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 واألهدافمة المقد 

 المقدمة

عالن التاريخي المعنون إعالن مئوية منظمة العمل الدولية اإل 2019لعام  108اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1
أجل مستقبل العمل )إعالن المئوية(، الذي يجدد وينشط الوالية التأسيسية لمنظمة العمل الدولية من أجل رسم  من

م عالمي عام بأنه ما من سبيل إلى إقامة سال 100قبل  معالم مستقبل عمل الئق للجميع. ويقر إعالن المئوية ما أُقرّ 
تحقيق العدالة االجتماعية يتطلب تحسين ظروف العمل  ودائم إال إذا بُني على أساس من العدالة االجتماعية، وأنّ 

وحقوق العمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحق في الضمان االجتماعي. وفي سياق التغيرات التحويلية التي 
والتحوالت الديمغرافية وأزمات الصحة العامة وتغير المناخ، تبقى الحماية تقودها العولمة واالبتكارات التكنولوجية 

االجتماعية جزءاً ال يتجزأ من والية منظمة العمل الدولية ومساهماً أساسياً في توفير العمل الالئق والعدالة االجتماعية 
 والتنمية المستدامة.

حق اإلنسان  فإنّ  ،اية االجتماعية في العديد من بقاع العالموعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في توسيع نطاق الحم .2
كشفت عنه جائحة  ، على نحو مابالنسبة إلى غالبية سكان العالم حقيقة ملموسة بعد صبحفي الضمان االجتماعي لم ي

لى إعانة واحدة عبفي المائة من سكان العالم من تغطية فعلية  45. ولم تستفد سوى نسبة بشكل صارخ 19-كوفيد
ما  -مليارات شخص  4أي ما يبلغ  -في المائة المتبقية  55نسبة  األقل من إعانات الحماية االجتماعية، في حين أنّ 

 1فتئت دون حماية.

معاً حق لكل إنسان واستثمار يدر عوائد  وما من شك في أّن الحاجة ملحة إلى الحماية االجتماعية. فهي في آن   .3
ً في الحد من الفقر واالستضعاف وانعدام المساواة، وتعزز في اجتماعية واقتصادية جمة. وهي ت ً قويا سهم إسهاما

ة عن طريق تعزيز اإلنتاجية الوقت ذاته االستقرار السياسي والتماسك االجتماعي. وتساهم في الدينامية االقتصادي
 اإلنكماشا خالل فترات قدرات الناس على االستفادة من عالم عمل متغير ودعم الطلب اإلجمالي، وال سيم دعيموت

تأمين الدخل وإتاحة الوصول إلى الرعاية الصحية يؤديان إلى أّن الحماية االجتماعية نتائج منها: تحقق و االقتصادي.
إحداث فارق حقيقي في حياة الناس. وعليه، كان هناك تسليم بإمكانيتها في تحقيق أهداف برنامج التنمية المستدامة 

 .19-جائحة كوفيدسبب ببقوة  (، وتعزز هذا التسليم2030 مج عام)برنا 2030لعام 

لمؤتمر العمل  100وجرت المناقشة المتكررة األولى بشأن الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( في الدورة  .4
 توسيعإلى تأييد استراتيجية منظمة العمل الدولية ذات البعدين لالمناقشة . وأفضت 2011الدولي في حزيران/ يونيه 

نطاق الضمان االجتماعي، والمصممة بهدف بناء وصون نظم ضمان اجتماعي عالمية وشاملة ومالئمة ومستدامة، 
(، في الدورة 202)رقم  2012دة الطريق أمام اعتماد كاد يكون باإلجماع لتوصية أرضيات الحماية االجتماعية، ممهّ 
ه التوصية تقدم اإلرشاد إلى الدول األعضاء من هذ . واألهم من ذلك أنّ 2012للمؤتمر في حزيران/ يونيه  101

جتماعي تتجه اأجل تحقيق حماية اجتماعية شاملة عن طريق إرساء أرضيات حماية اجتماعية ضمن نُظم ضمان 
 تدريجياً نحو الشمولية.

ة العمل (، فيما يتعلق بتقييم أثر إعالن منظم2016) 105وقد أكدت االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في دورته  .5
الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، تأكيداً جديداً على مواصلة المناقشات المتكررة. واتخذ مجلس 

قراراً بشأن الدورة التالية من المناقشات المتكررة، بإدراج مناقشة متكررة  3313 ودورته 3282اإلدارة في دورته 
 ( للمؤتمر.2021) 109جتماعي( في جدول أعمال الدورة بشأن الحماية االجتماعية )الضمان اال

وتأتي هذه المناقشة المتكررة الثانية في توقيت مناسب إذ إنها تسهل صقل استراتيجية منظمة العمل الدولية من أجل  .6
والجهود المبذولة نحو تحقيق انتعاش شامل من الدمار  2030تحقيق حماية اجتماعية شاملة في سياق برنامج عام 

 ، بما يتمشى مع األولويات الواردة في إعالن المئوية.19-االجتماعي واالقتصادي الذي خلفته جائحة كوفيد

 
 انظر:  1

ILO, World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, 2017. 
 .القرارو .5/2INS//328GBالوثيقة   2

 ..3INS//331GBالوثيقة   3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532661.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534571/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB328-decision/WCMS_534571/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_579865.pdf
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قراراً أيضاً بشأن إطار منقح من أجل المناقشات المتكررة. وقد أعد المكتب  331واتخذ مجلس اإلدارة في دورته  .7
ممثلين عن المقر والميدان. وأجريت استشارات بشأن هذا التقرير تمشياً مع اإلرشاد الذي قدمه فريق عمل مؤلف من 

. 2019أصحاب العمل والعمال في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل  يمشروع مخطط التقرير مع الحكومات ومجموعت
، تمت استشارة المجموعات نفسها بشأن 19-بسبب كوفيد 2021للمؤتمر إلى عام  109وفي سياق تأجيل الدورة 
. واستناداً إلى مخطط للمراجعات المقترحة المتعلقة 19-ة تعكس التطورات المرتبطة بكوفيدمراجعة التقرير بطريق

أصحاب العمل في ب الخاصة نشطةاألالعمال ومكتب ب الخاصة نشطةاألالتي تمت مناقشتها مع مكتب  19-بكوفيد
 من أجل التعليق عليه. ت مراجعة التقرير ونشره على نطاق واسع داخل المكتبجر، 2020تشرين الثاني/ نوفمبر 

 األهداف

يسعى التقرير إلى إطالع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية عن  4تمشياً مع اإلرشاد المقدم من مجلس اإلدارة، .8
 طريق ما يلي:

 تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي للضمان االجتماعي حول العالم؛ 

 ضاء في مجال الضمان االجتماعي وتقديم لمحة عامة عن تحديد التحديات والفرص المتنوعة أمام الدول األع
 االستجابات الوطنية؛

  تقديم لمحة عامة عن اإلجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية من أجل دعم جهود الهيئات المكونة الرامية
متكررة األخيرة منذ المناقشة ال إلى مواجهة التحديات وانتهاز الفرص في مجال الضمان االجتماعي، التي نشأت

 ؛2011عام في 

  تقديم اقتراحات من أجل توجيه عمل منظمة العمل الدولية في المستقبل كي تستنير بها قرارات البرنامج والميزانية
 وغيرها من قرارات اإلدارة.

)رقم  2012ويراعي هذا التقرير نتائج الدراسة االستقصائية العامة المتعلقة بتوصية أرضيات الحماية االجتماعية،  .9
 108( )يشار إليها فيما يتبع بتعبير الدراسة االستقصائية العامة(، التي ناقشتها لجنة تطبيق المعايير في الدورة 202

ويراعي أيضاً نتائج التقييم المستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية وإجراءاتها من أجل إرساء  5( للمؤتمر،2019)
، التي ناقشها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017-2012يعها للفترة أرضيات الحماية االجتماعية وتوس

لتدخالت منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحماية االجتماعية  2019إضافة إلى استعراض توليفي في عام  2017،6
 7)الضمان االجتماعي(.

 الهيكلية

خلصة من تقارير التقييم أو الخبرة المكتسبة من ن التقرير من خمسة فصول تتضمن موجزاً للدروس المستيتكوّ  .10
بالدور المحوري الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية  1الفصل خدمات المشورة التقنية التي قدمها المكتب. ويذّكر 

في ترسيخ حق اإلنسان في الضمان االجتماعي ودعم وضع نظم الحماية االجتماعية القائمة على الحقوق، بما في 
رضيات، ويناقش تغيير النموذج كي ال يُنظر إلى الحماية االجتماعية بصفتها تكلفة بل بصفتها شرطاً مسبقاً ذلك األ

التطور التدريجي لنظم الحماية  2الفصل كرامة اإلنسان والعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة. ويصف تحقيق ل
فيقيّم اتجاهات  3الفصل هات العالمية واإلقليمية. أما االجتماعية في السنوات األخيرة، مع تركيز خاص على االتجا

االستجابات السياسية واإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء من أجل التغلب على التحديات أمام توسيع نطاق 
. 202الضمان االجتماعي وبناء نظم وطنية للحماية االجتماعية، وأمام تنفيذ اإلرشاد الوارد في التوصية رقم 

اإلجراءات التي اتخذها المكتب، بما في ذلك عبر برنامجه العالمي الرائد بشأن إرساء أرضيات  4الفصل رض ويع

 
 .6و 1، الفقرتان .3INS//331GBالوثيقة   4
 انظر:  5

ILO, Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable Development: General Survey concerning the 
Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), ILC.108/III/B, 2019. 

 ..9PFA//331GBالوثيقة   6
 انظر:  7

ILO, Social Protection (Social Security) Interventions: What Works and Why? Lessons Learned from a Synthesis Review, 2012–2018, 
prepared by the ILO’s Evaluation Office, 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_583531.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_754108.pdf
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حماية اجتماعية للجميع، بهدف االستجابة إلى تنّوع واقع واحتياجات الهيئات المكونة الثالثية فيما يتعلق بتحقيق 
المالحظات والعبر األساسية المنبثقة عن تحليل الفصول  الضوء على 5الفصل حماية اجتماعية شاملة للجميع. ويّسلط 

(، باعتبارها أساساً من أجل تحديد مقترحات بشأن أولويات 2019السابقة وحصيلة دورة المؤتمر بمناسبة المئوية )
فها المكتب المستقبلية لمساعدة الدول األعضاء على بناء نظم حماية اجتماعية متينة، بما في ذلك األرضيات، وتكيي

  لصدمات واألزمات المستقبلية.ا لمواجهة في سياق مستقبل العمل، واالستعداد على نحو أفضل

 الضمان االجتماعي" ومفهوم "الحماية االجتماعية مفهوم :1 طاراإل"" 

لتي تقدم إعانات من يُستخدم مفهوم "الضمان االجتماعي" ومفهوم "الحماية االجتماعية" كمترادفين في التقرير ويشمالن كافة التدابير ا
، خالل آليات اكتتابية أو غير اكتتابية )أو مزيج منها(، سواء نقداً أو عيناً، إلعمال حق اإلنسان في الضمان االجتماعي وتأمين الحماية

 :في جملة أمور، منها

 العمل أو البطالة أو  الدخل المرتبط بالعمل )أو عدم كفاية الدخل( الناتج عن المرض أو العجز أو األمومة أو إصابة نقص
 خوخة أو وفاة أحد أفراد األسرة؛الشي

 الحصول عليها بأسعار معقولة؛ على عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أو 

 صة لألطفال والبالغين المعالين؛عدم كفاية الدعم األسري، وخا 

 الفقر العام والتهميش االجتماعي. 

، يحدد "الضمان االجتماعي" على الدوامليس وة إلى فهم متناسق للمفهومين. وفي بعض األحيان، وتفتقر التشريعات والممارسات الوطني
 آليات التأمين االجتماعي، في حين يُفهم أحياناً أّن "الحماية االجتماعية" أوسع نطاقاً في طبيعتها )إذ تدمج خدمات وتدابير اجتماعية

  استضعافاً(.األشد ق )مشيرة فقط إلى التدابير التي تستهدف أفراد المجتمع األكثر فقراً وبمعنى أضي ظر إليهايُنأحيان أخرى إضافية( وفي 
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  1الفصل 

 حماية اجتماعية شاملة من أجل كرامة اإلنسان
  والعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة

إلنسان في الضمان االجتماعي. يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن تطور الهيكل القانوني والسياسي الدولي الداعم لحق ا .11
عام من نشأتها من أجل توسيع نطاق  100ويستعرض الوالية القوية التي ُمنحت إلى منظمة العمل الدولية على مدى 

الضمان االجتماعي ليشمل الجميع عن طريق نهج قائم على الحقوق، بالتوازي مع مراعاة الظروف التي أعاقت 
تماعي والمراحل التي حفزت العمل اإليجابي. ويناقش التغير الذي طرأ مؤخراً إحراز تقدم في مجال الضمان االج

على النموذج الذي يربط الحماية االجتماعية بكرامة اإلنسان والعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة والذي أفضى 
لجهات الفاعلة في هذا المجال، على إلى إسناد األولوية إلى الحماية االجتماعية في العديد من البلدان وإلى تزايد عدد ا

المستويين الوطني والدولي على السواء. ويختم الفصل بالحاجة إلى زيادة اتساق السياسات والتنسيق من أجل إرشاد 
التنمية المستدامة للحماية االجتماعية، بما في ذلك عن طريق المراعاة الواجبة للمعايير والمبادئ الدولية المتفق 

 عليها.

 العتراف بالضمان االجتماعي بصفته حقاً من حقوق اإلنسانا 1-1
 وتوسيع والية منظمة العمل الدولية بهدف توسيع نطاق

 الضمان االجتماعي ليشمل الجميع

منه بصريح  25و 22بالذكرى السبعين إلطالقه. وتذكر المادتان  2018اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  احتفل .12
وصفه عضواً في المجتمع، حقاً في الضمان االجتماعي إضافة إلى حقه في مستوى معيشة لكل شخص، ب العبارة أنّ 

، الذي 1966يكفي لضمان صحته ورفاهته. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ً قانونياً، في جميع أنحاء العالم عملياً، بتن 170صادق عليه  فيذ الحق في الضمان االجتماعي بلداً، فيرسي التزاما

 (.9و 2تدريجياً باستخدام الحد األقصى من الموارد المتاحة )المادتان 

باالستناد إلى واليتها الدستورية، معايير ركزت على توفير الحماية  ، وضعت منظمة العمل الدولية1919 ومنذ عام .13
توفير إعانات إلصابات الناجمة عن العمل، وعلى لعالم العمل، بما في ذلك في حالة األمومة والعلل واألمراض وا

"الفقر في أي مكان يشكل خطراً على الرفاه في  (، إلى المبدأ القائل إنّ 1944واستند إعالن فيالدلفيا )الشيخوخة. 
ً لجميع  كل مكان"، ودعا منظمة العمل الدولية إلى "مد نطاق تدابير الضمان االجتماعي بحيث تكفل دخالً أساسيا

تاجين إلى مثل هذه الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة" )الفقرة ثالثاً)و((. وركز اإلعالن على أنه ينبغي أن المح
تضمن جميع السياسات حقوق اإلنسان األساسية في الحرية واألمن االقتصادي والرفاه للجميع، داعياً منظمة العمل 

 تصادية والمالية الدولية على ضوء هذا الهدف األساسي".الدولية إلى أن تنظر في "جميع السياسات والتدابير االق

رغبة مشتركة في استخالص العبر من األزمات الماضية، ُصمم هيكل قانوني إلى واستناداً إلى هذه الوالية الموسعة و .14
دولي شامل بهدف إثبات وإنفاذ حق اإلنسان في الضمان االجتماعي عن طريق نهج قائم على الحقوق. وقد اعتمدت 

توصية بشأن الضمان  24اتفاقية و 31، عام من نشأتها 100الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على مدى 
أي ما يزيد على سدس المجموعة الكاملة من معايير العمل الدولية؛ ويعتبر الضمان االجتماعي بالتالي  -االجتماعي 

 8المتعلقة بوضع المعايير"."أحد أبرز مجاالت أنشطة منظمة العمل الدولية اإلشرافية و

واإلطار المعياري الشامل المتفق عليه دولياً والذي أنشأته الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، إنما هو  .15
إطار فريد ويدعم أنشطة منظمة العمل الدولية على المستويين السياسي والقانوني على السواء ويحدد مقاييس ومبادئ 

طريق نحو التحقيق التدريجي لحق اإلنسان في الضمان االجتماعي. وحجر الزاوية فيه هو اتفاقية واضحة ويرسم ال
(، التي تدفع قُدماً بالوالية العالمية إلعالن فيالدلفيا. وتبقى 102)رقم  1952الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 

االجتماعي، مما يضع على عاتق الدولة المسؤولية  الضمان مقاربة هي المعاهدة الدولية الوحيدة ذات نهج منتظم في

 
 انظر:  8

ILO, Social Security and the Rule of Law: General Survey concerning Social Security Instruments in Light of the 2008 Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalization, ILC.100/III/1B (2011), para. 22. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_152602.pdf
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العامة الستحداث وصون نظام يضمن حماية سكانها من سلسلة من الحاالت الطارئة التي يواجهها الناس طوال 
، بما في ذلك عندما تنجم عن صدمات عامة، عن طريق الرجوع إلى المبادئ األساسية والمقاييس الكمية حياتهم

اكتتابية وغير اكتتابية. وتشمل هذه الحاالت الطارئة الحاجة إلى الرعاية  ومن خالل مزيج من آليات والنوعية الدنيا،
الطبية وأمن الدخل في حالة المرض والبطالة والشيخوخة وإصابات العمل والعجز والورثة والعائالت التي لديها 

المتعلقة بإدارة وتمويل المؤسسات المعنية،  المبادئ الرئيسية 102أطفال. وعلى وجه الخصوص، تضع االتفاقية رقم 
 9،(باستثناء اإلعانات األسرية)وتكملها معايير أكثر تطوراً ترفع مستويات الحماية فيما يتعلق بهذه الحاالت الطارئة 

 10إلى معالجة وضع العمال المهاجرين. تهدفإضافة إلى معايير 

ضمان االجتماعي عن طريق المصادقة على معاهدات حقوق التزامها بتوفير الحق في ال عديدة عن بلدان وأعلنت .16
العمل الدولية. وحتى في غياب المصادقة، تستمر هذه المعايير مع ذلك بإرشاد وضع األطر  اإلنسان وصكوك منظمة

ال  السياسية والقانونية الوطنية للحماية االجتماعية، إضافة إلى االلتزامات الدولية بتوسيع نطاق الضمان االجتماعي،
 سيما أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

 مجموعة ظروف تعيق نشر الضمان االجتماعي 1-2

الرغم من هذه التطورات القانونية البارزة، ال تزال غالبية سكان العالم مستبعدة من جميع أشكال الضمان  على .17
جتماعي. ويفضي استمرار العمالة غير دون تنفيذ حق اإلنسان في الضمان اال االجتماعي. وقد حالت عدة تحديات

في المائة من مجموع السكان المستخدمين ممن يكسبون رزقهم من االقتصاد غير  60المنظمة، بوجود ما يزيد على 
وأدت التحديات المتمثلة في تحوالت سوق  11المنظم، إلى فجوات ضخمة في الحماية معظمها في البلدان النامية.

وأسواق العمل المجزأة، ليس في البلدان ذات الدخل المرتفع فحسب، إلى نمو أشكال استخدام  العمل والبطالة الهيكلية
مرنة ومؤقتة وغير معتادة، وحفزت العمل للحساب الخاص وزيادة اللجوء إلى تعقيدات التعاقد من الباطن والعقود 

س الفئات األكثر تضرراً من األزمات المدنية أو عقود الخدمات، التي عادة ما تخلو من حماية اجتماعية كافية وتم
ً ما كان  12المالية أو االقتصادية أو الصحية. ومنذ االنكماش المشهود في منتصف سبعينات القرن الماضي، غالبا

التكيف الهيكلي باالستناد إلى إلغاء الضوابط  وسياساتإلى تحقيق االنتعاش عن طريق سياسات اقتصادية  يُسعى
لعمل وإصالحات الضمان االجتماعي وخفض تكاليف اليد العاملة واإلنفاق والخصخصة ومرونة سوق ا

ذلك أدى في العديد من الحاالت، إلى تراجع ملحوظ في الرعاية االجتماعية التي تقدمها الدولة  بيد أنّ  13االجتماعي.
 14المخاطر إلى األفراد. ونقل المسؤولية من الدولة إلى القطاع الخاص واألسواق المالية، وبالتالي نقل قدر أكبر من

التجربة قد دحضت  رغم أنّ وقد ُوصفت معايير العمل الدولية بأنها قد تعرقل النمو االقتصادي والقدرة التنافسية، 
 15لة.قوهذه الم

  

 
 1967(؛ اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 121[ )رقم 1980]الجدول األول بصيغته المعدلة في  1964اتفاقية إعانات إصابات العمل،   9

(؛ 168)رقم  1988لنهوض بالعمالة والحماية من البطالة، (؛ اتفاقية ا130)رقم  1969(؛ اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 128)رقم 
 ( والتوصيات ذات العالقة بها.183)رقم  2000اتفاقية حماية األمومة، 

)رقم  2198اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي، (؛ 118)رقم  1962اتفاقية المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي(،   10
 ذات العالقة بها. ةالتوصيو (157

 . ,third edition, Women and Men in the Informal Economy: A Statistical PictureILO ,2018  انظر:  11
  . ,standard Employment around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects-NonILO ,2016:  انظر  12
 انظر:  13

ILO, Defending Values, Promoting Change: Social Justice in a Global Economy: An ILO Agenda, Report of the Director-General 
(Part I), International Labour Conference, 81st Session, Geneva, 1994, 71; Gerry Rodgers et al., The International Labour 
Organization and the Quest for Social Justice, 1919–2009 (ILO, 2009), 33. 

 انظر:  14
ILO, Defending Values, Promoting Change, 10; ILO, Social Security and the Rule of Law, paras 119–123; Francis Maupain, The 
Future of the International Labour Organization in the Global Economy (Oxford: Hart Publishing, 2013). 

 انظر:  15
OECD, Trade, Employment and Labour Standards: A Study of Core Workers’ Rights and International Trade, 1996; ILO, 
Defending Values, Promoting Change, 69–75. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1994-81-part-1).pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_104643.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_104643.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-employment-and-labour-standards_9789264104884-en;jsessionid=xW4HU1jAxQTJmgOzmn5r7Kes.ip-10-240-5-147
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العولمة قد ساهمت دون أدنى شك في انتشال العديد من الناس من دوامة الفقر، فإنها تصاحبت أيضاً  حين أنّ  وفي .18
نعدام المساواة وانعدام األمن االجتماعي االقتصادي وتوزيع غير متساو  لمنافع النمو االقتصادي في العديد مع تزايد ا

 اً هذه الظاهرة أثر خلّفتو 19.16-جائحة كوفيد تفّشتحماية عندما  دونالماليين من الناس  تركمن بقاع العالم، مما 
ً هام تمويل التأمين االجتماعي مستمد إلى حد  كبير  ( أنّ 1: )، همالعلى الحماية االجتماعية لسببين اثنين على األق ا

( 2من اشتراكات مستندة إلى حصة الدخل من العمل، وهي ما فتئت تتراجع بثبات منذ ثمانينات القرن الماضي؛ )
ضاً عن اُعتبرت دون وجه حق مجرد تكلفة ونتيجة فرعية للنمو االقتصادي عو غالباً ما نظم الحماية االجتماعية أنّ 

 اعتبارها استثماراً في الناس وشرطاً الزماً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

 التزام دولي متجّدد بتوفير الحماية االجتماعية 1-3

 بروز منافع الحماية االجتماعية من جديد بصفتها 1-3-1
ً سبقاً مشرط   نمو شامل ومستدام لتحقيق ا

، بات من الواضح أن الحماية االجتماعية شرط مسبق 1997ادية والمالية اآلسيوية في عام في أعقاب األزمة االقتص .19
من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام ومواجهة اآلثار االجتماعية الناشئة عن العولمة. وفي سياق ارتفاع مستويات 

إلى حد كبير إلى مستويات ثابتة بل  الفقر وانعدام المساواة واالستبعاد االجتماعي في العديد من البلدان، الذي يعزى
متصاعدة من البطالة والبطالة الجزئية والسمة غير المنظمة وزيادة مرونة أسواق العمل وإلغاء الضوابط فيها، أثبتت 
التجارب القطرية فعالية التحويالت االجتماعية والوصول الفعال إلى الرعاية الصحية كشكل من أشكال تصحيح 

 17الوضع.

، بات هناك تسليم بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل الجميع بصفتها أحد عناصر العمل الالئق 1999عام  ومنذ .20
السمة انتشار جوهرية من أجل معالجة البُعد االجتماعي للعولمة في سياق تزايد إلغاء الضوابط و اعتبارهاربعة وباأل

 18غير المنظمة.

خضم االضطراب الحاصل بسبب األزمة االقتصادية والمالية العالمية  وبعد إنقضاء ما يقارب عقداً من الزمن، وفي .21
، شدد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة على أنه تقع على عاتق 2008لعام 

ذلك تحقيق جميع الدول األعضاء في المنظمة مسؤولية رئيسية للمساهمة في تحقيق أهداف العمل الالئق. ويشمل 
هدف الحماية االجتماعية عن طريق "توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل الجميع، بما في ذلك التدابير الرامية 
إلى توفير دخل أساسي لجميع من يحتاجون إلى هذه الحماية، وتكييف نطاقه وتغطيته لتلبية االحتياجات الجديدة 

 ات التكنولوجية والمجتمعية والسكانية واالقتصادية".ومواجهة مواطن الشك التي تولّدها سرعة التغير

البلدان إلى أن توفر "الحماية االجتماعية المالئمة  2009وفي أعقاب األزمة، دعا الميثاق العالمي لفرص العمل لعام  .22
، بما في للجميع، استناداً إلى أرضية حماية اجتماعية أساسية" وحث "المجتمع الدولي على توفير المساعدة اإلنمائية

ذلك دعم الميزانية، من أجل إرساء أرضية أساسية للحماية االجتماعية على المستوى الوطني". وأوكل مجلس 
الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة األمم المتحدة إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية قيادة 

، باعتبارها واحدة من 2009االجتماعية، التي أطلقت في نيسان/ أبريل  مبادرة األمم المتحدة بشأن أرضيات الحماية
 عدة مبادرات مشتركة من أجل مواجهة األزمات وتسريع االنتعاش منها.

 وضع المعايير تمهيد الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة باستخدام عملية 1-3-2
 لمنظمة العمل الدولية النسبية الرئيسيةباعتبارها الميزة  

تحقق من خالل يللحماية االجتماعية ال يمكن أن  على الحقوق الضروري القائم التطوير إدراك أنّ كان من شأن  .23
ن لبناء نظم مستدامة وشاملة وعالمية على حثيثيألزمات بل يتطلب عمالً والتزاماً المواجهة  وحيدة ستجابةتدابير ا

استأنفت منظمة العمل الدولية قد . و2012في عام  202التوصية رقم  أمام اعتماد أن مّهد الطريقنحو تدريجي، 
الذي ينص على  الجديد أنشطتها في وضع المعايير في مجال الحماية االجتماعية عن طريق هذا الصك المرجعي

 
 انظر:  16

ILO, Social protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization, Report of the Social Protection Floor Advisory Group chaired 
by Michelle Bachelet, Geneva, 2011, 1–4. 

 . ,para.Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable DevelopmentILO , 19:  انظر  17
 .2004، اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة، عولمة عادلة: توفير الفرص للجميعمكتب العمل الدولي:   18

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_165750.pdf
https://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf
https://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf
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طية شاملة من حيث األشخاص " تغ1مبادئ ترشد صياغة سياسات واستراتيجيات الحماية االجتماعية بهدف تأمين: "
 " مستويات مالئمة من الحماية.3نة؛ "" حماية شاملة من حيث المخاطر المؤمّ 2ن؛ "والمحمي

واألهم من ذلك، أكدت التوصية أنه ينبغي أن تولي جميع البلدان األولوية إلرساء أرضيات حماية اجتماعية وطنية  .24
 ً دين من أجل ضمان عظم الضمان االجتماعي لديها، عن طريق استراتيجية ذات بُ نُ  فيباعتبارها عنصراً أساسيا

المستويات األساسية على األقل من أمن الدخل وحصول الجميع على الرعاية الصحية األساسية )ويُسمى البعد األفقي( 
والمعايير األكثر تقدماً، ألكبر عدد  102وتأمين تدريجي لمستويات عالية من الحماية باالسترشاد باالتفاقية رقم 

 (.1-1مكن )ويُسمى البُعد العمودي( )الشكل ممكن من األشخاص وفي أقرب وقت م

  استراتيجيات وطنية فعّالة في توسيع نطاق الضمان االجتماعي: بناء نظم شاملة :1-1الشكل 
 (202المعياري: التوصية رقم  األساس) 

 

مخطط القرن الحادي والعشرين لوضع أطر معيارية وسياسية تهدف إلى بناء وصون  202وتبلور التوصية رقم  .25
أقر وسرعان ما  نُهج مخصصة أو منفردة أو مجزأة.نظم شاملة ومستدامة للحماية االجتماعية، بما يتجاوز مجرد 

على "تنفيذ نظم وتدابير يحث البلدان  يالذ 2030 برنامج عام فيلطبيعة االستشرافية للتوصية، ابالمجتمع الدولي 
من أهداف التنمية  3-1" )الغاية بما في ذلك األرضيات ،مالئمة للحماية االجتماعية للجميع على الصعيد الوطني

 19من أهداف التنمية المستدامة(. 8-3المستدامة( وعلى "تحقيق التغطية الصحية الشاملة" )الغاية 

االعتراف بوالية منظمة العمل الدولية في مجال الحماية االجتماعية. وفي  202كذلك، عزز اعتماد التوصية رقم  .26
لى تزايد مشاركة جهات فاعلة دولية متعددة في هذا المجال، بما في ذلك هيئات األمم المتحدة سياق االستجابة إ

والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، هدفت مبادرات متنوعة إلى تعميم اإلرشاد السياسي 
وضمان التنسيق وتفادي االزدواجية.  والتعاون اإلنمائي في مجال الحماية االجتماعية بغية تحسين اتساق السياسات

 لحمايةوتشاركت منظمة العمل الدولية مع البنك الدولي في رئاسة مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن ا
، والشراكة العالمية من أجل توفير حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية 2012، الذي أنشئ عام ةاالجتماعي

في مجال الحماية االجتماعية.  السياساتاتساق  زيادة ، مما أسهم في2016، التي أنشئت عام 2030المستدامة لعام 
لكن ما زال يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل جعل أطر سياسات منظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية 

شأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل الدولية تتناغم مع المبادئ والقيم المتفق عليها دولياً تمشياً مع القرار ب
توسيع نطاق الحماية االجتماعية، بما في ذلك في سياق جائحة  الهادف إلى ويتطلب الزخم 20(.2016العمل الالئق )

 
تشدد على "أهمية  3، الفقرة 67/81A/RES/ ،2012 قرار، الارجيةالصحة العالمية والسياسة الخ، 67/81الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار   19

لحدود الدنيا أن تكفل النظم الصحية الوطنية التغطية للجميع، وخاصة باالستعانة بآليات الرعاية الصحية األولية والحماية االجتماعية، بما في ذلك ا
 للحماية االجتماعية المقررة على الصعيد الوطني".

 .4ت إضافية بهذا الشأن في الفصل ترد معلوما  20

 البعد األفقي

األساسيةضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية  

202والحد األدنى من أمن الدخل باالسترشاد بالتوصية رقم  

 البعد العمودي

ضمان توفير مستويات  

مرتفعة من الحماية تدريجياً 

باالتفاقيةباالسترشاد 

والمعايير     رقم  

تقدماً األكثير 

األسرة المعيشية  دخل الفرد

األساسيةحصول الجميع على الرعاية الصحية 

والحد األدنى من أمن الدخل 

االجتماعيإعانات الضمان 

قابلة للتنبوءعند مستويات  

بموجبتأمين طوعي 

اللوائح الحكومية 

مستوى الحماية

مرتفع

منخفضمرتفع

منخفض

مستوى األرضية

https://undocs.org/ar/A/RES/67/81
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التي تتخذها الجهات الفاعلة الدولية  ،، مزيداً من االتساق في المشورة السياسية وإجراءات التعاون اإلنمائي19-كوفيد
 المتنوعة الضالعة في تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة باالستناد إلى المبادئ والقيم المتفق عليها دولياً.

ً الحماية االجتماعية بوصفها شرطاً  1-4  -للتنمية المستدامة  مسبقا
 2030لعام  التنمية المستدامة برنامج

جتماعية واقتصادية وسياسية، ومنحها بذلك مكانة اعترف المجتمع الدولي بالحماية االجتماعية بوصفها ضرورة ا .27
ً بصريح العبارة بدور الحماية  17، حيث أقرت خمسة من األهداف البالغة 2030بارزة في برنامج عام  هدفا

االجتماعية في االستجابة إلى التحديات العالمية وتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، دون أن يتخلّف أحد 
 (.2-1لشكل عن الركب )ا

 األهداف والغايات المعنية2030الحماية االجتماعية في برنامج عام  :2-1 الشكل : 

 

وعلى وجه الخصوص، أسند إلى الحماية االجتماعية دور رئيسي في القضاء على الفقر عن طريق توفير نظم  .28
ى ذلك، اعترفت منظومة األمم من أهداف التنمية المستدامة(. عالوة عل 3-1الحماية االجتماعية للجميع )الغاية 

ً بوالية منظمة العمل الدولية في الحماية االجتماعية، بإسناد المسؤولية الرسمية إلى منظمة  ً عالميا المتحدة اعترافا
من أهداف التنمية  3-1تقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق الغاية الالعمل الدولية عن تجميع البيانات وتقديم 

أ إلى حشد موارد كبيرة من  -1المرتبط بها. إضافة إلى ذلك، تدعو الغاية  1-3-1ق المؤشر المستدامة عن طري
على الصحة والتعليم والحماية  عامالمصادر متنوعة من أجل القضاء على الفقر وتدرس على وجه التحديد اإلنفاق 

من أهداف التنمية المستدامة  8-3ية (. كما تساهم أرضيات الحماية االجتماعية في الغا2-ألف-1االجتماعية )المؤشر 
( 1-8-3بشأن التغطية الصحية الشاملة إذ تضمن تلك األرضيات الحصول على الرعاية الصحية األساسية )المؤشر 

الدور الذي تضطلع به الحماية االجتماعية كوسيلة  2030(. كما يبرز برنامج عام 2-8-3دون معاناة )المؤشر 
من أهداف  5واالجتماعية المستدامة على مستوى العالم، والمساواة بين الجنسين )الهدف لتحقيق اآلثار االقتصادية 

من أهداف التنمية المستدامة( والحد من انعدام المساواة  8التنمية المستدامة( والعمل الالئق والنمو االقتصادي )الهدف 
التنمية  تحقيق ة ال يهّمش فيها أحد من أجلمن أهداف التنمية المستدامة( وتشجيع إقامة مجتمعات مسالم 10)الهدف 

من أهداف  16المستويات )الهدف  كافةالمستدامة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 
وضع كشف في ، وهو 19-دياً بسبب جائحة كوفيدتحدياً ج يشّكل تحقيق هذه األهداف ما فتئالتنمية المستدامة(. و
الستضعاف وانعدام مساواة أو عن تفاقم أوجه موجودة، مما يتطلب التزاماً ا من ن أوجه جديدةكثير من الحاالت ع

 .2030عام  الممتدة حتىمتجدداً وقوياً بعد األزمة في الفترة 

الحماية 

االجتماعية

القضاء  المستدامة التنميةمن أهداف   الهدف 

لهأشكاعل  الفقر بجميع  

،ظم وتدابير الحماية االجتماعية للجميعن       

بما في  ل  األرضيات 

ضمان تمتع   من أهداف التنمية المستدامة  الهدف 

األعمار جميعالجميع ب نماط عي  صحية وبالرفاهية في 

تحقيق تغطية صحية شاملة      

تحقيق المساواة   من أهداف التنمية المستدامة  الهدف 

بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

االعتراف ب عمال الرعاية والعمل المنزلي  ير      

مدفوعة األجر وتقديرها من خ ل توفير الخدمات العامة 

ز والبن  التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزي

تقاسم المس ولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما 

يكون  ل  مناسبا عل  الصعيد الوطني

تعزيز العمل ال ئق والنمو االقتصادي  من أهداف التنمية المستدامة  الهدف 

يهم تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل ال ئق لجميع النساء والرجال، بمن ف    

الشباب واألشخا  المعوقون، والمساواة في األجر عن العمل  ي القيمة المتساوية 

 الس م والعدل  من أهداف التنمية المستدامة   الهدف 

والم سسات القوية

 نشاء م سسات فعالة وشفافة وخاضعة       

للمساءلة عل  جميع المستويات

الحد   من أهداف التنمية المستدامة   الهدف 

من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

اعتماد السياسات، وال سيما السياسات      

 المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية،

ً قدر وتحقيق أكبر  من المساواة تدريجيا

كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون اإلنمائي المعّزز، من   ألف  

  أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنب

بها من أجل تنفي  برامج وسياسات ترمي  ل  القضاء عل  الفقر بجميع أبعاد 



 بناء مستقبل الحماية االجتماعية من أجل عالم عمل متمحور حول اإلنسان 18

 1 الفصل

 

 االعتـراف بنظم - ع ن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل  1-5
 م ئمة باعتبارهاالحماية االجتماعية العالمية والشاملة وال

 عنصراً أساسياً من أجل بناء مستقبل مستدام

في مناسبة مرور القرن األول على نشأة منظمة العمل الدولية، يشدد إعالن المئوية على الدور المحوري الذي تؤديه  .29
السكان والعولمة تشّيخ  ثيرنهج متمحور حول اإلنسان من أجل تحقيق النمو والتنمية. وي اعتماد الحماية االجتماعية في

المالية  وهجرة اليد العاملة والرقمنة وتغير المناخ، تحديات أمام مالءمة نظم الحماية االجتماعية القائمة واستدامتها
قدرات جميع األشخاص كي  أن تعّززوتوسيع نطاقها. وعليه، يناشد اإلعالن جميع الدول األعضاء  واالقتصادية

لم عمل متغير عن طريق جملة أمور منها "حصول الجميع على الحماية يستفيدوا من الفرص المتاحة في عا
"(، من أجل تحسين دعم وحماية العمال وأصحاب العمل على 3ثالثاً )ألف( "الجزء االجتماعية الشاملة والمستدامة" )

اإلعالن إلى  دعوة توآثارها المدمرة جعل 19-جائحة كوفيد مدى حياتهم وانتقالهم في العمل. واألهم من ذلك، أنّ 
توجيه جهودها نحو "وضع وتعزيز نُظم للحماية االجتماعية تكون مالئمة ومستدامة ومكيفة  إلى منظمة العمل الدولية

ً  شدّ "(، أ15ثانياً )ألف( "الجزء )مع التطورات في عالم العمل"   .من أي وقت مضى وقعا

بإعالن مئوية منظمة العمل الدولية  201921تمبر ورحب قرار أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/ سب .30
السياسية في عملها، بما في ذلك من خالل إطار عمل األمم  حدة إلى النظر في إدراج مقترحاتهودعا هيئات األمم المت

 22المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

 اقتنا  الفر  من أجل تطويع الظروف 1-6
 0302وتحقيق أهداف برنامج عام 

عليه  كانالحاجة الملحة إلى ضمان الحماية االجتماعية الشاملة الفعّالة لم يكن يوماً أوضح مما  حولتوافق اآلراء  إنّ  .31
، وقد تعزز في أعقاب الدور الحاسم الذي اضطلعت به الحماية االجتماعية لمواجهة آثار جائحة العقد الماضيفي 
ً متكامالً من أجل التنمية المستدامة في اق . ويمكن لهذا التراصف غير المسبو19 -كوفيد لظروف أن يعزز نهجا

ه بضرورتويجمع شمل جميع األمم والجهات الفاعلة في التنمية حول نموذج مشترك يقّر على السواء بقيمة االستثمار و
شامل ومستدام. الملّحة في الحماية االجماعية ويضمن حقوق اإلنسان وكرامته والعدالة االجتماعية، إضافة إلى نمو 

، كان العالم متأخراً عن تحقيق أهداف التنمية 19-وتبين آخر البيانات المتوافرة أنه حتى قبل تفشي جائحة كوفيد
في فقر مدقع، ال سيما في  يعيشون مليون شخص 736على الرغم من بعض التقدم، ال يزال والواقع أنه المستدامة: 

ويتزايد انعدام المساواة في أجزاء عديدة من العالم. وحتى  ،من الجوع مليون شخص 820ويعاني  ،المناطق الريفية
 الحق العالمي في الضمان االجتماعي جعلاآلن، أظهرت اإلجراءات المتخذة بوضوح أنها لم تكن كافية من أجل 

في  19-وفيد ، أقله من خالل تخصيص الموارد المالية الالزمة. وفي العديد من الجوانب، تسببت أزمة كحقيقة واقعة
ً أكبر2030تراجع كبير في تحقيق أهداف عام  ً وتعاونا بشأن الحماية  من ذي قبل ، األمر الذي سيتطلب التزاما

االجتماعية على المستوى القطري بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن الحماية االجتماعية، بما في ذلك وزارات 
مات العمال ومنظمات أصحاب العمل. وعلى نحو مشابه، تقع على االقتصاد والمالية والوزارات القطاعية ومنظ

عاتق منظمة العمل الدولية وشركاء التنمية اآلخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، مسؤولية مشتركة عن 
 تحسين تعاونهم والعمل ككيان واحد، بالتوازي مع االعتراف الواجب بوالية كل شريك وطابعه الفريد وقيمته
 المضافة. وسيكون ذلك هو العامل المؤثر في تجنب التقشف وإعادة البناء على نحو أفضل وتحويل الكلمات والنوايا

 .عالحسنة إلى حقيقة ملموسة للجمي

 
 .73/342A/RES/، 2019 قرار، الإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، 73/342الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار   21

م المتحدة أهمية الحماية االجتماعية بالنسبة إلى تحقيق تغطية صحية شاملة في جميع الدول األعضاء باإلضافة إلى ذلك، أكدت الجمعية العامة لألم  22
 قرارال الصحية الشاملة،اإلعالن السياسي لالجتماع رفيع المستوى المعني بالتغطية ، 74/2الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار في األمم المتحدة. 

A/RES/74/2، 2019. 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/342
https://undocs.org/ar/A/res/74/2
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 التقدم المحرز جدير بالثناء، لكن ما تزال هنا  فجوات كبيرة

االجتماعية في أنحاء العالم، ونطاق تغطيتها هذا الفصل لمحة عامة عن الوضع الراهن لنظم الحماية  يعرض .32
وشموليتها ومستوى إعاناتها ونفقاتها، باتباع نهج دورة الحياة. ويسلط هذا الفصل الضوء على التقدم المحرز في 

من أهداف التنمية المستدامة، إضافة  3-1العقود األخيرة بشأن توسيع نطاق الحماية االجتماعية، بما في ذلك الغاية 
الفجوات التي ما يزال يتعين رتقها، استناداً إلى المعلومات المستقاة من قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية إلى 

 لمنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان االجتماعي وإلى المستجدات في تشريعات الحماية االجتماعية.

 ماعيةالتقدم المحرز في بناء نظم الحماية االجت 2-1

عملية استحداث نظم الحماية االجتماعية في السنوات المائة الماضية، كانت الفتة للنظر. وبات لدى معظم البلدان  إنّ  .33
في الوقت الراهن برامج حماية اجتماعية راسخة في التشريع الوطني، وتغطي جميع أو معظم الجوانب السياسية 

ل في بعض الحاالت سوى أقلية من سكانها فحسب. بيد أنه رغم للحماية االجتماعية، على الرغم من أنها ال تشم
ً في آسيا تنفيذ، تحقيق هذا التقدم الجدير بالثناء في التغطية القانونية، ما تزال هناك فجوات كبيرة في ال خصوصا

 وأفريقيا.

لتاريخ، عالجت البلدان في البلدان إلى بناء نظمها بالتتابع، استناداً إلى ظروفها وأولوياتها الوطنية. وعبر ا وتميل .34
المقام األول مسألة إصابات العمل، ومن ثم اعتمدت المعاشات التقاعدية وإعانات اإلعاقة والورثة، وتبعتها مسائل 

 (.1 -2 المرض والصحة وحماية األمومة. وعادةً ما تأتي إعانات األطفال واألسر والبطالة في المرتبة األخيرة )الشكل

نونية الوطنية وتوسيع نطاق التغطية القانونية هو أمر أساسي من أجل نهج قائم على الحقوق. بيد ضع األطر القاو إنّ  .35
وقد تعثر توسيع  السكان بفعّالية بإعانات مالئمة.توسيع نطاق التغطية القانونية بحد ذاته ال يضمن دائماً تغطية  أنّ 

تيجة لمشاكل في التنفيذ واإلنفاذ وغياب تنسيق السياسات ، ن2-2نطاق التغطية الفعالة إلى حد كبير، كما نرى في القسم 
 وعدم كفاية التمويل وضعف القدرات المؤسسية من أجل تقديم اإلعانات والخدمات بصورة فعّالة.
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  المجال السياسي، حسب تطور برامج الحماية االجتماعية باالستناد  ل  التشريعات الوطنية :1-2الشكل 

  )النسبة المئوية من البلدان) 2020 عام  ل  1900ما قبل عام  

 

، 102بلداً. الجوانب السياسية التي أخذت في االعتبار هي تلك الواردة في االتفاقية رقم  186مالحظة: استناداً إلى معلومات متاحة عن 
 العمل. أصحابك نظم مسؤولية باستثناء الرعاية الصحية. وتشمل التقديرات جميع البرامج المنصوص عليها في القانون، بما في ذل

   .برامج الضمان االجتماعي حول العالمالمصدر: تقديرات مستندة إلى الجمعية الدولية للضمان االجتماعي/ إدارة الضمان االجتماعي، 

منظمة العمل الدولية مصدراً هاماً إلرشاد البلدان في عملية بناء  وما تزال معايير الضمان االجتماعي الصادرة عن .36
نظم الضمان االجتماعي لديها وتوسيع نطاق التغطية القانونية وتحقيق تغطية فعالة، كما يشهد على ذلك تزايد عدد 

االتفاقيات ( وتطبيق 1-2)انظر اإلطار  2011واالتفاقيات األخرى منذ عام  102التصديقات على االتفاقية رقم 
 والتوصيات على المستوى القطري.

 عل  معايير الضمان االجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتطبيقها التصديق :1-2 اإلطار 

( أولويةً أساسيةً بالنسبة 2-2واتفاقيات الضمان االجتماعي األخرى المحدثة وتطبيقها )الشكل  102ال يزال التصديق على االتفاقية رقم 
( بشأن المناقشة 2011) 100ى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، كما أبرزته االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في دورته إل

، 2011( وكما أبرزه منذ عهد أقرب إعالن المئوية. ومنذ عام 29المتكررة المتعلقة بالحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( )الفقرة 
)األرجنتين وبنن وكابو فيردي وتشاد والجمهورية الدومينيكية وهندوراس واألردن والمغرب واالتحاد الروسي  واً دولة عض 12صدقت 

تصديقاً.  59، فوصل بذلك إجمالي عدد التصديقات إلى 102وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتوغو وأوكرانيا( على االتفاقية رقم 
على اتفاقيات الضمان االجتماعي األخرى أو على اتفاقية حماية األمومة،  2011م دولة عضواً منذ عا 18إضافة إلى ذلك، صادقت 

( المتعلقة بها، بما في ذلك بلجيكا وبوركينا فاسو وكازاخستان ومالي وموريشيوس والنيجر ومقدونية الشمالية 183)رقم  2000
 والنرويج والسنغال وساوتومي وبرنسيب.

اماً قوياً من جانب الدول األعضاء بمعايير منظمة العمل الدولية وتطبيقها، بما في ذلك من خالل وتظهر هذه التصديقات الجديدة التز
آليات اإلشراف المعنية. وتوفر معايير الضمان االجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية إطاراً إرشادياً دولياً مقبوالً على نطاق 

، يؤدي دور مرجع هام حتى بالنسبة إلى البلدان التي لم تصادق )بعد( على االتفاقيات واسع من أجل برامج الضمان االجتماعي الوطنية
 المعنية، وكذلك بالنسبة إلى األمم المتحدة والمنظمات الدولية أو اإلقليمية األخرى.

  .نظام المعلومات بشأن معايير العمل الدولية، NORMLEX المصدر: 
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الشيخوخة  العجز  الورثة  إصابات العمل 
المرض  األمومة  األسرة   األطفال البطالة 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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  واتفاقيات الضمان االجتماعي األخرى المحّدثة  102التصديق عل  االتفاقية رقم  :2-2الشكل 

 

 .، نظام المعلومات بشأن معايير العمل الدوليةNORMLEX  المصدر:

 االتجاهات في التغطية الفعّالة للحماية االجتماعية 2-2

 التطورات العالمية واإلقليمية 2-2-1

ً في توسيع نطاق تغطية الحما أحرزت .37 ً ملحوظا حق  ية االجتماعية. بيد أنّ البلدان في العديد من بقاع العالم تقدما
في المائة فقط من  31اإلنسان في الضمان االجتماعي لم يتحقق بعد بالنسبة إلى غالبية سكان العالم. وتستفيد نسبة 

سكان العالم من نظم الضمان االجتماعي الشاملة في جميع الجوانب، من إعانات األطفال إلى المعاشات التقاعدية، 
في  47على اإلطالق. وتستفيد نسبة من هذه اإلعانات المتبقية استفادة جزئية أو قد ال تستفيد في حين تستفيد النسبة 

المائة من سكان العالم فقط استفادة فعّالة من إعانة واحدة على األقل من إعانات الحماية االجتماعية النقدية، في حين 
من أهداف التنمية  1-3-1دون حماية )المؤشر  -مليارات شخص  4أي ما يبلغ  -في المائة المتبقية  53تظل نسبة 

 .23(4-2المستدامة( )انظر الشكل 

في المائة ممن هم فوق سن  78وقد أدخلت تحسينات كبيرة فيما يتعلق بتغطية األشخاص المسنين: إذ تلقت نسبة  .38
من  في المائة فقط 19نسبة  بيد أنّ  التقاعد معاشاً تقاعدياً بفضل توسيع نطاق المعاشات االكتتابية وغير االكتتابية.

