده از آن، ساختار نظام حمايت اجتماعی در ايران بازنگری شود. پنجرۀ واحد خدمات حمايتی 
كه اين كتاب برای اصالح سياست رفاهی پيشنهاد می كند، از اموری است كه اين وزارتخانه از سال 
1393 دنبال كرده و اميد دارد با همکاری نهادهای حمايتی، هرچه زودتر، بخشی از آن محقق شود. 

علیربيعی



مقدمه 

است.  اجتماعی  حمايت  نظام  اصالح  برای  ابزاری  و  چارچوب  داريد،  رو  پيش  كه  نوشته ای 
كشورهايی كه فاقد نظام حمايت اجتماعی كارآمد، فراگير و جامع هستند، نه تنها از تأمين حداقل 
نيازهای انسانی كه در ادبيات دينی و متون حقوقی بين المللی به عنوان حق بشری شناخته شده است 

ناتوان اند، بلکه در اِعمال اصالحات اقتصادی و اجتماعی نيز با شکست مواجه خواهند شد. 
اين گزارش كه در اواخر سال 2014 منتشر شده است، چگونگی تحقق نظام حمايت اجتماعی 

كارآمد و تأمين حداقل حمايت های اجتماعی را ارائه می دهد.
هماهنگی در سه حوزه، شرط تحقق نظام كارآمد حمايت اجتماعی است:

1. هماهنگی عمودی: هماهنگی دستگاه های مركزی با واحدهای ارائه دهندۀ خدمات در شهر و روستا؛
2. هماهنگی افقی: هماهنگی دستگاه های اجرايی با يکديگر؛ مثاًل هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، 

آموزش و پرورش، مسکن و...؛
3. هماهنگی نهادی: هماهنگی بخش دولتی با ُشركای اجتماعی، جامعة مدنی و ُشركای توسعه.

ناهماهنگی در هر يک از سه حوزۀ فوق، نظام حمايت اجتماعی را با چالش های جدی مواجه می كند. 
ناهماهنگی عمودی زمانی رخ می دهد كه تصميمات مدير ارشد با آنچه مديران و كارشناسان در عمل 
يا  به تأمين تجهيزات معلولين  انجام می دهند، انحراف داشته باشد. مدير تصميم می گيرد كه منابع را 
پيشگيری از آسيب های اجتماعی اختصاص دهد؛ اما منابع برای احداث ساختمان جديد هزينه می شود. 
اين ناهماهنگی نتيجة عدم ارتباط مدير با سطوح پايين و فقدان اجماع در سياست گذاری و ضعف دستگاه 
اجرايی در كنترل واحدهای عملياتی است. در اين شرايط، به تدريج از يک سو نااطمينانی و بی اعتمادی 
در سلسله مراتب سازمان ارائه دهندۀ خدمات رخ می دهد و از سوی ديگر، سازمان های ناظر مانند سازمان 

مديريت و برنامه ريزی به سازمان های ارائه دهندۀ خدمات بی اعتماد می شوند.  
منظور از ناهماهنگی افقی، توزيع نامناسب منابع مالی و امکانات ميان دستگاه هايی است كه به نوعی در 
كاهش فقر و حمايت اجتماعی مؤثر هستند. برای نمونه، شايد فقر در آموزش مهم ترين عامل فقر باشد؛ اما 
اين وزارتخانه سهم مناسبی از بودجه را در اختيار ندارد و منابع عمومی به وزارتخانه هايی اختصاص می يابد 
كه اولويت كمتری دارند. برنامة مؤثر برای فقرزدايی و حمايت اجتماعی به تخصيص صحيح بودجه ميان 
دستگاه های اجرايی و همچنين همکاری ميان اين دستگاه ها نياز دارد. هرگونه ناهماهنگی بودجه ای يا 

عملياتی ميان دستگاه های اجرايی، به اثربخشی نظام حمايت اجتماعی آسيب می زند. 
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ناهماهنگی نهادی بر عدم همکاری ميان مجموعة حکومت با نهادهای مردمی و ُشركای توسعه داللت 
دارد. نهادهای مردمی در همة كشورهای جهان، نقش مهمی در حمايت اجتماعی دارند و دولت هايی 
كه نمی توانند برنامه های مشتركی با نهادهای مردمی طراحی كنند، در نظام حمايت اجتماعی و تأمين 

كف حمايت اجتماعی شکست می خورند.
است.  شده  بيان  فوق  هماهنگی  سه  تحقق  برای  اجرايی  سياست های  و  راهبردها  گزارش،  اين  در 
گفت و گوی اجتماعی برای تشخيص اولويت ها و شکل گيری اجماع ميان سياست گذاراِن راهبرد كالن 
و ايجاد »پنجرۀ واحد خدمات حمايتی«، ابزاری فنی و عملياتی است كه می تواند بسياری از ناهماهنگی ها 
را كاهش دهد. پنجرۀ واحد خدمات حمايتی، ابزاری است كه به كمک آن تمامِی خدمات حمايتی كه 
به افراد مددجو داده می شود، در يک پايگاه اطالعاتی تجميع می شود. اين ابزاِر به ظاهر ساده، اثر عميقی 
بر نظام حمايت اجتماعی دارد. متقاضيان يارانه و مددجويان می توانند درخواست های خود را در سامانه ای 
كه در سراسر  كشور قابل دسترس است، ثبت كنند. اين دسترسِی آسان موجب می شود كه تصميم گيران 
درک روشنی از نياز مردم به دست آورند. معموالً در كشورها ، ازجمله در ايران، تصوير دقيقی از نيازهای 
مددجويان وجود ندارد: چه تعداد معلول در كشور به تجهيزات توان بخشی نياز دارند؟ چه تعداد دچار 
فقر خوراكی هستند؟ چه تعداد زِن سرپرست خانوار، نيازمند كمک هستند؟ پرسش هايی از اين قبيل، در 
نظام كنونی حمايت اجتماعی در ايران و برخی ديگر از كشورها پاسخ روشنی ندارند. با راه اندازی پنجرۀ 
واحد خدمات حمايتی، مردم نيازهای خود را با رجوع به اين سامانه در سازمان های حمايتی يا در هر نقطة 
ديگر اعالم می كنند و بدين ترتيب، بخش مهمی از اولويت های جامعة هدف روشن می شود. پنجرۀ واحد، 
تمامِی هم پوشانی ها و تداخل ها ميان نهادهای حمايتی نظير كميتة امداد امام، سازمان بهزيستی و مؤسسات 
خيريه را برطرف می كند؛ زيرا هريک از اين مؤسسات می توانند به راحتی از خدماتی كه ساير مؤسسات 
ارائه می دهند آگاه شوند و به تأمين نيازهايی بپردازند كه ساير مؤسسات آن ها را پوشش نداده اند. به عبارت 

ديگر، پنجرۀ واحد خدمات حمايتی، ابزار مؤثری برای ايجاد هماهنگی نهادی، عمومی و افقی است.
اين كتاب، تصوير روشنی را برای طراحی نظام مؤثر حمايت اجتماعی ارائه می دهد. اميد می رود با 
مطالعة آن، نقشة راهي برای طراحی نظام حمايت اجتماعی و تأمين حداقل حمايت های اجتماعی در 

ايران، پيِش روی كارشناسان و سياست گذاران قرار گيرد. 
احمدميدری
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شرح گزارش

جعبه ابزارگروه توسعة ملل متحد )آسيا و اقيانوسيه(، شامل ِسه واحد زير است:
y  واحد 1: راهنمايی ها و ابزارهای عملی تحليل را دربارۀ سازوكارهای فعلی هماهنگی، در مقياس

كشوری ارائه می كند كه به منظور برنامه ريزی و اجرای سياست های اجتماعی به كار می روند.
y  واحد 2: راهنمايی ها و ابزارهای عملی پشتيبانی از حکومت ها و ساير ذی مدخالن1 را در زمينة

بهبود سازوكارهای هماهنگی در بردارد.
y  هماهنگی سازوكارهای  اثر  ارزيابی  شيوه های  دربارۀ  را  مثال هايی  و  روش شناسی   :3 واحد 

نظام  كّل  اشتغال، سازمان دهی  و خدمات  اجتماعی  فعلی حمايت  برنامه های  دربارۀ گسترش 
اجتماعی، توانمندكردن نظام اجرايی غيرمتمركز و ذی نفعان نهايی، ايجاد آگاهی روزافزون، 
فقر  كاهش  و  اشتغال پذيری،2  و  انسانی  سرماية  بهبود  مؤثر،  به شکل  اجتماعی  خدمات  ارائة 

دربردارد.
دريافت شده  اظهارنظرهای  شامل  و  است  مربوط  مقدماتی  ابزار  جعبه  يک  تهية  به  گزارش  اين 
رئيس شاخة سياست گذاری، سازمان دهی  بين المللی كار«؛  اجتماعی سازمان  تأمين  »متخصصان  از 
»گروه  اعضای  ساير  و  كار«؛  بين المللی  سازمان  اجتماعی  حمايت های  »ادارۀ  در  استانداردها  و 
اقيانوسيه(« در حوزۀ حمايت اجتماعی است. در اين  فنّی منطقه ای گروه توسعة ملل متحد )آسيا و 

گزارش، مثال هايی از كشورهای مختلف نيز آمده است. 

Stakeholders .1: منظور، كلية افراد و نهادهای درگير در سياست )اعم از تصميم گيران، مجريان و دريافت كنندگان خدمات( است. 
2. employability





فصل اول: 

اهمیت هماهنگی در زمینۀ طراحی و پیاده سازی كف حمایت اجتماعی
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در سال های اخير، اهميِت طراحي و ايجاد »نظام های حمايت اجتماعی جامع« برای كشورهای حوزۀ 
آسيا  اقيانوسيه، به عنوان بخشی از راهبردهای توسعة آن كشورها، تقويت شده است. نهادهای وابسته 
به سازمان ملل متحد از حکومت های مركزی، مسئوالن مناطق در كشورها و جوامع محلی پشتيبانی 
می كنند تا به تهيه و اجرای طرح های مساعدت اجتماعی و بيمه اجتماعی اقدام كنند. »هيئت مجريان 
ارشد نظام متحد« به عنوان واكنش به بحران مالی و اقتصادی جهانی، پس از وقوف به اهميت حمايت 
اجتماعی و نقش آن در توسعة اقتصادی، شمول )عدم طرد( اجتماعی و ثبات هر كشور، »ابتکار عمل 

كف حمايت اجتماعی«1 را در آوريل 2009 ارائه كرد.2
بلندمدت و  پايدار  توسعة  از  مهمی  بخش  به عنوان  اجتماعی«  »حمايت  شناسايی  با  كه  اقدام  اين 
شد،  اجرا  اجتماعی  نابرابری های  كاهش  و  شديد  فقر  بر  غلبه  برای  انسانی  سرماية  بهبود  هدف  با 
تقريباً  پذيرِش  از  می توان  را  مشاركت  اين  است.  بوده  همراه  نيز  كشورها  نمايندگان  مشاركت  با 
»همايش  صدويکمين  در  ملّی«  اجتماعی  حمايت  كف  به  مربوط  »توصيه های  بی چون و چرای 
بين المللی كار« در 30 می2012 دريافت.3 پيروی از اين توصيه ها توسط اعضای همايش بين المللی 
كار، يعنی حکومت ها، نمايندگاِن كارگران و كارفرمايان، عالوه بر تأييد »حمايت اجتماعی« به عنوان 
يکی از مصاديق حقوق بشر،4 به صورت تعّهد همة كشورها به ايجاد نظام های حمايت اجتماعی جامع، 
نمود پيدا كرد كه با »تعريف و پياده سازی كف حمايت اجتماعی«، به عنوان يکی از حقوق همگانی 

شهروندان، شروع می شود.
»كف حمايت اجتماعی« از چهار مؤلّفه تشکيل شده است. هدف از اين مؤلّفه ها، حصول اطمينان 
از دسترسی برابر به خدمات پايه و پرداختی ها به كّل جمعيت يک كشور، با تأكيد بر فقرا و افراد 
آسيب پذير، است. اين چهار مؤلّفه كه به مثابة ضمانت های اساسی حمايت اجتماعی تعريف شده اند، 

در بند 5 از »توصيه نامة كف حمايت اجتماعی« )سال 2012، شمارۀ 202( تشريح شده اند:
الف. دسترسی به مجموعه ای از كاالها و خدمات در سطح ملّی، شامل مراقبت های درمانی از 
قبيل مراقبت های بارداری و زايمان، كه منطبق با معيارهای »موجود بودن، دسترس پذيری، مقبوليت 

1. Social Protection Floor Inititative
2. نهادهای همکار با سازمان ملل متحد در زمينة SPF-I عبارت اند از: 

FAO, OHCHR, UN Regional Commissions, UNAIDS, UN-DESA, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN-HAB-
ITAT, UNHCR, UNICEF, UNODC, UNRWA, WFP and WMO. Other co-operating agencies include IMF 
and World Bank. The SPF-I is led by ILO and WHO. 

3. توصيه نامة كف حمايت اجتماعی، سال 2012، شمارۀ 202
4. طبق بند 25 از اعالمية جهانی حقوق بشر در سال 1948
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و كيفيت«1 باشد؛
ب. امنيت درآمدی پايه برای كودكان، حداقل در سطح تعريف شدۀ ملّی، كه دسترسی كودكان 

به تغذيه، آموزش، مراقبت و ساير كاالها و خدمات ضروری را ممکن كند.
قرار  فعاليت  افرادی كه در سن  برای  ملّی،  تعريف شدۀ  پايه، حداقل در سطح  تأمين درآمد  ج. 
دارند و به ويژه در وضعيت بيماری، بيکاری، بارداری، معلوليت، قادر به كسب درآمد كافی نيستند؛

د. تأمين درآمد پايه، حداقل در سطح تعريف شدۀ ملّی، برای افراد سالمند.

جعبۀ 1. توصیه نامۀ کف حمایت اجتماعی، سال 2012، شمارة 202 1

این توصیه نامه در صد و یکمین نشست همایش بین المللی کار در سال 2012 تصویب شد.
این توصیه نامه، تعّهد حکومت ها، نمایندگاِن کارگران و کارفرمایان را به اقدام برای تهیة نظام های جامع تأمین 
نشان  اجتماعی  حمایت  ملّی  کف  تأسیس  به  اولویت دادن  طریق  از  اجتماعی  تأمین  پوشش  بسط  و  اجتماعی 
در  اجتماعی  حمایت  کف  حفظ  و  تأسیس  برای  را  مشخصی  راهنمایی های  همچنین  توصیه نامه  این  می دهد. 

چارچوب راهبردهای ملِّی گسترش تأمین اجتماعی در بر دارد.
زمینة  در  ملّی  تعاریف  از  مجموعه هایی  به صورت  توصیه نامه،  این  هدف  با  انطباق  برای  اجتماعی  حمایت  کف 
ضمانت های تأمین اجتماعی پایه، مشخص شده اند که حمایت هایی با هدف پیشگیری یا تخفیف فقر، آسیب پذیری 

و طرد اجتماعی را تضمین می کنند. این ضمانت های تأمین اجتماعی باید از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
الف. دسترسی به مجموعه ای از کاالها و خدمات تعیین شده در سطح ملّی، شامل مراقبت های درمانی از قبیل 
مراقبت های بارداری و زایمان، که با معیارهای »موجود بودن، دسترس پذیری، مقبولیت و کیفیت« منطبق باشد؛

ب. تأمین درآمد پایه برای کودکان، حداقل در سطح تعیین شدۀ ملّی، که دسترسی کودکان به تغذیه، آموزش، 
مراقبت و سایر کاالها و خدمات ضروری را ممکن سازد؛

ج. تأمین درآمد پایه، حداقل در سطح تعیین شدۀ ملّی، برای افرادی که در سن فعالیت قرار دارند و به ویژه در 
وضعیت بیماری، بیکاری، بارداری، معلولیت، قادر به کسب درآمد کافی نیستند؛

د. تأمین درآمد پایه، حداقل در سطح تعیین شدۀ ملّی، برای افراد سالمند.

