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 : 7109-7102تقرير الحماية االجتماعية في العالم للفترة 

 حماية اجتماعية شاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 موجـز تنفيـذي

الحماية االجتماعية أو الضمان االجتماعي حق من 
على أنه مجموعة السياسات  مّعرفوهو  ،حقوق اإلنسان

والبرامج المصممة لتقليل ومنع الفقر واالستضعاف طوال 
دورة الحياة. وتشمل الحماية االجتماعية إعانات األطفال 
واألسر واألمومة والبطالة وإصابات العمل والمرض 
والشيخوخة واإلعاقة والورثة، إلى جانب حماية الصحة. 

كافة المجاالت السياسية هذه وتعالج ُنظم الحماية االجتماعية 
الُنظم االكتتابية )التأمين االجتماعي(  من جيمن خالل مز

واإلعانات غير االكتتابية الممولة من الضرائب، بما في ذلك 
 المساعدة االجتماعية.

وتؤدي الحماية االجتماعية دوراً رئيسياً في تحقيق 
حق  طبيقالتنمية المستدامة وتعزيز العدالة االجتماعية وت

في توفير الضمان االجتماعي للجميع.  المتمثل اإلنسان
وعليه، ُتعتبر سياسات الحماية االجتماعية عناصر حيوية 
الستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل الحد من الفقر 
واالستضعاف طوال دورة الحياة ودعم النمو الشامل 
والمستدام من خالل زيادة مداخيل األسر المعيشية والنهوض 
باإلنتاجية والتنمية البشرية وحفز الطلب المحلي وتسهيل 

 التحول الهيكلي لالقتصاد وتعزيز العمل الالئق.

وأهداف التنمية المستدامة المعتمدة في الجمعية العامة 
تعكس االلتزام المشترك للبلدان  5102لألمم المتحدة في عام 

في "استحداث نظم حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد 
لوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها" لتقليل ومنع الفقر ا

(. وهذا االلتزام بالشمولية يعيد 3-0)هدف التنمية المستدامة 
التأكيد على االتفاق العالمي بشأن مد نطاق الضمان 

توصية أرضيات الحماية  توصلت إليهالذي  ،االجتماعي
 الحكومات ومنظماتالتي اعتمدتها  ،515رقم  ،االجتماعية

جميع البلدان في عام العمال ومنظمات أصحاب العمل من 
5105. 

ويقدم هذا التقرير الرائد لمنظمة العمل الدولية لمحة 
عامة عن االتجاهات األخيرة في ُنظم الحماية االجتماعية، 
بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية. وهو يحلل الوضع 

والنساء  الراهن للحماية االجتماعية المقدمة لألطفال
ألشخاص المسنين، وفقاً لنهج يقوم لوالرجال في سن العمل و

على دورة الحياة. واستناداً إلى البيانات الجديدة، يقدم التقرير 
طائفة واسعة من البيانات العالمية واإلقليمية والقطرية بشأن 
تغطية الحماية االجتماعية واإلعانات والنفقات العامة على 

. كما يقدم تقديرات جديدة بشأن التغطية الحماية االجتماعية
الفعالة للحماية االجتماعية من أجل رصد ُنظم الحماية 
االجتماعية رصداً شامالً، بما في ذلك األرضيات، وبالتالي 

 0-3-0فيما يتعلق بالمؤشر  5102توفير خط األساس لعام 
 من أهداف التنمية المستدامة.