في المائة فقط من ذوي اإلعاقات الشديدة إعانات  34العاطلين عن العمل تتلقى إعانات بطالة نقدية، وتتلقى نسبة 
في المائة فقط من األطفال  26في المائة فقط، وتتمتع نسبة  35نسبة  عملعجز نقدية، وتغطي إعانات إصابات ال

في المائة فقط من النساء الالتي أنجبن  45 على الحماية االجتماعية، وتتلقى نسبة حول العالم بفرص الحصول فعالً 
أطفاالً إعانات أمومة نقدية. عالوة على ذلك، ال تستفيد من إعانات المساعدة االجتماعية النقدية سوى نسبة قليلة 

ن العمل وكبار السن الذين في المائة من األشخاص المستضعفين، ومنهم األطفال واألشخاص في س 29تصل إلى 
 ال تحميهم النظم االكتتابية.

  

 
 .2019-2017تقرير الحماية االجتماعية في العالم ما لم يذكر خالف ذلك، فإن التقديرات في هذا الفصل مأخوذة من: مكتب العمل الدولي،   23

 بلداً     واتفاقية واحدة على األقل من اتفاقيات الضمان االجتماعي المحّدثة     االتفاقية رقم 

 بلداً     فقط     االتفاقية رقم 

 بلداً         اتفاقية واحدة على األقل من اتفاقيات الضمان االجتماعي المحّدثة باستثناء االتفاقية رقم 

اتفاقية من اتفاقيات الضمان االجتماعي المحّدثةأي ال تصديق على 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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أهمية نظم الحماية االجتماعية لحماية صحة الناس ووظائفهم ودخلهم. غير أنها قد كشفت  19-أزمة كوفيد وأثبتت .39
ثار أيضاً عن آثار فجوات التغطية الكبيرة في العديد من البلدان، مما كشف مواطن ضعف السكان الذين يواجهون اآل

مواجهة هذا الوضع، اعتمدت جميع البلدان تقريباً من باب االستجابة في والمدمرة لألزمة على الصحة والعمالة. 
  (.2-2تدابير حماية اجتماعية لمواجهة األزمة )انظر اإلطار 

  19-استجابات الحماية االجتماعية في مواجهة أزمة كوفيد :2-2اإلطار 

من تدابير  اً تدبير 1596وأقاليم ما ال يقل عن  بلدان 209، أعلنت حكومات 2020الثاني/ نوفمبر تشرين  30شباط/ فبراير و 1بين 
 53.8. وتستلزم معظم التدابير اعتماد برامج أو إعانات جديدة )19-الحماية االجتماعية )معظمها قصير األجل( لمواجهة أزمة كوفيد

. وبحلول الفصل الثاني من عام 3-2في المائة(، على النحو المفصل في الشكل  41.6على البرامج القائمة ) تكييفاتفي المائة(، تليها 
 في المائة(. 4.6، كان يجري أيضاً تعديل برامج أو إعانات الجديدة )2020

 14.9في المائة من االستجابات على أنها إعانات خاصة، تليها تدابير تهدف إلى حماية الدخل/ الوظائف ) 16.7ويمكن تصنيف حوالي 
في المائة(، وتدابير أخرى مفصلة في الشكل.  10.8في المائة( والحماية من البطالة ) 11.7في المائة( وعدة وظائف في آن واحد )

في  90.8في المائة من جميع التدابير ذات طبيعة غير اكتتابية، ال سيما في حالة البرامج واإلعانات الجديدة ) 75.8نسبة  وعموماً، فإنّ 
في المائة من البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى كانت قادرة على االعتماد على  81.7 تجدر اإلشارة إلى أنه في حين أنّ المائة(. و

ً كان ذلك ، 19-ي استجاباتها لمواجهة كوفيدالتدابير االكتتابية ف في المائة فقط  32.7في المائة على مستوى العالم و 57.8نسبة ل مناقضا
 في أفريقيا.
 .لدوليةنظام المعلومات بشأن معايير العمل ا،  NORMLEX المصدر:

 

  حسب نوعها )في اليسار( ووظيفتها )في اليمين( ،توزيع التدابير المعلنة :3-2الشكل 

 

 ILO, “Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis Around the World”, Social Protection Monitor, 2020.  المصدر:

د سوى نسبة أفريقيا، وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في توسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية، ال تستفي وفي .40
وجود تفاوتات كبيرة بفي المائة من السكان من إعانة واحدة على األقل من إعانات الحماية االجتماعية النقدية،  17

ً نسبة  في  27بين البلدان. وبفضل الجهود العظيمة المبذولة من أجل توسيع نطاق حماية كبار السن، تستفيد حاليا
اشات تقاعدية. وقد وصلت بلدان مثل بوتسوانا وكابو فيردي وليسوتو المائة من كبار السن في أفريقيا من مع

وموريشيوس وناميبيا، أو اقتربت من الوصول، إلى مستوى تغطية شاملة بالمعاشات التقاعدية. بيد أنه ال تزال هناك 
العاطلين عن العمل  فجوات كبيرة في التغطية ضمن اإلقليم فيما يتعلق باألطفال والنساء الالتي لديّهن رضّع والعمال

 واألشخاص المعّوقين والسكان المستضعفين.

في المائة من السكان استفادة فعالة من إعانة واحدة على األقل من إعانات الحماية  66وفي األمريكتين، تستفيد نسبة  .41
ع من أجل توسي رةألخياالجتماعية النقدية، ويعزى ذلك بصورة كبيرة إلى الجهود العظيمة المبذولة على مدى العقود ا

ويستفيد أكثر من نصف األطفال والنساء الحوامل واألمهات الالتي لديّهن رضّع نطاق نظم الحماية االجتماعية. 
وكبار السن من إعانات الحماية االجتماعية النقدية، ومع ذلك ال تزال هناك فجوات واسعة في توفير إعانات الحماية 
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في تحقيق تغطية شاملة بالنسبة إلى األطفال )األرجنتين والبرازيل وشيلي( من البطالة. وقد نجحت بعض البلدان 
واألمهات الالتي لديّهن رضّع )كندا وأوروغواي( واألشخاص المعّوقين )البرازيل وشيلي والواليات المتحدة 

 والواليات المتحدة(.وأوروغواي( وكبار السن )األرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وكندا وترينيداد وتوباغو 

في المائة من السكان من إعانة واحدة على األقل من إعانات الحماية االجتماعية  40وفي الدول العربية، يستفيد حوالي  .42
تغطية المعاشات التقاعدية هي أكثر تطوراً من الجوانب األخرى للحماية االجتماعية،  النقدية. وعلى الرغم من أنّ 

في المائة، ومن المتوقع أن يبقى كذلك بسبب انخفاض نسبة  24ها محدود ويقدّر بنسبة نطاق االستفادة من فإنّ 
في المائة( من إجمالي القوة العاملة في نظم التقاعد. وتشمل المشاريع ذات اآلثار اإليجابية،  39المساهمين النشطين )

وتحسين االستفادة من حماية األمومة في  إرساء نظم تأمين البطالة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية
في المائة من السكان  32أكثر من  المنطقةالعراق واألردن. وتغطي برامج المساعدة االجتماعية العديدة في 

 .البلد رعاياغير  األشخاص من المستضعفين؛ بيد أنه من الضروري توسيع نطاق التغطية لتشمل

في المائة من السكان استفادة فعالة من إعانة واحدة على األقل  44.1د نسبة وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ، تستفي .43
من إعانات الحماية االجتماعية النقدية، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تعزيز نظم الحماية االجتماعية 

في المائة فقط  22.8فيد نسبة وإرساء أرضيات الحماية االجتماعية. وتتفاوت نسبة التغطية بين األقاليم الفرعية، فتست
في المائة في شرق آسيا. وال تزال هناك فجوات واسعة في التغطية في مجاالت إعانات  72.3في جنوب آسيا ونسبة 

بعض البلدان  األطفال واألسرة وحماية األمومة والحماية من البطالة وإعانات العجز. ولكن، تجدر اإلشارة إلى أنّ 
لنسبة إلى األطفال )أستراليا ومنغوليا( ووسعت بلدان أخرى نطاق تغطية حماية األمومة حققت تغطية شاملة باقد 

)بنغالديش والهند ومنغوليا( في حين اعتمدت بلدان أخرى برامج التقاعد االكتتابية وغير االكتتابية ووسعت نطاقها 
ليشتي(. وعلى الرغم من  -ند وتيمور بهدف تحقيق تغطية شاملة بالنسبة إلى كبار السن )منغوليا ونيوزيلندا وتايل

 ذلك، ال تزال كفاية اإلعانات مصدر قلق في العديد من البلدان.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى، ونظراً إلى نظم الحماية االجتماعية الشاملة والمتطورة نسبياً، بما في ذلك األرضيات،  .44
قل من إعانات الحماية االجتماعية النقدية. وتصل في المائة من السكان من إعانة واحدة على األ 84تستفيد نسبة 

في المائة بالنسبة إلى إعانات األطفال واألسرة وإعانات األمومة النقدية وإعانات  80تقديرات التغطية اإلقليمية إلى 
م في هناك حاجة إلى إحراز مزيد من التقد وقد حققت عدة بلدان تغطية شاملة. بيد أنّ  ؛العجز والمعاشات التقاعدية

مجال إعانات البطالة، وفيما يتعلق بكفاية المعاشات التقاعدية وإعانات الحماية االجتماعية األخرى في ضوء التغير 
 الديمغرافي وضغوطات االقتصاد الكلي.

ة المستويات العالية من تغطية الحماية االجتماعية ترتبط عادة بالبلدان ذات المستويات العالية من التنمي حين أنّ  وفي .45
الجهود الحثيثة في توسيع  ليشتي، أنّ  -االقتصادية، تبرهن بعض البلدان مثل بوتسوانا والصين وكابو فيردي وتيمور 

 (.2-3 لجزءنطاق التغطية يمكن أن يكتب لها النجاح بغض النظر عن مستوى التنمية )انظر ا

لنظم االكتتابية، ال يزال هناك كثيرون وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في توسيع نطاق التغطية عن طريق ا .46
دون حماية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى مستويات مرتفعة من العمالة غير المنّظمة، خصوصاً في المناطق الريفية. 

األطفال واألشخاص في  -في المائة( الذين يعتبرون مستضعفين  29أقل من ثلث سكان العالم )نسبة بالكاد ويتلقى 
إعانة غير اكتتابية على غرار المساعدة االجتماعية  -ر السن غير المشمولين بالتأمين االجتماعي سن العمل وكبا

في حين يتلقى ما يزيد على ثلثي ومن أهداف التنمية المستدامة بشأن األشخاص المستضعفين(.  1-3-1)المؤشر 
في المائة  37هذا حال  المائة(، فإنّ  في 65األشخاص المستضعفين في أوروبا وآسيا الوسطى إعانات غير اكتتابية )

 في المائة في أفريقيا. 9في المائة في آسيا والمحيط الهادئ و 25فقط في األمريكتين و
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  2020التغطية الفعالة بالحماية االجتماعية، التقديرات العالمية واإلقليمية حسب المنطقة،  :4-2الشكل 
 من أهداف التنمية المستدامة( 1-3-1الم شر ) 

 

 2016م مالحظات: التقديرات العالمية واإلقليمية مرّجحة بالمجموعات السكانية المعنية. وال يمكن مقارنة التقديرات بالتقديرات اإلقليمية لعا
 القطرية. التنقيحاتمقارنة تاّمة بسبب التحسينات المنهجية وتوسيع نطاق توافر البيانات و

سبة من إجمالي السكان الذين يتلقون إعانات اكتتابية أو غير اكتتابية أو يساهمون بشكل نشط في السكان المشمولون بالحماية االجتماعية: ن
: نسبة األطفال/ األسر المعيشية الذين يتلقون إعانات األطفال/ األسرة مقابل األطفال .الضمان االجتماعينظام واحد على األقل من نظم 

: نسبة النساء الالتي يتلقين إعانات أمومة نقدية مقابل األمهات الالتي لديهن رضعّ  م أطفاالً.إجمالي عدد األطفال/ األسر المعيشية التي تض
: نسبة األشخاص الذين يتلقون إعانات عجز مقابل نسبة األشخاص ذوو اإلعاقات الشديدة نسبة النساء الالتي أنجبن أطفاالً في السنة نفسها.

كبار : نسبة المستفيدين من إعانات البطالة مقابل عدد األشخاص العاطلين عن العمل. عملالعاطلون عن الاألشخاص ذوي إعاقات شديدة. 
: نسبة األشخاص فوق سن التقاعد القانوني المستفيدين من معاش تقاعدي مقابل نسبة األشخاص فوق سن التقاعد القانوني )بما في ذلك السن

: نسبة المستفيدين من المساعدة االجتماعية ون المشمولون بالمساعدة االجتماعيةاألشخاص المستضعفالنظم االكتتابية وغير االكتتابية(. 
مقابل إجمالي عدد األشخاص المستضعفين )يعّرفون على أنهم جميع األطفال والبالغين غير المستفيدين من إعانات اكتتابية واألشخاص 

 (.فوق سن التقاعد غير المشمولين بإعانات اكتتابية )معاشات تقاعدية(

، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي لمكتب العمل الدولي؛ قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر
 وطنية. (؛ مصادرILOSTATقاعدة إحصاءات منظمة العمل الدولية )

 تحقيق التغطية الشاملة 2-2-2

يتعلق األمر بتغطية السكان، تميل البلدان إلى إيالء األولوية لمجموعتين رئيسيتين. وتتجه عملية وضع اآلليات  عندما .47
العاملون في وظائف مستقرة بدوام كامل.  ال سيما خدمين في القطاعين العام والخاص،االكتتابية إلى البدء بالمست
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فة األخرى من ميزان الدخل، عادة ما تستهدف برامج المساعدة االجتماعية غير االكتتابية أفقر فئات السكان وفي الك
أو فئات محددة من السكان )مثل األطفال دون سن الخامسة أو كبار السن(. ولكن هذه االستراتيجية ذات الشقين تميل 

ن لحسابهم يالعاملن في أشكال العمل الهشة ويوصاً العامللسكان من الحماية، خصإلى استبعاد الغالبية العظمى من ا
ً نطاق التغطية لتشمل  يشار إليهم باسم "الجزء الوسطي المفقود". بيد أنّ  -الخاص  بعض البلدان توسع تدريجيا

المجموعات غير المحمية، عن طريق مزيج من التأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية بهدف الوصول إلى تغطية 
 (.1-1-3ملة )انظر الجزء شا

 األطفال

 23التحويالت النقدية لصالح األطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث حقق ما يزيد على  ارتفعت .48
بلداً التغطية الشاملة بالحماية االجتماعية لألطفال، سواء عن طريق الجمع بين إعانات التأمين االجتماعي والمساعدة 

عن طريق توفير إعانات شاملة لألطفال )األرجنتين والبرازيل وشيلي ومنغوليا على سبيل المثال(. االجتماعية أو 
أسهمت التحويالت النقدية لصالح األطفال في الحد قد مستويات اإلعانة تبقى غير كافية في معظم األحيان. و بيد أنّ 

 24من عمل األطفال.

 السكان في سن العمل

لسكان في سن العمل إعانات األمومة واألبوة والوالدية وإعانات المرض والحماية من تشمل الحماية االجتماعية ل .49
 25البطالة وإعانات إصابات العمل وإعانات العجز.

حققت معظم البلدان في غرب أوروبا وكندا ومنغوليا وأوكرانيا وأوروغواي تغطية شاملة بإعانات األمومة، في  وقد .50
 راً في هذا المجال، منها األرجنتين وكولومبيا وجنوب أفريقيا.حين أحرزت بلدان أخرى تقدماً كبي

، ال سيما في البلدان التي حّسنت 19-الحماية من البطالة بدور أساسي في االستجابة لمواجهة أزمة كوفيد واضطلعت .51
تأمين التي اعتمدت برامج  ،ويشمل ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض 26التغطية في السنوات األخيرة.

من  البطالة أو وسعتها، دامجة إياها مع تدابير النهوض بالعمالة وسياسات سوق العمل األخرى باعتبارها جزءاً 
 ، مثل كابو فيردي وماليزيا وتايلند وتونس وفيتنام.ةمتكامل حزمة

بات العمل عوضاً العمل، يسعى عدد من البلدان النامية إلى وضع برامج تأمين ضد إصا اتوفيما يتعلق بإعانات إصاب .52
عن مسؤولية صاحب العمل لضمان تغطية جميع المستخدمين تغطيةَ مالئمةً وتلقي جميع العمال المصابين أو ُمعالي 
العمال المتوفين تعويضاً مناسباً يلبي احتياجاتهم. وفي آسيا، لدى بعض البلدان مثل اليابان وماليزيا والفلبين وجمهورية 

ق في توسيع نطاق التغطية تدريجياً في حال إصابات العمل، في حين اعتمدت بلدان أخرى كوريا وتايلند، تاريخ عري
بنغالديش  التزمتمؤخراً مثل كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، برامج التأمين ضد إصابات العمل. و

لبلدان حالياً طرقاً من أجل بوضع برنامج وطني للتأهيل والحماية والتأمين ضد إصابات العمل. ويستكشف عدد من ا
أن البلدان التي  19-توسيع نطاق التغطية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص. عالوة على ذلك، أبرزت أزمة كوفيد

لديها نظم التأمين ضد البطالة/ ضد إصابات العمل، تمكنت من ضمان تغطية أوسع وبوتيرة أسرع من البلدان التي 
 27احب العمل.لديها أحكام تتعلق بمسؤولية ص

  

 
 انظر:  24

ILO, OECD, IOM and UNICEF, Ending Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking in Global Supply Chains, 2019. 
 يمكن أن تعتبر شاملة طوال دورة الحياة. )مثل إعانات العجز( بعض اإلعانات  25
 . ,Crisis: Country Responses and Policy Considerations 19-Unemployment Protection in the COVIDILO ,2020  انظر:  26
 . ,related Injury-Infection as a Work 19-State Practice to Address COVIDILO ,2021  انظر:  27

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_754741.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/geip/publications/WCMS_741360/lang--en/index.htm
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بعض البلدان مثل قيرغيزستان ونيبال وجنوب أفريقيا، على توسيع نطاق إعانات العجز لتشمل  نكبّ حين ت وفي .53
 الجميع، حققت بلدان أخرى تغطية شاملة مثل البرازيل وشيلي ومنغوليا وأوروغواي.

 كبار السن

 البلداندية في جميع األقاليم، ويقترب الكثير من بلداً تغطية شاملة في مجال المعاشات التقاع 20حقق ما يزيد على  .54
في المائة من كبار السن فوق سن التقاعد القانوني معاشاً تقاعدياً  78من تحقيقها. وعلى المستوى العالمي، تتلقى نسبة 

 (.5-2اكتتابياً أو مموالً من الضرائب )الشكل 

  المتلقين نسبة األشخا  فوق سن التقاعد القانوني :التغطية الفعّالة في مجال المعاشات التقاعدية :5-2الشكل 
 من أهداف التنمية المستدامة(  1-3-1الم شر ) السنة األخيرة المتاحة معاشاً تقاعدياً، حسب اإلقليم، 

 

تقاعدياً مقابل األشخاص : نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً: معدل األشخاص فوق سن التقاعد القانوني الذين يتلقون معاشاً مالحظة
 التقديرات اإلقليمية والعالمية مرجحة بعدد السكان في سن التقاعد.  ي. فوق سن التقاعد القانون

، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ قاعدة إحصاءات قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر
(؛ قاعدة بيانات المستفيدين من اإلعانات االجتماعية لدى منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي؛ ILOSTATمنظمة العمل الدولية )

 مصادر وطنية.  

 32نسبة  يفي معاش تقاعدي، أفقط ملة في العالم ارتفاع نسبة العمالة غير المنظمة، تساهم نصف القوة العا وبسبب .55
أن يضمن مستوى حماية أعلى من المعاشات التقاعدية الممّولة  ذلك من شأنفي المائة من السكان في سن العمل، و

في المائة في جنوب  19في المائة فقط من القوة العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء، و 9.0من الضرائب؛ وهذا حال 
 (.6-2قل بكثير من نصف القوة العاملة في الدول العربية وشمال أفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي )الشكل آسيا وأ
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  التغطية الفعالة في مجال المعاشات التقاعدية: المساهمون النشطون في نظم المعاشات التقاعدية :6-2الشكل 
 لسنة األخيرة المتاحة كنسبة مئوية من القوة العاملة وسن العمل، حسب اإلقليم، ا 

 

 التقديرات اإلقليمية والعالمية مرجحة بعدد السكان في سن العمل. :مالحظة

اء الضمان االجتماعي؛ قاعدة إحصاءات ، استناداً إلى استقصقاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر
 (؛ مصادر وطنية.  ILOSTATمنظمة العمل الدولية )

أمن الدخل في سن الشيخوخة واالستفادة من إعانات المعاشات التقاعدية ارتباطاً وثيقاً بحاالت انعدام المساواة  ويرتبط .56
تمثيالً ناقصاً في الترتيبات االكتتابية، في الغالب  الموجودة في سوق العمل وفي العمالة. وكثيراً ما تكون المرأة ممثّلة

المهنية ألسباب تتعلق  ابسبب األجر المنخفض وزيادة التركيز في العمل بدوام جزئي وزيادة االنقطاعات في حياته
ي بلداً ف 55بالرعاية، والتمثيل المفرط في أشكال العمل الهشة وغير المنظمة، بما في ذلك في الزراعة. وما زال 

المجموع يعتمد سن تقاعد منخفضة بالنسبة إلى النساء أو يفتقر إلى آليات المساهمات االئتمانية من أجل فترات 
ويمكن أن تسهم المعاشات التقاعدية غير االكتتابية بدور أساسي في ضمان استفادة النساء من معاش  28الرعاية.

في الكثير من األحيان منخفضة وغير كافية من أجل تلبية مستويات اإلعانات هي  تقاعدي أساسي على األقل، بيد أنّ 
غياب التغطية االكتتابية، في غالب األحيان. عن وتقتصر بالتالي على تعويض جزئي  كامل االحتياجات األساسية،

 
 استندت التقديرات إلى بيانات الجمعية الدولية للضمان االجتماعي.  28
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ً أعلى من نسبة  أنّ  7-2ويوضح الشكل  نسبة الرجال في سن العمل المساهمين في برنامج للمعاشات، هي غالبا
 .المسنّات، مما يؤدي إلى انخفاض تغطية المعاشات التقاعدية للنساء النساء

  ونسبة الرجال والنساء في سن نسبة الرجال والنساء في سن العمل المساهمين في برنامج للمعاشات :7-2الشكل 
ً  ،التقاعد  ً اكتتابي) ال ين يتلقون معاشاً تقاعديا  رة المتاحة و ير اكتتابي(، بلدان مختارة، البيانات األخي ا

 

، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ قاعدة إحصاءات قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر
  (؛ مصادر وطنية. ILOSTATمنظمة العمل الدولية )

 الحماية الصحية االجتماعية

تقدماً  29عدة بلدان من جميع مستويات الدخل، في سعيها إلى توفير الحماية الصحية االجتماعية الشاملة، أحرزت .57
جديراً بالثناء في توسيع نطاق االنضمام إلى برامج الحماية الصحية االجتماعية )االكتتابية أو غير االكتتابية أو مزيج 

(. وقد تحققت تغطية 8-2ا أفضى إلى انضمام نحو ثلثي سكان العالم إلى برنامج حماية )الشكل من االثنين(، مم
 شاملة للسكان في كولومبيا ورواندا وتايلند، من جملة بلدان أخرى.

كشفت عن فجوات واسعة في تغطية إعانات المرض وحماية الصحة االجتماعية، وأكدت  19-جائحة كوفيد أنّ  بيد .58
بلدان تدابير  104على حد سواء. واستجابةً لمواجهة ألزمة، اعتمدت  كفايةابير لسد فجوات التغطية والالحاجة إلى تد

 30عاجلة قصيرة األجل في مجاالت حماية الصحة وإعانات المرض.

 
29   ً   على رعاية صحية جيدة بتكلفة ميسورة وحماية مالية في حالة المرض. انظر:تتضمن الحماية الصحية االجتماعية الشاملة الحصول فعليا

ILO, Social Health Protection: An ILO Strategy Towards Universal Access to Health Care, Social Security Policy Briefings, Paper 
1, 2008. 

 التابع لمنظمة العمل الدولية. مرصد الحماية االجتماعيةإلى  تستندتقديرات ، 2021حتى كانون الثاني/ يناير  2020اعتباراً من شباط/ فبراير   30
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الرجال في سن العمل المساهمون في برنامج للمعاشات النساء في سن العمل المساهمات في برنامج للمعاشات 

النساء في سن التقاعد المستفيدات من معاش تقاعدي الرجال في سن التقاعد المستفيدون من معاش تقاعدي

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_5956.pdf
file:///C:/Users/hatoumdbeissi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ILO,%20Social%20Health%20Protection:%20An%20ILO%20Strategy%20Towards%20Universal%20Access%20to%20Health%20Care,%20Social%20Security%20Policy%20Briefings,%20Paper%201,%202008
file:///C:/Users/hatoumdbeissi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ILO,%20Social%20Health%20Protection:%20An%20ILO%20Strategy%20Towards%20Universal%20Access%20to%20Health%20Care,%20Social%20Security%20Policy%20Briefings,%20Paper%201,%202008
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  ل  برنامج حماية )األشخا  المحميون المنتسبونتغطية الحماية الصحية االجتماعية  :8-2الشكل  
  مالي السكان(كنسبة مئوية من  ج 

 

، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ قاعدة إحصاءات قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر
 .(؛ مصادر وطنيةILOSTATمنظمة العمل الدولية )

ويتطلب األشخاص ذوو اإلعاقات الشديدة في معظم األحيان رعاية طويلة األجل، بما في ذلك كبار السن الذين  .59
في المائة فقط من سكان العالم  5.6ظروف جسدية أو عقلية. ويتمتع  يعانون من صعوبة في االعتناء بأنفسهم بسبب

د العديد من الناس في معظم البلدان نتيجة التشدد في بإمكانية الوصول إلى الرعاية طويلة األجل، في حين يُستبع
. وعادة ما يؤدي غياب تغطية الرعاية طويلة األجل إلى قيام أفراد المعنيةأو غياب التشريعات  اختبار إثبات الحاجة

ً النساء، بأ عمال رعاية غير مدفوعة األجر، مقترنةً بآثار سلبية على رفاهيتهم وعلى داء أاألسرة، وخصوصا
 31شاركتهم في عمل مدفوع األجر.م

إلى تفاقم أزمة الرعاية العالمية، مما كشف بشكل صارخ عن النقص المزمن في االستثمار في  19-كوفيد أدىوقد  .60
خدمات الرعاية وأوجه القصور المرتبطة بتدني األجور وظروف العمل غير المرضية للقوى العاملة في مجال 

ها. وشّكلت مرافق الرعاية طويلة األجل على وجه الخصوص، أماكن عالية التي تتحمل ما يفوق طاقت ،الرعاية
يات، اع معدالت األمراض الشديدة والوفالذين عانوا من ارتف ئحة، سواء بالنسبة إلى كبار السنالخطورة أثناء الجا

 32وكذلك بالنسبة إلى مقدمي الرعاية، المعّرضين بشكل كبير لخطر العدوى والموت.

 انات الحماية االجتماعيةكفاية  ع 2-3

من  1إلى جانب مسألة التغطية، تشكل شمولية الحماية االجتماعية وكفايتها عنصراً أساسياً من أجل تحقيق الهدف  .61
بلدان تواجه الأهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الفقر. وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز، ما زالت 

 ة.كافيلة وحديات في ضمان حماية شامت

 
 .Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, ILO ,2018  انظر:  31
 انظر:  32

Mary Daly, “COVID-19 and Care Homes in England: What Happened and Why?”, Social Policy and Administration, Vol. 54(7) 
(2020). 
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 واألسرة الطفل عانات 

برامج الحماية  طفال في العديد من البلدان، فإنّ ألالتشمل على الرغم من االتجاهات اإليجابية في توسيع نطاق التغطية  .62
خفض عدد قد تعاني من مستويات اإلعانات غير الكافية والتجزئة وضعف إضفاء الطابع المؤسسي. و االجتماعية

مليون طفل يعاني من الفقر  385ات كجزء من تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة، مما جعل من البلدان المخصص
مستوى بتكييف بلداً  73 قامعن ضرورة ضمان إعانات كافية لألطفال واألسرة. و 19-وكشفت أزمة كوفيد 33المدقع.

 34ة.إعانات عينية أو نقدية إضافي داومدة االستفادة من اإلعانات الموجودة أو اعتم

 األمومة واألبوة

(. 9-2كفاية إعانات األمومة النقدية على مستواها ومدتها وتتفاوت على نحو واسع بين بلد وآخر )الشكل  تعتمد .63
أسبوعاً، تمشياً  18في المائة من أجرهن المعتاد لمدة ال تقل عن  100بلداً بالحق في نسبة تبلغ  26وتتمتع النساء في 

بلداً، في إجازة أمومة  191بلداً من أصل  73(. ويحق للنساء في 191)رقم  2000مع توصية حماية األمومة، 
. ويحق 183االتفاقية رقم  اشتراطاتأسبوعاً، مما يستوفي  14بأجر ال يقل عن ثلثي أجرهن المعتاد لمدة أدناها 

بوعاً، مما يستوفي أس 12في المائة من إيراداتهن لمدة أدناها  45بلداً في إعانات ال تقل عن  52للنساء في 
إعانات األمومة النقدية ما تزال دون مستوى هذا المعيار  . بيد أنّ 102االشتراطات الدنيا الواردة في االتفاقية رقم 

أسبوعاً. وتقدم ستة  12في المائة من األجر السابق لمدة أدناها  45بلداً، إذ تقدم اإلعانات بنسبة تقل عن  32في 
 توى ثابت )الحد األدنى لألجر على سبيل المثال(.بلدان إضافية إعانات بمس

  مستوى  جازة األمومة مدفوعة األجر ومدتها كنسبة مئوية من اإليرادات السابقة :9-2الشكل 
 وعدد األسابيع، السنة األخيرة المتاحة  

 

 80ابقة على مدى األسابيع األربعة األولى وفي المائة من اإليرادات الس 100مالحظة: في حالة مستويات اإلعانة العالية )مثال افتراضي: 
 في المائة للمدة المتبقية(، استخدم متوسط مستويات اإلعانة على مدى كامل مدة إجازة األمومة.  

؛ بيانات الجمعية الدولية للضمان االجتماعي/ إدارة الضمان لحماية االجتماعيةقاعدة البيانات العالمية ل: مكتب العمل الدولي، المصدر
 .برامج الضمان االجتماعي حول العالماالجتماعي، 

 
 :  انظر  33

ILO and UNICEF, Towards Universal Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3, ILO–UNICEF Joint Report on Social 
Protection for Children, 2019. 

 ، انظر: 2020اعتباراً من شباط/ فبراير   34
estimates based on ILO, “Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis around the World”, Social Protection Monitor, 
2020. 

 بلداً     أسبوعاً    في المائة من اإليرادات السابقة لمدة أدناها     

 بلداً     شهراً    في المائة من اإليرادات السابقة لمدة أدناها    ما ال يقل عن 

 بلداً     أسبوعاً    في المائة من اإليرادات السابقة لمدة أدناها    ما ال يقل عن 

 بلداً     أسبوعاً    في المائة من اإليرادات السابقة لمدة أدناها    أقل من 

 بلدان   أو لغاية حد أقصى   مثل الحد األدنى لألجر مبلغ ثابت 

 بلدان اثنان إجازة غير مدفوعة األجر 

معلوماتال تتوفر 

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669336.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
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إجازة األمومة مدفوعة األجر في ، أطال عدد من البلدان مدة 2000في عام  183أعقاب اعتماد االتفاقية رقم  وفي .64
قوانينها بهدف االمتثال لهذه االتفاقية، بما في ذلك الصين وكولومبيا ومالطة، التي لم تصدق عليها بعد. بل اتخذت 

وفيتنام خطوات أبعد من ذلك وتجاوزت المعيار المرجعي الوارد في االتفاقية. ورفع عدد  والهند بنغالديش وشيلي
 يرلندا( الحد األدنى من مستويات اإلعانات.أي ذلك فنلندا ومن البلدان )بما ف

 الحماية من  صابات العمل 

إعانات إصابات العمل عادة في شكل معاشات، أي دفعات دورية تتضمن تسويات تكلفة المعيشة. وتتفاوت  تقدم .65
(. 10-2قوع العجز )الشكل معدالت االستبدال على نحو كبير، وتعّرف على أنها نسبة من اإليرادات المكتسبة قبل و

(، ينبغي أن 121)رقم  1964[، 1980ووفقاً التفاقية إعانات إصابات العمل، ]الجدول األول بصيغته المعّدلة في 
في المائة على األقل من اإليرادات السابقة في حالة وقوع عجز مؤقت أو دائم عن  60تبلغ اإلعانات الدورية نسبة 

 على األقل من اإليرادات السابقة للزوجة المعالة مع طفلين في حالة وفاة معيل األسرة.في المائة  50العمل، ونسبة 

  معدالت االستبدال بالنسبة  ل  العجز الدائم أو الم قت في برامج الحماية من  صابات العمل، :10-2الشكل 
  )نسبة مئوية(أو السنة األخيرة المتاحة  2019بلدان مختارة،   

 

؛ الجمعية الدولية للضمان االجتماعي/ إدارة الضمان االجتماعي، قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعيةعمل الدولي، : مكتب الالمصدر
   الضمان االجتماعي حول العالم. برامج

بلدان عن آليات مسؤولية صاحب العمل وتتجه نحو اعتماد وتنفيذ برامج التأمين ضد إصابات العمل، التزاماً ال وتبتعد .66
؛ ومن المتوقع أن يحسن ذلك التغطية الفعلية 121ورقم  102بمبادئ الضمان االجتماعي الواردة في االتفاقيتين رقم 

 ة التنبؤ ويعزز مستويات الحماية.ويزيد قابلي

 معاشات الشيخوخة

على الرغم من التقدم المحرز عالمياً في تغطية الحماية االجتماعية لكبار السن، ما تزال كفاية اإلعانات تمثل تحدياً  .67
وال يبلغ كبيراً. وال يزال مستوى المعاشات غير االكتتابية في العديد من البلدان أدنى بكثير من خط الفقر الوطني 

)رقم  1967وفي اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،  102المعايير المرجعية الدنيا الواردة في االتفاقية رقم 
 (.11-2( )الشكل 128
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معدالت االستبدال بالنسبة إلى العجز الدائم معدالت االستبدال بالنسبة إلى العجز المؤقت

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
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  المعاشات  ير االكتتابية كنسبة مئوية من خط الفقر الوطني، شخ  واحد، السنة األخيرة المتاحة  :11-2الشكل 

 

؛ استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ الرابطة الدولية قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعيةل الدولي، : مكتب العمالمصدر
 لمساعدة المسنين؛ مصادر وطنية.  

عند  -رامج معاشات الشيخوخة كافية لكي تضمن الحد األدنى للمعيشة لم تكن مستويات اإلعانة التي تقدمها ب وإذا .68
فإنها ال تؤدي دورها في الحد من الفقر بين كبار السن والتخفيف من وطأته.  -مستوى خط الفقر الوطني على األقل 

يشية التي يعيش المعاشات التقاعدية تؤدي دوراً هاماً في بعض البلدان في الحد من فقر األسر المع إضافة إلى أنّ 
 35فيها كبار السن مع أطفال وأحفاد )مثل موزامبيق وأوزبكستان(.

 
 انظر:  35

ILO, UNICEF and the World Bank, An Assessment of the Social Protection System in Uzbekistan, based on the Core Diagnostic 
Instrument (CODI), 2020. 
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https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
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التقييمات المقارنة لكفاية إعانات الشيخوخة  وعلى الرغم من توفر بيانات كافية من أجل تقييم نطاق التغطية، فإنّ  .69
بيقهما عالمياً )انظر األمثلة صعوبة تحديد منهجية مقارنة ومعيار مرجعي يمكن تط إلىن، نظراً باألمر الهيّ  ليست

  (.3-2في اإلطار 

  كفاية  عانات المعاشات التقاعديةرصد  :3-2اإلطار 

المعاشات التقاعدية في بعض البلدان إلى زيادة في مستويات اإلعانة، في حين انخفضت إعانات المعاشات التقاعدية  إصالحاتأدت 
 يت المالي األخيرة تخلف أثراً سلبياً على كفاية المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان.تدابير التثب في بلدان أخرى. والجدير بالذكر أنّ 

المعاش التقاعدي األساسي الثابت مع  المملكة المتحدةوبهدف تحسين كفاية المعاشات التقاعدية ألصحاب الدخل المنخفض، دمجت 
 ديد يوفر حداً أدنى محسناً من إعانات المعاشات التقاعدية.معاش إضافي مرتبط باإليرادات في معاش تقاعدي أساسي ثابت ج

. كما أجريت تعديالت 2018، ألغى نموذج تصنيف جديد ارتباط المعاشات التقاعدية بمتوسط نمو اإليرادات في عام سلوفاكياوفي 
ً في نظم كجزء من إصال  سبانياو هندوراسو والجمهورية التشيكية أ ربيجاننموذج التصنيف في  علىمشابهة  حات أوسع نطاقا

 المعاشات الوطنية لديها.

 سيشلو واالتحاد الروسي البرتغالو الفلبينو بنماو نيكارا واو ناميبياو موريشيوسو يرلنداأو جورجياو الصينو بي روسوأعلنت 
طني للمعاشات التقاعدية مؤخراً عن تعديالت من أجل تحسين إعانات المعاشات التقاعدية. كما زاد النظام الو زمبابويو تركياو

 .2015وعام  2014في المائة في عام  15إعانات المعاشات التقاعدية بنسبة  أرمينيااالجتماعية في 
عوامل تكييف االستدامة بهدف تكييف إعانات معاشات التقاعد تلقائياً للمتقاعدين الجدد، مع مراعاة ازدياد متوسط   سبانياواعتمدت 

إلى  فنلندا. ومن المتوقع أن تؤدي تكييفات مشابهة اعتمدت في برنامج المعاشات التقاعدية العام في 2019عمرهم المتوقع في عام 
 .  2060في المائة بحلول عام  21تخفيض إعانات المعاشات التقاعدية بنسبة 

 .ILO, “Social Protection Measures Throughout the World: January to June 2019”, Social Protection Monitor, 2019  المصدر:
 

وفي حين ينصب التركيز في معظم بقاع العالم النامي على توسيع نطاق التغطية، تجري البلدان ذات الدخل المرتفع  .70
ازن بين كفاية مستويات المعاشات التقاعدية واالستدامة المالية األعلى مناقشات تركز على ضمان التو والمتوسط

إصالحات ذات هدف مالي لتحقيق  37وأجرت عدة بلدان متقدمة 36لنظم التقاعد المتطورة في سياق الشيخوخة.
وفورات في التكاليف، عن طريق رفع سن التقاعد وإصالح نماذج المعاشات التقاعدية وخفض مستوى اإلعانات 

ضافة إلى تنويع مصادر تمويل أمن الدخل لكبار السن، بما في ذلك إصالحات هيكلية مثل استحداث حسابات العام، إ
فردية. وتهيمن سياسات التثبيت المالي على المناقشات بشأن نظم المعاشات التقاعدية، بحيث تّصب التركيز في 

المبادئ األخرى الواردة في معايير الضمان الغالب على االستدامة المالية لنظم المعاشات التقاعدية على حساب 
االجتماعي لمنظمة العمل الدولية، مثل السمة الشمولية والتضامن والتمويل الجماعي ومالءمة اإلعانات وإمكانية 
التنبؤ بها. وتؤدي هذه المبادئ األخرى دوراً هاماً في ضمان أن تكون نظم المعاشات قادرة على أن تكفل أمن الدخل 

 لسن، وهو هدف رئيسي ألي نظام معاشات، وينبغي أن يبقى كذلك.لكبار ا

 الحماية الصحية االجتماعية، بما في  ل  رعاية األمومة

" نطاق خدمات الرعاية الصحية المطلوبة التي يمكن للناس الحصول 1تشمل مالءمة إعانات الرعاية الصحية ما يلي:  .71
رعاية الصحية التي يتعين على الناس إنفاقها من مالهم الخاص، كما " نسبة تكلفة خدمات ال2عليها على نحو فعّال؛ "

 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. 2-8-3والمؤشر  1-8-3وردت في المؤشر 

وال يتلقى نصف سكان العالم الخدمات األساسية التي يحتاجونها، بوجود تباينات كبيرة في االستفادة الفعالة من  .72
وقد أحرزت معظم البلدان تقدماً من حيث الحصول الفعلي على خدمات  38سية بين البلدان.التدخالت الصحية األسا

الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والرّضع واألطفال، إضافة إلى توفير وسائل عالج األمراض المعدية والوقاية 
أساسي إلتاحة خدمات ويتمثل عنصر  39منها )خصوصاً السل وفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز والمالريا(.

الرعاية الصحية، في توظيف قوى عاملة مؤهلة في قطاع الصحة واستبقائها. ويشمل ذلك استحداث وظائف الئقة 

 
األشخاص الذين يسددون اشتراكات وعدد يعتبر نظام وطني للمعاشات التقاعدية متطوراً عندما يصبح هيكله الديمغرافي مستقراً من حيث عدد   36

 المتقاعدين، في بيئة تتسم بتغطية عالية للسكان في النظام.
 .Social Protection Monitor, ”2019Social Protection Measures Throughout the World: January to June “ ,ILO ,2019  انظر:  37
 انظر:  38

Daniel R. Hogan et al., “Monitoring Universal Health Coverage within the Sustainable Development Goals: Development 
and Baseline Data for an Index of Essential Health Services”, Lancet Global Health 6, No. 2 (2018), e152–e168. 

 .Global Monitoring Report 2017Tracking Universal Health Coverage: , WHO and World Bank Group ,2017  انظر:  39

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3427
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3427
http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30472-2
http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30472-2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf;jsessionid=500733B1C90E113B060C7B105457FBD0?sequence=1
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(، ومن المتوقع ارتفاعه بحلول عام 2018مليون عامل ) 17.4في قطاع الصحة، الذي يواجه اليوم عجزاً يبلغ 
2030. 

( سنوياً إنفاقاً صحياً كارثياً في جميع أنحاء العالم، يعّرف على أنه 2018مليون شخص )تقديرات عام  808ويتكبد  .73
في المائة من إجمالي استهالك أو دخل األسر المعيشية السنوي، مما يؤدي إلى  10نفقات من المال الخاص تتجاوز 

و اآلخر آثار (. وقد أظهر تحليل حديث أن اإلنفاق الصحي غير الكارثي يخلّف ه12-2مخاطر فقر كبيرة )الشكل 
ً في المناطق الريفية. ً أمام االرتقاء ويخلّ  40إفقار كبيرة، خصوصا ف الوضع الراهن على السواء تحديات وفرصا

بالحماية الصحية االجتماعية المتأصلة في مبادئ اإلنصاف والتضامن. وعلى وجه الخصوص، ال يزال الناس في 
ة، وينبغي إيالء األولوية إلى الوصول إليهم. ومن شأن االرتقاء الخمس األقل دخالً وفي المناطق الريفية دون حماي

بالحماية الصحية االجتماعية ضمن نظم الحماية االجتماعية، وعن طريق التنسيق وتوثيق الصالت مع ضمانات 
 بقدرمحددات الصحة الرئيسية  معالجةالحماية االجتماعية األخرى على مدى دورة الحياة، أن يتيح الفرصة أمام 

 .أكبر

  من أهداف 2-8-3الم شر ( اإلنفاق الصحي الكارثي، النسبة المئوية للسكانمعدل انتشار  :12-2الشكل 

 يرة المتاحةالسنة األخ ،التنمية المستدامة(  

 

 في المائة من استهالك أو دخل األسر المعيشية.   10مالحظة: اإلنفاق الصحي الكارثي: اإلنفاق الصحي بما يتجاوز 
  2017، 2017تقرير الرصد العالمي لعام : تتّبع التغطية الصحية الشاملة: منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، المصدر

 االستثمار في الحماية االجتماعية 2-4

ب سد الفجوات القائمة في تغطية الحماية االجتماعية وكفايتها، بالتوازي مع ضمان االستدامة المالية للنظام، يتطل إنّ  .74
(. ويشكل قصور االستثمار في الحماية االجتماعية، خصوصاً في أفريقيا وآسيا 13-2حشد الموارد الالزمة )الشكل 

 19-وأظهرت أزمة كوفيد 41والدول العربية، إحدى العقبات أمام النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وات التغطية وانخفاض االستثمارات في الحماية االجتماعية، فج للمستويات غير المقبولة في ارتفاع العواقب الوخيمة

 
 انظر:  40

Adam Wagstaff et al., “Progress on Impoverishing Health Spending in 122 Countries: A Retrospective Observational Study”, 
Lancet Global Health 6, No. 2 (2018), e180–e192. 

 انظر:  41
ILO, World Social Protection Report 2014/15: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice, 2014; 
ILO, World Social Protection Report 2017–19. 

المائةفي   أقل من 

في المائة  في المائة إلى أقل من   من 

في المائة   في المائة إلى أقل من   من 

في المائة   في المائة إلى أقل من    من 

في المائة وما فوق   

ال تتوفر معلومات

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X17304862?via%253Dihub
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf
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في المائة  3.8أي ما يعادل  -تريليون دوالر أمريكي إضافي  1.2مما أدى إلى حاجة البلدان النامية إلى استثمار 
ي عام لسد فجوة التمويل السنوية في تحقيق أرضيات الحماية االجتماعية الوطنية ف -من ناتجها المحلي اإلجمالي 

مليار دوالر أمريكي من إجمالي فجوة التمويل هذه، أي ما يعادل  77.9. وتمثل البلدان منخفضة الدخل 2020
 42في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي. 15.9

  من أهداف التنمية المستدامة 2-أ-1عل  الحماية االجتماعية المرتبطة بالم شر  عاماإلنفاق ال :13-2الشكل 
 المتعلق بتغطية الحماية االجتماعية من أهداف التنمية المستدامة 1-3-1والم شر   
 باستثناء الصحة في الم شرين(،  خر البيانات المتاحة)  

 

 ، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ صندوق النقد الدولي.جتماعيةقاعدة البيانات العالمية للحماية اال: مكتب العمل الدولي، المصدر

في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية )باستثناء  12.8وفي حين تنفق البلدان في المتوسط  .75
(. وبينما 14-2قتصادية )الشكل مستويات اإلنفاق تتفاوت تفاوتاً كبيراً حسب اإلقليم ومستوى التنمية اال الصحة(، فإنّ 

في المائة في المتوسط من ناتجها المحلي اإلجمالي، تنفق البلدان ذات  16.4تستثمر البلدان ذات الدخل المرتفع 
في المائة(، وتنفق البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى والبلدان  8الدخل المتوسط األعلى نحو نصف ذلك المبلغ )

 في المائة، على التوالي. 1في المائة و 2.5 دمجرذات الدخل المنخفض 

 
 انظر:  42

ILO, Financing Gaps in Social Protection: Global Estimates and Strategies for Developing Countries in Light of the COVID-19 Crisis 
and Beyond, 2020. 
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    من أهداف التنمية المستدامة      نسبة السكان المشمولين بجانب واحد عل  األقل من جوانب الحماية االجتماعية، الم شر 

أفريقيا األمريكتان الدول العربية آسيا والمحيط الهادئ أوروبا وآسيا الوسطى العالم

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56836
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56836
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  اإلنفاق العام عل  الحماية االجتماعية )باستثناء الصحة( حسب اإلقليم ومستوى الدخل، :14-2الشكل 
 السنة األخيرة المتاحة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  

 

 حلي اإلجمالي.مالحظة: التقديرات اإلقليمية والعالمية مرّجحة بالناتج الم

 ، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ صندوق النقد الدولي.قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر

 األطفالاالستثمار في الحماية االجتماعية لصالح 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط على إعانات األطفال واألسرة بالنسبة إلى األطفال من  1.1يُنفق  .76
سنة، مما يشير إلى قصور كبير في االستثمار في األطفال ال يؤثر فقط على رفاه األطفال إجماالً  14إلى  الوالدةسن 

والتنمية طويلة األجل، بل يؤثر أيضاً على التنمية  43ي فقر مدقع()يعيش طفل واحد من أصل خمسة أطفال ف
 44االقتصادية واالجتماعية المستقبلية للبلدان التي يعيشون فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على عمل األطفال.

ناتجها المحلي  في المائة من 2حوالي  ئوفي حين تنفق أوروبا الشمالية والجنوبية والغربية وبلدان المحيط الهاد
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  1اإلجمالي على إعانات األطفال، ال تزال معدالت اإلنفاق أقل بكثير من 

البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى والبلدان ذات الدخل المنخفض، على الرغم من  في معظم بقاع العالم، وال سيما
 (.15-2)الشكل  فيها ن السكاناألطفال يمثلون نسبة كبيرة م أنّ 

 
 .1.3Towards Universal Social Protection for Children: Achieving SDG , ILO and UNICEF ,2019  انظر:  43
 التحويالت النقدية لصالح األطفال واألسر هي أحد محركات الحد من عمل األطفال. انظر:  44

ILO, Ending Child Labour by 2025: A Review of Policies and programmes, second edition, 2018. 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653987.pdf


 بناء مستقبل الحماية االجتماعية من أجل عالم عمل متمحور حول اإلنسان

 2 الفصل
37 

 

  اإلنفاق حسب وظيفة الحماية االجتماعية، السنة األخيرة المتاحة   :15-2الشكل 

 

 مالحظة: التقديرات اإلقليمية والعالمية مرّجحة بالناتج المحلي اإلجمالي.