با  كه  اجتماعی«  »حمايت  به  كل گرايانه  نگرش  عالوه بر  اجتماعی،  حمايت  كف  رويکرد  در 
پيش گرفته  در  و خدمات،  انتقالی  پرداختی های  يعنی  و عرضه،  تقاضا  دو طرف  هر  در نظر گرفتن 
رسمی،  اشتغال  ارتقای  از  خود  سياست های  ساير  با  تا  می شود  خواسته  نيز  دولت ها  از  می شود، 
درآمدزايی، آموزش، با سوادی، آموزش شغلی، ايجاد مهارت ها و اشتغال پذيری، يعنی عواملی كه 

1. availability, accessibility, acceptability and quality
2- منبع: توصيه نامه شماره 202 به اين نشاني:

http://www.ilo.org/normalex/en/fp=NORMLEXPUB:12100:0::P12100-ILO-CODE:R202



15 ابزاری برای تأمین حداقل حمایت های اجتماعی

موجب كاهش تزلزل شده و كار ايمن، كارآفرينی و كسب و كار پايدار در چارچوب كار شايسته 
را تقويت می كنند، اطمينان حاصل كنند.1 كف حمايت اجتماعی بر رويکرد چرخة عمر در زمينة 
رسيدگی به آسيب پذيری ها و غلبه بر آثار تکانه های زندگی، از قبيل بيماری و بيکاری، مبتنی است. 
چارچوب  و  می گيرد  فاصله  اجتماعی«2  »حمايت  هِم  از  جدا  و  نامنسجم  رويکرد  از  رويکرد  اين 
جامعی را ترويج می كند كه در آن بر تأمين پرداخت های انتقالی منصفانه به شخص مستحق در زماِن 

مناسب، تأكيد می شود.
به اين ترتيب، طراحی و اجرای كف حمايت اجتماعی را بايد از طريق فرايندها و مطابق الگوهای 
عملی خاص انجام داد تا از هماهنگی بين تمامِی ذی مدخالن در اين حوزه، اطمينان حاصل شود. 
بايد  طراحی شده،  اجتماعی«ِ  »حمايت  نظام  درونی  سازگاری  از  اطمينان يافتن  ضرورِت  بر  عالوه 
نيز  با فضاي مالِی پيش بينی شده و تخصيص بودجه در هر كشور، و  به ويژه مطابق  پايداری آن،  از 
كارآمدی  آن مطمئن باشيم؛ زيرا اتفاق نظر بر اين است كه تلفيق مزايا در پرداختن به ابعاد مختلف 
فقر، بسيار مؤثر و كارآمدتر از اقدامات منفرد و پراكنده ای است كه به طور گذرا بر يکی از ابعاد 
اين، رويکردی اساسی در هماهنگ كردن طرح های  به نظر می رسد كه  فقر غلبه می كنند. همچنين 
مشاركتی و غيرمشاركتی، پيش بينی تغييرات استحقاق افراد به منظور بهبود حمايت از آنان در كّل 
چرخة زندگی و فراهم كردن پشتيبانی دقيق از ايشان است، به گونه ای كه هيچ كس از اين مسير كنار 
گذاشته نشود. اين موضوع به ويژه در منطقة آسيا  اقيانوسيه اهميت دارد؛ زيرا سهم بااليی از مشاغل، 

غيررسمی است.
با  ملّی،  سطح  در  اجتماعی  حمايت  تعيين شدۀ  كف های  اجرای  و  طراحی  زمينة  در  هماهنگی 
منسجم و  برنامة  )در سطح عملياتی( در يک  فعاليت های ذی مدخالن  تمامِی  همسويی و هم نوايی 
كل گرايانه، برای دستيابی به يک هدف شفاف و مشترک )در سطح سياست گذاری( مترادف است. 
طبق اين توصيف، كف حمايت اجتماعی ماهيتی ميان بُر داشته و شامل چند مؤلّفه است كه در كنار 
يکديگر، برای رويارويی با ابعاد چندگانة فقر، بهبود سرماية انسانی هر كشور و اطمينان از شمول 

اجتماعی در خالل مسير شکل گيری نظام كف حمايت اجتماعی نقش دارند:
نيز  � و  از كودكان  مراقبت  تغذيه،  بهداشتی، آموزش،  مراقبت  قبيل  از  به خدماتی  دسترسی 

كارآموزی در تمامی عمر، به نحوی كه به ارتقای ظرفيت های افراد، انعطاف پذيری ايشان و 
1. توصيه نامة 202، بند10.

2. رويکرد »مساعدت اجتماعی« در مقابل »بيمه اجتماعی« و »مراقبت درمانی« در مقابل »آموزش« يا »بيمه سوانح شغلی«
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افزايش مشاركت آنان در نظام اقتصادی كمک كند؛
بارداری،  � بيکاری،  بيماری،  زمان  در  به ويژه  عمر،  چرخة  در  درآمدی  امنيت  به  دسترسی 

معلوليت، سالمندی، با هدف اطمينان از زندگی آبرومندانه برای همة مردم.
مؤلّفه های مختلف كف حمايت اجتماعی بين اختيارات و انواع دستوركارها در نهادهای مختلف 
سازمان ملل متحد، تقسيم شده اند. به اين ترتيب، وظيفة چنان سازمان هايی است كه اگر در كشوری 
فعاليت می كنند، تالش های هماهنگی را درون مجموعة سازمان ملل و نيز همراه با ساير ذی مدخالن 
در اين حوزه، تکميل كنند. اطمينان يافتن از هماهنگی در شکل گيری حمايت اجتماعی كه همچنان 
در زمرۀ مسئوليت های دولت ها قرار می گيرد، توسط نمايندگان حکومت ها انجام می شود كه مسئول 
مشخص كردن چشم انداز و چارچوب زمانی شکل گيری نظام حمايت اجتماعی، با در نظر گرفتن ساير 

سياست ها و منابع موجود در هر كشور و همسو كردن تمامِی ذی مدخالن در اين چشم انداز هستند.
برای طراحی و اجرای كارآمد كف حمايت  نشان می دهد كه  را  بُعد هماهنگی  شکل زير، سه 

اجتماعی، ضروری است:
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پرداخت های انتقالی، اعم از نقدی يا غيرنقدی، معموالً در كف حمايت اجتماعی، در حيطة مسئوليت 
بهداشت،  وزارت  آموزش،  وزارت  نمونه،  برای  می گيرند؛  قرار  مختلف  مؤسسات  و  وزارتخانه ها 
اين  با  مرتبط  عمليات  و  اجرا  طراحی،  اين،  بر  عالوه  غيره.  و  كار  وزارت  اجتماعی،  رفاه  وزارت 
پرداخت ها، مستلزم وجود نهادهای متعدد ديگری از قبيل ُشركای اجتماعی، سازمان های اجتماعی 
مدنی و ُشركای توسعه ای است. شناخت و تأييدی كه هريک از اين ذی مدخالن، از چشم انداز و 
مسير توسعة نظام حمايت اجتماعِی ترويج شده توسط حکومت به عمل می آورند، عامل اساسی برای 

اطمينان از توفيق شکل گيری اين مجموعه، و در نهايت، ارائة پشتيبانی دقيق تر از نيازمندان است.
هر نهادی كه در قلمرو حمايت اجتماعی كار می كند، دستوركار و اولويت های مخصوص به خود 
را در پيش می گيرد كه ممکن است تا حّد مشخصی در اجرای كف حمايت اجتماعی مؤثر بوده و در 
عين حال، تا حدی باعث دوباره كاری يا خنثی شدِن تالش های هر طرف شود. بسياری از كشورها به 
نظام های حمايت اجتماعی پراكنده و پيچيده ای دچار هستند كه ممکن است عالوه بر ناكارآمد بودن،1 
اجتماعی در  به اين ترتيب شکل گيری كف حمايت  نيز دشوار كند.  را  به مزايا2  دسترسی ذی نفعان 
سطح ملّی، بايد در قالب يک تالش هماهنگ كنندۀ جدی و فراگير در سطح سياست گذاری انجام 
شود تا درک مشتركی از هدف كلی، اولويت ها و مسير توسعة هر كشور حاصل شود. چشم انداز 
مشترک در حالت آرمانی، بايد برعهدۀ نهادی باشد كه مسئول تسهيل فرايند هماهنگی بوده، قضاوت 

و رأی آن موّجه و مقبول باشد و مسئول پياده سازی موفّق و كارآمد كف حمايت اجتماعی باشد.
حتی هنگام فعاليت در قالب يک چشم انداز مشترک در سطح سياست گذاری، تفويض فعاليت ها، 
كه برای دسترسی به نيازمندان و ارائة حمايت های اجتماعی به مردم به شيوه ای همسو با ساختار اجرايی 
هر كشور ضروری است، در زمان اجرای كف حمايت اجتماعی، نوع دومی از واگرايی را ايجاد 
نواحی  در  اجرايی  فعاليت های  از  غيرمتمركز  اليه های  با  معموالً  مركزی،  سياست گذاران  می كند. 
مبتنی بر  فعاليت های  همچنين  دارند.  اندكی  آشنايی  آن اليه ها  برنامة كاری  و  مختلف يک كشور 
نکته،  اين  می انجامد.  انتقالی  پرداخت های  اجرای  در  اختالل  به  از كشورها  بسياری  در  رأی گيری 
نوع دومی از همکاری را ضروری می كند: هماهنگی عمودی كه بايد در بر گيرندۀ هر دو سازوكاِر 
از جريان كارآمد اطالعات  تا  باشد  پايش(  )بازخورد و  پايين به باال  ارشاد( و  يا  باال به پايان )هدايت 
اين اجماع وجود دارد كه تحويل  اطمينان حاصل شود. زيرا  بين سطح مركزی و سطح عملياتی، 

1. برای نمونه، برقراری پايگاه های متعدد و كوچکی از داده های ذی نفعان با مديريت محلی
2. ارتباطات پراكنده، فرايندهای پيچيده و وقت گير برای تعيين استحقاق و غيره
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پرداخت های انتقالی بايد تا حد امکان نزديک تر به مردم محلی انجام پذيرد تا دسترسی پذيری مزايا 
برای آسيب پذيرترين افراد، تضمين شود. همچنين الزم است نظام حمايت اجتماعی با سياست های 

تجمع زدايی،1 تمركززدايی2 و ظرفيت های اجرايی محلی سازگار شود.
در نهايت، تفکيک فعلی وظايف و مسئوليت ها در سطح سياست گذاری، معموالً در هر اليه از 
نيز رخ  اجتماع محلی  تکرار در سطح  اين  تکرار می شود.  نواحی داخل كشورها  در  اجرايی  امور 
فرض  نمی توان  اساس  اين  بر  می شود.  انجام  آن سطح  در  اجتماعی  ارائة حمايت های  كه  می دهد 
سطح  در  كه  شد  خواهد  منجر  مشتركی  هدف  به  محلی،  نهادهای  دستاوردهای  مجموع  كه  كرد 
عملياتی  سطح  در  نهادها  انبوه  كار كردن  حالت،  بهترين  در  است.  شده  مشخص  سياست گذاری 
موجب می شود هدف مشترک، برای نمونه افزايش پوشش حمايت های اجتماعی، تا حدی محقق 
شود؛ ولی چنان دستاوردی با هزينه های بسيار زياد حاصل می شود، زيرا فايده ای از هم افزايی های 
نيامده است. رويکرد كل نگرانه ای كه در كف حمايت اجتماعی ترويج می شود  به دست  احتمالی 
و هدفش پرداختن به فقر با رسيدگی به ابعاد مختلف آن است، بايد در عمليات برنامه های مختلف 
گنجانده شود. با اين حال، سطح سومی از هماهنگی ها نيز برای اجرای كارآمد كف حمايت اجتماعی 
الزم است: هماهنگی در سطح عملياتی. هماهنگی در سطح عملياتی نيز همانند هماهنگی در سطح 
سياست گذاری، عالوه بر آن كه برای اجرا در نواحی كوچک كشورها به كار می آيد، بايد بخش ها و 
مؤسسات غيرمتمركز و مستقل از حکومت مركزی، ُشركای اجتماعی، سازمان های جامعة محلی و 

نيز ُشركای توسعه در مقياس محلی را در بر گيرد.

1. Deconcentration
2. Decentralization
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فکر اصلی نهفته در ارزيابی سازوكارهای هماهنگی فعلی، متقاعدكردن همة مؤسسات يا نهادهای 
فعال در قلمرو حمايت اجتماعی نسبت به اهميت هماهنگی و تعيين تالش های آتی بر مبنای اجماع 
كه  كند  گمان  ذی مدخل  هر  است  ممکن  فعلی،  هماهنگی  سازوكارهای  ارزيابی  بدون  است. 
دستوركار او دقيق، و روش او شفاف است و بهترين كار را اين بداند كه صبر كند تا ساير سازمان ها 
به او بپيوندند و با او هماهنگ شوند. متأسفانه صبر كردن هر سازمان برای ديگران و ملحق شدن آنها 
و در عين حال عمل كردن تعداد زيادی از سازمان ها به روش های منفرد، هنوز كاماًل متداول بوده و 

ممکن است مدت ها به درازا بکشد.
از سازمان دهی مجموعة  بيش  اجتماعی،  اجرای كف های حمايت  هماهنگی جهت  برای  تالش 
وقتی  تالش ها  اين  می گيرد.  وقت  جاری،  پروژه های  به  مربوط  اطالعات  مبادلة  برای  نشست هايی 
كارآمد است كه ذی مدخالن مختلف، به پيشنهادهای يکديگر توجه كرده و برای دستيابی به هدِف 
يک  تعريف  اهميت  موضوع،  اين  شوند.  سهيم  يکديگر  با  خود  قّوت   نقاط  در  ازپيش تعيين شده 
معنای كلی  اجتماعی در  اجرای كف های حمايت  برای  نهاد مسئول  تعيين يک  و  هدف مشترک 
آن را برجسته می كند. اين امر اهداف و اولويت های مشترک را در برنامة كاری ذی مدخالن تداوم 

می بخشد.
وقتی هدف مشترک مشخص شد، مورد پذيرش قرار گرفت و در دستوركاِر هريک از ذی مدخالن 
و  اطالعات  تشريک  برای  مختلف  ذی مدخالن  اشتياق  و  توانايی  هم  باز  قرار گرفت،  اولويت  در 
ابزارهای عملياتی الزم است تا از كارآيی و اثربخشِی ابتکار عمل های مختلف، اطمينان حاصل شود.

برای ساده شدن بحث، می توان چهار سطح از تعامل بين دو ذی مدخل را در نظر گرفت:
تهيه می كند؛  � را  برنامه های خود  به  مربوط  اطالعات  به تنهايی: هر ذی مدخل  فعاليت كردن 

به تنهايی طبق دستوركار  نداشته، هركدام  بين گروه ها وجود  مبادلة حقيقی  هيچ گونه  ولی 
خود، عمل می كنند؛

تشريک اطالعات: هر ذی مدخل، اطالعات مربوط به برنامه های خود را تهيه می كند؛ ولی  �
مبادلة حقيقی اطالعات بين طرف ها وجود ندارد و هركدام به تنهايی و مطابق دستوركار خود 

فعاليت می كنند؛
همسويی سياستی: دو طرف دارای هدف مشترک و نيز دانش و تجربة مشترک هستند؛ �
همکاری: دو طرف به برقراری مبادلة ساختاريافتة اطالعات اقدام كرده، به دنبال  هم افزايی های  �
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احتمالی بوده و مايل به يک كاسه كردن منابع اطالعاتی خود هستند.
واضح است كه به علّت وجود مؤلّفه های چندگانه و كثرت تعداد ذی مدخالن در كف حمايت 
اجتماعی، همواره وضعيت حقيقی در يک كشور، خيلی پيچيده تر از اين توصيف است: برخی از 
فعاالن به شکل هماهنگ كار می كنند، در حالی كه ديگران ترجيح می دهند در حالت انفرادی كار 
كنند. ارزيابی سريع از سازوكارهای هماهنگی برقرار شده در يک كشور را می توان با گروه كشوری 
اين  در  احتمالی  بهبودهای  تا  گذاشت  به اشتراک  ذی مدخالن  ساير  با  و  كرد  تکميل  متحد1  ملل 

سازوكارها شناخته شده و آن بهبودها به اجرا در آيند.
شکل زير، فر ايند ارزيابی پيشنهادی در مورد سازوكارهای هماهنگی در قلمرو حمايت اجتماعی 

را نشان می دهد:

گام اول: شناسایی فعاالن اصلی

هدف اصلی در اين گام، شناسايی ذی مدخالن اصلی يا آن دسته از ذی مدخالنی است كه بايد در 
طراحی و اجرای كف حمايت اجتماعی در سطح ملّی، مشاركت كنند. اين شناسايی بايد با توصيف 

وظايف و مسئوليت هايی همراه باشد كه هريک از ذی مدخالن  شناسايی شده بايد برعهده بگيرند.
بازنمايی طرح ها و ابتکار عمل های موجود، كه برای خدمت رسانی به افراد مشمول پرداختی های 
انتقالی و خدمات اساسی به كار می روند، احتماالً برای آشنايی با تصوير كاملی از فعاالنی كه بايد در 
طراحی و اجرای ضمانت های كف حمايت اجتماعی مشاركت كنند، كافی نيست؛ زيرا ممکن است 
برخی فعاالن انتظاری، به طور كامل وظايف خود را انجام ندهند. ماتريس زير برای ايجاد چشم انداز 

كامل ذی مدخالن كف حمايت اجتماعی پيشنهاد شده است:

1. United Nations Country Team (UNCT)
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پايشونظارتاجراطراحیبرنامهسياستحوزههايحمايتي

سالمت

كودكان

جمعيت در سن كار

سالمندان

اين ماتريس ساده موجب می شود كه شناسايی ذی مدخالن در مراحل مختلف طراحی و اجرای كف 
حمايت اجتماعی در هر كشور، برای هريک از اين چهار حوزه فعاليت، ممکن شود. اين ماتريس 
به دقت به توصيف فعاالن شركت كننده در سياست گذاری، طراحی و تأييد طرح ها، اجرای طرح ها و 
تحويل خدمات به مردم و در نهايت، به فعاليت های پايش و ارزيابی می پردازد. عنوان اجرا می تواند 
به چند زيرعنوان مختلف تجزيه شود تا بهتر با مقتضای محلی سازگار شود كه در آن صورت، پنج 

زيرعنوان به اين شرح برای آن مناسب هستند:
ارائة اطالعات به مردم �
شناسايی ذی نفعان �
ثبت نام ذی نفعان �
تحويل مزايا �
تأمين مالی �

حتی فعاليت سادۀ پُركردن اين ماتريس، دو دسته اطالعات مهم را به دست می دهد: 1. شناسايی 
هر ذی مدخل و تعيين ميزان مشاركت آن ها در طراحی و اجرای كف های حمايت اجتماعی )بسته 
به تعداد تکرار يک نام(؛ 2. فراهم شدن تصّور اوليه دربارۀ تالش های هماهنگی الزم )بسته به تعداد 
مانند  نمونه، برخی كشورهای منطقه،  برای  سازمان های مختلفی كه در ماتريس پديدار می شوند(. 
مغولستان، قباًل با در نظر گرفتن ضمانت سالمت )بهداشت(، به اجرای طرح های بيمة درمان همگانی 
اجتماعی  سالمت  بيمة  دارند.  اندكی  ذی مدخالن  ضمانت،  اين  در  ترتيب،  اين  به  و  كرده  اقدام 
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همگانی1 در مغولستان، توسط سازمان عمومی بيمة اجتماعی2 اداره شده و بيش از 92  درصِد جمعيت 
را پوشش می دهد. اين در حالی است كه كشورهای ديگری، مانند كلمبيا، هنوز با نظام های حمايت 
سالمت پراكنده، شامل طرح های متعدد، كار می كنند كه هريک از آن ها توسط يک سازمان مجزا 
اداره می شود. در كلمبيا، بيمة درمان برای بخش رسمی، تحت ادارۀ صندوق ملی تأمين اجتماعی3 
است؛ در حالی كه باقِی جمعيت از حمايت صندوق های سهم درمان4 و طرح های بيمه های سالمت 
در جوامع محلی5 برخوردار هستند كه اكثر آن ها توسط سازمان های غيردولتی،6 در مقياس استانی، 

