عنوان :ترجمه سند
نقش مددکاری اجتماعی در نظام های حمایت اجتماعی :
حقِ جهانی حمایت اجتماعی

مصوب مجمع عمومی سوم اکتبر  - 6102فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی درسئول  ،کره جنوبی

" 37درصد جمعیت جهان فاقد دسترسی یا واجد دسترسی محدود به حمایت اجتماعی هستند و نتیجه این امر،
برقراری نهایت فقر و تنگی معیشت برای اکثریت مردم دنیاست( ".گزارش جهانی حمایت اجتماعی- 01/6102 :
سازمان بین المللی کار) 6102 ،

امنیت اجتماعی ازجمله حقوق مورد تکریم در اعالمیه جهانی حقوق بشر و هم ردیف حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی است .دولت ها ناگزیر به تامین حداقل رفاه و حمایت اجتماعی اتباع خود هستند .توصیه نامه )6106( 616
سازمان بین المللی کار راجع به کاربرد ملی حداقل حمایت اجتماعی ،حداقل حمایت اجتماعی را به عنوان حقی برای
امنیت اجتماعی می شناسد .درعین حال دولت ها درتفسیر و سازمان دهی نظام ملی حمایت اجتماعی خویش آزادند.
پس از اقدام مجمع عمومی  6102فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی جهت بررسی " نقش مددکاری اجتماعی
درتعیین حداقل حمایت اجتماعی " گزارشی شامل دو بخش تهیه گردید  :بخش اول به نیاز همه مردم جهت
دسترسی به نظام های حمایت اجتماعی شایسته می پردازد  .بخش دوم متوجه نقش مددکاران اجتماعی
است که با مردمِ درگیر با این نظامها سروکار دارند و هر دو بخش به این نتیجه می رسند که مددکاری اجتماعی تحقق
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رفاه اجتماعی را در مدل توسعه اجتماعی در جامعه ای وسیعتر می بیند که حمایت اجتماعی را قابل تحول کرده ،منجر
به نتایج مثبت اقتصادی ،دوام و پایداری وانعطاف پذیری و هماهنگی بیشتر اجتماعات گردند .
بخش  : 0نقش نظام های حمایت اجتماعی درتوسعه اجتماعی پایدار
بخش  : 6نقش مددکاراجتماعی درنظام های حمایت اجتماعی

بخش 1
نقش نظامهای حمایت اجتماعی درتوسعه اجتماعی پایدار
نکات قابل توجه
برقراری حمایت اجتماعی بطورسنتی تاثیراتی برکاهش ناامنی ،بیماری ،آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی داشته و به
حفظ استانداردهای اساسی زندگی همه کمک می کند .حمایت اجتماعی ترس را می کاهد و اطمینان واعتمادی می
بخشد که مسائل مبتالبه سبب ادامه فقروفاقه نخواهد شد  .بحث های اخیر سئوالی را پیش آورده که آیا چنین دیدگاه
سنتی موجب پیدایش نوعی الگوی وابستگی است ،یا ساختار نظام های حمایت اجتماعی تغییرپذیر توام با کاهش
نابرابری و ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم می آورد.
نظام های حمایت اجتماعی باید دارای تاثیری پیشگیرانه و پایدار باشند :انعطاف پذیری افراد ،خانواده ها و اجتماعات
را تقویت نمایند و قابلیت واکنش به خطرات زندگی را ارتقاء بخشند .
حمایت اجتماعی باید موجب بهبود کیفیت زندگی مردم آسیب پذیری باشد که درشرایط پرخطرزندگی می کنند و
در مسیر زندگی بهنگام مواجهه با بحران ها ومصیبت ها فاقد دسترسی به هرگونه منابع حمایتی هستند .هزینه های پیش
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بینی نشده ازقبیل بیماری ،مرگ ،بیکاری ،فقدان وسایل معیشت  ،نقل مکان به دلیل درگیری های خشونت آمیز یا
بالهای محیطی و طبیعی یا جابجایی اجباری مردم به دلیل اجرای پروژه های عمرانی سبب مشکالت فراوان در برقراری
کیفیت مناسب زندگی و رفاه آنها می گردد .درچنین مواردی حمایت اجتماعی موجب امنیت وتامین امکانات برای
رفع نیازهای فوری مردم می گردد .
البته این تنها وظیفه نظام های حمایت اجتماعی نیست .حمایت اجتماعی باید راه تحقق مبانی حقوق بشر را نیز هموار
نماید و در استقرار عدالت اجتماعی مشارکت موثرداشته باشد .بعالوه حمایت اجتماعی به تحکیم توسعه اقتصادی
کمک می کند و ثابت شده است که هریک دالر هزینه حمایت اجتماعی ،سه دالر بازده اقتصادی در برخواهد داشت.
توانمندی مردم موجب اشتغال آنها در فعالیت اقتصادی شده و همین امر ،سبب افزایش بهره دهی اجتماعی و اقتصادی
می شود .یک نظام فراگیر حمایت اجتماعی به کاهش فقر ،کاهش نابرابری ها و افزایش همبستگی اجتماعی کمک
و بنیان اجتماعی توسعه پایدار اقتصادی را پی ریزی می کند (. ) Basu & Strickler , 2013

