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چکیده:

اینک در سطح جهانی شاهد افزایش عالقه به سیاستهای حمایتت اجتمتاعی بته
طور عام و تورهای ایمنی اجتماعی به طور خاص هستیم .چنین روندی در واقع یک پاسخ
به ماندگاری فقر شدید در بیشتر کشورها و نیاز به واکنش نشان دادن دولتتهتا در قاتا
بحرانهای اقتصادی و نیز افزایش شدید قیمت مواد غتاایی بتودا استت .کشتورهایی کته
موفق به ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی کارآمدترشدااند شاهد ترویج فرصتهای اقتصادی
و نیز ارتقای ظرفیت تولیدی فقرا برای غلاه بر فقر بودااند.
با وجود این واقعیت که هدف توسعه هزارا برای نصف شدن فقر جهانی از ستا  0991تتا
 5102بسیار زودتر تحقق یافته است ،تعداد زیادی از متردم هنتوز در شترایق فقیرانتهای
زندگی می کنند .نکته مهم اینکه برای کشورهای با درآمد متوسطی مثت ایتران و ترکیته،
خق فقر حداکثر تعیین شدا  5دالری بانک جهانی مناسات و موضوعیت خود را از دستت
دادا است و خق فقر باید در سطوح باالتری برای مثا  2دالر تعریف شود .عالوا بتر ایتن
فقر درآمدی به تنهایی برای اندازاگیری فقر کفایتت نمتیکنتد و بایتد ستایر جناتههتای
محرومیت انسانی که در قالب فقر چندبعدی معنا پیدا میکنتد محاستاه و بررستی شتود.
بدین منظور در این گزارش از شاخص توسعه انسانی ) (HDIبرنامه توسعه ستازمان ملت
) (UNDPنیز استفادا شدا است .در این بررسی به کارامدی و اثرگتااری سیاستتهتای
هدفمند تور حمایت اجتماعی در کشور ترکیه برای کاهش فقر پرداخته شدا است .شواهد
و دادا های موجود طی دا تا پانزدا سا گاشته در ترکیه نشان میدهد چگونه این کشور
توانست مسائ مرتاق با نشتی (یعنی شناسایی نادرست گتروا هتدف ،اثتران انگیزشتی و
فساد) یا عدم پوششدهی کام (یعنی ناتوانی در شناسایی بهرامندان بالقوا و رفع موانتع
بهرا مندشدن از برنامه) فقرا را ح کند .بخشی از موفقیت ترکیته بته ابتکتار عمت هتا در
1
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رابطه با افزایش ظرفیت برای درک و پایش فقر بر پایه بهاود داداهای قاب اتکا و اعتمتاد
بود .عالوا بر این گزارش تایین می کند چگونه سیاست حمایت اجتماعی و تورهای ایمنی
اجتمتتاعی متتیتوانتتد نقتتش مهمتتی در ایجتتاد رشتتد فقتترزدا بتتا توجتته بتته ستتازوکارهای
هدفگااریکارامد داشته باشد .توصیههای اصلی گزارش حاضر به شرح زیر استت  )0ایجتاد
ظرفیت نهادی برای طراحی و اجرای بهتر تور حمایت اجتماعی تا هدفگااری دقیقتر شدا
و نشتیها کمتر شود؛  )5شناسایی فقرا ،اجرای سازوکارهای هدفگتااری مناستب کته بته
داداهای با کیفیت پیوند دادا شود؛  )3پایش و ارزیابی اجرای آزمایشی و الگتو گترفتن از
بهترین ها برای کارامدتر کردن مختار مربتوب بته حمایتت اجتمتاعی و تورهتای ایمنتی
اجتماعی و به مشارکت طلایدن مردم محلی برای پاسخگو نگهداشتن دولتها.
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پیشگفتار:

در کشور ترکیته بانتک اطالعتان حمایتتهتای اجتمتاعی در «وزارن ختانوادا و
سیاستتت گتتااری اجتمتتاعی» مستتتقر استتت و ایتتن وزارتخانتته مستتهو یک ارچتتهستتازی
سیاستتهتای حمتایتی در کشتور استت.وزارتخانه متاکور اطالعتان افتراد را بته صتورن
الکترونیکی و برخق هر  52روز یکاار از کلیه سازمانهای دولتی جمع آوری میکند .این
بانک اطالعان همه شهروندان را در اختیار دارد و مانای تعیین استتطاعت خانوارهاستت.
اطالعان هویتی ،نق و انتقا داراییها ،اطالعان تحصیلی ،میزان وامهای گرفتته شتدا از
نظام بانکی ،وضعیت مالیاتی ،وضعیت شغلی ،مستافرنهتای ختارجی ،و همینتین محت
دقیق سکونت فرد در این بانک ثات شدا و بروز میشود .کلیه دستگااهتای اجرایتی کته
اطالعان متورد نیتاز ختود را بته وزارن ختانوادا متیدهنتدمیتواننتد از بانتک اطالعتان
حمایتهای اجتماعی بهرا برداری کنند.
از  67میلیون جمعیت ترکیه که اطالعان همه آنها در این بانک وجود دارد
نزدیک به  52میلیون نفریارانه درمان میگیرند و  05میلیون نفر از انواع حمایتهای
اجتماعی بهرا مندمیشوند .یارانه درمان و سایر خدمان حمایتی به میزان وسع خانوار
بستگی دارد .افراد مستمند به طور کامال رایگان بیمه میشوند و افراد کم درآمد برای
دریافت خدمان درمانی مجاور به پرداخت حق بیمه ماهانه به میزان متفاون میباشند.
استفاداکنندگان از خدمان حمایتی عالوا بر فرمهای بانک داداهای الکترونیکی ،فرمهای
تفصیلی وضعیت اقتصادی خانوار را تکمی میکنند که توسق نهادهای حمایتی مورد
بازدید و راستی آزمایی قرارمیگیرد.
نظام یک ارچه اطالعان امکان یک ارچه سازی اجرای برنامههای حمایتی را به
دولت بخشیدا است .پس از تشکی

