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جلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن تكون مطبوعة. أما الوثائق توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق م
نترنت على العنوان: الصادرة أثناء الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإلدارة متاحة على اال

www.ilo.org/gb. 

  مجلس اإلدارة
   2021 نوفمبر /الثاني تشرين جنيف، ،343 الدورة

 
 INS المؤسسي القسم

  
 2021تشرين األول/ أكتوبر  8 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من الثالث البند

 ( 2021) 109المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة 
  لمؤتمر العمل الدولي

االستراتيجي المتمثل في الحماية متابعة القرار بشأن المناقشة المتكررة عن الهدف 
 االجتماعية )الضمان االجتماعي( 

 

نفاذ االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل ، بغية إ2026-2021خطة عمل بشأن الحماية االجتماعية للفترة  هذه الوثيقةتقترح 
انظر مشروع القرار في (. ومجلس اإلدارة مدعو إلى توفير اإلرشاد بشأن خطة العمل المقترحة 2021في حزيران/ يونيه  الدولي
 (.28 الفقرة

 الحماية االجتماعية. الهدف االستراتيجي المعني:

 .ة اجتماعية شاملة ومستدامة للجميعحماي: 8النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

 .(2026-2021) تينالقادمالسنتين  تيلفتراالجتماعي  الضمانسترشد خطة العمل نشاط المكتب في مجال : االنعكاسات السياسية

 .ال توجد االنعكاسات القانونية:

 .24و 23انظر الفقرتين  االنعكاسات المالية:

 .العمل، مع مراعاة اإلرشادات التي قدمها مجلس اإلدارة تنفيذ خطة إجراء المتابعة المطلوب:

 .إدارة الحماية االجتماعية الوحدة مصدر الوثيقة:

إعالن مئوية ؛ ة )الضمان االجتماعي(االجتماعي الحمايةعن الثانية اجات بشأن المناقشة المتكررة القرار واالستنت الوثائق ذات الصلة:
القرار بشأن التعاون ؛ 2023-2022البرنامج والميزانية: مقترحات المدير العام للفترة  ؛منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل

 .اإلنمائي الفعال لمنظمة العمل الدولية دعماً ألهداف التنمية المستدامة

 

 لوثيقةا غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808642.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633375.pdf
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 الخلفية والمحتوى  

واستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن  اً ( قرار2021) 109اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1
 بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعيةة االجتماعية )الضمان االجتماعي(، الحماي
عالن مئوية منظمة العمل إل)إعالن العدالة االجتماعية( وبإيالء االهتمام الواجب  2008أجل عولمة عادلة،  من

مبادئ الجدوى  كامل ، أّكد من جديد علىبذلك)إعالن المئوية(. وبقيامه  2019الدولية من أجل مستقبل العمل، 
الحماية االجتماعية )الضمان التوجيهية الواردة في القرار واالستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة األولى عن 

 .2011في حزيران/ يونيه  ةالمائ دورتهفي  الدولي، التي اعتمدها مؤتمر العمل االجتماعي(

 يقومان به من نشاط في هذا المنظمة والمكتب فيما تسترشد بهعمل لل اً إطار 2021وحددت استنتاجات عام  .2
ما يلي: إعداد خطة عمل إلنفاذ االستنتاجات، لينظر فيها  المذكور، ويُطلب من المدير العام في القرار .المجال

مراعاة  ا؛اهتمامهواإلقليمية السترعاء  الدولية؛ إبالغ االستنتاجات إلى المنظمات 343في دورته  مجلس اإلدارة
من خارج الميزانية؛ إبقاء مجلس  الموارداالستنتاجات عند إعداد مقترحات البرنامج والميزانية المقبلة وحشد 

 .اإلدارة على اطالع على عملية التنفيذ

، 2021نوفمبر  خطة عمل كي ينظر فيها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ مسودةوبناًء على ذلك، أعد المكتب  .3
)إلى حين المناقشة المتكررة التالية(. وقد أعدت الخطة في سياق التطورات العالمية  2026-2021اول الفترة تتن

العواقب االقتصادية واالجتماعية غير  بعدانتعاش متمحور حول اإلنسان  حدوث الهامة المتعلقة بضرورة
 .19-المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد

اً من حقوق اإلنسان، فإنه يهدف إلى ضمان تمتع كل إنسان بحياة تزخر بالصحة وباعتبار الضمان االجتماعي حق .4
إجراءات وتدابير إلعمال حق اإلنسان في الضمان  اتخاذتستلزم الحماية االجتماعية الشاملة و. والكرامة

صعيد الوطني، االجتماعي عن طريق البناء التدريجي لنُظم الحماية االجتماعية المالئمة والمحافظة عليها على ال
بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، بما يتمشى مع معايير 

( وتوصية أرضيات 102)رقم  1952اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، ، ال سيما منظمة العمل الدولية
 .(202 )رقم 2012الحماية االجتماعية، 

نظم حماية اجتماعية شاملة ومستدامة وقائمة على الحقوق، بما في ذلك األرضيات، بما يتفق مع  إن بناء .5
االستراتيجية ذات البعدين من أجل توسيع نطاق الحماية االجتماعية، هو مساهم أساسي في توفير العمل الالئق 

(، 2030مستدامة )برنامج عام من أجل التنمية ال 2030والعدالة االجتماعية وفي تحقيق أهداف برنامج عام 
وعلى وجه الخصوص غايات أهداف التنمية المستدامة بشأن نظم الحماية االجتماعية والتغطية الصحية الشاملة 

على التوالي(. وبإنشاء نظم حماية اجتماعية شاملة، بما في ذلك األرضيات، يمكن للبلدان أن تكفل  8-3و 1-3)
 زدهار.عدم تخلف أحد عن الركب وتقاسم اال

، في ةسياسات ونُظم للحماية االجتماعي تقدم فعال نحو تصميم وتنفيذ إحراز إتاحةإلى  الهادفة وتأتي خطة العمل .6
وعلى وجه الخصوص التحديات التي يفرضها التغير مرحلة حرجة تتسم بتغيرات عميقة في عالم العمل، 
. وتضيف هذه التحديات 19-جائحة كوفيد ربومنذ عهد أقالديموغرافي واالقتصادي والتكنولوجي والمناخي، 