 المعالم البارزة:

  التقدم الملحوظ في مد نطاق الحماية على الرغم من

االجتماعية في أرجاء كثيرة من العالم، ال يشكل حق 
 بعد اإلنسان في الضمان االجتماعي حقيقة واقعة

لمائة في ا 52بالنسبة لألغلبية من سكان العالم، فنسبة 
فعلياً بإعانة واحدة على  فقط من سكان العالم مشمولة

تماعية. في حين تبقى األقل من إعانات الحماية االج
 5أي  -في المائة المتبقية من سكان العالم  22نسبة 

 (.0دون أي حماية )الشكل  - مليارات شخص

  في  52منظمة العمل الدولية أيضاً أّن  تقديراتتظهر

المائة فقط من سكان العالم مشمولون بُنظم الضمان 
ن م الكاملةطائفة الاالجتماعي الشاملة التي تتضمن 

بدءاً من إعانات األطفال واألسرة وصوالً  عانات،اإل
 غير أّن األغلبية الكبرى منهم إلى إعانات الشيخوخة.

غير محميين  - مليار شخص 2.5في المائة أو  10 -
 . فحسب أو محميين جزئياً 

  تترافق الثغرات في التغطية مع نقص ملحوظ في

ريقيا أفسيما في  ال - االستثمار في الحماية االجتماعية
 (.5وآسيا والدول العربية )الشكل 

  قلة الحماية االجتماعية تترك الناس في حالة استضعاف

االجتماعي  االستبعادأمام الفقر وانعدام المساواة و
عائقاً مهماً أمام تحقيق  شكلطوال دورة الحياة، مما ي

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 لى توفير حماية تدعو أهداف التنمية المستدامة إ

اجتماعية شاملة. وعلى وجه الخصوص، تتحمل 
البلدان مسؤولية ضمان مستوى أساسي على األقل من 

 - أرضية للحماية االجتماعية - الضمان االجتماعي
ي . وفلديها الحماية االجتماعيةللجميع، كجزء من ُنظم 

د ب حماية شاملة، الفعالً حين حققت الكثير من البلدان 
من بذل المزيد من الجهود لمد نطاق التغطية وضمان 

 إعانات كافية. 
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 هداف التنمية المستدامة: تغطية الحماية االجتماعية بفعالية، في أ 0-3-0المؤشر  :0الشكل 
 المجموعة السكانية )النسبة المئوية(تقديرات عالمية وإقليمية بحسب 

 

انة إع على األقل نسبة مجموع السكان الذين يتلقون الحماية االجتماعية:إعانة واحدة على األقل من إعانات السكان المشمولون ب مالحظة: 
 أو يساهمون على نحو نشط في نظام واحد على األقل من ُنظم الضمان االجتماعي. نقدية واحدة اكتتابية أو غير اكتتابية

ألطفال/ األسر المعيشية إلى العدد اإلجمالي لألطفال/ األسر المعيشية مع ل نقدية نسبة األطفال/ األسر المعيشية الذين يتلقون إعانات األطفال:
 أطفال. 

 فسه.ن نسبة األمهات اللواتي يتلقين إعانات نقدية لألمومة إلى النساء اللواتي ينجبن في العام األمهات ممن لديهّن أطفال حديثو الوالدة:

 األشخاص ذوي اإلعاقات البالغة. عدد لإلعاقة إلى نقدية إعانات يتلقون الذين األشخاص نسبة األشخاص ذوو اإلعاقات البالغة:

 لبطالة إلى عدد األشخاص العاطلين عن العمل.ل النقدية عاناتاإلنسبة من يستفيدون من  العاطلون عن العمل:

)بما في ذلك  القانوني التقاعد سن فوق ما األشخاص عدد تقاعد إلى ةنسبة األشخاص ما فوق سن التقاعد القانوني الذين يتلقون إعان المسنون:
 اإلعانات االكتتابية وغير االكتتابية(.

شخاص إلى العدد اإلجمالي لألنسبة األشخاص الذين يتلقون المساعدة االجتماعية  األشخاص المستضعفون المشمولون بالمساعدة االجتماعية:
ين على أنهم جميع األطفال والبالغين غير المشمولين باإلعانات االكتتابية واألشخاص ما فوق سن التقاعد الذين ال يتلقون ّعرفالمستضعفين )الم

 إعانات اكتتابية )معاشات تقاعدية((.