وزارن خانوادا و سیاست گااری اجتماعی تمام
3
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 0111موسسه حمایتی ضمن استقال سازمانی خود تحت این وزارتخانه اقدامان خود را
هماهنگ میکنند .گفته میشود این هماهنگی مهمترین عام

موفقیت سیاستهای

حمایتی در ترکیه بودا است.
با توجه به تجربه کشور ترکیه در خصوص نظام هماهنگ سیاستگااری و سامانه
مدیریت اطالعان حمایتهای اجتماعی که محصو همکاری دستگااهای اجرایی است،
به نظر میرسد همکاری میان دستگااهای اجرایی مهمترین گلوگاا و عام تعیینکنندا
ایجاد زیرساختارهای الزم برای سیاستهای موفقیت آمیز رفاا در ایران میباشد.

احمد میدری
معاون رفاه اجتماعی
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-1مورد کاوی کشور ترکیه

ترکیه در طی تقریاا یک دهه گاشته توانست رشد و توستعه اقتصتادی ستریعی
تجربه کند که منجر به افزایش سطح درآمد این کشور شتد .ترکیته یکتی از موفتقتترین
نمونههای توسعه مالحظه میشود چرا که تولید ناخالص داخلی این کشور از  533میلیارد
دالر در سا  5115به  622میلیارد دالر در سا  5103رسید که افتزایش بتیش از سته
برابری است و به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهتان تاتدی شتد (و بته عوتویت گتروا 51
درآمد) .مهمتر اینکه ترکیه از کشوری بتا شتاخص توستعه انستانی متوستق ( )1/760بته
شاخص توسعه انسانی باال ( )1/655رسید.
جدول  -1روندهای شاخص توسعه انسانی ترکیه
امید به

سالهای مورد

میانگین سالهای

درآمد ملی سرانه (دالر

مقدار شاخص

زندگی

انتظار مدرسهرفتن

مدرسهرفتن

 5002برابری قدرت خرید)

توسعه انسانی

0891

55/5

7/4

2/8

5972

1/474

0895

51/0

9/3

4

5593

1/531

0881

53/0

9/9

4/5

7851

1/558

0885

55/0

8/5

4/9

9538

1/589

2111

58/5

01/5

5/5

8575

1/545

2115

72/0

00/7

5/0

00321

1/594

2101

73/7

02/8

5/5

02441

1/705

2100

74

02/8

5/5

03344

1/721

2102

74/2

02/8

5/5

03701

1/722

سال

منبع :برنامه عمران سازمان ملل ()2113
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جدو  0میزان بهاود در نماگرهای اصلی (امید به زندگی در بدو تولد ،میانگین سا های
مدرسه رفتن و درآمد ملی ناخالص سرانه) طی دورا  05ساله از  0921تا  5105را نشان
میدهد .چنین موفقیت اقتصادی پابه پای سرمایهگااری در تورهای ایمنی اجتماعی پیش
رفته است .اما بحران اقتصادی در ترکیه در سا  5110معیشت خانواداهای زیادی را بته
خطر انداخت که یکشاه دارایی و شغ خود را از دست دادند .بیشتر مردم فقیر مستحق
دریافت کمکهای اجتماعی در نظامهای موجود بودند .پرداختهتای نقتدی مشتروب بته
عنوان زیرمجموعهای از پروژا کاهش ریسک اجتماعی 0طی این دورا معرفی شدا بتود تتا
به بسیاری از خانواداهای زیان دیدا کمک کند .این آغاز جابجایی به سمت نظام تورهتای
ایمنی اجتماعی قوی با سازوکارهای مستحکم هدفمندی بود (ادامه را باینید) .کمکهای
اجتماعی به صورن درصدی از تولید ناختالص داخلتی از  1/21درصتد در  5115بته 0/0
درصد در  5105رسید ،و تعداد ک منتفعشوندگان به  7میلیون و  361هزار نفتر رستید.
در حالی که مخار کمک اجتماعی با توجه به استانداردهای اتحادیه اروپا و جهانی پایین
باقی ماند ،افزایش مخار تورهای ایمنتی اجتمتاعی و ستازوکارهای مناستب هدفمنتدی،
اثران مثاتی بر نرخ فقر داشت (نرخ فقر ملی از  56درصد در سا  5115به  02/0درصد
در سا  5119کاهش یافت) .دولت توانسته است فقر مطلتق را (برحستب درآمتد روزانته
 0/52دالر) محو کند .اما پیشرفت نساتا اندکی در کتاهش نتابرابری اتفتاف افتتادا استت
(ضریب جینی ترکیته از  1/55در  5115بته  1/32در  5105کتاهش یافتت) .بته عتالوا
شاخص توسعه انسانی ترکیه ،زیر مقدار میانگین « 1/622برای کشتورهای گتروا توستعه
انسانی باال و زیر مقدار میانگین  1/660برای کشورهای اروپا و آسیای میانه» باقی مانتدا
است (برنامه عمران سازمان مل .)5103 ،