تتكيف مع التطورات في عالم و تتمحور حول اإلنسان مزيداً من اإللحاح إلرساء نُظم حماية اجتماعية شاملة
ويمكنها حماية  العمل وتشمل الجميع وتكون فعالة وكافية ومستدامة وقادرة على الصمود على المدى الطويل

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة.العمال والمنشآت، ال سيما 

 خطة العمل المقترحة  

إن الهدف العام لخطة العمل هو إنفاذ االستنتاجات المتفق عليها من المناقشة المتكررة الثانية عن الحماية  .7
 الحقاً )تسمى  2021االجتماعية )الضمان االجتماعي( في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في حزيران/ يونيه 

وستضمن االتساق مع األهداف االستراتيجية األخرى لبرنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية، االستنتاجات(. 
عمالً بإعالن العدالة االجتماعية وإعالن المئوية. كما أنها تلبي بنهج متسق النداء الداعي إلى اتخاذ إجراءات من 

، شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود، يكون 19-للخروج من أزمة كوفيد أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان
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عالوة على ذلك، فهي تأخذ في االعتبار االستراتيجيات  2021.1الذي اعتمده المؤتمر في حزيران/ يونيه 
واألولويات اإلقليمية من أجل الحماية االجتماعية وتتسق مع استراتيجية التعاون اإلنمائي لمنظمة العمل الدولية 

 .2025-2020للفترة 

هدف خطة العمل المقترحة إلى دعم إطار العمل الوارد في االستنتاجات، بما في ذلك جهود الدول األعضاء وت .8
 التمويل المستدام والكافيالمبذولة من أجل تحقيق حماية اجتماعية شاملة وتعزيز نظم الحماية االجتماعية وضمان 

 ،مترابطة خطة العمل خمسة مكونات. وتتناول فيها الواردة التوجيهيةمبادئ اللنظم الحماية االجتماعية، في ضوء 
؛ البحوث وبناء القدرات( 2؛ )دعم صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الحماية االجتماعية الوطنية( 1وهي: )

إعادة التأكيد على ( 5؛ )النشاط الفعال المتصل بالمعايير( 4؛ )هاالتخطيط الفعال وحشد الموارد وتخصيص( 3)
ة العمل الدولية ودورها القيادي في مجال الحماية االجتماعية في النظام متعدد األطراف وتعزيز والية منظم

 .اتساق السياسات

وتستخدم خطة العمل جميع وسائل عمل منظمة العمل الدولية وتستند إلى اإلجراءات وااللتزامات المتفق عليها  .9
ً والواردة ضمن البرنامج والميزانية للفترة اس ً مع إطار نتائج منظمة العمل الدولية.  2 2023-2022بقا تمشيا

رضيات الحماية أ الرائد لمنظمة العمل الدولية بشأن إرساء البرنامجووتتضمن العمل عن طريق شراكات معززة 
)البرنامج الرائد ألرضيات الحماية االجتماعية( الذي يزود المكتب بهيكلية متسقة من أجل  االجتماعية للجميع

دان في بناء نظم الحماية االجتماعية، بما في ذلك األرضيات، وفي حشد الموارد وتوجيهها نحو عملها دعم البل
 الحماية االجتماعية. ويسهم البرنامج الرائد ألرضيات الحماية االجتماعية في المكونات الخمسة كلها. في مجال

 اعية الوطنيةدعم صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الحماية االجتم: 1ن و  المك

سياسات واستراتيجيات الدعم التقني إلى الهيئات المكونة من أجل صياغة وتنفيذ  تقديمعلى  نوّ المكيرّكز هذا  .10
مع الرؤية واألهداف  مشىالتي تراعي قضايا الجنسين وتشمل مسائل اإلعاقة وتت الحماية االجتماعية الوطنية

، مع إيالء االعتبار الواجب إلى الحوار االجتماعيالضمان التي وضعتها معايير منظمة العمل الدولية بشأن 
االجتماعي الثالثي. ويتضمن ذلك تدابير ترمي إلى تحقيق حماية اجتماعية شاملة وتعزيز نظم الحماية االجتماعية، 

ولية بما في ذلك الخطط والبرامج، وضمان تمويلها المستدام والكافي، استناداً إلى استراتيجية منظمة العمل الد
والقانونية واإلدارية والمالية واإلحصائية واألكتوارية إلى  السياسيةذات البعدين. ويستلزم ذلك توفير المشورة 

 الهيئات المكونة بشأن تحسين تغطية نظم الحماية االجتماعية ومالءمتها وإدارتها السديدة واستدامتها المالية،
التعاون الوثيق مع ب العمللة االجتماعية واإلنصاف، بما في ذلك مع إيالء االعتبار الواجب إلى العدا بالترافق

 ال سيما مع المنسقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة. ،وكاالت األمم المتحدة األخرى

وسيعزز المكتب بصورة نشطة أيضاً التنسيق واالتساق بين مكونات نظام الحماية االجتماعية وبين سياسة الحماية  .11
السياسات االجتماعية واالقتصادية األخرى، ال سيما سياسات العمالة الهادفة إلى تعزيز العمالة االجتماعية و

الحماية الحق في  إتاحةالالئقة والمنتجة، إضافة إلى السياسات الصحية. وسيدعم المكتب الدول األعضاء في 
والعاملين في المنصات لحساب الخاص ل العملأنواع االستخدام، بما في ذلك  جميع االجتماعية الكافية للعمال في

تشمل أولئك الذين يعملون في االقتصادات غير المنظمة ى اهتمام خاص إلى توسيع التغطية كي ولالرقمية. وسيُ 
والريفية وتسهيل انتقالهم إلى االقتصاد المنظم، وضمان حصول العمال المهاجرين وأسرهم على الحماية 

سيدعم ل ودعم االنتقاالت العادلة إلى اقتصاداٍت ومجتمعاٍت مستدامٍة بيئياً. واالجتماعية وتسهيل انتقاالت العم
تمشياً مع األولويات ، 19-البلدان في استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تحقيق انتعاش من جائحة كوفيد المكتب

جراءات رامية إلى تحقيق عالمي من أجل اتخاذ إالنداء وال 2023-2022الواردة في البرنامج والميزانية للفترة 
، الذي ، يكون شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود19-انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد

من أجل تسخير التدابير الطارئة للحماية االجتماعية المعتمدة  ودبذل جهت. كما س109اعتمده المؤتمر في دورته 
بغية البناء التدريجي لنظم حماية اجتماعية قائمة على  ،األزمة واالنتعاش كجزء من استراتيجيات االستجابة إلى

 الحقوق.

