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 مقدمة

وضع "أن يدرج بندًا لوضع معيار بعنوان  ١)٢٠١١يونيه / حزيران( ٣١١مجلس اإلدارة في دورته قرر 
لمؤتمر ) ٢٠١٢(في جدول أعمال الدورة الواحدة بعد المائة ، "توصية مستقلة بشأن أرضية الحماية االجتماعية

وقرر مجلس اإلدارة أن تجري معالجة هذا البند بموجب إجراء المناقشة . العمل الدولي، بهدف اعتماد توصية
من النظام األساسي للمؤتمر، التي تعالج المراحل التحضيرية لهذا اإلجراء،  ٣٨ادة المفردة، تمشيًا مع الم

  .فترات مخفضةمن واعتمد برنامجًا 

آما تضمن التقرير . وعليه، أعد المكتب تقريرًا ملخصًا بشأن القانون والممارسة في الدول األعضاء
  .ومات الدول األعضاء في منظمة العمل الدوليةوُأرسل التقرير إلى حك ٢.استبيانًا معدًا بغية إعداد توصية

وُطلب من الحكومات أن ترسل ردودها إلى المكتب، بعد استشارة أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل 
وهذه المشاورات إلزامية في حالة الدول . ٢٠١١نوفمبر / وللعمال، في موعد أقصاه شهر تشرين الثاني

  ).١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية األعضاء التي صدقت على اتفاقية 

لنص المقترح، ايتضمن )) باء٢(التقرير الرابع (المجلد هذا و. في مجلدين) ٢(وُينشر التقرير الرابع 
أما التقرير . استنادًا إلى المالحظات التي تقدمت بها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

فيشمل جوهر مالحظاتها باإلضافة إلى تعليق المكتب على الردود وعلى النص المقترح ) ألف ٢(الرابع 
  .للتوصية

وفي حال قرر المؤتمر ذلك، سيكون النص أساسًا تستند إليه مناقشة البند الرابع من جدول األعمال خالل 
 ).٢٠١٢(دورته الواحدة بعد المائة 

 

 

 

                               
  .٣، الفقرة GB.311/6والوثيقة   Dec-GB.311/6الوثيقة     ١
، مؤتمر العمل )١(، التقرير الرابع أرضيات الحماية االجتماعية من أجل العدالة االجتماعية وعولمة عادلة:   مكتب العمل الدولي   ٢

  : التقرير متاح على العنوان التالي. ٢٠١٢، جنيف، ١٠١الدولي، الدورة 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_160210.pdf. 





 

3 ILC.101/IV/2B 

  النص المقترح

  رضيات الوطنية للحماية االجتماعية بشأن األ توصية مقترحة

  لمنظمة العمل الدولية، إّن المؤتمر العام
  وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الواحدة بعد المائة

  ،٢٠١٢مايو / أيار ٣٠في 
ان وضرورة اقتصادية حق من حقوق اإلنس هو وإذ يؤآد من جديد أّن الحق في الضمان االجتماعي

  واجتماعية لتحقيق التنمية والتقدم،
أداة مهمة للقضاء على الفقر وانعدام المساواة واالستبعاد  هو وإذ يعترف بأّن الضمان االجتماعي

ولتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين  من وطأتهاتخفيف للاالجتماعي وانعدام األمن االجتماعي و
  الجنسين،

يمكّنهم من التكيف مع التغيرات في االقتصاد  ،مان االجتماعي استثمار في األشخاصوإذ يعتبر أّن الض
  وفي سوق العمل، وأّن ُنظم الضمان االجتماعي تعمل آمثبتات آلية في أوقات األزمات وما بعدها،

مد ...  قيقتح"وإذ يذّآر بأّن إعالن فيالدلفيا يعترف بالتزام منظمة العمل الدولية أمام المأل بالمساهمة في 
نطاق تدابير الضمان االجتماعي بحيث تكفل دخًال أساسيًا لجميع المحتاجين إلى مثل هذه الحماية 