اداره می شوند.
می توان فهرستی از ذی مدخالن اصلی )يا يک نمونه معّرف( را از اين ماتريس استخراج كرد كه 
در طراحی و اجرای كف های حمايت اجتماعی در يک كشور مشاركت می كنند. اين خروجی بايد 

شامل انواع سازمان های زير باشد:
وزارتخانه های مختلف �
مجريان محلی �
مؤسسات يا نهادها )صندوق های تأمين اجتماعی، مراكز شغلی و غيره( �
ُشركای اجتماعی �
سازمان های جامعة مدنی �
ُشركای توسعه �
نمايندگان مردم و رهبران جامعة محلّی �

گام دوم: مصاحبه های متمركز بر هماهنگی

سازوكارهای  بر  متمركز  مصاحبة  يک  در  نخست  گام  خالل  در  بايد  منتخب  فعاالن  از  هريک 
هماهنگی موجود، در زمينة طراحی و اجرای كف های حمايت اجتماعی در مقياس ملّی، شركت 

كند. اين مصاحبه بايد موجب تکميل اهداف زير شود:
هماهنگی  � و  عملياتی  سياست گذاری،  سطح  )در  فعلی  هماهنگی  سازوكارهای  شناسايی 

1. Univeral Social Health Insurance
2. Social Insurance General Organization
3. National Social Security Fund
4. Health Equity Funds
5. Community Based Health Insurances
6. Non-Government Organization (NGO)
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عمودی(؛
ارزيابی آشنايی با سازوكارهای هماهنگی فعلی؛ �
ارزيابی مناسبت سازوكارهای هماهنگی برقرار شده؛ �
شناسايی حوزه های اصلی كه هماهنگی بهتر در آن ها می تواند به آسان تر شدن پياده سازی  �

كف های حمايت اجتماعی بينجامد؛
شناسايی موانع پيِش روی هماهنگی بهتر؛ �
شناسايی فرصت های احتمالی برای بهبود هماهنگی و اشتياق همکاری با ديگران. �

ذی مدخالن  تمامِی  برای  مصاحبه  يکسان  چارچوب  كاربرد  به معنای  متمركز،  مصاحبة  اصل 
است تا به اين ترتيب، واگرايی های احتمالی از لحاظ دانش، رفتار و اشتياق به هماهنگی، شناسايی 
قالب سه بخش  بايد در  انتظار حاصل شوند، آن مصاحبه ها  برای آن كه دستاوردهای مورد  شود.1 
سازما ن دهی شوند: 1. مقدمه ای دربارۀ هدف مصاحبه از زبان مصاحبه كننده؛ 2. بحث دربارۀ وضعيت 

فعلی هماهنگی ها؛ 3. بحث دربارۀ گام های بعد از هماهنگی ها كه بايد كامل شوند.
مهم است كه برای مطمئن شدن از توفيق و مناسبت اين اقدامات، حّد فاصلی از محرمانه ماندن در 
مصاحبه ها حفظ شده و نتايج به صورت انباشتی، مثاًل به ازای هر نوع از سازمان ها، ارائه شود. هدف 
فرصت هايی  ايجاِد  و  موانع  شناسايی  بلکه  نيست،  منفرد  سازمان های  رفتار  ارزيابی  اين مصاحبه ها، 
به  برای خدمت  موجود  منابع  كاربرد  بهبود  يعنی  نهايی،  هدف  با  هماهنگ كننده  تالش های  برای 

مردم، است.

تکرار گام اول: تحلیل مستندات موجود:

گام اول و دوم از فرايند پيشنهادی ارزيابی، تصويری از فرايندها و سازوكارهای هماهنگی فعلی 
و اجراشده در قلمرو حمايت اجتماعی را ارائه می كند. اين مهم ترين تصويری است كه تالش های 
شايد  عملياتی،  تصوير  اين  حال،  اين  با  می دهد.  انعکاس  را  ذی مدخالن  از  هر يک  هماهنگی 
در بر گيرندۀ همة ابتکارهای فعلی و برنامه ريزی ها برای هماهنگ سازی طراحی و اجرای كف های 
را  هماهنگی  تالش های  شناسايی  امکان  مذكور  تصوير  اين،  بر  عالوه  نباشد.  اجتماعی  حمايت 
الگوهای  و  نمی دهد  در می آيند،  اجرا  به  اجتماعی  بسط حمايت  با  مرتبط  قلمروهای  ساير  در  كه 
عملی امور اجرايی در بخش های كوچک تر در هر كشور را نيز نمايان نمی كند. بنابراين، اين مرور 

1. پيوست 1 را ببينيد. مثالی را از چارچوب مصاحبه نشان می دهد.
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عملياتی از سازوكارهای هماهنگ سازی حمايت اجتماعی، بايد با مرور نوشته های ابتکار عمل های 
برنامه ريزی شده در كشور مورد نظر، تکميل شوند.

اهداف اصلی تحليل مستندات عبارت اند از:
شناسايی اسناد راهبردی بسط حمايت اجتماعی )هماهنگی سياستی(؛ �
ارزيابی همسو بودن يا نبودِن راهبرد حمايت اجتماعی با ساير راهبردهای ذی ربط با آن، در  �

كشور مورد نظر، و به ويژه با چارچوب تمركززدايی و دورنمای بودجة ملّی؛
مستندسازی چارچوب بسط حمايت اجتماعی بر حسِب: �

الف. وظيفه و مسئوليت های ذی مدخالن مشاركت كننده؛ �
و  � اجرا  تا  سياستی  بسط  )از  اجتماعی  حمايت  بسط  هماهنگ سازی  سازوكارهای  ب. 

و  وزارتخانه ها  بين  نهايت،  در  و  مختلف  وزارتخانه های  بين  وزارتخانه،  هر  در  پايش( 
ساير ذی مدخالن.

شناسايی سازوكارهای فعلی هماهنگی، به ويژه بين سطح امور اجرايی مركزی و سطوح دور  �
از پايتخت )هماهنگی عمودی(؛

تحويل  � برای  به ويژه  عملياتی،  در سطح  فعلی  هماهنگی  سازوكار  مستندسازی  و  شناسايی 
تحويل  برای  عملياتی  هماهنگی  )مثاًل  اجتماعی  حمايت  از  غير  قلمروهايی  در  خدمات 

خدمات عمومی(.
اين مرور اجمالی از مستندات موجود ممکن است بارها برای انتخاب ذی مدخالن مناسب برای 
سازوكارهای  بين  بالقوه  شکاف های  شناسايی  مصاحبه،  نکات  آماده سازی  برای  مصاحبه كردن، 
طراحی شده برای هماهنگ سازِی حمايت اجتماعی و آنچه عماًل در آن حوزه اجرا شده است، و برای 
شناسايی گزينه های احتمالی با هدف بهبود تالش های هماهنگی به كار رود. پيشنهاد می شود برای اين 
منظور، نتايج مرور نوشته های اين حوزه را با همان ماتريسی كه در گام بعدی برای جمع آوری نتايج 

مصاحبه به كار می رود، در كنار هم قرار دهيم.

گام 3: كنار هم چیدِن اطالعات گردآوری شده

)گام های  مصاحبه ها  طريق  از  گردآوری شده  اطالعات  تمامِی  چيدِن  هم  كنار  سوم،  گام  هدف 
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اّول و دوم و تحليل مستندات موجود )گام اول، مورد دوم( است. كنار هم چيدِن تمامی اطالعات 
گردآوری شده بايد بتواند نگرش كاملی را دربارۀ تالش های هماهنگی اجرا شده در قلمرو حمايت 

اجتماعی فراهم كند.
همچنين، اين اقدام بايد به شناسايی شکاف ها و مشکالت اجرايی تالش های هماهنگ سازی، در 
مقايسه با بهترين تجربه های اجرا شده برای ساير قلمروهای خدمات عمومی يا به اجرا درآمده در ساير 

كشورها، كمک كند.
شکل زير، مثالی از ماتريس كنار هم چيدن را نشان می دهد كه می تواند برای نمايش دادن اين 

نتايج به كار رود:

اجراطراحی
پیشنهادات

مشخصه های 
مشخصه های شکاف هااصلی

مشکالتاصلی

هماهنگی در سطح سیاست گذاری

هماهنگی عمودی

هماهنگی در سطح عملیاتی

تحليل شود. شکاف های  اجرای آن  و  بر حسب هر دو موضوع طراحی  بايد  چارچوب هماهنگی 
در خالل مصاحبه ها شناسايی  اجرايی عمدتاً  تحليل مستندات و مشکالت  به واسطة  طراحی عمدتاً 
با  كه  باشند  نتايج مصاحبه هايی  بايد  ارائه شده  پيشنهادات  توصيه ها،  زمينة  در  نهايت،  در  می شوند. 

مطالعة بهترين تجربه ها تکميل شده اند )گام اول، مورد دوم(.

گام 4: كارگاه آموزشی برای ارائۀ یافته ها

گام آخر در ارزيابی هماهنگی پيشنهادی، بسيار مهم است؛ زيرا می توان آن را نقطة شروع در بسط و 
اجرای روش های جديد در فعاليت های ذی مدخالنی دانست كه در طراحی و اجرای كف های حمايت 
اجتماعی مشاركت می كنند. اين گام نهايی كه در قالب كارگاه آموزشی سازمان دهی می شود، بايد 
موجب گروه بندی مجدِد ذی مدخالنی شود كه در طراحی و اجرای كف حمايت اجتماعی مشاركت 

می كنند.
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اهداف كارگاه آموزشی از اين قرار است:
به اشتراک گذاشتن تصويری مورد اجماع از وضعيت موجود، به ويژه شکاف ها و معضالت  �

تجربه های هماهنگ سازی فعلی؛
ايجاد اراده برای بهبود سازوكار هماهنگی؛ �
ايجاد شتاب در گام های بعدی برای بهبود هماهنگی. �

نخستين مرحلة كارگاه آموزشی، بر اساس نمايش ماتريس كنار هم چيدن اطالعات، بايد بتواند 
اطالعات الزم برای ايجاد ارادۀ بهبود هماهنگی را برای تمامی ذی مدخالن فراهم كند. دومين مرحله 

بايد به تحقيق دربارۀ راه حل يک چارچوب حمايت اجتماعِی يکپارچه تر به كار رود.



فصل سوم: 
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ارائه  ذی مدخالنی  ساير  و  حکومت ها  از  پشتيبانی  برای  تجربی  ابزارهای  و  راهنما  سوم،  فصل  در 
می شود كه به بهبود سازوكارهای هماهنگی می پردازند. همچنين، نقاط ورود نهادهای سازمان ملل 
موجود  هماهنگی  سازوكار  دربارۀ  نظر  مورد  منطقة  در  كه  مصاديقی  يا  موفق  تجربه های  بر اساس 

هستند، مشخص شده است.

3.1. بهبود هماهنگی بر مبنای رویکرد جامع: مفهوم خدمات تک پنجره ای

خدمات  و  اجتماعی  حمايت  برنامه های  ارائة  و  ايجاد  برای  سازوكاری  تک پنجره ای،1  خدمات 
نهادهای حکومتی جای گرفته و توسط  اين خدمات كه در دل  به شکل هماهنگ، است.  اشتغال، 
دستگاه های اجرايی نواحی غيرمركزی در كشورها اجرا می شود، به واسطة يک نظام گزارش دهی 
و  شفافيت  از  اطمينان  موجب حصول  نظام گزارش دهی،  است.  مرتبط  مركزی  دستگاه  با  رسمی، 
امکان رديابی نظام حمايت اجتماعی می شود. اين نظام همچنين باعث بهبود هماهنگی بين سطوح 
محلی )مسئول تحويل خدمات( و سطح مركزی يا ملّی )مسئول سياست گذاری، برنامه ريزی، پايش 

و ارزيابی( می شود.
مفهوم خدمات تک پنجره ای را می توان به طور كلی در سه مؤلفه خالصه كرد:

1. مکان فيزيکی منحصر  به فرد و دسترس پذير برای همگان كه خانواده ها می توانند اطالعات را از 
آن مکان دريافت كرده و به تمامِی برنامه های حمايت اجتماعی و اشتغال دسترسی يابند. اين مکان 

مسئول ارائة كف های حمايت اجتماعی است.
2. ساز وكار هماهنگی برای حمايت اجتماعی و خدمات اشتغال كه در سه سطح عمل می كند:

2.1. هماهنگی در سطح سياست گذاری؛
2.2. هماهنگی عمودی؛
2.3. هماهنگی عملياتی.

3. ابزار پايشی برای كّل سياست های حمايت اجتماعی و اشتغال عمومی، جمع آوری اطالعات از 
عمليات و كنار هم چيدِن تدريجی اطالعات در هر اليه از نظام حساب های ملی به منظور رساندن 

آن ها به دست تصميم گيرندگان.

1. Single Window Services
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مکان فيزيکی در خدمات تک پنجره ای از لحاظ عملی به ايفای وظايفی می پردازد كه معموالً تحت 
نظارت بی واسطة ارائه دهندگان خدمات مختلف قرار دارد:

انتشار اطالعات برنامه ها و طرح های فعلی؛ �
ادارۀ پايگاه داده های واحد برای ذی نفعان )نظام ID( و ابزارهای هدفمندسازی مشترک )در  �

صورت لزوم(؛
تسهيل در فرايند ثبت نام در برنامه های اجتماعی و پشتيبانی از ذی نفعان آينده؛ �
تهية بسته های تركيبی مزايا براساس نوعی رويکرد مديريت خدمات كه به ابعاد مختلف فقر  �

و طرد اجتماعی توجه دارد؛
برقرار كردن فرايند مشترک بازخورد، تجديدنظر و اعتراض؛ �
دستگاه  � از  اليه  هر  شامل  هيئت هايی  ايجاد  كنار  در  مشترک  پايش  ابزارهای  برقرار كردن 

اجرايی غيرمركزی، تا حکومت مركزی.
خانواده ها يا افراد در يک دفتر واحد كه در سطح محلی است، ثبت نام می كنند. يک »مدير ويژه«، 
به ارزيابی آسيب پذيری ها و مهارت های ذی نفعان بالقوه پرداخته، يک برنامة خاص را برای هر مورد 
اشتغال،  تعيين محل  يا  ايجاد كسب و كار  تهيه می كند كه شامل حمايت درآمدی، مهارت آفرينی، 
انتقال اطالعات مربوط به خدمات اجتماعِی مورد استحقاق افراد، فراهم كردن حمايت از ثبت نام در 

طرح ها و تسهيالتی برای دسترسی به مزايای نقدی يا غيرنقدی است.
خدمات تک پنجره ای كاركردهای مشخصی را از لحاظ تحويل خدمات اجتماعی در امور اجرايی 
غيرمركزی ارائه می كنند. در اين پنجرۀ واحد، از خط مشی  های تمركززدايی متعدد استفاده می شود 
تا تقسيم مسئوليت ها بين اليه های مختلف امور اجرايی غيرمركزی، مشخص شده و اجرای فرايندها 
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و ابزارهای مربوط به آن ها برای تکميل كاركرد فرايندها معلوم شود. خدمات تک پنجره ای در دل 
فعلی  برنامه های  ادارۀ  برای  محلی  نهادهای  ظرفيت سازی  در  و  گرفته  جای  حکومتی  ساختارهای 

حمايت اجتماعی و حمايت های شغلی، و همچنين برای پايش آن ها به كار می رود.
خدمات تک پنجره ای به شيوه ای يکپارچه، كارآمد و اثرگذار، چارچوب منسجمی برای اجرای 
راهبردهای حمايت اجتماعی در سطح ملّی فراهم می كنند. اين دستاورد با تأسيس يک نظام مديريتی 
و يک سازوكار گزارش دهی انجام می شود كه حکومت مركزی را به روستاها، انجمن های محلی، 
بخش ها و استان ها پيوند می دهد. خدمات تک پنجره ای همچنين موجب بهبود هماهنگی در سطح 
سياست گذاری شده، اطالعات دقيق تری در اختيار حکومت مركزی قرار می دهند كه به طور بالقوه 

چهار ضمانت كف های حمايت اجتماعی را شامل می شوند.
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جعبۀ 2. سازوکار ارائۀ خدمات اجتماعی در کامبوج

»سازوکار ارائة خدمات اجتماعی1 در ژوئن 2014 به عنوان یک طرح هادی اجرا شد. اهداف اصلِی این سازوکار 

امکان  افزایش کارآمدی و  الف. بسط پوشش حمایت اجتماعی و کاهش آسیب پذیری ها؛ ب.  قراِر زیر است:  به 

تأمین خدمات  در  محلّی  مجریان  و  محلّی  جوامع  توانمندی  د.  بین وزارتخانه ای؛  هماهنگی  ایجاد  ج.  ردگیری؛ 

اجتماعی.

از  بخشی  به عنوان  روستایی2  و  توسعة کشاورزی  به همراه »شورای  کار،  بین المللی  توسط سازمان  این سازوکار 

»راهبرد حمایت اجتماعی ملّی از فقرا و افراد آسیب پذیر«3 طراحی شده و بناست ابزاری برای طراحی، ارائه و 

پایش خدمات حمایت اجتماعی و ارتقاء شغلی در کشور باشد.

هر سطح از دستگاه اجرایی غیرمرکزی، همسو با اصالحات »تمرکززدایی و دموکراتیزه کردن«،4 نقش اساسی در 

عملیات سازوکار ارائة خدمات اجتماعی دارد و شامل روستاها، انجمن های محلّی، سنگکات،5 بخش ها، شهرداری ها، 

را  اجرایی، هیئت هایی  امور  از  اجتماعی، در هر سطح  ارائه خدمات  استانی می شود. سازوکار  خان ها6 و سطوح 

منصوب و ابزارهایی را تعیین کرده تا از کارآمدِی تالش های هماهنگی و نیز از گردش مداوم اطالعات بین این 

سطوح مطمئن شود. این سازوکار در سطح ملّی، تحت ادارۀ »واحد هماهنگی حمایت های اجتماعی« قرار دارد که 

مسئول هماهنگی تمامِی تالش های مرتبط با پیاده سازی راهبرد حمایت اجتماعی ملّی از فقرا و افراد آسیب پذیر 

در کشور است.