این سند سیاستی ،در راستای سندهای سیاستی قبلی فدراسیون بین المللی مدکاران اجتماعی است :
 oتعریف بین المللی مددکاری اجتماعی ()6102
 oبیانیه های سیاستگذاری فدراسیون مانند بیانیه های در امور ناتوانی ،کودکان ،سالمت ،ایدز HIV/که در آنها
نیاز به ارتقاء حمایت اجتماعی ذکر شده است؛
 oبرنامه جهانی مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی ( )6106صراحتاً ابتکار تامین حداقل حمایت اجتماعی را
یادآوری می نماید.
اهمیت و اعتبار حمایت اجتماعی در درون سازمان ملل و موسسات مختلف آن در زمینه حرفه های مربوط به سالمت
و امور اجتماعی ،نهادهای غیردولتی و بسیاری از سیاستمداران بطورگسترده پذیرفته شده اما اقدام به تامین حمایت
اجتماعی ،مورد بحث های ضدونقیض سیاسی قرارگرفته و به در عمل ،به کارگیری و راه اندازی آن در کشورهای
مختلف ،نظامهای بسیار متنوع حمایت اجتماعی را پدیدآورده است .طرح جامع نظامهای حمایت اجتماعی نوعی
حمایت جهانی ایجاد می کند و در انجام این امر نیازهای مختلف و بخشهای مختلف مردم را دربرمی گیرد .چنین
اقدام جامعی ،ممکن است شامل طرح ها و انواع برنامه های متفاوت باشد .تامین مالی آن ازطریق مالیات یا تخصیص
و مشارکت در اعانات میسر خواهد بود .کمکهای رفاه اجتماعی را می توان بطور یکسان بین متقاضیان توزیع نمود
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و یا برمبنای بررسی شرایط استحقاق پرداخت کرد .برنامه ها را میتوان به صورت عمومی اجرا کرد یا به گروههای
ویژه اختصاص داد .ممکن است پرداخت کمکهای رفاه اجتماعی به تمام واجدین شرایط (مثالً فرزندان خانواده های
فقیر) انجام شود یا شرایط خاصی برای آنها منظور نمود (مثل بچه هایی که مدرسه میروند و واکسن زده اند){.}0
بعالوه ،نظامهای حمایت اجتماعی از قبیل آنچه در مفهوم "حداقل حمایت اجتماعی" 1آمده ،مفاهیمی راکد و الیتغیر
نیستند بلکه قدم به قدم در واکنش به گروههای جدید جمعیت و خطرات نوظهور گسترش می یابند .
نتیجه آنکه ،نظام های جامع حمایت اجتماعی درکشورهای مختلف بسیار متنوعند و این نظامها درجهت پیچیدگی
پیش میروند .تنوع و پیچیدگی روبه رشد بیمه ها ،طرحها و برنامهها ،قوانین و مقررات ،مراحل مدیریت و تصمیمات
اداری اغلب ازیک سوی ،نیازمند مشارکت موسسات خدمات اجتماعی بعنوان حلقه پیوند بین مدیریت اجتماعی و از
سوی دیگر ،مشارکت ساکنین متقاضی خدمات اجتماعی و مدعیان استفاده از آن خواهد بود .موسسات خدمات
اجتماعی وظائف متعددی را باید انجام دهد که ممکن است شامل هدایت نظامهای پیچیده حمایت اجتماعی نیز باشد.