 

   .Resolution I/109ILCالوثيقة   1

 .2023-2022لمدير العام للفترة ا مقترحات، البرنامج والميزانية  2

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808634.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769336.pdf
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 البحوث وبناء القدرات: 2 نو  المك

ً المبذولة لتعزيز الحماية االجتماعية الشاملة، .12 منتجات بحثية سيصدر المكتب  في إطار الجهود األوسع نطاقا
يق هدف الحماية االجتماعية الشاملة وآثارها. وهي تتضمن ومعرفية عالية الجودة توثق التقدم المحرز نحو تحق

بتغطية نظم الحماية االجتماعية وشموليتها وكفايتها  يتعلقرصد الفجوات وتوثيق وتقاسم الممارسات الجيدة فيما 
التصديق على معايير الضمان االجتماعي المحدثة وتنفيذها  أدىث إلى أي مدى وتناول البحتواستدامتها. كما س

حماية اجتماعية شاملة. وسيستمر المكتب  توفير البلدان من االقتراب من تحقيق الهدف المتمثل فيلى تمكين إ
بغية تنوير الهدف  العالمي للحماية االجتماعية التقريربعنوان  على نحو منتظم، في إصدار التقرير الرائد

نشر بيانات ومكتب من تطوير جمع وتحليل االستراتيجي للحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(. وسيزيد ال
الحماية االجتماعية ضمن جميع الفروع، بهدف رصد التغطية القانونية والفعالة والكفاية واالستدامة وتحديد 

بنوع الجنس واإلعاقة. ويتطلب هذا األمر تعزيز قدرات النظم اإلحصائية الوطنية  ما يتعلقالفجوات، بما في ذلك 
ت المكونة في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق حماية اجتماعية شاملة )بما في ذلك تغطية من أجل دعم الهيئا

 .  8-3و 3-1أهداف التنمية المستدامة  غايات وعلى وجه الخصوص، ،صحية شاملة(

وسيواصل المكتب تعزيز قدرات الحكومات والشركاء االجتماعيين وأصحاب المصلحة اآلخرين، بالتعاون مع  .13
تنفيذ التصميم و، من أجل الوشركاء آخرين)مركز تورينو( ب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية مركز التدري

وتعلم  المثلث الجنوب والتعاون بما في ذلك من خالل التعاون بين بلدان، نُظم الحماية االجتماعيةل الفعال رصدالو
 .األقران

 هاالتخطيط الفعال وحشد الموارد وتخصيص: 3 نو  المك

ر المكتب اإلرشاد والمشورة التقنية من أجل حشد الموارد المحلية، بهدف دعم الهيئات المكونة في تعزيز سيوف .14
في حشد الموارد من أجل التعاون  نشطسياسات ونظم الحماية االجتماعية الشاملة. كما سيشارك المكتب على نحو 

جتماعية، على المستويات الوطنية واإلقليمية الحماية اال ألرضياتاإلنمائي، ال سيما عن طريق البرنامج الرائد 
بتعاون وثيق مع المنسقين المقيمين التابعين لألمم والعالمية، بما في ذلك عن طريق آليات تمويل األمم المتحدة 

بعناية أثر الدعم الذي يقدمه إلى الهيئات المكونة، بهدف تحسين حشد الموارد  ويقيّم دة. كما سيرصد المكتبالمتح
 يصها.وتخص

الضمان االجتماعي الدولية، سيدعم البرنامج الرائد ألرضيات  ومعاييرواستناداً إلى الحوار االجتماعي الشامل  .15
دولةً عضواً في بناء نظم حماية اجتماعية شاملة تكون مستدامة ومتكيفة  50الحماية االجتماعية ما ال يقل عن 
 مع التحديات الجديدة والناشئة. 

 ال المتصل بالمعاييرط الفع  النشا: 4 نو  المك

ضمن  عنصراً أساسياً من عناصر القيمة المضافة لمنظمة العمل الدوليةتشكل معايير الضمان االجتماعي الدولية  .16
حق اإلنسان في الضمان  إعمالالحماية االجتماعية الشاملة وتوفير النظام متعدد األطراف في تعزيز هدف 

بشأن الضمان  لرامية إلى تعزيز معايير منظمة العمل الدولية المحدثةع المكتب جهوده اسرّ االجتماعي. وسي
. وبهدف تسريع قائمة على الحقوقمستدامة و اجتماعيلبناء نظم ضمان  االجتماعي باعتبارها العمود الفقري

قات التنفيذ الفعال لمعايير منظمة العمل الدولية، سيطلق المكتب حملة تصديق عالمية تهدف إلى زيادة التصدي
 . 2026تصديقاً على األقل بحلول عام  70إلى  2021تصديقاً عام  59من  102على االتفاقية رقم 

، تمشياً مع معايير منظمة العمل الدولية بشأن والقوانين إلصالح السياسة عمليات الوطنيةالوسيدعم المكتب أيضاً  .17
تي تحول دون التصديق على هذه المعايير ، وسيساعد الدول األعضاء في تجاوز العقبات الالضمان االجتماعي

دعم الدول األعضاء في توسيع نطاق الحصول على الحماية االجتماعية ل اً خاص اً س اهتماموسوف يكرّ  3وتنفيذها.
المستضعفة األخرى، عن  والمجموعاتليشمل العمال في االقتصاد غير المنظم، بما في ذلك العمال المنزليون 

 فعال لمعايير منظمة العمل الدولية المعنية. طريق تعزيز التنفيذ ال

وفي الوقت نفسه، سيقيّم المكتب أثر معايير منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي في العمليات السياسية  .18
التي يضطلع بها الشركاء متعددو األطراف،  األنشطةوكذلك في ، على الصعيد الوطني وعمليات صنع القوانين

الوثيق مع الخبراء في هذا الموضوع،  خالل المشاورات مع الهيئات المكونة الثالثية وبالتعاون بما في ذلك من