1Social Risk Mitigation Project

7

معاونت رافهاجتماعی
مخار عمومی که صرف حمایت اجتماعی میشود به صتورن درصتدی از تولیتد
ناخالص داخلی رقم  05/2درصتدی استت کته در ستطحی بتاالتر از کشتورهای ستازمان
همکاری اسالمی اما کامال زیر میانگین کشورهای توسعه یافته ( 53درصد) استت (شتک
 .)0با مالحظه اینکه تولید ناخالص داخلی ترکیه رتاه هجدهم جهان را دارد درصد مخار
حمایت اجتماعی پایین بودا و از سا  5115تاکنون تغییری نکردا است.
-2تورهای ایمنی اجتماعی در ترکیه

برنامه های متداول تور ایمنی اجتماعی درترکی ه یارانتههتا ،پرداختتهتای
نقدی و برنامههای هدفمند غیرمشارکتی

5

ارائهدهندگان :حمایت اجتماعی دولتی شام تورهای ایمنی اجتمتاعی .برختی
سازمانهای غیردولتی و آژانسهای کمککنندا
کل مخارج تور ایمنی اجتماعی در بین تمام برنامه ها حدود  0/0درصد تولید
ناخالص داخلی برآورد میشود.

2Targeted Non-Contributory Programs
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شکل  -1مخارج اجتماعی عمومی و خصوصی به درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2119

رویهتتمرفتتته کمتتک اجتمتتاعی یکتتی از عناصتتر راهاتترد حمایتتت اجتمتتاعی در
ترکیتته استتت (از اصتتطالح کمتتک اجتمتتاعی 3بتته جتتای تورهتتای ایمنتتی اجتمتتاعی
استتتفادا متتیشتتود) .ترکیتته شتتیوا ادارا حمایتتت اجتمتتاعی ختتود را از ستتا 5100
تغییر دادا استت تتا هدفمنتدی بهاتود یابتد .تتا پیشتازاین،مخار کمتک اجتمتاعی بته
طتتورکلی ونظتتام تتتامین اجتمتتاعی بتته طورختتاص،در ب تین نهادهتتای گونتتاگون پراکنتتدا
شتتدا بتتود .ایتتن چنتتدپارگی بتته ایتتن معنابودکتته بیکاران،ازکارافتادگتتان،یتیمها،زنتتان
وگترواهتای آستیبپتایرتر اغلتتب مجاتور بته اتکابتته ستایرقالبهتتای حمایتت اجتمتتاعی
ازجملتته حمای تتهتتای اجتمتتاعی غیررستتمی بودنتتد .منتقتتدان متتیگفتندستتازماندهتتی
حمایتت اجتمتاعی دولتت شتام تورهتای ایمنتی اجتمتاعی بتا ایتن خطتر روبترو استت
که نظام عادالنته ای ایجتاد نکنتد چتو ن کته مزایتا بته ستمت فقترا هدفگتااری نشتدا و

3Social Assistance
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خدمان را به آنها تحویت نمتی دهتد .بلکته ایتن نظتام در عتوب برمانتای بختشبنتدی
کتتردن جامعتته و حتتامی و مریتتدپروری استتت و از کستتانی حمایتتت متتیکنتتد کتته از
طریتتق روابتتق گونتتاگون بتتا ستتازمانهتتای سیاستتی و پرنفتتور و خیریتتههتتای موجتتود
توانستهاند امت یازاتی بته دستت آورنتد و کستانی کته چنتین روابطتی ندارنتد مجاتور بته
اتکا بته روابتق خویشتاوندی هستتند .چنتدپارگی در کمتک اجتمتاعی و ارائته ختدمان،
و تکثر تعتداد عتامالن و نهادهتای درگیتر ،تعتداد محتیقهتای تصتمیمگیتری در ستطح
خرد را افزایش داد و مشکالن هماهنگی ،تنظیم و بازرسی ایجاد کرد.
برای ح این مسائ و بهاود سازوکارهای هدفمندی و کاهش نشتیهتای نظتام،
دولت در سا 5100
چارچوب نهادی را تقویت کرد و نظام تور ایمنی جامعتری ایجاد نمود که برختی
از نهادها را در یک ادارا دولتی متشک کرد .مسهولیت تمام کمکهتای اجتمتاعی دولتت
مرکزی در این قالب زیر چتر وزارتخانه جدید خانوادا و سیاستگااری اجتماعی در ژوئن
 5100گرد آمد.
بهاود سازوکارهای هدفمندی و سامانههای اطالعاتی برای تحو عملیان و پایش
اثرگااری .وزارتخانه خانوادا و سیاستگااری اجتماعی یک روششناسی مستحکمتر برای
کاهش نشتی ها و در نظر گرفتن تفاونهای منطقهای و نتابرابری در متد هتای حمایتت
اجتماعی اجرا کردا است .نظام جدید اطالعان کمک اجتماعی منسجم از آزمتون تقریتب
وسع استفادا می کند تتا مزایتا را بتا کتارایی و کارامتدی بیشتتری هدفمنتد کنتد .همته
کمک بگیران از برنامه کمک اجتماعی که دربخشهای عمومی وخصوصی رسمی کار متی
کنند نیزاکنون ملزم به ثات نام درموسسه اشتغا عمومی هستند.
نهادهای کمک اجتماعی و حمایت اجتماعی در نمودار زیر نشان دادا شدا است.
وزارتخانه کار و تامین اجتماعی مسهو سیاست کارگری ،محیقهای اشتغا  ،بازنشستگی
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ربانهم اهی حمایت اجتماعی دولت رتکیه
و تامین اجتماعی است .وزارن توسعه و عمران پروژاهای پشتتیاانی اجتمتاعی را تحویت
میدهد که عمدتا طرحهای «اهدای غیرکاالیی» هدفگااری به ستمت فقیرتترین منتاطق
ترکیه است .شهرداریها کمک اجتماعی به فقرا را عمدتا به شک کاالیی ارائه میدهند.
نمودار  -1تورهای ایمنی اجتماعی در ترکیه