  ،"وتوفير رعاية طبية شاملة
منه، والعهد الدولي  ٢٥و ٢٢سيما المادتان  وإذ يأخذ في االعتبار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ال

  منه، ١٢و ١١و ٩سيما المواد  ة والثقافية، والالخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي
سيما اتفاقية الضمان  وإذ يأخذ في االعتبار آذلك معايير الضمان االجتماعي لمنظمة العمل الدولية، ال

) ٦٧رقم ( ١٩٤٤وتوصية تأمين الدخل، ) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(االجتماعي 
  يشير إلى أهميتها المستمرة،و ،)٦٩رقم ( ١٩٤٤وتوصية الرعاية الطبية، 

وإذ يذّآر بأّن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة يعترف بأّنه 
ينبغي اللتزامات الدول األعضاء وللمنظمة وجهودها المبذولة لتنفيذ الوالية الدستورية لمنظمة "

مل الدولية، ولوضع العمالة الكاملة والمنتجة العمل الدولية، بما في ذلك من خالل معايير الع
وضع وتعزيز " ٢... "والعمل الالئق في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية، أن تقوم على 

توسيع ... تكون مستدامة ومكيفة مع الظروف الوطنية، بما فيها ... تدابير للحماية االجتماعية 
  ".الضمان االجتماعي ليشمل الجميع

الضمان (ذ في االعتبار القرار واالستنتاجات المتعلقة بالمناقشة المتكررة عن الحماية االجتماعية وإذ يأخ
، والتي تعترف بالحاجة )٢٠١١(التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته المائة  ،)االجتماعي

ر اإلرشاد وفئمة بشأن الضمان االجتماعي، وتإلى توصية تكّمل معايير منظمة العمل الدولية القا
موضوعة بما يتناسب مع ظروفها امة أرضيات للحماية االجتماعية للدول األعضاء في إق

  ومستوياتها اإلنمائية الوطنية، آجزء من ُنظم الضمان االجتماعي الشاملة،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن أرضيات الحماية االجتماعية، التي تشكل موضوع البند الرابع 

  أعمال الدورة،من جدول 
  وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية،

التوصية التالية، التي ستسمى توصية  يونيه من عام ألفين واثني عشر/ حزيران من....  يعتمد في هذا اليوم
  .٢٠١٢أرضية الحماية االجتماعية، 
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  والمبادئ والنطاق األهداف  - أوًال

 :عضاء من أجلتقدم هذه التوصية اإلرشاد للدول األ .١

إقامة واستكمال وصيانة أرضيات للحماية االجتماعية، حيثما تنطبق، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لُنظمها   )أ(
 الوطنية بشأن الضمان االجتماعي؛

تنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية ضمن استراتيجيات لمد نطاق الضمان االجتماعي تضمن تدريجيًا   )ب(
ن االجتماعي لصالح أآبر عدد ممكن من الناس، مسترشدة بمعايير منظمة مستويات أعلى من الضما

 .العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي

عبارة عن مجموعات من ضمانات هي في مفهوم هذه التوصية، أرضيات الحماية االجتماعية  .٢
الفقر  القضاء علىإلى على المستوى الوطني، تضمن الحماية الرامية  محددةالضمان االجتماعي أساسية من 

ومن الممكن تحقيق مثل هذه الضمانات من خالل . أو التخفيف من وطأتها واالستضعاف واالستبعاد االجتماعي
 .، أآانت قائمة على شرط إثبات الحاجة أم اليهاأو غير قائمة عل على االشتراآات خطط قائمة

 :المبادئ التاليةإنفاذ هذه التوصية، ينبغي للدول األعضاء أن تطبق  عند .٣

 التضامن االجتماعي؛ استنادًا إلىشمولية الحماية   )أ(

 الحق في اإلعانات التي ينص عليها القانون؛  )ب(

  عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وتلبية االحتياجات الخاصة؛  )ج(

  التنبؤ بها؛قابلية مالءمة اإلعانات و  )د(

  الذين يستفيدون منها؛مصالح ون خطط الضمان االجتماعي والتوازن المنصف بين مصالح الذين يمول  )ه(