 
أيلول/ سبتمبر  18-13اجتماعه السادس )في  الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير لفريق العاملانظر أيضاً التوصيات التي اعتمدها ا  3
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ت الجديدة وتعزيز في االستجابة للتحدياتحقيق حماية اجتماعية شاملة عن طريق ضمان فعالية المعايير بهدف 
 .اتساق السياسات

ودورها القيادي في مجال الحماية االجتماعية  إعادة التأكيد على والية منظمة العمل الدولية: 5ون المك  
 في النظام متعدد األطراف وتعزيز اتساق السياسات

ً مع واليتها الدستورية  .19 بوضع معايير الضمان االجتماعي الدولية ومع هيكلها الثالثي ستسعى المنظمة، تمشيا
اية اجتماعية شاملة، إلى تقوية الدور في دعم الهيئات المكونة في تصميم وتنفيذ نظم حم وخبرتها التقنيةالفريد 

. األطراف ي ضمان اتساق السياسات بشأن الحماية االجتماعية في النظام متعددالريادي لمنظمة العمل الدولية ف
الشراكة العالمية و بشأن الحماية االجتماعية مجلس التعاون المشترك بين الوكاالتفي إطار  وستقوم بوجه خاص
بإدراج ، 2030تماعية الشاملة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام من أجل الحماية االج

 القطرية المشاورات المنتظمة وأدوات تطوير وتنفيذ الحماية االجتماعية بين الوكاالت من أجل دعم التدخالت
نظمات المعنية األخرى المشتركة. وسيواصل المكتب بقيامه بذلك توفير الريادة واالنخراط في شراكات مع الم

على جميع المستويات. وعلى وجه الخصوص، سيعمق تعاونه مع منظومة األمم المتحدة بهدف تعزيز نهج "أمم 
مع معايير العمل الدولية. وسيشمل التعاون مع المؤسسات بما يتماشى متحدة واحدة" في تحقيق الحماية االجتماعية 

واجب إلى والية كل منظمة، تقييم احتياجات وأولويات الحماية االجتماعية المالية الدولية، مع إيالء االعتبار ال
الوطنية وضمان تمويل كاٍف ومستداٍم، يتسق مع معايير ومبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي. 

افة إلى التعاون استراتيجيته المتعلقة بالحماية االجتماعية، إض بشأنكما سيشتمل على التعاون مع البنك الدولي 
بتنفيذه أرضيات اإلنفاق االجتماعية وإرشاداته السياسية وشروط اإلقراض  النقد الدولي فيما يتعلق صندوقمع 

 الوثائق األساسية لصندوقفي عدد معين من البلدان الرائدة وعن طريق استعراض  المتعلقة بالحماية االجتماعية
 ينشاط التحليلي والرقابي والبرنامجالظم لمسائل اإلنفاق االجتماعي في تلمنإلى دعم اإلدماج ا ةدفااله ،النقد الدولي
 . للصندوق

ع العالمي للوظائف رّ وسيدعم المكتب أيضاً تصميم وتنفيذ مبادرة األمين العام لألمم المتحدة بشأن العامل المس .20
لدان في بناء نظم حماية اجتماعية والتي ستدعم الب 2021أيلول/ سبتمبر  28والحماية االجتماعية، التي أطلقت في 

هيكل مالي شامل بهدف إنشاء شاملة عن طريق المساعدة التقنية واتساق السياسات وتحسين اإلدارة السديدة و
 دعم حشد تمويل إضافي محلي ودولي من أجل الحماية االجتماعية.

عن الخبرات  لي: إجراء بحوثسيقوم المكتب بما ي ،حماية االجتماعيةالبهدف حشد التمويل الدولي من أجل و .21
في مجاالت مواضيعية أخرى؛ إطالق المشاورات مع المنظمات الدولية  ةعالمي صناديق المعنية في إعداد

تمويل  ةمقترحات ملموسة من أجل آلي بشأنوالحكومات والشركاء االجتماعيين وأصحاب المصلحة اآلخرين 
نوعة أمام آلية تمويل عالمية تكمل وتدعم الجهود المحلية ؛ وضع دراسة جدوى تعرض الخيارات المتجديدة دولية

 الرامية إلى حشد الموارد بغية تحقيق حماية اجتماعية شاملة.

أهمية الحماية االجتماعية  استحداث يوم عالمي للحماية االجتماعية للتأكيد علىوأخيراً، سيستكشف المكتب إمكانية  .22
. وسيعد المكتب مقترحاً بشأن طرائق استحداث مثل هذا ة االجتماعيةمن أجل توفير العمل الالئق وتحقيق العدال

 نظر فيه.ي كيإلى مجلس اإلدارة  المقترح موسيقد   ،اليوم وانعكاساته

 تنسيق ورصد واستعراض التنفيذ

فريق تنسيق على مستوى المكتب يضم الموظفين في المقر وفي الميدان، بمن فيهم موظفو مكتب األنشطة  سيعمل .23
 دعممل وتنسيق ورصد وخطة الععلى تفعيل الخاصة بالعمال،  األنشطةصة بأصحاب العمل وموظفو مكتب الخا

 .تنفيذها

ض التقدم المحرز على أساس منتظم في إطار التقارير عن تنفيذ البرامج والميزانيات الحالية والقادمة .24  .وسيُستعر 
ر من أجل المناقشة المتكررة الثالثة عن الحماية وستذكر اإلنجازات والتحديات والدروس المستخلصة في التقري

 المزمع تقديمه إلى المؤتمر.  ،االجتماعية )الضمان االجتماعي(
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 المخاطر واالفتراضات

 في ضوء ما يلي: سيما القد تستلزم خطة العمل تكييفاً،  .25

 تطور األولويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛ (أ)

التطورات العالمية، بما يشمل التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ برنامج من  ذلك إصالح األمم المتحدة وغير (ب)
 ؛2030عام 

 توفر موارد كافية من أجل نشاط المكتب في تنفيذ خطة العمل )انظر التفاصيل في الملحق(. (ج)

 جدوى تنفيذ النتائج في ظل خطة العمل

شتمل على إجمالي يمل المذكورة أعاله. ويتضمن الملحق قائمة بالنتائج رفيعة المستوى لتفعيل عناصر خطة الع .26
مليون دوالر أمريكي. ويستند حساب التكلفة إلى أفضل تقديرات المكتب، نظراً إلى  237رة بمبلغ تكلفة مقدّ 

برنامج في ال - للجميع ماية اجتماعية شاملة ومستدامةح - 8الخبرة الحالية في تحقيق النتائج المتعلقة بالنتيجة 
 ؛ وينبغي أن تعتبر طريقة داللية لحساب التكلفة.2023-2022والفترة  2021-2020ة والميزانية للفتر

وفي حين أنه يمكن تحقيق بعض النتائج باستخدام الموارد المتاحة ضمن مستوى الميزانية العادية المعتمدة لفترة  .27
د إضافية. وفي حال عدم تتطلب نتائج أخرى حشد موار قدالسنتين أو في ظل مشاريع التعاون اإلنمائي الحالية، 

وجود موارد كافية، سيتعين على المكتب تحديد النتائج ذات األولوية التي سيكون قادراً على تحقيقها في ظل 
 الموارد المتاحة واإلطار الزمني المحدد.