منظمة الصحة العالمية،  ؛، استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعيقاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية: مكتب العمل الدولي، المصدر
 .  قاعدة بيانات اإلنفاق الصحي العالمي

 ن في سن العملاالستثمار في الحماية االجتماعية من أجل السكا

في جميع أنحاء العالم أقل من ثلث إجمالي اإلنفاق العام المخصص للحماية االجتماعية غير الصحية، أي ما يُنفق  .77
(. ويشمل ذلك 15-2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على إعانات األشخاص في سن العمل )الشكل  3.6يبلغ 
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والتفاوتات  45إصابات العمل وإعانات العجز والمساعدة االجتماعية العامة. إعانات األمومة وإعانات البطالة وإعانات
في المائة في شمال  8.7وصوالً إلى في المائة في جنوب آسيا  0.4من  اإلقليمية كبيرة في هذا الرقم اإلجمالي، بدءاً 

العمل، على ما يتراوح وجنوب وغرب أوروبا. ويستحوذ اإلنفاق على الحماية االجتماعية من أجل األشخاص في سن 
بين ربع اإلنفاق على الحماية االجتماعية غير الصحية في أفريقيا وبين نصف هذا اإلنفاق في أمريكا الالتينية والشرق 

 األوسط.

 االستثمار في الحماية االجتماعية من أجل كبار السن

ات غير الصحية األخرى المرصودة لكبار اإلنفاق العام في الضمان االجتماعي على المعاشات التقاعدية واإلعان يبلغ .78
ً في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  6.9السن، في المتوسط  في  1أقل من  متراوحاً بين ،(15-2)الشكل  عالميا

في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع. وتتأثر المستويات  8أكثر من  وبينالمائة في البلدان ذات الدخل المنخفض 
تتضمن البنية الديمغرافية لإلعانات واالستفادة الفعالة  معقدةبعوامل  التقاعديةمعاشات المن اإلنفاق العام على الوطنية 

منها وكفايتها وحجمها النسبي مقابل الناتج المحلي اإلجمالي وتباينات في المزيج السياسي بين المخصصات العامة 
 46.والخدمات االجتماعية للمعاشات التقاعديةوالخاصة 

ً بنسبة كبار السن من السكان  .79 ً وثيقا (. وفي بعض 16-2الشكل )ويرتبط اإلنفاق على المعاشات التقاعدية ارتباطا
يرجح بل الحاالت، تشير مستويات اإلنفاق المنخفضة نسبياً إلى وجود فجوات في نطاق تغطية اإلعانات وكفايتها، 

 أن تغدو أكثر إلحاحاً في سياق تشيخ السكان.

  وكبار السن كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، المعاشات التقاعديةاإلنفاق العام عل   :16-2الشكل 
 السنة األخيرة المتاحة  كنسبة مئوية من  جمالي السكان،  

 

منظمة التعاون والتنمية استناداً إلى استقصاء الضمان االجتماعي؛ ة، لبيانات العالمية للحماية االجتماعي، قاعدة ا: مكتب العمل الدوليالمصدر
 صندوق النقد الدولي؛ األمم المتحدة، التوقعات السكانية العالمية.   ؛في الميدان االقتصادي

 
 ال تتوفر بعد بيانات بشأن اإلنفاق على إعانات المرض.  45
لعينية األخرى المقدمة إلى كبار السن، لكنها ال تشمل اإلنفاق على الرعاية تشمل البيانات المعاشات التقاعدية، وقدر اإلمكان، اإلعانات النقدية وا  46

 طويلة األجل.
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 االستثمار في الحماية الصحية االجتماعية

ب الرئيسي المؤدي إلى حاالت العجز في الرعاية الصحية األساسية. وينجم عنه التمويل غير الكافي هو السب إنّ  .80
 على خدمات الرعاية الصحية المالئمة.على نحو فعال ارتفاع خطر الصعوبات المالية وقصور في الحصول 

لتأمين الصحي وتتحقق الحماية الصحية االجتماعية عن طريق استخدام آليتين رئيسيتين من آليات التمويل: اشتراكات ا .81
االجتماعي )بلغاريا واليابان وسورينام( والضرائب )نيوزيلندا وأوزبكستان وجمهورية فنزويال البوليفارية(. وعملياً، 

، مزيجاً من مصادر التمويل في غالب األحيان استخدمت البلدان التي نجحت في تحقيق تغطية شاملة أو شبه شاملة
 والضرائب )الفلبين ورواندا وتايلند وفيتنام وبلدان في أوروبا الغربية(. يجمع ما بين االشتراكات االجتماعية

والتمويل المحلي العام هو أكبر مصادر تمويل الصحة في البلدان النامية. وقد ارتفعت حصته كنسبة مئوية من إجمالي  .82
يشية لدى مراكز تقديم اإلنفاق الصحي. ونتيجة لذلك، انخفضت الحصة النسبية من المدفوعات الشخصية لألسر المع

، حيث ُسّجل االنخفاض األكبر في منطقة جنوب شرق آسيا، ومن ثم إقليم 2016وعام  2000الخدمات بين عام 
ً )تبلغ  أفريقيا. بيد أنّ  في المائة في المتوسط من اإلنفاق الصحي  44المدفوعات الشخصية ال تزال مرتفعة نسبيا

وفي الفترة ذاتها، انخفضت . االستثمار في التمويل الصحي العام والمحلي مما يبين الحاجة إلى مزيد من ،الحالي(
حصة اإلنفاق الصحي من إجمالي اإلنفاق العام، مما عزز ضرورة الدعوة إلى زيادة الحيز المالي من أجل الحماية 

لمحلي منخفضاً بشكل وال يزال التمويل ا 47لحشد الموارد المحلية. ابتكاريةالصحية االجتماعية وإلى إيجاد أساليب 
في المائة من الناتج  1.5ذات الدخل المنخفض، حيث يقل عن والبلدان خاص في البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى 

 (.14-2المحلي اإلجمالي )الشكل 

قيمتها النقدية في تصاعد،  وعلى الرغم من انخفاض حصة المدفوعات الشخصية من إجمالي اإلنفاق الصحي، فإنّ  .83
ذلك بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. ويظهر هذا االتجاه تحسينات في توفير الرعاية الصحية في العديد من  ويرتبط

سياسات الشراء المتعلقة ببرامج الحماية الصحية االجتماعية، مع إيالء االعتبار الواجب  تكييفالبلدان والحاجة إلى 
48إلى اإلنصاف في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.

 
 . ,.WHO,  oser Look at Global TrendsPublic Spending on Health: A ClKe Xu et al)2018(  انظر:  47
 . ,.2020WHO, ( Global Health Expenditure Database ;Public Spending on HealthXu et al(  انظر:  48

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276728/WHO-HIS-HGF-HF-WorkingPaper-18.3-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/nha/database
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 التحـديات والفـر  واالستجـابات السياسية
 من أجل تحقيق الحماية االجتماعية الشاملة

باالستناد إلى االستعراض الذي تناول االتجاهات األخيرة، يقيّم هذا الفصل االستجابات السياسية واإلجراءات التي  .84
ت واحتياجات لدى الهيئات المكونة الثالثية اتخذتها الدول األعضاء، ويحدد ما هو رئيسي من تحديات وفرص وفجوا

فيما يتعلق بتعزيز نُظم الحماية االجتماعية لديها وتحقيق الحماية االجتماعية الشاملة. ويركز الفصل على ثالثة 
( ضمان 3اعية الوطنية؛ )( تعزيز نظم الحماية االجتم2؛ )سد الفجوات في التغطية وكفايتها (1تحديات رئيسية هي: )

 .ة نظم الحماية االجتماعية الوطنيةماستدا

، 19-مواجهة أزمة كوفيد في ستجاباتالورصد ا 2019وباالستناد إلى نتائج الدراسة االستقصائية العامة لعام  .85
يستعرض هذا الفصل على وجه الخصوص الطريقة التي اتبعتها البلدان من أجل تطبيق اإلرشاد الوارد في التوصية 

ومعايير الضمان االجتماعي الدولية األخرى في سياساتها الوطنية وأطرها القانونية،  102 واالتفاقية رقم 202رقم 
كما يناقش التحديات التي تواجه البلدان في ضمان تطبيق هذه المعايير. ولذلك، يركز الفصل تركيزاً خاصاً على 

ماية االجتماعية، بما في ذلك دور الحوار االجتماعي ومشاركة الشركاء االجتماعيين في وضع وتنفيذ نُظم الح
 ت.األرضيا

 انتعاش في الوطنية االجتماعي الضمان نظم تؤديه الذي الهام الدور على الفصل هذا يركز المئوية، إعالن ضوء وفي .86
 الديمغرافي بالتغير المرتبطة الهيكلية التحوالت تسهيل مثل المستمرة التحديات مواجهة وفي اإلنسان حول متمحور
 الرئيسي الدور ذلك ويشمل. العمل عالم في عنها الناجمة والتحوالت التكنولوجي التقدم وأوجه والعولمة اخالمن وتغير
 والعمل الحياة في االنتقال حاالت خالل أوضاعهم تدبير في الناس دعم في االجتماعية الحماية به تضطلع الذي

 .الركب عن أحد تخلف عدم يضمن بما لمستدامة،ا والتنمية العمل مستقبل إزاء اإلنسان حول متمحور نهج وتحقيق

  شاملة اجتماعية حماية وتحقيق وكفايتها التغطية في الفجوات سد 3-1

 لتغطيةا لفجوات فيا الناجمة عن استمرار ضارةال اآلثار عن 19-كوفيد جائحة كشفت المحرز، التقدم من الرغم على .87
ً  والمتصاعدة العالية المستويات سببب االجتماعية، الحماية نظم من العديد في وكفايتها  المنظمة غير السمة من أحيانا
 تغير مثل الجديدة والتحديات المتضاربة واألولويات المؤسسي والتشرذم المالي الحيز ومحدودية المساواة وانعدام
 تدهور جانب ىإل واالستخدام، العمل عالقات تغيّر ساهم وقد. الديمغرافية والتحوالت الرقمية والتحوالت المناخ

 وفي إضعاف العالم، بقاع من العديد في األمن وانعدام المساواة انعدام مستويات ارتفاع في العمل، سوق مؤسسات
في  االجتماعية للحماية القوية االستجابة أبرزت نفسه، الوقت وفي. عدة مجتمعات في الضمني االجتماعي العقد

 الفقر من والحد العامة الصحة حماية في االجتماعية لحمايةا بهالذي تضطلع  األساسي الدور 19-كوفيد مواجهة
 3-1 ياتالغا) مضى وقت أي من أكثر يتّسم باألهمية يزال ال الذيو ،المساواة النعدام والتصدي منه والوقاية

 (.المستدامة التنمية أهداف من 4-10و 4-5و

  التغطية في الفجوات سد 3-1-1

 والتركيز اجتماعية وطنية حماية أرضيات إرساء طريق عن التغطية في الفجوات دس من البلدان من العديد تمّكن .88
 المهاجرين العمال حصول وضمان والريفية المنظمة غير االقتصادات في العاملين ليشمل التغطية نطاق توسيع على
 ذلك في بما خدام،االست أشكال جميع في العمال تغطية وضمان الجنسين بين الفجوات وسد االجتماعي الضمان على
 .الرقمية المنصات طريق عن المؤدى العمل

 والريفية المنظمة  ير االقتصادات في العمال ليشمل التغطية نطاق توسيع

 إعانات من على السواء العمل وأصحاب العمال استفادة طريقة بشأن قوي تنبيه بمثابة 19-كوفيد جائحة جاءت .89
 نحو على الحصول من العمال فيستفيد. بعدها وما األزمات أوقات في ،مةً عا المجتمع استفادةو ،االجتماعي الضمان

 واالستبعاد والفقر االستضعاف من مفرغة حلقة من إخراجهم في يسهم مما الدخل، وأمن الصحية الرعاية على الفعّ 
 العاملة اليد جيةإنتا ارتفاع من العمل أصحاب ويستفيد. ورفاههم وكرامتهم خاصتهم اإلنسان حقوق ويعزز االجتماعي
 المستخدمين استبقاء معدل وارتفاع العمال تغّيب معدالت وانخفاض العمال صحة تحسين طريق عن التنافسية، والقدرة
 أجل من نيناضلو الذين الخاص لحسابهم والعاملين والمتوسطة الصغيرة المنشآت إلى وبالنسبة. التحفيز وازدياد
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 في تساعد أن فةالمكيّ  االجتماعية للحماية يمكن المالكين، صغار صوصاً وخ - والمزارعين أعمالهم، استمرارية
 فإنّ  العمل، أصحاب إلى وبالنسبة 49.منتجة باستثمارات والقيام الصمود على القدرة وبناء المخاطر إدارة تحسين
 أو العمل تإصابا حاالت في العمل صاحب بمسؤولية المرتبطة المالية المخاطر أيضاً  يخفض االجتماعي التأمين

 إلى بالنسبة أما 51.العمل من والفصل األمومة عن فضالً  19،50-كوفيد أزمة خالل رأيناه ما نحو على المرض،
 إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال تسهيل في يساعد االجتماعي الضمان تغطية نطاق توسيع فإنّ  ككل، المجتمع
 وظائف استحداث تيحوي اإلنتاجية من أعلى مستويات نحو قتصاداال في الهيكلية التحوالت ويدعم المنظم االقتصاد

 .مستدام اقتصاد نحو عادالً  انتقاالً  ويدعم وأفضل أكثر

 لتوفير المنظم غير االقتصاد عمال إلى الوصول ينبغي ، بليمكن أنه 19-كوفيد أزمة أثناء المقدم الدعم أظهرو .90
 تدابير من االنتقال ويتطلب 52.منظمال االقتصاد إلى المنظم رغي االقتصاد من انتقالهم وتسهيل الالزمة الحماية

 دون تحول التي المتنوعة للحواجز للتصدي الةفعّ  استراتيجية العمال، هؤالء لتغطية مستدام توسيع إلى الطوارئ
 اكاتاالشتر دفع على المحدودة والقدرات االلتزام وضعف القانونية التغطية من استبعادهم ذلك في بما حمايتهم،

 بالنسبة أما. دةالمعقّ  اإلدارية واإلجراءات االنضمام على المحفزة العوامل وغياب والمتقلبة المنخفضة واإليرادات
 أمر الكفاف، زراعة وفي نائية أماكن في والعمل إيراداتهم موسمية تستوعب حلول إيجاد فإنّ  الريفيين، العمال إلى

 ثقافية عوائق والقبلية األصلية الشعوب من العمال يواجه وقد 53.االجتماعي الضمان على حصولهم لضمان ضروري
على  المحدودة والقدرة المنظم غير االقتصاد في األوضاع تنوع االستراتيجيات تراعي أن وينبغي 54.إضافة إلى ذلك

 .العمال فئات بعض دفع االشتراكات لدى

 فقد رّكزت المنظم، غير االقتصاد في العمال لتشمل يةاالجتماع الحماية تغطية نطاق توسيع على الناجحة األمثلة أما .91
  55:اآلخر أحدهما يكملّ  سياسيين نهجين على

 االجتماعي الت مين طريق عن االجتماعية الحماية تغطية نطاق توسيع
 قائمة عل  االشتراكات أخرى و ليات

 المحميين غير العمال ليشمل االجتماعي التأمين تغطية نطاق بتوسيع البلدان من العديد قام  ً  إدراج طريق عن سابقا
 وتعزيز االجتماعي والضمان العمل تشريعات ضمن اختصاص تدريجي نحو على العمال من إضافية فئات

 .الخاصة ظروفهم مع األخرى اإلدارية واإلجراءات االشتراكات جمع وآليات التسجيل عمليات وتكييف االمتثال

 الريفيين العمال اشتراك طرائق تصميم عند الموسمية السمة مراعاة إلى ترمي تدابير :ذلك على األمثلة تشمل 
 في المهنية والرابطات التعاونيات مع شراكات البرازيل؛ في الريفية يةالتقاعد معاشاتال نظام في والمنتجين
 االجتماعي التأمين من الخاص لحسابهم العاملين استفادة تسهيل بغية اشتراكات فئات اعتماد والفلبين؛ كوستاريكا

 تسهيل إلى تهدف تدابير الجزائر؛ في المأجورين غير بالعاملين يعنى برنامج إنشاء ومنغوليا؛ فيردي كابو في
 طريق عن الصحية الحماية نطاق توسيع أفريقيا؛ جنوب في والبطالة األمومة تأمين من المنزليين العمال استفادة

 آليات طريق عن االشتراكات /الضرائب وجمع الصغر بالغة تالمنشآ تسجيل تسهيل رواندا؛ في مكيفة اشتراكات
 .وأوروغواي والبرازيل األرجنتين في أحادية ضريبة

 
لغة الصغر، ويفتقر العديد منهم كلياً إلى تغطية بالقوانين أو بالترتيبات في المائة( في المنشآت الصغيرة وبا 70تعمل غالبية المستخدمين )حوالي   49

. انظر:  الرسمية أو يستفيدون منها على نحو  غير كاف 
ILO, Small Matters: Global Evidence on the Contribution to Employment by the Self-employed, Micro-enterprises and SMEs, 2019. 

 انظر:  50
ILO, Sickness Benefits during Sick Leave and Quarantine: Country Responses and Policy Considerations in the Context of 
COVID-19, 2020. 

 انظر:  51
ILO, World Social Protection Report 2017–19; Arvo Kuddo et al., Balancing Regulations to Promote Jobs: From Employment 
Contracts to Unemployment Benefits (Washington, DC, World Bank Group, 2015). 

 انظر:  52
ILO, Extending Social Protection to Informal Workers in the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy Considerations, 2020. 

 انظر:  53
FAO and ILO, Extending Social Protection to Rural Populations: Perspectives for a Common FAO and ILO Approach, 2021; ILO, 
Extending Social Protection to the Rural Economy, 2019. 

 . ,Social Protection for Indigenous PeoplesILO, 2018  :انظر  54
 . ,ns from International ExperienceExtending Social Security to Workers in the Informal Economy: LessoILO ,2019:  انظر  55

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744510.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744510.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/636721468187738877/pdf/101596-REPLACEMENT-WP-PUBLIC-12-9-15-Box394816B-Balancing-regulations-to-promote-jobs-FINAL-web-version.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/636721468187738877/pdf/101596-REPLACEMENT-WP-PUBLIC-12-9-15-Box394816B-Balancing-regulations-to-promote-jobs-FINAL-web-version.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_754731.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_770159.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_437192.pdf
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55097
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55728
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 االقتصاد في العاملين أمام المجال أخرى بلدان فتحت اإللزامية، التغطية إلى األولوية األمثلة هذه تولي حين في 
 لكن طوعي، أساس على االجتماعي بالتأمين حاقااللت أجل من الصغر بالغة المشاريع وأصحاب المنظم غير

 .محدوداً  كان النجاح

 الضمان االجتماعي  أهمية بشأن الوعي استثارة هو التغطية نطاق توسيع استراتيجية في الرئيسية العناصر أحد
 في أوروغواي في االجتماعي بالضمان التوعية أدرجت المثال، سبيل وعلى. المرتبطة به وااللتزامات الحقوقو

 وريادة المهني التدريب برامج إلى إضافة العالي، والتعليم والثانوية االبتدائية المدارس في الدراسية المناهج
 الريفيين، العمال منظمات ذلك في بما العمل، أصحاب ومنظمات العمال منظمات مع الشراكات أنّ  كما. األعمال
 .الصدد هذا في ضرورية

 تمويل في سابقاً، المشمولين غير العمال من أكبر مجموعات لتشمل االجتماعي التأمين آليات نطاق توسيع يسهم 
ً  التمويل عبء تقاسم طريق عن نصافاً،إو استدامة أكثر تمويالً  االجتماعية الحماية نظم  على القدرات مع تمشيا
 على لمنظمةا السمة إضفاء خالل من الضريبية للقاعدة التدريجي التوسيع دعمعن طريق و االشتراكات دفع

 إدماج لدعم مالية موارد تخصيص القصير، المدى على الضروري من أنه غير. الطويل المدى على االقتصاد
 .بقدر أكبر المحدودة االكتتابية القدرات ذوي العمال

 الممّولة النظم طريق عن التغطية نطاق توسيع
 خرىاأل ياتلواآل الضرائب من

 اإليرادات طريق عن إلى حد كبير الضرائب، من لةمموّ  إعانات طريق عن التغطية نطاق عديدة بلدان وسعت 
 العاملين من العديد أن حين وفي. الخارجية والمنح المعدنية الموارد وإيرادات الضرائب من المستمدة الحكومية

 شموالً  ثراألك النظم من شأن فإن ضيق، بشكل الفقر تستهدف التي للبرامج مؤهلين ليسوا المنظم غير االقتصاد في
 إليه الحاجة تشتد الذي الدخل دعم توفر أن السكان، من كبيرة فئات تغطيالتي و الوطنية التشريعات الراسخة في

 .الصحية الرعاية على الحصولسبل و

 في االجتماعية المعاشات ومنغوليا؛ والبرازيل األرجنتين في واألسرة األطفال إعانات: ذلك على األمثلة تشمل 
 من لةالمموّ  الصحية الحماية نطاق توسيع ليشتي؛ - وتيمور أفريقيا وجنوب ونيبال وناميبيا يشيوسومور ليسوتو
 التوظيف برامج وتايلند؛ ورواندا والمكسيك وغانا وغابون كولومبيا في واالشتراكات الضرائب من مزيج خالل
 إطار في المنظم غير االقتصاد لالعمم الدع البلدان من العديد قّدم ذلك، على عالوة. والهند إثيوبيا في العامة

 19.56-كوفيد لمواجهة االستجابة

 واالقتصادية االجتماعية التنمية في يسهم االجتماعية، الحماية طريق عن الناس في االستثمار بأنّ  النُهج هذه تقر 
 .متغير عمل عالم في المتاحة الفرص من االستفادة من المشاريع وأصحاب العمال ويمّكن

 ،(204 رقم) 2015 المنظم، االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال وتوصية 202 رقم التوصية مع تمشياً و .92
 قد المنظم غير االقتصاد في العاملين ليشمل التغطية نطاق توسيع في كبير حد إلى نجحت التي البلدان معظم فإنّ 

ً  النهجين استخدمت  بهدف موسعة استراتيجيات في ومدرجة ةمخصص اجتماعية حماية سياسات من كجزء ،معا
 من أساسية عةالموسّ  االستراتيجيات وهذه 57.المنظم االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال عمليات تسهيل
 المهارات؛ تنمية اإلنتاجية؛ مكاسب تعزيز والعمالة؛ المنشآت على المنظمة السمة إلضفاء مؤاتية بيئة تهيئة: أجل
 القيم، وسالسل األسواق إلى للوصول أفضل سبل إتاحة الريفية؛ التحوالت من شاملة أنماط نولوجي؛التك التغير

 ً  االجتماعية الحماية بين السياسات اتساق تحسين الخاص؛ لحسابهم والعاملين الصغيرة المنشآت إلى بالنسبة خصوصا
 .القطاعية والسياسات الريفية والتنمية

   عل  الضمان االجتماعي ضمان حصول العمال المهاجرين

 األطر نتيجة االجتماعية، الحماية على بالحصول يتعلق فيما محددة تحديات سرهمأُ و المهاجرون العمال يواجه .93
 إلى إضافة. البلدان هذه وداخل المقصد وبلدان المنشأ بلدان ضمن التنسيق وغياب التقييدية اإلدارية واللوائح القانونية

 
 انظر:  56

ILO, Towards Solid Social Protection Floors? The Role of Non-contributory Provision during the COVID-19 Crisis and Beyond, 2021. 
 انظر:  57

ILO, Towards Solid Social Protection Floors?, box 2; ILO, Independent High-level Evaluation: ILO’s Strategy and Actions towards 
the Formalization of the Informal Economy, 2014–2018, Evaluation Office, 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_766884.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_723412.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_723412.pdf
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ً  ين،المهاجر من العديد أنّ   الضمان تغطية نطاق فيها ينزع اقتصادية قطاعات في يعملون النساء، وخصوصا
ً  يكون أن إلى االجتماعي العمل أو  جزئي بدوام العمل يكون حيث الزراعة، أو المنزلي العمل مثل نسبياً، ضعيفا
ً  أمراً  الموسمي العمل أو المؤقت  19.58-كوفيد بأزمة متناسب غير بشكل في تأثرهم ساهم مما للغاية، شائعا

 الضمان نظم في المواطنين من والعمال المهاجرين العمال بين المعاملة في المساواة ضمان الضروري ومن .94
 منظمة معايير وتوفر. العمل سوق على السلبية اآلثار وتفادي االجتماعي الضمان في حقهم حماية بهدف االجتماعي

ً  إطاراً  الدولية العمل ً  قانونيا ً  االجتماعي الضمان في المهاجرين العمال حقوق حماية أجل من دوليا  للمبادئ وفقا
 بين األطراف متعددة أو ثنائية اجتماعي ضمان اتفاقات أبرمت قد البلدان من العديد أنّ  من الرغم وعلى 59.األساسية
 االتفاقات تغطية نطاق فإنّ  االجتماعية، الحماية وإعانات حقوق نقل قابلية على تنص المنشأ وبلدان المضيفة البلدان
ً  محدوداً  يزال ال الحالية  االجتماعية الحماية أهمية بوضوح مؤخراً  عليها المتفق الدولية الوثائق أبرزت وقد 60.نسبيا
 أنّ  كما 61.نقلها وقابلية االجتماعية الحماية على الحصول تعزيز إلى الدعوة وجددت المهاجرين العمال إلى بالنسبة
 والخدمات التواصل حمالت ذلك في بما أيضاً، حاسمة هي العملية العقبات تذليل إلى الهادفة التكميلية التدابير

 المواد وتوفير للمغادرة السابق والتدريب بالهجرة المعنية الصحية والخدمات التسجيل وتسهيل والقانونية االجتماعية
 .المعنية باللغات

 تعزيز فإنّ  ولذلك،. للهجرة الرئيسية الدوافع بين من قتصادية،اال والصعوبات الالئق العمل في العجز أوجه وتعتبر .95
 أوجه من يقلل لن السواء على والمقصد المنشأ بلدان في األرضيات، ذلك في بما االجتماعي، الضمان نظم

ً  سيعالج بل فحسب، االجتماعي واالستبعاد االستضعاف  واسع اعتراف وهناك. للهجرة الجذرية األسباب أحد أيضا
 على والمسؤولة واآلمنة المنظمة الهجرة وبأثر( االجتماعية الحماية ذلك في بما) وأثره الالئق العمل بدور اقالنط

 .المستدامة التنمية أهداف من 7-10و 8-8 الغايتين في ذلك تجلى وقد المستدامة، التنمية

ً  المضي أنّ  من الرغم وعلى .96  إقليم كل وداخل أقاليمي حوار إرساء المطلوب من فإنّ  ن،الهيّ  باألمر يكون ال قد قدما
 وضع أجل من التكنولوجية والمعلومات البيانات جمع وتحسين المؤسسية القدرات وتعزيز ثالثية مشاورات وإجراء
 المواطنون - االجتماعية الحماية على الجميع لحصول فعّالة سبل إلى المطاف نهاية في تفضي سياسات وتنفيذ

 .سواء حد على والمهاجرون

 سد الفجوات في التغطية بالنسبة  ل  النساء

 واسعة في فجوات بقاء محركات بعض عن النساء على خاصة بصورة 19-كوفيد لجائحة الضارة اآلثار كشفت .97
 المؤقت والعمل جزئي بدوام العمل من عالية مستويات ذلك في بما النساء، إلى بالنسبةاالجتماعي  الضمان تغطية

ً ) المنظمة غير العمالةو  كبيرة بدرجة معّرضة اقتصادية قطاعات في( الخاص للحساب المنظم غير العمل خصوصا
 أدى مما األجر، مدفوع غير العمل من متكافئة غير عالية ونسبة منخفضة أجور بمستويات متّسمةو الفيروس إلى
 بين األجور في اتوفجو الالئق لعملل مالئمة غير وفرص العاملة لقوىفي ا من المشاركة منخفضة ستوياتم إلى

 62 .باألنماط الثابتة من انعدام المساواة والتمييز والعيوب الهيكلية ارتباطاً كبيراً وترتبط هذه النتائج  .الجنسين

  

 
 . ,Crisis 19-ecessary Response to the CovidSocial Protection for Migrant Workers: A NILO ,2020  انظر:  58
لة الرعاية تشمل هذه المبادئ ما يلي: المساواة في المعاملة؛ الحفاظ على الحقوق المكتسبة؛ دفع اإلعانات في الخارج )قابلية نقل اإلعانات( ومواص  59

 وعها(؛ المساعدة اإلدارية.الحقاً؛ تحديد التشريعات السارية؛ الحفاظ على الحقوق قيد االكتساب )مجم
 انظر:  60

Clara van Panhuys et al., Migrant Access to Social Protection Under Bilateral Labour Agreements: A Review of 120 Countries and 
Nine Bilateral Arrangements, Extension of Social Security (ESS) – Working Paper No. 57 (ILO, 2017). 

قرار الجمعية (، 2017، جنيف )106، مؤتمر العمل الدولي، الدورة قرار بشأن اإلدارة العادلة والفعّالة لهجرة اليد العاملةمكتب العمل الدولي،   61
رصد االلتزامات وبرنامج عمل أديس أبابا:  A/RES/71/1 ، 2016قرار، الإعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين، 71/1العامة لألمم المتحدة 

 .2016، تقرير افتتاحي، واإلجراءات
 انظر:  62

ILO, Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable Development, para. 28; ILO, A Quantum Leap 
for Gender Equality: For a Better Future of Work for All, 2019; 

نظم الحماية االجتماعية، وفرص االستفادة من الخدمات العامة، والبنى التحتية المستدامة ألغراض الجتماعي لألمم المتحدة، المجلس االقتصادي وا
ة والستين للجنة وضع المرأة )الوثيقة ، االستنتاجات المتفق عليها للدورة الثالثتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة

E/CN.6/2019/L.3،) 2019. 

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56783
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54405
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561890.pdf
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https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/03/Report_IATF-2016-full.pdf
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 مستوى ضمان على العالم بقاع من العديد في الضرائب من لةالمموّ  التقاعدية المعاشات نطاق توسيع ساعد وقد .98
 كنّ  عندما االشتراك فرصة لهن تتح لم الالتي المّسنات النساء من الكثير لصالح الدخل أمن من األقل على أساسي

ً  يعتمدن الالتي النساء أنّ  بيد(. المثال سبيل على أفريقيا وجنوب ونيبال وناميبيا كينيا في) العمل سن في  على حصريا
ً  الضرائب من لةالمموّ  التقاعدية المعاشات  تكون حيثما أنه إلى إضافة. منخفضة تإعانا مستويات من يعانين ما غالبا
 مستفيدات غير كثيرات مّسنات نساء تظل قد الحاجة، إثبات الختبار خاضعة الضرائب من لةالمموّ  التقاعدية المعاشات

 التقاعدية المعاشات وتؤدي 63.الوصم خوفهن من بسبب أو المحدودة األهلية معايير بسبب هذا الدخل مصدر من
ً  دوراً  والتضامن، الجماعي التمويل إلى والمستندة للجنسين ةالمراعي االكتتابية  من كافية تغطية توفير في أساسيا
ً  النساء، لصالح التقاعدية المعاشات  أمضتها التي بالفترات االعتراف بهدف رعاية أرصدة تضمنت إذا خصوصا
 التقاعدية المعاشات من األدنى الحد ضمانو عليها، ومكافئتهن األسرة أفراد من غيرهم أو باألطفال االعتناء في النساء
 ً  64.الدولية االجتماعي الضمان معايير مع تمشيا

 بأهمية النساء، من بعد تستفد لم من ليشمل لألمومة الصحية والرعاية النقدية األمومة إعانات نطاق توسيع ويتسم .99
 نحو   على مشموالت غير النساء من العديد فإنّ  ذلك، ومع ؛وأطفالهن النساء ورفاه صحة ضمان أجل من أساسية
، ً  كاف  ً . هشة ستخدام أشكال في والعامالت الخاص لحسابهن يعملهن الالتي خصوصا  وحقّق العديد من البلدان تقّدما
 طريق عن المثال سبيل على العمالة، في الجنسين بين المساواة وتعزيز وكفايتها التغطية نطاق في الفجوات سد في

 االجتماعي التأمين تغطية نطاق وتوسيع األردن في االجتماعي بالتأمين العمل صاحب سؤوليةم آليات عن االستعاضة
 غير إلى بالنسبة االجتماعية المساعدة إعانات وتعزيز وفيتنام، أفريقيا جنوب في العمال من إضافية فئات ليشمل

 الوالدية واإلجازة األبوة إجازة اداعتم يسهم ذلك، إلى باإلضافة 65.موزامبيق في االجتماعي بالتأمين المشمولين
ً  الجنسين بين المساوية  تقاسماً  األسرة مسؤوليات وتقاسم األطفال تربية في أكبر مشاركة اآلباء مشاركة في أيضا

ً  أكثر  .إنصافا

 لرعايةا توفيرل األولوية البلدان من عدد أسند حيث االجتماعية، الصحية الحماية مجال في بالثناء جدير تقدم حرزأُ وقد  .100
ً  الوالدة وبعد الوالدة قبل الجيدة  يواجهن زلن ال النساء أنّ  بيد. اإلنجابية الصحة وضمان معقولة بتكلفة أو مجانا
 النظر بصرف التغطية لضمان يكفي ما توفير يتم ال عندما سيما ال الصحية، الرعاية إلى الفعّال الوصول أمام عقبات
 باتخاذ االجتماعية األعراف لهن تسمح ال عندماو ،محدودة اكتتابية درةق ذوي أشخاص جادمإو استخدامهن وضع عن

 .صحتهن بشأن قرارات

ً لغا ذلك، إلى باإلضافة .101  بطريقتين النساء على متكافئ غير تأثيراً  األجل طويلة الرعاية في التغطيةفجوات  تؤثر ما با
 يتحملن وألنهن عمرهن لطول نظراً  عايةالر إلى يحتاجون الذين األشخاص من ىكبر نسبة النساء تشكل: اثنتين
 ً  األجر مدفوعة العمالة في مشاركتهن إحباط يفاقم مما األجر، مدفوعة غير اإلضافية الرعاية أعمال من أكبر نصيبا

 .االجتماعي الضمان تغطية من واستفادتهن

 ضمان حماية العمال في جميع أشكال االستخدام 

ً  19-كوفيدو العمل مستقبل بشأن المناقشة أثارت .102  وكفايتها التغطية في الفجوات سد إلى الملحة الحاجة حول نقاشا
 المؤقتة العمالة في أعم نحو وعلى الرقمية، المنصات طريق عن المؤدى العمل ذلك في بما العاملين، إلى بالنسبة
 إضافة ألطراف،ا متعددة االستخدام عالقات من ذلك وغير المؤقت االستخدام وكاالت وعمل جزئي بدوام والعمل

 والعمال، للمنشآت أكبر مرونة توفر أن العمالة من المتنوعة األشكال لهذه يمكن حين وفي. الخاص للحساب العمل إلى
 مالئمة غير عمل وظروف الدخل أمن انعدام من أعلى ومستويات ومتقلبة متدنية بإيرادات الغالب في مرتبطة فإنها

 أنواع بين العاملة اليد تكلفة في الفوارق تؤدي أن ويمكن. محدوديتها وأ االجتماعي الضمان استحقاقات وغياب
 بالتالي قّوضوت ظاهرياً، تكلفة أقل استخدام أشكال في العمال مشاركة على سلبية حوافز إلى المختلفة االستخدام

 
 . ,2016at Work: Trends  Women, ; ILO88–85, 19–2017World Social Protection Report ILO ,2016  انظر:  63
 انظر:  64

Elaine Fultz, Pension Crediting for Caregivers: Policies in Finland, France, Germany, Sweden, the United Kingdom, Canada, and 
Japan (Washington, DC, Institute for Women’s Policy Research, 2011); Christina Behrendt and John Woodall, “Pensions and 
Other Social Security Income Transfers”, Janine Berg (ed.), Labour Markets, Institutions and Inequality: Building Just Societies 
in the 21st Century (Edward Elgar, 2015), 242–262. 

 انظر:  65
ILO, World Social Protection Report 2017–19, Ch. 3.2; ILO, Maternity Cash Benefits for Workers in the Informal Economy, Social 
Protection for All Issue Brief, 2016; ILO, Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable 
Development, paras 441–444. 
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 اإلنفاق على أثقل بءع إلقاء إلى االجتماعي التأمين تغطية في الفجوات تؤدي كما. المنشآت بين الشريفة المنافسة
 على ال يعود هناك قدرة على تحّمله قد الفقر، تخفيف حدة وبرامج االجتماعية المساعدة لبرامج والمستقبلي الحالي
 .الطويل المدى

 مع االجتماعية الحماية وسياسات نظم تكييف بها يمكن التي الطريقة بشأن متنوعة سياسية خيارات مناقشة وتجري .103
 الحماية" فصل" ينبغي أنه المراقبين بعض ويرى. وكفايتها التغطية في الفجوات وسد غيرةالمت العمل طبيعة

 خطط أو/و شامل أساسي بدخل عنها واالستعاضة للفقراء، السالمة شبكات في وحصرها العمالة، عن االجتماعية
 الفصل هذا كان إذا ما فيه المشكوك من أنّ  بيد 66.أخرى مخصصة ترتيبات أو تقاعدية معاشات وخطط صحية
ً  دوراً  تؤدي الضرائب من لةالمموّ  النظم أنّ  حين وفي 67.لالستمرار قابالً  بديالً  سيوفر  حدة من التخفيف في هاما
ً  فإنها الفقر،  مستواهم على الحفاظ للعاملين تتيح أن أجل من محدودة قدرة ذات متواضعة إعانة مستويات تقدم ما غالبا

 لصالح الحماية من القائمة األشكال إضعاف أما. اإلجمالي الطلب واستقرار الدخل تيسير في والمساهمة المعيشي
 وإعادة المخاطر تجميع في محدودة إمكانيات على تنطوي التي( خاص وتأمين فردية حسابات) المخصصة الترتيبات
 ومن ولذلك،. الفقر مخاطر وارتفاع الجنسين، بين فجواتال ذلك في بما المساواة، انعدام مفاقمة إلى فيميل توزيعها،

 من 4-10و 5-8و 4-5و 8-3و 3-1 الغايات وتحقيق االجتماعي الضمان من الناس احتياجات كامل تلبية أجل
 حماية ضمان في أساسي دور أداء في الشاملة، االجتماعي تأمينال برامج تستمر نأ ينبغي المستدامة، التنمية أهداف
 التمويل في والتضامن المخاطر تجميع مبادئ إلى استناداً  الضرائب، من لةالمموّ  اإلعانات جانب إلى كافيتين، وتغطية

 .واإلنصاف

 األرضيات، ذلك في بما ومستدامة، وشاملة عادلة اجتماعية حماية نظم العمل ومستقبل 19-كوفيد من التعافي ويتطلب .104
 المتغيرة األشكال مع نظمها تكييفب لدانب عدة وتعهدت. يةالمستقبل الصدمات لتحمل وقوة شموالً  أكثر اقتصاد لبناء
 االستخدام أنواع جميع في للعمال مالئمة حماية ضمان بهدف لذلك الالزمة التدابير واتخذت واالستخدام، العمل من

 مزيج طريق عن التوزيع إعادة من الكفاية فيه بما عالية ودرجة االستدامة وصون االستحقاقات نقل قابلية وتسهيل
 المثال، سبيل وعلى 68.الجهود هذه تكثيفإلى  الملحة الحاجة 19-كوفيد جائحة وأضافت ،واالشتراكات الضرائب من

 لجميع االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية من مالئمة تغطية بتعزيز مجتمعةً  بدورها العشرين مجموعة التزمت
ً  االستخدام القاتع وبتصنيف االستخدام، أشكال مختلف في العاملون ذلك في بما العمال، ً  تصنيفا  وتؤكد 69.صحيحا
 توفر" أن األعضاء للدول ينبغي هبأن 2019 نوفمبر /الثاني تشرين 8 في الصادرة األوروبي االتحاد مجلس توصية
 يعكس ماب ،"الخاص لحسابهم العاملين واألشخاص العمال لجميع الكافية االجتماعية الحماية إلى الوصول سبل

 العديد قام ،19-كوفيد لمواجهة االستجابة إطار وفي 70.االجتماعية للحقوق األوروبية دعامةلا بموجب االلتزامات
ً  البلدان من  نالذي لعمالا تشملل الدخل دعم أنواع من وغيرها البطالة وإعانات المرض إعانات نطاق بتوسيع مؤقتا

 المزيد وتقوم هذه البلدان باستكشاف 71رقمية،ال المنصات على يعملون الذين أولئك ذلك في بما سابقاً، مستبعدين كانوا
 وفرنسا والصين الجزائر ذلك في بما الجائحة، تفشي قبل قد اعتمدت أصالً  بلدان وكانت عدة. الدائمة الحلول من

 
 .2019، : الطبيعة المتغيرة للعمل2019الم تقرير عن التنمية في العانظر على سبيل المثال، مجموعة البنك الدولي،   66
 ؛2019لمنظمة العمل الدولية، تابعة ال ، اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العملالعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً مكتب العمل الدولي،   67

ILO, Innovative Approaches for Ensuring Universal Social Protection for the Future of Work, Issue Brief No. 12 prepared for the 
2nd Meeting of the ILO Global Commission on the Future of Work, Geneva, 2018. 
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 أخرى وفئات الخاص لحسابهم العاملين لتشمل التغطية نطاق لتوسيع ُمكيَّفة آليات وأوروغواي، وسلوفاكيا وإندونيسيا
 :المثال سبيل على عن طريق ما يلي ،ستضعفينالم عمالال من

 بين الشريفة والمنافسة العمال لجميع الحماية ضمان بهدف واالشتراكات، الضرائب جمع أجل من مبسطة آليات 
 المنشآت؛

 االجتماعية والحماية العاملة اليد حماية من أجل توفير االستخدام عالقات تصنيف سوء منع إلى ترمي تدابير 
 72مالئمتين للعمال؛ال

 محددة فئات واحتياجات ظروف مع اإلعانات ودفع االشتراكات وجمع التسجيل آليات تكييف إلى تهدف تدابير 
 العمال؛ من

 تضمن كي لديها االجتماعي الضمان نظم في التجزؤ من والحد التنسيق تعزيز إلى تهدف تدابير  ً  نقل قابلية أيضا
ً  المتنقلين العمال إلى بالنسبة االستحقاقات وتحويل  مهنياً؛ أو جغرافيا

 المنصات على والعمال متعددين عمل أصحاب لحساب يعملون الذين العمال تغطية ضمان إلى ترمي تدابير 
 .مكيفة حلول طريق عن الرقمية

ً  اراً إط الدولية، العمل منظمة عن الصادرة الحالية االجتماعي الضمان معايير إلى استناداً  المئوية، إعالن ويوفر .105  متينا
 نظم لتعزيز المنسقة السياسية االستجابات هذه مثل وتنفيذ وضع أجل من الدولية العمل منظمة في األعضاء للدول

التالية بأهمية خاصة  المبادئ وتتسم. العمل ومستقبل اإلنسان حول متمحور انتعاش أجل من لديها االجتماعي الضمان
 الً وأكثر قدرةً على الصمود، بما في ذلك األرضيات:من أجل بناء نظم ضمان اجتماعي أكثر شمو

  االستخدام استفادة  أنواعواالستفادة الفعالة منها: ضمان استفادة جميع العمال في جميع  والتغطيةشمولية الحماية
أ الضمان االجتماعي هو جزء ال يتجز بالتوازي مع إعادة التأكيد على أنّ  واحتياجاتهمفة مع وضعهم فعّالة، مكيّ 

 فة العمل وال يمثل ضريبة عليه.من تكل

  الكفاية: ضمان أالّ تقي نظم الحماية االجتماعية من الفقر وقاية فعّالة فحسب، بل أن توفر أيضاً بديالً مناسباً عن
 بالصحة، بأسلوب منصف ومستدام. الدخل وحماية مالية مالئمة فيما يتعلق

 نظم الحماية االجتماعية بإيجابية الحراك في سوق العمل وتراعي  إمكانية التحويل/ قابلية النقل: ضمان أن تدعم
 لية في سوق العمل وفي االقتصاد.التحوالت الهيك

  الشفافية: ضمان أن تكون جميع الجهات الفاعلة على دراية كاملة بحقوقها ومسؤولياتها؛ أن توفر األطر القانونية
ت اإلدارية بسيطة وواضحة قدر اإلمكان، تسّخر كامل استحقاقات واضحة وقابلة للتنبؤ؛ أن تكون اإلجراءا

 يانات الشخصية وتحترم الخصوصية.إمكانيات التكنولوجيات الرقمية وفي الوقت نفسه تحمي الب

  تقاسم المخاطر: ضمان وجود مستوى مناسب من تقاسم المخاطر في نظام الحماية االجتماعية، بما في ذلك ما
طريق آليات تمويل جماعية، تحول دون اضطرار فرادى العمال إلى تحمل  يتعلق بالتضامن في التمويل عن

 المخاطر المالية واالقتصادية. مستوى ال مبرر له من

  المساواة بين الجنسين: ضمان أن تراعي نظم الحماية االجتماعية الواقع الذي تعيشه النساء والرجال في سوق
 بين الجنسين. أن تعزز المساواةالعمل واالستخدام والمجتمع، و

  ّلة بأسلوب مستدام ومنصف، وأن االستدامة المالية واإلدارة السديدة: ضمان أن تكون نظم الحماية االجتماعية ممو
 تضمن أيضاً اإلدارة واإلشراف على نحو كفؤ.

استجابة سياسية منسقة تعزيز إلى على وجه االستعجال الحاجة  19-وتبرز الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد .106
تضمن أن تكون آليات الحماية مكيفة جيداً مع ظروف واحتياجات العمال، وتضمن سد الفجوات في التغطية وكفايتها. 
وفي الوقت نفسه، يتوقف أثر هذه التدابير أيضاً على فعالية لوائح العمل بصورة عامة، وخصوصاً فيما يتعلق بمنع 

 وظروف العمل.سوء تصنيف عالقات االستخدام والحدود الدنيا لألجور 

 
 انظر:  72

ILO, Promoting Employment and Decent Work in a Changing Landscape, Report of the Committee of Experts on the 
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 م ئمة حماية ضمان 3-1-2

ً  البلدان من العديد إحراز من الرغم على .107 ً  تقدما  بقىي اإلعانات كفاية ضمان فإنّ  التغطية، نطاق توسيع نحو ملحوظا
 ً  أهداف من 8-3و 3-1 الهدفـان وال سيما ،2030 عام بحلول المستدامة التنمية أهداف تتحقق ولن. كبيراً  تحديا
ً  الناس احتياجات وتلبي كافية االجتماعي الضمان إعانات كانت إذا إال تدامة،المس التنمية  منظمة معايير مع تمشيا
ً  يتعلق بل فحسب، اإلعانات وجودة بمستوى األمر هذا يتعلق وال. الدولية العمل  االجتماعية الحماية نظم بقدرة أيضا
 .لمستجدةا والتحديات االحتياجات إلىمستدام  نحو على االستجابة على

ً  مستوى االجتماعية الحماية نظم تضمن أن وينبغي .108  حماية أرضية - االجتماعي الضمان من األقل على أساسيا
 تبلغ أن وينبغي مصاعب، دون الصحية الرعاية على الفعّال والحصول الدخل أمن ضمان أجل من - اجتماعية
 ً  استناداً  للجميع، االجتماعي الضمان في اإلنسان حق تام وجه على يتحقق بحيث الحماية من عالية مستويات تدريجيا

 يتعين زال وما. المعنيين لألشخاص الممثلة األخرى المنظمات مع ثالثية ومشاورة وبمشاركة منتظم استعراض إلى
 وال 73.الدولية العمل منظمة معايير ظل في مالئمة اعتبارها يمكن إعانات مستويات تبلغ أن البلدان من الكثير على
. العالمية المنافسة إلى نظراً  وكفايتها، اإلعانات تغطية تحسين في مترددة المنخفض الدخل ذات البلدان بعض التز

ً  اإلعانات مستويات تكييف عدم أو المالي التدعيم سياسات أدت الحاالت، بعض وفي  تكلفة تغيرات مع منتظماً  تكييفا
 بمستويات التنبؤ قابلية وباتت الفقر من تقي كي كافية تعد لم اأنه يعني مما اإلعانات، مستويات تآكل إلى المعيشة،
ً  المثال، سبيل وعلى. بالخلل مصابة كثيرة حاالت في اإلعانة  المناقشات على المالي التدعيم أهداف تهيمن ما غالبا
 المبادئ حساب لىع المعاشات لنظم المالية االستدامة على التركيز ينّصب إذ التقاعدية، المعاشات نظم حول الدائرة
 والتضامن اإلعانات شمولية مثل الدولية، العمل منظمة عن الصادرة االجتماعي الضمان معايير أرستها التي األخرى

ً  دوراً  األخرى المبادئ هذه وتؤدي. بها التنبؤ وقابلية وكفايتها الجماعي وتمويلها فيها  نظم تكون أن ضمان في هاما
 .كذلك يبقى أن وينبغي معاشات،لل نظام ألي رئيسي هدف وهو السن، لكبار الدخل منأ تكفل أن على قادرة المعاشات

 نكانو في التقاعدية المعاشات وإصالحات اتجاهات بشأن الثالثية المستديرة المائدة في عليه التأكيد تم ما نحو وعلى
 أحدها ترك نّ إ حيث الدولية، لالعم منظمة مبادئ لجميع الواجب االعتبار إيالء المهم من ،2020 ديسمبر /األول
 التقاعدية المعاشات لنظام والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المالية االستدامة للخطر يعرض قد الركب وراء
 74.بأكمله

 وأن االجتماعية الحماية احتياجات من الكاملة الطائفة االجتماعية الحماية نظم تلبي أن الضروري من أنه حين وفي .109
 على الحصولسبل  توفر وقد البلدان؛ من العديد في مكتملة غير االجتماعي الضمان نظم فإنّ  شاملة، حماية توفر

 والمرض باألمومة يتعلق فيما حماية دون العمل سن في السكان تترك لكنها الشيخوخة، ومعاشات الصحية الرعاية
 .ةمؤلم بصورة 19-كوفيد أزمة عنه كشفت ما نحو على والبطالة،

 وأظهرت. احتياجاتهم تلبي ال االجتماعية الحماية نظم بأنّ  الناس من الكثير يشعر نسبياً، الغنية لبلدانا في وحتى .110
 شملها التي البلدان ه فيأن االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون منظمة بلدان في مؤخراً  أجريت استقصائية دراسة

 على بسهولة الحصول بإمكانه أنّ  مجيبين أربعة أصل نم واحد مجيب رأى بلداً، 21 عددها والبالغ االستقصاء
 االستقصائية الدراسة نتائج أنّ  بيد 75.سهل أمر عليها الحصول أن فقط أقلية واعتبرت ها،احتاج إذا العامة اإلعانات
ً  أظهرت ً  العالية االستثمارات ذات البلدان أنّ  عامة، بصورة أيضا  قيقتح إلى تنزع االجتماعية الحماية في نسبيا
 .الشأن هذا في كبيرة تفاوت درجة هناك لكن نسبياً، المنخفض اإلنفاق ذات بالبلدان مقارنة الرضا من عالية مستويات

ً  مقبوالً  يعتبر الذي األدنى والحد االجتماعية الحماية أحكام ونطاق مجموعة أنّ  حين وفي .111  بين تتفاوت قد اجتماعيا
ً  لةوشام مالئمة حماية ضمان فإنّ  وآخر، مجتمع  أجل من عنه غنى ال أمر هو الدولية العمل منظمة معايير مع تمشيا
ً  مستدام بأسلوب المساواة انعدام من والحد الفقر على القضاء  العقد وتنشيط األجيال بين التضامن تعزيز إلى سعيا

 .االجتماعي

 
ة( وفي يشمل ذلك الحدود الدنيا لمستوى اإلعانات النقدية الدورية في مختلف أنواع النظم )بما في ذلك التأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعي  73

خرى التي ، وتكملها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية األأو بدونها الخدمات الصحية التي يتعين تغطيتها مع دفعات تكميلية منخفضة مجموعة
 .ILO, World Social Protection Report 2017–19, Annex III  . انظر:علياترسي معالم مرجعية 

 انظر:  74
ILO, Report on the Tripartite Round Table on Pension Trends and Reforms, 30 November to 4 December 2020, forthcoming. 