سوابق {}2
حق امنیت اجتماعی در دهههای قبل ،در اعالمیه جهانی حقوق بشر( )0421و نیز در پیمانِ حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ( )0422قید شده بود .
درعین حال ،گزارشِ حمایت اجتماعی جهانی  6102/01سازمان جهانی کار( )ILOتحت عنوان " بنای ترمیم اقتصادی،
توسعه و عدالت اجتماعی فراگیر" نشان میدهد که حدود 37درصد جمعیت جهان فاقد دسترسی یا شامل دسترسی
بسیارکمی به نظامهای حمایت اجتماعی هستند بهصورتی که از هر چهار نفر سه نفر در جهان ،حتی اگر در فقر مطلق
نباشند ،به حمایت فراگیر اجتماعی دسترسی ندارند و به همین دلیل ،در زمان ازدست دادن درآمد خود در بحرانهای
شخصی ،اقتصادی و محیط زیستی از تأمین اجتماعی برخوردار نیستند .برای مثال ،اگر خدمات بهداشت و درمان برای
همه قابل دسترسی و تامین نباشد بیماری خطربزرگی برای ازدست دادن شغل و امکان معاش ،مسکن و تحصیل مردم
میگردد  .سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبرآورد کرده است که سالیانه یکصد میلیون نفر بهدلیل ناتوانیِ تأمین
هزینه سالمت به فقرا افزوده میشود.
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"الزام به گسترش تأمین اجتماعی که باتحکیم در...حقوق بشر ...آمده درطول دهه های اخیر به فراموشی رفته است
( .)Cichon,2015توصیه  616سازمان جهانی کار درخصوص "حداقلهای حمایت اجتماعی ملی" شایستگی قابل
مالحظه ای برای تفسیر و تبدیل وظایف خشک و بیمعنا به سیاستگذاری واقعی درسطح ملی را دارد .
بیانیه  ILOراجع به عدالت اجتماعی بمنظورجهانی شدنِ منصفانه ( )6111ضرورت جنبه اجتماعی نیرومندی برای مقابله
با آثارمنفی اجتماعیِ جهانی شدنِ اقتصاد را  ،که در بحران مالی واقتصادی  6111حتی آشکارترهم شده بود گوشزد
می نماید  ILO .و WHOسازمانهای پیشاهنگی درطرح ابتکاری تعیین حداقل حمایت اجتماعی بودند که حمایت
گسترده ای بین موسسسات وابسته به سازمان ملل  ،دولت ها وسازمان های مردم نهاد به عنوان موسسات مایل به
همکاری بدست آوردند .با این ابتکاربحث وکاربرد نظامهای حمایت اجتماعی بخصوص در نیمکره جنوبی حرکتی
پدید آورده است  .اکنون در بسیاری ازکشورها اهمیتی نوظهور و فزاینده برای حمایت اجتماعی بعنوان حقوق بشرو
پیش شرطی جهت همبستگی اجتماعی وثبات وتوسعه اقتصادی قائلند  .این امرمغایر جریانات اخیردرکشورهای
ثروتمنداست که دست آوردهای امنیت اجتماعی را به عنوان نتیجه بحران مالی وسیاست های ریاضتی موردحمله قرار
میدهند .
توصیه نامه شماره  616سازمان جهانی کار راجع به کاربرد حداقل های حمایت اجتماعی ( )SPFدرسال 6106توسط
 011کشور عضو پذیرفته شد  .برنامه  SPFدسترسی جهانی به خدمات سالمت وامنیت درآمد درطول عمر را برای
بچه ها ،بیکاران و فقرا ،سالمندان و افراد ناتوان تضمین میکند .حداقلهای حمایت اجتماعی ملی برمبنای حقوق بشر