 .ILO, World Social Protection Database, based on the Social Security Inquiry (SSI); ILOSTAT; national sources  المصدر:
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  المتوفرة اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية باستثناء الصحة، السنة األخيرة :5 الشكل
 (اإلجمالي المحلي الناتج من المئوية النسبة)

 

 .ILO, World Social Protection Database, based on SSIالمصدر:  

 الحماية االجتماعية لألطفال

إّن التحويالت المخصصة لألطفال واألسر، نقداً أو 
حقوق األطفال من خالل الحؤول  طبيقعيناً، أمٌر حاسم لت

دون وقوعهم في براثن الفقر والوقاية من وفيات األطفال 
والمساهمة في نموهم الصحي ورفاههم وتحسين حصولهم 
على السلع والخدمات األساسية والحد من عمل األطفال. 
وبالتالي، تضمن الحماية االجتماعية أن يتمكن األطفال من 

   .مناسبتع بمستوى عيش تفعيل كامل قدراتهم والتم

 المعالم البارزة:

 32  ًفي المائة فقط من األطفال في العالم يتمتعون فعليا

بإمكانية الحصول على الحماية االجتماعية، وإن 
اعترى ذلك تباينات إقليمية كبيرة. وقرابة ثلثي األطفال 

غير مشمولين بالحماية  -مليار طفل  0.3 -في العالم 
 في أفريقيا وآسيا.ومعظمهم يعيشون 

  في المائة من الناتج المحلي  0.0في المتوسط، ُينفق

اإلجمالي على إعانات األطفال واألسر لصالح األطفال 
سنة، مما يشير  05الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و

إلى نقص كبير في االستثمار في األطفال، األمر الذي 
ل بشك ال يؤثر على رفاه األطفال ونموهم طويل األجل

التنمية االقتصادية  علىعام فحسب، بل يؤثر كذلك 
 يها.لبلدان التي يعيشون ففي اواالجتماعية المستقبلية 

  توسعت التحويالت النقدية لألطفال في البلدان منخفضة

ومتوسطة الدخل خالل العقود الماضية، وتوصل عدد 
اعية الحماية االجتمبمن البلدان إلى توفير تغطية شاملة 

طفال )مثالً، في األرجنتين والبرازيل وشيلي لأل

ومنغوليا(. غير أّن مستويات التغطية واإلعانات غالباً 
 .في العديد من البلدان ما تبقى غير كافية

  يخفض عدد من البلدان الحماية االجتماعية لألطفال في

أعقاب سياسات التدعيم المالي، مما يضّيق نطاق 
ثير على الفقراء ويترك الك إعانات األطفال ليقتصر فقط

من األطفال المستضعفين دون حماية مالئمة. ويلزم 
 ةتلبيالتدابير الرامية إلى  حفزبذل الجهود من أجل 

احتياجات األطفال واألسر على نحو كاٍف، بهدف 
 3-0توسيع نطاق التغطية واإلعانات تمشياً مع الهدف 

 من أهداف التنمية المستدامة.  

للنساء والرجال في سن  االجتماعية الحماية

 ة ـة والحمايـة واإلعاقـالعمل: إعانات األموم

 من إصابات العمل وتوفير الدعم ضد البطالة

تؤدي الحماية االجتماعية دوراً أساسياً في كفالة أمن 
حماية  الدخل للنساء والرجال في سن العمل، على شكل

ت العمل دعم ضد البطالة والحماية من إصابااألمومة و
ل المداخي تيسير وإعانات اإلعاقة. وتسهم هذا المخططات في

والطلب اإلجمالي وتعزز رأس المال البشري وتنهض 
المنتجة. كما تسّهل الحماية االجتماعية الالئقة و بالعمالة

التغيير الهيكلي داخل االقتصادات وأسواق العمل، وتساهم 
 في النمو الشامل والمستدام. 