وزارتخانه خانوادا و سیاستگااری اجتمتاعی ،نهتاد اصتلی ارائتهدهنتدا تورهتای
ایمنی اجتماعی برای سالمندان و معلولین و کودکان است و پرداختهای نقدی مشتروب
به خانوارهای فقیر براساس شرکت در مدرسه و سوابق واکسیناسیون ارائه میکند .جدو
 5برنامههای کمک اجتماعی اصلی را نشان میدهد که بیانگر انواع کمک ،هدف و جامعته
هدف است.
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معاونت رافهاجتماعی
جدول -2کمکهای اجتماعی ارائه شده وزارتخانه خانواده و سیاستگذاری اجتماعی
برنامهها

نوع کمک

جمعیت هدف و سازوکار
هدفمندی

اهداف

پرداخت
انتقالی
نقدی :کمک
آموزشی

بچه مدرسه ابتدایی (پسر
 31لیر و دختر  35لیر)-
دبیرستانی (پسر  45لیر
و دختر  55لیر) در ماه

خانوادههای بدون تامین
اجتماعی .روشهای آزمون
تقریب وسع

دسترسی به
تحصیالت

پرداخت
نقدی
مشروط:
کمک
بهداشتی

مراقبت بهداشت اولیه:
دوره حاملگی  31لیر و
برای یک طفل  31لیر،
وضع حمل در بیمارستان
فقط  71لیر

زنان حامله ،بچه صفر تا 5
سال ،روشهای آزمون تقریب
وسع

دسترسی به
خدمات
بهداشتی

کمک
غذایی
(کمک
خانواده)

کمک غذایی پیش از
اعیاد دینی و زمانی که
خانواده نیازمند غذا است

سرپناه
(کمک
خانواده)

کمک نقدی یا کاالیی
برای حفظ و تعمیر خانه
فقرا و آسیبپذیرها:
حداکثر تا  25هزار لیر

مسکن
اجتماعی
(کمک
خانواده)

سوخت
(کمک
خانواده)
زنان
سرپرست
خانوار
(کمک
خانواده)
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مسکن اجتماعی برای
فقیرترین و
آسیبپذیرترین مردم:
مشروط :بازپرداخت 111
لیر  1خوابه و  131لیر
دوخوابه در ماه طی 271
ماه
سوخت (زغالسنگ)
رایگان برای گرم کردن
در زمستان .یک بار یک
سال قبل از زمستان.
حداقل  511کیلوگرم
زغال سنگ تحویل
میشود.
کمک نقدی به زنان
سرپرست خانوار با
ازدواج قانونی بدون
تامین اجتماعی 251 :لیر
در ماه

خانواده با درآمد سرانه زیر
 234لیر یا کمتر از یک سوم
حداقل دستمزد که با
کارتهای شناسایی آزمون
وسع گواهی شده تایید
میشود ،خودهدفمندی
(خوداظهاری)
خانواده با درآمد سرانه زیر
 234لیر یا کمتر از یک سوم
حداقل دستمزد که با
کارتهای شناسایی آزمون
وسع گواهی شده تایید
میشود

تعداد منتفعشوندگان
(کمکبگیران)
در پایان سپتامبر :2113
 887هزار پسر بچه
مدرسهای و  152هزار
دختر بچه مدرسهای و
 138هزار دختر
دبیرستانی
در پایان سپتامبر :2113
 889هزار کودک گروه
سنی صفر تا  5سال
کمک حاملگی درون
کمک سالمت پرداخت
نقدی مشروط 25 :هزار
زن

فرهنگی و
دینی برای
تامین نیازهای
اساسی
منتفعشوندگان

برای سال :2112
 553هزار خانوار

انسجام
اجتماعی

برای سال :2112
 11هزار خانواده

خانواده با درآمد سرانه زیر
 234لیر یا کمتر از یک سوم
حداقل دستمزد که با
کارتهای شناسایی آزمون
وسع گواهیشده تایید
میشود

انسجام
اجتماعی

برای سال :2112
 15هزار خانوار

خانواده با درآمد سرانه زیر
 234لیر یا کمتر از یک سوم
حداقل دستمزد که با
کارتهای شناسایی آزمون
وسع گواهیشده تایید
میشود

کاهش قبض
سوخت برای
فقرا و
آسیبپذیرها

برای سال :2112
 1111هزار خانواده

زنان سرپرست خانوار با کارت
شناسایی آزمون وسع گواهی
میشود

انسجام
اجتماعی

در پایان سپتامبر :2113
 218هزار زن

ربانهم اهی حمایت اجتماعی دولت رتکیه
اهداف

خانوادههای پرسنل ارتش که
فاقد تامین اجتماعی هستند
و هدفگذاری طبقهبندیشده
فقرا

تعداد منتفعشوندگان
(کمکبگیران)

انسجام
اجتماعی

در پایان اکتبر :2113
 51هزار خانواده

خانوادههای فقیر و
دانشآموزان نیازمند :کارت
شناسایی آزمون تقریب وسع

دسترسی به
تحصیالت

در سال :2112
 371هزار دانشآموز

کودکان فقیر

دسترسی به
تحصیالت

در سال :2112
 123هزار دانش آموز

کتاب مدرسه رایگان

برای همه کودکان

پول نقد برای کمک به
حمل و نقل ،مسکن ،و
غذا به بچه مدرسههایی
که در مدرسه ابتدایی و
دبیرستان شرکت
میکنند