  االتساق مع السياسات االجتماعية واالقتصادية وسياسات العمالة؛  )و(

  التحقيق التدريجي؛  )ز(

  والُنهج، بما في ذلك آليات التمويل وُنظم تقديم الخدمات؛ األساليبتنوع   )ح(

  ان؛التنظيم واإلدارة المالية الشفافان والسليم  )ط(

  االستدامة المالية والضريبية واالقتصادية؛  )ي(

ممثلين عن منظمات الإشراك المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، باإلضافة إلى التشاور مع   )ك(
  األشخاص المعنيين؛مع أخرى و

 .  المسؤولية اإلجمالية واألولية للدولة  )ل(

   االجتماعية للحماية الوطنية األرضيات  - ثانيًا

أرضيات الحماية  تصون، وأن ينبغي للدول األعضاء أن ترسي وتستكمل بأسرع وقت ممكن .٤
حد آوينبغي للضمانات أن تكفل، . تشمل ضمانات أساسية من الضمان االجتماعي بحيثاالجتماعية الخاصة بها 

 األساسي، أمن الدخلولجميع المحتاجين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية األساسية  ،طوال الحياةوأدنى 
 .على المستوى الوطني المعّرفة على أنها ضرورية الحصول الفعال على السلع والخدمات معًا اللذين يضمنان

على األقل الضمانات ، ٤ينبغي أن تشمل أرضيات الحماية االجتماعية المشار إليها في الفقرة  .٥
 :األساسية التالية من الضمان االجتماعي

محددة على المستوى الوطني، تشمل الرعاية الصحية ، مجموعة من السلع والخدمات الحصول على  )أ(
 حالة األمومة؛ في ذلك فياألساسية، بما 

توفير أمن الدخل األساسي لألطفال، على األقل عند المستوى األدنى المحدد على الصعيد الوطني،   )ب(
 خدمات ضرورية أخرى؛وتوفير الحصول على التغذية والتعليم والرعاية وأي سلع و
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توفير أمن الدخل األساسي، على األقل عند المستوى األدنى المحدد على الصعيد الوطني، لألشخاص في   )ج(
المرض والبطالة واألمومة في حالة سن العمل غير القادرين على آسب دخل آاٍف، بما في ذلك 

  ؛واإلعاقة

توفير أمن الدخل األساسي، على األقل عند المستوى األدنى المحدد على الصعيد الوطني، لألشخاص   )د(
  .المسنين

ينبغي للدول األعضاء، رهنًا بالتزاماتها الدولية القائمة، أن توفر الضمانات األساسية من الضمان  .٦
األطفال، على نحو ما هو محدد في االجتماعي المشار إليها في هذه التوصية على األقل لجميع المقيمين و

 .القوانين واللوائح الوطنية

عند تحديد الضمانات األساسية من الضمان االجتماعي، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر على النحو  .٧
 :الواجب في ما يلي

بسبب  للضيق والحتمال تزايد فقرهماألشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية  يتعرضينبغي أال   )أ(
 لعواقب المالية المترتبة على حصولهم على الرعاية الصحية األساسية؛ا

الدنيا المحددة على  الدخل مستوياتويمكن أن تقابل . ح بحياة آريمةينبغي ألمن الدخل األساسي أن يسم  )ب(
 وأخطوط الفقر الوطنية  وأالوطني القيمة النقدية لمجموعة من السلع والخدمات الضرورية  الصعيد
للمساعدة االجتماعية أو عتبات مقارنة أخرى يرسيها القانون أو الممارسة على المستوى  الدخل عتبات

 اإلقليمية؛ الفوارقالوطني، ويمكنها أن تراعي 

لضمان االجتماعي على نحو منتظم، من خالل من ا ينبغي استعراض مستويات الضمانات األساسية  )ج(
  نية؛إجراء شفاف تضعه القوانين واللوائح الوط

ينبغي إشراك المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، وحسب مقتضى الحال، الممثلين عن منظمات   )د(
  .إرساء مستويات هذه الضمانات واستعراضهاعملية في  ،أخرى واألشخاص المعنيين