سازوکار ارائة خدمات اجتماعی پنج وظیفه را انجام می دهد: 1. مشارکت در انتشار اطالعات مربوط به حمایت های 

بیمة سالمت  درمان،7  )صندوق سهم  هستند  موجود  محلّی  در سطح  که  فعلی  اشتغال  برنامه های  و  اجتماعی 

مبتنی بر جوامع محلی،8 پرداخت های انتقالی نقدی، برنامه های مشاغل عمومی و غیره(؛ 2. تسهیل مؤلفه هایی از 

سازوکار ارائة خدمات اجتماعی و کاربرد آن ها در برنامه های فعلی از طریق گروه های محلی و با کاربرد رویه ها و 

ابزارهای استاندارد شده؛ 3. گردآوری بازخورد و اعتراض از ذی نفعان و تالش برای یافتن راه حل ها؛ 4. تأسیس نظام 

اطالعات مدیریتی شفاف در آینده که پایش دستاوردها، برنامه ریزی برای آینده، ارزیابی سیاست های اجتماعی و 

اجرای رو به رشد راهبرد حمایت اجتماعی ملّی از فقرا و افراد آسیب پذیر را ممکن خواهد کرد؛ 5. خدمات اجتماعی 

ویژه ای از قبیل پرداخت های نقدی ارائه کرده و تسهیالت تماس اضطراری برای گروه های آسیب پذیر خاص فراهم 

می کند.

1. Social Srvice Delivery Mechanism (SSDM)
2. Council for Agricultural and Rural Development (CARD)
3. National Social Protection Strategy for the Poor and Vulnerable (NSPS-PV)
4. Decentralization and Democratization (D&D)

Sangkat .5: جزيی از تقسيمات اداری-كشوری در كشور كامبوج
6. Khan
7. Health Equity Fund (HEF)
8. Community Based Health Insurance (CBHI)
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جعبۀ 3. خدمات ارجاع واحد1 در اندونزی

قرار  غیرمتمرکز  درون ساختارهای حکومتی  نظام،  این  است.  تک پنجره ای  از خدمات  نوعی  واحد،  ارجاع  نظام 
به مردم، مستقر کرده؛ جوامع  نزدیک تر  را هرچه  انتقالی خود  پرداخت های  و  می گیرد که می خواهند خدمات 
محلّی و دستگاه اجرایی محلّی را از لحاظ ارائة خدمات اجتماعی و پرداخت های انتقالی، توانمند ساخته؛ از طریق 
نظام های کار آمد اطالعات مدیریتی و سازوکارهای تجدید نظر، باعث افزایش دسترسی به اطالعات، شفافیت و 
امکان ردگیری شوند. خدمات ارجاع واحد از طریق بسته های مزایای ترکیبی از توان بالقوۀ حداکثرسازی اثر این 
مداخالت بر کاهش فقر برخوردار می شود. خدمات ارجاع واحد در اجرا به طور هماهنگ با دو سازمان ارائه دهندۀ 

خدمات تأمین اجتماعی2 و  برنامه های مساعدت اجتماعی در اندونزی همکاری می کند.
بسته های  فعلی،  اشتغال  برنامه های  و  اجتماعی  به حمایت  دسترسی  تسهیِل  عالوه بر  اجتماعی،  ارجاع  خدمات 
آن ها  به  متناسب هستند،  و محدودیت های ذی نفعان  نیازها  با  بهترین شکل  به  که  نیز  را  و سفارشی  ترکیبی 
می رساند. بسته های ترکیبی ممکن است شامل شروطی از قبیل ثبت نام اجباری در بیمة درمان اجتماعی برای 
تمامِی کارگران مشارکت کننده در برنامة توانمندسازی جامعة محلّی،3 برنامة توسعة کسب و کار اجباری و خدمات 
در مدرسه  اجباری  ثبت نام  و  کارآموزی،4  و  فنی  آموزشی شغلی  برنامه های  در  ثبت نام  از هرگونه  قبل  کاریابی 
انتقالی نقدی مشروط، بهره مند  برنامة پرداخت  از  برای خانواده هایی که کودکاِن آن ها  و معاینة پزشکی منظم 
می شوند، باشد. خدمات ارجاع اجتماعی در بلندمدت می تواند به مدیریت موردی برای خانواده ها )برنامة خاص یا 
قراردادی(، تهیة رویکردهای منسجم در حمایت اجتماعی و اشتغال برای گروه های هدف خاص به منظور افزایش 
)پرداخت های  درآمدی  امنیت  حداقل  فراهم کردن  مولّد،  سرمایه گذاری های  در  تسهیل  آنان،  استخدام  امکان 
ارجاع اجتماعی  بنابراین، خدمات  بپردازد.  بازارها )کارکرد واسطه ای(  انتقالی( و تسهیِل دسترسی به مشاغل و 

عالوه بر مشارکت در رفاه افراد، به رشد اقتصادی با برابری نیز کمک می کند.
خدمات ارجاع اجتماعی شش کارکرد را انجام خواهد داد: 1. انتشار اطالعات مربوط به برنامه های فعلی، شامل 
برنامة جدید خدمات تامین اجتماعي؛ 2. تهیه و برقراری پایگاه داده های یکپارچه از ذی نفعان و برنامه های مرتبط، 
در کنار یک نظام شفاف اطالعات مدیریتی که موجب امکان پایش دستاوردها، برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی 
سیاست های اجتماعی می شود؛ 3. سازگار کردن ذی نفعان با برنامه ها و تسهیل در ثبت نام آنان؛ 4. راه اندازی مرکز 
تلفنی برای حمایت از گروه های محلّی در تهیة اطالعات برای ذی نفعان؛ 5. تسهیِل مطالبه و پرداخت حق بیمه ها؛ 

6. گردآوری بازخوردها و اعتراض های ذی نفعان و تالش برای یافتن راه حل ها.

Source:ILO Country Office for Indonesia and Timor Leste 
V. Schmitt et al.: Design study of the single referral system for the extension of social protection in 
Indonesia (Jakarta, ILO, forthcoming).

1. Single Refferal Service (SRS)
2. BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)
4. Technical Vocational Educationa and Training (TVET)
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3.2. بهبود هماهنگی در سطح سیاست گذاری

نقاط ورود بالقوه برای مؤسسات سازمان ملل متحد:
به كار گيری گفت و گوی ملّی برای شناسايی اولويت ها بر اساِس اجماع؛ �
تعريف راهبرد حمايت اجتماعی واقع بينانه و سازگار با سياست های توسعة ملّی، و پشتيبانی  �

از ارزيابی امکان سنجی و امکان تأمين مخارج در مورد ايجاد كف های حمايت اجتماعی؛
ترويج چارچوب كف حمايت اجتماعی، تأسيس يک نهاد واحد و پاسخ گو در زمينة اجرای  �

كف حمايت اجتماعی؛
راه اندازی گروه های حمايت اجتماعی؛ �
برقراری نظام پايش مشترک برای اجرا و مديريت كف های حمايت اجتماعی. �

1. 2. 3. گفت وگوی مّلی برای شناسایی اولویت ها براساس اجماع

ارزيابی سياست ها و برنامه های فعلی و نيز شناسايی شکاف های سياستی، مشکالت اجرايی و تنگناهای 
مالی، از مهم ترين نکات در بهبود طراحی، اجرا و تهية برنامه های حمايت اجتماعِی كارآمد، اثر گذار 
و پايدار و ايجاد حداقل حمايت اجتماعی برای همگان است. مهم است كه اين فعاليت ها به شکِل 
هماهنگ و با به ميدان آوردِن همة ذی مدخالن اجرا شوند. عالوه بر حصول اطمينان از شناسايی تمامِی 
شکاف ها، مشکالت و ابتکار عمل ها، الزم است مطمئن شويم اجماع در ميان تمامِی ذی مدخالن نيز 

پديد می آيد.
شناسايی اولويت های مبتنی بر اجماع بايد نتيجة بحث های هماهنگی باشد كه در آن ها ديدگاه های 
مختلف )نگرش ها و اختيارات( و نيز چالش های پيِش روی ذی مدخالن، در نظر گرفته شود. با اين 
حال، اولويت های مذكور بايد نتيجة انتخاِب معضالت محوری باشد. كاماًل غيرمنتظره است كه يک 
بنابراين  بتواند در آِن واحد از عهدۀ تمامِی چالش هايش در زمينة حمايت اجتماعی بر آيد؛  كشور 
بر  مطلوب تر  تمركز  و  مشکالت  برخی  از  اولويت زدايی  به معنای  مشترک،  اولويت های  شناسايی 
مشکالت ديگر نيز هست. هدف گفت و گوی ملّی برای شناسايی اولويت های مشترک، كنار هم چيدِن 
تمامِی درخواست های وزارتخانه های مختلف يا ُشركای توسعه نيست؛ بلکه انتخاب حياتی ترين و 
اثر گذار ترين موارد در زندگی مردم است. اين انتخاب بايد با در نظر گرفتن توانايی دولت در مواجهه 

با اين مشکالت و ميزان منابع موجود، انجام شود.
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اساسی  اهميت  برای سازمان دهی تالش هماهنگی،  مشترک  چنان كه گفته شد، شناسايی هدف 
دارد. تسهيل گفت و گوی ملّی، موجب شناسايی اولويت های مشترک می شود كه مورد قبول همة 
ذی مدخالن است. هريک از ذی مدخالن، به واسطة اين اولويت های مشترک، می تواند فعاليت های 

طرح های خود را در چارچوب تهيه شده بر اساِس اجماع گفت و گوی ملّی، مشخص كند.
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جعبۀ 4. تجربه های گفت و گوی مّلی مبتنی بر ارزیابی در اندونزی و تایلند

»گفت و گوی ملّی مبتنی بر ارزیابی«1 دربارۀ حمایت اجتماعی با هدف شناسایی حوزه های اولویت دار برای مداخلة 
حکومت در حوزۀ حمایت اجتماعی و تخمین هزینة این مداخالت انجام می شود. این گفت و گو فرصتی را برای همة 
ذی مدخالن در کشور فراهم می کند تا ِگرد یکدیگر جمع شده، دربارۀ وضعیت فعلی تأمین اجتماعی بحث کرده 
و گزینه های سیاستِی دارای اولویت را تدوین کنند. این بحث ها در کارگاه های آموزشی و به واسطة مشورت کردن 
و نشست های تخصصی رخ می دهد. تجربة گفت و گوی ملّی مبتنی بر ارزیابی، تالشی برای دستیابی به کف حمایت 

اجتماعی در یک کشور است.
گام اول: ساختن ماتریس ارزیابی

1. سازوکارهاي تأمین اجتماعي 
کدام هستند؟

کف  به  دستیابی  تا  چقدر   .2
داریم؟  فاصله  اجتماعی  حمایت 

)شکاف ها و مشکالت(

کف  کامل کردن  برای   .3
حمایتی چه باید کرد؟

گام دوم: تعیین هزینۀ گزینه های سیاستی

آینده چقدر  در  و  در حال حاضر  هزینه ها   .4
خواهد بود؟

الزم  آیا  است؟  الزم  بیشتري  مالي  منابع  آیا   .5
است که آزادی عمل مالی را افزایش دهیم؟

گام سوم: نهایی سازی و تأیید

6. چگونه باید مطمئن شد که توصیه ها مورد 
تأیید و اعتنا قرار می گیرند؟

به شکل  را  اجتماعی  باید کف حمایت  7. چگونه 
توصیه های کلی یا ویژه، تبلیغ کرد؟

کاربرد گفت و گوی ملّی با نمایندگانی از حکومت، غیر حکومت، سازمان های کارگران و کارفرمایان، با هدف تهیة 
گزارش های گفت و گوی ملّی مبتنی بر ارزیابی، ثبت وضعیت حمایت اجتماعی را از چشم اندازهای مختلف ممکن 
حمایت  کف  ضمانت  چهار  با  منطبق  را  اجتماعی  حمایت  محورِی  مفاهیم  دربارۀ  اجماع  به  دستیابی  و  کرده 
اجتماعی، فراهم می کند. این کار موجب تسهیل در دادِن تعریفی کل گرایانه از کف های حمایت اجتماعی ملّی 
با دیدگاه های بخش های مختلف جامعه است، و به این ترتیب، از کشوری تا کشور دیگر  می شود که هم راستا 
فرق می کند. با این روش، گزینه های سیاستی داخلی، از مشروعیت برخوردار شده، آسان تر می توان ظرفیت مالِی 

ضروری را مهیا کرد و به این ترتیب از پایداری آن سیاست ها، مطمئن گردید.

1. Assessment Based National Dialogue (ABND)
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سازمان بین المللی کار در سال های 2011 تا 2013، با همکاری حکومت ها و نهادهای سازمان ملل متحد )شامل 
یونیسف،1 سازمان بهداشت جهانی سالمت،2 یونسکو،3 برنامة مشترک سازمان ملل در زمینة ایدز،4 و زنان سازمان 
ملل5( اقدامات گفت و گوی ملّی مبتنی بر ارزیابی را در حوزۀ حمایت اجتماعی، در اندونزی، ویتنام و تایلند اجرا 
کرد. در این راستا اقدامات مشابهی در سال های 2014 و 2015 در الئوس، مغولستان، میانمار، فیلیپین، جزایر 

سالومون و وانواتو اجرا می شود.
گزارش ارزیابی مشترک دولت و سازمان ملل در تایلند در مِی 2013 توسط وزیر کار و وزیر توسعة اجتماعی 
اقتصادی و اجتماعی ملّی«، مسئوالن  ارائه شد. در آن جلسه، معاون دبیر کل »هیئت توسعة  انسانی  و امنیت 
هیئت های مرتبط در مجلس، نمایندگان حکومت و سازمان های کارگری و کارفرمایی، جامعة مدنی، دانشگاهیان، 
ُسفرا و سازمان های بین المللی نیز حاضر بودند. این رویداد باعث جلب توجه به تالش سازمان ملل در تایلند شد 
و راه را برای افزایش همکاری بین »گروه کشوری سازمان ملل در تایلند« و »حکومت سلطنتی تایلند« در حوزۀ 

حمایت از توصیه های گزارش گفت و گوی ملّی مبتنی بر ارزیابی هموار کرد.
سازمان بین المللی کار در دسامبر 2012 در اندونزی، گزارش ارزیابی مشترکی را با وزیر توسعه و برنامه ریزی ملّی 
منتشر کرد. حکومت اندونزی، آن توصیه ها و پیش بینی هزینه های آن گزارش را ابزارهای مناسبی برای آگاه شدن 
از بحث های سیاستی جاری در زمینة اجرای قانون جدید تأمین اجتماعی دانست و آن ها را موجب بسط برنامه های 
ضّد فقر تلقی کرد. به این ترتیب، اندونزی به نخستین عضو سازمان بین المللی کار تبدیل شد که پیگیری های 

مشخصی را در پیروی از توصیة شمارۀ 202 در پیش گرفت.

Source: ILO DWT – Bangkok 
Report of the ABND exercise in Indonesia is available at: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=35128 
Report of the ABND exercise in Thailand is available at: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=38377 
Report of the ABND exercise in Viet Nam is available at: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=30497

1. UNISEF 
2. WHO
3. UNESCO
4. UNAIDS
5. UN Women



45 ابزاری برای تأمین حداقل حمایت های اجتماعی

2. 2. 3. تعیین راهبرد واقع بینانۀ حمایت اجتماعی به شکِل همسو با سایر سیاست های توسعۀ مّلی و 

پشتیبانی از ارزیابی امکان تأمین مالی و امکان سنجِی ایجاد كف های حمایت اجتماعی

تعيين اولويت های مشترک برای بسط حمايت اجتماعی و اجرای كف حمايت اجتماعی می تواند 
به خوبی در چارچوب راهبردی ملّی نمايانده شود. پيروی از راهبردهای ملّی حمايت اجتماعی، هم 
برای پايبندی به اولويت ها، حتی در صورت تغييرات در حکومت ها، و هم برای توصيف دقيق نگرش 

كشور در زمينة حمايت اجتماعی و مسير اجرای آن، مفيد است.
آماده سازی چنين راهبردی، هر كشوری را ملزم به حصول اطمينان از هم نوايی سياست های توسعة 
حمايت اجتماعی با ساير سياست های ملّی كرده، به ويژه هم سويی آن ها با ظرفيت های تخصيص مالی 
را تضمين می كند. هدف هر كشور در زمينة حمايت اجتماعی، بايد بلند پروازانه و نيز واقع گرايانه 

باشد تا بتواند همة ذی مدخالن را برای اجرای آن هدف، ِگرد يکديگر جمع كند.
تعريف اين راهبرد بايد در حالت آرمانی از طريق گفت و گوی ملّی يا نتيجة اقالم مشابهي باشد. در 
اين حالت، پيروی از اين راهبرد و اجرای آن تسهيل می شود؛ زيرا هر ذی مدخل می داند در شناسايی 
حوزه های اصلی، نقش داشته است. به اين ترتيب، با پديد آمدِن اعتماد بين مهم ترين ذی مدخالن، 

از پيروی ايشان از راهبردهای انفرادی و كنار گذاشتن اين چارچوب همگانی، پيشگيری می شود.
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جعبۀ 5. راهبرد حمایت اجتماعی مّلی در میانمار

بسط حمایت اجتماعی در میانمار، به یکی از اولویت ها تبدیل شده است. رئیس جمهور، یو. تین سین1، در ژوئن 
2012، در همایش حمایت اجتماعی ملّی، خواستار برقراری یک نظام جامع حمایت اجتماعی شد که دسترسی 
برای همه میسر کند. وی همچنین پیشنهاد تأسیس یک مؤسسة  را  امنیت درآمدی  به مراقبت های درمانی و 
عالی ملّی را مطرح کرد که هدایت و هماهنگی طیف متنوعی از ابتکارعمل های حمایت اجتماعی ملّی را، همسو 
با اولویت های توسعة ملّی، در دست داشته باشد. این فرایند، فرصتی را برای گنجاندن دامنة متنوعی از فعاالن 
نهادی در فعالیت های وزارتخانه ها، و ایجاد تعهد نهادی نسبت به اصول بسط حمایت اجتماعی برای آحاد مردم 

پدید می آورد.
حکومت از سازمان ملل متحد و بانک جهانی تقاضا کرده است که در تدوین دقیق یک راهبرد حمایت اجتماعی 
ملّی برای میانمار، به آن کشور کمک کنند. تهیة پیش نویس آن راهبرد، توسط یک گروه تحقیق تخصصی ملّی، 
متشکل از وزارتخانه های ذی ربط و با ریاست مشترک وزیر رفاه و یونیسف، انجام می شود. مؤسسات یا نهادهای 
توسعه ای مختلفی در حال فعالیت برای تدوین آن راهبرد دقیق هستند. در این زمینه، تجربة گفت وگوی ملّی 
مبتنی بر ارزیابی در حال اجراست تا اولویت های توسعة آیندۀ حمایت اجتماعی در میانمار شناسایی شده و به عنوان 

محتوای راهبرد حمایت اجتماعی ملّی به کار رود.