 انظر:  75
OECD, Risks that Matter: Main Findings from the 2018 OECD Risks that Matter Survey, 2019; and online Annex 2 – A2.1.1 and 
A2.1.3. 

https://www.oecd.org/els/soc/Risks-That-Matter-2018-Main-Findings.pdf
https://www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm
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 والعمل الحياة في االنتقال عمليات دعم 3-1-3

 لتكون والنظم السياسات تكييف الضروري من المستقبل، في االجتماعي الضمان نظم على الطلبات تزايد إلى بالنظر .112
 في ذلك في بما أفضل، إدارةً  والعمل الحياة في االنتقال عمليات إدارة من وتمّكنهم الناس الحتياجات استجابة أكثر
 .والكوارث االقتصادية والصدمات الهيكلية التحوالت سياق

 ،البلدان من الكثير أمام الرئيسية التحديات أحد األجل طويلة الرعاية احتياجات تلبية لتمث السكان، تشيّخ سياق وفي .113
 نظم من جزء هي األجل طويلة الرعاية أنّ  حين وفي. 19-كوفيد أزمة خاللخاص  نحو على وهو تحد  بات بارزاً 

 طويلة الرعاية أخرى بلدان تقدم ،(السويدوكوستاريكا  المثال سبيل على) البلدان بعض في الوطنية والرعاية الصحة
ً  باعتبارها األجل ً  فرعا  تنكبّ  أو( المثال سبيل على كوريا وجمهورية واليابان ألمانيا) االجتماعي التأمين من إضافيا
 ً  المالئمة والخدمات اإلعانات على الحصول وتحسين 76(.المثال سبيل على الصين) لها سياسية حلول إيجاد على حاليا

 نظام على المدى بعيدة انعكاسات لذلك ، كما أنالناس احتياجات تلبية أجل من هو عنصر حاسم األجل ةطويل للرعاية
 خدمات يعزز أن األجل طويلة الرعاية تقديم تحسين شأن ومن. السواء على الالئق العمل وعلى الصحية الرعاية
 العمال إلى( النساء من وأغلبهم) أجر دون األسرية الرعاية مقدمي من المسؤولية نقل طريق عن أعلى جودة ذات
 المستوى ومن الثانوية الصحية الرعاية مرافق في الضروري غير االستشفاء دون حولي أنه كما. المهارات ذوي
 استحداث أجل من كبيرة إمكانيات الرعاية قطاع يقدم ذاته، الوقت وفي. آخر خياراً  يجد ال من إلى بالنسبة الثالث

ً  القادمة، نواتالس في عمالة الئقة  30 استحداث يمكن أنه الدولية العمل منظمة روتقدّ . النساء إلى بالنسبة وخصوصا
 77.القطاع هذا في كاف   بقدر البلدان استثمرت إذا األجل طويلة الرعاية قطاع في إضافية عمل فرصة مليون

 في جيدة بداية البدء من ألطفالا تمكينل ضروري بأنه واألسرة األطفال إعانات في أكبر بقدر االستثمار ويتسم .114
ً  دوراً  أدت وقد وتغذيتهم، األطفال تعليم في أفضل نتائج إلى االجتماعية الحماية وتفضي 78.الحياة  المساهمة في مهما
 زالوا ما طفل مليون 152 بوجود أنه بيد. 2016 وعام 2000 عام بين المائة في 38 بنسبة األطفال عمل تراجع في

 األطفال، أجل من االجتماعية الحماية في االستثمار زيادة إلى ملحة حاجة هناك األطفال، ملع براثن في عالقين
 ً  79.األطفال عمل انتشار ارتفاع مع االستثمارات انخفاض فيها يترافق التي األقاليم في وخصوصا

ً  مكمالً  الجيدة األطفال رعاية خدمات وتشّكل .115  حصول وتسهل األسرة، أو األطفال إلى المقدمة النقدية لإلعانات هاما
 ومنتجة الئقة عمالة في الوالدين مشاركة أمام من الحواجز وتزيل المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم على األطفال

ً  المنظم، االقتصاد في  اإلسالمية إيران جمهورية في) األبوة إعانات اعتماد فإن ذلك، على عالوة. النساء وخصوصا
 سبيل على والسويد ألمانيا في) اآلباء مشاركة تشجع التيو جيداً  المصّممة الوالدية تواإلعانا( على سبيل المثال

ً  سهمي ،(المثال  عاتق على يقع بأنه إقراراً  الوالدين، بين مساواةً  أكثر نحو على الرعاية مسؤوليات تقاسم في أيضا
ً  واآلباء األمهات ً  والرعاية، اإلعالة مسؤولية معا  المساواة بشأن المستدامة التنمية أهداف نم 4-5 الغاية مع تمشيا

 (.165 رقم) 1981 العائلية، المسؤوليات ذوي العمال وتوصية الجنسين بين

 وتغير التكنولوجي التقدم ضوء في لالقتصاد عادل انتقال وتسهيل والعمل الحياة في االنتقال عمليات دعم ويتطلب .116
 الدخل أمن البطالة من الحماية توفر المثال، سبيل وعلى. لالعم اساتوسي االجتماعية للحماية الفعّال التنسيق المناخ،

 كانت إذا أخرى وظيفة إلى واالنتقال ،لزم األمر إذا المهارات، اكتساب إعادة من العمال نوتمكّ  للغاية الضروري
 الحماية مجبرا بلدان عدة عززت وقد 80.األخرى العمل سوق وسياسات المهارات وتنمية التوظيف بخدمات مقترنةً 
 وربطتها( والفلبين ماليزيا مثل) البرامج هذه اعتمدت أو( المثال سبيل على فيتنامجمهورية كوريا و) لديها البطالة من

 81.التوظيف بخدمات

 
 انظر:  76

ILO, World Social Protection Report 2017–19, Ch. 5; and ILO, Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and 
Sustainable Development. 

 . ,Care Work and Care Jobs for the Future of Decent WorkILO ,2018  انظر:  77
 . ,1.3rds Universal Social Protection for Children: Achieving SDG TowaILO and UNICEF  انظر:  78
 . ,2012Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, ILO–0162 ,2017  انظر:  79
 انظر:  80

ILO, Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All, 2015; ILO, World 
Employment and Social Outlook 2018: Greening with Jobs, 2018. 

 انظر:  81
ILO, World Social Protection Report 2017–19; C. Peyron Bista and John Carter, Unemployment Protection: A Good Practices 
Guide and Training Package: Experiences from ASEAN (ILO, 2017). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_571465.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_571465.pdf
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 في كاملة مشاركة المشاركة من قينالمعوّ  األشخاص تمّكن أن اإلعاقة تشمل التي االجتماعية الحماية لنظم ويمكن .117
 82.مالئم بأسلوب باإلعاقة المتعلقة التكاليف وتعويض المجتمع في حياتهم مودع العمل أسواق

 واالستحقاقات الحقوق نقل تسهيل السكان، وتشيخ العمل عالم في التحول مع الشيخوخة معاشات نظم تكييف ويتطلب .118
 بالتوازي المالية استدامتها وكفالة المعاشات نظم تناسق طريق عن المثال سبيل على العاملة، اليد حراك سياق في
 الشيخوخة تسهيل إلى ترمي تدابير مع التقاعد سن في الضرورية الزيادات وترافق المعاشات كفاية ضمان مع

 .ككل االقتصاد وعلى العمال على السلبية التداعيات تجنب بغية النشطة،

 اً ومتعاضداً تضافرم ،الجنسين قضايا تراعي التي االجتماعية والحماية العمالة سياسات يكون عمل أن الضروري ومن .119
 النساء إلى بالنسبة ذلك في بما اإلنسان، حول متمحور عمل مستقبل وضمان األزمة من متانةً  أكثر نتعاشلخلق ا
 والعمل، الحياة في بكثرة متتابعة انتقال عمليات مواجهتهم عند الناس ويحتاج. العمل سوق يدخلون الذين والرجال

 مواءمة غرار على العمل سوق وتدابير وبرامج العمالة وفرص االجتماعية الحماية اتإعان من شمولية حزمة إلى
 على الحصول إلى إضافة المبادرة، روح ودعم المهني المسار في والمشورة المهارات وتجديد والتدريب الوظائف
ً  مصدراً  بدورها توفر التي األخرى االجتماعية والخدمات الجيدة الرعاية  .لالئقةا للعمالة هاما

 االجتماعية الحماية نظم تعزيز 3-2

 سبل من االستفادة الناس جميع أمام يتاح أن ضمان أجل من أساسي أمر الوطنية االجتماعية الحماية نظم تعزيز إنّ  .120
 بصفتها االجتماعية، الحماية نُظم وتشكل. متغير عمل عالم سياق في ومستدامة شاملة اجتماعية حماية على الحصول

ً  عنصراً  ومواطنيها، الدولة بين مباشرة وصل صلة  جديرةو للمساءلة وخاضعة وشاملة فعّالة مؤسسية أطر في هاما
 16 الهدف) المستدامة التنمية تحقيق أجل من أحد فيها يهمش ال مسالمة مجتمعات إقامة على ومشّجعة الناس بثقة
 أطر إلى استناداً  فعاالً  تنفيذاً  الوطنية االجتماعية يةالحما وسياسات استراتيجيات وتنفيذ(. المستدامة التنمية أهداف من

 .فعاليتها ضمان أجل من جوهري أمر هو إنما ومتسقة، واضحة قانونية

 فعّالة وطنية واستراتيجيات سياسات وضع ،الجديدة المتطلبات مع وتكييفها االجتماعية الحماية نظم تعزيز ويتطلب .121
 السياسات مع التنسيق وتحسين عليها واإلشراف إدارتها وتعزيز االجتماعي، ارالحو إلى استناداً  االجتماعية للحماية

 .األزمات مواجهة على وقدرتها في الصمود مرونتها وتحسين األخرى واالجتماعية االقتصادية

 الوطنية االجتماعية الحماية واستراتيجيات سياسات ورصد وتنفي  صيا ة 3-2-1
 لوطنيا االجتماعي الحوار عل  القائمة 

 صياغة أهمية على االجتماعية، الحماية نطاق توسيع بشأن البعدين ذات الدولية العمل منظمة استراتيجية تشدد .122
 أعضاء دول صاغت وقد. الوطني االجتماعي الحوار إلى تستند االجتماعية للحماية وطنية واستراتيجيات سياسات
 أصحاب من وغيرهم االجتماعيين الشركاء بمشاركة ة،األخير السنوات في االستراتيجيات هذه مثل ونفذت عديدة

ً ) االجتماعية الحماية نطاق توسيع أجل من واضحة طريق خارطة ووضعت المصلحة، ً  توسيعا ً  أفقيا ( معاً  وعموديا
 الحد استراتيجيات أو السالمة شبكات مع وبالمقارنة 83.وشموليتها االجتماعية للحماية الوطنية النظم اتساق وزيادة

 الطائفة االعتبار في تأخذ التي االجتماعية للحماية والمنهجية الشاملة السياسات هذه فإن أكبر، بقدر المحدودة الفقر من
 التغطية نطاق في الفجوات تضييق إلى يهدف استراتيجية أكثر نهج في تسهم االجتماعي، الضمان نظم من الكاملة
 السياسات مع التآزر أوجه تعزيزو التداخالت وتجنب تنسيقال تحسين طريق عن السياسات اتساق وضمان وكفايتها

 84.األخرى واالجتماعية االقتصادية

 من جوهري أمر االجتماعية للحماية الوطنية السياسات ورصد وتنفيذ صياغة في االجتماعيين الشركاء ومشاركة .123
 ونوعية 85.والتوافق لكيةالمُ  نم عالية بدرجة وتتمتع وأوضاعهم الناس حتياجاتال السياسات تستجيب أن ضمان أجل

 أفريقيا، وجنوب وألمانيا أستراليا في البلدان تجارب تظهر كما الصدد، هذا في حاسم عامل هي االجتماعي الحوار
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 أجري استعراض ويظهر 86.ومستدامة ومنصفة شاملة اجتماعية حماية نظم وضع عملية الحوار هذا غياب ويعيق
 شملها وثيقةً  52 أصل من فقط وثائق تسع أن االجتماعية للحماية الوطنية والسياسات لالستراتيجيات مؤخراً 

 من األحيان معظم في مالئم غير مؤسسي إطار إلى وباإلشارة 87.االجتماعيين الشركاء بمشاركة تقر االستقصاء
، نحو   على الوفعّ  تمثيلي وطني حوار عمليات إرساء أجل  االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة دتشدّ  كاف 

 استثماراً  تمثل ومجد   وشامل تشاركي اجتماعي حوار وإجراء تنظيم أجل من المبذولة الجهود" أن على والتوصيات
 ً ً  تقدم وأنها المتخذة، السياسية الخيارات على وتوافق النطاق واسع وسياسي اجتماعي دعم إلى يفضي قيّما  نتائج أيضا

 بليز منها بلدان، عدة في التقييم على القائمة الوطنية الحوارات تجربة أظهرت وقد 88".ملموسة إيجابية اقتصادية
 االجتماعيين الشركاء مشاركة أن وفيتنام، وتوغو وتايلند وطاجيكستان والسنغال وميانمار ومنغوليا وقيرغيزستان

ً  وضمنت سةً سال أكثر التنفيذ جعلت قد المعنيين، لألشخاص الممثلة الصلة ذات األخرى المنظمات عن فضالً   نجاحا
 89.السياسية األهداف تحقيق في أكبر

 عليها واإلشراف االجتماعية الحماية نظم  دارة 3-2-2

 عليها واإلشراف االجتماعية الحماية نظم  دارة تحسين

ً  الفعال واإلشراف السديدة اإلدارة تشكل .124 ً  شرطا  يعوتوس فعاالً  تنفيذاً  االجتماعية الحماية نظم تنفيذ أجل من أساسيا
 العام الدعم زيادة في والشفافية المساءلة ويساهم تعزيز 90.قبل من بالحماية تتمتع تكن لم التي الفئات لتشمل نطاقها
 إرساء طريق عن ذلك في بما األخيرة، السنوات في القانونية أطرها عديدة أعضاء دول عززتقد و. به والثقة للنظام
 استدامتها وضمان نطاقها وتوسيع االجتماعي التأمين إعانات وتعزيز الضرائب من لةالمموّ  لإلعانات قانوني أساس

 91.والعينية النقدية واإلعانات الضرائب من لةالمموّ  والنظم االجتماعي التأمين نظم بين التنسيق وتحسين

 اإلشراف لأج من كبير حد إلى الفعال واإلشراف السديدة اإلدارة تسهيل إلى الرقمية التكنولوجيات استخدام أدى وقد .125
 لها قّدمت التي الخدمات، لتقديم الجديدة والنماذج والمعلومات اإلدارة نظم ذلك في بما االجتماعية، الحماية نظم على

ً  19-كوفيد جائحة ً  دفعا  تساهم أن اآللية، واإلجراءات الرقمي التواصل مثل التكنولوجية، لتحسيناتا من شأنو. إضافيا
 الخدمات وتقريب االستفادة سبل تسهيل إلى يؤدي مما حد، أقصى إلى اإلدارية اتاإلجراء تحسين في كبير حد إلى
 التي البلدان في سيما ال الخصوصية، وضمان الشخصية البيانات حماية المهم من بذلك، القيام عند ولكن. الناس من
 كي ال يستبعد الرقمي غير التوزيع ارخي ستبقاءوا تاماً، تطوراً  البيانات حماية بشأن القانونية األطر بعد فيها تتطور لم

 على اإلنترنت إلى وصول إمكانية ليس لديهم أو اإلنترنت إلى ةمحدود وصول إمكانية لديهم الذين األشخاص
 92.الرقمية المهارات من عدد قليل لديهم الذين ديُستبع الكي و اإلطالق،

 فعالية أكثر تنفي  وضمان التنسيق وتحسين التجز  من الحد

 التجزؤ، من العالي المستوى هو البلدان من العديد في االجتماعية الحماية نظم أمام الماثلة التحديات أبرز أحد إنّ  .126
ً  المتعددة، االجتماعية والمساعدة االجتماعي التأمين نظم على مختلفة مؤسسات تشرف حيث  آليات تكون ما وغالبا

 ونهج داخلي اتساق كفالة بهدف والمؤسسات اآلليات هذه بين فعال تنسيق ضمان الضروري ومن. ضعيفة التنسيق
 في والفجوات االزدواجية وتجنب ظمالنُ  بين االستحقاقات وتحويل نقل قابلية وتسهيل الفعال، التنفيذ أجل من نظامي
 وتعزيز التجزؤ من الحد أجل من جهوداً  وغانا، وكرواتيا وكندا بنغالديش منها عديدة، بلدان بذلت وقد 93.التغطية
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 أكثر نهج وضمان والمحلية، المركزية الحكومية المستويات وبين المختلفة المؤسسات بين الداخلي التنسيق آليات
 تعزيز لبرنامج التابع النقدي التحويل برنامج من المستفيدون يُسجل المثال، سبيل على غانا وفي .وشمولية تكامالً 
ً  تسجيالً  الفقر، لمكافحة الرزق موارد  الرعاية على حصولهم تسهيل بغية الوطني، الصحي التأمين نظام في تلقائيا

 تنفيذ آليات البلدان، من وغيرها وطاجيكستان أفريقيا وجنوب ومنغوليا والهند والصين أذربيجان أرست وقد .الصحية
 اً خصوص االستفادة، سبل تسهيل بهدف" موحدة خدمات مراكز" أو" الواحدة النافذة خدمات" غرار على متكاملة
 وتوجيه منخفضة بتكلفة االجتماعية الحماية وخدمات إعانات من اكتماالً  أكثر نطاق وتوفير الريفيين، السكان لصالح

 والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة وسلطت. أخرى وخدمات تكميلية استخدام خدمات نحو المستفيدين
 االجتماعية الحماية نظام في األولويات تحديد على القدرة متلكت" أن ينبغي تنسيق هيئة دور أهمية على الضوء
ً  وتشارك ً  اإلنمائي، للتخطيط أوسع إطار ضمن االجتماعية الحماية وممارسات سياسات إدماج في أيضا  هو لما وفقا
 94".التوصية من 15 الفقرة في وارد

 شاملة اجتماعي ضمان نظم بناء في المحرز التقدم رصد

 الحماية إعانات تغطية نطاق توسيع في المحرز التقدم ترصد فعالة آليات يتطلب شاملة اجتماعي مانض نظم بناء إنّ  .127
ً  كفايتها وضمان االجتماعية ً  الجزء) 202 رقم التوصية مع تمشيا  الشركاء بمشاركة يتعلق ما ذلك في بما ،(رابعا
 إطار إرساء إلى إضافة الجنس، حسب البيانات تصنيف إلى والحاجة ،اآلخرين المصلحة وأصحاب االجتماعيين

 مدعومة االجتماعي، الضمان بيانات نظم في الواردة الخاصة الشخصية المعلومات وحماية صون أجل من قانوني
 .المكتب ومع الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول بين المعلومات بتبادل

 أطر بتعزيز يتعلق فيما الدولية العمل منظمة في عضاءاأل الدول من العديد في المحرز الكبير التقدم من الرغم وعلى .128
 للمقارنة القابلة البيانات توافر محدودية في تتمثل قائمة تزال ال تحديات هناك فإن االجتماعية، الحماية نظم رصد
ً ) والبرامج النظم بعض إلى بالنسبة  المحدودة وقابليتها البيانات تجزؤ مستوى وارتفاع( االكتتابية غير النظم خصوصا
ً  قليل عدد يمتلك ذلك، إلى إضافة 95.الموحدة والمنهجيات التنسيق آليات وغياب للمقارنة  قدرات البلدان من نسبيا
 وتلبية الوطنية السياسة أهداف تحقيق على االجتماعي الضمان نظام لقدرة منتظم تقييم إجراء بغية مناسبة تحليلية

 الفقر من الحد في تأثيره المثال سبيل على واالقتصادي، الجتماعيا أثره تقييم عن فضالً  السكان، احتياجات
 التقدم تقصي على األعضاء الدول قدرة من تحد أن التحديات هذه شأن ومن. االجتماعي واالستبعاد واالستضعاف

 الحماية أجل من مالئمة سياسية خيارات وصياغة الفجوات تحديد بهدف منتظم بأسلوب بمرور الوقت، المحرز
 .السياسية اإلصالحات أثر وتقييم الجتماعيةا

 والمستفيدين المساهمين عن المصنفة البيانات فراتو في األعضاء الدول من العديد يواجهها التي التحديات أحد ويتمثل .129
 وباب وظيفة حسب مصنفة إنفاق بيانات وتوفر والحضري الريفي اإلقامة ومكان العمرية والفئة الجنس حسب
 المستوى على وضع السياسات في تستخدم لةمفصّ  معارف قاعدة توفير أجل من ضروري التصنيف وهذا. اإلنفاق
 بشأن القرار ويوفر. المستدامة التنمية أهداف رصد إطار أجل من الالزمة البيانات قاعدة توفير إلى إضافة الوطني،
 ،1957 عام في العمل إحصاءات براءلخ التاسع الدولي المؤتمر اعتمده الذي االجتماعي، الضمان إحصاءات تطوير

 لهذا أفضل نحو على استخدامها يمكن بحيث البيانات وتصنيف البيانات تبويب بشأن ومفيدة لةمفصّ  إرشادات
 96.الغرض

 بها، المتعلقة والتعاريف المفاهيم وتوحيد تدريجية بصورة االجتماعية الحماية بيانات تنسيق الضروري ومن .130
 ً . المستدامة التنمية أهداف اعتماد أعقاب في الدولي الرصد إطار على طرأت التي التغيرات ظل في وخصوصا
 مشترك إحصائي إطار ووضع البيانات وتبويب وتنظيم البيانات جمع أجل من مشتركة معايير وضع ذلك ويتطلب

 وأصحاب تماعييناالج والشركاء الحكومات قبل من اإلحصاءات استخدام وتسهيل البيانات مقارنة قابلية ضمان بغية
 المؤتمنة الدولية المنظمة بصفتها الدولية العمل منظمة تؤديه الذي الهام الدور مراعاة ومع 97.اآلخرين المصلحة

 والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة اقترحت المستدامة، التنمية أهداف من 3-1 الغاية تحقيق على
 ممكنة بوسائل التفكير في البدء اآلن والمؤاتي الضروري من أنّ  الدولية العمل مةلمنظ المكونة الهيئات ترى قد" أنه
 ،"المستقبل في االجتماعي الضمان إحصاءات إعداد عملية إرشاد تواصل أن الدولية العمل لمنظمة تتيح أن شأنها من
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 تحقيق إلى السعي في منّسقو محدث دولي إحصائي إطار بها يتمتع التي الكبيرة اإلمكانيات" إلى اللجنة وأشارت
 98".شموالً  وأكثر وعالمية مالئمة اجتماعية حماية نظم بناء في المتمثل الهدف

 واالجتماعية االقتصادية السياسات مع التنسيق 3-2-3

 االقتصادية والسياسات االجتماعية الحماية سياسات بين التنسيق أهمية 19-كوفيد لمواجهة االستجابة أظهرت .131
 تحقيق أجل من التغيير، أوقات في سيما الو القطاعية، والسياسات العمالة سياسات ذلك في بما األخرى، واالجتماعية

 وكمبوديا بلجيكا في ملحوظ تقدم أُحرز كان قد ،19-كوفيد جائحة وقبل. والتأثير والتآزر السياسات اتساق من المزيد
 إلى تستجيب كي ومتكافلة مترابطة واالجتماعية يةاالقتصاد السياسات تكون أن ضمان بهدف والبرتغال، والفلبين
 خاص بوجه الضوء والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة وتسلط 99.والمجتمعات االقتصادات تحول
 القانونية األطر ضمن مندرجة تكون السياسات، تصميم مرحلة من بدءاً  واضحة تنسيق آليات إدراج أهمية على

 مناسبة أخرى منظمات مع والتشاور الثالثية المشاركة تؤديه الذي الرئيسي الدور على الضوء تّسلط كما والمؤسسية،
 .المعنيين لألشخاص وممثلة

 إلى الروابط تؤدي أال على تحرص أن للبلدان غيينب أنه بيد أفضل، نتائج تحقيق في التنسيق تحسين يسهم أن ويمكن .132
 المثال، سبيل على المشروط النقدي التحويل برامج إلى وبالنسبة. مقصودة غير جانبية آثار أية أو استبعاد أو تمييز
 الضمان في الحق تقّوض أن يمكن المدرسي بالحضور يتعلق فيما سلوكية شروط بشأن قلق بواعث برزت

 وبسبب 100.نالجنسي بين التقليدية األدوار وتوطد المجتمع، في فقراً  األشد األفراد إلى بالنسبة سيما ال االجتماعي،
 إلى ترمي تكميلية تدابير مع التنسيق جيدة ولكنها مشروطة غير برامج البلدان من الكثير يفضل هذه، القلق بواعث
 .الخدمات إلى الوصول سبل تسهيل

ً  دوراً  العامة، التوظيف برامج ذلك في بما النشطة، العمل سوق سياسات وتؤدي .133  الباحثين دخول تسهيل في رئيسيا
 على لها مبرر ال قيود بشأن الحاالت بعض فيقد برزت  شواغل غير أن. إليه عودتهم أو العمل سوق إلى عمل عن

 في الواردة المبادئ مع تتماشى وال االجتماعي الضمان في المكتسبة الحقوق تنتهك اإلعانات، على الفعلي الحصول
ً  االجتماعية والحماية للعمالة لفعالةا السياسات تحقق أن من الضروريو. االجتماعي للضمان الدولية المعايير  توازنا
 حقوق في عليها المنصوص للمبادئ االمتثال مع بالتوازي العمل، إلى العودة وتسهيل الدخل أمن ضمان بين جيداً 

 العمالة ومفهوم العمل اختيار حرية الخصوص، وجه على المبادئ، هذه وتشمل. الدولية العمل ومعايير اإلنسان
ً  ليس االجتماعي الضمان في اإلنسان حق أن يكفل مما المناسبة،  101.عمل بتأدية مشروطا

 على والحصول النشطة العمل سوق وسياسات النقدية اإلعانات بين واالتساق التنسيق لتحسين يمكن أنه حين وفي .134
 تصميم آليات وضع في العناية توخي ينبغي أفضل، نحو على الناس احتياجات تلبية ضمان في يساعد أن الخدمات
 مع تتماشى وأن االجتماعي الضمان في اإلنسان بحق الكامل التمتع في تسهم أن ضمان بهدف السياسات وتنفيذ
 .الدولية العمل معايير

 الصمود عل  القدرة تعزيز 3-2-4

 الحماية أرضيات ذلك في بما الشاملة، االجتماعية الحماية نظم تشكل ،19-كوفيد جائحة أظهرته ما نحو على .135
ً  عنصراً  تماعية،االج  وإتاحة األزمات تجنب في وتسهم الكوارث، مخاطر إلدارة الوطنية االستراتيجيات في هاما
 الشأن هذا في الهام االجتماعية الحماية دور ويظهر 102.الصدمات أعقاب في الصمود على القدرة وبناء عاشتاإلن
 ينبغي" أنه توضح التي ،(205 رقم) 2017 صمود،ال على والقدرة السالم أجل من الالئق والعمل العمالة توصية في

 تضمن أن إلى تسعى( أ): يلي بما ممكن وقت أسرع في تقوم أن األزمات، أوضاع مواجهة عند األعضاء، للدول
 تستحدث( ب) األزمة؛ بسبب عيشهم سبل أو وظائفهم انقطعت الذين األشخاص لصالح سيما الو األساسي، الدخل أمن

 
 . ,para. Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable DevelopmentILO ,696  انظر:  98
 . ,section Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable DevelopmentILO ,11.3  انظر:  99
 :انظر  100

ILO, Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable Development, section 11.3.3; see also ILO, 
World Social Protection Report 2014/15, and ILO, World Social Protection Report 2017–19. 

 . ,section ion for Human Dignity, Social Justice and Sustainable DevelopmentUniversal Social ProtectILO ,11.3  انظر:  101
)فيروس  19-كتب العمل الدولي، معايير منظمة العمل الدولية وكوفيدم؛  ,2017World Social Protection Report ILO–19:  انظر  102

 .2020، كورونا( أسئلة يتكرر طرحها

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_739937.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_739937.pdf
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 التشريعات مراعاة مع االجتماعية، الحماية آليات من وغيرها الشاملة االجتماعي الضمان برامج ززتع أو تعيد أو
 وغيرها األساسية الصحية الرعاية على الحصول ُسبل بفعالية تضمن أن إلى تسعى (ج) الدولية؛ واالتفاقات الوطنية

 بصورة مستضعفين باتوا الذين واألفراد انيةالسك المجموعات لصالح سيما الو األساسية، االجتماعية الخدمات من
 أو إرساء تعيد أو ترسي أن" إلى األعضاء الدول 205 رقم التوصية تدعو كما(. 21 الفقرة". )األزمة بسبب خاصة
 102 رقم االتفاقية مراعاة مع ،"تغطيتها في الثغرات سد إلى تسعى وأن" االجتماعية، الحماية أرضيات" تستبقي

 (.22 الفقرة) المعنية األخرى الدولية العمل ومعايير 202 رقم والتوصية

 قصيرة اإلغاثة تدخالت بين االستراتيجية الروابط تمتين الهشة واألوضاع األزمات حاالت في الضروري ومن .136
 ومتعدد متواصل مرحلي نهج تعزيز بهدف األجل طويلة اإلنمائية والجهود اإلنسانية، المساعدة ذلك في بما األجل،

ً  المؤسسية واآلليات الموارد يستخدم ساراتالم  وتشهد. وآثارها الكوارث مخاطر مع التأقلم أجل من أفضل استخداما
ً  االجتماعية الحماية نظم ً  حاليا ً  اعترافا ً  عنصراً  بصفتها واسعا  103:النُهج استمرارية من الشكل هذا في تأسيسيا

 تستجيب كي الصمود عل  وقدرتها راتهامقد زيادة بهدف القائمة االجتماعية الحماية نظم تكييف  ً  وعل  سريعا
 وخطط العمل الستمرارية التخطيط واستخدام وضع الحاسم من. المستقبلية لصدماتالمواجهة  المناسب النحو

 األحداث مواجهة في والمناسبة السريعة االستجابة من االجتماعية الحماية نظم تمكنّ  ضمان أجل من الطوارئ
 المكسيك عززت وقد. المحلية االستجابات فعالية من ويزيد التأخير فترات يقلّص بما الطلب، في والزيادات الضارة

 فعّال نحو على التغطية نطاق وتوسيع الصدمات حالة في وتكميلية إضافية إعانات تقديم على قدراتهما وموزامبيق
 االجتماعية للحماية المخصصة ميزانياتال زيادة إلى حاجة هناك تكون قد لذلك، ونتيجة. ُجدداً  مستفيدين ليشمل

 .2015 عام زلزال أعقاب في المثال، سبيل على نيبال في جرى كما اإلدارية، القدرات وتحديث

 والبرامج النظم تكييف يمكن. الصدمات بعد ما اإل اثة جهود في القائمة االجتماعية الحماية نظم دور تعزيز 
 السكان على والعينية النقدية اإلغاثة توزيع بهدف قائم، اجتماعية مايةح نظام لديها التي البلدان في المتوفرة

 الجديدة التكنولوجيات نقل أجل من القائم النظام عبر الموجه الخارجي الدعم استخدام يمكن كما. المتضررين
لى الفقر ع القضاء استراتيجية وسعت حيث السلفادور في المثال سبيل على الحال هي كما بالقدرات، واالرتقاء

(Estrategia de Erradicación de la Pobreza)  ً ً  توسيعا ً  عموديا  .الجفاف فترات أثناء وأفقيا

 الحكومة ترسخه مستدام وطني اجتماعية حماية نظام وضع دعم  ً  جهود تؤدي قد. تدريجية بصورة م سسيا
 تحسين شأن ومن. متعددة دولية مانحة جهات ترعاها متباينة برامج ظهور إلى مفاجئة، أزمة أعقاب في اإلغاثة
على وجه  الحكومة تديره وطنياً، ومملوك مستدام اجتماعية حماية نظام أجل من األسس يرسي أن التنسيق
 حماية آليات إلى التحول طور في هي المثال، سبيل على الصومال في األجل قصيرة النقدية فالمساعدة. االحتمال
 .مةالحكو تملكها األجل طويلة اجتماعية

 الالجئين عدد كان ،2015 عام في. قسراً  النازحين السكان لتشمل الخدمات أو االجتماعية الحماية نطاق توسيع 
 اإلنسانية المساعدة وتلبي. شخص مليون 65 على يزيد أوطانهم ضمن النازحين وأ المغترب في اللجوء طالبي أو

 شكل يصاحبها عندما استدامةً  أكثر حلوالً  تثمر قد لكنها إلحاحاً، األشد االحتياجات النازحين السكان إلى المقدمة
 أخرى بأشكال الطوارئ خدمات تستكمل أجالً  أطول سياسية استجابات إلى حاجة وهناك. الدعم أشكال من آخر
 إلى أضف. االجتماعية الحماية من مختارة وطنية برامج في والمشاركة المهارات تنمية ذلك في بما الدعم، من
 بوضع الخاصة 1951 عام اتفاقية مع يتمشى بالالجئين، يتعلق فيما االجتماعية الحماية نُظم نطاق عتوسي أنّ 

 نطاق توسيع بمسؤولية الدول إلى يعهدان اللذين 104الالجئين، بوضع الخاص 1967 عام وبروتوكول الالجئين
 قدم على االجتماعي نوالضما الصحية الخدمات على الحصول من الالجئون يتمكن كي والمساعدة الحماية
 .المضيف البلد سكان مع المساواة

 
 انظر:  103

European Union, Social Protection across the Humanitarian-Development Nexus: A Game Changer in Supporting People through 
Crises, European Commission Tools and Methods Series – Reference Document No. 26, 2019. 

 .االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين والبروتوكول الخاص بوضع الالجئينمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،   104

https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/european-commission-2019-tools-and-methods-series-reference-document-no-26-social
https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents/european-commission-2019-tools-and-methods-series-reference-document-no-26-social
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
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 مستدامة اجتماعية حماية نظم ضمان 3-3

 واستدامتها إعاناتها وكفاية تغطيتها نطاق بعناية يراعى أن االجتماعي الضمان نُظم إصالح أو تصميم عند المهم من .137
ً  ليس التمويل في والتضامن. فيها والتضامن المالية ً  واجبا  تحقيق أجل من فعالية الطرق أكثر هو بل فحسب، أخالقيا
 .واحد آن في المالية واستدامته إعاناته وكفاية االجتماعية الحماية نظام تغطية نطاق شمولية

 المستدام التمويل 3-3-1

 ضتقوي إلى االستثمار هذا غياب يفضي وقد الناس، في األجل طويل استثمار هو االجتماعية الحماية نظم على اإلنفاق .138
 االضطرابات وإلى والمنتجة السليمة العاملة القوة إلى االفتقار إلى يؤدي مما واالجتماعي، االقتصادي التقدم

 ويتطلب. العالم 19-كوفيد أزمة به رتذكّ  ما غرار على االقتصادي األمن وانعدام االجتماعي واالستبعاد االجتماعية
 المعيشية واألسر والعمال المنشآت توفرها أن يجب موارد ،عيةاالجتما الحماية نظم خالل من الناس في االستثمار
 أن" على األعضاء الدول 202 رقم الدولية العمل منظمة توصية وتحث. الضرائب ودافعي المساهمين من وغيرهم
" ةواالقتصادي والضريبية المالية االستدامة لضمان الالزمة الموارد لحشد مختلفة أساليب مجموعة استخدام في تنظر
 للواجبات فعّاالً  إنفاذاً  مجموعة، أو منفردة هذه، التمويل أساليب تشمل أن ويمكن الوطنية؛ االجتماعية الحماية لنظم

ً  أوسع إيرادات قاعدة وضع أو االجتماعية، واالشتراكات بالضرائب المتعلقة  105الكفاية، فيه بما وتدريجية نطاقا
 .النفقات ودةج زيادة أو األولويات تحديد إعادة عن فضالً 

 الناتج من مئوية كنسبة (الصحة باستثناء) االجتماعية الحماية عل  الحكومي اإلنفاق :أ-1-3 الشكل 
 (المتاحة األخيرة البيانات) اإلجمالي المحلي 

 

 والتنمية التعاون منظمة االجتماعي؛ الضمان استقصاء إلى استناداً  ؛االجتماعية للحماية العالمية البيانات قاعدة الدولي، العمل مكتب: المصدر
 .الدولي النقد صندوق ؛(ILOSTAT) الدولية العمل منظمة إحصاءات قاعدة االقتصادي؛ الميدان في

 
، اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخ. يجسد هذا الحكم التزام الدول األطراف بموجب 11، الفقرة 202التوصية رقم   105

ون بتحقيق كامل وتدريجي للحق في الضمان االجتماعي بكافة الوسائل المناسبة وبأقصى ما يتوفر من موارد، وحسب مقتضى الحال، عن طريق التعا
 (.2الدولي )المادة 

في المائة وما فوق   

في المائة   في المائة إلى أقل من    من 

في المائة   في المائة إلى أقل من    من 

في المائة   في المائة إلى أقل من   من 

في المائة  أقل من 

ال تتوفر بيانات

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
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 النقدية االجتماعية الحماية  عانات من األقل عل  واحدة بإعانة المشمولين السكان نسبة :ب -1-3 الشكل 
 (المتاحة األخيرة السنة مئوية، نسبة) 

 

 والتنمية التعاون منظمة االجتماعي؛ الضمان استقصاء إلى استناداً  ،االجتماعية للحماية العالمية البيانات قاعدة الدولي، العمل مكتب: المصدر
 .الدولي النقد صندوق (؛ILOSTATالعمل الدولية ) منظمة إحصاءات قاعدة االقتصادي؛ الميدان في

 تغطيتها ونطاق االجتماعية الحماية تمويل في واسعة فجوات هناك تزال ال التقدم، بعض إحراز من الرغم وعلى .139
ً  مترابطة وهي سواء، حد على ً  ترابطا ً (. ب-1-3 والشكل أ-1-3 الشكل) وثيقا  إيالء ينبغي التحدي، هذا لتذليل وتوخيا
 أرضية لضمان سيما وال االجتماعية، الحماية نظم تمويل أجل من النامية البلدان في مالي حيز إلنشاء أكبر اهتمام
 .االجتماعية للحماية

 .أدناه موضح وه كما االجتماعية، للحماية مالي حيز إنشاء أجل من نُهج عدة البلدان استخدمت وقد .140

 الضرائب تحصيل في فعالية أكثر أساليب على بالتركيز الضريبية، القاعدة توسيع طريق عن الضرائب  يرادات زيادة .141
 المالية واألنشطة الشركات أرباح) اإليرادات أنواع مختلف على عادلة ضرائب فرض وضمان االمتثال وتحسين
 بوليفيا جمهورية وتمول. الضريبي النظام في يةالتدرج وضمان ،(عيةالطبي والموارد التصدير /واالستيراد والملكية
 التعدين ضرائب من أخرى ومخططات األطفال وإعانات شاملة تقاعدية معاشات وزامبيا ومنغوليا القوميات المتعددة
 تخدمتواس االجتماعية؛ البرامج دعم أجل من السياحة على ضرائب ملديف وجمهورية ليبيريا فرضت كما والغاز؛
 الفقراء لصالح لديها الصحية الرعاية نظام تمويل أجل من المتنقلة االتصاالت شركات أرباح ضريبة إيرادات غابون

 ضرائب بفرض االجتماعي الضمان إيرادات أخرى، وبلدان وبنما وموريشيوس الجزائر واستكملت والمستضعفين؛
 دعم بهدف والكحول التبغ على مخصصة ضرائب وتايلند والفلبين غانا حشدت مماثل، نحو وعلى التبغ؛ على عالية
 نطاق لتوسيع المالية الصفقات على مؤقتة ضريبة البرازيل وفرضت االجتماعي؛ الصحي التأمين نطاق توسيع
 أجل من اليانصيب من مستمدة إيرادات وإسبانيا الصين مثل أخرى بلدان وتستخدم .االجتماعية الحماية تغطية

 كاهل تثقل قد المضافة، القيمة ضريبة غرار على المتناقصة، الضرائب أن بيد. االجتماعي لضمانا إنفاق استكمال
ً  تستفيد ال قد التي والمستضعفة الفقيرة الفئات ذلك في بما إضافي، بعبء السكان  الحماية برامج إعانات من دائما

 (.لمثالا سبيل على االستهداف فائقة النقدية التحويالت حالة في) االجتماعية

 الحماية تمويل أجل من به موثوق أسلوب هو االشتراكات، وإيرادات االجتماعي الضمان تغطية نطاق توسيع .142
 ،(2-3 الشكل) األول المقام في االشتراكات من االجتماعية للحماية الوطنية النظم كثيرة بلدان لوتموّ . االجتماعية

 اشتراكات وتوفر. الوطني دخلها مستوى عن النظر بغض ،المالي الحيز إنشاء في الخيار هذا أهمية يظهر مما
 في كما االجتماعية، للحماية المخصصة الموارد إجمالي نصف من أكثر البلدان من العديد في االجتماعي الضمان
 .وتركيا وسلوفاكيا الروسي واالتحاد كوريا وجمهورية وهولندا واليابان وألمانيا وقبرص وكوستاريكا البرازيل

فوقفي المائة وما    

في المائة   في المائة إلى أقل من    من 

في المائة   في المائة إلى أقل من    من 

في المائة   في المائة إلى أقل من    من 

في المائة   أقل من 

بيانات ال تتوفر 

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32
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 االجتماعية الحماية عل  العام اإلنفاق من مئوية كنسبة االجتماعية االشتراكات :2-3 الشكل 
 مختارة بلدان ،2016 ،(الصحية الرعاية  ل  في بما) 

 

 التعاون منظمة ؛الحكومي التمويل إحصاءات الدولي، النقد صندوق ؛االجتماعية لحمايةل العالمية البيانات قاعدة الدولي، العمل مكتب: المصدر
 .االقتصادي الميدان في والتنمية

 كندا مثل) السائد الضريبي التمويل ريقةط بعيتّ  من هناك االشتراكات، على أقل بصورة تعتمد التي البلدان بين ومن .143
ً  أولى مرحلة في أخرى بلدان تزال ال حين في ،(المتحدة والمملكة والسويد  غواتيماال مثل) التنمية من نسبيا

 ويؤدي. المنظمة فيالعمالة العمال سوى االشتراكات على القائم االجتماعي الضمان من يستفيد ال حيث ،(وموزامبيق
 والبرازيل األرجنتين في كما) المنظم غير االقتصاد لتشمل نطاقها وتوسيع االشتراكات على ئمةقا آليات تكييف

 والمنشآت العمال على المنظمة السمة إضفاء في ويسهم االجتماعية المساعدة من الموارد تحرير إلى ،(وأوروغواي
ً  أثراً  بالتالي ويترك الضريبية القاعدة ويوسع  106.االجتماعية للحماية ليما حيز إنشاء على مزدوجا

 النامية البلدان من قانونية غير بصورة الموارد من ضخمة مبالغ تهرب. المشروعة  ير المالية التدفقات تجفيف .144
 متنامية، جهود وتُبذل. المتلقاة الرسمية اإلنمائية المساعدة إجمالي أضعاف عشرة على يزيد بما حجمها رويقدّ  سنوياً،

 غرار على) األخرى الدولية والمنتديات االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة تحدةالم األمم ضمن سيما ال
 األموال تبييض على الخناق لتضييق أكبر اهتمام تكريس أجل من ،(والعشرين األربعة ومجموعة العشرين مجموعة
 قانونية غير أنها على تقتصر ال لتيا المالية الجرائم من ذلك وغير باألسعار والتالعب الضريبي والتهرب والرشوة

ً  الحكومات تحرم بل  التنمية أهداف وتحقيق االجتماعية الحماية توفير أجل من إليها بحاجة هي إيرادات من أيضا
 .المستدامة

 من أخرى وأنواع االجتماعية الميزانيات ووضع العام اإلنفاق استعراضات: إلى استناداً  ،العام اإلنفاق توزيع  عادة .145
 اقتصادية اجتماعية آثار ذات باستثمارات األثر ومتدنية التكلفة عالية االستثمارات عن االستعاضة الميزانية؛ ليالتتح

 االدخارات لتوليد االجتماعية الحماية لنظم المالية اإلدارة وتحسين العامة األموال إدارة أطر تعزيز النطاق؛ واسعة
 اإلنفاق توزيع وتايلند كوستاريكا أعادت وقد. والفساد لالحتيال التصدي اإلنفاق؛ في الكفاءة انعدام مواطن وإزالة

 األخرى النامية البلدان من والعديد وإندونيسيا وغانا مصر وخفضت. االجتماعية الصحية الحماية على العسكري
 .االجتماعية لحمايةا برامج نطاق توسيع أجل من جزئية أو كاملة بصورة العوائد واستخدمت ألغته أو الوقود عن الدعم

 سحب طريق عن المثال سبيل على ،المركزية المصارف في األجنبي النقد واحتياطيات المالية االحتياطيات استخدام .146
 في الفائض استخدام أو/و السيادية، الثروات صناديق في المخزنة األخرى الدولة وإيرادات المالية االدخارات
 وبلدان والنرويج شيلي وتستفيد. واإلقليمية المحلية التنمية أجل من المركزية المصارف في األجنبي النقد احتياطيات
 في الشامل الحكومي التقاعد صندوقلعّل و االجتماعية؛ االستثمارات في باستخدامها المالية االحتياطيات من أخرى،
 .ذلك على مثال أشهر النرويج

 
 انظر:  106

ILO, Extending Social Security to Workers in the Informal Economy; and ILO, Simples National: Monotax Regime for Own-
Account Workers, Micro and Small Entrepreneurs: Experiences from Brazil, 2019. 
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 خيارات استكشاف إلى الدؤوب السعي طريق عن القائمة الديون هيكلة و عادة االقترا : السيادية الديون  دارة .147
 على للقدرة دقيق تقييم إجراء بعد رة،ميسّ  بشروط القروض ذلك في بما منخفضة، بتكلفة وخارجية محلية اقتراض
 سندات أول 2017 عام كولومبيا وأصدرت. خفض خدمة الدينإعادة التفاوض على   ، بما في ذلكالديون تحّمل
، بلد في اعياالجتم األثر  التحتية والبنية األساسية الخدمات تمويل أجل من محلية سندات أفريقيا جنوب وأصدرت نام 

 يزيد ما تخلّف بينما الديون، على التفاوض إعادة في األخيرة، السنوات في بلداً  60 على يزيد ما ونجح. الحضرية
 المخصصة االدخارات بالتالي ووّجه تسديده، رفض أو العام الدين تسديد عن( وآيسلندا إكوادور منها) بلداً  20 على
 .االجتماعية الحماية إلى الدين لخدمة

 الميزانية في أكبر عجز بمسارات السماح على ذلك وينطوي. للعمالة وم اتاة مراعاة أكثر كلي اقتصاد  طار اعتماد .148
 ذلك في بما والمنتجة، الالئقة لعمالةا وتعزيز الكلي االقتصاد باستقرار المخاطرة دون أعلى تضخم مستويات أو/و

 في العجز النامية البلدان من كبير عدد استخدم وقد. واضحة عمالة أهداف ة ذاتعام استثمار سياسات طريق عن
 المنخفض النمو فترة في الملحة الطلبات تلبية بهدف العالمي االنكماش أثناء مالءمة أكثر كلي اقتصاد وإطار اإلنفاق
 .واالقتصادي االجتماعي االنتعاش ودعم

 من السكان احتياجات لتلبية بعد كافية غير تكون حيثما المحلية الموارد استكمال أجل من الدولي المالي الدعم زيادة .149
 الكافية والمالية االقتصادية بالقدرات تتمتع ال التي" للبلدان يمكن أنه 202 رقم التوصية وتفيد. االجتماعية الحماية
 مدغشقر تلقت وقد 107".تبذلها التي الجهود يستكمالن اللذين الدوليين والدعم التعاون تطلب أن ت،الضمانا لتنفيذ

ً  وزمبابوي وطاجيكستان وباكستان وناميبيا  وغيرها الرسمية اإلنمائية المساعدة طريق عن الدوليين الشركاء من دعما
 التعاون على فاسو بوركينا حكومة تعتمد ذلك، لىع عالوة. لديها االجتماعية الحماية نظم تمويل أجل من الوسائل من

 استند التشيكية، الجمهورية وفي. االجتماعية الحماية بأرضيات المتعلقة الوطنية استراتيجيتها تنفيذ أجل من الدولي
ً  الوطنية الخطط تنفيذ  والدولية الوطنية الموارد حشد أما 108.األوروبي االجتماعي الصندوق من موارد إلى جزئيا

 البلدان في االجتماعية الحماية تمويل فجوة لسد الكافي المستوى عن البعد كل بعيدفهو  19-كوفيد أزمة من لتخفيفل
حمايتها و الجهود هذه تعزيز مواصلة من البد الصمود، على قادرة حماية اجتماعية أرضيات بناء أجل ومن. النامية
 الدولية العمل منظمة مؤخراً  أجرتها دراسة وتظهر. األزمة انحسار مع بالفعل تظهر بدأت التي التقشف تدابير من

 ذات البلدان أن المستدامة، التنمية أهداف من 8-3 والغاية 3-1 غايةال من أجل تحقيق تمويلال وفجوات تكاليف بشأن
ً  استثماراً  ستتطلب المنخفض الدخل ً  سنويا  المائة يف 15.9 يعادل ما أي أمريكي، دوالر مليار 77.9 يقارب إضافيا
 ذات البلدان إلى وبالنسبة 109.البلدان هذه في جتماعيةا حماية أرضية إرساء أجل من اإلجمالي، المحلي ناتجها من

 ذلك في بما الدولية، بالموارد المحلية الموارد حشد جهودمن الضروري أن تُستكمل  الكافية، غير المالية القدرات
 في والنظر في الوقت الراهن ستوفَ ت لم التي الرسمية اإلنمائية ساعدةلمالمتصلة با بااللتزامات الوفاء طريق عن

 110.التضامن على القائمة العالمية التمويل آليات من المزيد

 الحماية دور بأهمية، 111االجتماعي اإلنفاق في مشاركتها إرشاد إلى الهادفة الدولي النقد صندوق استراتيجية وتقّر .150
 المحلي اإلنفاق االستراتيجي اإلطار هذا تنفيذ يصون أن الحاسم ومن. والشامل دالمطرّ  النمو تعزيز في االجتماعية

 المتقدمة البلدان في االجتماعية الحماية لموارد الرئيسي المصدر باعتباره نطاقه ويوّسع االجتماعية الحماية على
 وجه على األزمات أوقات في الدورية، التقلبات لمواجهة االقتصادية التدابير وتؤدي. السواء على والنامية

 خضم في حتى أنه بيد. المحلي االستهالك على الحفاظ في وتساعد واجتماعي اقتصادي مثبت دور الخصوص،
 خفض إلى الرامية األجل قصيرة الميزانية تدابير من وغيرها المالي التثبيت سياسات مناقشة تجري الحالية، األزمة
 إلى الغالب في تقود السياسات هذه أن تظهر التجارب ولكن. المالية ضغوطلل استجابة ، بوصفهااالجتماعي اإلنفاق
 دفع على القادرين األشخاص عدد من بالحد الوضع تفاقم من وتزيد والعمالة، االقتصادي النشاط مستويات تدني

 .حماية إلى المحتاجين األشخاص عدد وزيادة االشتراكات

  

 
 .12، الفقرة 202التوصية رقم   107
 . ,Universal Social Protection for Human Dignity, Social Justice and Sustainable DevelopmentILO  انظر:  108
 انظر:   109

ILO, Financing Gaps in Social Protection: Global Estimates and Strategies for Developing Countries in Light of COVID-19 and 
Beyond, 2020. 