 رزة:المعالم البا

  ال تزال تغطية الحماية االجتماعية محدودة بالنسبة إلى

األشخاص في سن العمل. وعلى الرغم من اآلثار 

 في المائة 5أقل من 

 في المائة 01إلى أقل من  5من 

 في المائة 05إلى أقل من  01من 

 في المائة وما فوق 05

 بيانات غير متاحة
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اإلنمائية اإليجابية المتأتية عن دعم النساء في سن 
 50.0اإلنجاب، ال تحصل على إعانة أمومة إال نسبة 

 الوالدة، وحديث أطفال ممن لديهنّ  األمهاتفي المائة من 
 مليون أم جديدة غير مشموالت 33يوجد  في حين
 . باإلعانة

 في المائة فقط من العمال  50.3أّن نسبة  نظراً إلى

العاطلين عن العمل مشمولون باإلعانات ضد البطالة، 
 مليون عامل عاطل عن العمل دون تغطية.  025يبقى 

  ال تتاح سبل الوصول الفعلية إلى الحماية من إصابات

 العاملة العالمية. القوى ألقلية منالعمل سوى 

  51.3تظهر البيانات الجديدة لمنظمة العمل الدولية أّن 

ت البالغة في في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقا
 إعاقة. العالم يتلقون إعانة

  في المائة فقط من  3.5أّن نسبة  اإلنفاقتظهر تقديرات

ماية لحعلى ا تنفقالناتج المحلي اإلجمالي في العالم 
االجتماعية العامة لضمان أمن الدخل لألشخاص في 
سن العمل، على الرغم من أنهم يشكلون نسبة كبيرة 

 من سكان العالم.

  تحققت تغطية األمومة على نحو شامل وفعال في

أوكرانيا وأوروغواي وأحرزت بلدان نامية أخرى من 
قبيل األرجنتين وكولومبيا ومنغوليا وجنوب أفريقيا 

اً يعتد به. باإلضافة إلى ذلك، أرست البرازيل تقدم
وشيلي ومنغوليا برامج شاملة إلعانة اإلعاقة. غير أّن 
العديد من البلدان ال تزال تعاني من الكثير من الثغرات 

 في التغطية والمالءمة.

  يقوم عدد من البلدان بتقليص الحماية المقدمة للرجال

ت التدعيم كجزء من سياسا ،والنساء في سن العمل
المالي أو التقشف، مما يحد من اإلعانات الموجهة إلى 
الفقراء ويترك الكثير من األشخاص دون حماية في 

 وقت تشتد فيه الحاجة إلى الحماية االجتماعية.

  في ضوء التحديات األخيرة التي شهدها سوق العمل

والعمالة، من قبيل استمرار البطالة والبطالة الجزئية 
لعمالة الهشة وغير المنظمة إلى جانب ارتفاع وانتشار ا

ها بما في ،فقر العاملين، فإّن ُنظم الحماية االجتماعية
هي سياسات ضرورية لضمان أمن الدخل  ،األرضيات

المناسب والعمل الالئق، السيما عندما تكون تلك 
السياسات منسقة بشكل جيد مع سياسات العمالة 

 واألجور والضرائب.  

 والرجال المسنين للنساء االجتماعية الحماية

المقدمة للنساء والرجال المسنين هي  معاشات التقاعد
من أكثر أشكال الحماية االجتماعية انتشاراً في العالم 

من أهداف التنمية  3-0وعنصر أساسي في الهدف 
 المستدامة.  

 :البارزة المعالم

  في المائة من الناس فوق سن التقاعد، على 83يتلقى 

 اعاتسصاحب ي معاش تقاعد للمسنين العالم، مستوى

نطاق المعاشات التقاعدية االكتتابية وغير االكتتابية 
على حد سواء، في العديد من البلدان متوسطة 

 ومنخفضة الدخل. 