1- U Thein Sein
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نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد می توانند در كنار تهية راهبردهای حمايت اجتماعی ملّی، در 
ارزيابی هزينة اولويت های مختلف و نيز منابع مالی موجود، به حکومت ها كمک كنند. اين اقدام 
حکومت را به تعريف يک راهبرد واقع بينانه و اختصاص منابع مالی الزم به آن مجبور می كند. به اين 
ترتيب، پيروی از اين راهبرد، برای ذی مدخالن مختلف تسهيل شده و اجرا و تحقق اهداف آن نيز 

آسان تر می شود.

جعبۀ 6. بررسی مخارج و عملکرد حمایت اجتماعی در کامبوج

با منابع سازمان ملل  بین المللی کار  »بررسی مخارج و عملکرد حمایت اجتماعی«1 در چارچوب طرح سازمان 
متحد، یعنی طرح بهبود سیاست های حمایت اجتماعی و تقویت اشتغال در کامبوج، در خالل سال های 2010 و 

2011 و هم زمان با مرحلة تعریف راهبرد ملّی حمایت اجتماعی برای فقرا و افراد آسیب پذیر اجرا گردید.
با  و  کار  بین المللی  سازمان  توسط  که  است  تشخیص  ابزار  یک  اجتماعی،  حمایت  عملکرد  و  مخارج  بررسی 
ارزیابی  شامل  ابزار  این  است.  شده  تهیه  کامبوج  اجتماعی  حمایت  نظام  دربارۀ  جامع  بازنگری  ایجاد  هدف 
جمعیت شناختی، اقتصادی، اوضاع بازار نیروی کار و طرح های اصلی حمایت اجتماعی، ارزیابی تأمین مالی نظام، 

شناسایی شکاف های پوشش و بحث دربارۀ مشکالت سیاستی است که سیاست  گذاران باید به آن ها توجه کنند.
بررسی مخارج و عملکرد حمایت اجتماعی به عنوان مبنایی برای مشکالت سیاستی قرار می گیرد که سیاست گذاران 

ملّی از آن استفاده می کنند.
Source: ILO 
J-C. Hennicot, W. Scholz: Cambodia. Social protection expenditure and performance review (Geneva, 
ILO, 2012). 
Available at: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceId=34870

3. 2. 3. تقویت چارچوب كف های حمایت اجتماعی و برقراری یک نهاد واحد به عنوان مسئول اجرای 

كف حمایت اجتماعی

انتقالی  پرداخت های  و  از خدمات  متنوعی  اجتماعی در بر گيرندۀ طيف  رويکرد كف های حمايت 
است كه بايد در مقياس ملّی تعريف شده و در اختيار كّل جمعيت قرار گيرد. اين پرداخت ها در 
حوزۀ مسئوليت های چندين نهاد موجود )مثاًل وزارت بهداشت، وزارت كار و غيره( قرار می گيرند 
می كند.  پُرهزينه  بسيار  يا  غيرممکن  تقريباً  آن ها  برای  كاركردی«12را  »چند  رويکرد  تهية يک  كه 
بنابراين سودمند است كه دولت، كف های حمايت اجتماعی را به مثابة يک كّل منسجم در نظر بگيرد؛ 

1. Social Protection Expenditure and performance Review (SPER)
2. Cross-functional
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همچنين،  دارد.  منفرد  به شکل  آن ها  تأمين  از  بيشتر  تأثيری  هماهنگ،  به شکل  مزايا  تأمين  زيرا 
از  بهره بردن  و  شناسايی  برای  راه حل  تنها  سياست گذاری،  در سطح  هماهنگ  و  همه جانبه  نگرش 
هم افزايی های احتمالی در سطح عامه است. بنابراين به نظر می رسد دقيق تر باشد كه اجرای كف های 
حمايت اجتماعی در حوزۀ مسئوليت يک نهاد واحد قرار گيرد؛ نهادی كه از جايگاهی موّجه برای 
هماهنگ كردن تمامِی وزارتخانه های مرتبط و قضاوت كردن دربارۀ موارد اختالف برخوردار باشد.

كاركردهای اصلی چنين نهادی بايد از اين قرار باشد:
نهادهای  � از طريق هماهنگ كردن كّل وزارتخانه ها و  برنامه های عملياتی  تهية سياست ها و 

فعال در حوزۀ حمايت اجتماعی؛
پايش فعاليت های انجام شده در قلمرو حمايت اجتماعی، سازمان دهی ارزيابی های منظم و  �

مناسب و مديريت اطالعات و آمار؛
نظارت بی واسطه بر اجرای سازوكار هماهنگی )مثاًل هيئت های هماهنگی محلی( و ابزارهای  �

مشتركی از قبيل پايگاه داده های واحد برای شناسايی ذی نفعان يا سازوكار واحد در ارائة 
خدمات.
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جعبۀ 7. واحد هماهنگی حمایت اجتماعی؛ شورای توسعۀ کشاورزی و روستایی در کامبوج

شورای توسعة کشاورزی و روستایی به پیروی از تعهد حکومت سلطنتی کامبوج1 در زمینة حمایت اجتماعی، در 
نشست همکاری توسعة کامبوج در دسامبر 2008، فرایند مشورتی 18 ماهه ای را برای تهیة راهبرد ملّی حمایت 
افراد آسیب پذیر در پیش گرفت. شورای توسعة کشاورزی و روستایی، پیش نویس نهایی  اجتماعی برای فقرا و 
راهبرد ملّی حمایت اجتماعی را در 30  آوریل 2010  به وزارتخانه های ذی ربط، ُشرکای توسعه ای و نمایندگان 
جامعة مدنی ارائه کرد و با واکنش مساعد روبه رو شد. دفتر نخست وزیر، آن راهبرد را در 18 مارس 2011 تأیید کرد 

و نخست وزیر در 5 دسامبر 2011 شروع به پیاده سازی راهبرد کرد.
هماهنگ سازی تهیه، اجرا و پایش یک راهبرد ملّی حمایت اجتماعی که مؤثر و در محدودۀ توان تأمین مالی 
ارتقای  است.  و ظرفیت سازی  اطالعات،  و  دانش  مدیریت  ارزیابی،  و  پایش  نظارت،  بر خط مشی  باشد، مشتمل 
از  به مثابة یکی  برنامة عملیاتی کوتاه مدت،  نیز در  ظرفیت هماهنگ سازی شورای توسعة کشاورزی و روستایی 

اولویت هاست. برنامة کار 2011 تا 2015 بر اساس این چهار کارکرد هماهنگی تهیه شده است.
توسعة  شورای  که  کرد  اعالم   2010 ژوئن  در  کامبوج  توسعة  همکاری  نشست  در  کامبوج  سلطنتی  حکومت 
کشاورزی و روستایی، وظیفة هماهنگ سازی و پیاده سازی راهبرد ملّی حمایت اجتماعی را، ابتدا به شکل موقتی، 
و  توسعة کشاورزی  اجتماعی2 در شورای  واحد هماهنگی حمایت  به تشکیل  اقدام،  این  بر عهده خواهد گرفت. 
روستایی انجامید. قرار بر این بود که واحد هماهنگی حمایت اجتماعی، در صورت لزوم به شناسایی منابع مادی 
و مالی بپردازد. معاون نخست وزیر و رئیس شورای توسعة کشاورزی و روستایی، در جوالی 2010 تصمیم خود را 
به تأسیس واحد هماهنگی حمایت اجتماعی که متشکل از 15 عضو و دبیر کل بود، به عنوان واحد اجرایی شورای 

توسعه اعالم کرد.
این کارکردها با اهداف شورای توسعة کشاورزی و روستایی که در این پنج نکته خالصه می شود، سازگار هستند:

1. پشتیبانی سیاستی: حکومت سلطنتی کامبوج از دستیابی به اهداف راهبرد مستطیلی3 حمایت می کند که در 
قالب برنامة ملّی توسعة راهبردی،4 سیاست ها و راهبردهای بخشی، عملیاتی می شود.

2. شراکت و گفت و گو: یک دستور کار مبتنی بر شواهد، برای توسعة روستایی که از طریق پیوندهای مؤثر بین 
همة ذی مدخالن فراهم می شود.

3. پایش و ارزیابی: نظارت مؤثر بر توسعة روستایی یکپارچه و سازوکارهای ارتقا یافته ای برای بازخورد و ارزیابی جمعی.
توسعة روستایی و ظرفیت  نشر دانش و شواهد موجود دربارۀ  و  ارتقا  اطالعات: شناسایی،  و  4. مدیریت دانش 

ارتقا یافته برای تشریک اطالعات.
5. پیشرفت نهادی: شورای توسعة کشاورزی و روستایی تقویت شد تا به اهداف خود که از منابع کافی برخوردار 

بوده و مطابق اصول همکاری و شفافیت هستند، دست پیدا کند.
Source: CARD-SPCU website: http://www.socialprotection.gov.kh/ 

تا  هستند  مسئول  اجتماعی،  اجرای كف های حمايت  پيگيری  و  پايش  ملّی، عالوه بر  نهادهای  اين 
حمايت اجتماعی را به صورت يک مجموعة يکپارچه درآورند كه موجب شکل گيری برنامه های 

يکپارچه برای هرچه بهتر خدمت كردن به مردم و مقابلة مؤثر با فقر می شود.
1. Royal Government of Cambodia (RGC)
2. Social Protection Coordination Unit (SPCU)
3. Rectangular Strategy
4. National Strategic Development Plan (NSDP)
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جعبۀ 8. وزارت تحّول جمعیت و حمایت اجتماعی در مغولستان

وزارت تحّول جمعیت و حمایت اجتماعی،1 در سال 2012 تأسیس شد تا خط مشی حمایت اجتماعی جامعی را 
پایه گذاری کرده، موجب اطمینان از رشد پایدار جمعیت و بهبود کیفیت زندگی مردم شود. چهار نهاد اجرایی 
حکومتی در حوزۀ مدیریت این وزارتخانه وجود دارند: دفتر عمومی بیمة اجتماعی، مؤسسة خدمات رفاه اجتماعی، 

سازمان ملّی کودکان و دفتر خدمات عمومی معلوالن.
برنامة ملّی دربارۀ بهبود وضعیت خانوار پرداخت. هدف  به تهیة یک  برای کامل کردن رسالت خود،  این وزارت 
»برنامة ملّی بهبود وضعیت خانوار«، توانمند کردن خانوارهای آسیب پذیر و فقیر برای بهبود وضعیت خود، با کمک 
یک مددکار اجتماعی و صرف نظر از کمک هزینه ها و مستمری های حکومت است. مددکاران اجتماعی محلی با 
مشارکت اعضای خانوارهای منتخبی که در فهرست پایگاه داده های بین بخشی2 هستند، یک برنامة بهبود تهیه 

می کنند.3
برنامه در آن همکاری می کنند. مددکاران اجتماعی از کوچک ترین واحد  ابتدای گزینش  از  مشارکت کنندگان، 
اجرایی )به ناِم سوم/خورو(،4 فهرست شهروندان احتمالی را از وزارتخانه دریافت کرده، طبق چارچوب تهیه شده 
توسط وزارتخانه به ارزیابی نیاز آن افراد می پردازند. اگر یک خانوار در دستة »واجد شرایط« قرار گیرد، به برنامه 
وارد می شود. مددکار اجتماعی پس از ارزیابی خود به تعامل با اعضای خانوار دربارۀ نیازهای ویژۀ ایشان از قبیل 

میانجی گری شغلی، واکسیناسیون کودکان، محیط زندگی ایمن و غیره می پردازد.
پیامد مطلوب این برنامه، بهبود مداوم معاش خانوارها طبق درخواست، نیازها و ابتکار  عمل های ایشان است که از 

طریق خدماتی مانند آموزش، درمان، رفاه اجتماعی، خدمات روان شناسی و اشتغال انجام می شود.
وزارتخانه ها و نهادهای زیر، مسئول اجرای برنامه هستند:

• وزیر تحّول جمعیت و حمایت اجتماعی به عنوان سازمان اصلی؛	
• ادارۀ عمومی رفاه و خدمات اجتماعی؛	
• وزارت بهداشت؛	
• وزارت کار.	

3.2.4. تشکیل گروه های هماهنگ كننده حمایت اجتماعی

با  هماهنگ سازی  تالش  برای  كارآمد  شيوه ای  به مثابة  اجتماعی  حمايت  گروه های   شکل گيری 
 تشکيل چنين گروهی عالوه بر آسان كردن 

هدف تعريف و اجرای كف  حمايت اجتماعی است.15
اشتراک گذاری اطالعات و دانش در ميان نهادهای سازمان ملل متحد و ساير ُشركای توسعه، آثار 

سياست گذاری و خدمات مشاوره به حکومت و سازمان های مجری را نيز تقويت می كند؛ زيرا باعث 

1. Royal Government of Cambodia (RGC)
2. Social Protection Coordination Unit (SPCU)
3. Rectangular Strategy
4. National Strategic Development Plan (NSDP) 

5. در بهترين حالت، نظير »سازمان ملِّی مسئوِل كف های حمايت اجتماعی« محسوب می شود.
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اطمينان از انسجام كلی راهنمايی های ارائه شده می شود. وقتی چارچوب توسعة همکاری های ملل متحد1 
وجود داشته باشد، اين گروه ها بايد به نهادها، سازوكارها و فرايندهای ذی ربط، پيوند داده شوند.

تبليغاتی و تعريف سياست های سازگارتر، می توانند  اثر گذاری بر فعاليت های  اين گروه ها عالوه بر 
به شکلی اثربخش به بهبودهايی ملموس در اين قلمرو بينجامند. در بسياری از كشورها، صرف نظر از 
دستاوردهای چشمگير كه يک سازمان منفرد، بر حسب طرز نگرش و دستور كاِر منحصر به خود به دست 
می آورد، نظام حمايتی در مجموع برای خدمت رسانی مؤثر به مردم، ناكافی است. گاهی محدوديت های 
هماهنگ سازِی ذی مدخالن، در خوِد سازمان ها وجود ندارد؛ ولی پيِش روی ذی نفعانی است كه ناچارند 
توانايی  از  اجتماعی  نقطة ديگر جابه جا شوند. گروه های حمايت  به  نقطه  از يک  مزايا  برای دريافت 
مشخص كردن اهدافی برخوردارند كه واقعاً برای مردم ذی نفع اهميت دارد. آنان می توانند اعضای خود را 
در مسير تحّقق آن هدف همسو كنند. گروه های حمايت اجتماعی بايد در شفاف سازی مسئوليت ها شركت 
كنند: سازمان ها بايد بابت اموری كه به شکل ويژه به وظايف آن ها مربوط است، پاسخ گويی انفرادی در 

پيش گرفته و بابت اهداف مشترک، به پاسخ گويی متقابل روی بياورند.
به  شفافيت  با  آن ها،  متبوع  سازمان  كه  هستند  كارآمد  وقتی  فقط  اجتماعی  حمايت  گروه های 
هدف  يک  به  دسترسی  برای  منابع  اشتراک گذاشتن  به  آماده  و  پرداخته  دانش  اشتراک گذاری 
مشترک باشند. اين وضعيت می تواند بر اعتماد متقابل و نيز تعريف اهداف مشتركی مبتنی باشد كه 

هيچ كدام از سازمان ها به تنهايی قادر به تکميل آن نيستند.

جعبۀ 9. گروه مشورتی محّلی دربارة حمایت اجتماعی در بنگالدش

گروهی از ُشرکای توسعه ای )ادارۀ توسعة بین المللی،1 برنامة توسعة ملل متحد،2 دفتر توسعة بین الملل استرالیا3( 
از »گروه مشورتی محلّی دربارۀ حمایت اجتماعی«،4 که بخشی از سازوکار هماهنگی بین G8 و ُشرکای توسعه ای 
است، و نمایندۀ اتحادیة اروپایی هم از شرکت کنندگان فعال در آن محسوب می شود، به اجرای تسهیالت »کمک 

فنی« پرداخته اند تا حکومت را در اجرای نقشة راه به سوی راهبرد حمایت اجتماعی جامع بنگالدش یاری کنند.
پایه( تکمیل شده است. سه مرحلة دیگر )فرایند تعیین  این فرایند )تأسیس چارچوب نهادی  نخستین مرحلة 
راهبرد، مشورت دربارۀ راهبرد اولیه و تصویب قطعی یا رسمی( در حال اجرا بوده، به احتمال زیاد در سال 2013 

نهایی می شوند.
http://www.in.one.un.org/task-teams/employment-and-social-protection 

1. United Nations Development Assistance Framework(UNDAF)
2. DFIO 
3. UNDP 
4. AusAid
5. Local Consultative Group on Social Protection
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اين گروه های حمايت اجتماعی، در برخی كشورها در كنار نهادهای حکومتی تأسيس شدند كه به 
اين ترتيب هماهنگی بهتری بين ُشركای توسعه ای و برنامة كاری حکومت پديد آمده است.