 . ,Financing Gaps in Social ProtectionILO ,2020  انظر:  110

 .2019، وثيقة سياسية: استراتيجية لمشاركة صندوق النقد الدولي في قضايا اإلنفاق االجتماعيصندوق النقد الدولي،   111
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 العالم في السكان عدد تزايد مع فالتكيّ  االجتماعية الحماية نظم مويلت سيتطلب الديمغرافية، التغيرات ظل وفي .151
 ،2050 عام بحلول نامية بلدان في العالم في السن كبار أرباع ثالثة سيعيش إذ. السن كبار ذلك في بما النامي،
 وستستمر ملالع سن في الشباب من كبيرة أفواج هناك سيكون ذاته الوقت في لكنو النساء، من غالبيتهم وستكون

. وتمويلها االكتتابية االجتماعية الحماية تطوير أجل من سانحة فرصة األمر هذا ويتيح. االزدياد في األفواج هذه
 تلبية ذلك في بما السكان، ختشيّ  لمواجهة االستعداد أهبة على المرتفع الدخل ذات البلدان تكون أن يتعينوف وس

ً  80 همأعمار تبلغ الذين" المعّمرين" احتياجات  العقود في أضعاف أربعة أعدادهم ستزداد والذين فوق وما عاما
 .والشباب األطفال لصالح الالزمة االستثمارات ضمان مع بالتوازي المقبلة، األربعة

 التضامن في التمويل 3-3-2

 تكلفة لتحمّ  أجل من الالزمة المالية الموارد توافر على فعال نحو على االجتماعي الضمان في الحق إنفاذ يعتمد .152
 معايير وتوصي. الكسب على المعدومة أو الضعيفة القدرة ذوو األشخاص ذلك في بما السكان، فئات لجميع اإلعانات
ً  االجتماعي الضمان اشتراكات بتقسيم الدولية العمل منظمة عن الصادرة االجتماعي الضمان  بين عادالً  تقسيما
 من المائة في 50 تتجاوز ال حيثب العمال اشتراكات وتحديد ،بيةاالكتتا النظم حالة في والعمال العمل أصحاب
 .كافية اشتراكات دفع يستطيع ال من إلى مناسبة اجتماعية حماية ضمانات تقديم إلى إضافة االشتراكات، إجمالي

 النظم من العظمى الغالبية فإن العالم، حول االجتماعية الحماية نظم تكوين في الواسعة التفاوتات من الرغم وعلى .153
 أهداف تحقيق بهدف المختلفة األدوات من طائفة بين البلدان من العديد ويجمع". التمويل في التضامن" مبدأ إلى تستند
 الضرائب من لةمموّ  شاملة أو الحاجة إثبات اختبار على قائمة وإعانات االجتماعي التأمين مثل التوزيع، إعادة
 إعانات تقدم التي البلدان تعتمد ما عادة المثال، سبيل وعلى. السلبية الدخل ضريبة وسياسات العمالة ضمان وخطط
 التقاعدية المعاشات أو األطفال إعانات مثل) السكان من واسعة فئات إلى الضرائب من لةمموّ  اجتماعية حماية
 كجزء لالدخ ضريبة خالل من التحويالت" استرداد" طريق عن ذلك في بما التصاعدية، الضرائب على( الشاملة

 .التوزيع بإعادة المتعلقة سياساتها من

 الدولة مس ولية تحت سديدة مالية  دارة 3-3-3

 االتساق تحقيق وعن واستدامتها وجدواها االجتماعية الحماية نظم مالءة ضمان ةيمسؤول الحكوماتتقع على عاتق  .154
 مع االتساق وعن السواء، على شغيليةوالت المعيارية المستويات في االجتماعية الحماية نظام مكونات مختلف بين

 الكافية المالية الموارد ضمان للدولة والرئيسية الكلية المسؤولية وتشمل. األخرى واالجتماعية االقتصادية السياسات
 للتنبؤ؛ وقابلة كافية قانونية ونظم إعانات: طريق عن االجتماعي للضمان األساسية الضمانات تنفيذ تمويل أجل من

 األشخاص كاهل إثقال دون اإلعانات تكلفة لتمويل كافية مستويات عند والضرائب االشتراكات التمعد تحديد
ً  التكاليف تقاسم ضمان المستضعفين؛  التوازن تحقيق" بهدف والدولة العمل وأصحاب المستخدمين بين عادالً  تقاسما

 ؛"منها يستفيدون الذين ومصالح لياتومسؤو االجتماعي الضمان خطط يمولون الذين ومصالح مسؤوليات بين األمثل
 فيه بما مستقر مالي توازن في النظام على الحفاظ أجل من" وسليمين نومسؤولي نفيشفا مالية وإدارة تنظيم" إرساء
 سوء احتمال من حد أدنى إلى التقليل بهدف" الوطنية القانونية لألطر االمتثال تعزز" نظم وضع ضمان الكفاية؛
 112.سرقتها أو خسارتها أو االجتماعي مانالض أموال استخدام

 الضمان نظم من العديد فإنّ  متنوعة، آليات طريق عن السديدة المالية اإلدارة تكفل البلدان معظم أنّ  حين وفي .155
 العمل أصحاب ثقة يقوض مما والتدبير اإلدارة ضعف من تعاني رئيسية، بصورة النامية البلدان في االجتماعي
ً  ويفضي السواء، لىع المحميين واألشخاص  دفع من التهرب ذلك في بما منخفضة، امتثال مستويات إلى غالبا
 غير هو من ليشمل التغطية نطاق توسيع ومن بفعالية العمل على النظم قدرة من بدوره هذا ويحد. االشتراكات

 لالشتراطات المتثالاو الشفافية ضمان بهدف المالية اإلدارة تحسين إلى ماسة حاجة بالتالي وهناك. بعد مشمول
 .اإلعانة استحقاقات جميع لتلبية كافية الموارد تصبح كي والتنظيمية القانونية

 المعلومات من التأكد تعيد مركزية بيانات قواعد نظم: يلي ما المالية، اإلدارة تحسين إلى الرامية التدابير وتشمل .156
 دفع ؛(الطاقة استهالك مثل) المعلومات من وغيرها االجتماعي الضمان واشتراكات العمل تفتيش من الواردة

 في االجتماعي الضمان والتزامات المالي االمتثال عن بيانات طلب تلقائي؛ بشكل االجتماعي الضمان اشتراكات
 الحماية ثقافة تهيئة أجل من توعية حمالت عنهم؛ بالنيابة المدفوعة االشتراكات بشأن العمال إعالم العامة؛ المشتريات

. المحمول والهاتف االنترنت شبكة على الخدمات طريق عن ذلك في بما الخدمات، على الحصول تسهيل؛ عيةاالجتما
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 الضمان صندوق في أنشئ الذي( الواحدة النافذة) الموحدة الخدمات مراكز مرفق يسهل المثال، سبيل وعلى
 واعتمد. المالية اإلدارة ويحّسن ةاالجتماعي اإلعانات على الحصول الجزائر، في بالمستخدمين الخاص االجتماعي

. االشتراكات وجمع المعلومات على الحصول تسهيل أجل من إلكترونية تطبيقات السعودية العربية والمملكة األردن
 واعتمدت. تنظيمية لجان إنشاء المغرب في التقاعدية للمعاشات الوطني الصندوق في اإلدارة إصالحات وتتضمن
ً  تفتيش نظام ُعمان في الجتماعيا للتأمين العامة الهيئة  للضمان الوطني الصندوق فيستخدم تونس في أما ،ذكيا

 .االجتماعي الضمان مستخدمي مع البيانات تبادل تحسين أجل من التكنولوجيا االجتماعي

 مللنظا الطويل األجل على واالستدامة االستقرار تكفل بحيث مناسب وقت في َمعلمية تكييفات اعتماد من بد وال .157
 من الضرائب، من لةالمموّ  االجتماعية المساعدة إعانات حالة وفي. الحماية من كافية مستويات ضمان على وقدرته

 البلدان استخدمت وقد. الوقت مرور مع للتنبؤ وقابلة مالئمة إعانات في الحق ضمان إلى ترمي تدابير اتخاذ المطلوب
 زيادة طريق عن المثال سبيل على االجتماعية، الحماية في العجز حاالت من الحد أجل من متنوعة استراتيجيات
 بين التوازن واستعراض( بلجيكا) المالية اإلدارة وتحسين( النكا وسري التفيا) العامة الميزانية مخصصات
 المثال سبيل على اإلعانات، خفض طريق عن أخرى جهة ومن جهة، من( وسويسرا التفيا) واإلعانات االشتراكات

 اإلنفاق وخفض( المغرب) االشتراكات ومعدالت( وفيتنام والسنغال والتفيا والبرازيل بيالروس) لتقاعدا سن برفع
 (.ليتوانيا)

 وخير. التمويل في التضامن إلى بالنسبة وأهميته الثالثية المشاركة مبدأ توضيح في الجيدة الممارسات دور ويبرز .158
 صندوق في التقاعد تأمين استدامة تعزيز بهدف االجتماعي للحوار المستديرة الطاولة اجتماع هو ذلك على مثال

ً  33 المصلحة أصحاب فيه قدم الذي كوستاريكا، في االجتماعي الضمان  التقاعد نظام استدامة تحسين أجل من مقترحا
 .الوطني العام
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 المكونة للهيئات الدولية العمل منظمة دعم
 ملموس واقع  ل  التطلعات لتحويل

159.  ً  العالم أرجاء جميع في وطنية حقيقة االجتماعية الحماية أرضيات لجعل المبذولة الجهود بشأن القرار مع تمشيا
 مجلس أقرها التي العمل، خطة(: 2011) للمؤتمر المائة الدورة في االجتماعي الضمان بشأن المناقشة ومتابعة
 المناقشة بشأن للمؤتمر( 2011) المائة ورةالد اعتمدتها التي واالستنتاجات القرار بموجب 2012،113 في اإلدارة

 التي 2019-2011 للفترة االجتماعي الضمان عمل وخطة( االجتماعي الضمان) االجتماعية الحماية عن المتكررة
 االجتماعية الحماية نظم وتعزيز تطوير في البلدان دعم على المكتب رّكز 2011،114 عام في اإلدارة مجلس اعتمدها

 الرائد للبرنامج 2015 عام في اإلدارة مجلس وبتأييد. الوطنية االجتماعية الحماية أرضيات ذلك يف بما المستدامة،
ً  يتمتع المكتب فإنّ  ،(الرائد البرنامج) للجميع االجتماعية الحماية أرضيات بناء بشأن العالمي  متماسكة بهيكلية أيضا
 115.وتوجيهها الموارد وحشد التقني االستشاري الدعم لتقديم

 توسيعو إلنشاء وإجراءاتها الدولية العمل منظمة الستراتيجية المستوى رفيع مستقل تقييم ساعد ،2017 عام يوف .160
 توجيه على 116(2017 لعام المستوى رفيع التقييم) 2017-2012 للفترة االجتماعية الحماية أرضيات تغطية نطاق
 .(1-4 اإلطار) نةالمكو الهيئات إلى المكتب يقدمه الذي للدعم التحسين من المزيد

ً  الفصل هذا وينظم .161  لألولويات يستجيب فهو وبالتالي 117اإلدارة، مجلس أقرها التي الستة المترابطة العمل لمجاالت وفقا
 يتعلق فيما الدعم المكتب ويقدم 2011.118 عام في الدولية العمل منظمة إجراءاتإلى  بالنسبة المؤتمر حددها التي

 السياسات وضع عمعن طريق د 102 رقم االتفاقية في المحدد النحو على جتماعية،اال للحماية التسعة بالمجاالت
 مختارة أمثلة الفصل ويقدم. والتنظيم السديدة واإلدارة االكتواري والتحليل واإلحصاءات والتمويل القانونية واألطر
 للعمل القطرية البرامج إطار في المكونة الهيئات إلى تقدمه الذي والدعم الدولية العمل منظمة عمل عن مثال إلعطاء
 .الالئق

ً  الضوء الفصل هذا ويسلط .162 . 19-كوفيد وأزمة جائحة لمواجهة الدولية العمل منظمة استجابة طريقة على أيضا
 األمم إطار وركيزة 119الدعائم، رباعية الدولية العمل لمنظمة السياسية االستجابة إلطار مشترك سياسي وكإجراء
 تدابير صميم فيتقع  االجتماعية الحماية فإن ،19-لكوفيد الفورية واالقتصادية جتماعيةاال لالستجابة المتحدة

 فريقها من خالل المكونة لهيئاتها الدعم الدولية العمل منظمة قدمتكما . االنتعاش تحقيق وجهود الوطنية االستجابة
 .المتحدة األمم وكاالت مع عاونوبالت االجتماعيين الشركاء مع بالتشاور العمل طريق عن العالمي، التقني

  

 
 .النتيجةو .2POL//312GB  الوثيقة  113

 .القرارو .5/1INS//316GB(.Corr&)  الوثيقة  114
 ..7POL//325GB الوثيقة  115

 انظر:  116
ILO, Independent Evaluation of the ILO’s Strategy and Actions for Creating and Extending Social Protection Floors, 2012–2017, 
Evaluation Office, 2017. 

الوطني أساسي إلرساء نُظم الحماية االجتماعية المستدامة، وبالتالي هو مدرج كمجال أساسي من مجاالت عمل منظمة العمل  االجتماعي الحوار  117
 الدولية.

تحيل  .2POL//312GBفي الوثيقة  2019-2011مصفوفة األنشطة للفترة  -الواردة في الملحق األول: خطة عمل الضمان االجتماعي األنشطة   118

 .1يشير إلى خطة العمل، الفئة األولى من األنشطة، النشاط  PAI.1إلى الرأسيات المذكورة هنا، مثالً، المختصر 

 . ,Crisis 19-A Policy Framework for Tackling the Economic and Social Impact of the COVIDILO ,2020  انظر:  119

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_164415.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB312-decision/WCMS_167715/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB312-decision/WCMS_167715/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_191207.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB316-decision/WCMS_193339/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB316-decision/WCMS_193339/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_413765.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584279.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf
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 الدولية العمل منظمة الستراتيجية المستوى رفيع التقييم من البارزة النقاط بع  :1-4 اإلطار 
 2017-2012 االجتماعية، الحماية أرضيات نطاق وتوسيع  نشاءمن أجل  و جراءاتها 

 :الرئيسية النتائج

 العمل لمنظمة العالمية النتائج مع يتمشى بما واإلقليمي، والقطري عالميال المستوى على الدولية العمل منظمة نشاط أهمية 
 المكونة؛ الهيئات عنها عبرت التي واالحتياجات الوطنية واألولويات الدولية

 جدول على الشاملة االجتماعية الحماية وإدراج ،202 رقم التوصية اعتماد بعد االجتماعية الحماية ألرضيات الواسع القبول 
 ؛2030 عام برنامج ذلك في بما التنمية، أعمال

 أطر أساس على االجتماعية الحماية أرضيات بمفهوم واالعتراف الرائد البرنامج خالل من الجغرافي التركيز نطاق توسيع 
 البيّنات؛ على وقائمة استراتيجية

 والشراكات؛ وعيةالت مجال في الدولية العمل لمنظمة المضافة والقيمة والريادة االستراتيجية األهمية 

 عبر المعارف وتقاسم الثالثي وهيكلها الصادرة عنها الدولية معايير العمل إلى استناداً  الدولية العمل لمنظمة النسبية المزايا 
 األجل؛ وطويل ومتكامالً  شامالً  منظورا عتمدت التي المتخصصة التقنية االستشارية والخدمات البلدان

 المعارف ونقل المؤسسية القدرات وبناء االجتماعي الحوار خالل من سيما الو الدولية، ملالع منظمة نشاط نتائج استدامة. 
 التوصيات الرئيسية: 

 المكونة؛ هيئاتال دعممن أجل  القدرات لبناء األمد طويل نهج استحداث 

 أطول؛ زمنية فترة مدى على القطرية المشاركة استمرارية زيادة 

 ؛متكاملة جتماعيةا حماية نظم تحقيق نحو الدعم نطاق توسيع 

 الشراكات؛ تعزيز زيادة 

 وتنفيذها؛ واعتمادها السياسات وضع عن طريق منهجي بشكل الدولية العمل لمنظمة النسبية المزايا تعزيز 

 ؛ابتكارية نماذج في تقديم الخدمات عن طريق الدولية العمل منظمة أداء تعزيز 

 شرهاون المعارف تعزيزالرامية إلى  الجهود مواصلة. 

 

 بالمعايير المتعلقة واألنشطة السياسات تطوير 4-1

 االجتماعي التأمين تطوير على كبير حد إلى السابقة العقود في الدولية العمل منظمة سياسات دعم ركز حين في .163
ً  واستكشف المنظم االقتصاد في للعاملين  فإنّ  م،المنظ غير االقتصاد في العاملين لتشمل التغطية لتوسيع مبتكرة طرقا
 األبعاد ثنائية وسيعالت استراتيجية واعتماد 2009 عام في االجتماعية الحماية ألرضيات المتحدة األمم مبادرة إطالق
 الممنوحة األولوية في تحول نقطة لمثّ  ،2012 عام في 202 رقم والتوصية 2011 عام في الدولية العمل لمنظمة
ً  المحددة االجتماعية ةالحماي أرضيات خالل من التغطية نطاق لتوسيع  األنشطة، من األولى الفئة العمل، خطة) وطنيا
 (.1 النشاط

ً  االجتماعية الحماية ألرضيات المتحدة األمم مبادرة أولت وقد .164  ضمن  الدولية العمل لمنظمة جديدة مسؤولية أيضا
ً  قائداً  الدولية العمل منظمة وباعتبار. المتحدة األمم منظومة  في األداء توحيد نهج طورت فقد ،المبادرة في مشاركا
 المالي الحيز وزيادة االجتماعية الحماية حاالت لتقييم جديدة وأدوات منهجيات وضع ذلك في بما المتحدة، األمم

 جديدة جامعة قوة الدولية العمل منظمة ذلك أعطى كما. االجتماعية الحماية أرضيات تنفيذ ودعم االجتماعية للحماية
 والمالية التخطيط وزاراتفي و المكونة هيئاتها في صفوف ومبادئها الدولية العمل منظمة رؤية زلتعزي دخول ونقاط

 .الوزراء رؤساء مكاتبو

 األنشطة، من األولى الفئة العمل، خطة) 102 رقم االتفاقية على التصديق رويجت المكتب واصل نفسه، الوقت وفي .165
 الحمايةونظم  لقوانين مقارنة تقييم عمليات وتيسير الوعي استثارة خالل من وتطبيقها، األعلى والمعايير( 4 النشاط

 (.1-2 اإلطار) الصلة ذات الدولية العمل منظمة معايير مع الوطنية االجتماعية

166.  ً ً  يتطلب األرضيات، ذلك في بما االجتماعية، للحماية وطنية نظم بناء بأنّ  واعترافا  االجتماعية السياسات مع اتساقا
 المثال سبيل على ترابطها، تعزيز إلى المكتب إجراءات هدفت العمالة،و المهارات وسياسات القطاعيةو واالقتصادية

 إلى العمل، سوق وضع عن النظر بصرف للجميع، االجتماعية الحماية أرضيات ضمانات إتاحة ضمان خالل من
 البطالة من الحماية بين الروابط مثل) منسقة نُهج تطوير ويكتسي. العمالة على المنظمة السمة إضفاء تشجيع جانب
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 والعمل الحياة في االنتقالية الفترات لدعم خاصة أهمية( الواحدة النافذة وخدمات التوظيف وخدمات المهارات وتنمية
 .العمل مستقبل سياق في

 عام منذ الدولي العمل مؤتمر اعتمدها التي الدولية العمل معايير من خمسة في االجتماعية الحماية إدراج وأفضى .167
 العمل وتوصية( 201 رقم) لها المصاحبة والتوصية( 189 رقم) 2011 المنزليين، العمال اتفاقية السيما ،2011
 السياسات، اتساق تعزيز إلى ،205 ورقم 204 رقم والتوصيتان( 203 رقم) 2014 ،(التكميلية التدابير) الجبري

 .العمل مستقبل سياق في االجتماعية لحمايةا أمام المطروحة الجديدة للتحديات التصدي في سيما ال

 الجديد، الديمغرافي السياق في االجتماعية والحماية العمالة بشأن 2013 عام مؤتمر مناقشة أبرزت ذلك، على عالوة .168
 تنميةوال االجتماعية والحماية العاملة اليد وهجرة والعمالة والمستقبلية الحالية الديمغرافية التحوالت بين القائم الترابط

ً . االقتصادية  على والعمالة، االجتماعية الحماية سياسات بين االتساق زيادة يشجع المكتب فتئ ما الغاية، لهذه وتحقيقا
 120.وهندوراس وكمبوديا فاسو بوركينا في المثال سبيل

 سلسلة إعدادب نوب،الج بلدان بين فيما التعلم وتعزيز المعارف وتقاسم التقني ودعمه سياسته توحيد بغية المكتب، وقام .169
 على األدلةتم إعداد هذه و(. 3 النشاط األنشطة، من األولى الفئة العمل، خطة( )2-4 اإلطار) النموذجية األدلة من

 التطورات ينير المكونة وهيئاتها الدولية العمل منظمة خبراء قبل من استخدامها أن كما القطرية، الخبرات أساس
 وهي. المجال هذا في تطويرها تم جديدة ومنهجيات بأمثلة غنية حية وثائق عن عبارة دلةاأل هذهو. الجديدة السياسية
ً  تتضمن شاملة حزمة من جزءاً  تشكل  مركز تنوعة التي ينظمهاالم والدورات األكاديميات سياق في التدريب أيضا

 "(.2"2 النشاط ،األنشطة من الرابعة الفئة العمل، خطة) الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب

 االجتماعي للضمان الجيدة الممارسات أدلّة :2-4 اإلطار 

 ؛(التقييم على القائم الوطني الحوار) 1عالمي دليل: االجتماعية الحماية تقييم على القائم الوطني الحوار 

 2؛التدريب وحزمة الجيدة الممارسات دليل: البطالة من الحماية 

 مستخلصة دروس: المنظم غير االقتصاد في لعاملينا ليشمل االجتماعي الضمان نطاق يعتوسل اإللكترونية والمنصة الدليل 
 3الدولية؛ التجربة من

 4االجتماعية؛ الحماية أجل من المالي الحيز كتيّب 

 وأسرهم؛ والالجئين المهاجرين العمال لتشمل االجتماعية الحماية توسيع المعنون الدليل 

 الدولية العمل منظمة معايير بشأن اإلنترنت عبر األدوات ومجموعة( 2021 عام في سيصدر) القانونية الصياغة دليل 
 5االجتماعي؛ للضمان

 6؛المتحدة ألمملاإلنمائية  لمجموعةا الصادرة عن االجتماعية الحماية تنسيق أدوات مجموعة 

 7.التغطية خيارات لتقييم لعمليةا واألدوات تخلصةالمس والدروس هجالن  : لالجئين االجتماعية ةالصح حماية بشأن كتيّب 
 . ,based national dialogue: A global guide-Social protection assessmentILO ,2015  انظر:  1

 . ,Experiences from ASEAN –Unemployment protection: A good practices guide and training package ILO ,2017  :انظر  2
 . ,Social Security to Workers in the Informal Economy: Lessons from International ExperienceExtending ILO ,2019  :انظر  3
 . ,Protection: A Handbook for Assessing Financing OptionsFiscal Space for Social ILO ,2019  :انظر  4
 . ,Toolkit on ILO Social Security Standards: Learn, Ratify and ApplyILO ,2019:  انظر  5
 .UNDG Social Protection Coordination Toolkitand UN,  ILO ,2016:  انظر  6

   :انظر  7
ILO and UNHCR: Handbook on social health protection for refugees: Approaches, lessons learned and practical tools to 
assess coverage options, 2020. 
 

  

 
 .ILO/EC Project: Improving Social Protection and Promoting Employment: Final Independent Evaluation ,ILO ,2013انظر:    120

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=53462
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=54723
https://www.social-protection.org/gimi/Course.action?id=3&lang=EN
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_727261.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/Standards.action?lang=EN
https://unsdg.un.org/resources/undg-social-protection-coordination-toolkit
https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/themes/social-protection/WCMS_760307/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ievaldiscovery/#beq0l75
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 المستخلصة الدروس

 الدولي، اإلنمائي البرنامج في راسخة االجتماعية الحماية أصبحت ،2011 عام في األخيرة المتكررة المناقشة منذ .170
 الحماية بشأن الوطنية ونُظمها واستراتيجياتها سياساتها تنقيح أو صياغة في كثيرة بلدان شرعت لذلك ونتيجة

 في 202 رقم التوصية واعتماد االجتماعية الحماية أرضياتبشأن  المتحدة األمم مبادرة إطالق وجاء. االجتماعية
ً  دوراً  تؤدي بأن الدولية العمل لمنظمة وسمحا مناسبال الوقت  بقاعدة المستنيرة السياسية التطورات دعم في حاسما
 121.ثالثية تشاركية عمليات خالل ومن قوية بيّنات

 تمكنت االجتماعية، الحماية أرضيات بشأن المتحدة األمم مبادرة قيادة في تشارك الدولية العمل منظمة أنّ  وباعتبار .171
 ً  السياسات في ،202 رقم التوصية في المكّرسو االجتماعية الحماية إزاء الحقوق على القائم نهجها تعميم نم أيضا

 للعديد أولوية ذات ركيزة االجتماعية الحماية جعل إلى ذلك أدى وقد. المتحدة األمم وكاالت من للعديد التقني والعمل
 األمم أطر في مماثل نحو على باألولوية تحظى أن متوقعال ومن اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل أطر من

 االستراتيجية أطرها في االجتماعية الحماية الوكاالت من عدد عكسيو. المستدامة التنمية مجال في للتعاون المتحدة
 وتبرز(. المنظمات من ذلك وغير( اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة( الفاو) والزراعة األغذية منظمة مثل)

 بما الدولية، العمل منظمة معايير تعميم لزيادة والقطري العالمي المستويين على الجهود من مزيد بذل إلى الحاجة
 التي تقدمها المشورة تتعارض أال وضمان األخرى المتحدة األمم وكاالت ونهج عمل في االجتماعي، الحوار ذلك في

 .الدولية العمل معايير امأحك مع البلدان إلى الدولية المالية المؤسسات

 اقتضى مما المنشآت، دعم عن فضالً  وأسرهم، العمال ودعم إلغاثة فورية إجراءات اتخاذ 19-كوفيد جائحة وتطلبت .172
 التي الطارئة التدابير أن تتجلى في ضمان عن طريق ذلك نُفّذ وقد. الصدمات لمواجهة استجابته تعزيز المكتب من

من شأن ذلك و ،205رقم و 202 رقم التوصيتان سيما وال الدولية، العمل لمنظمة وجيهيةالت لمبادئا البلدان اتخذتها
 وبرامج تنفيذ تقديم إعانات المكتب دعم المثال، سبيل وعلى. األجل طويلة اجتماعية حماية نظم تطوير إلى أن يؤدي
 ذلك في بما البرامج القائمة، نطاق توسيع دعم كما وزامبيا، ليشتي - وتيمور وبيرو فيردي كابو مثل بلدان في جديدة
 الحماية برامج بتطوير األجور إعانات وربط ونيجيريا وإكوادور كمبوديا مثل بلدان في البطالة، ضد التأمين إعانات

 .وإثيوبيا بنغالديش مثل بلدان في البطالة من

 زيادة تؤدي قد حيث العمل، ستقبلم سياق في البُعدين ذات الدولية العمل منظمة استراتيجية المئوية إعالن ويعزز .173
 العالمية االجتماعية الحماية تغطية تحقيق إلى إثارة تحديات إضافية أمام المحمية غير العمالة أشكال في العاملين عدد

 اإلعانات من مزيج إلى باالستناد االستراتيجية، هذه العمل مستقبل بشأن العالمية اللجنة وأكدت. والمالئمة والشاملة
 .االجتماعي والتأمين الضرائب من لةالمموّ 

 وتقاسمها المعارف تطوير 4-2

 على نحو استراتيجي المكتب طّور ،2021-2018 والفترة 2015-2010 للفترة المعارف استراتيجية مع تمشياً  .174
 العمل ظمةمن مكانة تعزيز في ذلك وساهم. والتقنية السياسية بالمشورة المكونة الهيئات لدعم التجريبية معارفه قاعدة
 المصلحة وأصحاب المكونة الهيئات وتمكين االجتماعية الحماية بشأن المعارف ميدان في عالمي كرائد الدولية

 مثل بها، يتمتع التي المميزة المعرفية والمنتجات .للجميع االجتماعية الحماية وتعزيز االجتماعية بالعدالة للنهوض
 المشورة تنير 122،اإلقليمية روالتقاري( 3-4 اإلطار) االجتماعية للحماية التقرير العالميالمعنون  الرائد التقرير
 .العالم أنحاء جميع في الدولية العمل منظمة ومبادئ لقيم الترويج وتكفل العليا المستويات على السياسية

  

 
 . ,Ch. A Synthesis ReviewILO ,3  انظر:  121

 انظر على سبيل المثال:  122
UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and ILO, The Protection We Want: Social Outlook for 
Asia and the Pacific (2020). 

https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-reports/WCMS_758165/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-reports/WCMS_758165/lang--en/index.htm
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 وقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية التقرير الرائد العالمي للحماية االجتماعية :3-4 اإلطار   

وضع نُظم الحماية االجتماعية. وهو المصدر األكثر شموالً إلحصاءات  بشأن هو مرجع عالمي التقرير العالمي للحماية االجتماعية
اية االجتماعية وتغطيتها وتنظيم نُظم الحم الموجودة فجواتوالالحماية االجتماعية القابلة للمقارنة ويسلط الضوء على التقدم المحرز 

(، 2019-2017وتُرجم اإلصدار األخير منه ) .طبعات من التقرير الرائد ثالث، نُشرت 2010العامة. ومنذ عام  هااتنفقو إعاناتهاو
مرة  70000الذي يركز على الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى خمس لغات وتم تنزيله ما يقرب من 

 "(.  3"2مل، الفئة الثانية من األنشطة، النشاط )خطة الع (2019 كانون األول/ ديسمبر)

منتظم )خطة على نحو  نات العالمية للحماية االجتماعيةويقوم استقصاء منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي بتغذية قاعدة البيا
من أهداف التنمية  1-3-1ؤشـر وهو مصدر للرصد واإلبال  عن إنجازات الم ،"(4"2العمل، الفئة الثانية من األنشطة، النشاط 

تُعتبر منظمة العمل الدولية الوصي عليه، بما في ذلك تقرير األمين العام لألمم المتحدة بشأن رصد أهداف التنمية  الذيالمستدامة، 
عدم كفاية تخصيص  هو يعوقهما  فإنّ  ،العمل على قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعيةة أهميعلى الرغم من بيد أنه  1المستدامة.

في إصدار بيانات ومن التحديات األخرى أن العديد من البلدان ال تزال تواجه صعوبات . المتواصلالتمويل لضمان تحديثها وتحسينها 
ى دقيقة وموثوق بها وذات جودة عالية بشأن الحماية االجتماعية، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب الجنس، ويرجع ذلك باألساس إل

 محدودية الموارد والقدرات التقنية للنظم اإلحصائية الوطنية.
  )نيويورك(. 2019، تقرير أهداف التنمية المستدامة: المتحدةانظر على سبيل المثال: األمم   1

 

 202 رقم التوصية تنفيذ لدعم المرجعية المواد من عريضة قاعدة المكتب طور الماضية، العشر السنوات وخالل .175
 الحماية أرضيات وتمويل كلفةتو تصميم مثل السياسات، وضعفي  والناشئة الجديدة لالحتياجات ابةواالستج

 جديدة أشكال في للعاملين االجتماعية والحماية المناخ وتغير االجتماعية والحماية األجل طويلة والرعاية االجتماعية
 ،(2-4 اإلطار) الجيدة الممارسات أدلة ذلك وشمل. والحماية االجتماعية لالجئين والمجتمعات المضيفة العمالة من

 .أدناه المدرجة القطرية والموجزات السياسية والموجزات العمل وثائق من عدد إلى باإلضافة

 الحماية نُظم على وتأثيرها الشيخوخة اتجاهات المكتب فحص ،(2013) للمؤتمر المائة بعد الثانية للدورة وكمتابعة .176
 123.العالم سكان من المائة في 80 تغطي بلداً  46 في األجل طويلة الرعاية حماية عن ةدراس بإجراء االجتماعية

ً  العمل هذا ساهم وقد  الصحية بالعمالة المعنية المستوى رفيعة المتحدة األمم لجنة بها خرجت التي الحصيلة في أيضا
 الميدان في والتنمية التعاون ظمةمن /الدولية العمل منظمة وثيقة واستنارت به 2016124 عام في االقتصادي والنمو

 الصحية، للشيخوخة المتحدة األمم وعقد 125العشرين لمجموعة التابع بشأن االستخدام العمل فريق من أجل االقتصادي
 .2020 عام من بدًءا

 ملالع منظمة أجرت العمل، عالم في التحوالت عن والناجمةالمكّونة  الهيئات تواجهها التي للتحديات التصدي وبغية .177
ً  الدولية ً  بحثا  حول المتمحورة االستجابة إثراء على ساعد 126االجتماعية، الحماية بشأن العامة السياسات نحو موجها
 العشرين مجموعة ومداوالت 127العمل مستقبل بشأن العالمية اللجنة له تروج الذي العمل مستقبل أجل من اإلنسان

 
 انظر:  123

Xenia Scheil-Adlung, Long-term Care Protection for Older Persons: A Review of Coverage Deficits in 46 Countries, ESS – Working 
Paper No. 50, xi (ILO, 2015). 

 انظر:   124
WHO, Working for Health and Growth: Investing in the Health Workforce, Report of High-Level Commission on Health 
Employment and Economic Growth, 2016. 

 انظر:   125
ILO and OECD, New Job Opportunities in an Ageing Society, prepared for the 1st Meeting of the G20 Employment Working 
Group, February 2019. 

 انظر:  126
Christina Behrendt and Quynh Anh Nguyen, Innovative Approaches for Ensuring Universal Social Protection for the Future of 
Work (ILO, 2018); Isabel Ortiz et al., Universal Basic Income Proposals in Light of ILO Standards: Key Issues and Global Costing, 
ESS – Working Paper No. 62 (ILO, 2018); 

المبادرة المئوية حول "، فاوت وتأمين الدخل وعالقات العمل والحوار االجتماعيالعقد االجتماعي ومستقبل العمل: التبهرندت وآخرون، " كريستينا
 (.2016)منظمة العمل الدولية،  4، سلسلة األوراق التحليلية مستقبل العمل

 .العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً : مكتب العمل الدولي  127

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_407620.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250047/9789241511308-eng.pdf;jsessionid=F212FAB29A10BF311252309F3A823954?sequence=1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_713372.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_629864.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_629864.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_648602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_549947.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
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 لتوفير األساس البحث هذا ويشكل 128(.أفريقيا وجنوب الصينو والهند الروسي واالتحاد البرازيل) بريكس وبلدان
 .القطري المستوى على السياسي الدعم من مزيد

 االجتماعية للحماية الوطنية نظمها وحماية سكانها حماية أجل من المكونة للهيئات الملحة لالحتياجات االستجابة وبغية .178
 تغير معالجة في االجتماعية الحماية دور بشأن معارف يةالدول العمل منظمة طورت بالمناخ، المتعلقة الصدمات من

بحيث  الفرنسية، التنمية وكالة مع بالتعاون القطرية التجارب توثيق العمل هذا ويشمل 129.عادل انتقال وضمان المناخ
 130.أساسها على السياسي الدعم من المزيد تقديم يجري

 أصدرت المكونة، الهيئات تواجهها التي الملحة لتحدياتوا 19-كوفيد أزمة لمواجهة على وجه السرعة ولالستجابة .179
 الحماية بتدابير األزمة لمواجهة البلدان استجابة كيفية توثق التي المنشورات من مجموعة الدولية العمل منظمة

. المستقبلية الصدمات أمام الصمود على واألفراد االقتصادات قدرة لتحسين سياسية اعتبارات وتقترح االجتماعية
 131.أخرى عملية أدواتب مقترنة المنشورات هذه 19-لكوفيد مخصصة إلكترونية بوابةوتعرض 

 تقديرات على اإلطالق األولى للمرة الدولية العمل منظمة نشرت التنمية، لتمويل المتحدة األمم مناقشات سياق وفي .180
 التقديرات هذه وحّدثت 2019 عام في المستدامة التنمية أهداف من 3-1 الغاية تحقيق أجل من التمويل فجوة بشأن
 ،8-3و 3-1 الغايتين تحقيق أجل من التمويل فجوة سد وسيتطلب. 19-كوفيد جائحة تأثير إلدراج 2020 عام في
 يعادل ما أي السنة، في أمريكي دوالر مليار 484.2مبلغ و أمريكي دوالر مليار 707.4 قدره إضافي مبلغ حشد
 عالمية دعوة الدليل هذا ويدعم 132.المتوسط في النامية للبلدان اإلجمالي محليال الناتج من المائة في 1.5و 2.2

 الضرورة عند الدولي التضامن يكملها وطنية جهود بذل خالل من االجتماعية للحماية الالزم المالي الحيز إلنشاء
 التثبيت تدابير سياق في اتالنفق في االقتطاعات من القائمة االجتماعية الحماية نُظم ولحماية ،(232 الفقرة انظر)

 133.المالي

 العامة السياسات لتحليل والشاملة العامة الكمية النماذج من مجموعته وتوسيع بتحديث مؤخراً  المكتب قامكذلك،  .181
 كما المكونة، للهيئات المشورة لتقديم وتُستخدم هذه النماذج"(. 1"2 النشاط األنشطة، من الثانية الفئة العمل، خطة)

 منظمة معاشات تطبيق يجري المثال، سبيل علىو. للمعارف المناسب النقل من يستفيدون وطنيون خبراء يستخدمها
 وإسواتيني إكوادور في ذلك في بما الوطنية، االجتماعي الضمان خطط من العديد في الصحية ونماذجها الدولية العمل

 المكونة الهيئات دعمبهدف  19-كوفيدل جتماعيةاال الحماية لتكلفة سريعة حاسبة المكتب وضع كما. وبيرو وموزامبيق
 أكثر إلى وقُدمت الروسية اللغة إلى األداة وتُرجمت. ألزمةا لمواجهة االجتماعية الحماية استجابة خيارات تقييم في
 135،اإلنترنت شبكة على متاحة األدوات وهذه 134.الوسطى آلسيا الفرعي اإلقليم من المكونة الهيئات من هيئةً  60 من
 األدوات إلى الوصول سبل زيادةبهدف  2021 عام في اإلنترنت شبكة على مخصصة كمية منصة ستُطلقو

 .الكمية األدوات من وغيرها االكتوارية

  

 
وثيقة بعنوان تعزيز الحماية االجتماعية المالئمة على سبيل المثال، منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،   128

، معدة لالجتماع األول لفريق العمل بشأن وتغطية الضمان االجتماعي لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الضالعون في أشكال االستخدام غير المعتادة
 .2018االستخدام التابع لمجموعة العشرين، 

 . ,2018nt and Social Outlook World EmploymeILO  انظر:  129
 .n.d”, Social Protection and Climate Change: Greener Economies and Just Societies“, ILO  انظر:  130

 . Crisis 19-Social Protection Response to the COVID“Visit”:  انظر  131
 . ,Financing Gaps in Social ProtectionILO ,2020  انظر:  132
 انظر:  133

ILO, Global Social Protection Week: A Call to Achieving SDG 1.3 and Universal Social Protection in the Context of the Future of 
Work, 2019. 

 .2020، "19-إقليمية فرعية بعنوان "استجابات الحماية االجتماعية لمواجهة تأثير أزمة كوفيد ةندوة تدريب إلكترونيمكتب العمل الدولي،   134
 .ILO, Quantitative Platform on Social Security (QPSS)  انظر:  135

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646044.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646044.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646044.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/ShowProject.action?id=3046
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56836
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55731
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55731
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_756766/lang--ar/index.htm
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=7
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ت ساهم المنسقة، السياسية المشورة دعم وبغية االجتماعية الحماية ألرضيات المتحدة األمم مبادرة إطالق ومنذ .182
( لوضع 1-4 ولبين الوكاالت )الجد قييم الحماية االجتماعية المشتركشطاً في أدوات تمنظمة العمل الدولية إسهاماً ن

 قضايا على القائمة المتحدة األمم ائتالفات في كذلك وساهمت االجتماعية؛ الحماية نظم ألداء مشتركة تحليلية أطر
 أدوات ومجموعة  136ضاياالق موجزات) إقليمية هجونُ  مشتركة سياسة وضع أجل من االجتماعية الحماية بشأن

 في الدولية العمل منظمة به اضطلعت الذي الرائد الدور أتاح وقد(. المتحدة ألمملاإلنمائية  مجموعةلل 137التنسيق
في و الثالثي، االجتماعي الحوار ذلك في بما األدوات، هذه في الدولية العمل منظمة ومبادئ معايير تعميم ،تطويرها
 .المتحدة األمم في الجاري اإلصالح سياق في خاصة بصورة مهم أمر وهو المتحدة، األمم في العمل وحدة مبادرة
المجيبين من  من المائة في 87 أفاد الوكاالت، بين المشترك االجتماعية الحماية تقييم ألدوات حديث استعراض وفي

ً  83أصل   اإلنمائية الفاعلة الهيئاتو المتحدة األمم وكاالت وتستخدم. أخرى مرة األدوات سيستخدمون أنهمب مجيبا
 .الوطنيين المصلحة وأصحاب( الدولي البنك ذلك في بما) األدوات هذه

  أدوات تقييم الحماية االجتماعية المشتر  بين الوكاالت وأدوات األمم المتحدة األخرى :1-4الجدول 

 الوضع األداة

 منشورة أداة التشخيص األساسية

 رةمنشو مدفوعات الحماية االجتماعية

 منشورة برامج األشغال العامة للحماية االجتماعية

 منشورة ظم تعريف الحماية االجتماعيةنُ 

 منشورة مجموعة أدوات تنسيق الحماية االجتماعية

 منشورة األمن الغذائي والتغذية

 المسودة غير متوفرة أداة خيارات سياسة الحماية االجتماعية 

 قيد اإلعداد تماعيةالتحويالت النقدية للمساعدة االج

 قيد اإلعداد نظم المعلومات االجتماعية

 قيد اإلعداد تمويل الحماية االجتماعية

 قيد اإلعداد قضايا الجنسينالحماية االجتماعية المستجيبة ل

 قيد اإلعداد الحماية االجتماعية الشاملة لإلعاقة
 

ً  المكتب قام السياسات، في الجديدة التطورات اموإله البلدان بين فيما والتعلم المعارف تقاسم دعم هدفوب .183  بتوثيق أيضا
 المخططات القطرية الدراسات هذه وتغطي 138.الجنوب بلدان بين فيما نّظمت أحداث خالل من القطرية التجارب
 ألرضيات السديدة واإلدارة التغطية توسيع أجل من االجتماعية الحماية أرضيات مجال في واالبتكارات العالمية

 البنك مع بالشراكة الشاملة االجتماعية الحماية بشأن ذلك في بما ،(2017 عام في) وتمويلها االجتماعية حمايةال
 وسيصدر الدولية العمل منظمة مئوية بمناسبة حالة دراسة 50 من واحد مجلد ونُشر 139.آخرين وشركاء الدولي
 1202.140 عام في ثان   مجلد

 
 انظر:  136

UNDG Europe and Central Asia, Issue-based Coalition on Social Protection: UNDG Europe and Central Asia: Joint Advocacy 
Messages, 2018; UNDG and ILO, UNDG Asia-Pacific: Social Protection Issues Brief, 2014; and UNDG, UNDG Eastern and Southern 
Africa: Social Protection Issues Brief, 2016. 

 انظر:  137
ILO and UNDG Asia–Pacific, UNDG Social Protection Coordination Toolkit: Coordinating the Design and Implementation of 
Nationally Defined Social Protection Floors, 2016. 

 . ,South Cooperation for the Promotion of Social Protection Floors–ASEAN South-China-ILOILO ,2016  انظر:  138
 انظر:  139

ILO and World Bank Group, Universal Social Protection: Country Cases, Global Partnership for Universal Social Protection 
(USP2030), 2016. 

 انظر:  140
Isabel Ortiz et al., 100 Years of Social Protection: The Road to Universal Social Protection Systems and Floors, Volume I: 50 Country 
Cases (ILO, 2019). 