 وينبغي للقوانين واللوائح. لضمان االجتماعيمن ا ينبغي أن يضع القانون الضمانات األساسية .٨
آما ينبغي . نافذة هذه الضمانات تجعلومستوياتها التي  المؤهلةالوطنية أن تحدد مجموعة اإلعانات وشروطها 

  .غير مكلفةتكون تحديد إجراءات شكاوى وطعون فعالة وبسيطة وسريعة ويسهل الوصول إليها و

عي، أن تنظر في لضمان االجتمامن ا ينبغي للدول األعضاء، عند توفير الضمانات األساسية ) ١( .٩
بغية تحقيق الدمج األآثر فعالية ونجاعة بين اإلعانات والخطط في  ،٢مختلف الُنهج، آما يرد ذلك في الفقرة 

  .السياق الوطني

عانات األطفال واألسر، إعانات المرض والرعاية الصحية، إ: يمكن أن تشمل اإلعانات ما يلي ) ٢(
الشيخوخة، إعانات الورثة، إعانات البطالة وضمانات العمالة، إعانات  إعانات األمومة، إعانات اإلعاقة، إعانات

  .إصابات العمل، باإلضافة إلى أي إعانات اجتماعية أخرى نقدًا أو عينًا

التأمين االجتماعي  ونظم يمكن أن تشمل الخطط التي توفر مثل هذه اإلعانات ُنظم اإلعانات الشاملة ) ٣(
  . برامج التوظيف العامة وخطط دعم العمالةو الضريبة السلبية على الدخل مونظ المساعدة االجتماعيةونظم 

أن تقوم  لحماية االجتماعية، ينبغي للدول األعضاءل الوطنية رضياتاألعند تصميم وتنفيذ  .١٠
  :يلي بما

  بين التدابير الوقائية والترويجية واإلعانات والخدمات االجتماعية؛ تجمع  )أ(

  قتصادي المنتج والعمالة المنظمة؛تعزز النشاط اال  )ب(

تضمن التنسيق مع سياسات أخرى تعزز المهارات والقابلية لالستخدام وتحد من هشاشة العمالة وتنهض   )ج(
  .بالعمل الالئق وبروح تنظيم المشاريع وبالمنشآت المستدامة

زمة لضمان ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في استخدام أساليب مختلفة لحشد الموارد الال .١١
االستدامة المالية والضريبية واالقتصادية لألرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، مع مراعاة قدرات مختلف 

، إنفاذًا فردة أو مجموعةنمويمكن أن تشمل مثل هذه األساليب، . المجموعات السكانية على دفع االشتراآات
  .دة تحديد أولويات اإلنفاق أو توسيع قاعدة اإليراداتإعا وأ أفضل للواجبات المتعلقة بالضرائب واالشتراآات
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. ينبغي أن تمّول األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، من حيث المبدأ، من الموارد الوطنية .١٢
الكاملة من  الكافية لتنفيذ المجموعة الماليةويمكن للدول األعضاء التي ال تتمتع بالقدرات االقتصادية و

  . دولية انتقاليةب مساعدة الضمانات، أن تطل

  االجتماعي الضمان نطاق لمد الوطنية االستراتيجيات  - ثالثًا

ينبغي للدول األعضاء أن تضع وتنفذ استراتيجيات وطنية لمد نطاق الضمان االجتماعي،  ) ١( .١٣
  :وينبغي لالستراتيجيات الوطنية. استنادًا إلى المشاورات الوطنية والحوار االجتماعي الفعال

  أن تعطي األولوية لتنفيذ األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية؛  )أ(

  .مستويات أعلى من الحماية لصالح أآبر عدد ممكن من الناس بأسرع وقت ممكن تسعى إلى تحقيقأن   )ب(

لهذا الغرض، ينبغي للدول األعضاء أن تضع وتصون ُنظمًا شاملة ومناسبة للضمان االجتماعي  ) ٢(
  .مع أهداف السياسات الوطنية تكون متسقة