 مشروع القرار 

 طلب مجلس اإلدارة من المدير العام ما يلي: .28

كما هو وارد  2026-2021ن الضمان االجتماعي للفترة بشأ العمليراعي إرشاداته في تنفيذ خطة أن  (أ)
 ؛GB.343/INS/3/1في الوثيقة 

 .أن يأخذ الخطة في الحسبان عند إعداد مقترحات البرنامج والميزانية المقبلة (ب)
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 الملحـق 

 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

 دعم صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الحماية االجتماعية الوطنية: 1ن و  المك

 مليون دوالر أمريكي 190متطلبات الموارد المقدرة: 

 تقديم المشورة التقنية استجابة إلى طلب الهيئات المكونة، بما في ذلك عن طريق البرنامج الرائد 
تصميم وتمويل وتنفيذ وإدارة وإصالح ورصد نظم الحماية ألرضيات الحماية االجتماعية، من أجل 

الرؤية واألهداف التي أرستها معايير منظمة ، التي تراعي قضايا الجنسين وتتسق مع االجتماعية الوطنية
 العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي.

 )ي(17)أ(، 17

 )أ(20

8-1 ،8-2 ،8-3 

2-1، 2-2 

3-3 

6-1 ،6-2 ،6-4 

1-4 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

 االستجابة لقضايا الجنسين تحسين تقديم اإلرشاد والمشورة التقنية المحدثين بشأن التدابير الرامية إلى 
إجازة ، بما في ذلك عن طريق توفير اعتمادات الرعاية وإعانات الحماية االجتماعية سياسات ونظمفي 

 ية، واالستثمار في رعاية األطفال )بما فيها اإلعانات األسرية(.واألبوة واإلجازة الوالداألمومة 

 3-8، 2-8، 1-8 )و(17)ب(، 17)أ(، 17

2-1 ،2-2 

3-3 

6-1 ،6-2 ،6-4 

1-4 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

 لوصول إلى الرعاية الصحية تقديم اإلرشاد والمشورة التقنية المحدثين بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز ا
بما في ذلك معالجة الحاجة  ،الضمان االجتماعي ثة لمنظمة العمل الدولية بشأنالمحدّ  معاييرالبما يتسق مع 

 . اقتصاد الرعايةالمتنامية إلى خدمات جيدة طويلة األجل والتحسن المنطقي في ظروف العمل في 

 )ج(،17)ب(، 17)أ(، 17
 )ي(17)و( 17

 )ج(18)أ(، 18

 )ب( 20

8-1 ،8-2 ،8-3 

2-1 ،2-2 

3-3 

6-1 ،6-2 ،6-4 

1-4 

 (ي)1-3

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

حماية اجتماعية تشمل تقديم اإلرشاد والمشورة التقنية المحدثين من أجل ضمان وجود نظم وسياسات 
 انات وخدمات مناسبة.، بما في ذلك عن طريق تحسين الوصول إلى إعاإلعاقة

 3-8، 2-8، 1-8 )و(17)ب(، 17)أ(، 17

2-1 ،2-2 

3-3 

6-1 ،6-2 ،6-4 

1-4 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

ل في االعم توسيع التغطية كي تشملتقديم اإلرشاد والمشورة التقنية بشأن استراتيجيات ابتكارية من أجل 
، بمن إلى العمال في جميع أشكال العمالة ة اجتماعية كافيةتوفير حماي، بغية ضمان االقتصاد غير المنظم

فيهم العاملون لحسابهم الخاص وعمال المنصات وسكان األرياف، بجمع النظم االكتتابية وغير االكتتابية، 
 ، بما في ذلك المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر. العمال والمنشآت إلى االقتصاد المنظم انتقالوبغية دعم 

 )ط(17)ز(، 17 )ب(،17

 (د)18)أ(، 18

 )ب(20)أ(، 20

 )و(21

8-1 ،8-3 

3-1 ،3-2 

7-4 

4-3 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-6 

2021-2026 

الحماية  واستراتيجيات تقديم اإلرشاد عن طريق المشورة التقنية والسياسية بشأن تصميم وتكييف سياسات
ي عالم العمل، ال سيما لتوسيع نطاق والتغيرات ف 19-االنتعاش من أزمة كوفيدلديها للتعامل مع االجتماعية 

 .التغطية وتعزيز كفاية اإلعانات وضمان تمويلها الكافي والمستدام

)ز(، 17)ج(، 17)ب(، 17
 )ط(17

 )ب(21

8-1 ،8-2 ،8-3 

3-4 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

اعية والسياسات اتساق السياسات بين الحماية االجتمتقديم اإلرشاد والمشورة التقنية من أجل تعزيز 
عن طريق الحوار والتشاورات المشتركة بين القطاعات ومشاركة أصحاب المصلحة متعددي  األخرى

 األطراف وبناء شراكات متنوعة من أجل استجابات سياسية متكاملة ومنسقة، بما في ذلك العمالة 
 والتغطية الصحية الشاملة وسياسات إضفاء السمة المنظمة.