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55259
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55259
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=46017
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=53564
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=53564
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-Social-Protection-Coordination-Toolkit.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-Social-Protection-Coordination-Toolkit.pdf
https://www.southsouthpoint.net/2016/09/30/ilo-china-asean-south-south-cooperation-for-social-protection-ilo-2016/
https://www.usp2030.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55072
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669790.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669790.pdf
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ً  المكتب ويقوم .184  مرصد خالل من التقشف، تدابير ذلك في بما وآثارها، اإلصالح اتجاهات بشأن الوعي باستثارة أيضا
بات االستجا لتقصي جديد مرصد أنشئ ،19-كوفيد سياق وفي 141.الدولية العمل لمنظمة التابع االجتماعية الحماية

 نصةم على ويمثل أكثر صفحة يجري االطالع عليها، 19-مواجهة كوفيدفي الوطنية للحماية االجتماعية 

protection.org-social2020.142 مارس /آذار في الموقع ، منذ إطالق 

 التقاعدية المعاشات وإصالحات اتجاهات بشأن ثالثية مستديرة مائدة ُعقدت ،2020 ديسمبر /األول كانون وفي .185
 إصالحهاو التقاعدية المعاشات ونظم اتجاهات مناقشة من بلداً  13 من ثالثيين ممثلين نتومكّ  المكتب، من بتيسير

 معايير في الواردة المبادئ أن أخرى مرة المداوالت وأبرزت. الدولية العمل لمنظمة التوجيهية المبادئ استناداً إلى
ً  توفر الدولية االجتماعي الضمان ً  مرجعا  الضمان نظمل الوطنية السياساتوتنفيذ  بتصميم يتعلق فيما أساسيا

 .االجتماعية للحماية “الجميع يناسب ــدواح” نهج توافر انعدام مؤكدةً  االجتماعي،

 للحماية الدولية العمل منظمة منصة خالل من منتظم نحو على المكتب منشوراتو معارف تقاسم ويجري .186
 الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز ذلك في بما أخرى، منصات خالل من وكذلك 143االجتماعية
 أجل من العالمية للشراكة اإللكتروني والموقع اإلنسان وحقوق االجتماعية مايةللح المشتركة المتحدة األمم ومنصة
. اإلنمائية المتحدة األمم لمجموعة اإللكتروني والموقع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة شاملة اجتماعية حمايةتوفير 
 منصة وكذلك المنصات، هذه خالل من الجنوب بلدان بين وفيما المثلث الصعيد على التبادل تسهيل تم كما

socialprotection.org (3 النشاط األنشطة، من الثانية الفئة العمل، خطة .)األحداث نقل ضاعف، 2019في عام و 
 .عشر مرات بمقدار الدولية العمل لمنظمة االجتماعية للحماية العالمي األسبوع إلى الوصول اإلنترنت شبكة على
 من المنشورات أحدثعلى  المصلحة وأصحاب االجتماعيين والشركاء ةالعام السياسات صانعي إطالع جريوي

إلى و مشترك 6000 من أكثر التي تصل إلى ،"االجتماعية الحماية عن عامة لمحة" المعنونة اإلخبارية النشرة خالل
 خالل من أكبراشتداداً  الجنوب بلدان بين فيما والتعلم وتقاسمها المعارف تطوير واشتد. االجتماعي التواصل وسائل

 حكوماتو بحوث معاهد تشارك فيه الذي آسيا، في االجتماعية الصحة بحماية المعني اإلقليمي المرفق مثل شراكات
 دورة ذلك في بما ،19-كوفيد بسبب بالكامل اإلنترنت شبكة على أحداثعدة  ظمتنُ  ،2020 عام وفي. جامعاتو

 الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز مهانظّ  عيةاالجتما الحماية بشأن اإلنترنت شبكة على تدريبية
 ،آخرين وشركاء socialprotection.org موقع مع بالتعاون 19-كوفيد بشأن إلكترونية تدريب ندوات وسلسلة

 .العمال أجل من والعدالة والحرية االجتماعية الحماية لشبكة الرابع واالجتماع

 إلى تقديمهامن أجل  اإلنمائي التعاون عن تقارير 106 تقارير بلغ عددها: 2011 عام منذ المكتب نشر وعموماً، .187
 ؛العالم في االجتماعية الحماية تقرير من طبعتان ؛االجتماعي الضمان نطاق توسيع سلسلة في وثيقة 55 الحكومات؛

ً  موجزاً  25؛ توجيهية ووثيقة تقريراً  36  خطة) المقاالت من متنوعة مجموعة عن فضالً  قطرياً، موجزاً  95؛ إعالميا
 المتوسط في االجتماعية الحماية منشورات بيانات قاعدة وتسّجل"(. 6"2 النشاط األنشطة، من الثانية الفئة العمل،

ً  للوثائق تحميل 133000  من أكثر أنّ  2017 لعام المستوى رفيع لتقييمل أجريت استقصائية دراسة وأظهرت. سنويا
 العالمية بالمنتجات دراية على كانواقصاء االست شملهم الذين والمانحين المتحدة مماأل شركاء من المائة في 96

 الدولية العمل منظمة وموظفي والمانحين المتحدة األمم وكاالت من المائة في 90صنّف و الدولية العمل لمنظمة
 على) االجتماعية الحماية بشأن ةالدولي العمل لمنظمة العالمية المنتجات نوعية اآلخرين وشركائها المكونة وهيئاتها
 جيدة بين( األخرى والمنشورات السياسية والموجزات التوجيهية والمبادئ واألدلة اإللكترونية المواقع المثال، سبيل
 144.جداً  وجيدة

 المستفادة الدروس

 وتقديم العامة ساتالسيا وضع تنويرل أساسي أمر   مجدية تقنية وأدوات معرفية ومنتجات قوية بيّنات قاعدة وجود إنّ  .188
من استثارة  البلدان وتجارب البحوث نتائج نشريزيد و. المكونة الهيئات قدرات وبناء سليمة تقنية استشارية خدمات

 .العام والجمهور العمل وأصحاب العمال وممثلي العامة السياسات واضعي بينالوعي على نطاق واسع 

 
 انظر:  141

ILO, “Social Protection Measures Throughout the World: January to December 2019”, Social Protection Monitor, 2019. 
 . ,2020Social Protection Monitor, ”, Crisis Around the World 19-onses to the COVIDSocial Protection Resp“ILO  انظر:  142
 المنصة العالمية لتوسيع نطاق الضمان االجتماعي.اسم المعروفة سابقاً ب  143
، ية االجتماعية وتوسيع نطاقهاالتقييم المستقل الستراتيجية وإجراءات منظمة العمل الدولية من أجل إرساء أرضيات الحمامكتب العمل الدولي:   144

 .13والشكل  48 الصفحة

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3427
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action;jsessionid=H33PO-5_Kqx2uHrBWY602J7HVvNZ4ebgInCcQBoAmjz0kGdcih9j!-2033066120?lang=EN&id=3417


 بناء مستقبل الحماية االجتماعية من أجل عالم عمل متمحور حول اإلنسان

 4 الفصل
69 

 

 تعزيز إلى الجنوب بلدان بين والشبكات التبادالت دعم في الدولية ملالع منظمة نشاط أدى كيف التقييم بّينات وأبرزت .189
 145.االجتماعية الحماية نطاق توسيع أو بتطوير المتعلقة التدريبية الخبرات وتحسين المعارف وتبادل الشراكات
 لمنظمة عالتاب الدولي التدريب مركز في ونُشرت الجنوب بلدان بين التبادالت في القطرية الموجزات واستُخدمت

 الحماية موجزات واستُخدمت. البيّنات على القائمة االستشارية خدماته تعزيز للمكتب كما أتاحت الدولية، العمل
ً  يصبح أن يمكن االجتماعي الضمان في الحق أنّ  لتبيان الشاملة االجتماعية ً  واقعا  .ملموسا

 والتمويل التغطية فجوات لسد مالئمة جياتاستراتي وضع لدعم القطرية والبحوث التجارب من المزيد جمع ويلزم .190
من و. والمجتمعات واالقتصادات العمل عالم في التغيرات مع هاوتكييف الشاملة االجتماعية الحماية تحقيق أجل من

 بوصفها االجتماعية الحماية بشأن دلةاأل في مجال المعارف وأن يبني تميزه على المكتب الضروري أن يحافظ
. والدولي الوطني تمويلال من خالل وتحسينهافي الحماية االجتماعية  االستثمارات زيادة ع علىاً وأن يشجاستثمار
 االجتماعية الحماية نُظم لتقييم وسيلة باعتبارها الدولية العمل لمنظمة التوجيهية المبادئ تعزيز في االستمرار وينبغي
 بما العمل، مستقبل مثل الناشئة، الوقائع مع االجتماعية ةالحماي نُظم تكييف إرشادو الشاملة االجتماعية الحماية وبناء
 .العادل النتقالا أمام السبيل لتمهيد والجوائح، البيئية والصدمات المناخ تغير سياق في ذلك في

 الحوار االجتماعي الوطني  4-3

 االجتماعية الحماية عن المتكررة المناقشة بشأن( 2011) للمؤتمر المائة الدورة اعتمدتها التي االستنتاجات إنّ  .191
 الضمان نظم تصميم في االجتماعي الحوار تعزيز إلى المكتب تدعو ،202 رقم والتوصية( االجتماعي الضمان)

 األنشطة، من األولى الفئة العمل، خطة) 146االجتماعية الحماية أرضيات ذلك في بما وتنفيذها، وإدارتها االجتماعي
ً (. 5 النشاط  فترات وفي. أنشطته جميع في االجتماعي الحوار لتعميم األولوية المكتب عطىأ الغاية، لهذه وتحقيقا
ً  عنصراً  الوطني االجتماعي الحوار شكل الماضية، الخمس السنتين  .والميزانية البرنامج نتائج إطار في أساسيا

 االجتماعية ةالحماي نُظم تطوير أجل من الوطني التوافق لتيسير( 4-4 اإلطار) الوطني الحوار المكتب وشجع .192
 بمشاركة المدني والمجتمع العمل أصحاب ومنظمات العمال ومنظمات الوزارات مختلف شمل بحيث المستدامة،
 .التنمية وشركاء األخرى المتحدة األمم وكاالت

 الحماية االجتماعية اتسياس وضعفي  عميم الحوار االجتماعي الوطني الفعالت :4-4 اإلطار 

التي وضعتها منظمة العمل الدولية وأيدتها وكاالت األمم المتحدة وأعضاء مبادرة  1،ني القائم على التقييمالحوار الوط تدعم منهجية
، بما في ذلك كلفتها وتمويلهاتحديد و استراتيجيات الحماية االجتماعية الوطنية وضع، يةألرضيات الحماية االجتماع األمم المتحدة

االجتماعية المشترك تقييم الحماية  المنهجية في وقت الحق في مجموعة أدوات هذه ُعّممتواألرضيات، من خالل المشاركة الثالثية. 
مزيد من الكفاءة من أجل متحدة واحدة أوجه التآزر كأمم  لالستناد إلىوكاالت األمم المتحدة أمام توفر فرصة فريدة  وهيبين الوكاالت، 

 أنّ  إلى التوليفياالستعراض  خلصوألمم المتحدة. ل القطرية الفرقمن فريقاً  25. وقد استخدم المنهجية أكثر من وزيادة في التأثير
  2"مكون إيجابي لمشاريع مختلفة".ه كما أنّ ثالثي" الهيكل ال"أداة مفيدة في تعزيز  هوالحوار الوطني القائم على التقييم 

الحوار الوطني التشاركي بين أصحاب المصلحة المتعددين الحوار الوطني القائم على التقييم قوة دافعة لتعزيز  شّكل، طاجيكستانفي و
 حشدمن المفيد أنه  تبيّنوقد  .متوسط/ طويل األجلال ينمنظوراللتحديد األولويات الوطنية الرئيسية بشأن الحماية االجتماعية من 

 الحوار تعزيز تمه أن  يزستانقيرووجدت النتائج المماثلة في  .حول قضايا الحماية االجتماعيةوتوحيد جهود أصحاب المصلحة 
 3المستوى الوطني. على والعمال العمل وأصحاب الحكومات بين والتعاون

 انظر:    1
the online resource package at ILO, “Social protection assessment based national dialogue: A good practices guide“, 
n.d.; and ILO, Social protection assessment-based national dialogue: A global guide, 2015.   

 . ,A Synthesis Review,ILO 5  انظر:  2

 . ,A Synthesis ReviewILO ,5  انظر:  3
 

 المعنيين، الوطنيين المصلحة أصحاب مع االجتماعي الضمان نطاق توسيع من أجل االجتماعي الحوار تعزيز غيةوب .193
 المماثلة، والمؤسسات واالجتماعية االقتصادية للمجالس الدولية لرابطةا مع شراكتها الدولية العمل منظمة عززت

 من االجتماعية الحماية أرضيات تعزيزب لرابطةالتزام ا تقوية إلى يؤدي مما القدرات، بناء خالل من ذلك في بما
 تصاديةاالق المجالس قبل من للجميع الوطنية االجتماعية الحماية أرضيات تعزيز بشأن سيول إعالن خالل

 
 . ,4.4section  ,A Synthesis ReviewILOانظر:   145

، 100، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المناقشة المتكررة عن الحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي(االستنتاجات بشأن مكتب العمل الدولي:   146
 )ح(. 35، الفقرة الفرعية 2011جنيف، 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowProject.action;jsessionid=zQnnN1uJ9KrgPCuvCLuDQ0MgsiSoHBGp2BMSYlEuH81AiYgJ6z0M!290457327?id=2747
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=53462
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_162150.pdf
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 أنحاء جميع في الشركاء يوافق اإلعالن، هذا وفي 2014.147 عام في المعتمد المماثلة، والمؤسسات واالجتماعية
 ولتعزيز ،202 رقم التوصية مع يتمشى بما االجتماعية الحماية مجال في للمشاركة األولوية إعطاء على العالم

 نُظم وصون كفاية اإلعانات لضمان المالية توالتكييفا االجتماعي الضمان إصالحات اعتماد عند التشاور عمليات
 .العادلة االجتماعية الحماية

 بفعالية للمشاركة االجتماعيين الشركاء تجهيز على المكتب عمل قطري، سياق لكل المؤسسي المشهد مراعاة ومع .194
 قدرات تعزيز على بالمكت دعم زركّ  كما(. 5-4 اإلطار) الوطنية االجتماعية الحماية وإصالحات سياسات في

ً  مصممة تدريبية دورات خالل من المكونة الهيئات  العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز مع بالتعاون خصيصا
ً  انظر) الدولية  االجتماعية الحماية تصميم سياق في االجتماعي الحوار بشأن نموذج جادمإ وتم(. 5-4 القسم أيضا

 كما االجتماعي، الضمان بشأن الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركزوبرامج  أكاديمية فيإصالحها و
 (.19-كوفيد وأزمة العمل عالم في التحوالت مثل) الجديدة التحديات لمواجهة يستجيب بما تكييف هذا النموذج يجري

 الضوء يسلط الصناعية، توالعالقا االجتماعي الحوار أكاديمية في االجتماعية الحماية بشأن نموذج جأدر وبالمثل،
 نظمل السليمة اإلدارة وتعزيز المستدامة االجتماعي الضمان سياسات ترويج في االجتماعي للحوار الحاسم الدور على

 .االجتماعي الضمان

 المشاورات على 19-كوفيد لمواجهة الطارئة االستجابات وتنفيذ وضع يعتمد أن ضمان على كذلك المكتب ويعمل .195
 من كثرأل دخلال دعم الدولية العمل منظمة تقدم ألمانيا، حكومة تموله مشروع خالل منو. جتماعييناال الشركاء مع

. الشعبية الديمقراطية الو وجمهورية وإندونيسيا وإثيوبيا وكمبوديا بنغالديش في األلبسة قطاع في عامل 260.000
 .وتنفيذها األموال مدفوعات تصميم في زياً مرك دوراً  الثالثيون الشركاء يؤدي أن الدولية العمل منظمة وكفلت

 أمثلة عن دعم الشركاء االجتماعيين في تعزيز الحماية االجتماعية :5-4 اإلطار 

 القطري للعمل الالئق برنامجال لوضعإنشاء لجنة التنسيق وفريق الرصد  ق ثالثيدعمت منظمة العمل الدولية من خالل اتفا األرجنتين:
هذه  مثّلتو. القطري للعمل الالئقبرنامج الاالجتماعي مع  واالستخدام والضمانستراتيجية لوزارة العمل وضمان مواءمة الخطة اال

 المستضعفةالفئات  لتشملالحماية االجتماعية  نطاقمثل توسيع  الحماية االجتماعيةمجال  فيج المنصة عامالً حاسماً في تحقيق النتائ
  1.وما إلى ذلك، 189ورقم  102ين المهاجرين مع باراغواي والتصديق على االتفاقيتين رقم بشأن العمال المنزلي وتوقيع اتفاق ثنائي

 الكمبودي االتحادتنفيذ التأمين الصحي اإللزامي عن طريق تيسير مواصلة الحوار بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية  دعمت كمبوديا:
 التدريجي التكوين العملية هذه تكمبوديا وممثلين آخرين للعمال. وأتاح واتحاد نقابات العمال في األعمال ورابطات العمل ألصحاب
 الكامل إطالقه تالها ،(2016-2009) سنوات سبع دامت تجريبية مرحلة خاللالتأمين الصحي  مخطط تصميم بشأن اآلراء لتوافق
 الخاص، لحسابهم العاملون ذلك يف بما عامل، مليون 2.6 حصل ،2020 عام من واعتباراً . فرعي مرسوم بموجب 2016 عام في
 2 .2021عام  أوائل في المخطط إطالق المتوقع ومن التقاعدية المعاشات مخطط على العملية كما طبّقت هذه. صحي تأمين على

دليل أعّد  (،Groupement inter-patronal du Cameroun) في الكاميرونبالتعاون مع منظمات أصحاب العمل  الكاميرون:

 تستخدم هذا الدليل وتنشرهوفي الدورات التدريبية.  مخدواستُ  ُوزع، والصغيرة والمتوسطة لصالح المنشآت ان االجتماعيالضم بشأن
بلدان مجاورة أدلة مماثلة تتعلق بمنظمات أصحاب العمل في  إعداد منظمات العمال ووزارة العمل والضمان االجتماعي. ويتوقعأيضاً 
 سير حولات إلى الحكومة تقديم توصي أجل منمنظمات العمال إلى م الدعم قدّ املة، تغطية الصحية الش. وكجزء من تنفيذ نظام الأخرى
في مجلس إدارة صندوق التغطية  هذه المنظمات تمثيلذلك  أتاح؛ والصحي التأمين بشأن 2018 عامل قانون مشروع وحول النظام

 الصحية الشاملة. 
( Intersyndicale des travailleursالكونغو ومنظمة العمال )في  منشآتاللطلب من اتحاد  استجابةً  جمهورية الكونغو الديمقراطية:

الوطني مجلس العمل الوطني الثالثي، ساهمت منظمة العمل الدولية في حل االختالف بين معهد الضمان االجتماعي  عن طريقم قدّ 
اجتماع ثالثي في  عقد استجابة منظمة العمل الدوليةشملت وية. المعاشات التقاعدإعانات  سابحطريقة  بشأنوالشركاء االجتماعيين 

 ، اعتمد مجلس العمل الوطني الثالثي2018 هيوليتموز/ في و. للضمان االجتماعي معهد الوطنيلودراسة اكتوارية ل 2016مايو أيار/ 
بما يرضي جميع  2019ير يناالثاني/ كانون اإلصالحات التي اقترحتها منظمة العمل الدولية ودخلت التوصيات حيز التنفيذ في 

 األطراف.

 و (Frente Único de Trabajadores (FUT) نقابات العمال اإلكوادورية شعرت، 2017في عام   كوادور:

Unión Nacional de Educadores (UNE) و) (Internacional de Servicios Públicos (ISP االستدامة المالية بالقلق إزاء

. وقد مّكن ذلك الشركاء االجتماعيين من التقني لهاطلبت من المكتب تقديم الدعم ف، للضمان االجتماعيمعهد اإلكوادوري كتوارية للواال
 اتخذها مجلسالتي  االستدراكيةقرارات القوية وتوصيات من المكتب، مما ساهم في  ناتبيّ قاعدة  استناداً إلىالمشاركة في الحوار 

   يديرها المعهد.مان االجتماعي لتحسين االستدامة المالية للمخططات التي لمعهد اإلكوادوري للضإدارة ا

الضمان  بشأندراسية الحوار االجتماعي من خالل سلسلة من تسع دورات من أجل  ات، تم تعزيز القدر2016في عام  المكسي :
 العمالضمان االجتماعي ونقابة بالتعاون مع وزارة العمل وال نُظمت ،على العمالة المنظماالجتماعي وإضفاء الطابع 

 Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Confederacion 470 لصالح  ً ُعقدت ووالية.  27من  قائداً نقابيا

 
 .هنا الصحفي وإعالن سيولانظر البيان   147

https://www.ilo.org/secsoc/press-and-media-centre/news/WCMS_326950/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/press-and-media-centre/news/WCMS_326950/lang--en/index.htm
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 ه الدوراتهذ تساعدقائد فرعي إضافي. و 400ارب ما يق شملت 2017في عام  النقابة نفسهاثانية من ثماني دورات مع  مجموعة
لتحسين االمتثال لتسجيل العمال، مما ساهم في زيادة عدد العمال المنتسبين إلى المعهد  لاطأبك عملالالنقابيين على القادة  يةالتدريب

 هيوليتموز/ ) منتسب مليون 20.4( إلى 2016ديسمبر كانون األول/ ) منتسب مليون 17.6من  المكسيكي للضمان االجتماعي
2019  .) 

1  25, wA Synthesis RevieILO, . 
 .2018Geneva,  ,Years of Social Protection: The Road to Universal Social Protection Systems and Floors 100ILO,  I:  انظر  2

 

 المستفادة الدروس

 الحماية وبرامج سياسات تطوير في أساسي كعنصر االجتماعي للحوار اإليجابية النتائج فيالتولي االستعراض أثبت .196
 جهودهم ودمج اآلراء في توافق بناء لألعضاء الوطني الحوار عمليات أتاحت ذلك، على عالوة. االجتماعية
 الدولية العمل منظمة ارتهيسّ  التي الحوار عمليات أثرت وقد 148.االجتماعي الضمان تغطية نطاق لتوسيع ومواردهم

ً  تأثيراً   من الثالثي التمثيل تطوير زيادة ينبغي بيد أنه. االجتماعية الحماية لسياسات الوطنية األولويات تحديد في قويا
 .األرضيات ذلك في بما االجتماعية، الحماية نُظم إدارة في العمل وأصحاب العمال لممثلي الةالفعّ  المشاركة خالل

 بعض في نتائج عن أسفرت االجتماعية الحماية بشأن االجتماعي الحوار لتعزيز المكتب اءاتإجر أنّ  حين وفي .197
ً  تمثل أنها ثبت فقد أعاله، المبين النحو على البلدان ً  تحديا  الوطنية المؤسسات تزال وال. أخرى حاالت في نسبيا
 والمشاورات المناقشات تيسير في عوباتص تواجه المكتب، من بدعم تنشيطها أعيد التي أو المنشأة االجتماعي للحوار
 وتنفيذ وتصميم والصحة، التقاعدية المعاشات برامج إصالح بشأن سيما وال ،االجتماعية الحماية بشأن الثالثية

 ،بالكامل الحكومة نهج تعزيز من الضروريو. االجتماعية الحماية نطاق توسيع ورصد االجتماعية الحماية أرضيات
 المالي الحيز مناقشة أو التقاعد إصالحات إجراء عند ،التقييم على القائمة الوطنية الحوارات خالل من استهل الذي

 إشراك دون المالية وزاراتل الحصرية االختصاصات من البلدان بعض في تعتبر تزال ال التي االجتماعية، للحماية
 ،19-كوفيد لمواجهة الطوارئ تجاباتاس إدارة عند تجلى بوضوح مماثل هناك اتجاه وكان. االجتماعيين الشركاء
 ضمان الحيوي منو 149.المالءمة ألسباب االجتماعيين الشركاء مدخالت في غالب األحيان تجاوز جرى حيث

 لنظم أجالً  األطول بالتنمية األجل قصيرة التدابير ربط أجل من قدراتهم وبناء االجتماعيين الشركاء مع التشاور
 .المستدامة االجتماعية الحماية

 المكونة الهيئات دعم: التقنية االستشارية الخدمات 4-4
 ال ئق للعمل القطرية البرامج  طار في

 بما المكونة، الهيئات احتياجات لتلبية رئيسية خدمة الطلب عند المكتب يقدمها التي التقنية االستشارية الخدمات مثلت .198
 اإلشراف هيئات عن الصادرة التوصيات وتراعي ،2019 لعام العامة االستقصائية الدراسة في المحددة تلك ذلك في
 إلى يهدف المكتب وما فتئ(. المعايير تطبيق ولجنة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة سيما وال)

 ئقالال للعمل القطرية البرامج مع يتمشى بما المكونة، الهيئات إلى المناسب الوقت وفي الجودة عالي تقني دعم تقديم
 مراجعات إجراء أجل من ،المتحدة لألمم المستدام اإلنمائي التعاون أطر /اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل وأطر
 مخططات اعتماد أو/و القائمة البرامج أو مخططاتال لتعزيز محددة وإصالحات لديها االجتماعي الضمان لنُظم شاملة

 .جديدة برامج أو

 العمل منظمة أطلقت االجتماعية، الحماية مجال في اإلنمائي للتعاون ومرّكز متسق نهج ماداعت إلى للحاجة واستجابة .199
 لبناء البلد داخل الدعم( 1: )محاور أربعة على البرنامج هذا ويقوم 150.الرائد برنامجها 2016 عام في الدولية

 الدعم( 2) عملياتها؛ تعزيز أو تنفيذها أو اإلصالح مخططات وتصميم الوطنية االجتماعية الحماية استراتيجيات
 لتعزيز العملية المعارف تطوير( 3) ؛"الطلب عند" محددة وسياسية تقنية استشارية خدمات خالل من المواضيعي

 منظمة إجراءات لمضاعفة استراتيجية شراكات بناء( 4) التأثير؛ وزيادة المكتب نهج وتوحيد المكونة الهيئات قدرات
 خالل من سنوات، خمس من أقل في أمريكي دوالر مليون 100 حشد في الرائد رنامجالب ونجح. الدولية العمل

 في 16) األوروبي واالتحاد( المائة في 44) والناشئة التقليدية المانحة الجهات مع مركزية وال عالمية شراكات
 التنمية ومصارف حليالم والتمويل الخاص والقطاع( المائة في 31) المتحدة لألمم المشتركة والصناديق( المائة

 
  ,section A Synthesis ReviewILO ,4.3.  انظر:  148
  ,Crisis 19-The Role of Social Dialogue in Formulating Social Protection Responses to the COVID“ILO,” 2020.  انظر:  149
 . ,n.d”, Building Social Protection Floors for All: ILO Global Flagship Programme“ILO  انظر:  150

https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=55462
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56869
https://www.social-protection.org/gimi/Flagship.action
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 العالمي التقني الفريق خالل من المجال هذا في التقنية الخبرة نطاق توسيع إلى ذلك فضىوأ(. منها لكل المائة في 3)
 الخدمات: الخبرة مجاالتفي مختلف  دعمتقني لتقديم ال مرفق وإنشاء المكونة، لهيئاتإلى ا المباشر الدعم يقدم الذي

 ليشمل النطاق وتوسيع والقانوني السياسي والتطور العامة األموال وإدارة االجتماعية ةالصح وحماية االكتوارية
 مجال في للخبرة مركز إنشاء ، تم2019 عام فيو. أخرى ومجاالت اإلدارية المعلومات ونظم المنظم غير االقتصاد
 رابطة في األعضاء الدول لدعم ادئاله والمحيط آسيا في االكتوارية للخدمة إقليمية ووحدة االجتماعية الصحة حماية
 .آسيا شرق جنوب أمم

 األشخاص تغطية أدت إلى زيادة مؤسسية تغييرات في الرائد، برنامجها خالل من الدولية، العمل منظمة وساهمت .200
 تبيّن أن يمكن اإلنترنت شبكة على النتائج قياسل أداة خالل من وتوحيدها قياسهاو بالبرنامج المشمولة البلدان في

 البرنامج مّكن كما. االجتماعية الحماية في مجال المستدامة التنمية أهداف تحقيق في الدولية العمل منظمة مساهمة
 30 في "واحدة متحدة أمم" لمبادرة القطرية البرامج ذلك يشملو األولوية؛ ذات البلدان بما يتجاوز الموارد حشدمن 
 .بلداً 

 منها يةحماوال العمل إصابات ضد التأمين بشأن الدولية العمل لمنظمة العالمي البرنامج أُنشئ ،2016 عام وفي .201
 التي العمل ظروف على الضوء تسلط التي بنغالديش، في بالزا رانا مأساة أعقاب في المكونة الهيئات دعمغرض ل

 الرعاية من وغير ذلك الطبية، أو المالية الناحية من سواء ،مالئمة إعانات على حصولهم وعدم العمال يواجهها
 .المعنية

 االجتماعي الضمان نطاق توسيع استراتيجيات 4-4-1

 والفعالة القانونية التغطية تحليل بشأن التقني العمل تشمل تكرارية عملية االجتماعية الحماية استراتيجيات وضع إنّ  .202
 تصميم سيناريوهات شأنب توافق إلى والتوصل التنفيذ وقضايا السياسية الفجوات وتحديد اإلعانات مالءمة عن فضالً 
 في االستراتيجية واعتماد السيناريوهات وتكييفوخيارات التمويل  وأثرها تكاليفها وتقييم المخططات إصالح أو

 انظر) األبعاد ثنائية استراتيجيتها تعزيز عن طريق التنمية شركاء بين الدولية العمل منظمة وتميّزت. المطاف نهاية
( الضرائب من لةوالمموّ  االشتراكات على القائمة التدابير) التمويل وآليات المختلطة جهالنُ  أساس على ،(1-1 الشكل
 وتحقيقاً . وكافية شاملة حماية على الناس من المزيد حصول وضمان التغطية نطاق توسيع في ملموسة نتائج لتحقيق
 .االجتماعية للحماية وطنيةطريق  وخرائط استراتيجيات وضع إلى الرامية الوطنية الجهود المكتب دعم الغرض، لهذا

 الخاصة ل حتياجات واالستجابة الجنسين بين المساواة

 في العاملين من متناسبة غير حصة الغالب في يشكلن الالتي النساء تواجهها التي للتحديات التصدي على للمساعدة .203
ً  أكثر المهنية مساراتهن تكونكما  من أجور الرجال أدنى أجورا ويتلقين المنظم غير االقتصاد  عبء بسبب تقطعا

 قضايا االجتماعية حمايةال نظم تراعي أن تعيني األجر، مدفوعة غير الرعاية أعمال من الكبرىتحمل الحصة 
 من لالمموّ  التأمين مخططات تعزيز في البلدان الدعم إلى المكتب قدمو. سواء حد على والتنفيذ التصميم في الجنسين
 وائتمانات التقاعدية المعاشات صيغ في تغييرات خالل من ذلك في بما سواء، حد على عياالجتما والتأمين الضرائب
 تعزيزو الوالدية، ةواإلجاز األبوة إجازة واعتماد األمومة حماية نطاق وتوسيع اإلعانات من األدنى والحد الرعاية
 151.االجتماعية الحماية أرضيات ضمانات

 وزامبيا( 2015) غانا في المثال سبيل على األمومة، حماية ساتسيا وضع: يلي ما المكتب مساهمات وشملت .204
 القائم االجتماعي الضمان قانون خالل من نيبال في الحال هي كما األمومة، إعانات مخططات تطوير ؛(2015)

 االجتماعي لضمانا منظمة إنشاء مع( 2012) ليسوتو في أو 2017 عام في ُسنّ  الذي ،2074 رقم االشتراكات على
 لتشمل اللوائح بشأن والقانونية السياسية المشورة تقديم خالل من األمومة إعانات مخططات توسيع ليسوتو؛ في

 أحكام تعزيز ؛(2014 عام في المعتمد ،26.844 رقم القانون) األرجنتين في الحال هي كما المنزليين، العمال
 إجازة واعتماد أشهر ستة إلى األمومة إجازةفترة  تمديد خالل من فيتنام في الحال هي كما األمومة، إعاناتامج بر

( 2017-2016) األردن في الحال هي كما االجتماعي، التأمين إلى العمل صاحب مسؤولية خطط تحويل األبوة؛
 لمعاشاتإلى ا بالنسبة التقاعد سن معادلة مثل الجنسين، بين المساواة تدعم اتمخطط لوائح وضع ؛(2015) ورواندا

 هي كما األبوة، عالوة اعتماد ؛(2012) بولندا في الحال هي كما النساء، اشتراك فترات من يزيد مام التقاعدية،
 (.2017) قبرص في الحال

 
 انظر:  151

Elaine Fultz, Strengthening Gender Mainstreaming in the International Labour Organization’s Social Protection Advisory Services 
(2017), mimeo. 
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 الريفيين والعمال المنظم  ير االقتصاد في العاملين نطاق التغطية ليشمل عيتوس

ً  القطري المستوى على الدولية العمل منظمة تدخالت قدمت .205 ً  دعما  العمال ليشمل التغطية نطاق يعلتوس متخصصا
 إلى انتقالهم وتيسير والمتوسطة، الصغيرة المنشآت في ذلك في بما المنظم، غير االقتصاد في العمل وأصحاب
 في لاوالعم العمل أصحاب إلى إدراج التدخالت ؤديت وبذلك،. 204 رقم التوصية مع يتمشى بما المنظم االقتصاد
 في وتأخذ الخاصة، ظروفهم مع مخططاتال تكييفإلى و التشريعات تطبيق نطاق ضمن المنظم غيراالقتصاد 
 (.6-4 اإلطار) المحدودة واإلدارية اإلسهامية قدراتهم الخصوص وجه على االعتبار

  االحماية االجتماعية في زامبي لتوسيع نطاقالعمل الدولية  منظمةدعم  :6-4اإلطار 

ة االجتماعية، بما في تغطية الحماي نطاق توسيعحكومة زامبيا في  الذي تقدمه إلى دعمالتتمتع منظمة العمل الدولية بتاريخ طويل من 
ساهمت منظمة العمل الدولية في صياغة سياسة الحماية االجتماعية  ،2015و 2014في عامي و. المنظمن في االقتصاد غير يذلك للعامل

العمل ، عن طريق 204 رقمو 202دولية، بما في ذلك التوصيتان رقم في معايير العمل ال المكّرسةالوطنية، بما يتمشى مع المبادئ 
وضمن النطاق األوسع لألمم المتحدة  في زامبيا العمالمنظمات مع وزارة العمل والضمان االجتماعي واتحاد منظمات أصحاب العمل و

مشروع قانون سياسة الحماية ل ائيةوضع الصيغة النه، تم 2017في عام و ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين.
لحماية االجتماعية األساسية غير القائمة على ااعتماد  ينص مشروع القانون علىواالجتماعية الوطنية بدعم من منظمة العمل الدولية. 

، بما في اكاتالقائم على االشترنظام إلزامي للضمان االجتماعي الوطني عليها، إلى جانب إصالحات مؤسسية إجراء االشتراكات و
 نطاق توسيع فضالً عنإصابات العمل والتأمين الصحي االجتماعي، من حماية الذلك المعاشات التقاعدية وحماية دخل األمومة و

 التيالدولية أنشطة االتصال كما تدعم منظمة العمل ، بمن فيهم العمال المنزليون. المنظماالقتصاد غير العاملين في  لتشملالتغطية 
 بموجب التقاعدية المعاشات تغطية نطاق توسيع إلى التدخالت هذه أفضت وقد العمال المنزليين.شكل خاص أصحاب عمل تستهدف ب
 عامل 30 000و المنظم القطاع في عامل 850.000 التغطية لتشمل التقاعدية، المعاشات بنظام المعنية الوطنية للهيئة المنقح اإلطار

  .المنظم غير االقتصاد في

ج بسنّ الذي قانون التأمين الصحي الوطني  وضعالدعم في مجال الصياغة القانونية لمنظمة العمل الدولية  قدمت لى ذلك،عالوة ع  تُّوِّ
في  لتشمل العاملينالتغطية الصحية، بما في ذلك  نطاق توسيعويهدف قانون التأمين الصحي الوطني إلى  .2018في عام  هذا القانون

  .المنظماالقتصاد غير 
 2019هذا اإلطار في عام  قد استُهلو .سهلت منظمة العمل الدولية صياغة اإلطار المتكامل لبرامج الحماية االجتماعية األساسية ،لكذك

 بمثابة أول سياسة حكومية لتوسيع وتنسيق برامج المساعدة االجتماعية التي تديرها الحكومة في زامبيا.  ليكون

ً برنامج المتحدة، واألمم الدولية العمل منظمة من بدعم الحكومة فذتن ،19-كوفيد أزمة لمواجهة استجابةو  النقدية لتحويالتطارئاً ل ا
 والمعوقين السن وكبار والمستضعفين اليتامى األطفال على التركيز مع ،(شخص مليون 1.2 حوالي) معيشية أسرة 249.200 استهدف
 .المنظم غير االقتصاد في والعمال

 

 حاسمةً  خطوةً  ،العمل وتشريعات االجتماعي إلى تغطية الضمان والمتوسطة الصغيرة المنشآتو العمال ضم ويمثل .206
 واستثارة االشتراكات جمع وتكييف اإلدارية العمليات لتبسيط اإلضافية التدابير وتشكل. التغطية نطاق توسيع في

ً  الوعي  والحماية والضرائب بالعمالة لمتعلقةا السياسات تنسيق خالل دعم ومن. المقدم الشامل الدعم من جزءاً  أيضا
 وتيسير المنظمة الوظائف استحداث لحفز للعمالة مؤاتية الكلي لالقتصاد سياسية أطر إنشاء المكتب شجع االجتماعية،

 اإلطار) القائمة على االشتراكات االجتماعي الضمان لمخططات المالية االستدامة وتعزيز المنظمة السمة إلى االنتقال
4-7.)152 

 الحماية نظم وتصميم االجتماعية الحماية في التغطية فجوات سد إلى الملحة الحاجة 19-كوفيد جائحة وأبرزت .207
 نطاق توسيع أو ستحداثال تدابير البلدان من العديد تخذي الخصوص، وجه وعلى. وتعزيزها وتوسيعها االجتماعية

قد و. الوظائف تعزيز تدعم التي التوظيف اراتإدو النشطة العمل سوق سياسات مع بالتنسيق البطالة من الحماية
ً  23 المكتب تلقى  قصيرة تدابير الحماية االجتماعية بين لجمعا فرصة يتيح مما الجهود، هذه في البلدان لدعم طلبا
 ما الدولية العمل لمنظمة الحالية اإلجراءات على األمثلة وتشمل .أطول أجالً  بين تطوير حماية اجتماعيةو األجل
 الحلولبين الحماية االجتماعية الطارئة قصيرة األجل و تدابير بين يجمع متكامل نهج لتطوير المكسيك دعم: يلي

 والحماية العمالة سياساتل متكاملة استجابة تطوير على أرمينيا مساعدة العادل؛ االنتقال لتسهيل األجل طويلة
 وإضفاء االجتماعية والحماية عمالةال بين لجمعا في طاجيكستان دعم ؛19-كوفيد تأثير معالجةبهدف  االجتماعية

 
قدمت " -أظهر االستعراض النتائج اإليجابية لعمل المكتب في توسيع نطاق أرضيات الحماية االجتماعية ،  ,A Synthesis ReviewILOانظر:   152

ك والممارسات والمعايير والقوانين التي تمتعت بالقدرة على اإلسهام في توسيع منتجات منظمة العمل الدولية استشرافات مجدية بشأن مختلف الصكو
 ."نطاق أرضيات الحماية االجتماعية في البلدان التي تجري فيها المشاريع وخارجها
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ً  تعبيراً  والتعبير عنها المنظمة السمة  األشغال ها فيبرنامج نطاق توسيع على تعمل التي أوزبكستان، دعم ؛واضحا
 .سواتينيإ في البطالة ضد التأمين تطوير االجتماعية؛ الحماية نظام في العمال بتسجيل وربطه العامة

  الحماية االجتماعية لتوسيع نطاقاألمثلة عل  دعم منظمة العمل الدولية  بع  :7-4اإلطار 

بهدف الحد من العمل  2016-2014على العمل للفترة  ةالمنظم سمة، اعتمدت وزارة العمل االستراتيجية القطاعية إلضفاء البيروفي 
ذلك، ساهمت  في موازاةو .االستراتيجيةهذه حديد للعمال بأجر في القطاع الخاص. وساهمت منظمة العمل الدولية في ت المنظمغير 
تعزيز ظروف ضرورة ( التي سلطت الضوء على 2015السياسة الوطنية للضمان االجتماعي ) وضع في العمل الدولية منظمة

الجهات  عالوة على ذلك، تم تعزيز قدرات الهيئات المكونة، وال سيما الضمان االجتماعي. افق معالتربفرص عمل منتجة  استحداث
 .واالستخدام لعملتعزيز االفاعلة الثالثية من المجلس الوطني ل

الثالثية بشأن  الهيئات المكونة، ساهمت منظمة العمل الدولية في االستراتيجيات التي اعتمدتها 2018و 2017 عامي في ،المكسي في 
الُمنجز من العمل الميداني  تفادةبرزت الدروس المسأوالصغيرة والمتوسطة في تجارة التجزئة.  المنشآتعلى سمة المنظمة إضفاء ال

 .الضمان االجتماعيمخططات و الضريبيةسلطات الو المنشآتأهمية التنسيق بين تسجيل  ،ومتوسطةصغيرة  منشأة 1000الذي شمل 
 مخططامة روابط بين ودفع األقساط وإق شتراكاإلدارية لالتبسيط اإلجراءات  ت مساهمات منظمة العمل الدولية، مكنالكاميرونفي 

. غير المنظم والعمال الريفيين التحاق عمال االقتصاد لتيسير المنظم والتعاونياتغير  القطاعالضمان االجتماعي ومنظمات العاملين في 
 .المنظمعامل في القطاع غير  200.000أكثر من  هذا المخطط حالياً يغطي و

المرض  إعاناتالذي وسع نطاق تغطية  ،(2015قانون الضمان االجتماعي )، ساهمت منظمة العمل الدولية في تنقيح تايلندفي 
من العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في االقتصاد غير  يينمال 3 ليشملواألمومة والوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة  اتواإلصاب

  .المنظم
 الصغيرة المنشآت في للعاملين االجتماعي التأمين ةتغطي احتمال ضعف أسباب لتحليل 2019 عام في دراسة أجريت ،فيتنام في

 تنيرو. والمتوسطة الصغيرة المنشآت إنتاجية على االجتماعي الضمان تأثير لفهم وإندونيسيا فيتنام في دراسات أجريت كما. والمتوسطة
 .التغطية نطاق توسيع بشأن فيتنام في السياسي النقاش الدراسات هذه

 

 الصحية، التغطية في العجز وسد الشاملة الصحية التغطية تحقيق األعضاء الدول من عديدال أعمال جدول ويتصدر .208
 جائحة بسبب التغطية فجوات معالجة إلى الملحة ولقد زاد اشتداد الحاجة. المنظم غير االقتصاد في سيما وال

 وضعلل القطري المستوى لىع استعراضات الدولية العمل منظمة قدمتها التي التقنية المساعدة وشملت. 19 -كوفيد
 وعلى. المكونة الهيئات وتدريب ةعيوتوال الشامل الصحي التأمين نظم وتصميم االجتماعية الصحة حمايةالراهن في 

 والبنك العالمية الصحة منظمة) الشركاء من مجموعة جهود الكاميرون في الدولية العمل منظمة تقود المثال، سبيل
 مجال في( الدولية للتنمية المتحدة الواليات ووكالة الفرنسية التنمية ووكالة الدولي للتعاون األلمانية والوكالة الدولي
 ساهم مما العملية، طوال ثالثية مشاورات إجراء المكتب يّسر التقني، الدعم من أوسع نطاق وضمن. الصحية التغطية

 ،2021 يناير /الثاني كانون من اعتباراً  الفعال هوتنفيذ الجديد لنظاما الحكومة اعتماد مثلوسي. واسعة وطنية ملكية في
 .المستدامة التنمية أهداف من 8-3و 3-1 الغايتين تحقيق نحو كبيرةم تقدّ  خطوةً 

 من خالل الوطني الصحي التأمين نظام تطوير الدولية العمل منظمة دعمت الشعبية، الديمقراطية الو جمهورية وفي .209
كما  2012 عام في المعتمد الوطني الصحي التأمين لمرسوم القانونية دخالتوالم الوعي واستثارة الجدوى دراسات
 أنشأت األخرى، الناجحة التطورات وإلى هذا الدعم إلى واستناداً . تجريبي مخطط لتنفيذ توجيهية مبادئ وضعدعمت 
ً  الدولية العمل منظمة ً  تقنياً  مرفقا  جنوب أمم رابطة دول ىإل وسياسية تقنية استشارية خدمات تقديم لغرض إقليميا
 بلدان بينفيما  والتعلم البلدان داخل الدعم المرفق هذا ويقدم. الشاملة الصحية التغطية بتحقيق الملتزمة آسيا شرق

 الديمقراطية الو جمهورية في االجتماعية الصحة حماية لبرامج المالية واالستدامة المؤسسية القدرات لبناء الجنوب
 التنفيذ وبعد. االجتماعية الصحة حماية بشأن اإلقليمية للمعارف يتيح المرفق قاعدة كما. ناموفيت وميانمار الشعبية
 .أخرى وأقاليم أفريقيا في هذه التجربة تكرار في الهدف يتمثّل آسيا، شرق جنوب أمم رابطة إقليم في الكامل

 لفيروس ةمراعيال االجتماعية الحماية لىع للحصول األولويةإلى إعطاء  الدولية العمل منظمة قدمته الذي الدعم ىأدو .210
 نقص فيروس بشأن الممارسات مدونة ذلك في بما ،الموّسعة مواردها مجموعة إلى استناداً  البشرية المناعة نقص

 نفذ المثال، سبيل على كينيا وفي VCT@WORK (2013.) ومبادرة( 2011) العمل وعالم اإليدز /البشرية المناعة
 المعني المشترك المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون للنقابات، المركزية والمنظمة كينيا يف العمل أصحاب اتحاد

ً  ،(UNAIDS) اإليدز /البشرية المناعة نقص بفيروس ً  برنامجا سبل  لتعزيز 2019وعام  2013 عام بين ابتكاريا
 الحماية نظم إلى الوصول وتيسير المنظم غير االقتصاد في البشرية المناعة نقص فيروس اختبار على الحصول

 في التسجيل بأهمية الوعي واستثارة البشرية المناعة نقص فيروس بشأن التوعية ذلك في بما الوطنية، االجتماعية
 /الموقع في التسجيل تسهيالت طاولتو. االجتماعي للضمان الوطني والصندوق الصحي للتأمين الوطني الصندوق
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ً  عامالً  توكان ،عامل 100.000 من أكثر اإلنترنت لى شبكةع  والعالج الرعاية إلى الوصول زيادة في رئيسيا
 153.البشرية المناعة نقص بفيروس إصابتهم ثبتت الذين لألشخاص

 المهاجرين العمال ليشمل توسيع نطاق التغطية

 اجرينالمه العمال بين المعاملة في المساواة ضمانعلى  الدولية العمل منظمة ركز الدعم السياسي الذي تقدمه .211
 االجتماعي الضمان تنسيق خالل منلالستفادة منها  ةالالفعّ  سبلتعزيز الو التغطية نطاق توسيع وتعزيز والمواطنين

 االجتماعية. الحماية إعاناتو حقوق نقل قابلية تيسير وتدابير

 المغرب تصديق في ساهم مما وتنفيذها، المعنية الدولية العمل منظمة اتفاقيات على التصديق تشجيع الدعم وشمل .212
 وموريتانيا على مدغشقر وتصديق 2019 عام في( 97 رقم) 1949 ،(مراجعة) المهاجرين العمال اتفاقية على
 .كذلك 2019 عام في ،(143 رقم) 1975 ،(تكميلية أحكام) المهاجرين العمال اتفاقية

 وبلدان المنشأ بلدان بين ماعياالجت للضمان األطراف متعددة /ثنائية اتفاقات الدعم من أجل وضع وقدم المكتب .213
 الثالثة الفئة العمل، خطة) االجتماعي الضمان وإعانات استحقاقات نقل قابليةو المعاملة في المساواة لضمان المقصد

 االتفاقات وضع في الدولية العمل منظمة ساهمت المثال، سبيل على مولدوفا جمهورية ففي(. 2 النشاط ،األنشطة من
 الوعي استثارة حمالت خالل من ذلك في بما وليتوانيا، والتفيا وهنغاريا ألمانيا مع نفيذهاوت عليها والتفاوض
 المكتب ساهم القطري، المستوى على العمل تقود التي اإلقليمي المستوى على االلتزامات ضمان وبهدف. والتدريب

 جماعة مجلس توجيه مسودة على األخيرة اللمسات لوضع طريق خارطة إرساء :في 2019و 2018 عامي في
 جماعة أداة) أفريقيا شرق جماعةل المشتركة السوق داخل االجتماعي الضمان إعانات تنسيق بشأن أفريقيا شرق
 ؛أفريقيا شرقلجماعة  الشريكة الدول ستعتمدها التي( عاناتاإل قلن وقابلية االجتماعي الضمان تنسيقل أفريقيا شرق

 التي ،جماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيال في االجتماعي الضمان إعانات نقل ةقابلي بشأن التوجيهية المبادئ صياغة
 لتحسين توصيات وضع وتم. 2020 مارس /آذار في االجتماعيون والشركاء والعمل االستخدام وزارات اعتمدتها
 شرق جنوب أمم رابطة مع باالشتراك آسيا شرق جنوب أمم رابطة دانلب في المهاجرين للعمال االجتماعية الحماية
 الخليج، بلدان وفي. الثنائية االجتماعي الضمان اتفاقاتبشأن  للمفاوضات اسأس بمثابة وستكون 2017 عام في آسيا

 عملية سياق في والمقصد المنشأ بلدان مع المهاجرين العمال لتشمل التغطيةنطاق  لتوسيع بديلة خيارات نوقشت
 بما يضمن صون الدولي االجتماعي الضمان معلومات تبادل مركز إلنشاء مقترحات صيغت وقد. ظبي أبو حوار
. الخدمة نهاية تعويضل الحالية ترتيباتال على المفروضة القيود تذليلو البلدان جميع في االجتماعي الضمان حقوق

 حصول المهاجرين على أهدافه ضمن 154(2018) للهجرة العالمي الميثاق أن يشمل المكتب مدخالت كفلت وبالمثل،
 االتفاقات بشأن المتحدة األمم إعداد إرشادات المكتب في يساهم كما. الثنائية العمل اتفاقات بموجب االجتماعية الحماية
 .المهاجرين للعمال االجتماعية الحمايةب فيما يتعلق العاملة اليد في مجال هجرة الثنائية

 على السلفادور فيف. وأسرهم المهاجرين عمالال ليشمل التغطية نطاق توسيع دعم المكتب يواصل ذلك، على عالوة .214
 في Régimen de Salvadoreños en el Exterior (SALVEX) برنامج تطوير في المكتب ساهم المثال، سبيل
 سلفادوري مليوني لزهاء تدريجية تغطية ضمان بهدف األجنبية البلدان في العمال ألسر تغطية وفر حيث ،2017 عام

 توصيات على بناءً و ماليزيا، وفي. السلفادور في االجتماعي الضمان معهد في إطار ،ارجالخ في ويعملون يعيشون
 يتعلق فيما االجتماعي الضمان منظمة إلى الدعم المكتب قدم والتوصيات، االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة

 يمكن قانون اعتُمد ،2019وفي عام  (.19 رقم) 1925 ،(العمل حوادث عن التعويض) المعاملة في المساواة باتفاقية
لصالح  العمل إصابات بما يشمل إعانات نطاق التغطية توسيعينص على  ،أن يكون نموذجاً تحتذي به بلدان أخرى

 .القانونية من حاملي المستندات المهاجرين العمال

. الحماية كفاية لعدم السلبية والعواقب المهاجرين للعمال االجتماعية الحماية في الصارخة الفجوات 19-كوفيد أبرزو .215
 االجتماعية من للحماية المتكاملة الوطنية االستجابة لتعزيز خطة وضع يجري المثال، سبيل على هندوراس وفي
ً  النازحين واألشخاص العائدين المهاجرين( إدراج عدم أو) إلدراج مسح عملية خالل  الحماية نظام في داخليا

 وبالتعاون األوروبية، المفوضية من الممول األفريقي للجنوب الهجرة إدارة وعمشر أنشطة من وكجزء. االجتماعية

 
 . ,VCT@WORK: Voluntary Confidential Counselling and HIV Testing for WorkersUNAIDS and ILO ,2016  انظر:  153
 .2018، الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق العالمي لألمم المتحدة من أجل   154

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_583880.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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 1000 لحوالي والغذائي النقدي الدعم الدولية العمل منظمة قدمت الحكومية، غير والمنظمات العمال نقابات مع
 155.إفريقيا وجنوب بوتسوانا في مهاجر منزلي عامل

 المتحدة األمم ومفوضية الدولية العمل منظمة حددت الصحية، لحمايةا بشأن المشترك االستشاري العمل خالل ومن .216
 تسعة في االجتماعية الصحة لحماية الوطنية النظم في الالجئين إدماجمن أجل  مسارات الالجئين لشؤونالسامية 
 ريتانيا وروانداومو وغينيا الديمقراطية وجيبوتي الكونغو جمهوريةن والكاميروفاسو و بوركينا: هي أفريقيا، في بلدان

 لحماية الوطنيةبرامج ال في الالجئين إلدماج مقترحات وضع إلى جدوىال تقييمات وأفضت. السودانوالسنغال و
 لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية /الدولية العمل منظمة عن دراصمحّدث  دليل نشرو االجتماعية الصحة
 .ينلالجئ االجتماعية الصحية الحماية بشأن الالجئين

 اإلعاقة  وي األشخا  تشمل جتماعيةا حماية ن ظم

 االجتماعية الحماية نظم جعل بهدف مشترك بيان وضع بتيسير لإلعاقة الدولي والتحالف الدولية العمل منظمة قامت .217
 مشترك مشروع وهناك 156.اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق المتحدة األمم اتفاقية مع يتمشى بما اإلعاقة لمسائل شاملة

 األشخاص لحقوق المتحدة األمم شراكة من بتمويل واليونيسف، الدولية العمل ومنظمة لإلعاقة الدولي التحالف نبي
 الممارسة، نحو الموجهة التدريب ومواد اإلرشادية المذكرات من شاملة مجموعة إعداد على يشجع اإلعاقة، ذوي

ً  ومن المزمع إدماجها بلدان سبعة في المواد هذه ويجري اختبار. القطرية التجارب إلى استناداً   تقييم أدوات في أيضا
 .الوكاالت بين المشترك االجتماعية الحماية

 والهشاشة األزمات سياق في التغطية نطاق توسيع

 والمساعدة االجتماعي الضمان يتعرض حيث اإلنسانية السياقات من متزايد عدد في الدولية العمل منظمة تعمل .218
 النزاعات عن الناتج الطلب وزيادة اإلدارية القدرات ضعف بسبب ضغوطلل الدولة مهماتنظ اللذان االجتماعية
 لالستفادة المعنية والدولية الوطنية المؤسسات مع العمل إلى الدولية العمل منظمة نهج ويهدف. األخرى والصدمات

 األهداف نحو اإلنسانية تدخالتال وتوجيه والخدمات اإلعانات لتقديم - االستعاضة عنها وليس - الحالية نظمال من
 المحلية القدرات وبناء الحقوق على القائمة والعمل االجتماعية الحماية إعانات استحداث في المتمثلة جلاأل طويلة

 على الضوء تسليط تمو. المستقبلية الصدمات على الصمود أمام االجتماعية الحماية نُظم قدرة وتعزيز والمؤسسية
 المفتوحة اإللكترونية الدورة في االجتماعية الحماية نموذج ذلك في بما ،رشادواإل التدريب أدوات مختلف في ذلك

 .205 رقم التوصية بشأن الدولية العمل لمنظمة الحاشدة

 غرب في إيبوال فيروس تفشي أعقاب فيف. المتوقعة غير الطوارئ لحاالت االستجابة في كذلك المكتب تفاعللقد و .219
 التحتية بالبنية المعني العمل فريق قيادة في واليونيسف الدولية العمل منظمة شاركت ،2014 عام في أفريقيا

 دليل بمثابة األساسية والخدمات التحتية البنية حول إيبوال فيروس من التعافي تقييم تطوير كانو. األساسية والخدمات
 المتضررة البلدان في خاصة األزمات، هذه مثل لتجنب مستدامة كوسيلة االجتماعية للحماية وطنية أرضيات لبناء
 - متكاملة استجابة الدولية العمل منظمة دعمت ،2013 عام في الفلبين في هايان إعصار أعقاب وفي. الهشاشة من

 من االجتماعية لحمايةا تغطية توفر - في حاالت الطوارئ والعمالة العيش سبل بشأن المتكامل البرنامج من كجزء
 حاالت في العمالة برنامج من للمستفيدين الفلبينية الصحي التأمين ومؤسسة البالد في جتماعياال الضمان نظام خالل

 احتياجات مع الذي تقّدمه التقني الدعم تكييف على الدولية العمل منظمة قدرة 19-كوفيد ةأزم وأظهرت 157.الطوارئ
الدعم إلى  الدولية العمل منظمة قدمت ،صالً أ قائمة اجتماعية حماية نظم لديها التي البلدان وفي. المكونة الهيئات

 مستويات زيادة أو التغطية نطاق لتوسيع والخطط السياسات تحسين /تكييف في االجتماعي الضمان مؤسسات
 الشركاء متعدد االستئماني الصندوق الدولية العمل منظمة تقود النكا سري وفي. منها االستفادة مدد أو اإلعانات

 وبالغة والصغيرة المتوسطة المنشآت في والدخل الوظائف حماية إلى يهدف الذي، 19-كوفيد جهةلموا المتحدة لألمم
 .الصغر

 
وتعاونت في  ،مة شبكة حقوق المهاجرين المعوقينومنظ مع تحالف إيزوي للعمال المنزليينفريقيا، تعاونت منظمة العمل الدولية أفي جنوب   155

 بوتسوانا مع اتحاد العمال المنزليين والمتحالفين في بوتسوانا.
 . ,Joint Statement: Towards Inclusive Social Protection SystemsILO and IDA  ر:انظ  156

 انظر:  157
ILO, A Review of Social Protection Practices Through Health Insurance and Social Security Enrolment under the Emergency 
Employment and Livelihood Recovery Project for Typhoon Haiyan of the ILO, 2015. 
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 التنمية وشركاء األخرى المتحدة األمم وكاالت مع اإلجراءات تنسيق أهمية على الضوء 19-كوفيد جائحة توسلط .220
 المستدامة للتنمية المتحدة األمم صندوق تلدعوا بنجاح الدولية العمل منظمة واستجابت. للبلدان فعال دعم لتقديم
ً  31 ضمان طريق عن المقترحات، تقديممن أجل  2020و 2019 لعامي  اتنفذه االجتماعية للحماية جديداً  مشروعا
 في الدولية العمل منظمة مساهمة وتسهيل األخرى، المتحدة األمم وكاالت مع باالشتراك الدولية العمل منظمة

 المستوى وعلى(. 8-4 اإلطار انظر) القطري المستوى على 19-كوفيد لمواجهة واالقتصادية ةاالجتماعي االستجابة
 والحماية 19-كوفيد عن الهادئ والمحيط آسيا في إقليميين تقريرينإعداد  الدولية العمل منظمة قادت اإلقليمي،
 األزمة، بداية في تقرير: والتمكين جاإلدما أجل من المتحدة األمم قضايا على القائم اإلئتالف سياق في االجتماعية

 لحاالت االستجابة بعد المطلوبة لسياساتعن ا استشرافي آخر وتقرير اإلقليم، في للطوارئ االستجابات يحدد
 .19-كوفيدب يتعلق فيما تدخالتها بشأن المتحدة لألمم القطرية الفرق إلى إرشادات ريرانهذان التق وقدم. الطوارئ

  19-كوفيد لمواجهة استجابةً  المكونة للهيئات الدولية العمل ظمةمن دعم :8-4اإلطار 

ً  ليشتي - تيمور اعتمدت ً  أمريكي دوالر 100 يوفر النقدية، للتحويالت برنامجا  أسرة 214.000 من ألكثر أشهر ثالثة لمدة شهريا
 منظمة وأدت. التنمية شركاء من تنسيقو بدعم بنجاحنُفذ و أضعاف، بعشرة أي برنامج سابق بحجمه البرنامج هذا وتجاوز. معيشية
ً  دوراً  الدولية العمل  .البرنامج تنفيذ بدء ودعم الوكاالت بين التنسيق إدارة في رياديا

 أقل يتقاضون الذين والعمال المنظم غير االقتصاد فيمن العمال  عامل 30000 يبلغ لما تضامنية منحة خصصت ،فيردي كابوفي 
 خالل من تنفيذ هذا البرنامج الدولية العمل منظمة ودعمت. واحدة مرة يدفع يورو 90 مبلغ توفير قطري عن شهرياً، يورو 200 من

 آثار لمواجهة بسرعة االستجابة من الحكومة لقد تمّكنتو. المناسب اإلدارية المعلومات نظام وانتقاء المستفيدين تحديد معايير وضع
 واحد اجتماعي سجل الستحداث المتحدة األمم وكاالت مع بالشراكة أنجز الذي ابقالس العمل إلى إلى حد كبير ذلك عزىوي ،19-كوفيد

 .االجتماعية المساعدة برامج جميع تنفيذ أساليب وتحسين

 النقدية التحويالت برامج لتنفيذ مخصصة آليات لتنفيذ الدعم تقديم تم االجتماعية، للحماية شامل نظام لديها ليس التي البلدان فيو
 المعيشية األسر تحديدمن أجل  19-كوفيد لمواجهة النقدية التحويالت برنامج تصميم الدولية العمل منظمة دعمت ،كمبوديا وفي. الطارئة

 العامة، األموال وإدارة االجتماعية بالحماية المتعلق المشروع خالل من ،ID Poor Householdsمن برنامج المستفيدة الفقيرة 

 الحماية ألرضيات المتحدة األمم مبادرةفي إطار و األوروبية، للمفوضية التابعة الدولية للشراكات العامة المديرية من الممّول
بطاقات االستفادة  تحمل كمبودية أسرة مليون نصف من ألكثر الدعم وقدم 2020 يونيه /حزيران في البرنامج إطالق تمو. االجتماعية

 . ID Poor Householdsبرنامجمن 

 عدد تحديد سيما وال الحضرية، المناطق في 19-كوفيد لمواجهة النقدي التدخل تصميم في الدولية العمل منظمة ساهمت ،م وي فيو
 المراكز في معيشية أسرة 185000 التدخل هذا من وستستفيد. التنسيق وهياكل االستهداف وآليات االنتقاء معايير وتصميم المستفيدين
 العمل منظمة بكتن الطويل، المدى على االجتماعية الحماية توفير تعزيز وبهدف ذلك، على عالوة. البالد في الرئيسية الحضرية
 الحماية برامج إدارة على وموظفيها اتالمقاطع مسؤولي قدرة تحسين على الدولي، للتعاون األلمانية الوكالة مع بالتعاون الدولية

 (.TRANSFORM) الجنوب بلدان بينفيما  األقران بين التعلم حزمة استخدامعن طريق  االجتماعية
 لتصميم العمل وسوق العمالة على الجائحة تأثير بشأن الدولية العمل منظمة أجرته الذي التحليل الحكومة استخدمت ،باكستان فيو

 األجر) نيةباكستا روبية مليار 144 هشة بمبلغ وظائف في عامل مليون 12 استفاد منه الذي ،الطارئة النقدية التحويالت برنامج وتنفيذ
 (.المنظم غير االقتصاد اليومي،

 

 االجتماعي للضمان المستدام والتمويل التكاليف تحمل عل  القدرة ضمان 4-4-2

 والفعال المستدام تنفيذها وضمان لتمويلها خيارات وإيجاد االجتماعية الحماية إعاناتنطاق  توسيع تكلفة تحديد إنّ  .221
 إجراء من البلدان تمكين وبغية. االجتماعية للحماية شاملة تغطية لتحقيق أساسية عوامل هي ،جيد بشكل والمنسق

 استراتيجيات وتحديد االكتواري والتقييم اإلنفاق لتحليل أدوات وإتاحة بتطوير الدولية العمل منظمة قامت التحليل، هذا
 في الدولية العمل منظمة متساه ذلك، إلى باإلضافة(. 2-4 الجدول) المستدامة االجتماعية الحماية لنظم التمويل
 .االجتماعية الحماية وتمويل التكاليف تقدير بشأن الوكاالت بين مشتركة أدوات وتطبيق تطوير

 لتنفيذ المطلوب المالي االلتزام تقدير ، فيالتقييم على القائم الوطني الحوار لعملية الرئيسية المراحل إحدىتتمثل و .222
 السريع التقييم بروتوكول تكلفة تقدير أداة تطوير وتم. االجتماعية الحماية اتأرضي نطاق بتوسيع المتعلقة التوصيات
 الحماية نُظم توسيع نطاقل البلدان أمام المتاحة التمويل خيارات تحديد أجل من ماليال الحيز لتحليل إطارفضالً عن 
 .202 رقم التوصية وتنفيذ االجتماعية
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  منظمة العمل الدوليةالمقدم من الدعم التقني  المحققة في أعقاب رئيسيةالنتائج الأمثلة عن  :2-4الجدول 
 لتمويل المستدام لتدخ ت الحماية االجتماعيةمن أجل ا 

 النتائج الرئيسية لدعم منظمة العمل الدولية الخدمات االستشارية التقنية لمنظمة العمل الدولية البلد

 تقدير في ذلكالحوار الوطني القائم على التقييم، بما  كمبوديا
 التكاليف.

 يزانيةإدراج أرضية الحماية االجتماعية في الم
 .2020حتى الممتدة الوطنية للفترة 

 توسيعاإلجراءات الحكومية بشأن  رشادإ التكاليف وتحليل الحيّز المالي.تقدير  مصر
نطاق الحماية االجتماعية كجزء من مبادرة 
ام الحماية االجتماعية التي تم إطالقها في ع

2017. 

الحوار الوطني القائم على التقييم، بما في ذلك  دراسة  منغوليا
 التكاليف.

أدى إثبات القدرة على تحمل تكاليف أرضية 
 .بإرسائهاتماعية إلى التزام ثالثي الحماية االج

بما في ذلك دراسة  حوار الوطني القائم على التقييم،ال تايلند
 لي.التكاليف وتحليل أولي للحيّز الما

قديم الدعم لتنفيذ توصيات تقرير الحوار ت
الوطني القائم على التقييم، بالتعاون مع الفريق 

القطري لألمم المتحدة. ومن المقرر إجراء 
جولة ثانية من الحوار الوطني القائم على 

التقييم من أجل تقييم التقدم المحرز والفجوات 
 المستمرة. 

 ظمة العمل الدولية.المصدر: تقارير متنوعة صادرة عن من
 

 الحماية عمليات استعراض أداء وإنفاق ذلك في بما الدولية، العمل لمنظمة االجتماعية الميزنة منهجية وساعدت .223
 الفئة العمل، خطة) األعضاء الدول من العديد في االجتماعية للحماية العامة المالية إدارة تحسين على االجتماعية،

 الذي ،االجتماعية الحماية استعراض أداء وإنفاق تحليل حدد فاسو، بوركينا وفي(. 1 النشاط األنشطة، من الثانية
 جتماعيةا حماية أرضية إرساء ذلك في بما االجتماعية، للحماية وطني برنامج تطوير فرص 2011 عام في أجري
 المنظمة االقتصادات يف العاملين لتشمل نطاقها وتوسيع االجتماعي الضمان تغطية لتحسين وبرنامج الشباب لصالح
 .المنظمة وغير

 عام في االجتماعية الحماية أرضية تكلفة حاسبة الدولية العمل منظمة استحدثت التكاليف، تحليل تيسير زيادة وبغية .224
 على االجتماعية الحماية أرضية حاسبة وكانت"(. 1"2 النشاط األنشطة، من الثانية الفئة العمل، خطة) 2015

 الضوء تسلطو 2017،159 عام في الدولية العمل منظمة عن صدرت سياسية وثيقة تكازار مصدر 158اإلنترنت
 من مزيد إلجراء المحاكاة نتائج استخدام ويمكن. النامية البلدان غالبية في االجتماعية الحماية أرضيات جدوى على

 .المتعمق والسياسي واالكتواري المالي التحليل

ً  المكتب أعدّ و .225  عن فضالً  ،(2-4 اإلطار) المالي الحيز لتحليل بإطار األعضاء الدول لدعم يالمال الحيز عن كتيبا
 واألحزاب البرلمانيين تستهدف التي السنوية" الميزانية موجزات" مثلت موزامبيق، وفي 160.مختلفة منشورات
 رئيسيةً  أداةً  ،2013 عام منذ اليونيسف مع باالشتراك إعدادها يجري التيو اإلعالم ووسائط المالية ووزارة السياسية
 بشأن العالمي قاشنال سياق وفي ذلك، على عالوة 161.االجتماعية للحماية المالي الحيز حول النقاش تعزيزمن أجل 
 التنمية أجل من التمويل تقرير في منتظمة مساهمات المكتب قدم المستدامة، التنمية أهدافتحقيق  نحو تقدم إحراز

 الجديدة العالمية التقديرات وستدعم. التنمية تمويل بشأن الوكاالت بين لمشتركا العمل فريقالصادر عن  المستدامة
 من أجل والدولي الوطني التضامن لزيادة العالمية الدعوة أعاله، المذكورة االجتماعية، حمايةال تمويلل جواتلفا
 .المستدامة التنمية أهداف من 8-3و 3-1 الهدفين وتحقيق االجتماعية لحمايةا

 
 .هنالالطالع على طريقة احتساب أرضيات الحماية االجتماعية، انظر   158
 انظر:  159

Isabel Ortiz et al., Universal Social Protection Floors: Costing Estimates and Affordability in 57 Lower Income Countries, ESS – 
Working Paper No. 58 (ILO, 2017), xi, para. 1. 

  انظر:  160
Isabel Ortiz et al., Fiscal Space for Social Protection and the SDGs: Options to Expand Social Investments in 187 Countries, ESS – 
Working Paper No. 48 (ILO, 2017). 

 . ,.Social Action2018Budget Brief  –Mozambique UNICEF et al : ,2018  انظر:  161

https://www.social-protection.org/gimi/gess/SPFCalculReport.action
https://www.social-protection.org/gimi/gess/SPFCalculReport.action
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_614407.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_383871.pdf
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action;jsessionid=IPLnqNEYY8a7kufsNsfkGGQjrYr4u7SDUHYXGI1G4338awCT3m8x!-1463413688?id=55394


 بناء مستقبل الحماية االجتماعية من أجل عالم عمل متمحور حول اإلنسان

 4 الفصل
79 

 

 الدعم تقديم خالل من األعضاء الدول الدولية العمل منظمة ساعدت السليمين، الماليين والتخطيط باإلدارة تعلقي وفيما .226
 العمل منظمة دعمت ،2011 عام ومنذ. االجتماعي الضمان مؤسسات أو/و الحكومات قدرة وتعزيز االكتواري

ً  52 الدولية  الجدول) التقاعدية المعاشات سيما وال ،ى االشتراكاتالقائمة عل بالبرامج يتعلق فيما بلداً  32 في مشروعا
 على البارامترية التعديالت بشأن توصيات الدولية العمل لمنظمة االكتوارية التقارير جميع وتتضمن(. 4-3

 المبادئ مع يتمشى بما السديدة، اإلدارة أو االستثمار إدارة سياسات بشأن الحاالت من كثير وفي المخططات،
 التوصيات إلى باإلضافة والتصميم التكلفة خيارات التقارير من العديد تضمنوي. المعنية المعايير في يهاعل المنصوص
 الحاالت من كثير في المشاريع هذه أفضت وقد. الخاص لحسابهم العاملين شمللي التغطية نطاق لتوسيع واإلرشادات

. جديدة مخططات اعتماد وإلى للمخططات، األجل طويلة المالية االستدامة تحسين إلى أدت تشريعية تغييرات إلى
 ،2074 رقم االشتراكات على القائم االجتماعي الضمان قانون وضع في المكتب ساهم المثال، سبيل على نيبال ففي
 استثارة الدولية العمل منظمة ودعمت. االجتماعي للضمان مخططات ثمانية حدد والذي 2017 عام في ُسنَّ  الذي
 القانون صياغة في وساهمت المستنيرة االجتماعية الحواراتالمصلحة، كما دعمت  أصحاب في صفوف وعيال

االشتراكات القائمة على  التقاعدية المعاشات ذلك مخطط في بما جديدة، مخططات لخمسة االكتواري التقييم وأجرت
ً  نظمةالم الذي ساهمت الموظفين، ادخار صندوق المنتسبين إلى الخاص القطاع في للعاملين  .لوائحه في صياغة أيضا

 بع  النتائج الرئيسية للخدمات االكتوارية لمنظمة العمل الدوليةعن أمثلة  :3-4 الجدول 
 القائمة عل  االشتراكات الضمان االجتماعي بش ن مخططات 

 نتيجة رئيسية ساهمت فيها منظمة العمل الدولية البلد والعام

  الدول العربية

إصالح نظام التقاعد األردني بما أدى إلى اعتماد قانون الضمان االجتماعي  (2014-2012األردن )
 2014لعام  1األردني الجديد رقم 

وإرساء مخطط  ،الذي يشمل القطاع الخاص ،اعتماد تشريع التأمين ضد البطالة (2014المملكة العربية السعودية )
 مساعدة البطالةجديد لتقديم 

   سيا

 خدمة العامةال للمعاشات التقاعدية لصالح موظفي إنشاء أول برنامج وطني (2016ليشتي ) -تيمور 

إلى زيادة استدامة النظام )على سبيل المثال، زيادة سن  مفضية إصالحات (2016) تايلند
 التقاعد(

  أفريقيا

لضمان االستدامة المالية  2019اعتماد إصالح المعاشات التقاعدية في عام  (2019-2018مصر )
يلة األجل لبرنامج المعاشات التقاعدية مع الحفاظ على مستوى مالئم من طو

 اإلعانات المحددة 

إرساء مخطط للضمان االجتماعي إلدارة إعانات الضمان االجتماعي القائمة  (2013ليسوتو )
 العاملين في القطاع الخاص وأسرهم ، من أجلشتراكاتالعلى ا

حب العمل إزاء إصابات العمل إلى مخطط قائم على تحويل مخطط مسؤولية صا (2018مالوي )
 التأمين

  أمريكا ال تينية

اعتماد إصالح نظام التقاعد لتحسين االستدامة المالية واالكتوارية للنظام لمدة  (2017كوستاريكا )
 مليون مساهم نشط وأسرهم 1.6سنة مما يؤثر على قرابة  25

ماليين مستفيد  8غير قائم على االشتراكات لصالح  لشاماستحداث مخطط تقاعد  (2019المكسيك )
 2019تموز/ يوليه  من

 .ILO, “Reporting on Results: Programme Implementation Reports“, n.d المصدر: 
 

 االستعاضة عنهاو االجتماعي التأمين مخططات إلغاء بل اإلعانات من كبير بشكل للحد مالية ضغوط في خضمو .227
 والشركاء للحكومات الدولية العمل منظمة دعم ساعد محددة، اشتراك بمخططات مقترن للدخل مضمون أدنى بحد

ً  مستدامة محددة معاشات مخططات على الحفاظ على البلدان االجتماعيين  الدولة التزام احترام مع واجتماعياً، ماليا
 .المكتسبة االستحقاقات مع يتمشى بما اإلعانات بمنح

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/reporting/lang--en/index.htm
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 االجتماعي للضمان السديدة اإلدارة 4-4-3

. اديةواالقتص االجتماعية أهدافه وتحقيق االجتماعية الحماية نظام استدامة لضمان بالغة بأهمية السديدة اإلدارة تتسم .228
 الماليين، والتنظيم واإلدارة النظام إليه يستند الذي القانوني واإلطار المؤسسية الترتيبات تصميم السديدة اإلدارة وتشمل

 الشكاوى وإدارة والبرامج المخططات ورصد وتنفيذ االجتماعية، الحماية بشأن والتثقيف الوعي استثارة ذلك في بما
 الدولية الجمعية مع الوثيق التعاون على المجال هذا في الدولية العمل منظمة عمل ويعتمد. ككل وسير عمل النظام

 جمعيةال عن الصادرة المعنية التوجيهية والمبادئ الدولية العمل منظمة معايير من مزيج علىو االجتماعي للضمان
 من االجتماعية الحماية دارةإ تعزيز الدولية العمل منظمة قدمته الذي الدعم أتاح وقد 162.االجتماعي للضمان الدولية
 سبيل على التنسيق، تحسين "2" وجدت؛ إن االشتراكات، ودفع االنتساب تحسين "1": يشمل متكامل نهج خالل
 تعزيز "4" اإلدارية؛ المعلومات نُظم تحسين "3" المتكاملة؛ اإلحالة نظم أو الواحدة النافذة خدمات خالل من المثال
 .لرصدا تعزيز "5" التنفيذ؛ آليات

 المستفيدين عن متكاملة بيانات بقاعدة المتكامل اإلحالة نظام تطويرالدعم ل 2011 عام منذ المكتب قدم إندونيسيا، وفي .229
 وبرامج االجتماعية البرامج إلى والوصول الفردية الحاالت وإدارة التسجيل لتيسير إدارية معلومات ونظام والبرامج
 ليشتي، - تيمور وفي. 2015 يناير /الثاني كانون في المرحلي وطنيال التنفيذ وبدأ. النظام ورصد القائمة التوظيف
 االجتماعي للضمان الوطني للمعهد واإلطار المؤسسي األعمال سير عملية الدولية الدعم لتصميم العمل منظمة قدمت
ً  المنشأ وعام  2012 عام بين موزامبيق وفي. 2016 عام في رسيأ الذي االجتماعي الضمان نظام ينفذ الذيو حديثا
 اإلدارية المعلومات نظام ونشر وتطوير وتصميم تصورمن أجل  التقنية المساعدة الدولية العمل منظمة قدمت ،2019
" االجتماعي للعمل الوطني للمعهد اإللكتروني البرنامج" هذا يجري تشغيلو. االجتماعي للعمل الوطني المعهد لبرامج
 الدولية العمل منظمة شاركت كما 2019.163 يوليه /تموز منذ والالمركزي مركزيال المستويين على طاقته بكامل
 في بما ،2019 عام في االجتماعي للعمل الوطني المعهد برامج لكافة والتقييم للرصد وشامل متكامل نظام وضع في
 أزمة خالل فعّال ونح على اإلعانات تقديم في الحاسمة أهميتها النظم هذه وأثبتت. المناسب التدريب توفير ذلك
 .19 -كوفيد

 الدولية العمل لمنظمة التقنية االستشارية الخدمات من المستفادة الدروس

 الثالثي التصميم: الخطوات ثالثي نهج حول للبلدان التقني الدعم تنظيم في الدولية العمل لمنظمة الرائد البرنامج ساعد .230
 في وترسيخها االجتماعية الحماية نظم وإصالح تطوير ية؛االجتماع للحماية الوطنية والسياسات لالستراتيجيات

 الرئيسية الجهود وكان من شأن. السديدة اإلدارة آليات تحسين ذلك في بما االجتماعية، الحماية نُظم تنفيذ القانون؛
 من الطلب عند ةالتقني المساعدة وتقّدم. البلد داخل والسياسي التقني الدعم تقديم من المشاريع أن مّكنت الموارد لحشد
 تقني مرفق خالل من والتواصل، والعمل االكتواري والتمويل واإلدارية والصحية القانونية المعلوماتنظم  أجل
 العملية المعارف لتطوير خبرتها الدولية العمل منظمة استخدمت كما .المجال في اختصاصيون موظفون فيه يعمل
 والجهات المتحدة األمم مع استراتيجية شراكات بناء وكان. تأثيرها من زيدي مما البلدان، من العديد تخدم أن يمكن التي

 .التأثير لمضاعفة بدوره مفيداً  ،والعالمي الوطني المستويين على األخرى الفاعلة

 واإلدارة والقوانين السياسات في االجتماعي الضمان في لجميعا حق إدراج في الدولية العمل منظمة خبرة وساعدت .231
 لتحقيق كهدف االجتماعية الحماية إدراج وأدى. واإلقليمية العالمية واألطر الوطنية المؤسسية الهيكلياتو السديدة
ً  الحق هذا بجعل الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات التزام تعزيزمواصلة  إلى 2030 عام برنامج ً  واقعا  ملموسا
 التعاون بمشاريع المرتبط العملي البحث خالل من ذلك في بما - األدلة من المزيد إرساء يتعين أنه بيد. للجميع
ً  هي االجتماعية الحماية أنّ  إلثبات - اإلنمائي  .كبيرة واقتصادية اجتماعية مردودية له سليم استثمار أيضا

 في المكونة هيئاتها دعم الدولية العمل منظمة تواصل أن الضروري ومن. التمويل بفجوات التغطية فجوات وترتبط .232
 خيارات وتصميم االجتماعية للحماية المالي الحيز زيادة بشأن الدولية المالية والمؤسسات المالية وزارات مع ونالتعا

 الذي ،العامة األموال وإدارة االجتماعية الحماية مشروع خالل من ، وذلكالتضامن مبدأ إلى تستند وسياسية تمويلية
 من بد وال. أخرى مشاريعإضافةً إلى  األوروبية مفوضيةلل التابعة الدولية الشراكات أجل من العامة المديرية تموله
 واستخدامها االجتماعية للحماية إضافية دولية مالية مساعدات تخصيص العمل الدولية تشجيع منظمة تواصل أن

 تطبيق إلى الدعوة الدولية العمل منظمة تواصل أن الضروري من أنه كما. المستدامة المحلية الموارد حشد لتعزيز

 
 . ,n.d”, The ISSA Guidelines“ISSA  انظر:  162

 انظر:  163
Victoria Arboleda et al., Best Practices: The Case of e-INAS in Mozambique: Development of Management Information System 
for Social Protection (ILO, 2019). 

https://ww1.issa.int/guidelines
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55649
https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55649
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 حماية نظم وضع في للبلدان المنسق والتقني المالي الدعم رشادإل االجتماعي الضمان بشأن الدولية التوجيهية المبادئ
ً  مستدامة وتكون الركب خلف اً أحد تترك وال السكان جميع تحمي وطنياً  ومملوكة محددة اجتماعية  وعادلة ماليا
 ً إلى  الدولية العمل منظمة تقدمه الذي التقني الدعم ويوفر. السديدة إلدارةوا السليم التنظيم على تعتمدكما  ،اجتماعيا

 عالمي صندوق إلى الحاجة بشأن الجارية شاتقاللن الدعم العامة األموال وإدارة االجتماعية الحماية بشأن لبلدانا
 .االجتماعية للحماية

 بعض تمارسه الذي الضغط في ،والكافي المستدام التمويل ضمانل البلدان تواجه التي الرئيسية التحديات أحديتمثل و .233
 في اقتطاعات إلى األحيان بعض في يؤدي مما العام، الدين وخفض المالي التثبيت أجل من الدولية الفاعلة الجهات
على نحو سليم مصدراً تستنير  المالي الحيز وتحليل التكلفة يكون تقدير أن ينبغي ،عليهو. االجتماعية الحماية نفقات

ً  الدولية العمل منظمة تتفاعل أن المفيد من سيكون ذلك، على عالوة. صالحيةاإلو سياسيةال ه القراراتب  مع أيضا
 المادة إطار في المشاورات سياق في الدولي النقد صندوق مع المفاوضات أثناء المثال، سبيل على - المالية وزارات
 واآلثار الكلي االقتصاد بآثار يتعلق فيما يّناتالب لتقديم البرامج، بشأن التفاوض مرحلة في أو اتفاقها مواد من الرابعة

 اإلنمائي التعاون برامج شأن ومن. االجتماعية الحماية في االستثمارات وتوسيع ضمانل واالقتصادية االجتماعية
 .الصدد هذا في المنشودة نتائجال تحقيق على المكتب تساعد أن العامة المالية وإدارة االجتماعية الحماية بشأن

 نتائج على مباشراً  تأثيراً  المصلحة أصحاب وقدرات الوطني وااللتزام الوطنية واالقتصادية السياسية السياقات وتؤثر .234
ً  أكثر بشكل المخاطر تقييمات إلى الحاجة يعكس مما الدولية، العمل منظمة تدخالت  تصميم مرحلة في انتظاما
 تصميم في العمل أصحاب ومنظمات العمال ومنظمات للحكومات عمليةال للقدرات المنتظم والتطوير المشاريع
 164.األرضيات ذلك في بما االجتماعية، الحماية نُظم وتنفيذ السياسات

ً  هو االجتماعية الحماية نُظم وتعزيز .235 ً  وتتطلبمن الزمن  عقوداً  تستغرق قد مؤسسات، بناء مسألة أيضا  طويل التزاما
 سنة 15و 10 بين عادة تتراوح التي الطويلة التخطيط آفاق أنّ  في المكتب تواجه تيال التحديات أحد ويكمن. األجل
 لمنظمة السنتين فترات في نتائج لتحقيق واإلبال  التخطيط دورة مع افقوتت ال االجتماعية الحماية استراتيجيات من

 مدى على أدلة الرائد، برنامجها اللخ من الدولية العمل منظمة طورتها التي النتائج رصد أداة قدموت. الدولية العمل
 مخططات وتنفيذ االجتماعية الحماية وسياسات استراتيجيات تحقيق في المنظمة مساهمات من أطول زمنية فترات
 .الناس حياة في تأثير المطاف نهاية في لها يكون

 القدرات تنمية 4-5

 جميع في ،المعنيين المصلحة أصحاب من وغيرها المكونة الهيئات قدرات تعزيز إلى الهادفة المبادرات تعميم يجري .236
 .المكتب تدخالت

 لبناء األجل طويلة شاملة نُهج" وضع فيما يتعلق بضرورة 2017 لعام المستوى رفيع التقييم توصية سياق وفي .237
 مةلمنظ التابع الدولي التدريب مركز استعرض ،"القطري المستوى على المكونة الهيئات الحتياجات تستجيب القدرات
 األبعاد ثالثي الدولية العمل منظمة نهج ويهدف 165.المجال هذا في الدولية العمل منظمة استراتيجية الدولية العمل
 والهيئات االجتماعي الضمان مؤسسات مهارات تنمية الحتياجات منتظمة استجابة تقديم إلى، 166القدرات لتنمية

ً  والتعلم الذاتي التعلم النهج هذا ويشمل. الناس عامة فتثقي إلى باإلضافة التنمية، وشركاء الثالثية المكونة  لوجه وجها
 .العمل أثناء والتدريب

 التعلم المكتب يسّهل ،منخفضة بتكلفة الوصول إليه وإمكانية توعية الجمهورمن  ممكن نطاق أوسع ضمان بهدفو .238
 األدوات هذه وتشمل. المنصات لفمخت على المتاحة األخرى الذاتي التعلم وأدوات المعارف تقاسم خالل من الذاتي

 أدوات مجموعة التقاعدية؛ المعاشات دليل :مثل الرئيسية، التعلم مواد توفر المكتب استحدثها أدوات مجموعة
 على الدولية العمل منظمة تعملو. الدولية العمل منظمة في االجتماعية للحماية العالمية البيانات قاعدة التصديق؛

 (.2-4 اإلطار) يةنموذجال الجيدة الممارسات أدلة لمرافقة اإلنترنت شبكة على الدراسية تالدورا من سلسلة إعداد

 يتعلق فيما اآلخرون، التنمية المتحدة وشركاء األمم وكاالت موظفو فيهم بمن شركائنا، تدريب إلى كذلك حاجة وثمة .239
 األمم مبادرة خالل من الدولية، العمل منظمة وساهمت. القطري الدعم ترشد أن ينبغي التي ومبادئه العمل بمعايير
 االجتماعية الحماية أرضيات بشأن الوعي استثارة في ،2009 عام في االجتماعية الحماية ألرضيات المتحدة
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 العمل منظمة تعاونت لذلك، ونتيجة. المتحدة األمم إصالح سياق في أهمية أكثر ذلك وأصبح .202 رقم والتوصية
 دورة وأعدت المستدامة للتنمية المتحدة األمم منظومة موظفي لكلية المعارف ركزم مع 2018 عام الدولية في
 في المستدامة تحقيق التنمية أجل من االجتماعية الحماية بشأن المتحدة األمم لموظفي اإلنترنت على شبكة تدريبية
 التابعة المستدامة التنمية أهدافب المعنية األكاديمية مع المكتب يتعاون ذلك، إلى باإلضافة. 2030 عام برنامج سياق
واسعة  تستهدف قاعدة حاشدة مفتوحة إلكترونية تنظيم دورة أجل من المتحدة األمم في المستدامة التنمية حلول لشبكة

 الحماية عن فصل ذلك يف بما المستدامة، التنمية أهداف من 8 الهدف بشأن( مشارك 4000) من الجمهور
 .االجتماعية

ً  للتعلم مختلفة دورات تنظيم تم متعمق، بشكل لمهاراتا تنمية ولزيادة .240  الدولي التدريب مركز مع بالتعاونلوجه  وجها
 بشأن ذلك في بما المتخصص، التدريب للحصول على المكونة الهيئات لطلب استجابةً  الدولية العمل لمنظمة التابع
 كما"(. 2"1 النشاط األنشطة، من الرابعة لفئةا العمل، خطة) والتمويل السديدة واإلدارة االجتماعي الضمان سياسة
 أكاديمية وتقدم. P4H االجتماعية الصحة حماية شبكة مع بالشراكة الصحة حماية بشأن تدريبية دورة تنظيم جرى

 إدارة بشأن والفرنسية اإلنكليزية باللغتين متنوعة تدريب حزمة ،أسبوعين تستمر التي السنوية االجتماعي الضمان
 من ركامش 4700 يفوق ما حضر ،2016 عام ومنذ. نطاقها وتوسيع وإصالحها وتمويلها االجتماعية ايةالحم نُظم

 190 تجاوزت الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز نظمها تدريب أنشطة والشركاء المكونة الهيئات
 ً  االجتماعية، الحماية لمحللي الجديد ومالدبل ويهدف. مشارك في أكاديمية الضمان االجتماعي 400، وشملت نشاطا
 أفواج إلى تزويد ،2019 عام في إطالقه تم الذيو الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز عن الصادر

 االجتماعية الحماية نُظم لتصميم الضرورية التحليلية الجوانب في سنة بالخبرة في التحليل الكمي كل المتخصصين من
منذ التدريب  هذا من واستفاد. الوطنية األولويات مع الموارد مواءمة السديدة إلتاحة وإدارتها لماليا اوتخطيطه

ً  412 عددهم بلغ اختصاصيون إطالقه حتى اآلن ً  47 تنظيم تم ،19-كوفيد جائحة وأثناء. مشاركا عبر العالم  نشاطا
تدريبية   ودورات اإلنترنت شبكة على بالتدري دورات ذلك في بما مشارك، 1300 من أكثر استهدفاالفتراضي 

 .تخرج شهادةتمنح 

 النشاط األنشطة، من الرابعة الفئة العمل، خطة) التحديد وجه على االجتماعيين الشركاء احتياجات تلبية إطار وفي .241
 مثل الدولية، العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز مع بالتعاون ةخاصتدريب  دورات تصميم تم ،"(1"2

 اإلنكليزية باللغتين 167وتنفيذها، االجتماعي الضمان نُظم تطوير في العمال منظمات دور بشأن السنوي التدريب
 بعنوان سنويةتدريب  دورة تُتيح ،2015 عام ومنذ. 2012 عام في استحدث الذي البرنامج باالستناد إلى واإلسبانية،

، العمل أصحاب لمنظمات التدريب توفير" االجتماعية الحماية سياسة مناقشات في العمل أصحاب مشاركة تعزيز"
 جامعة وتقوم. العمل ألصحاب الدولية والمنظمة الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز مع بالشراكة

 .العامة الموارد من حزمة إعداد يجريكما  هذه التدريب حزمة باستخدام الصين في سانيا

 وفي. أخرى إقليمية سياقات في تكرارهال انطالق نقطة المحددة اإلقليمية االحتياجات يةلتلب إعداد حزم تدريب وشّكل .242
 أفريقيا، في االجتماعية الحماية أرضيات إدارة بشأن TRANSFORM التعلم حزمة إطالق تم ،2017 مارس /آذار
. اإلنمائي المتحدة األمم امجوبرن فواليونيس الدولية العمل منظمة بين بالتشارك الوكاالت بين مشتركة مبادرة وهي
ً  تكييفها جرى وقد  168.الشامل النمو من أجل الدولي السياسات مركز خالل من مقدمة إلكترونيةتدريب  لدورة أيضا
 شبكة على نالمشاركي عدد وبلغ ،بلداً  12 في تدريبية دورة TRANSFORM 50 التعلم حزمة نظمت اآلن، حتىو

ً  المشاركين من المائة في 80 يوصي بأن اً كبير احتماالً  هناك علماً أنّ  مشاركاً، 1250 اإلنترنت  آخرين أشخاصا
ً مدرِّ  40 فيها الرئيسيين المدربين عدد يفوق شبكة اآلن TRANSFORM حزمة لدىو. الدورة هذه في بالمشاركة  با

. األطول مدىعلى ال دراتالق بناء في سيساهمون أفريقيا، في بلداً  13 من والبرتغالية اإلنكليزية اللغتين في معتمداً 
 التدريب حزمة تكييف ويجري. والبرتغالية والفرنسية واإلنكليزية العربية باللغات متاحة الدورة التدريبية وهذه

TRANSFORM آسياإقليم و أفريقيا غرب مع. 

 المستوى لىع برامج وتنفيذ وضع المكتب دعم ،ذوي مهارات وطنيين لمهنيين األعضاء الدول احتياجات تلبية غيةوب .243
 الماجستير درجات البرامج وتقدم. 2000 عام أوائل منذ QUATRAIN مبادرته خالل من مختلفة بلدان في الجامعي

ً  أكثر برامج إلى باإلضافة السديدة، وإدارتها هاتمويلو االجتماعية الحماية سياسة في  االكتواريين للخبراء تخصصا
 الدورات هذه خريجي أنّ  التجربة أظهرت وقد(. 9-4 اإلطار"( )1"1 نشاطال األنشطة، من الرابعة الفئة العمل، خطة)
 في بما) بلدانهمفي  الوطنية االجتماعي الضمان مؤسسات في الدولية العمل منظمة وقيم لمبادئ أقوياء نرومناص هم
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 من) العالمي ستوىالم وعلى( وزمبابوي وزامبيا المتحدة تنزانيا وجمهورية وتايلند وُعمان وغانا إكوادور في ذلك
 بأدوار منهم العديد واضطلع(. واليونيسف الدولي للتعاون األلمانية والوكالة HelpAge International منظمة قبيل

 إلى وباالستناد. 2013و 2012و 2011 في االجتماعية الحماية بشأن الدولي العمل مؤتمر مناقشات خالل رئيسية
 في الماجستير لدرجة أساسي منهاج إعدادب المكتب يقوم السنين، مر على بةالمكتس والخبرة الماجستير برامج نجاح

 .الوطنية الجامعات تعتمده لكي االجتماعية الحماية

  في الجزائر المدرسة العليا للضمان االجتماعي :9-4اإلطار 

المطالب اإلقليمية لبرامج الدرجات  بيةتلبهدف  المدرسة العليا للضمان االجتماعي، أنشأت الحكومة الجزائرية 2012أبريل نيسان/ في 
وأربعة برامج درجة الماجستير لمدة عامين.  التخرجتنفيذ برامج  2016-2015شهد العام الدراسي واألكاديمية في الحماية االجتماعية. 

لدولية/ جامعة لوزان. منظمة العمل الدولية/ جامعة ماستريخت ومنظمة العمل ا المشتركة بين برامجالبرامج الماجستير على وتقوم 
وتصميم برامج الماجستير وتدريب  المدرسة العليا للضمان االجتماعيخطة عمل  إعدادمنظمة العمل الدولية  الذي تقدمه دعمالشمل و

ن تعييلطلب المتزايد على الخبرة، تم ونظراً إلى ا. المدرسة العليا للضمان االجتماعيالمعلمين والطالب وتوفير الكتب لتجهيز مكتبة 
 الضمان االجتماعي الوطنية. مخططات في المدرسة العليا للضمان االجتماعيمن  اً خريج 56ن من الفوج األول المكوّ كامل 

 

 الخدمات مكونات أحد ،العمل أثناء التدريب خالل من األجل طويلة الوطنية المؤسسية القدرة تعزيز ويشكل .244
 تنزانيا جمهورية في االجتماعي للضمان الوطني الصندوق مع مبرم مشروع خالل ومن. جميعها التقنية االستشارية
 عامو 2013 عام في االجتماعي للضمان الوطني للصندوق اكتواريين تقييمين الدولية العمل منظمة أجرت المتحدة،
 تعزيز إلى ذلك وأدى. االجتماعي للضمان الوطني للصندوق واإلحصائي االكتواري الفريق مع بالتعاون ،2016
 التقييم عمليات أجل من صحتها من والتحقق البيانات جمع على االجتماعي للضمان الوطني الصندوق موظفي قدرات

ً  الصندوق موظفو ويجري. االكتوارية  2018 يونيه /حزيران 30 من اعتباراً  مخططلل االكتواري التقييم حاليا
 مكتب داخل اإلقليمية اإلكتوارية الخدمة وحدة إنشاء أتاح ذلك، غرار وعلى. الدولية العمل منظمةمن  ودعم بمساعدة
 بالمعارف المكتب هذا موظفي تزويد الدولي، العمل مكتب من بدعم ،2019 عام في ندتايل في االجتماعي الضمان

 .والخبرات

 المستفادة الدروس

 جميع في االجتماعية مايةالح نظم وتنفيذ تخطيط على القدرة في الفجوات استمرار التدريب على الطلب ارتفاع يُظهر .245
 شأن ومن. الهائل الطلب لهذا االستجابة على المكتب قدرة من الموارد على المفروضة القيود وتحد. العالم أنحاء
 والعمل الدولية العمل منظمةالتي تقدمها  التقنية للمساعدة الوطنية والملكية األثر يعزز أن المحلية الخبرة تعزيز زيادة

ً  ويجري 169،القطري التحليلي  للخبرات إقليمية محاور وإنشاء العمل أثناء التدريب خالل من معالجة ذلك حاليا
 وتنظيم االجتماعي للضمان الوطنية المدارس مع شراكات وإرساء اعتماد برنامج ووضع وطنية مؤسسات تستضيفها
 أكثر نهج إلى حاجة هناك أنّ  بيد. الدولية العمل لمنظمة التابع الدولي التدريب مركز جانب من متخصصة دورات
 ً  .الطويل المدى على هوقياساألثر  لضمان انتظاما

 تحتاج ،لذلكو. الخبراء إستبقاء في صعوبات موظفيها قدرات بناء في استثمرت التي العامة اإلدارات وتواجه .246
 .البشرية مواردها إلدارة األجل طويلة رؤية اعتماد إلى الوطنية االجتماعية الحماية مؤسسات

 منظمة تبذلها التي القدرات تنمية جهود أثر على أدلة هناك ،2017 لعام المستوى رفيع التقييم أبرزه ما نحو وعلى .247
 على القائمين والفعالية األثر وقياس األنشطة تلك رصد آليات يعزز أن مع ذلك للمكتب ينبغيلكن  الدولية، العمل
 .االجتماعية بالحماية يتعلق فيما القدرات لتعزيز المكتب راتيجيةاست منجزءاً  ،األمثل هالوج على بوصف ذلك األدلة

 على ،الدولية العمل لمنظمة التدريبية الدورات في المتحدة األمم ووكاالت التنمية شركاء موظفي إشراكيساعد و .248
 الحماية اءإز المتحدة األمم أداء توحيد نهج وتعميم األخرى الوكاالت في الدولية العمل منظمة ومبادئ قيم نشر

 .االجتماعية

 االجتماعية الحماية أجل من الشراكات وتعزيز  رساء 4-6
 الدولية العمل منظمة ودور الشاملة

 على متضافرة جهود بذل 2030 عام برنامج لتحقيق ومستدامة وكافية شاملة اجتماعية حماية نظم بناء يتطلب .249
ً  هي والشراكات. والدولي الوطني المستويين  تأثيرها ومضاعفة الدولية العمل منظمة لزيادة نفوذ عالةف وسيلة أيضا

 
 . ,A Synthesis ReviewILO ,7  انظر:  169
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 كافة على شراكات إرساء على الجهود ركزت وبالتالي،. مبادئها تعميم عن طريق والعالمي القطري المستويين على
 التقييم وأشار. 3-1 رقم المستدامة التنمية لهدف المتعددين المصلحة أصحاب شراكة مظلة تحت ووضعها المستويات

 ،المتعددين المصلحة أصحاب شراكات في الدولية العمل منظمة لفعالية عام تقدير" إلى 2017 لعام المستوى رفيع
 منظمة بدور واعترف" والوطني العالمي المستويين على الدولية العمل منظمةالتي تقدمها  توعيةال في ساهمت التي
ً  يزال ال التنسيق أنّ هو  الملحوظ أنّ  غير المانحة، الجهات تنسيق تحسين في الدولية العمل  المستوى على متفاوتا

 170.القطري

 القطري المستوى على الدولية العمل منظمة إجراءات نطاق لتوسيع أساسيةً  استراتيجيةً  االستراتيجية الشراكاتتمثل و .250
 التنمية ركاءوش العمل أصحاب ومنظمات العمال ومنظمات التنمية وبنوك المتحدة األمم مع والعالمي واإلقليمي
 الجتماعل الشركاء جميع أمامالفرصة  الرائد للبرنامج التنمية لشركاء السنوي االجتماع ويتيح. األكاديمية واألوساط

 واألولويات المحرز التقدم المعلومات عن وتبادل الدولية العمل منظمة وموظفي الوطنية المكونة الهيئات مع
 .المستقبلية

 القطرية المتحدة األمم فرقل المشترك المنسق العمل لتعزيز أمم متحدة واحدة زخم حشد في األساسية رالعناص ومن .251
 برامج إعدادب االجتماعية الحماية أرضيات بشأن المتحدة األمم مبادرة قامت االجتماعية، الحماية أرضيات بشأن

ً رئيسي مجاالً  بوصفها االجتماعية للحماية األولوية تعطي مشتركة  أرضيات بشأن المتحدة األمم مبادرة وكانت. للتدخل ا
 التحالفات إقامة في أساسية العالمية، الصحة ومنظمة الدولية العمل منظمة قيادتها في شاركت التي االجتماعية الحماية

 وفي. الدولي النقد صندوق ذلك في بما وودز، بريتون ومؤسسات األخرى المتحدة األمم وكاالت مع االستراتيجية
 الدولية العمل منظمة اتفقت ،2010 عام في الدولي النقد وصندوق الدولية العمل منظمة بين المشترك أوسلو مؤتمر

 األجل طويل إلى متوسط إطار سياق في...  االجتماعية الحماية أرضية مفهوم استكشاف" على الدولي النقد وصندوق
. وفيتنام وموزامبيق السلفادور في سيما وال 171،"التنمية أجل من المستدامة الكلي االقتصاد واستراتيجيات لسياسات

 وفي 172.محلي تمويلب وطنية اجتماعية حماية ألرضية التدريجي االستحداث التعاون هذا دعم موزامبيق، وفي
 توقعات مع االجتماعية الحماية أرضيات تكاليف التوقعات بشأنو سيناريوهاتال مواءمة من التعاون مّكن فيتنام،

ً  الجهود وتُبذل. اتفاقه مواد من الرابعة المادة إطار في المشاورات سياق في وتوصياته يالدول النقد صندوق  حاليا
 اإلنفاق في الدولي النقد صندوق مشاركة أجل من األخيرة االستراتيجية" سياق في التعاون هذا إرساء إلعادة

 والصحة االجتماعية الحماية على العام نفاقاإل المعّرف على أنه) االجتماعي اإلنفاق بأهمية تسلّم التي ،"االجتماعي
 .العمل عالمفي  الجديدة للتحديات والتصدي المستدامة التنمية أهداف وتحقيق الشامل النمو أجل من( والتعليم

ً  االجتماعية الحماية أرضيات بشأن المتحدة األمم مبادرة وتضطلع .252  االجتماعية الحماية تعميم في فعال بدور حاليا
. المتحدة لألمم المستدام اإلنمائي التعاون أطر /اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل أطر في رئيسية قضية باعتبارها
 مجموعة رئيس 2014 عام أطلقه الذي النداء وكذلك اإلنمائية المتحدة األمم لمجموعة التوجيهية المبادئ وأوعزت

 الجهود تكثف كي المتحدة لألمم القطرية الفرقإلى  173لدولية،ا العمل لمنظمة العام والمدير اإلنمائية المتحدة األمم
 األنشطة، من الخامسة الفئة العمل، خطة) 174الوطنية االجتماعية الحماية أرضيات بناء أجل من الدعم تقديم في

ً  المبادرةهذه  وأدت(. 3 النشاط  متحدةال األمم وكاالت تعاونت حيث اإلقليمي، المستوى على قوية استجابة إلى أيضا
القائمة  التحالفاتلتنوير الفرق القطرية لألمم المتحدة في إطار  الموجزاتو اإلرشادات صداروإ توعيةلمن أجل ا

 وكنتيجة 175.على القضايا بشأن الحماية االجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى
 اعتماد مخصص في أول انصب تركيز االجتماعية، الحماية أرضيات بشأن" واحدة متحدة أمم" لعمل مباشرة

 
 انظر:  170

ILO, Independent Evaluation of the ILO’s Strategy and Actions for Creating and Extending Social Protection Floors, 50 and 53. 
 .2010أيلول/ سبتمبر  13"، بيان صحفي: مؤتمر أوسلو يدعو إلى االلتزام بتعاف  يرّكز على فرص العملصندوق النقد الدولي، "  171
 انظر:  172

Nuno Cunha et al., Towards a Mozambican Social Protection Floor – Consolidating a Comprehensive Social Protection System in 
Mozambique: Analysis of Policy Alternatives and Costs, ESS – Paper No. 41 (ILO, 2013). 