دسترسی به
تحصیالت

در سال :2112
 15میلیون دانشآموز

خانوادههای فقیر و
آسیبپذیر
هدفمندی جغرافیایی

دسترسی به
تحصیالت

در سال :2112
 14هزار دانشآموز

پول نقد به اتوبوس
کودکان کمتوان به
مدرسه :پرداخت ساالنه

شخص ناتوان ،کارت
شناسایی ،آزمون وسع تایید
میکند

دسترسی به
تحصیالت برای
گروههای
آسیبپذیر

در سال :2112
 41هزار دانش آموز

دانشجویان نیازمند در
تحصیالت عالیه

دسترسی به
آموزش عالی

بین  2119تا اکتبر 2113
 147خوابگاه

دانشجویان نیازمند در
تحصیالت عالیه

دسترسی به
آموزش عالی

بین  2119تا اکتبر 2113
 147خوابگاه

دانشجویان نیازمند در
تحصیالت عالیه

دسترسی به
آموزش عالی

بین  2119تا اکتبر 2113
 147خوابگاه

دانشجویان نیازمند در
تحصیالت عالیه

دسترسی به
آموزش عالی

بین  2119تا اکتبر 2113
 147خوابگاه

دانشجویان نیازمند در
تحصیالت عالیه

دسترسی به
آموزش عالی

بین  2119تا اکتبر 2113
 147خوابگاه

برنامهها

نوع کمک

پرسنل
ارتش
(کمک
خانواده)

کمک نقدی به خانواده
های سربازان طی خدمت
نظامی 25 :لیر در ماه

کمک
تحصیلی

کمک
تحصیلی
کمک
تحصیلی
کمک
تحصیلی

کمک
تحصیلی
ساختن
خوابگاه
ساختن
خوابگاه
ساختن
خوابگاه
ساختن
خوابگاه
ساختن
خوابگاه

کمک مواد آموزشی و
نیازهای آموزشی اساسی:
دو بار در سال در آغاز هر
ترم تحصیلی
نهار برای بچه
مدرسهاییهای که مجبور
به آمدن به مدرسه با
اتوبوس هستند -نهار هر
روز در هر ترم داده
میشود

ظرفیت  111تا  311نفر در
خوابگاه که برای
تحصیالت عالیه ساخته
شده است
ظرفیت  111تا  311نفر در
خوابگاه که برای
تحصیالت عالیه ساخته
شده است
ظرفیت  111تا  311نفر در
خوابگاه که برای
تحصیالت عالیه ساخته
شده است
ظرفیت  111تا  311نفر در
خوابگاه که برای
تحصیالت عالیه ساخته
شده است
ظرفیت  111تا  311نفر در
خوابگاه که برای
تحصیالت عالیه ساخته
شده است

جمعیت هدف و سازوکار
هدفمندی
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معاونت رافهاجتماعی
برنامهها

نوع کمک

کمک
سالمت

وسیله نقلیه برای
معلوالن

کمک
سالمت

کمک برای
اهداف ویژه
کمک در
زمان بحران
و شرایط
اضطراری
کمکهای
اجرا شده
براساس
قانون شماره
2122
انجامشده
براساس
قانون شماره
2122

انجامشده
براساس
قانون شماره
2122
انجامشده
بر اساس
قانون شماره
2122

14

پروژه فرزند لوله
آزمایشگاهی
سن  23تا 39
کاهش گروههای
کمدرآمد به کمتر از یک
سوم حداقل دستمزد
درمان لوله آزمایشگاهی
برای  2511خانواده
امتیاز
غذای گرم
ارائه غذای گرم به کل
خانواده
کاهش بالیای طبیعی
کمک نقدی و کاالیی
مقرری برای سالمندان
باالی  11سال که پیر و
ضعیف هستند و رها
شدهاند،
 131لیر در ماه
مقرری برای معلولین با
درآمد کمتر از 243343
لیر سرانه در خانواده-
برای معلولیت بین  41تا
 19درصد  211324لیر و
برای معلولیت  71درصد
و باالتر  391381لیر در
ماه دریافت میکنند
مقرری برای بستگان
افراد معلول که درآمد
کمتر از  243343لیر در
ماه دارند :آنها ماهانه
 211324لیر دریافت
میکنند
پرداخت به بیماران
تنفسی سیلیکوزیس

اهداف

کارت شناسایی شخص
معلول ،گزارش پزشکی،
آزمون تقریب وسع

تعداد منتفعشوندگان
(کمکبگیران)

جمعیت هدف و سازوکار
هدفمندی

انسجام
اجتماعی

در سال :2112
 11شخص معلول

زنان و خانوادههای با
مشکالت مالی
کارت شناسایی
گزارش پزشکی
شهروندان فقیر بدون تامین
اجتماعی
کارت شناسایی
آزمون تقریب وسع

دسترسی به
سالمت

 9میلیون نفر

مقابله با
افزایش قیمت
مواد غذایی

در سال :2112
 119نفر

مقابله با بحران
و بالیای
طبیعی

در پایان سال :2113
 511هزار نفر

افراد آسیبپذیر :سالمندان،
معلوالن ،بیکاران
دستهبندیشده
مردمی که تحت تاثیر بالیای
طبیعی مثل زلزله ،سیل ،آتش
سوزی و غیره قراری
میگیرند
کارت شناسایی
سالمندان باالی  15سال
کارت شناسایی
آزمون تقریب وسع