بطورکامل یا محدود دربسیاری ازکشورها با موفقیت اِعمال شده است .شواهد فزاینده ،حاکی از بلند پروازی در این
طرح است .اما درکاهش فقر مطلق و نابرابریهای مفرط ،طرحی عملی و موثراست ( .)ILO,2011,2014حداقلهای
حمایت اجتماعی دربهبود زندگی ،تساوی جنسیتی و بهبود موقعیت تحصیلی و سالمتِ گروههای محروم وآسیبپذیر
موثراست و انعطاف پذیری بخش عظیمی از جمعیت را در واکنش نسبت به سختی های زندگی تقویت می نماید.
حداقل های حمایت اجتماعی در نیل به اهداف رشد و توسعه هزاره موثر بوده و عنصری اساسی درتحقق حقوق
اجتماعی است.
توصیه نامه  ILO 616درکاربرد ملی حداقلهای حمایت اجتماعی مهمترین و امیدبخشترین ابتکار در سیاست
اجتماعی جهانی است و حمایتهای وسیعی در بین موسسات سازمان ملل ازقبیل ، UNICEF ، WHO ، UNAIDS
 HRC ، ESCRو موسسات مربوط به توسعه کسب کرده است .سند مذکور جدا از تقدم موضوعات مالی (توافق
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واشنگتن) وجدا از حمایت هدفمند جمعیت آسیب پذیر بعنوان بخشی از یک سیاست فراگیر که حمایت اجتماعی
برای همه را برمبنای حقوق بشر امری منطقی می نماید ،تحولی بی سابقه در سیاست اجتماعی و رشد و توسعه جهانی
رانشان میدهد .دراین خصوص ،خالصه طرح گروه بانک جهانی و  ILOدرآوریل  6101برای ماموریت مشترک و
طرح عملیاتی برای حمایت اجتماعی جهانی قابل مالحظه است (. )ILO & Worldbank, 2015
مجمع عمومی سازمان ملل نهایتاً در  61سپتامبر  6101قطعنامه ای را با عنوان " تحول جهانِ ما  :دستورالعمل برای
توسعه پایدار" تصویب نمود .
هفده هدف کالن و 024هدف خرد ،دستورالعملی جهانی را شکل میدهد که پیگیر"تحقق حقوق بشر برای همه مردم
و درصدد ایجاد تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران است .اهداف مذکور ،منسجم و تفکیک
ناپذیربوده و موجب برقراری تعادل بین سه بعد توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی  ،اجتماعی ومحیطی میگردد".
برای حصول اهداف توسعه پایدار ( ، )SDGحمایت اجتماعی دارای اهمیتی قابل مالحظه است .حمایت اجتماعی
ازجمله حداقل های تعیین شده در آن به صراحت ذیلِ هدف کالنِ شماره یک ذکرشده که میگوید " فقر را درتمام
وجوه آن و درهمه جا باید پایان داد" (هدف  . )0/7تحت هدف کالن شماره  7آمده است" :ازتندرستی مردم وارتقاء
رفاه برای همه کس ودرهرسن وسال کسب اطمینان نمائید" .هدف شماره  ، 1پوشش جهانی سالمت از جمله حمایت
در برابر خسارات مالی را الزم میداند .برای تحقق تساوی جنسیتی (هدف کالن  )1قبول و ارزیابی خرده کاری ها و
خدمات خانگی ازطریق آماده کردن خدمات عمومی سیاست گذاری های زیرساخت و حمایت اجتماعی الزم است
(هدف .)1/2کاهش روبه رشد نابرابری درون هرکشور و بین کشورها (هدف کالن شماره  )01مستلزم سیاستگذاری-
هایی بخصوص درامور مالی ،دستمزد وسیاست های حمایت اجتماعی است (هدف.)01/2

بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی پیرامون حقوق درنظامهای حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی ،بخشی از حقوق بشراست .تعهد اساسی حرفه مددکاری اجتماعی به حقوق بشر موجب تعهد به
تأمین حمایت اجتماعی برای تمام مردم است .فدراسیون از دولت ها و اعضاء جامعه مد نی میخواهد که جهت تامین
نظامهای حمایت اجتماعی فراگیر و جامع برای عموم مردم تالش نمایند .
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فدراسیون درجهت پیشرفت حمایت اجتماعی تالش خواهد کرد ودراین راه از انجمن های عضو ومددکاران
اجتماعی سراسرجهان میخواهد تا به این تعهد برای حمایت  ،حفاظت و گسترش حق حمایت اجتماعی جهت عموم
مردم بپیوندند .
ازنظرفدراسیون حمایت اجتماعی فراترازتامین نیازهای اساسی است  .برابرتعریف بین المللی مددکاری اجتماعی
وباتوجه به اصول واخالقیات حرفه ای فدراسیون براین باوراست که نظامهای حمایت اجتماعی بایستی تحت شمول
نوعی سیاستهای اجتماعی اعمال شود که مشوق عدالت اجتماعی  ،امنیت اجتماعی  ،همبستگی اجتماعی ورفاه باشد .
نظامهای حمایت اجتماعی باید به عنوان ابزارهائی برای تحول اجتماعی  ،ایجاد مردم ساالری وجامعه برخورداراز
عدالت اجتماعی تلقی گردد .
فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی توصیه نامه  202سازمان بین المللی کار رادرمورد کاربرد ملی حداقل
های حمایت اجتماعی تایید میکند و از انجمنهای عضو خود و مددکاران اجتماعی سراسرجهان میخواهد که برای
تحقق حمایت اجتماعی درفعالیت های بین المللی  ،ملی ومحلی توصیه نامه مذکور را راهنما ودستورالعمل خود قرار
دهند.
فدراسیون از انجمن های عضو و مددکاران اجتماعی سراسر جهان میخواهد که حمایت اجتماعی را درکلیه فعالیت-
های مربوط به تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار  6171-6102منظور نمایند و به این ترتیب درتضمین دسترسی جهانی
به خدمات بهداشتی وتامین حداقل درآمد برای کسانی که بخصوص در موارد عائله مندی ،بیماری ،بیکاری،
فرزندآوری ،ناتوانی و سالمندی در مضیقه واقع میشوند مشارکت کنند .این اقدامات ،مشارکت موثری درتحقق
اهداف برنامه توسعه پایدار  6171-6102خواهد بود .
فدراسیون و نمایندگانش درسازمان ملل ،دیدگاه مددکاری اجتماعی را نسبت به حمایت اجتماعی با ارجحیت در
فعالیت های بین المللی خود اعمال می نمایند :آنها ضمن پیگیری ،همکاری با موسسات ذیربط در سازمان ملل
بخصوص سازمان بین المللی کار و نیز  UNDP ، UNICEF ، UNHCR ، UNAIDS ، WHOو سایر موسسات را
تشدید خواهند نمود .
فدراسیون بر اهمیت تعلیم مددکاران اجتماعی دراین زمینه تاکید دارد و از مدارس مددکاری اجتماعی می خواهد که
توسعه پایدار اجتماعی را دربرنامه درسی خود گنجانده و دانشجویان را ازجهات نظری و عملی برای کار پیرامون
نظامهای حمایت اجتماعی آماده سازند .
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فدراسیون از انجمنهای عضو میخواهد که به عنوان بخشی ازموسسات غیردولتی ضمن ایجاد همبستگی با سایر
موسسات مشابه و اتحادیه ها ومردم استفاده کننده ازخدمات ،خود نسبت به پیش برد حمایت اجتماعی پایدارکوشش
نمایند .موسسات غیردولتی باید در مذاکرات ملی اجتماعی ورود نموده درمراحل تصمیمگیری مشارکت داشته و در
تعیین مفاهیم ،گسترش ،اِعمال و بررسی نظامهای حمایت اجتماعی مداخله داشته باشند .
فدراسیون با سیاست های سختگیرانه که با کاهش هزینه های عمومی همراه با کاهش مالیات به نفع ثروتمندان که
موجب گسترش شکافِ نابرابری وافزایش فقر میگردد مخالف است .
بخش دوم
نقش مددکاراجتماعی درنظامهای حمایت اجتماعی
مقدمه
از مفاهیم مستتر در نظریات و کاربرد حرفه مددکاری اجتماعی آن است که افراد قادر به ادامه زندگی راحت وپایدار
نخواهند بود مگر آنکه همبستگی متقابلی دریک قالب اجتماعی داشته باشند .بنابراین یکی ازاهداف اصلی این حرفه
ارتقاء نظامهای حمایت اجتماعی است بطوریکه مردم با خاطری آسوده ،درامنیت ،محترمانه و با امکان استفاده کامل
از حقوق خویش قادربه زندگی درمحیط های اجتماعی باشند .
این دیدگاه شاید باتمایل بسیاری از دولت ها تفاوت داشته باشد که از نظامهای حمایت اجتماعی درکی اداری دارند
و برای رفع فقرافراد و کاهش صدمات مورد نظر روش خود را بکار می برند  .حرفه مددکاری اجتماعی درعین حال
که بطور فعال توسعه نظامها وبرنامه ها را پشتیبانی می کند تا بدین ترتیب فقر و رنج را کاهش دهد ،پیش بینی تشکیل
خانواده ،تشکیل جامعه و سرمایه اجتماعی و وابستگی متقابل افراد به یکدیگر را نیز بعنوان اولین کلید ورود به شکل