 عند صياغة وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لمد نطاق الضمان االجتماعي، ينبغي للدول األعضاء .١٤
  :أن تقوم بما يلي

  تضع أهدافًا تتجلى فيها األولويات الوطنية؛  )أ(

  تحدد الثغرات في مستويات الحماية؛  )ب(

أو غير قائمة  على االشتراآات ماية من خالل وضع خطط قائمةتسعى إلى سد الثغرات في مستويات الح  )ج(
القائمة على  السارية ، بما في ذلك من خالل مد نطاق الخططبفعالية ومنسقة مناسبةتكون  يها،عل

  االشتراآات لتشمل جميع األشخاص المعنيين القادرين على دفع االشتراآات؛

بغية تحقيق  المراحل المتتابعةة إلى اإلطار الزمني وتحدد االشتراطات والموارد المالية، باإلضاف  )د(
  .األهداف تدريجيًا

ينبغي الستراتيجيات مد نطاق الضمان االجتماعي أن تدعم نمو العمالة المنظمة، وينبغي لها أن  .١٥
وأن تكون محفزة لهذا  ،لدول األعضاءفي ا تكون متسقة مع تنفيذ الخطط اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية

  . التنفيذ

ينبغي الستراتيجيات مد نطاق الضمان االجتماعي أن تدعم، على وجه الخصوص، المجموعات  .١٦
  .واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة المحرومة

األهداف الوطنية واألولويات والقدرات  تتجلى فيها ،عند وضع نظم شاملة للضمان االجتماعي .١٧
عضاء أن تهدف إلى تحقيق مجموعة اإلعانات ومستوياتها الواردة في االقتصادية والمالية، ينبغي للدول األ

أو في اتفاقيات أو توصيات أخرى لمنظمة ) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(اتفاقية الضمان االجتماعي 
  .العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي تحدد معايير أآثر تطورًا

، )المعايير الدنيا(تصديق على اتفاقية الضمان االجتماعي ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في ال .١٨
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي للدول األعضاء أن . بأقرب وقت ممكن تسمح به الظروف الوطنية) ١٠٢رقم ( ١٩٥٢

اتفاقيات وتوصيات أخرى لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان  ،حسب مقتضى الحال ،أو إنفاذتنظر في تصديق 
  .حدد معايير أآثر تطورًااالجتماعي ت

  الرصد  -  رابعًا

ينبغي للدول األعضاء أن ترصد التقدم المحرز في تنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية وتحقيق  .١٩
األهداف األخرى لالستراتيجيات الوطنية لمد نطاق الضمان االجتماعي، من خالل آليات مناسبة محددة على 

ممثلة ألصحاب العمل وللعمال، وحسب مقتضى الحال، ممثلون عن المستوى الوطني تشارك فيها منظمات 
  .منظمات أخرى وأشخاص معنيون

، ينبغي للدول األعضاء أن تقوم، على نحو منتظم، بجمع وتوليف ونشر ١٩تحقيقًا لغرض الفقرة  .٢٠
  .مجموعة آاملة من البيانات واإلحصاءات والمؤشرات الخاصة بالضمان االجتماعي
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أو مراجعة المفاهيم والتعاريف والمنهجية المستخدمة في إعداد البيانات واإلحصاءات عند وضع  .٢١
 اإلرشاد المجدي الذي والمؤشرات الخاصة بالضمان االجتماعي، ينبغي للدول األعضاء أن تأخذ في االعتبار

ذي اعتمده المؤتمر ال ،القرار بشأن تطوير إحصاءات الضمان االجتماعي سيما توفره منظمة العمل الدولية، وال
  .توفره منظمات دولية أخرى حسب مقتضى الحال اإلرشاد الذيالدولي التاسع لخبراء إحصاءات العمل، و

ينبغي للدول األعضاء أن تتبادل المعلومات والتجارب والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات  .٢٢
  .وممارسات الضمان االجتماعي فيما بينها ومع مكتب العمل الدولي

 