انسجام
اجتماعی

در پایان سپتامبر :2113
 515هزار نفر

افراد معلول
کارت شناسایی
آزمون وسع گواهی شده

انسجام
اجتماعی

در پایان سپتامبر :2113
 11هزار نفر

بستگان فرد معلول
آزمون وسع گواهی شده

انسجام
اجتماعی

در پایان سپتامبر :2113
 398هزار نفر

بیماران سیلیکوزیس؛ کارت
شناسایی
گزارش پزشکی
آزمون وسع گواهی شده

دسترسی به
سالمت

در سال :2112
 192نفر

ربانهم اهی حمایت اجتماعی دولت رتکیه

برنامهها

مقرری مراقبت
در منزل

پشتیبانی از
پروژه

پشتیبانی از
پروژه

پشتیبانی از
پروژه

نوع کمک
مقرری برای
اشخاص با معلولیت
شدید و درآمد
کمتر از  481لیر
سرانه ،پرداخت
ماهانه  731لیر
فعالیتهای
درآمدزای تا 15
هزار لیر برای یک
پروژه؛ حداکثر 51
هزار لیر برای پروژه
های گوسفندداری
و  151هزار لیر برای
گاوداری برای پروژه
های گروهی
پروژه های آموزشی
استخدام پذیر؛
مواد قابل مصرف و
پول توجیبی برای
شرکت در دوره
پروژه خدمات
اجتماعیکاهش
ریسک انزوای
اجتماعی برای گروه
های محروم ارائه
خدمات اجتماعی
کم هزینه

تعداد منتفعشوندگان
(کمکبگیران)

جمعیت هدف و
سازوکار هدفمندی

اهداف

مراقبت از اشخاص نیازمند
و شخص معلولیت شدید؛
کارت شناسایی
گزارش پزشکی

دسترسی به
سالمت

کارآفرینی اجتماعی برای
خانواده های فقیر تا کسب
و کار ایجاد کنند و کسب و
کار خویش را پایدار نگه
دارند
کارت شناسایی

کارآفرینی
اجتماعی

بین  2113تا ژوئن :2113
 11هزار خانواده

زنان فقیر؛ بیکاران و
جوانان؛ کارت شناسایی
گروه بندی شده

کارآموزی

بین  2113تا ژوئن :2113
 1711خانواده

زنان ،سالمندان و بچه های
معلول گروه بندی شده

شمولیت و
انسجام اجتماعی

بین  2113تا ژوئن :2113
 1711خانواده

بین  2113تا ژوئن :2113
 89هزار خانواده
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-3سازوکار هدفمندی

جدو باال برنامه های تور ایمنی اجتماعی ،پوشش دهی و سازکار هدفمندی آنهتا
در ترکیه را تشریح کرد .وزارن خانوادا و سیاستگااری اجتماعی در پنج حوزا زیر کمک
ارائه میکند
 مزایای خانوادا و کودکان
 مزایای سالمندان و از کارافتادگان
 بیمه سالمت غیرمشارکتی
 پرداختهای کاالیی به خانواداها
 کمک برای اهداف خاص
روشهتای مختلتتف هدفمنتتدی شتتام هدفمنتتدی جغرافیتتایی (وزارن توستتعه و
عمران) ،آزمون وسع و خودهدفمندی یا خوداظهاری (شهرداریها) ،آزمون تقریتب وستع
(پرداخت مشروب نقدی) ،آزمون وسع گواهی شدا و هدفمندی طاقه بندی شتدا (وزارن
خانوادا و سیاستگااری اجتماعی) وجود دارد .برنامه های کمتک اجتمتاعی هدفمنتد بته
فقیرترین شش درصد جمعیت در ترکیه خدمان ارائه میدهد .دو تا از برنامههای پرداخت
نقدی مشروب هدفمند برای تحصی و سالمت از خانواداهایی پشتیاانی میکند که توان
مالی الزم برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه را ندارند و به خانواداهایی کمک میکند
که به طور مرتب فرزندان و زنان باردار را به درمانگاا میفرستند .برنامته پرداختت نقتدی
مشروب برای تحصی و سالمت در سا  5113شروع شد و  0/0میلیون منتفعشوندا را از
طریق آزمون تقریب وسع بر اساس داداها از پیمایش هزینه و درآمتد ختانوار هدفگتااری
کرد .این برنامه از آن زمان تاکنون ادامه یافته است .در سا  ،5103از  226هزار پسربیه
مدرسهای 226 ،هزار دختر بیه مدرسه ای 025 ،هزار پسر دبیرستانی و  032هزار دختر
دبیرستانی حمایت شد تا ادامه تحصی دهند .در سا  ،5103تعداد  291هزار بیته زیتر
11
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پنج سا (صفر تا  2سا ) و  57هزار زن باردار از دسترسی به خدمان بهداشتی بهرامنتد
شدند.
در سا  ،5100رویکرد به هدفگااری فقرا بازنگری شد تا تغییر میزان و با رفتتار
فقتتر را متتنعکس نمایتتد .یتتک نظتتام ملتتی متمرکزشتتدا جدیتتد توستتق وزارن ختتانوادا و
سیاست های اجتماعی توسعه یافت که هدف از آن شناسایی فقرا با دقت بیشتر بتود .ایتن
امر مستلزم استفادا از یتک بانتک اطالعتاتی یارانتهای پیییتدا بتود .ایتن ستامانه بترای
هدفگااری و شناسایی منتفعشوندگان از برنامتههتای مختلتف تتور ایمنتی اجتمتاعی در
جدو باال استفادا شد .این سامانه پایگاا اطالعاتی  05وزارتخانه را به هم پیوند میدهتد
تا اطالعتان گونتاگون دربتارا وضتعیت اجتمتاعی و متالی درخواستتکننتدگان کمتک را
جمعآوری کردا و سوابق نهادی را کنتر کند تا پورن فوی منتفعشوندگان ایجتاد شتود
که می تواند برای هر کدام از برنامه های جدو باال استفادا شود .برای مثا جایگاا شغلی
و درآمدی فرد از سازمان تامین اجتماعی ،مالکیت و اجارا زمین از وزارن کشاورزی و غیر
آن .یک شرب دریافت مزایا اینست که دریافتکنندگانی که قادر به کار کردن هستند بته
صورن اجااری در موسسه اشتغا عمومی ترکیه ثاتنام شوند.
گرواهای هدفگااریشدا برای کمک بیمه سالمت شام زنان ،خانوادا های دچار
مشکالن مالی ،و فقرای بدون تتامین اجتمتاعی هستتند .ایتن بزرگتترین برنامته استت و
پوششدهی خیلی باالیی دارد .دولت حق بیمه سالمت برای  9/2میلیون نفر از مردم کتم
درآمد را میپردازد (همانطور که در جدو زیر مشخص است) .حائزشرایق بودن براستاس
درآمد خانوادا توصیف می شود .یک شخص حائز شرایق دریافت کمک بیمه سالمت تلقی
میشود اگر مقدار درآمد هر عوو خانوادا وی کمتر از یک سوم حداق دستمزد (کمتر از
 576لیر) باشد .اگر این معیار تامین شود ،هزینته نیازهتای ستالمتی هتر عوتو را دولتت
پوشش میدهد.
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جدول  -3حق بیمه سالمت برحسب گروه درآمدی
گررررررررررو