  ،حقق عدد من البلدان تغطية شاملة لمعاشات التقاعد

متعددة ال بوليفيادولة بما فيها األرجنتين وبيالروس و
وبوتسوانا وكابو فيردي والصين وجورجيا  القوميات

وقيرغيزستان وليسوتو وجزر الملديف وموريشيوس 
ومنغوليا وناميبيا وسيشل وجنوب أفريقيا وسوازيلند 

ليشتي وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا  - وتيمور
وأوزبكستان وزانزيبار )جمهورية تنزانيا المتحدة(. 

أخرى على وشك التوصل إلى وهناك بلدان نامية 
تغطية شاملة، مثل أذربيجان وأرمينيا والبرازيل 

 وشيلي وكازاخستان وتايلند وأوروغواي.

  غير أّن مستويات اإلعانات غالباً ما تكون منخفضة

وغير كافية إلخراج المسنين من شراك الفقر. وتبقى 
مالءمة إعانات المعاشات التقاعدية تحدياً في الكثير من 

 البلدان. 

  المعاشات التقاعدية وغير ذلك من علىتستأثر النفقات 

في المائة  8.2بنسبة  ،اإلعانات المخصصة للمسنين
ن الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط، مع وجود م

 مختلف األقاليم. بينتباينات كبيرة 

 التدعيم المالي أو التقشف في العديد منتدابير  تما فتئ 

 األجل على البلدان تهدد مالءمة المعاشات التقاعدية
؛ ومن الضروري إيجاد توازن سليم بين الطويل

 السكان. االستدامة والمالءمة في سياق تشيخ

  عمليات مسار هناك اتجاه ملحوظ يتمثل في عكس

المعاشات التقاعدية: لم تقدم سياسات  ةصخخص
بلدان مثل  تعمدالنتائج المتوقعة و ةصخالخص

اريا وهنغالمتعددة القوميات بوليفيا دولة األرجنتين و
إلى الُنظم العامة  إلى العودةوكازاخستان وبولندا 
 من.القائمة على أساس التضا

 نحو تغطية صحية شاملة

 التي توفر الحصول الفعال التغطية الصحية الشاملة
ة الرعاي الرعاية الصحية األساسية، بما في ذلكه على أقلّ 

مة المستدا التنمية أهداف لتحقيق طويلة األجل، أمٌر أساسي
 منها. 3والسيما الهدف 

 :البارزة المعالم

  إلى أّن الحق في تشير تقديرات منظمة العمل الدولية

الخدمات الصحية ليس بعد واقعاً ملموساً في أرجاء 
كثيرة من العالم، السيما في المناطق الريفية حيث يفتقر 

في المائة من السكان للتغطية الصحية مقارنة  28
 في المائة في المناطق الحضرية. 55بنسبة 

  ماليين عامل في  01ال بد من توافر ما يقدر بزهاء

صحة من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة قطاع ال
وضمان األمن البشري، بما في ذلك الحماية من 

دي ويؤاألمراض المعدية للغاية من قبيل وباء إيبوال. 
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ماليين عامل ذي مهارات في قطاع  1البالغ النقص 
لعجز ا مستوياتالصحة في المناطق الريفية إلى جانب 

 لفردالكبيرة في اإلنفاق المخصص على الصحة ل
بين هذه انعدام المساواة  إلى تفاقم أوجهالواحد، 

المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وضمان 
في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة  اإلنصاف

أمٌر أساسي لتوسيع  ،وتحقيق التضامن في التمويل
 نطاق الحماية الصحية. 