پایدار حمایت اجتماعی درنظر می گیرد .این مراتب در مفهوم ایجاد ظرفیت اجتماعی مستتر است .
کار روزانه مددکاران اجتماعی در سراسر جهان شامل تقویت همبستگی بین مردم ،ترغیب مردم به توجه و حمایت از
دیگران ،تشویق مردم به رعایت حقوق دیگران ،تحکیم همبستگی داخل خانواده و محله و جامعه است .
نوعی اقدامات وکالتی هم بخش عمده ای ازکاردرحرفه ماست و اعم از اینکه در نظامهای دارای منابع سرشار برای
حمایت اجتماعی فعالیت کنیم یا درمحیط هائی که حمایت اجتماعی کالً برمبنای عقاید دینی یا فرهنگی و یا کمکهای
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خیریه باشد مددکاران نظامهای حمایت اجتماعی را به نحوی شکل میدهند که روابط اجتماعی حفظ وگسترش یابد،
انسجام درجامعه رشد کند و روابط بین مردم حتی االمکان هماهنگ باشد .
ازدیدگاه مددکاری اجتماعی به جای تعیین راهبردهائی که تنها به نجات مردم محروم از حمایتهای جامعه می پردازد
باید نظامهای حمایت اجتماعی و دولتهای رفاهی تشکیل شوند تا رفاه پایدار برای عموم مردم ایجاد گردد .ازاین لحاظ،
حرفه مددکاری اجتماعی نظامهای حمایت اجتماعی را شامل سازمانهایی میداند که سبب تحول اجتماعی ،ایجاد
انسجام در درون اجتماعات و بین اجتماعات میگردند و خودتصمیم گیری را ازطریق تشویق به مشارکت آزاد وتقویت
مردم برای اعالم خواسته های خود درجامعه بزرگتر برمی انگیزند .
مبانی
تحلیل مددکاری اجتماعی نسبت به مسائل ،تنها شامل آنچه فردی ارائه می نماید نیست بلکه مسائل را باتوجه به شرایط
خانواده ومحلهای که فرد درآن زندگی میکند میسنجند .به این ترتیب ،نقاط آغاز کار مددکار اجتماعی ساختار
خانواده و محله است .پس خانواده و محل زندگی را باید به منزله زیربنائی درنظرگرفت که تمام جنبههای حمایت
اجتماعی برآن اساس بنا میشود.
به هرحال ،غالباً نظامهای حمایت اجتماعی تحت کنترل وسیاست دولت ها خانواده ومحله را تحت نظارت دارند .آنها
گاه سهواً با برنامه هائی که جایگزین این نظامهای اصلی میکنند مردم را از دانش و معرفت نسلهای متوالی که پشتیبان
درازمدت آنان در امور رفاهی بوده محروم می نمایند .
البته در آنچه خانواده و محله میتواند ارائه نماید و در وظائف دولت و ساختارهای اداری برای تأمین خدمات اجتماعی
وخدمات تخصصی که موجب ارتقاء رفاه جامعه باشند محدودیت هائی بطورکلی هست که ازطریق کارتکمیلی برای
نیازهای محلی وظرفیت سازی محلی مشخص میگردد .
ازنظریک مددکارحرفه ای که کار اساسی صورت میدهد توجه به این نکته مهم است که نظام های حمایت اجتماعی
جایگزین مسئولیت خانواده ومحله به عنوان اولین حامی نمی شوند بلکه نسبت به محدودیت کمک های مالی و
پزشکی امکانات بیشتری ایجاد می کنند .این حمایت ها به منزله تکیهگاهی است که مردم توان شناخت حقوق خود
را پیداکنند و چگونگی بهسازی محیط خویش را از راه مردم ساالری بیاموزند.
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مددکاران اجتماعی معتقدند که حمایت اجتماعی باید قابل تغییر باشد به طوری که بر مبنای نیاز واقعی همه مردم ایجاد
شده و درجهت کسب حقوق همه مردم به کارآید .غالباً هنگامی که همه راه ها به خطا می رود و بازارکار و اوضاع
اقتصادی دچار بحران می گردد حمایت اجتماعی را به عنوان آخرین راه حل در نظر می گیرند ،حال آنکه ازنظر حرفه
ما ،حمایت اجتماعیِ تغییرپذیر منجر به تحول تمامی روشهای زندگی می گردد .
حرفه مددکاری اجتماعی قابلیتی در حمایت اجتماعی می بیند که بوسیله آن ایجاد تحول دراقتصاد ،مردم ساالری ،و
مقابله با نابرابریها میسر خواهد بود .ما معتقدیم که درک جدیدی از حمایت اجتماعی الزم است .باید به حفظ جامعه
و روابط اجتماعی ،ارتقاء همبستگی اجتماعی و حتی االمکان ایجاد هماهنگی بیشتر در روابط بین مردم توجه و تاکید
نمود .این اقدامات باید بازتاب نیاز به ایجاد منابعی برای پیدایش ظرفیت محلی جهت بقاء جوامع منسجم باشد.
ما در تجارب کارحرفه ای به این نتیجه رسیده ایم که مردم در برابر آن نظامهای مراقبت اجتماعی که توان آنها را
کاهش دهد و اجتماعات محلی را از امکانات اصلی خود برای کمک به یکدیگرمحروم سازد تمایلی به تسلیم ندارند.
آنها که از خدمات اجتماعی استفاده می کنند و کسانی که پیگیر دسترسی به این خدمات هستند انصاف میخواهند:
مایلند که دستشان باز باشد و فرصت های برابر برای موفقیت داشته باشند .مایلند که صدایشان شنیده شود و بر زندگی
خویش تاثیر و اختیارداشته باشند .
حمایت اجتماعی که بنایش بر مشارکت محلی و حقوق بشر باشد از فرصت های اقتصادی نیز فراتر خواهد رفت ومنجر
به پایداری و امنیت خواهد شد .