جعبۀ 10. گروه مشترک کف حمایت اجتماعی در تایلند

گروه مشترِک کف حمایت اجتماعی در تایلند، در مارس 2010 تأسیس شد. این گروه شامل سازمان بین المللی 
کار )رئیس گروه(، دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل،1 یونیسف، سازمان جهانی سالمت، صندوق جمعیت 
ملل متحد،2 یونسکو، برنامة توسعة ملل متحد، زنان سازمان ملل و بانک جهانی است. هدف اصلی گروه مشترِک 
کف حمایت اجتماعی، مشارکت در تأسیس یک نظام حمایت اجتماعی منسجم و کل نگرانة ملّی است که به از 

بین بردِن کاستی ها در پوشش خدمات و کاهش نابرابری ها بینجامد.
گروه مشترک کف حمایت اجتماعی از هنگام شروع به کار خود، به مثابة سازوکار مفید و مؤثری برای هماهنگی 
و اشتراک گذاری اطالعات، ظرفیت سازی دربارۀ حمایت اجتماعی درون مجموعة ملل متحد در تایلند و نیز بین 
نهادهای حکومتی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و جامعة مدنی بوده است. همچنین، یک صدا به تقویت روند 
شکل گیری کف حمایت اجتماعی جامع در تایلند پرداخته، تجربة تایلند را از طریق فیلم ها و انتشارات، به اشتراک 

گذاشته و نقاط عطِف به دست آمده در مقیاس جهانی را با همتایان تایلندی به اشتراک می گذارد.
گروه مشترک کف حمایت اجتماعی، یکی از گروه های وظایف مشترک در دفتر هماهنگ کنندۀ مقیم سازمان ملل 
بوده؛ مسئول آماده سازِی فصل »حمایت اجتماعی« از »چارچوب موافقت نامة مشارکت ملل متحد«3 از 2012 تا 
2016 است. قالب مذکور عالوه بر مشخص کردن برنامة فعالیت های هر نهاد در واکنش به نیازهای همتایان ملّی، 
تالش می کند تا مشخص کند که کّل مجموعة سازمان ملل چه اقدامی می تواند در واکنش به این نیازها انجام دهد.

تا ِمی 2013، به وزارتخانه های ذی ربط، نهادهای سازمان  از ژوئن 2011  گروه مشترک کف حمایت اجتماعی 
ملل متحد، ُشرکای اجتماعی، سازمان های جامعة مدنی، دانشگاهیان و سایر ذی مدخالن مربوطه متوسل شده 
است تا وضعیت حمایت اجتماعی در تایلند را ارزیابی کرده، شکاف های سیاستی و مشکالت اجرایی را شناسایی 
کرده و توصیه های سیاستی مناسبی برای دستیابی به کف حمایت اجتماعی جامع در تایلند ارائه کند. گزارش 
»گفت و گوی ملّی مبتنی بر ارزیابی حمایت اجتماعی: به سوی یک کف حمایت اجتماعی با تعریف ملّی در تایلند« 

در ِمی 2013 توسط »حکومت سلطنتی تایلند« و گروه مشترک ارائه شد. 
گروه مشترک کف حمایت اجتماعی همچنین به نوشتن دو تجربه موفق از »طرح پوشش همگانی«4 و »طرح 
مستمری همگانی« 500 باتی که از محل مالیات ها تأمین می شد، کمک کرد. آن دو تجربه، در یکی از مجموعه های 
نوآورانه:  تجربه های  اشتراک گذاشتن  با عنوان »به  توسعة ملل متحد  برنامة  و  کار  بین المللی  مشترک سازمان 

تجربه های کف های حمایت اجتماعی موفق« منتشر گردید.

1. UNRCO
2. UNFPA
3. UNPAF
4. Universal Coverage Scheme (UCS)
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آن گروه در سازمان دهی و تسهیل شکل گیری یک همایش همکاری توسعه ای با عنوان »حمایت اجتماعی: به سوی 
پوشش همگانی در تایلند«، به میزبانی دفتر هماهنگ کنندۀ مقیم سازمان ملل و »هیأت ملّی توسعة اقتصادی 
و اجتماعی«1 در نوامبر 2010، شرکت کرد که منجر به چند توصیة سیاستی در زمینة طراحی جامعة رفاه در 

تایلند تا سال 2017 گردید.
این گروه در سازمان دهی چند مالقات مشورتی و کارگاه های آموزشی دربارۀ حمایت اجتماعی، مشارکت کرده 
و  سیاستی  شکاف های  اجتماعی،  حمایت  وضعیت  دربارۀ  مشترک  نگرش  موجب  تصاعدی  شکِل  به  که  است 
افزایش ظرفیت های تخصصی همکاران ملّی، مثاًل در تعیین هزینه های مزایای کف های  معضالت اجرایی و نیز 

حمایت اجتماعی، شده است.
Source: UN SPF Team, Thailand 
More information on the SPF Team in Thailand is available at: 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowSpf.do?id=1 
Brochure UN SPF Joint Team in Thailand: A replicable experience available at: 
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowProjectRessource.do?res-
sourceId=30388&pid=1325

5. 2. 3. برقراری یک نظام پایش مشترک برای اجرا و مدیریت كف های حمایت اجتماعی

برای توسعة سياست ها و برنامه های عملياتی، هماهنگی در سطح سياست گذاری بايد فعاليت های 
پايش و نظارت بر طرح ها و برنامه های موجود دربارۀ ايجاد كف های حمايت اجتماعی را شامل شود. 

اين فعاليت ها بايد به گونه ای باشد كه دو هدف را برآورده كند:
1. سازمان دهی مبادلة اطالعات، به گونه ای كه هر سازمان يا هر ذی مدخل مجبور شود اقدامات يا 

برنامه های خود را با ديگران در ميان بگذارد؛
2. شناسايی هم افزايی های ممکن، با مطرح كردن مسئله مشترک.

برای كامل كردن اين فعاليت ها شايد الزم باشد هيئت ها يا گروه های پژوهشی ملّی تشکيل شده و 
ابزارهای دقيق برای پيگيری امور كل كف های حمايت اجتماعی در اختيار آن ها قرار گيرد. هريک 
از ذی مدخالن برای تحليل اطالعات بايد از قالب يکسانی برای گزارش دهی دربارۀ فعاليت هايش 
استفاده كند. گزارش های موفق معموالً شامل چهار جزء اصلی هستند: 1. دستاوردهای دورۀ قبلی؛ 
2. برنامة عملياتی برای دورۀ بعدی؛ 3. دشواری ها و مخاطرات تجربه شده؛ 4. پرسش هايی كه بايد 

دربارۀ آن ها تصميم گيری كرد. 
اشتراک گذاری  دربارۀ  كوتاه  و  منظم  نشست های  باشيم  داشته  ياد  به  كه  است  مهم  نهايت،  در 
اطالعات، بسيار مؤثرتر از نشست های طوالنی ولی دير به دير هستند كه در آن ها اطالعاِت ارائه شده، 
1. National Economic and Social Development Board (NESDB)
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مهم تر از آن است كه به راحتی در برنامه ها ادغام شود.

جعبۀ 11. گروه تحقیق تخصصی دربارة حمایت اجتماعی، امنیت غذایی و تغذیه در کامبوج و شاخص 
مشترک آن

گروه تحقیق تخصصی دربارۀ حمایت اجتماعی، امنیت غذایی و تغذیه،1 یک قالب بین وزارتخانه ای است که برای 
در  کامبوج  توسعة هزارۀ  اهداف  در  به شکل مطرح شده  تغذیه،  و  امنیت غذایی  اجتماعی،  تقویت حوزۀ حمایت 
سال 2015، راهبرد مستطیلی سوم، و برنامة توسعة راهبردی ملِّی روزآمد شده برای 2014 تا 2018، تأسیس 
شده است. این گروه، تحت ریاست معاون نخست وزیر، رئیس شورای توسعة کشاورزی و روستایی، و نمایندگان 
بلندپایه ای از وزارتخانه های ذی ربط2 است. گروه مذکور همچنین شامل نمایندگانی از هیئت ها و شوراهای ملّی از 
قبیل »یک روستا، یک محصول«، هیئت ملّی مدیریت بالیای طبیعی، شورای توسعة کامبوج، شورای ملّی عالی 

اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی، ُشرکای توسعه در حوزۀ حمایت اجتماعی، امنیت غذایی و تغذیه است.
این گروه تحقیق پنج وظیفة اصلی دارد:

1. نظارت سیاستی با هدف اطمینان از حس تعلّق ملّی از طریق طرف داری از حمایت اجتماعی، امنیت غذایی 
و تغذیه در دستور کار اولویت های حکومت، بهبود سیاست ها، تحویل خدمات، الگوی سازوکار هماهنگی و نیز 
حصول اطمینان از قرار گرفتِن حمایت اجتماعی، امنیت غذایی و تغذیه به عنوان یکی از اولویت های برتر در »برنامة 

توسعة راهبردی ملّی« )از 2014 تا 2018(.
2. پیاده سازی راهبرد ملّی حمایت اجتماعی3 و راهبرد ملّی امنیت غذا و تغذیه )2018 تا 2014(، پایش و نظارت، 
فراهم کردن هماهنگی فنی در پیاده سازی آن راهبرد به منظور حصول اطمینان از برابری جنسیتی، پایداری، عدالت 

اجتماعی و تغییر رفتارها.
3. تهیة راهبردها و شاخص های مشترک برای پایش پیشرفت ها، و برای فراهم کردن ظرفیت سازی برای افراد و 

نهادها در مقیاس ملّی و ناحیه ای.
با اصالحات تمرکززدایی و  4. حصول اطمینان از کاربرد مؤثر منابع مالی به  واسطة نقشة راه مشخص و همسو 

دموکراتیزه کردن و یافتن بهترین سازوکار هماهنگی دربارۀ همکاری فنی، که مبتنی بر ساختار فعلی باشد.
5. گزارش دهی و مرور برنامة کار ساالنه و گزارش پیشرفت به حکومت و ُشرکای توسعه ای؛ ارائة نهاد اطالعاتی به 
»برنامة توسعة راهبردی ملّی«، اطالع رسانی به ذی مدخالن )از جمله »مؤسسة آماری ملّی«( دربارۀ شکل گیری 

»نظام اطالعات مدیریتی« دربارۀ حمایت اجتماعی، امنیت غذایی و تغذیه.
حمایت  ملّی  راهبرد  پیاده سازی  در  حاصل شده  پیشرفت  تا  شد  ساخته  اهداف  این  دربارۀ  شاخص  دسته  یک 

اجتماعی با آن ها ردگیری شود.

1. Technical Working Group on Social Protection and Food Security and Nutrition (TWG-SP & FSN)
امور  زيست، سالمت،  محيط  روستايی،  توسعة  كشور،  وزير  شغلی،  كارآموزی  و  كار  مالی،  امور  و  اقتصاد  برنامه ريزی،  عمومی،  مشاغل  وزير   .2

اجتماعی، آموزش، جوانان و ورزش، كشاورزی و منابع آب.
3. NSPS



55 ابزاری برای تأمین حداقل حمایت های اجتماعی

3.3. بهبود هماهنگی عمودی

نقاط ورود بالقوه برای نهادهای سازمان ملل متحد:
تقويت اصل اختيار تصميم گيری انفرادی؛ �
پااليش تعهد به تسهيل در گردش اطالعات و همسو سازی اليه های مختلف؛ �
تشويق به اجرای سازوكار گزارش دهی بين اليه های مختلف نظام حساب های ملی با هدف  �

مديريت صحيح حمايت اجتماعی؛
ظرفيت سازی درون دستگاه اجرايی محلّی و عامالن محلّی. �

1. 3. 3. تقویت اختیار تصمیم گیری )غیر متمركز(

تصميم گيری  عمومی،  خدمات  تحويل  در  كارآيی  و  دقت  نظير  اهدافی  با  تمركززدايی، 
مردم ساالرانه، مشاركت مردم در حکومت و پاسخ گويی نهادهای عمومی به شهروندان مرتبط است. 
دربارۀ  كشورها  تحقيقات  از  بسياری  در  اصلی  مشخصه های  از  يکی  تمركززدايی  ترتيب،  اين  به 
به  ملّی  حکومت  حوزۀ  از  خدمات  تأمين  مسئوليت  واگذاری  و  مردم ساالری  به  گذار  و  كارآيی 

حکومت های محلّی بوده است.
تمركززدايی با نياز به بهبود ارائة خدمات به جمعيت و به رسميت شناختن محدوديت های دستگاه 
اجرايی مركزی در زمينة ارائه خدمات تقويت می شود. معموالً اتفاق نظر وجود دارد كه تمركززدايی 
خدمات  زيرساخت ها،  مديريت  درمانی،  مراقبت های  قبيل  از  ويژه،  خدمات  يا  بخش ها  بعضی  از 
فرايند  می شود.  منجر  محلّی  شهروندان  برای  خدمات  بهبود  به  طبيعی،  منابع  مديريت  و  اجتماعی 
شفافيت،  كارآيی،  بهبود  باعث  به شدت  متمركز،  نظام های  با  مقايسه  در  می تواند  تمركززدايی 

پاسخ گويی و مسئوليت پذيری در ارائة خدمات شود.
تفويض مسئوليت ها به سطوح اجرايی محلّی، فرصتی برای تسهيل در تالش های هماهنگ سازی 
است؛ زيرا تضادها و رقابت های بين وزارتخانه ها در مقياس محلّی به علّت نزديکی جوامع محلّی با 
يکديگر، تضعيف می شود. دستگاه های اجرايی محلّی و نمايندگان محلّی، معموالً بيشتر از ديگران، 
دغدغة دسترس پذيری و كيفيت خدمات را در سر می پرورانند؛ زيرا ايشان اغلب بخشی از جامعة 

محلی بوده، بعضی از آنان منتخب مردم محل هستند.
با كمترين ميزان تمركز  به كوچک ترين دستگاه ها  امور را  بايد  طبق اصل اختيار تصميم گيری، 



فصل سوم: بهبود هماهنگی در قلمرو حمایت اجتماعی56

سپرد. اين روش همچنين قدرت وزارتخانه های مركزی را برای تسلط بر تمامِی قلمروهای فعاليت ها، 
از طراحی سياست ها گرفته تا اجرا و ترويج هماهنگی، كم می كند.

جعبۀ 12. اصل اختیار تصمیم گیری و کارآیی ارائۀ خدمات در حوزة حمایت اجتماعی

چارچوب تحلیل اجرا شده در اثر مشترک برنامة توسعة ملل متحد و صندوق توسعة سرمایة ملل متحد1 دربارۀ 
»تقویت سازمان دهی حمایت اجتماعی: گزارش جایگاه حکومت محلّی در سال 2014«2 در اصل به مفهوم حمایت 
غیردولتی  بخش  فعاالن  یا  دولت  توسط  ارائه شده  عمومی  خدمات  از  گسترده تری  مجموعة  به عنوان  اجتماعی 
اختصاص دارد. در این چارچوب، به چگونگی اجرای مجموعه ای از کارکردهای ارائة خدمات و زیرمجموعه های آن 
کارکردها توجه می شود که ممکن است به نهادها و ذی مدخالن مختلف در مراتب مختلف حکومتی، از جمله به 

حکومت های محلی، ولی نه فقط به آن ها، واگذار شود.
وظایف اجرایی و مدیریتی  در کشورهای مورد مطالعه در آن تحلیل، که به حکومت های محلی تفویض شده اند، 

عمدتاً به کارکردهای خط مقدم تحویل خدمات مربوط هستند:
1. ایجاد حساسیت و افزایش آگاهی ها

2. شناسایی گروه های آسیب پذیر
3. تحویل مزایا

4. پایش و ارزیابی
5. مدیریت اعتراض ها و سازوکارهای جبران خسارت

6. هماهنگی )خدمات بین بخش ها(

و تمرکز
فرعیکارکردمقیاس چالشکارکردهاي و توانمندکننده هاعوامل

و دستی باال
ملی

نظارتی
مس	 و احکام هائولیتتعیین
هنجارها	 و استانداردها کردن مشخص
رویه	 کردن عملیاتیمشخص هاي

سیاستی	 تعهد
نظارتی	 چارچوب وضوح

مالی تامین
ارا	 براي مالی منابع کردن مزایافراهم ئه
اجرا	 و مدیریت براي مالی منابع کردن فراهم

مالی	 ظرفیت

اجرا

تالش	 کردن هاهماهنگ
گزارش	 و پایش
اعتراض	 خسارتمدیریت جبران سازوکارهاي و ها
اف	 و حساسیت آگاهیایجاد زایش
گروه	 آسیبشناسایی )هدفهاي مندي(پذیر
مزایا	 دادن تحویل

فعاالن	 انگیزه و سیاسی اراده
اشتراك براي گذارياصلی
همکاري و اطالعات

انسانی	 منابع
گوییپاسخ	
مشارکت	
اطالعات	
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مباحثی مانند پاسخ گویی، تفویض کارکردی دقیق، احکام و تأمین مالی پایدار، از پیش نیازهای مهم برای ارائة 
ارائة برنامه های حمایت اجتماعی  کارآمد اکثر خدمات هستند. مباحثی مانند هماهنگی و اطالعات عمومی در 
به علّت ماهیت  اجتماعی صادق است که  برنامه های حمایت  به ویژه در  این موضوع  برخوردارند.  ویژه  اهمیت  از 
انتقالی نقدی  نیاز به تمهیدات نهادی و عملیاتی پیچیده دارند؛ برای نمونه، به علّت پرداختی های  و اهدافشان، 

مشروط یا برنامه های مشاغل عمومی که با مشکالت هر دو طرف عرضه و تقاضا سر و کار دارند.