  من يحتاجون أكثر األشخاص المسنون هم في الغالب

اية طويلة األجل بسبب قدرتهم المحدودة على إلى رع
ي وف. عقليرعاية أنفسهم نظراً لوضعهم الجسدي أو ال

في المائة من سكان  53أكثر من  الوقت الراهن، يعيش
في بلدان ال توفر أي حماية بالرعاية طويلة  العالم

 من ذلك تضرر النساءوت، األجل لألشخاص المسنين
 58.3تبلغ  على نحو غير متناسب. وهناك نسبة أخرى

بير مستبعدة بشكل ك ،من سكان العالم المسنين في المائة
لوائح  نطاق من الرعاية طويلة األجل بسبب ضيق

إثبات الحاجة التي تستلزم أن يكون األشخاص المسنون 
خدمات  يكونوا مؤهلين للحصول علىفقراء لكي 

في المائة فقط من  2.8يش الرعاية طويلة األجل. ويع
سكان العالم في بلدان تقدم تغطية الرعاية طويلة األجل 

 إلى جميع السكان استناداً إلى التشريعات الوطنية.

 ن أمن  نظراً لتشيخ السكان، ال بد للسياسات العامة

تتطرق إلى مسألة الرعاية طويلة األجل بشكل صحيح. 
مليون  21 اءيقّدر بزهوفي الوقت الراهن، يقوم ما 

في قطاع الصحة غير مدفوع األجر عامل "متطوع" 
 القوىعلى مستوى العالم بسد الثغرة الموجودة في 

توفير الرعاية طويلة األجل  في مجالالعاملة 
ويضطلعون بالقسم األكبر من هذا العمل؛ والعديد منهم 
هم من النساء اللواتي يقدمن رعاية غير رسمية إلى 

 أفراد األسرة.   

  يمكن أن تولّد خدمات الرعاية ماليين الوظائف لسد

 ،رعايةالنقص الموجود في العمال المهرة في قطاع ال
مليون شخص على مستوى  03.8الذي يقَدر بزهاء 

بذل الجهود لتحسين ظروف عمل  وال بد منالعالم. 
الكثير من العاملين في قطاعي الصحة والرعاية، بما 

ويض المناسب، من أجل في ذلك حقوق العمل والتع
تحويل العمل غير مدفوع األجر إلى وظائف الئقة 

 واإلسهام في العمالة الكاملة والنمو الشامل.  

 رصد التقدم المحرز في الحماية االجتماعية: 

 االتجاهات اإلقليمية 

تختلف االتجاهات الملحوظة في تغطية الحماية 
المستدامة( من أهداف التنمية  0-3-0االجتماعية )المؤشر 

اختالفاً كبيراً في كافة األقاليم وفيما بين البلدان داخل اإلقليم 
 نفسه.

  في أفريقيا، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في

 01.3توسيع تغطية الحماية االجتماعية، ال يتلقى إال 
في المائة من السكان إعانة نقدية واحدة على األقل 

ين مهم فيما بين البلدان. للحماية االجتماعية، مع تبا
وبفضل بذل المزيد من الجهود في سبيل توسيع نطاق 

في المائة من سكان أفريقيا  52.8 بات حماية المسنين،
لدان ب حققتمعاشاً تقاعدياً. وقد  اآلن المسنين يتلقون

مثل بوتسوانا وكابو فيردي وليسوتو وموريشيوس 
تشمل  تغطية تقاعد، او باتت على وشك تحقيق، وناميبيا

الجميع. غير أنه ال يزال هناك ثغرات كبيرة في 
فال طاأل ذوات األمهاتوالتغطية فيما يتعلق باألطفال 

مولودين حديثاً والعمال العاطلين عن العمل ال
واألشخاص ذوي اإلعاقة، إلى جانب السكان 
المستضعفين. وبالتالي، فإّن إرساء أرضيات للحماية 

 ة ملحة في أفريقيا.  االجتماعية أولوي

  ،في المائة من السكان مشمولون  81.8في األمريكتين

اية لحما من إعانات فعلياً بإعانة نقدية واحدة على األقل
إلى توسيع  في المقام األولاالجتماعية، ويعود ذلك 

نطاق ُنظم الحماية االجتماعية خالل العقود األخيرة. 
وأكثر من ثلثي األطفال والنساء الحوامل وأمهات 