بیانیه سیاستی
اصول و ارزشهای حرفه ای ایجاب می کند که مددکار اجتماعی حمایت اجتماعی را به منظور برقراری نظامهائی
ایجاد نماید که محله ها و جامعه را ضمن تحول ،برای مقابله با عوامل اصلی وتحرکاتی که سالمت ،امنیت و رفاه مردم
را تهدید میکنند آماده نماید .اصول حرفه ای مددکاری اجتماعی براین نکته نیز تاکید دارد که نظام های حمایت
اجتماعی بر مبنای الگوی توسعه ای قابل اِعمال است که پایداری اجتماعی و حداکثر فرصت را برای خودتصمیم
گیری مردم وتاثیرآنها را برزندگی خویش تضمین نماید .

10

نقش مددکار اجتماعی در نظامهای حمایت اجتماعی ،تسهیل همبستگی مردم درجامعه و مداخله در رشد وتوسعه نظام
هائی است که تمام مردم را دربرگیرد ،برخورد احترام آمیز با آنان داشته باشد و رعایت حقوق بشرو عدالت اجتماعی
را تضمین نماید .مددکاران اجتماعی مهارت  ،دانش وتخصص خود را نه تنها راجع به مردمی که به حاشیه رانده شده
و ازنظر افتاده اند  ،بلکه راجع به گروهها و اجتماعات هم ارائه می نمایند تا برخورد مثبت نظام ها را با موانع ساختاری،
اجتماعی و فرهنگی نشان دهند .