 )و(17)ج(، 17

 )و(21)د(، 21(، )أ21

8-1 ،8-3 ،3-1 

3-2 

7-4 

2-2 

5-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-3 ،8-5 

10-4 

2021-2026 

وضمان  تكييف نظم الحماية االجتماعية مع الصدمات النظاميةتقديم اإلرشاد والمشورة التقنية بشأن 
لة والتكامل مع البطا ما يتعلق بالحماية من، بما في ذلك إلى اقتصادات مستدامة بيئيا   االنتقال العادل

 وتعويض اآلثار الناجمة عن إزالة دعم الطاقة. المهارات والعمالة

 3-8 )د(-)أ(17

3-3  

5-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

13-2 

2021-2026 

االجتماعي  اتفاقات ثنائية/ متعددة األطراف للضمان وتطبيق وضعتقديم اإلرشاد والمشورة التقنية بشأن 
ً حماية العمال المهاجرين وأسرهمهدف ، بوتدابير أحادية الجانب مع معايير منظمة العمل الدولية  ، تمشيا

 ذات الصلة.

 (ه)17

 )أ(20

8-3 

7-5 

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

عن طريق تعزيز قدرات الشركاء االجتماعيين من  الحوار االجتماعي بشأن الحماية االجتماعيةتشجيع 
ي سياسات واستراتيجيات الحماية االجتماعية، بما في ذلك نقاشات اإلصالح؛ عن أجل مشاركتهم بفعالية ف

طريق تعميم الحوار االجتماعي ضمن عروض التدريب التي تقدمها منظمة العمل الدولية على المستويين 
س ورالعالمي والوطني، بما في ذلك عن طريق البرنامج الرائد ألرضيات الحماية االجتماعية وتوثيق الد

 المستخلصة في الموجزات السياسية والقطرية.

 )ح(17

 )د(18

 )ب(19

8-1 ،8-2 ،8-3 

1-4 

7-1 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-7 

2021-2026 

 من  وشبكة الحماية االجتماعية والحرية والعدالة شبكة األعمال العالمية ألرضيات الحماية االجتماعية
بناء التين قادرتين على تلبية طلبات الهيئات المكونة وتوفير راسختان تماماً بصفتهما شبكتين فع لعمالأجل ا
من أجل المشاركة في النقاشات السياسية واإلدارة السديدة  العمل منظمات العمال ومنظمات أصحابات قدر

 الفعالة للحماية االجتماعية.

 )ك(17)ح(، 17

 )د(18

 )ب(19

8-1 ،8-2 ،8-3 

1-4 

7-1 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-7 

2021-2026 

ال  اً باعتبارها جزءاستراتيجيات تمويل كافية ومستدامة  تقديم الدعم إلى الهيئات المكونة من أجل وضع
لدعم تحوالت عالم العمل، باالستناد إلى التضامن وتجميع يتجزاً من سياسات الحماية االجتماعية الوطنية 

أداة مشتركة بين الوكاالت ن طريق استحداث ر، إضافة إلى مبادئ إرشادية أخرى، بما في ذلك عالمخاط
استناداً إلى دليل منظمة العمل الدولية  لتقييم الحماية االجتماعية فيما يتعلق بتمويل الحماية االجتماعية

 .المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية االجتماعيةبشأن الحيز المالي في سياق مجلس التعاون 

 )ط(17)ب(، 17

 )ب(-)أ(21

 )ب(1)أ(، 1، 1-3 8-3، 8-2، 8-1

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 

2021-2026 

 وزيادة تطويرها )بما  االجتماعي ن الضمانالمنصة الكمية الرقمية لمنظمة العمل الدولية بشأتطبيق 
في ذلك أدوات تقييم اآلثار األكتوارية وآثار التكلفة والحيز المالي والفقر( بهدف توفير أدوات على شبكة 

الرابطة من أجل تصميم نظم الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها وتقييم استدامتها، بالتعاون مع االنترنت 
 ي ووكاالت األمم المتحدة وشركاء التعاون اإلنمائي اآلخرين. الدولية للضمان االجتماع

 )ط(17)ب(، 17

 )ب( 21

 )ب(1)أ(، 1، 1-3 8-3، 8-2، 8-1

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 

2021-2026 

أدوات تقييم النظم اإلحصائية الوطنية للحماية االجتماعية وكفاية اإلعانات، بما فيها وإدارة  وضع
 المشترك بين الوكاالت بشأن ، حسب مقتضى الحال في إطار مجلس التعاون المساعدة االجتماعية
 .الحماية االجتماعية

 )ك(17)ي(، 17

 )ج(-)ب(18

8-2 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-6 

2022-2024 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

وإدارة نظم الحماية  اإلدارة السديدة والتنسيق المؤسسيتقديم الدعم إلى الهيئات المكونة من أجل تحسين 
، بما في ذلك فيما يتعلق بنظم المعلومات واإلدارة، واستخدام التقنيات الرقمية، بهدف االجتماعية وتنفيذها

 زيادة الشفافية والمساءلة. 

 )ك(17)ي(، 17)ح(، 17

 )د(18

8-2 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-6 

2021-2026 

تعزيز قدرات الهيئات المكونة بغية ضمان وجود ملكية عامة قوية وإنشاء طلب عام على المساءلة وبناء 
 ثقافة الحماية االجتماعية.

 )ك(17)ح(، 17

 )د(18

8-2 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-6 

2021-2026 

 : البحث وبناء القدرات2 نو  المك

 مليون دوالر أمريكي 20بات الموارد المقدرة: متطل

 1-8 )أ(18 .2028-2026والفترة  2025-2023 إصدار الفترة ،االجتماعية لتقرير الرائد العالمي للحمايةا

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

واة واإلنتاجية وانعدام المسا أثر الحماية االجتماعية في الفقر والصحة والرفاهالبحث المنشور عن 
 سيما  المستدامة، ال وبوصفها عامالً مسّرعاً لتحقيق غايات أهداف التنميةاالقتصاد الكلي  استقرارو

 .4-10و 5-8و 4-5و 8-3و 3-1الغايات 

 1-8 )أ(18

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

واستمرار أهمية التأمين  عية والعمالةالعالقة بين الحماية االجتماالبحث المنشور واإلرشاد المقدم بشأن 

 .االجتماعي في حماية العمال وأسرهم، بما في ذلك في سياق مستقبل عالم العمل
 1-8 )أ(18

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2022-2023 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

 ا، وتمويله اوإنفاقه اومالءمتهتها شأن تغطيب ستخدام بيانات الحماية االجتماعيجمع وتحليل ونشر وا
استقصاء الضمان من خالل المستضعفة،  المجموعاتم محتوًى جنسانياً أكبر وتصنف حسب ث تضيبح