حق بیمه

حائز شرایط برای حق بیمه

درآمدی

گروا صفر

مقدار درآمد هر عوو خانوادا کمتتر از یتک ستوم حتتق بیمتته نمتتیپتتردازد -دولتتت
میپردازد
حداق دستمزد باشد (صفر تا  576لیر)

گروا یک

مقدار درآمد هتر عوتو ختانوادا بتین یتک ستوم حق بیمه  33لیر میپردازد ( 3درصد
حداق دستمزد و حداق دستمزد باشد ( 576تتا حداق دستمزد)
 210لیر)

گروا دو

حق بیمته  015لیتر متیپتردازد (05
مقتتدار درآمتتد هتتر عوتتو ختتانوادا بتتین حتتداق
دستمزد و دو برابر حداق دستمزد باشد ( 210تا درصد حداق دستمزد)
 0663لیر)

گروا سه

مقدار درآمد هر عوو ختانوادا بیشتتر از دو برابتر حق بیمته  512لیتر متیپتردازد (05
درصد دو برابر حداق دستمزد)
حداق دستمزد باشد ( بیش از  0663لیر)

منبع :وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی ()2112

نظام جاری از آزمونهای وسع گواهیشدا برای تعیین حتائز شترایق بتودن استتفادا
میکند .این نظام از سازوکار پیوندی استفادا میکند کته معیارهتا و داداهتای مرکتزی را بتا
دانش محلی ترکیتب متی کنتد .بازدیتدهای میتدانی امکتان ارزیتابی بیشتتر را متیدهتد و از
بازدیدهای خانوادا برای کنتر متقاب اطالعان ارائه شدا در درخواستها استفادا متیشتود.
این فعالیتها توسق پرسن «بنیادهای کمک اجتماعی و هماستتگی» (Vakif( 5کته در 20
شهر و  295شهرستان ترکیه واقع شدااند Vakif .به عنوان یک پ بین وزارتخانه ختانوادا و
سیاستهای اجتماعی و مردم فقیر عم میکند .آنها درخواستها بترای کمتک اجتمتاعی را
ارزیابی کردا و پو نقد و کمکهای کاالیی عرضه میدارند.
اما کمک برای بیشتر برنامهها فقق به مدن سه ماا طو میکشد .پس از آن ارزیابی
مجدد می شود تا برای کمک بیشتر حائز شرایق دانسته شوند .این کمتک بترای برنامتههتایی
مث پشتیاانی از زنان سرپرست خانوار به مدن یکسا طو میکشد؛ اما منتفعشوندگان باید
هر ساله گواهی مجدد شوند .معلوالن و سالمندان به محض اینکه حائز شرایق دانستته شتوند
"4"social assistance and solidarity foundation
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نیازی به ارزیابی ساالنه نیست .از کسانی که در برنامههای بهداشتی حوور دارند و اضافه بیمه
آنها را دولت میپردازد هر سا برای ارزیابی مجدد بازدید میشود .در برخی موارد که درآمتد
فرد طی یک سا تغییر خواهد کرد ،منتفعشوندگان باید ماهانه درخواست دهند به طوری که
مزایای دریافتی آنها را بتوان مطابق با شرایق تعدی کرد« .اگر سامانه متوجه شود که تعتداد
اعوای خانوار به دلی تولد ،مرگ ،ازدوا  ،طالف و غیتر آن تغییتر کتردا استت ،و در پایگتاا
دادا های عمومی ثات شدا باشد ،درآمد سرانه خانوار به نحو خودکار بازبینی میشود تتا ایتن
رویداد منعکس شود و میزان کمک مناسب تعیین شود».
نمودار  -2فرایند درخواست و ارزیابی
فرم درخواست تکمی شود،
همراا گواهی تولد و کارن شناسایی
درخواستکنندا اجازا میدهد تا اطالعان از سامانه اطالعان کمک اجتماعی یک ارچه به دست آید
پرستتتتتن بررستتتتتی متتتتتیکننتتتتتد کتتتتته آیتتتتتا مشخصتتتتتان درخواستتتتتتکننتتتتتدا در
هتتتتتر کتتتتتدام از نهادهتتتتتای تتتتتتامین اجتمتتتتتاعی (بتتتتتاقگور ،امکلتتتتتی صتتتتتندوف یتتتتتا
اس اس کی) ثات شدا است و داداها از پایگاا های مختلف اطالعاتی برای گردآوری درآمد یک ختانوادا
استفادا میشود
بررسیهای بیشتر توسق کارکنان میدانی انجام میشود که از خانوادا و محله بازدید میکنند
اطالعان از مشاهدان میدانی و پایگاا دادا وارد رایانه میشود و اطالعان به کمیتته ارزیتابی تحویت دادا
میشود.
کمیته ارزیابی محلی شام استاندار ،فرماندار ،شهردار ،مدیران اداران آموزش و پرورش و بهداشت ،مدیر
کشاورزی ،رهاران ماهای ،رهار محلی و نهادهای مردمی است.
کمیته ارزیابی محلی به ارزیابی شواهد محلی پرداخته و تصمیم میگیرد آیا خانوادا حائز شترایق کمتک
هست یا خیر.
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گزارشات منتشر شده معاونت رفاه اجتماعی
 .1وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره  8ساله  1384تا 1391؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی)