کاربرد این بیانیه
مددکاران اجتماعی براساس این سیاست ،اصول و ارزش های حرفه ای نظام های حمایت اجتماعی را بمنزله ابزارهایی
برای تحول اجتماعی ،مردم ساالری و ایجاد جوامع برخوردار از عدالت اجتماعی درنظر می گیرند .
نقش مددکار اجتماعی وساطت بین خدمات دولت و نظامهای خانواده و محله برای رسیدن به نتایجی است که در
موارد لزوم ظرفیت و صالحیت خانواده را برای خود اتکائی پایدار و توان دسترسی به نظامهای حمایت اجتماعی
تقویت نماید.
مددکاران اجتماعی دانش ،تجربه و مهارت های خود را بکار میگیرند تا ضمن ارائه خدمت اطمینان یابند که با مردم
دریافتکنندهِ خدمات ،محترمانه رفتار می شود وآنها قادر به تصمیم گیری برای بهره مندی از مراقبت های دریافتی
هستند.
مددکاران اجتماعی درمحل کار و درجامعه توجه دارند که خدمات بطور کامل و با حداکثر امکان دسترسی ارائه شود
و از دوبارهکاری های غیرضروری اجتناب شود  .آنها به عنوان متخصصان اموراجتماعی سایر گروههای حرفه ای را
نیز ترغیب به برقراری تفاهم با مراجعین خود می نمایند تا در جهت خود تصمیم گیری افراد اقدام گردد.
مددکاران اجتماعی حمایت کننده رشد و توسعه نظام های حمایت اجتماعیِ قابل دسترس ،قابل تامین و روشنی هستند
که دردرون محله ها و اجتماعات وجود دارد و مددکار اجتماعی باید جامعه را برای رشد وتوسعه خدمات مربوطه
بسیج نماید .
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کاربرد این بیانیه سیاستی برکارفرمایان مددکاران اجتماعی نیز تاثیرگذار است .کارفرمایان مددکاران اجتماعی و
مدیران نظام های حمایت اجتماعی باید مددکاران اجتماعی را به عنوان حامیِ توسعه اجتماعی ،حقوق مردم و مشارکت
جامعه پشتیبانی نمایند.
این بیانیه سیاستی" ،نقش مددکاران اجتماعی را در نظامهای حمایت اجتماعی" مشخص می کند و بیان می کند که
حمایت اجتماعی موجود در تمام جوامع ،به دستآوردهای مثبت اقتصادی و ایجاد جوامع باثبات تر و هماهنگ تر
منجر خواهد شد.

موعد بازبینی در سند
طبق مقررات فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی مصوب سال ، 6111دستورالعملها و بیانیه های اجرائی باید
هرشش سال یکبار بازبینی و به روز گردد.
تصویب این دستورالعمل در اجالسِ سال  6102نمایندگان درسئول به معنای ضرورت بررسی ،تجدید نظر و تصویب
مجدد آن در مجمع عمومی فدراسیون درسال 6166می باشد .

شرح اصطالحات
( oخدمات اجتماعی)Social Services :
اصطالح خدمات اجتماعی دراین بیانیه با معنائی گسترده شامل خدمات مشاغل متنوع اجتماعی که دربعضی کشورها
مجزا از یکدیگرند و دربعضی کشورها مجموعاً تحت عنوان مددکاری اجتماعی هستند بکاررفته است ازقبیل :
social assistants , community and youth workers , social care workers , social
 educators , social pedagogues , street workers , animatorsو غیره.
( oامنیت اجتماعی  /نظام حمایت)Social Security / Protection System :
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نظام مداخالت ،برنامه ها ،بیمه ها ،مساعدت های اجتماعی و مزایای رفاهی که توسط موسسات دولتی ،سازمانهای
مردم نهاد و عوامل اجتماعات محلی ،منطقه ای یا ملی شامل رفاه و حمایت از تمام افراد جامعه ،بخصوص افراد و
اجتماعات محروم از مواهب اجتماعی و اقتصادی می گردد .
( oحداقل حمایت اجتماعی)Social Protection Floor :
این اصطالح که از توصیه نامه  616سازمان بین المللی کار برای " کاربرد ملی حداقل های حمایت اجتماعی " اقتباس
شده شامل هدفی دو وجهی است :اوالً برقراری ضمانت های امنیت اجتماعی اساسی که باید تمام نیازمندان در طول
عمر دسترسی به حداقل مراقبتهای اصلی بهداشت و درمان وتامین حداقل درآمد که مجموعاً موجب دسترسی موثر به
کاالها وخدماتی که درسطح ملی به عنوان لوازم زندگی تعریف شده می گردد داشته باشند ".و ثانیا کاربرد حداقلهای
حمایت اجتماعی در استراتژی های مربوط به ادامه امنیت اجتماعی که تدریجاً با ارتقاء سطح امنیت اجتماعی ضمن
پیروی از استانداردهای امنیت اجتم عی سازمان بین المللی کار(  ) ILO-Rec- 202, 2012جمعیت هرچه بیشتری
را فرا میگیرد .

مترجم :عبدالعظیم هاشمی نیک
کمیته بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران

پی نوشت:
 این بیانیه سیاستی در انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترجمه شده است و استفاده از این ترجمه با ذکر منبع،آزاد خواهد بود.
 برای دسترسی به متن انگلیسی این بیانیه می توانید به نشانی اینترنتی زیر در وبسایت فدراسیون مراجعه نمایید:https://www.ifsw.org/the-role-of-social-work-in-social-protection-systems-the-universal-right-tosocial-protection/
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