، وتقديم تقرير قاعدة البيانات ولوحات المعلومات العالمية للحماية االجتماعيةعلى اإلنترنت و االجتماعي
 .أهداف التنمية المستدامةمؤشرات من  2-8-3و 1-3-1 ينعن التقدم المحرز بشأن المؤشر

 2-8 ب()18

7-5 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

 بشأن هدف التنمية عن التقدم المحرز ألمين العام لألمم المتحدة افي تقارير المدخالت السنوية 
 .1-3-1المستدامة 

 2026-2021 3-1 2-8، 1-8 )ب(18

 الحماية االجتماعية ظمرصد ن  من أجل وبناء قدراتها  الهيئات المكونة الثالثيةتقديم المواد اإلرشادية إلى 
 وأهداف التنمية المستدامة  الخاصة بها وتتبع التقدم المحرز في تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة

 البيانات اإلدارية والدراسات االستقصائية  ات المعنية التي تتضمنءاإلحصا من خالل، المعنية
 .للتعاون والبيانات الكلية، بما في ذلك في سياق أطر األمم المتحدة

 )ج(18

 )ك(-)ط(17

 (ه)20)د(، 20

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-6 

2021-2026 

مساعدة البلدان وضع منهجية متأصلة في معايير منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي من أجل 
 والدعم التقني  الحوتوجيه سيناريوهات اإلص الضمان االجتماعي لديها في إجراء تقييمات ذاتية لن ظم

 المقدم من أجل تطبيقها.

 )ج(18

 (ه)20

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

بشأن الحماية االجتماعية المقدم في أكاديميات متعددة تابعة لمركز تورينو بناء قدرات الهيئات المكونة 
ة مخصصة تلبي االحتياجات اإلقليمية والدورات التدريبية األخرى، بما في ذلك دورات تدريبية مواضيعي

والوطنية لدى مركز تورينو والشبكات والجامعات اإلقليمية وعن طريق الموارد التدريبية على شبكة 
بشأن الحماية  دورة تدريبية إلكترونية مفتوحة حاشدةاالنترنت الموجهة إلى الجمهور العام، بما في ذلك 

 األخرى. االجتماعية أعدت بالتعاون مع المؤسسات

 )د(18

 )ك(17

 )أ(20

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-6 ،16-7 

2021-2026 

تقاسم المعرفة بين بلدان تبادل الخبرات بغية توسيع نظم الحماية االجتماعية وتعزيزها عن طريق أحداث 
 ومنصات شبكة االنترنت ونشر الخالصة الوافية للتجارب القطرية. الجنوب

 (ه)18

 )ك(17

 )أ(20

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-6 ،17-9 

2021-2026 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

 هاالتخطيط الفعال وحشد الموارد وتخصيص: 3 نو  المك

 مليون دوالر أمريكي 15متطلبات الموارد المقدرة: 

 تمويل الحماية االجتماعية عن إلى الهيئات المكونة والشركاء بشأن اإلرشاد والمشورة التقنية تقديم 
طريق حشد الموارد المحلية، تمشيا  مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية واستنادا  إلى الحوار 

 . ويجري تحديث المنتجات المعرفية ونشرها بصورة منتظمة.االجتماعي

 )ب(19

 )ح(17

 )د(18

 )ب(21

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 ،17-2 ،17-3 

2021-2026 

بشأن الحماية  اتساق مشاريع التعاون اإلنمائيبنجاح  االجتماعية ج الرائد ألرضيات الحمايةالبرنام عزز
االجتماعية، ووفر دعماً جيداً وفي الوقت المناسب إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك 

 داث تغيرات مؤسسية عن طريق زيادة الحضور في الميدان وإنشاء مرفق للدعم التقني، مما ساهم في إح
على ماليين الناس، وزاد من إنشاء شراكات استراتيجية مع الجهات  اً بلداً وترك أثر 50في ما ال يقل عن 

 ومساهمته في تصميم وتنفيذ  عالتمويل المجمّ المانحة والشركاء اآلخرين، بما في ذلك عن طريق 
 العامل المسّرع العالمي للوظائف والحماية االجتماعية.

 )ج(19

 )أ(21)ج(، 21

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 ،17-2 ،17-3 

2021-2026 

ألمم المتحدة من أجل بذل جهود مشتركة منسقين المقيمين والفرق القطرية التابعة لالتعاون مع الزيادة 
لية، بغية دعم للحماية االجتماعية تفضي إلى زيادة الموارد، بما في ذلك الموارد المح في حشد الموارد

 الهيئات المكونة على المستوى القطري.

 )ج(19

 (د)21)أ(، 21

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 ،17-2 ،17-3 

2021-2026 

، بما في ذلك عن طريق أداة منظمة توحيد تدخالت منظمة العمل الدوليةفعال للنتائج واألثر و رصدتنفيذ 
 اية االجتماعية واتساقاً مع أدوات منظمة العمل الدولية وكامل منظومة العمل الدولية لرصد نتائج الحم

 األمم المتحدة، بغية دعم جهود التواصل وحشد الموارد.

 )د(19

 )ج(18

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 ،17-2 ،17-3 

2021-2026 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

، الذي كان مزمع ة االجتماعيةتقييم رفيع المستوى لنتيجة منظمة العمل الدولية بشأن الحمايإجراء 
 التوصيات. ، ونشر2025إجراؤه مبدئياً عام 

 3-1 3-8، 2-8، 1-8 )د(19

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2025-2026 

 النشاط الفعال المتصل بالمعايير: 4 نو  المك

 أمريكي دوالر ماليين 8متطلبات الموارد المقدرة: 

 ، التصديق على اتفاقيات الضمان االجتماعي المحدثةة بشأن تقديم المساعدة إلى الهيئات المكونة الثالثي
، وبشأن تطبيق معايير الضمان االجتماعي المحدثة في القوانين والممارسات 102ال سيما االتفاقية رقم 

وكذلك بشأن الوفاء بالتزامات إصدار التقارير، بما في ذلك بشأن جمع المعلومات اإلحصائية المطلوبة 
 اً مع الدستور. وإنتاجها، تمشي

 1-8 )و(20)د(، 20)أ(، 20

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-3 ،16-4 

2021-2026 

استناداً إلى معايير جيدة بشأن اإلصالحات التشريعية للضمان االجتماعي الممارسات الدليل وضع ونشر 
 .الضمان االجتماعي