Source: UNDP/UNCDF joint publication on Strengthening the Governance of Social Protection: The Role 
of Local Government, 2014

2. 3. 3. پاالیش »تقسیم وظایف بین كمیته ها«1 برای تسهیل در گردش اطالعات و همسوسازی رده های 

مختلف از زیرمجموعه های مّلی

اغلب اصالحات تمركززدايی و تجمع زدايی كه در  با  نيز مطابق  اختيار تصميم گيری و  طبق اصل 
حال حاضر در منطقة آسيا و اقيانوسيه به اجرا در می آيد، هر اليه از دستگاه اجرايِی زيرمجموعة ملّی، 
كّل  برای  اجتماعی مشخص  »يک كف حمايت  به  سياستی«  »گزارۀ  از يک  در گذر  دارد  وظيفه 
ايفا كند. معموالً رده های عالی تر در دستگاه اجرايِی زيرمجموعة ملّی )ناحيه ای(،  جمعيت«، نقش 
حصول اطمينان از كاربرد سياست های ملّی، تدوين سياست های محلّی و ظرفيت سازی برای رده های 
فراهم كردن خدمات  و  اجرای دقيق طرح ها  نيز سپس مسئول  پايين تر  اين رده های  پايين تر هستند. 

كيفی برای كّل جمعيت هستند.
ملّی،  مقياس  از  كوچک تر  اجرايِی  دستگاه  زنجيرۀ  طول  در  مسئوليت ها  و  وظايف  توزيع  اين 
عالوه بر چالش هماهنگ سازی فعاالن در هر اليه، ضرورت هماهنگ سازی اليه های مختلفی را پيش 
می آورد كه مسئول فعاليت های در هم تنيده هستند. اين ضرورت به ويژه از آن رو اهميت دارد كه 
وظايف و مسئوليت های اليه های مختلف، چنان كه تجربه نشان می دهد، گاهی به دقت تعريف نشده 

است و گاهی دستگاه های اجرايِی مسئول، از ظرفيت مناسب برخوردار نيستند.
در نهايت، وظايف و مسئوليت ها يا خود اليه های مختلف، ماهيت متفاوتی دارند. اليه های باالتر بر 
گزينه های سياستی متمركز است، در حالی كه اليه های پايينی بايد بر مشکالت كاماًل مشخص متمركز 
شوند. با اين حال، به نظر می رسد كه سازمان دهی گردش اطالعات بر اساس اين اختيارات قانونی، به 

اندازۀ كافی دقيق است.

1. comitology
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جعبۀ 13. زنجیرة هیئت های سازوکار ارائۀ خدمات اجتماعی43

قلمرو  در  آن  دفاتر  زیرا  است؛  )غیر ملّی(  ناحیه ای  طرح  یک  اجتماعی،  خدمات  ارائة  سازوکار  آزمایشی  اجرای 
مسئولیت دستگاه های اجرایی بخش ها یا محالت واقع هستند. به این ترتیب، تصمیم گرفته شد که در آن زنجیره، 

به عملیات رده های ناحیه ای پرداخته شود.
با این حال، دستگاه اجرایی کامبوج، علی رغم اصالحات تمرکززدایی و دموکراتیزه کردن، همچنان کاماًل متمرکز 
سیم  استان  در  آزمایشی  اجرای  این،  بر  عالوه  شوند.  اتخاذ  ملّی  ردۀ  در  باید  مهم  تصمیم های  و  می ماند  باقی 
ریپ،1 نخستین گام از یک طرح ملّی جدید بود. به این ترتیب، بسیار مهم است که گردش اطالعات در ردۀ ملّی 
سازمان دهی شود و این امر شامل همة وازرتخانه هایی است که در حوزۀ حمایت اجتماعی کار می کنند. عالوه بر 
این، سازوکار ارائة خدمات اجتماعی، نوعی سازوکار هماهنگ سازی برای ُشرکای توسعه ای و سازمان های غیردولتی 
است که در حوزۀ حمایت اجتماعی کار می کنند. اغلب این ذی مدخالن، در زمرۀ فعاالن از سراسر کشور بوده و در 

کنار مراکز تصمیم گیری در پنوم پن2 قرار می گیرند.
به این ترتیب، در طرح مذکور، هیئت هایی در هر دو ردۀ ملّی و ناحیه ای منصوب شدند و ردۀ استانی به مثابة پیوند 

بین آن دو رده عمل می کرد.

1. Siem Reap
)Phnom Penh( 2. پايتخت كشور كامبوج
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3. 3. 3. تشویق به اجرای سازوكارهای گزارش دهی بین الیه های مختلف نظام حساب های ملی برای 

مدیریت صحیح حمایت اجتماعی

هرچند دستگاه های اجرايی محلّی از لحاظ ارائة حمايت های اجتماعی كارآمدتر هستند، در معرض 
مخاطرات دستکاری ها برای جلب رأی و نيز طرح های اجتماعی نامنسجم در كّل كشور قرار دارند. 
هر اليه از يک سازمان، طبق اصل اختيار تصميم گيری انفرادی، جايگاه مخصوص به خود را در تأمين 
خدمات مشخص و سازگار به مردم دارد. بی ترديد، يکی از وظايف در اين زمينه، نظارت كردن بر 

فعاليت های اليه های پايين تر است.
فعاليت های پايش فقط با هدف اطمينان از دقِت اقدامات كامل شده توسط اليه های پايين تر اجرا 
نمی شوند، بلکه ماية اطمينان از دقت تصميم گيری ها و اقداماتی هستند كه در اليه های باالتر اتخاذ 
يا سازمان  اجرايی  پايش كه در اليه های مختلف يک دستگاه  فعاليت های  ترتيب،  اين  به  شده اند. 

تکميل شده اند، بايد معطوف به بهبود هماهنگی عمودی، خواه باال به پايين، خواه پايين به باال، باشند.
به كار  سياست گذاری  در سطح  هماهنگی  توصيف  برای  كه  آن هايی  مشابه  گزارش های سريع، 
می روند، می توانند برای گزارش كردن از يک اليه به الية باالتر به كار روند. كاربرد گزارش های 
سريع و مشابه، در همة گزارش دهی ها و فرايندهای اشتراک گذاری اطالعات، سه اثر جانبی سازنده 

دارد:
1. قيود يکسانی را برای همة ذی مدخالن برقرار كرده، به اين ترتيب به پذيرش اين قيود كمک 

می كند؛
2. درک متقابل را بهبود می دهد؛ زيرا قالب مورد استفاده در همة اليه ها، شناخته شده است؛

3. كار تکميل شده در هر اليه را از لحاظ كنار هم  چيدِن اطالعاِت اليه های پايين تر و گزارش دهی 
به اليه های باالتر تسهيل می كند.

بايد هر دو دستة اطالعات كيفی و كّمی را در بر گرفته و  قالب گزارش دهی در حالت آرمانی، 
اعداد آن را به سادگی بتوان درک كرد.
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خدمات  ارائۀ  سازوکار  اجرای  طرح  دربارة  گزارش دادن  برای  که  سریع  گزارش  از  مثالی   .14 جعبۀ 
اجتماعی به کار می رود.

برای پیگیری طرح اجرای سازوکار ارائة خدمات اجتماعی در کامبوج، یک گزارش هفتگی سریع توسط الیة اجرایی 
پایینی در طرح )ردۀ محلّی( تهیه می شود. این گزارش ها به اشتراک و بحث گذاشته شده، با موفقیت توسط هر 
الیه از دستگاه اجرایی به اشتراک گذاشته می شوند تا به ردۀ ملّی برسند. سپس هر الیه از دستگاه اجرایی، از همین 
قالب مشترک استفاده کرده و تعداد محدودی از این گزارش های مشترک را دریافت می کند. گردش گزارش ها با 
سؤاالت و اطالعات کاماًل مشخصی آغاز می شود که به شکل تصاعدی در هر رده از دستگاه اجرایی، تغییر شکل 

پیدا می کنند تا اطالعات صحیح به فرد مورد نظر برسد.
در این گزارش، از تلفیقی از داده های کّمی، در قالب یک نمودار استفاده می شود که پیشرفت های حقیقی در طرح 
اجرایی را با هم ترکیب می کند. همچنین، از داده های کیفی برای تهیة اطالعات اصلی دربارۀ اجرای طرح و نیز 

آمادگی برای مراحل بعدی استفاده می شود.

1. Global Extension of Social Security (GESS)

اقداماتی که باید هفته بعد تکمیل شوند

ابزار  جعبه  کارآموزی،  مطالب  ترجمه:   -1
مدیریتی، تحقیق طراحی و راهنمای عملیاتی

تامین  جهانی  گسترش  برنامه  روزآمدسازی   -2
اجتماعی1

3- سازمان دهی مالقات ها با کمک دهندگان بالقوه 
مالی )بر اساس همکاری های ویژه با اتحادیه اروپا(

4- نشست هیئت تدارکاتی
5- امضای تفاهم نامه بین شورای توسعه و سازمان 

بین المللی کار
6- نشست بین کارآموزان )سازمان بین المللی کار 
و شورای توسعه(، کمیته ملی توسعه دموکراتیک 

درباره ابزارهای کارآموزی

مخاطرات و هشدارها / تصمیم های الزم

گروه مجری طرح باید در رده استانی رسمیت 
مارس  هفته  در سومین  را  کارآموزی ها  تا  یابد 

سازمان دهی کند.
شورای توسعه کشاورزی و روستایی یک دستیار 
ارائه خدمات اجتماعی در رده ملی را  سازوکار 
پیشنهاد کرد تا از عملیات کلی شورای توسعه 
تا   250 بین  انگیزشی  )کمک  کند  پشتیبانی 

300 دالر آمریکا(
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4. 3. 3. ظرفیت سازی درون دستگاه های اجرایی و عامالن محّلی

برای آن كه اجرای كف های حمايت اجتماعی هماهنگ ممکن شود، بسيار مهم است كه ظرفيت ها 
در هر اليه از دستگاه اجرايی ناحيه ای، متناسب با وظايف و مسئوليت های آن دستگاه ها، در عمل، 
وجود داشته باشد. هيچ يک از تالش های هماهنگ سازی را نمی توان موفّق دانست؛ مگر ذی مدخالنی 
كه در طرح شركت می كنند، از ظرفيت كامل كردِن وظايف خود برخوردار بوده و به اهميت فعاليت 

با ُشركای هماهنگ شده واقف باشند.
به  بهتر،  تحويل خدمات  يعنی  نهايی،  با هدف  بهتر  هماهنگی  به  منجر  اگر ظرفيت های كامل تر 
نيز برای كارآمد شدن ظرفيت سازی در دستگاه های اجرايی ناحيه ای و ساير  مردم شود، هماهنگی 
ذی مدخالنی كه برای اجرای كف های حمايت اجتماعی در مقياس محلّی كار می كنند، ضروری 
و  كارآموزی  فعاليت های  فراهم كنندگاِن  همة  بين  بايد  ظرفيت ها  بهبود  برنامة  به ويژه،  است. 
ظرفيت سازی هماهنگ شود. دستگاه اجرايی محلّی معموالً به فقدان منابع مالی دچار است. بنابراين 
منابع  كاهش  به معنای  باشد،  مشغول  نيز  كارآموزی  فعاليت های  به  محلّی  مسئوالن  از  يکی  هر گاه 

موجود برای خدمت رسانی به مردم است.

3.4. بهبود هماهنگی عملیاتی

نقاط ورود نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد:
1. تقويت برقراری پايگاه داده های مشترک برای شناسايی ذی نفعان؛

2. پشتيبانی از اجرای رويکردهای مشترک هدفمندی؛
3. ايجاد سازوكارهای آسان ارائة خدمات بر اساس دفاتر پيشخوان مشترک؛

4. تقويت نظام های اطالعات و اتصال آن ها به يکديگر.

1. 4. 3. تقویت برقراری پایگاه داده های مشترک برای شناسایی ذی نفعان

بسياری از كشورهای آسيا  اقيانوسيه، در زمينة ثبت و شناسايی مدنی نظام های ناقصی دارند. با اين 
از  برنامه های حمايت اجتماعی، شناسايی ذی نفعان و حصول اطمينان  برای  حال، نظام های مذكور 
دسترسی به حقوق مشخص شده و نيز تحقق يک نظام كارآمد ارائة خدمات، حياتی هستند. ضعف 
ابزارهای شناسايی ممکن است به محروم شدن برخی افراد منجر شود؛ زيرا گاهی هنگام ثبت نام در 
برنامه ها، افراد واجد شرايط را با موانعی روبه رو می كند. همچنين ممکن است ذی نفعان دريابند كه 
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فرايند شناساندن خود در هر دفعه از تعامل با آن نظام ها، بسيار دشوار و پُرهزينه است. كودكان، و 
ساير گروه هايی كه فاقد برگه های شناسايی قانونی هستند )مهاجران، مردم بومی و زنان(، بيش از 

ديگران آسيب پذير هستند.
مديريت پايگاه داده های ذی نفعان به شکل مشترک، نتيجة تالش های هماهنگی و نيز ابزار دقيقی 
برای تقويت همکاری هاست. ذی مدخالن مختلف كه ابزار مشتركی برای شناسايی ذی نفعان خود 

دارند، چاره ای جز همکاری نخواهند داشت.
نظام  بر  ديگری  مفيد  آثار  هماهنگ سازی،  تالش  عالوه بر  مشترک  دادۀ  پايگاه های  برقراری 

حمايت اجتماعی می گذارد:
1. طرح های مختلف را ملزم به اشتراک گذاری اطالعات ذی نفعان خود و سپس، بهبود شفافيت 

كّل نظام اطالعات می كند؛
2. پايش بهتر در زمينة كاربرد حمايت اجتماعی و نيز اجتناب از دوباره كاری را ممکن ساخته، 

در عين حال ماية اطمينان از وجود معيارهای گزينش سازگارتر و عادالنه تر می شود؛ 
3. شناسايی جمعيِت پوشش نيافته را ممکن كرده، به اين ترتيب تدوين سياست های فراگيرتر يا 

برقراری طرح های همگانی را ميسر می كند؛
برای  نظام شناسايی واحد  از طريق  به ويژه  را،  به خدمات  تسهيل در دسترسی  بالقوۀ  توان   .4
پايگاه داده های  به  امتياز دسترسی  از  ارائه دهندگان خدمات كه  يعنی  ايجاد می كند؛  ذی نفعان، 

واحد برخوردارند، كّل شرح حاِل استحقاق يک فرد را می دانند؛
5. از توان بالقوۀ ايجاد پيوندهايی بين برنامه های مختلف دربارۀ امکان جابه جايِی استحقاق مزايا 

برخوردار است.
البته به رغم اين مزايا، الزم است هنگام ساخت اين پايگاه های دادۀ مشترک، حريم خصوصی مردم 
)دسترسی به داده ها و امنيت در ذخيره سازی آن ها( را در نظر گرفته و كاربرد آن پايگاه های داده را 

به دقت مشخص كنيم تا از هرگونه سوء استفاده )مثاًل شناسايی مهاجران( جلوگيری شود.
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جعبۀ 15. دفتر امنیت سالمت مّلی در تایلند

طرح پوشش  فراگیر1 که در سال 2000 به اجرا در آمد، همة شهروندانی را که تحت پوشش سایر طرح های حمایت 
پوشِش طرح های  کنار گذاشتن ذی نفعان تحت  با  نیستند، شامل می شود. شناسایی ذی نفعان  )درمان(  سالمت 

دیگر، از پایگاه داده های کّل جمعیت، انجام می شود.
ثبت نام مشترک که توسط دفتر امنیت سالمت ملّی2 انجام می شود، با بهره مندی از پایگاه داده های جمعیت وزارت 
انجام شده است که هر شهروند در آن از یک شمارۀ شناسایی واحد برخوردار است. فرایندهای ویژه ای  کشور 
به کار گرفته شده است تا شهرونداِن فاقد شماره در پایگاه داده های وزارت کشور )مهاجران( نیز از شمارۀ شناسایی 
ارائه دهندگان  توسط  فراگیر،  پوشش  طرح  ذی نفعان  شناسایی  عالوه بر  ملّی،  شناسایی  شمارۀ  شوند.  برخوردار 

خدمات نیز برای ردگیری خدمات ارائه شده )مطالبات( و ایجاد سابقة درمانی مشترک، به کار می رود.
از تجربة تایوان در گذار به پوشش سالمت فراگیر می توان دریافت که اگر پایگاه داده های مشترک ملّی وجود 
نداشته باشد، به ویژه وقتی کشوری نتواند اصالحات خود را با یک طرح واحد اجرا کند، آن اصالحات غیرممکن یا 
نامطلوب خواهند بود. شمارۀ شناسایی ملّی واحد، می تواند برای اشتراک گذاری اطالعات عضویت مفید باشد؛ ولی 

در عین حال، به عنوان مرجع در مبادالت درمانی و مالی نیز سودمند است.
ثبت نام اعضا و جابه جایی بین سه طرح بیمة درمان فراگیر موجود، متکی به توفیق و پوشش گستردۀ سامانه های 
ثبت مدنی ملّی است. البته الزم است سامانه های جانبی نیز تأسیس شوند تا از تحت پوشش قرار گرفتِن کسانی 
که توسط وزارت کشور ثبت نام نشده اند )عمدتاً کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی( اطمینان حاصل شده و امور، 

مطابق با استانداردهای بین المللی پیش رود.
در نهایت، کّل مجموعه به توانایی دفتر امنیت سالمت ملّی در جمع آوری و گرد هم چیدن اطالعات بستگی دارد 
که بدوِن اعتماد بین ذی مدخالن مختلف و بدوِن چارچوب حقوقی شفاف برای سازمان دهی این همکاری، ممکن 

نخواهد شد.