المسنين، مشمولون  فضالً عن األطفال حديثي الوالدة
باإلعانات النقدية للحماية االجتماعية، على الرغم من 
وجود ثغرات أكبر حجماً في مجال إعانات اإلعاقة 

 إلى في سعيهابعض البلدان  تحنجلة. وقد والبطا
ين لألطفال )األرجنت أو شبه شاملة تغطية شاملة تحقيق

والبرازيل وشيلي( واألمهات ممن لديهّن أطفال حديثو 
الوالدة )كندا وأوروغواي( واألشخاص المعوقين 
)البرازيل وشيلي وأوروغواي والواليات المتحدة( 

لمتعددة ابوليفيا لة دوواألشخاص المسنين )األرجنتين و
وكندا وترينيداد وتوباغو والواليات المتحدة(. القوميات 

أن تكثف جهودها لسد  من غير أنه ال بد لبلدان اإلقليم
أرضيات الحماية  وتقويةالثغرات في التغطية 

 االجتماعية وتعزيز مالءمة اإلعانات.

  ،ال إاالفتقار إلى البيانات ال يسمح في الدول العربية

بإجراء تقييم جزئي للتغطية الفعالة للحماية االجتماعية. 
تغطية معاشات تقاعد المسنين محدودة وتقدر بنسبة و

بب بس تستمر كذلكفي المائة، ومن المتوقع أن  51.5
من دافعي  في المائة( 35.2) المنخفضة لنسبةا

العاملة.  القوىفي مجموع  االشتراكات النشطين
 عتماداتشمل  المنطقةمحققة في واإلنجازات اإليجابية ال

برنامج للتأمين االجتماعي لصالح العاملين في القطاع 
رامج ب إنشاءالخاص في األرض الفلسطينية المحتلة و

للتأمين ضد البطالة في البحرين والكويت والمملكة 
العربية السعودية وتحسين تغطية حماية األمومة في 

ة يات الحماياألردن والعراق. ويبقى توسيع نطاق أرض
االجتماعية لتشمل المجموعات المستضعفة أمراً 

، السيما في ضوء االحتياجات لمنطقةأساسياً في ا
االجتماعية الكبيرة وتزايد العمالة غير المنظمة في 

 بعض البلدان. 

  ، في المائة فقط  33.2في إقليم آسيا والمحيط الهاد

واحدة على من السكان مشمولون فعلياً بإعانة نقدية 
حماية االجتماعية، على الرغم من ال من إعانات األقل

إحراز تقدم يعتد به في مجال تعزيز ُنظم الحماية 
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االجتماعية وإرساء أرضيات الحماية االجتماعية. وال 
تزال هناك ثغرات كبيرة في التغطية في مجاالت 
إعانات األطفال واألسر وإعانات حماية األمومة 

طالة واإلعاقة. غير أنه تجدر اإلشارة والحماية من الب
إلى أّن بعض البلدان حققت تغطية شاملة لألطفال 
)أستراليا ومنغوليا(؛ ووسعت بلدان أخرى نطاق 
تغطية حماية األمومة )بنغالديش والهند ومنغوليا(؛ 

ُنظم المعاشات التقاعدية غير غيرها بلدان  واعتمدت
لصين مسنين )ااالكتتابية لتحقيق التغطية الشاملة لل

ءمة (؛ غير أّن مالليشتي -وتيمور  ومنغوليا ونيوزيلندا
 اإلعانات تبقى الشغل الشاغل.