(آذرماه )92
 .2نقدی بر واگذاری بیمه های درمان به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ (دفتر بیمههای
سالمت) (آذرماه )92
 .3نقدی بر ادغام سازمانهای بیمهگر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی :تجربه سایر
کشورها؛ (دفتر بیمههای سالمت) (آذرماه )92
 .4نقد و بررسی دادههای سالنامه آماری در حوزه آسیبهای اجتماعی؛ (دفتر امور آسیبهای
اجتماعی) (دیماه )92
 .5تحلیل محتوای اخبار آسیبهای اجتماعی در رسانهها؛ (دفتر امور آسیبهای اجتماعی)
(دیماه )92
 .1بررسی وضعیت طالق در کشور بین سالهای  84و 91؛ (دفتر امور آسیبهای اجتماعی)
(دیماه )92
 .7نگاهی به گفتمان رهبر معظم انقالب پیرامون سبک زندگی ،تعاون و اقتصاد مقاومتی؛ (دفتر
امور آسیبهای اجتماعی) (دیماه )92
 .8توانمندسازی خانوارهای ساکن در محلههای فقیرنشین همگام با هدفمندسازی یارانهها؛ (دفتر
مطالعات رفاه اجتماعی) (بهمن ماه )92
 .9برنامه راهبردی کاهش فقر در ایران؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (اسفند )92
 .11طرح جامع ظرفیتسازی سازمان های مردم نهاد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ (دفتر
مطالعات رفاه اجتماعی) (اسفند )92
 .11برنامه یارانه خوراک در آمریکا ()SNAP؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (اردیبهشت )92
 .12مشروطسازی دریافت یارانه نقدی به انجام آزمایشات رایگان پزشکی؛ (دفتر مطالعات رفاه
اجتماعی) (اردیبهشت ماه )93
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 .13پتانسیل تحققنیافته ایران ،مخزن استعدادهای بهرهبرداری نشده؛ (دفتر مطالعات رفاه
اجتماعی)(خرداد ماه )93
 .14نگاهی به پدیده سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ (دفتر امور آسیبهای اجتماعی) (خرداد
ماه )93
 .15شکلگیری دولت رفاه و سرمایهداری هماهنگ؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (تیرماه )93
 .11مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (تیرماه )93
 .17نگاهی به شاخص گرسنگی جهانی و وضعیت ایران؛(دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (تیرماه
)93
 .18طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (تیرماه
)93
 .19شاخص رشد و تکامل کودک :2112پیشرفتها ،چالشها و نابرابری (دفتر مطالعات رفاه
اجتماعی) (مرداد )1393
 .21بررسی پدیده خودکشی در ایران و جهان؛ (دفتر امور آسیبهای اجتماعی) (شهریور ماه )93
 .21شاخص امنیت غذایی جهانی سال )GFSI( 2114؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (شهریور
)1393
 .22برنامه های حمایت اجتماعی در کشور ترکیه ؛ (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی) (مهر ماه
)93
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پ س از بح ران اقتص ادی  2111در ترکی ه ،دول ت تص میم گرف ت نظ ام
حمایتهای اجتماعی خود را بازنگری نماید زیرا برنامه جامع حمایت های اجتماعی
شرط عبور از بحرانهای اقتصادی و حرکت موفقیتآمیز به سوی اقتصاد بازار است.
در کشور ترکیه نزدیک به  1111نهاد حمایتی زیر نظر شهرداریه ا و س ازمانه ای
مختلف دولتی فعالیت میکردند و هیچ نظام اطالعاتی برای یکپارچهسازی اطالعات
و سیاستگذاری منسجم وجود نداشت .دولت ترکیه توانست در ظ رف کمت ر از 5
سال این نظام را تبدیل به یک نظام کارآمد حمایتهای اجتماعی سازد .برپایه ای ن
نظام و رشد اقتصادی مستمر ،ترکیه موفق شد از سال  2112تا  2112درص د اف راد
زیر خط فقر رااز  33درصد ب ه ح دود  3درص د ک اهش ده د .بان ک اطالع ات
حمایت های اجتماعی و نظام یکپارچه سیاستگ ذاری دو رک ن اساس ی در نظ ام
حمایتهای اجتماعی این کشور است .بانک اطالع ات حمای ته ای اجتم اعی در
«وزارت خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» مستقر است و این وزارتخانه مس وول
یکپارچهسازی سیاستهای حمایتی در کشور است.
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