پویایی وضعیت بیمۀ سالمت در تایلند

سه طرح اصلی

1. طرح تأمین اجتماعی )با ورود دائمی نوزادان و خروج افراد متوّفی(

2. طرح پوشش فراگیر

3. طرح مزایای درمانی کارکنان دولت

تعامل بین 1 و 2
کار در بخش رسمی )ورود از 2 به 1(	•
خروج از شغل، اخراج، بازنشستگی )ورود از 1 به 2(	•

تعامل بین 2 و3
• خروج از شغل، اخراج، بازنشستگی )ورود از 2 به 3(	
• استخدام شدن در دولت )ورود از 3 به 2(	

تعامل دائمیتعامل بین 1 و 3

1. Universal Coverage Scheme (UCS)
2. National Health Security Office (NHSO)
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2. 4. 3. پشتیبانی از اجرای رویکردهای مشترک هدفمندی

برنامه های مساعدت اجتماعی كه فقرا و افراد آسيب پذير را هدف می گيرند، در اين منطقه قدمت 
بسياری  در  برنامه  هر  است.  آورده  پديد  به شيوۀ خاص خود  را  آن ها  هر كشوری  و  داشته  فراوان 
انتخاب ذی نفعان شده  ابزارها و فرايندهای ويژه برای جمع آوری داده ها و  از موارد موجب ايجاد 
در يک  موارد حتی  برخی  در  داشته شده،  نگه  يکديگر  از  اطالعات، جدا  ثبت  سامانه های  است. 
وزارتخانه يا مؤسسه نيز چنين هستند. به اين ترتيب، چشم انداز حمايت اجتماعی، پراكنده و ناسازگار 
بوده، موجب امداد ناقص و خطاهای شمول يا طرِد بی شمار می شود كه تا حدی نتيجة تقلب است. 
فراوانی پايگاه های دادۀ كوچک و فقدان ابزارهای مشترک هدفمندی نيز كه كل جمعيت فقير را 
پوشش دهد، منجر به فقدان اطالعات مربوط به اين جمعيت ها شده و به اين ترتيب آن افراد به چشم 

سياست گذاران نيامده اند.
يکی از راهکارهای برطرف كردن اين مشکل، ساختن ابزارهای مشترک هدفمندی و هدف گيری 
فقر  ايجاد  عوامل  مورد  در  ذی مدخالن  كّل  همسوسازی  شامل  كار  اين  است.  فقير  جمعيت های 
در  است.  آسيب پذير  افراد  و  فقرا  دربارۀ  مشترک  داده های  پايگاه  ساخت  نيز  و  آسيب پذيری  و 
كشورهايی كه پايگاه داده های شناسايی آن ها منحصربه فرد يا مشترک است، اين دو مؤلفه دقيقاً با 

يکديگر پيوند می خورند.
را  سياست گذاران  و  آسيب پذير، حکومت ها  و  فقير  افراد  داده های  كنار هم چيدن  و  جمع آوری 
اين كار  قادر می كند.  مناسب و  هماهنگ شده  برنامه های  تهية  و  اين جمعيت ها  با  بهتر  به آشنايی 
برای  منابع مشترک  از  برنامه های حمايتی )كاربرد كارآمدتر  افزايش كمک رسانِی  به  عالوه بر اين، 
معيارهای گزينش،  در  برقرار كردن شفافيت  به علّت  و  منجر شده  متنوع تر(  پوشش دادن حوزه های 
باعث تخفيف مخاطراِت مربوط به دستکاری داده ها، تقلب و توجه به مراجعاِن ويژه می شود. اين 
روش همچنين ذی نفعان را قادر می كند كه به دقت بتوانند استحاق خود برای برنامه های مختلف را 

دريافته و به آسانی به مطالبة مزايای مرتبط بپردازند.
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جعبۀ 16. برنامۀ شناسایی فقرا1 در کامبوج

کامبوج در چند سال اخیر به تهیة برنامة شناسایی فقرا پرداخته است که برنامه های مختلِف حمایت اجتماعی، 
امور  ادارۀ  و  است  برنامه ریزی  وزارت  با  برنامه  این  مدیریت  می کنند.  استفاده  ذی نفعان  شناسایی  برای  آن  از 
اجرایی محلّی در وزارت کشور نیز به آن وزارتخانه کمک می کند. این برنامه با منابع مالی جمهوری فدرال آلمان، 
اتحادیة اروپایی، وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا، یونیسف و حکومت سلطنتی کامبوج، اجرا شده و از کمک 
انجمن آلمانی برای همکاری بین المللی2 برخوردار است. هدف کلی برنامة شناسایی فقرا، الزام رسمِی رویه های 

استاندارد شده برای شناسایی خانوارهای فقیر و اجرای آن ها در سراسر کشور است.
برنامه ریزی و تأمین خدمات توسعه با رویکرد معطوف به فقر در کامبوج نتوانسته با تأکید کافی بر کمک هدفمند 
به مردم فقیر همراه باشد. در مواردی که هدف گیری فقرا به اجرا در آمده، مؤسسات مختلفی شکل گرفته و رویه ها 
و معیارهای خود را برای شناسایی فقرا به کار گرفته اند. به این ترتیب، نتایج کار با یکدیگر مقایسه پذیر نبوده و با 

سایر سازمان ها و نهادها به اشتراک گذاشته نشده اند.
در  خانوارها  آن  فقر  میزان  و  هستند  فقیر  خانوارها  کدام  که  کند  تعیین  است  صدد  در  فقرا  شناسایی  برنامة 
نواحی روستایی چقدر است. هدف از شناسایی خانوارهای فقیر، تأمین بی واسطة خدمات و کمک های توسعه ای 
سالمت،  صندوق  کمک های  طریق  از  ارزان  یا  رایگان  پزشکی  خدمات  شامل  کمک هایی  چنان  آن هاست.  به 
تخصیص  و کشاورزی،  روستایی  توسعة  فقیر، خدمات  دانش آموزان  به  مالی  و کمک  تحصیلی  کمک هزینه های 
برای  می تواند  همچنین  شناسایی  برنامة  داده های  است.  غیره  و  فقرا  به  جمعی  بهره برداری  حق  با  زمین هایی 
محاسبة میزان فقر نسبی روستاها، محالت، بخش ها و استان ها به کار رود. ارائه دهندگان خدمات می توانند از این 
داده ها برای هدف گیری روستاها و محالت فقیر، و نیز خانوارهای فقیر در آن نواحی، استفاده کنند. یک پایگاه 
داده ها از خانوارهای فقیر ساخته شده است تا از اجرای برنامة شناسایی توسط ارائه دهندگان خدمات، پشتیبانی 
شود. این پایگاه داده ها به گونه ای طراحی شده است که ورود داده ها را بتوان در مکان های مختلف انجام داد و در 

مقیاس ملّی، یک کاسه کرد.
برنامه، بخش تفکیک ناشدنی از »راهبرد حمایت اجتماعی ملّی« برای فقرا و افراد آسیب پذیر در بازۀ 2011 تا 
افراد  از فقرا و  افتاد. راهبرد حمایت اجتماعی ملّی  2015 است که در دسامبر 2011 توسط نخست وزیر به راه 
آسیب پذیر3 ادعا می کند که حکومت سلطنتی کامبوج می خواهد برنامة شناسایی فقرا را به روش اصلی هدفمندی 
در همة طرح های حمایت اجتماعی تبدیل کرده، در عین حال کاربرد روش های مکمل را در صورتی که موجه 

باشند، مجاز بداند.
Source: GIZ; UNICEF; CARD, Combodia

1. ID Poor
2. GIZ
3. NSPS-PV
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3. 4. 3. ایجاد سازوكارهای سادۀ ارائۀ خدمات مبتنی بر دفاتر پیش خواِن مشترک

آن ها  در  كه  است  مکان هايی  ايجاد  همکاری ها،  تقويت  برای  كارآمد،  ولی  ساده،  بسيار  شيوه ای 
خدمات مختلف معرفی شده و به مردم ارائه شوند. اين سازوكار ارائه، عالوه بر آن كه دسترسی به 
خدمات را برای مردم تسهيل می كند، به واسطة درک بهتر از فعاليت ها و وظايف يکديگر، مبنايی 

برای همکاری نيز می شود.
ايستگاه های تک باجه ای را می توان يکی از مؤلفه های تسهيل كننده در مفهوم خدمات تک پنجره ای 
دانست كه در بخش 1.3 به آن اشاره شد. آن ايستگاه ها لزوماً به حمايت اجتماعی و خدمات اشتغال 
و  اجتماعی  حمايت  شامل  عمومی،  به خدمات  دسترسی  ارتقای  در  به شدت  ولی  نيستند؛  متمركز 
اشتغال زايی، نقش دارند. اين تسهيالت همچنين می توانند مانع از انگ زدن به فقرا شوند؛ زيرا به همان 
دفتری مراجعه می شود كه كاركردهای متعدد ديگری غير از كمک اجتماعی را نيز انجام می دهد. 
اين ايستگاه ها، بسيار با حمايت اجتماعی مناسبت دارند؛ زيرا معموالً حوزه های بسيار متفرقی هستند 
ترتيب،  اين  به  و  مزايای مختلف هستند  ارائة  و  كه ذی مدخالن مختلف در آن ها مسئول مديريت 

آشنايی با آن حوزه ها برای ذی نفعان بسيار دشوار است.
ارائة چندين خدمت در يک محل، از لحاظ ادارۀ حمايت اجتماعی و برنامه های اشتغال زايی، به 
افزايش شفافيت و كارآيی می انجامد؛ زيرا به علّت اشتراک مکانی، نوعی خودگردانی طبيعی پديد 
می آيد. يعنی احتمال عمل كردن كاركنان طبق رويه های رسمی، زياد می شود. عالوه بر اين، دستگاه 
اجرايی محلّی در برخی مکان ها توانسته است ظرفيت های كاركنان را ارتقا دهد و يک سامانة پشتيبان 
را برقرار كند كه كاركنان بتوانند در آن سامانه، جانشين يکديگر شده و خدمات اساسی را به مردم 
ارائه دهند. به ويژه بسيار مهم است كه از تأمين پيوستة خدمات در نواحی دور افتاده، اطمينان حاصل 

شود.
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جعبۀ 17. ایستگاه تک باجه ای1 در مغولستان

مطالعات  مرکز  غیردولتی  سازمان  توسط  آن  اجرای  از  سال    8 از  بیش  که  است  طرحی  تک باجه ای  ایستگاه 
سیاست گذاری امنیت انسانی2 می گذرد و تأمین مالی آن بر عهدۀ همکاری توسعه ای سوئیس3 است. ویژگی اصلی 
ایستگاه تک باجه ای در مغولستان، کنار هم آوردن کارکنان سازمان های مختلف در یک اتاق است. طبق مقررات 
153 در سال 2013 دربارۀ تأسیس ایستگاه تک باجه ای، این ایستگاه ها قرار بوده دارای یک مجموعة اصلی از 

تشکیالت باشند که اتاق طرح  نمایندگی آن ها را بر عهده بگیرد:
• بیمه های اجتماعی	
• رفاه اجتماعی	
• اشتغال زایی	
• مدیریت اراضی	
• ثبت وقایع حیاتی	
• بانک	
• دفتر اسناد رسمی	
• 	...

کارکنان ارشد طرح از انواع سازمان های مختلف هستند: حکومت محلّی، شعبات غیرمتمرکز از دستگاه های مرکزی 
و شرکت های خصوصی. عالوه بر این، خطوط خدمات تکمیلی را می توان مطابق نیازهای محلّی طرح گنجاند )تا 

توسط دستگاه اجرایی محلّی ارزیابی شوند(. طرح در حیطة مسئولیت رئیس دفتر فرماندار قرار می گیرد.
هدف اصلی طرح ایستگاه تک باجه ای، دسترس پذیرتر کردن خدمات عمومی برای شهروندان است. این هدف با 
کاهش وقت و هزینة دسترسی به خدمات )از سفر به دفاتر تا سایر اقدامات( محقق می شود. این طرح عالوه بر 
گرد هم آوردِن همة دفاتر الزم در یک اتاق، چند اقدام نیز در زمینة ساده سازی فرایندهای دسترسی به خدمات 
ارائه  باید برای دریافت خدمت  انجام داده است. برای نمونه، کاهش تعداد تمبرها، صدور گواهی و اسنادی که 
شوند. همچنین، راهنمایی هایی ارائه می شود تا شهروندان بهتر بتوانند با فرایندهای اداری الزم برای دریافت هر 

خدمت، آشنا شوند.
ایستگاه تک باجه ای طراحی شده است تا خدمات فعلی را ارائه کند و برنامه های مخصوص به خود ندارد. هرچند 
ایستگاه های تک باجه ای موجود در  بین  طرح در مقیاس های بخشی و محلی شکل گرفته است، هیچ رابطه ای 
الگو شکل گرفته و خدماتی  قرار است مطابق یک  ایستگاه ها  برقرار نیست. همة  ناحیه ای،  مقیاس های مختلف 

از ادارات مشابه را ارائه کنند. برنامة ایستگاه تک باجه ای در مقیاس ملّی، توسط هیئت دولت مدیریت می شود.

1. One Stop Shop
2. Human Security policy Study Centre NGO (HSPSC)
3. Switzerland Development Cooperation (SDC)
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4. 4. 3. تقویت نظام های اطالعات و ارتباط بین آن ها

ترديدی  اجتماعی  حمايت  طرح های  ساختن  در  اطالعات  فناوری  سامانه های  اهميت  در  هرچند 
وجود ندارد، تالش های اندكی برای ايجاد نگرش جامع به راهبردهای فناوری اطالعات برای بخش 
حمايت اجتماعی انجام شده است. برنامة جامع فناوری اطالعات در زمينة حمايت اجتماعی، تا امروز 
چندان متداول نشده است؛ ولی چنين طرحی بايد مبنای نظام حمايت اجتماعی كارآمد و مؤثر باشد.

نظر گرفت. هر  به مثابة سامانه های مديريت اطالعات در  را می توان  اجتماعی  طرح های حمايت 
گام از يک طرح )شناسايی ذی نفعان، ثبت نام، تأييد اقدامات مشروط در صورتی كه وجود داشته 
باشند، پرداخت و اعتراض(، مستلزم دريافت، ذخيره سازی و تحليل اطالعات است. كاربرد هر سامانة 
اطالعاتی، فقط با هدف تسهيل عمليات، از طريق اتوماسيون، انجام نمی شود؛ بلکه آن سامانه ها در 
از طريق  را  يا شمول(  طرد  )به  تصميم  هر  دارند.  نقش  نيز  ردگيری طرح  امکان  و  شفافيت  بهبود 

اطالعات ذخيره شده در سامانه ها می توان ردگيری و سپس در صورت لزوم تشريح كرد.
سامانه های اطالعاتی عالوه بر گذر از يک طرح واحد به كّل نظام حمايت اجتماعی يک كشور، 
به حمايت  نهادهای مختلفی كه  و  به طرح ها  از دسترسی  اطمينان  بهبود هماهنگی و حصول  برای 
رويکرد  برقراری  برای  هماهنگی  اين  هستند.  ضروری  می پردازند،  اشتغال  خدمات  يا  اجتماعی 
مديريت موردی الزم است. چنين رويکردی با هدف پشتيبانی از مردم و خانواده های آنان در طول 
فقر  از  پايدار  يا خدمات خروج  انتقالی  پرداخت های  بسته های تركيبی  چرخة زندگی، در طراحی 
سيستم  بايد يک  هماهنگی هايی،  ايجاد چنين  برای  می رود.  به كار  فقر(  مختلف  ابعاد  به  )پرداختن 
ملّی مديريت اطالعات )پايگاه داده های ذی نفعان( ساخته شده و بين برنامه های مختلف، به اشتراک 

گذاشته شود.
توسعة طرح جامع فناوری اطالعات عالوه بر اطمينان از اتصال بين سيستم های مختلف و توانايی 
آن ها برای مبادلة اطالعات، هم افزايی های احتمالی را شناسايی و از اتالف منابع مالی در سيستم های 
موازی جلوگيری می كند و می تواند با كمک به طراحی يک راه حل مشترک، به كارايی بسيار بيشتری 
بينجامد. درنهايت، طرح های جامع فناوری اطالعات بايد نحوۀ استفاده از داده های جمع آوری شده را 

با حفظ شأن و حريم خصوصی ذی نفعان روشن كند.
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پیوست

اصولراهنمایمصاحبهبرایارزيابیهماهنگی

تاريخ:
نام مصاحبه شونده:

سازمان:
مقام مصاحبه شونده:

1. مقدمه ای دربارۀ مصاحبه
الف. علّت اجرای مصاحبه ها

ب. هويّت ساير مصاحبه شونده ها
ج. استفاده ای كه از مفاد مصاحبه به عمل می آيد.

2. وضعيت فعلی هماهنگی
الف. آيا می توانيد نام سازوكار اصلی هماهنگی را كه در سطح سياست گذاری برای طراحی 
و اجرای كف حمايت اجتماعی به كار می رود ذكر كرده و دربارۀ آن به اختصار توضيح دهيد؟

1. آيا سازمان شما در اين سازوكارها شركت می كند؟
2. اين سازوكارها را چگونه ارزيابی می كنيد؟

3. مزايا و معايب هريک از اين سازوكارها چيست؟
ب. آيا می توانيد نام سازوكار هماهنگی عمودی را كه برای طراحی و اجرای كف حمايت 
اجتماعی )فرايندهای باال به پايين و پايين به باال( به كار می رود، ذكر كرده و درباره اش به اختصار 

توضيح دهيد؟
1. آيا سازمان شما در اين سازوكارها شركت می كند؟

2. اين سازوكارها را چگونه ارزيابی می كنيد؟
3. مزايا و معايب هريک از اين سازوكارها چيست؟

ج. آيا می توانيد نام سازوكار هماهنگی عملياتی را كه برای طراحی و اجرای كف  حمايت 
اجتماعی به كار می رود ذكر كرده و درباره اش به اختصار توضيح دهيد؟

1. آيا از هرگونه يک كاسه كردن منابع و يا اطالعات در حوزۀ حمايت اجتماعی،  به ويژه 
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در اين زمينه ها آگاه هستيد؟
2. پايگاه مشترک داده ها

3. سازوكار مشترک ارائة خدمات
4. ابزارهای مشترک پايش 

3. دربارۀ بهبود هماهنگی ها:
الف. به نظر شما آيا مناسب است كه ذی مدخالن مختلِف شركت كننده در قلمرو حمايت 

اجتماعی، برحسب موارد زير با يکديگر هماهنگ شوند؟
1. برحسب ضمانت

2. بر حسب ضمانت های متقابل
ب. سه مزيت مورد انتظار سازمان شما از بهبود هماهنگی ها چيست؟

ج. برای بهبود هماهنگی چه می توان كرد؟