 )و(20)أ(، 20

 )ي(17(، ه)17

 )و(18)أ(، 18

8-1 

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-3 ،16-4 

2021-2026 

 الدعم التقني إلى الهيئات المكونة وأصحاب المصلحة اآلخرين توفير المعارف وبناء القدرات و تطوير
 ، وتسهيل انتقالهم المنزليينالعمال كي تشمل العمال غير المنظمين و ةتوسيع نطاق الحماية االجتماعيبشأن 

تصاد المنظم، مع المراعاة الواجبة لمعايير منظمة العمل الدولية بشأن من االقتصاد غير المنظم إلى االق
 .204والتوصية رقم  189باإلضافة إلى المعايير المعنية األخرى مثل االتفاقية رقم  ،الضمان االجتماعي

 )ب(20

 )ز(17)ج(، 17

 )أ(18

 )و(21

8-1 ،8-3 

2-1 ،2-2 

7-4 

1-3 

3-8 

5-4 

8-3 ،8-5 

10-4 

2021-2026 

ثارة تمن أجل تحقيق حماية اجتماعية شاملة عن طريق اس 102ملة تصديق على االتفاقية رقم حإطالق 
 الوعي وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني إلى الحكومات والشركاء االجتماعيين، وهي تدعم تحقيق 

 . 2026تصديقاً بحلول عام  70الهدف المتمثل بالوصول إلى 

 )و(20)د(، 20)ج(، 20

 )د(21

8-1 

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-3 

2021-2026 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

 ن للمعلومات المعنية الواردة من الدراسات االستقصائية العامة يالتحليل والدمج المنتظمإدراج 
ضمن الدعم االستشاري التقني  ها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق المعاييرقدمتواإلرشادات األخرى التي 

 الذي يقدمه المكنب. 

 1-8 )و(20 (،ه)20

2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

 التأكيد على والية منظمة العمل الدولية ودورها القيادي في مجال الحماية االجتماعية في النظام متعدد األطراف وتعزيز اتساق السياسات عادةإ: 5 نو  المك

 أمريكي دوالر ماليين 4متطلبات الموارد المقدرة: 

 عشر سنوات من عمل "أمم متحدة واحدة" لفترة ضمن األمم المتحدة شترك استعراض مإجراء 
 الدروس المستخلصة. ، ونشرعلى الحماية االجتماعية

 3-1 3-8، 2-8، 1-8 )أ(21

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-3 

17-6 ،17-14 

2021-2026 

  ية االجتماعية وتعزيزالنظام متعدد األطراف وتقديم اإلرشاد له بغية تعميم الحماتعزيز المشاركة مع 
 على المستويين الوطني والدولي تمشياً مع معايير العمل الدولية، بما في ذلك ضمن  اتساق السياسات

مجلس طر األمم المتحدة للتعاون، عن طريق شراكات مع أصحاب المصلحة متعددي األطراف مثل أ
ة العالمية من أجل الحماية االجتماعية الشراكو التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية االجتماعية

لشراكة العالمية بشأن التغطية او 2030الشاملة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 
 وشبكة حماية الصحة العالمية )اإلنفاق على الصحة( وخطة العمل العالمية  2030الصحية الشاملة لعام 

فاه للجميع، وكذلك ضمن إطار العامل المسّرع العالمي لألمم المتحدة من أجل توفير الحياة الصحية والر
 للوظائف والحماية االجتماعية.

 )و(21)أ(، 20

 (ه)20)أ(، 20

8-1 ،8-2 ،8-3 1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

16-3 

17-6 ،17-14 

2021-2026 

 جتماعية الوطنيةوأولويات الحماية اال احتياجات بشأن المشاركة مع مؤسسات التمويل الدوليةتواصل 
والخيارات نحو توسيع الحيز المالي للحماية االجتماعية على أساس المبادئ المنصوص عليها في معايير 

ة في سياق شبكات التمويل الوطني المدمج ، بما في ذلكالضمان االجتماعي المحدثة لمنظمة العمل الدولية
  لتعاون مع البنك الدولي بشأن استراتيجيته للحماية االجتماعيةا جل التنمية المستدامة عن طريقأمن 

 وإرشاداته السياسية فيما يتعلق بتنفيذه أرضيات اإلنفاق االجتماعية مع صندوق النقد الدولي  وكذلك
 .وشروط اإلقراض المتعلقة بالحماية االجتماعية

 )ب(21

 )ي(17)ز(، 17)ب(، 17

8-1 ،8-2 ،8-3 

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-1 ،17-2 ،17-3 

2021-2026 
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 فقرات ذات الصلة ال النتائج رفيعة المستوى
 في إطار العمل

 نتائج البرنامج والميزانية 
(2022-2023) 

 أهداف ت غايا
 التنمية المستدامة

 األطر الزمنية

 مناقشات عالمية في مجاالت مواضيعية أخرى؛  إجراء بحث عن الخبرات المعنية في إعداد صناديق
عملية مع المنظمات الدولية والحكومات والشركاء االجتماعيين وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين 

 بشأن طرائق آلية دولية للتمويل.  بشأن طرائق آلية التمويل تلك؛ إجراء دراسة جدوى

 3-8، 2-8، 1-8 )ج(21

3-4 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

17-2 ،17-3 

2021-2026 

 المشاركة الفعالة مع المنظمات األخرى التي تعمل في مجال الحماية االجتماعية والصحة بغية الدفع 
 قدما  نحو تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة بشأن الحماية االجتماعية أخذا  في االعتبار المبادئ المتأصلة 

، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية )االتحاد عيفي معايير منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتما
 والجمعية الدولية للضمان االجتماعي ومنظمات الضمان  (األفريقي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا

 اإلقليمية الفرعية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.  /االجتماعي اإلقليمية

 (د)21

 )أ(20

8-1 ،8-2 ،8-3 

2-1 ،2-2 

1-3 

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2021-2026 

 يوم عالمي للحماية تقديم مقترح إلى مجلس اإلدارة كي ينظر فيه بشأن الطرائق المحتملة إلنشاء 
 وانعكاساته. االجتماعية 

 3-1 3-8، 2-8، 1-8 (ه)21

3-8 

5-4 

8-5 

10-4 

2022 

 