 .هنايتعلق بالرسالة الصادرة عن مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، التي وقعها كل من هيلين كالرك وغاي رايدر، انظر  فيما  173
 .n.d”, I)-The Social Protection Floor Initiative (SPF“, UNDG  انظر:   174
 انظر:  175

UNDG, Issue-based Coalition on Social Protection; UNDG and ILO, UNDG Asia–Pacific; UNDG, UNDG Eastern and Southern 
Africa;   (2020) الدول العربية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/ 19 -استجابات الحماية االجتماعية لجائحة كوفيد األمم المتحدة، 
UNDG Europe and Central Asia, Issue-based Coalition on Social Protection; and UNDG Europe and Central Asia, COVID-19 
and Social Protection in Europe and Central Asia (2020). 
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 مليون 70 مقدارهو 2019 مارس /آذار في المتحدة األمم أطلقته الذي المستدامة التنمية ألهداف المشترك لصندوقا
 في الدولية العمل منظمة وتشارك. فعّالة اجتماعية حماية خالل من الركب عن أحد يتخلف أال على أمريكي، دوالر
27  ً ً  مقترحا ً  35 أصل من قطريا  الدولية العمل منظمة معايير لتعميم فرصة ذلك ويشكل. ت الموافقة عليهتم مقترحا

 اإلضافي التمويلحشد و المتحدة األمم منظومة ضمن الوكاالت أنشطة في الالئق العمل وبرنامج االجتماعي والحوار
 األمم برنامج معبالتعاون  االجتماعية الحماية بشأن حددةم ثنائية شراكات إرساء وجرى. الميداني الحضور وزيادة
 الحماية وربط المنظم غير االقتصاد ها ليشملنطاق وتوسيع االجتماعية لحمايةل السديدة دارةاإل بشأن) اإلنمائي المتحدة

( الريفيين مالالع لتشمل التغطية نطاق توسيع بشأن( )الفاو) والزراعة األغذية ومنظمة( المناخ وتغير االجتماعية
 (.العامة األموال وإدارة االجتماعية الحماية بشأن) فواليونيس

 أكثر التنسيق تحسين إلى الحاجة أصبحت االجتماعية، الحماية مجال في العاملين التنمية شركاء عدد تزايد ومع .253
 ً  عام في االجتماعية الحماية بشأن الوكاالت بين المشترك التعاون مجلس إنشاء خالل من معالجتها وتمت إلحاحا
 والبنك الدولية العمل منظمة بين مشتركة وبرئاسة(. 1 النشاط األنشطة، من الخامسة الفئة العمل، خطة) 2012
 على) معاً من أجل التوعية والعمل االجتماعية الحماية في مجال تجاهاتالا لمناقشة منتدى المجلس يوفر الدولي،
 واستحداث والمؤشرات البيانات مجموعات ومواءمة( التنمية استراتيجية وتمويل 2030 عام برنامج المثال سبيل
 تساقوا التنسيق تحسين في المنصات هذه ساهمت حين وفي. الوكاالت بين المشترك االجتماعية الحماية تقييم أدوات

 الدولية لالعم ومبادئ بمعايير االعتراف بشأن مخاوف 177الدولي للبنك حديثان منشوران أثار فقد 176،السياسات
 البيّنات على القائمة والبحوث الحوار مواصلة ضرورة على الضوء ذلك ويسلط. السياسية المشورة تناقض وبشأن

 .سواء حد على الوطنيو العالمي المستويين على االستراتيجية والشراكات

254.  ً  الدفاع على تحديداً  كثرأ بشكل تركز عالمية حركة وبناء طاولة الحوار في قطريين ممثلين إشراك ألهمية وإدراكا
 أجل من العالمية الشراكة 2016 عام في الدولي والبنك الدولية العمل منظمة أطلقت الشاملة، االجتماعية الحماية عن

 أطلقته الذي (2019) العمل أجل من النداءيحث و. المستدامة التنمية أهداف لتحقيق شاملة اجتماعية حمايةتوفير 
ً  المناسبة االجتماعية الحماية وتدابير نُظم بتنفيذ العالمي االلتزام دعم على الدوليين اءوالشرك البلدان، الشراكة  وطنيا
 خمسة خالل من ،2030 عام بحلول( المستدامة التنمية أهداف من 3-1 غايةال) األرضيات ذلك في بما للجميع،

 التمويل( 4) الوطنية؛ الملكية( 3) ة؛الشامل التغطية( 2) الحياة؛ دورة طوال الحماية توفير( 1: )هي إجراءات،
 اجتماعية حماية توفير أجل من العالمية الشراكة وعقدت. االجتماعي والحوار المشاركة( 5) والمنصف؛ المستدام
 االجتماعية للحماية الدولية العمل منظمة أسبوع خالل ألعضائها جمعية أول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شاملة
 .مستمر تزايد في النامية البلدان من األعضاء عددما فتئ و، 2019 نوفمبر /الثاني تشرين في العالمية

 بريكس وبلدان العشرين ومجموعة اإلقليمية المصارف مع االستراتيجية والشراكات التحالفات تعزيز ويجري .255
 التعاون ومنظمة دوليال النقد صندوق مع الحوار يتواصل كما األفريقي، واالتحاد آسيا شرق جنوب أمم ورابطة
 رأس على األرضيات، ذلك في بما االجتماعية، الحماية نطاق توسيع مسألة إلبقاء االقتصادي الميدان في والتنمية
 للضمان الدولية جمعيةال مع الشراكة هناك الرئيسية الشراكات بين ومن. والوطنية واإلقليمية العالمية البرامج

 الدولية العمل منظمة تقدمها التي الخدمات تعزيز بهدف 2012 عام في موقعة فاهمت مذكرة عززتها التي االجتماعي،
 األنشطة، من الخامسة الفئة العمل، خطة) أفضل تنسيق خالل من ألعضائها االجتماعي للضمان الدولية والجمعية
ً  دوليةال العمل ومنظمة االجتماعي للضمان الدولية الجمعية تدعم المثال، سبيل وعلى(. 2 النشاط  االتصال مكتب معا

هذه  بين المعلومات تبادل على ينص 178،بريكس بلدان في االجتماعي الضمان مجال في التعاون إلطار االفتراضي
 .دانلبال

 منظمة جانب إلى P4H االجتماعية الصحة حماية شبكة رئاسة في الدولية العمل منظمة شاركت ،2007 عام ومنذ .256

 ضمن االجتماعية الصحة حماية تغطية نطاق توسيع أجل من الجهود توحيد بهدف ،الدولي والبنك العالمية الصحة
 على السياسية المشورة تنسيق على الدولية العمل منظمة دأبت اإلطار، هذا وفي. المتكاملة االجتماعية الحماية نُظم

 دولي توافق إلرساء لمتحدةا األمم نطاق على المبذولة الجهود المنظمة دعمتو. اإلقليمي ودون القطري المستويين
 لعام الشاملة الصحية التغطية بشأن العالمية الشراكة في التقنية مساهماتها خالل من الشاملة الصحية التغطية بشأن

 أصحاب متعددة 2030 لعام الشاملة الصحية التغطية منصة "1": المستوى رفيعتي رئيسيتين وعمليتين 2030

 
 . ,s Strategy and Actions for Creating and Extending Social Protection Floors’Independent Evaluation of the ILOILO ,54  انظر:  176
 انظر:   177

World Bank Group, World Development Report 2019; and Truman Packard et al., Protecting All: Risk Sharing for a Diverse and 
Diversifying World of Work (2019). 

 . ,n.dBRICS Social Security Cooperation Framework, Virtual Liaison OfficeISSA ,  انظر:  178
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 المتحدة لألمم العامة الجمعية انعقاد خالل الشاملة الصحية التغطية بشأن المستوى عرفي لالجتماع اً استعداد المصلحة
 وصياغة االقتصادي والنمو والعمالة بالصحة المعنية المستوى رفيعة اللجنة "2" ؛2019 سبتمبر /أيلول 23 في

 ومنظمة الدولية العمل منظمة بين المشترك الصحة أجل من العمل برنامج إنشاء إلى باإلضافة ،خمسية عمل خطة
 توصيات تنفيذ في األعضاء الدول دعم بهدف العالمية الصحة ومنظمة االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون
 كما ،للجميع والرفاه الصحية للحياة العالمية العمل خطة إلى الدولية العمل منظمة انضمت ،2020 عام وفي. اللجنة
 .امل المحفّزة لهاالعو من العديد فيالمنظمة  تساهم

 شبكات العمل، ألصحاب الدولية والمنظمة العمال لنقابات الدولي االتحاد بالتعاون الدولية، العمل منظمة وأنشأت .257
 2015 عام في االجتماعية الحماية ألرضيات العالمية األعمال شبكة إطالق وتم. لعماللو العمل ألصحاب مخصصة

 ضمانات تقديم الشبكة عمل مجاالت وتغطي. االجتماعية الحماية نطاق توسيع في الخاص القطاع مشاركة لزيادة
ً  والدفاع للمستخدمين، االجتماعية الحماية  الحماية نظم وتطوير البحث خالل من االجتماعية الحماية عن عمليا

 ألصحاب ومنظمة ةالجنسي متعددة منشأة 50 من أكثر جمعت سنوية اجتماعات خمسة عقدت وقد. الوطنية االجتماعية
 الممارسات نع دليلين الفرنكوفونية الشبكة نشر النتائج وتشمل. والباكستانية الفرنكوفونية الشبكات أنشأتكما  ،العمل
 البلدان مختلف عبر للشركات االجتماعية الحماية أرضيات إرساء كيفية بشأن 2019 و 2018 عامي في الجيدة

  Weave Our Future Foundationلخال من الدولية العمل مةمنظ مع Auchan العالمية األعمال شبكة وشراكة

 االجتماعية الحماية نطاق توسيع بشأن الجمهور لعامة إعالمية حملة إعداد في للمساعدة 2018-2017 الفترة في
 ونح التحرك إلى العالمية األعمال شبكة تحتاج قدماً، وللمضي. المستفيدينعدد  مضاعفة على يساعد ماب كمبوديا في

ً  يضفي هيكل ً  طابعا  العمليات من األولى الخمس السنوات من التعلم إلى تحتاج كما. اوإدارته عضويتها على منظما
 .االجتماعية الحماية بشأن المستدامة التنمية أهداف تحقيق في الخاص القطاع مشاركة لزيادة جديدة استراتيجية وإعداد

 الدولي االتحاد مع بالتعاون 2017 عام في بدأت التي للعمال، دالةوالع والحرية االجتماعية الحماية شبكة وتقوم .258
 منظمات وتدعم المعارف لتبادل منصةمقام  االجتماعية، الحماية ألرضيات العالمي االئتالف وأعضاء العمال لنقابات
 واإلصالحات ماليال التثبيت تدابير ومكافحة االجتماعي الضمان في الحق تعزيز على قدراتها عن طريق تقوية العمال
ً . اإلعانات من الحد إلى تهدف التي يةلالهيك  إخبارية ونشرة مخصصة إلكترونية صفحة حدثتاستُ  الغاية، لهذه وتحقيقا
 خاصة بأهمية تتسم التي ،االجتماعية بالحماية المتعلقة واألخبار واألدوات التدريبية والمواد السياسية ثائقوال لتقاسم
 ممثلي من العشرات جمعت سنوية اجتماعات أربعة عقدت الشبكة، استحداث ومنذ 179.عمالال منظمات إلى بالنسبة
 أجل من منها والتعلم بينهم فيما واالستراتيجيات الخبرات بتقاسم المهتمين العالم أنحاء جميع من العمال نقابات

 النقابات ما تؤديحيث وتقاسمها طريةالق التجارب من المزيد توثيق وينبغي. عنها والدفاع االجتماعية بالحماية النهوض
ً  دوراً   معمشروع منظمة العمل الدولية  وفي إطار. هاإصالح أو االجتماعية الحماية سياسات رسم معالم في حاسما

 نقابات مع كثب عن الدولية العمل منظمة ستعمل الدولية، الشراكات أجل من األوروبية للمفوضية العامة المديرية
 .بلدان أربعة في العامة األموال وإدارة االجتماعية الحماية مجال في المدني مجتمعال ومنظمات العمال

 بين ما الفترة في الدولية العمل لمنظمة االجتماعية للحماية العالمي األسبوع تنظيم تم المئوية، احتفاالت إطار وفي .259
 6000 حوالي وتابعه مشارك 600 من أكثر الحدثهذا  وحضر جنيف، في 2019 نوفمبر /الثاني تشرين 28و 25

 للمناقشات مرجع بمثابة تكون أن المستوى رفيعة التقنية المناقشات استنتاجات شأن ومن. اإلنترنت عبر مشارك
 180.االجتماعية الحماية بشأن المستقبلية

 المستفادة الدروس

 واألمم الجدد الشركاء ذلك في بما التنمية، شركاء مدخالت تيسير في الدولية العمل لمنظمة الرائد البرنامج نجح .260
 نهج وتمويل وتنفيذ تصميم في ،والمجتمع المدني العمل أصحاب ومنظمات العمال ومنظمات والحكومات المتحدة
 العمل منظمة عززت كما. األرضيات ذلك في بما الوطنية، االجتماعية الحماية نظم تطوير أجل من ومنّسق متّسق
 وقيادة االجتماعية الحماية مجال في المتحدة لألمم القطرية الفرق في التأثير لىع وقدرتها الميداني حضورها الدولية
 العمل لمنظمة ال بد الموارد، حشد مواصلة ضرورة تبرز حين وفي 181.عدة حاالت في" واحدة متحدة أمم" حافظة
 االجتماعية الحماية المج في ومحليين دوليين موظفينوتدريب  لتوظيف الجهود من أيضاً المزيد تكرس أن من الدولية
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 التقني لفريقا بادالتمو قدرات بناءل العمليات المنتظمة ساهموت. المنشودة النتائجو األثر لتحقيق المشاريع ودعم
 في هذه الجهود.  ،االجتماعية الحمايةبشأن  العالمي

 واقع إلى لهوتحوّ  الجتماعيا الضمان في الحق فهم لضمان أساسية االستراتيجية التحالفات من االستفادة كانتلقد و .261
 العمل منظمة قيادة وتُحدث. والوطني واإلقليمي العالمي المستوى على المبذولة المشتركة الجهود خالل من ملموس
ً  المعنية، الشراكات في الدولية  الحماية إدراج ويمثل ،األمام إلى الحقوق على القائم البرنامج دفع فيمميزاً  فرقا

 المزيد إلى حاجة هناك تزال ال ذلك، ومع. ةالمشترك دوالجه لهذه رئيسية نتيجة 2030 عام جبرنام في االجتماعية
 كيفية بشأن إرشادات توفر التي - الدولية العمل منظمة معايير تعميم أجل من األدلة وبناء والتعاون توعيةال جهود من
 المتحدة األمم لوكاالت اإلنمائي التعاون طروأ استراتيجيات في - العمل بعالم المتعلقة اإلنسان حقوق أحكام دعم

 .الدولية المالية والمؤسسات

262.  ً ً  العالمي الصعيد على التوافق يكون ما وغالبا  أجل من الوطني المستوى على السياسية االلتزامات لبناء ضروريا
 على الوكاالت بين تينالم والتعاون الدولية العمل لمنظمة القوي الموقف أن بيد. االجتماعية الحماية نطاق توسيع

ً  يُترجم ال ،العالمي المستوى  ذلك ويشكل. الوطني المستوى على الوكاالت بين متساوية القوة فيما ديناميات إلى تلقائيا
 .االجتماعية الحماية للمساهمة في مجال الدولية العمل منظمة حضور ينعدم فيها التي البلدان في خاصة تحدياً،

 بأهمية الدولية المالية والمؤسسات المالية وزارات مع الشراكات تعزيز يتسم والعالمي، الوطني المستويين وعلى .263
 في البلدان تحققها التي النتائجمسار  إلى عكس المؤسسات هذه تفرضها التي التقشف تدابير تؤدي أال لضمان خاصة
 الشاملة االجتماعية الحماية تحقيقل المالي الحيز وتخلق ضمان أن تحدد البلدانل ذلك، خالف على بل نظمها، توسيع
 .تدريجي نحو على

 االستنتاجات 4-7

 ذلك في بما االجتماعية، الحماية نظم بناء في تقدم إلحراز المكونة لهيئاتإلى ا هام دعم تقديم من المكتب نتمكّ  .264
 الوقت وفي رعةسب المكتب استجابوعلى نحو ما تبيّن،  .أعاله المحددة الستة عمله مجاالت خالل من األرضيات،
 واالقتصادية االجتماعية لعواقبا مواجهة في لالستجابة الوطنية االجتماعية الحماية مجال في الجهود لدعم المناسب

ً  أكثر دلةأل اً افتقار هناك غير أنّ  والعالمي، الوطني المستويين على تأثير لها كان وقد .19-ألزمة كوفيد  182.اتساقا
 تغيرات إلى وكذلك مؤسسية تغيرات إلى ؤديي بما منهجية أكثررصداً  تدخالته يرتأث يرصد أن من لمكتبل وال بد
 . الناس حياة في إيجابية

 أضف إلى. ثالثي اتفاق إلى تستند ومنهجية واضحة إرشادات االجتماعي للضمان الدولية العمل منظمة معايير وتقدم .265
 التي الوحيدة الوكالة هي االجتماعية، بالحماية المكلفة المتحدة األمم وكالة بصفتها الدولية، العمل منظمة أنّ  ذلك
 وغير االشتراكات على القائمة المخططات على السواء ذلك في بما االجتماعية، الحماية نُظم وتعزيز بناء على تنكب
 نالضما فروع جميع في العمل على القدرةتمتلك و ا،بينه المتبادلة الروابطب تعنىو االشتراكات، على القائمة

أن تربط  ويمكنها االجتماعية الحماية إزاء العمل لسوق فريداً  منظوراً  توفر كما. المستهدفة الفئات ولجميع االجتماعي
 المنظمة باعتبارها الدولية، العمل منظمة فإنّ  وأخيراً، .المنظمة سمةال وإضفاء االجتماعية الحماية بين على نحو فعال

 العمليات خالل من هاتنفيذو السياسية القرارات صنع عملية تعزيز على هدةتنكب جا الوحيدة، الثالثية الدولية
 الحماية في مجال الدولية العمل منظمة لنشاط الرئيسية النسبية المزايا هي وهذه. االجتماعي والحوار التشاركية
 .األخرى الفاعلة بالجهات مقارنة االجتماعية
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 تغييرال تحقيقل سنوات تسع: يعللجم االجتماعية الحماية نظم توفير
 19-كوفيد من والتعافي 2030 عام برنامج سياق في

ً  للمضي الممكنة والسبل االستنتاجات  قدما

 الحماية على الحصول من الناس جميع لتمكين السرعة وجه على الدولية العمل منظمة من الضروري أن تعمل .266
 الواردة الرؤية تحقيق في ذلك وسيساهم .األزمة تعصف به غيرمت عمل عالم سياق في والمستدامة الشاملة االجتماعية

ً تعاف نويضم المستدامة، التنمية وأهداف المئوية إعالن في  تعتريه الذي اليوم عالم وفي. 19-كوفيد جائحة من شامالً  يا
 أكثر جتماعيةاال الحماية في ونهجها الدولية العمل منظمة والية أصبحت العميقة، والتحوالت أوجه انعدام اليقين

 .إليه نصبو الذي المستقبل نحو الطريق لتمهيد مضى وقت أي من أهمية

 ومكيفة شاملة اجتماعية حماية نُظم على الجميع حصول العمل مستقبل إزاء اإلنسان حول متمحور نهج اتباع ويستلزم .267
 ولم. المتغايرة الصدمات مواجهةل واستجابةً  الحياة دورة طوال للجميع اإلعانات من كافية مستويات توفر ومستدامة

 عالم وفي من أهداف التنمية المستدامة. 3-1 غايةال ذلك في بما ،2030 عام برنامج لتحقيق سنوات تسع سوى يبق
 مفرغة حلقة وتظل أسيرة الكافيةاالجتماعية  الحماية إلى تفتقر أو االجتماعية الحماية إلى السكان أغلبية فيه فتقرت

 في الحق لجعل جهودها الدولية العمل منظمة تكثف أن محتّمال من االجتماعي، واالستبعاد فقروال ستضعافاال من
ً  االجتماعي الضمان ً  واقعا  مع وبالتوازي. عميقة تحوالت عام بشكل المجتمعات تواجه واليوم،. للجميع ملموسا
 عبور على فيها االستثمارات وتساعد ،التغيير االجتماعية تحقيق الحماية تيّسر ،األخرى الرئيسية العامة السياسات

 اآلثار على التغلب من نهموتمكّ  والمنشآت العمال وتحمي الهيكلي، والتغيير والعمل الحياة في االنتقالية الفترات هذه
 الوطنية والنُظم السياسات تكييف الحاسم من السياق، هذا وفي. 19-كوفيد ألزمة الضارة واالقتصادية االجتماعية

 تحقيق ويتطلب. التحوالت هذه ودعم الوقائية وظيفتها وتعزيز ميدعتل الجديدة العالمية الوقائع مع االجتماعية للحماية
 مماثلة تنفيذ واستراتيجيات فعّالة سياسات إلى القوية السياسية اإلرادة تُترجم أن ،2030 عام بحلول األهداف هذه

 183.مستدامة تمويل وآليات شاملة قانونية وأطر

 يتهاالو في بثبات والمترسخ جتماعيالا الضمان نطاق من أجل توسيع األبعاد ثنائي الدولية العمل منظمة جنه إنّ  .268
 حماية أرضيات بإرساء بلدانال من العديد قوموي. للغرض ومناسب متين الثالثي، هو نهج الهيكل وفي المعيارية
 السمة من أعلى مستويات نحو انطالق كنقطة للجميع االجتماعي الضمان من أساسياً  مستوىً  تضمن اجتماعية
زادت من و الحماية مستويات عديدة على الدفاع عن رفع بلداندأبت  نفسه، الوقت وفي. والحماية واإلنتاجية المنظمة
 االجتماعي الضمان نُظم تكييففي الوقت الراهن ب تقومهي و األشخاص من ممكن عدد أكبر لتشمل نطاقها توسيع
كانت  الجهود هذه أنّ  بيد .الدولية العمل لمنظمة االجتماعي الضمان بمعايير مسترشدةً  لجديدة،ا التحديات مع لديها

 بالسياسات أسوةً  االجتماعية الحماية بشأن شاملة وطنية سياسات لتنفيذ القدرات كفاية عدم بسبب اآلن حتى مشلولة
 تدابير بفعل تفاقم وضع، وهو االجتماعية يةالحما أجل من المالي الحيز كفاية وعدم العمالة وسياسات االقتصادية

 السياسية والمشورة العمل، أصحاب ومنظمات العمال منظمات مشاركة كفاية وعدم المؤسسية والتجزئة المالي التثبيت
 إلى الحاجة 19-كوفيد جائحة قد أبرزتو. الدوليين التنمية شركاء قبل من ذلك في بما األحيان، بعض في المتناقضة

 التغطية فجوات لسد األزمة هذه في اعتُمدت التي المؤقتة التدابير أنّ  ذلك ويعني. االجتماعية للحماية ىأقو نظم
 .الحقوق على قائمة وطنية اجتماعية حماية نظم إلنشاء حجارة األساس باعتبارها تُستخدم

 :ما يليتحقيق  لن أجوعموماً، تبين الدروس المستفادة من هذا االستعراض أننا بحاجة إلى جهود متضافرة م .269

 بوصفها االجتماعية للحماية مشترك فهم إلى استناداً  يةفعالب وتنفيذها الشاملة االجتماعية الحماية سياسات صياغة 
  متجدد؛ اجتماعي لعقد ركيزة ويمثل المساواة انعدام أوجه الحد منو الفقر على للقضاء عالية عوائد ذا اً استثمار

 من  8-3والغاية  3-1 غايةالتحقيق الرامية إلى وتسريع الجهود  سياسية شاملة أولويةجعل الحماية االجتماعية ال
 هداف التنمية المستدامة األخرى؛باإلضافة إلى أ ،2030التنمية المستدامة بحلول عام أهداف 
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 ماعية؛خلق الحيز المالي الالزم للحماية االجت عن طريقالتمويل المقابلة  فجواتسد فجوات التغطية و 

 الحماية  لنُظموتعزيز االستدامة المالية  ،فهم أفضل ألهمية التضامن في سد الفجوات في التغطية والتمويل تحقيق
 االجتماعية؛

 والتحوالت الرئيسية في  والصدمات الجديدة والمتغيرة بسرعة للوقائع تستجيبالحماية االجتماعية ل نُظمكييف ت
 ؛ يعلى المستوى الوطن االقتصادات والمجتمعات

  يم دعم عالمي وقطري الشراكات لتقد قويةالوطني واإلقليمي والعالمي وت المستوىتعزيز اتساق السياسات على
 منسق ومتسق؛

  التغطية والتداخالت فجواتإلى االستخدام غير الفعال للموارد النادرة و تفضي التي ةالمؤسسي التجزئةالحد من، 
 ؛ ديدةتشجيع وتعزيز اإلدارة الس وفي الوقت نفسه

 وضمان وخارجها، الدولية العمل لمنظمة الثالثية المكونة الهيئات صفوف في الدولية العمل معايير تطبيق تعزيز 
 اإلشراف؛ هيئات لتوصيات المناسبة المتابعة

 ؛تعزيز قدراتهم المؤسسية بالترافق مع تعزيز الحوار االجتماعي وتمثيل العمال وأصحاب العمل 

 القائمة واإلنسان يعطي األولوية للحلول المستدامة طويلة األجل  متمحور حولتباع نهج تحقيق التزام راسخ با
االستجابات قصيرة المدى  حسابعلى  ،لتحديات الجديدة والمستمرةمواجهة االقيم والمبادئ لحقوق اإلنسان وعلى 

 ض العقد االجتماعي للخطر.التي قد تعرّ 
. اجتماعية وعدالة دائم بسالم يتسم مستقبل إليه، نصبو الذي المستقبل نحو اً جسر السياسية األهداف هذه بنيت أن ويمكن .270

 الريفية االقتصادات وتنشيط االقتصاد على المنظمة السمة إضفاء في السليمة االجتماعية الحماية نُظم تسهم أن ويمكن
 أوقات في اإلجمالي الطلب بيتوتث والنزاعات والجوائح الطبيعية الكوارث من والتعافي وعادل أخضر انتقال وتنفيذ

ً  المنظمة ومعايير قيم وتوفر. األزمات ً  العادلة االنتقاالت رسم معالمي مخططا ً  والمستدامة اجتماعيا  والتعافي اقتصاديا
 فاعلة، جهات متضافراً تبذله معاً عدة جهداً  تتطلب الحالية التحديات لهذه الحلول أنّ  نظراً إلىو. العامة األزمات من
ً  قوية وعالمية وإقليمية وطنية شراكات إرساءو السياسات تساقا ضمان فإنّ   الحماية نُظم وتعزيز بناء إلى سعيا

ً  أصبح المقبل لقرنمن أجل ا االجتماعية  .النجاح لتحقيق عنه غنى ال شرطا

-2020 للفترة زانيةوالمي البرنامج في المحددة لألولويات وتجلياً  والفرص والتحديات المستفادة الدروس إلى واستناداً  .271
 عام نحو المنظمة مسار توجه أن التالية الثمانية الرئيسية اإلجراءات شأن من 8،184 النتيجة إطار في 2021
2030.185 

 تبيّن كما .االجتماعية لحمايةل قوية وطنية قانونية وأطر سياسات خ ل من م ءمةوال التغطية تعزيز: 1 اإلجراء .272
 سياق في خاصة بأهمية التغطية نطاق لتوسيع األبعاد ثنائية الدولية العمل منظمة استراتيجية تتسم ،19-كوفيد أزمة

 بحلول االجتماعية الحماية في مجال المستدامة التنمية أهداف العمل وتحقيق ومستقبل والمستقبلية الحالية األزمات
تقديم مزيد  إلى جاهدةَ  الدولية ملالع منظمة وستسعى. المستدامة التنمية أهداف من 3-1 الغاية سيما وال ،2030 عام

 االقتصادية السياسات مع المنسقة االجتماعية الحماية سياسات وتنفيذ تصميم في األعضاء إلى الدول من الدعم
 الحوار إلى المستندة لإلعاقة، والشاملة لقضايا الجنسين المراعية القانونية األطر في والمرّسخة العمالة وسياسات
 الثالثية المكونة الهيئات دعم ذلك ويشمل. الدولية العمل منظمة في اإلشراف هيئات توصياتل عيةوالمرا االجتماعي

 العمال ذلك في بما بعد، التغطية من يستفيدون ال الذين العاملين التغطية لتشمل نطاق توسيع إلى الرامية جهودها في
 لتحسين المهاجرون، والعمال الخاص حسابهمل والعاملون والمتوسطة الصغيرة المنشآت في والعاملون الريفيون
ً  ذلك ويشمل. أفضلوالخدمات واالستجابة الحتياجات األطفال والرعاية طويلة األجل استجابة  اإلعانات مالءمة  أيضا

قيادة  أو للبلدان ستراتيجيةالا توصياتالو االجتماعية الحماية لحاالت واحدة متحدة أمم عمليات تقييم في المشاركة
 .المستدامة التنمية مجال في للتعاون المتحدة األمم أطر سياق في لعمليات،هذه ا

 
إصالحها من أجل توسيع نطاق زيادة قدرة الدول األعضاء على وضع استراتيجيات أو سياسات أو أطر قانونية وطنية مستدامة جديدة أو تم   184

(؛ 2-8(؛ زيادة قدرة الدول األعضاء على تحسين إدارة واستدامة نظم الحماية االجتماعية )النتيجة 1-8التغطية وتعزيز مالءمة اإلعانات )النتيجة 
لعمال وأصحاب العمل خالل الفترات زيادة قدرة الدول األعضاء على دمج الحماية االجتماعية في االستجابات السياسية الشاملة لدعم وحماية ا

 (.3-8االنتقالية في حياتهم وعملهم )النتيجة 
: توفير الحماية االجتماعية الشاملة والمستدامة للجميع ومع توصيات 8تتمشى هذه اإلجراءات مع مناقشات مجلس اإلدارة السابقة بشأن النتيجة   185
 .ات منظمة العمل الدولية إلرساء أرضيات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقهاالتقييم المستقل الستراتيجية وإجراءبشأن  2017عام 
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 والتمويل التضامن مبادئ إلى استناداً  ،والمستدام الكافي التمويل ضمان خ ل من التمويل ثغرات سد: 2 اإلجراء .273
 ضوء وفي. اإلنصافو االجتماعية للعدالة الواجب االعتبار إيالء مع واسع، نطاق على المخاطر وتجميع الجماعي
 1.2 البالغة ،المستدامة التنمية أهداف من 3-1 غايةال لتحقيق التمويلية الفجواتتقديرات و األفق في الماثلة التحديات
 حماية نُظم بناء في كافية موارد استثمار ضمان الرامي إلى عمله المكتب سيكثف سنوياً، أمريكي دوالر تريليون
 التمويل خالل من ولكن المحلية الموارد من تستمد باألساس - األرضيات ذلك في ماب ومنصفة، مستدامة اجتماعية
ً  الدولي  المالية وزارات مع التعاون في المكونة الهيئات دعم ذلك وسيشمل. إلنمائيا التعاون ذلك في بما ،أيضا

 عالمية اجتماعية حماية نظم في االستثمار أجل من منصف نحو على مالي حيز إلنشاء الدولية المالية والمؤسسات
ً  التدابير هذه تشمل أن ويمكن. 19-كوفيد أزمة من البلدان خروج سياق في سيما وال ومستدامة، شاملةو  وضع أيضا

 للحماية بتكاريةاال التمويل مصادر تحليل أو الدولية المالية والمؤسسات المتحدة األمم مع مشترك سياسي إطار
 في سيما وال االجتماعية، الحماية نُظم استدامةمن أجل  التضامن أهمية على بّينات المكتب سيعدّ  كما. االجتماعية

 .العمل مستقبل سياق

 المكونة هيئاته المكتب يدعم سوف. واستدامتها الوطنية االجتماعية الحماية لنظم السديدة اإلدارة تعزيز: 3 اإلجراء .274
 الدولية العمل منظمة ومعايير مبادئ مع يتمشى بما نظيمها،االجتماعية وت الحماية لنُظم السديدة اإلدارة تعزيز في

 دورية اكتوارية استعراضات ذلك في بما فعالة، رصد نُظم بناء دعم ذلك ويشمل. االجتماعي الحوار إلى وباالستناد
 لةالشام االجتماعية الحماية تحقيق نحو المحرز التقدم لتقصي مجدية، وإحصاءات شاملة إدارية معلومات ونُظم

 الحماية تدابير ةأهمي توضيح ذلك يشمل كما. وتنفيذها السياسات تصميم وتحسين المعنية المستدامة التنمية وأهداف
 تعاوناً  المكتب وسيقدم .االجتماعية الحماية ثقافة حفيزوت النظام في الثقة بناء وبالتالي لناس،بالنسبة إلى ا االجتماعية

 ً  خالل من ذلك في بما االجتماعية، الحماية لنظم والمالية التنظيمية السديدة دارةلإل الوطنية القدرات لتحسين تقنيا
 المثال، سبيل على المؤسسي، التنسيق عن فضالً  اإلنترنت، على شبكة اكتوارية ومنصة رقمية تكنولوجيات استخدام

 اإلدارة لتحسين الدعم بالمكت سيقدم ذلك، على عالوة. العمل ومفتشيات الضريبية والسلطات المالية وزارات مع
 المعاشات إصالح ذلك في بما االجتماعي، الضمان لمخططات واالقتصادية والمالية الضريبية واالستدامة المالية

 المثال، سبيل على) أخرى سياسات تحقيق في وتساهم العمل عالم في التطورات مع وتتكيف تتالءم بحيث التقاعدية،
 (.المنظمة السمة وإضفاء العادل واالنتقال النشط التشيخ

ً أساسي اً عنصربوصفه  الالفعّ  االجتماعي الحوار تعزيز: 4 اإلجراء .275  هاوتنفيذ االجتماعية الحماية سياسات تصميم في ا
 على الثالثية المكونة الهيئات قدرة تعزيز المكتب وسيواصل. الناشئة التحديات مع تكييفهاو هاوإصالح هاورصد

 تعزيز وينبغي. الثالثية السديدة اإلدارة وآليات االجتماعية الحماية بشأن وطنيةال تماعيةجالا حواراتال في المشاركة
 الدولية المالية والمؤسسات المالية وزارات مع المناقشات في المشاركة من لتمكينها الثالثية المكونة الهيئات قدرات
 تشمل أن وينبغي. وإصالحها االجتماعية الحماية لنُظم واالجتماعية واالقتصادية والمالية الضريبية االستدامة بشأن

ً  الوطنية الحوارات  ذلك في بما المعنيين، لألشخاص المختصة والممثلة األخرى المنظمات مع مشاورات أيضا
 الوطنية االجتماعية الحماية لنظم الثالثي االستعراض لعمليات ينبغي كما. المنظمة العمالة نطاق خارج المنظمات

 عن الصادرة التوصيات لمعالجة السياسية المشورة ترشد وأن الدولية العمل منظمة ومبادئ لمعايير تثالهاام تقيّم أن
 والتوعية القدرات بناء أنشطة إلى واستناداً . الجديدة التحديات مع تكييفهاو الدولية العمل منظمة في اإلشراف هيئات
 والعدالة والحرية االجتماعية الحماية وشبكة االجتماعية يةالحما ألرضيات العالمية األعمال شبكة خالل من الحالية
 السياسات وضع في الثالثي والتمثيل الوطني االجتماعي الحوار تعزيز سعياً إلى إضافية جهود بذل شأن من للعمال،
ً  يمضي أن اآلخرين، التنمية وشركاء المتحدة األمم بين فيما وكذلك السديدة، واإلدارة العامة  سياسات عزيزت في قدما
 .والعالمي واإلقليمي الوطني المستوى على االجتماعية الحماية

 لتتبع الوطنية الرصد قدرات تقوية ذلك يشمل. االجتماعية الحماية ن ظم بش ن المعارف قاعدة تعزيز: 5 إلجراءا .276
 المستدامة التنمية هدافأ من 1-3-1 المؤشر ذلك في بما الوطنية، االجتماعية الحماية نُظم تعزيز في المحرز التقدم

 وامتثاالً  المنسقة والمصادر والمفاهيم التعاريف استناداً إلى األخرى، المعنية المستدامة التنمية أهداف ومؤشرات
 للحماية العالمية البيانات قاعدة توفر السياق، هذا وفي. االجتماعي الضمان بشأن الدولية العمل منظمة لمعايير

 الذي الدعم أثر لقياس المكتب استحدثها التي النتائج رصد أداة إلى باإلضافة الدولية، عملال منظمة في االجتماعية
 لتحديد النتائج رصد أداة وستُعمم. المستدامة التنمية أهداف إلطار مهمة إضافية معلومات الدولية، العمل منظمة تقدمه

 عام برنامج تحقيق في الدولية العمل منظمة مساهمة على بيّنات وتقديم اإلنمائي التعاون في الجيدة الممارسات
 العمل لمنظمة الرائد الدوري التقرير إصدار طريق نع المعرفي تميّزه على الحفاظ في المكتب سيستمر كما. 2030
 في بما السياسات، نحو الموجهةالمناسبة  البحوث من ذلك وغير ،في العالم االجتماعية الحماية تقريربعنوان  الدولية
 المعاشات نُظم وأداء المستدامة االجتماعية الحماية نُظم وتنفيذ وتمويل تصميم في االجتماعي الحوار دور شأنب ذلك

 قضايا تراعي اجتماعية حماية نُظم في لالستثمار واالجتماعية االقتصادية واآلثار امتهاواستد الوطنية التقاعدية
 الحماية نُظم تكييف سبلو المستدامة التنمية أهداف قيقتح أجل من والتمويل التغطية في الفجوات وسد الجنسين
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 بين التبادل خالل من السياسية المشورة وإسداء خبرته نشر المكتب وسيواصل. المتغير العمل عالم مع االجتماعية
 اتالممارس وتوثيق الوكاالت، بين المشتركة واألدوات الجيدة الممارسات وأدلة السياسية والموجزات الجنوب بلدان
 .القطرية الموجزات سلسلة خالل من الجيدة

ً  عنصراً  باعتبارها الدولية االجتماعي الضمان معايير أثر مضاعفة: 6 اإلجراء .277  المضافة لقيمةا من عناصر أساسيا
 رقم االتفاقية على التصديق تشجيع المكتب وسيواصل. بالكامل إمكاناتها استغالل طريق عن ،الدولية العمل لمنظمة
 لبناء الفقري العمود باعتبارها وتطبيقها الدولية العمل منظمةلالمحّدثة  الضمان االجتماعي معايير من رهاوغي 102
 ،قديمة اتفاقيات المصّدقة على األعضاء الدول إلى الدعم تقديم ذلك في بما الحقوق، على قائمة اجتماعي ضمان نظم

 هيئات عن الصادرة التوصيات ومعالجة المعايير استعراض ةآلي سياق في محّدثة اتفاقيات إلى النتقالا لحفزها على
ً  المكتب وسيسعى. اإلشراف  العالمي المستوى على االجتماعي لضمانالدولية ل معاييرال أثر مضاعفة إلى أيضا
 وشركاء األخرى الوزارات مثل الثالثية، المكونة الهيئاتمن خارج  هيئات مشاركة خالل من والوطني واإلقليمي

 رقم والتوصية 102 رقم االتفاقية سيما وال االجتماعي، للضمان المحدثة الحالية المعايير أثبتت حين وفي .يةالتنم
مجهزة تجهيزاً  معاييرها مجموعة أن تكون تضمن أن الدولية العمل لمنظمة ينبغي وتأثيرها، أهميتها استمرار ،202
 .متغيرة بيئة في ساتالسيا تساقا وتعزيز الجديدة للتحديات لالستجابة جيداً 

 العمال وحماية لدعم ،العمل مستقبل سياق وفي األزمة أعقاب في االجتماعية الحماية ن ظم تكييف: 7 اإلجراء .278
 تيسير جانب إلى الجديدة الفرص اغتنام من وتمكينهم وعملهم، حياتهم في االنتقالية الفترات خالل العمل وأصحاب
 التقاعد إلى العمل ومن العمل إلى المدرسة من لعمليات االنتقال خاص هتماما وسيولى. 19-كوفيد أزمة من التعافي
 إلى والعودة التأهيل وإعادة والرعاية والوالدية العاملة اليد وهجرة العاملة اليد وحراك العمل أسواق في واالنتقال
ً  المستدامة االقتصادات إلى العادل واالنتقال العمل . المنظم االقتصاد إلى المنظم غير االقتصاد من واالنتقال بيئيا
 المجاالت مع السياسات تساقا من مزيد تحقيق في المكونة الهيئات دعم كذلك المكتب سيواصل ذلك، على عالوة

 واألجور بالمهارات المتعلقة والسياسات القطاعية والسياسات العمل وسوق العمالةسياسات  مثل األخرى، السياسية
 صيةيالتخص التدابير تحويل: يلي ما على ذلك ينطوي أن ويمكن. األخرى االجتماعية اساتوالسي ماليةال والسياسات

 الرقمية المنصات امتثال لضمان إرشادات وضع مستدامة؛ اجتماعية حماية نظم إلى االجتماعية الطارئة للحماية
 العمال حصول ضمان في آتالمنش دعم عملهم؛ أو العمال إقامة بلدان في االجتماعي للضمان الوطنية للتشريعات

 وأسرهم العمال تحمي تدابيرو سياساتوضع  ؛تي يعملون فيهاال واإلمداد التوريد سالسل االجتماعية في الحماية على
 والتدهور المناخ تغير ذلك في بما ،وغيرها العامة وصدمات الصحة والطبيعية االقتصادية الصدمات من المتضررين

 بيئياً؛ مستدامة ومجتمعات اقتصادات نحو العادل االنتقال لتسهيل االجتماعية الحماية وتدابير سياساتوضع  البيئي؛
 الحماية أحكام جادمإو األحادية التدابير وتعزيز األطراف متعددةو الثنائية االجتماعي الضمان اتفاقات وتنفيذ وضع

 .الثنائية العمل اتفاقات في االجتماعية

 استناداً  ،األطراف متعدد النظام في االجتماعية الحماية بش ن الدولية العمل لمنظمة القيادي الدور تعزيز: 8 اإلجراء .279
 تعزيز بهدف ،19-كوفيد لمواجهة المتحدة األمم واستجابة المتحدة األمم إصالح سياق في الدستورية واليتها إلى
 وفي 186.العمل مستقبل إزاء اإلنسان حول المتمحور الدولية العمل منظمة نهج اتباع على أساس السياسات تساقا

 جهودها تعزيز تواصل أن الدولية العمل لمنظمة ينبغي االجتماعية، الحماية مجال في الفاعلة الجهات تعدد ضوء
 واستراتيجيات سياسات وتنفيذ تصميم عند الثالثي، الهيكل ذلك في بما الدولية، العمل منظمة ومعايير مبادئ لترويج

 المتحدة واألمم المعنية الوزارات مع ذلك في بما والمستدام، منصفال هاتمويلو يةاالجتماع الحماية مخططاتو
 الوطني المستوى على وتعاونها شراكاتها توسيع الدولية العمل منظمة وستواصل. الدولية المالية والمؤسسات
 ذلك في بما اآلخرين، اءوالشرك الدولية المالية والمؤسسات األخرى المتحدة األمم منظمات مع والعالمي واإلقليمي

 التعاون مجلسو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة شاملة جتماعيةا مايةح توفير أجل من العالمية الشراكة خالل من
عية الشاملة استناداً إلى معايير ومبادئ ، لتعزيز الحماية االجتمااالجتماعية الحماية بشأن الوكاالت بين المشترك

 األمم مستوى على مشترك تشغيلي إطار وضع ذلك يشمل أن ويمكن. لى الحوار االجتماعيمنظمة العمل الدولية وإ
ً  عليها المتفق االجتماعي الضمان معايير في بها المعترف المبادئ على يرتكز المتحدة  نُظم تعزيزمن أجل  دوليا
 نحو التقدموتيرة  تسريع بهدف اتاألرضي ذلك في بما الحقوق، على والقائمة والمستدامة الشاملة االجتماعية الحماية
 .2030 عام بحلول المستدامة التنمية وأهداف المنظمة أهداف تحقيق

  

 
، القسم رابعاً)دال(؛ مكتب 108، الذي اعتمده المؤتمر في دورته بل العملإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقمكتب العمل الدولي،   186

 .2016، 105، مؤتمر العمل الدولي، الدورة مل الالئققرار بشأن المضي قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العالعمل الدولي، 

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_498725.pdf
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. والقطري واإلقليمي العالمي المستوى على عملها وسائل الدولية العمل منظمة ستعزز اإلجراءات، هذه تنفيذبغية و .280
 برنامج مع للجميع االجتماعية الحماية ضياتأر  رساء بش ن العالمي الرائد برنامجها وتكييف تطوير وستواصل

 الداخلي الدعم خالل من المكونة للهيئات دعمها واستجابة نوعية وتحسين الموارد حشد جهود وزيادة الجديد العمل
 المنظمة وستنفذ. االستراتيجية والشراكات وتقاسمها العملية المعارف وتطوير الطلب عند االستشارية والخدماتللبلد 
 ً  .القدرات لبناء األجل طويل شامالً  نهجا
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