  في أوروبا وآسيا الوسطى، نظراً لشمولية ونضج ُنظم

 الحماية االجتماعية نسبياً، بما في ذلك األرضيات،
في المائة من سكان اإلقليم على إعانة  35.0 يحصل

الحماية االجتماعية.  إعانات قل مننقدية واحدة على األ
في  31وتصل تقديرات التغطية اإلقليمية إلى أكثر من 

إعانات األطفال واألسر واإلعانات  حيث المائة من
النقدية لألمومة وإعانات العجز والمعاشات التقاعدية 

بلدان إلى تغطية شاملة. غير  عدةللمسنين، مع توصل 
ات في التغطية في أن هناك مخاوف من استمرار الثغر

األمومة والحماية من البطالة، وفيما  حماية مجاالت
يتعلق أيضاً بمالءمة معاشات التقاعد وغير ذلك من 
إعانات الحماية االجتماعية في ضوء التغير 

 جل. قصيرة األالتقشفية الديمغرافي والضغوط المالية 

  والمنظور على مستوى العالم االتجاهات

أن تحقق، بحلول عام  على العالماتفقت حكومات 
، تقدماً يعتد به نحو تنفيذ ُنظم للحماية االجتماعية 5131

مناسبة ومتفق عليها وطنياً لصالح الجميع، بما في ذلك 
األرضيات، كجزء من البرنامج المعني بأهداف التنمية 

 المستدامة.   

 قرابة نصف سكان العالم مشمولون بإعانة  نظراً إلى أن

لحماية االجتماعية في ا من إعانات على األقل واحدة
من أهداف  3-0)خط األساس للمؤشر  5102عام 

التنمية المستدامة(، قطعت بلدان عديدة شوطاً كبيراً في 
تعزيز ُنظم الحماية االجتماعية لديها، بما في ذلك 

 على األقل مستوىً  لتكفلأرضيات الحماية االجتماعية 
ماعي للجميع. غير أنه ال بد لضمان االجتمن اأساسياً 

من بذل المزيد من الجهود لضمان أن يصبح الحق في 
 الضمان االجتماعي واقعاً ملموساً للجميع. 

  علىلإلنفاق العام  اإلجماليال بد من زيادة المستوى 

تغطية من أجل توسيع نطاق الحماية االجتماعية 
األفريقية سيما في البلدان  الحماية االجتماعية، ال

واآلسيوية والدول العربية التي تشهد نقصاً ملحوظاً في 
 االستثمار في الحماية االجتماعية.

 بد  التغطية هدفاً أساسياً، ال نطاق في حين يشكل توسيع

 أنّ  نظراً إلىمن إيالء االعتبار لمالءمة اإلعانات 
إعانات الحماية االجتماعية غالباً ما تكون  مستويات
ة إلخراج الناس من شراك الفقر وانعدام غير كافي
 األمن.

  إّن توسيع تغطية الحماية االجتماعية لتشمل أولئك

إلى  لهمانتقاالعاملين في االقتصاد غير المنظم وتسهيل 
 العمل الالئقب أمر أساسي للنهوض ،االقتصاد المنظم

ومكافحة الفقر. ويمكن أن يتحقق توسيع التغطية بطرق 
 جيمزة، تتمثل الطريقة األكثر شيوعاً منها في دعدمت
 الُنظم االكتتابية وغير االكتتابية. من

 كييف ت أيضاً  يتطلب بناء ُنظم شاملة للحماية االجتماعية

ُنظم الحماية االجتماعية مع التغير الديمغرافي وتطور 
عالم العمل والهجرة والسياقات الهشة والتحديات 

 البيئية.

 التدعيم المالي قصيرة  وأت التقشف تقّوض إصالحا

األجل الجهود اإلنمائية المبذولة على األجل الطويل. 
وغالباً ما يكون لإلصالحات هدف مالي يتمثل في 
تحقيق وفورات في التكاليف وتجاهل اآلثار االجتماعية 
السلبية فيما يتعلق بالتغطية ومالءمة اإلعانات، مما 

أهداف التنمية يهدد التقدم المحرز نحو تحقيق 
المستدامة. وال بد من بذل المزيد من الجهود لمنع 

التقدم الكبير  زعزعةم المالي من يدعتسياسات ال
 المحرز. 

 حتى في أكثر البلدان فقراً. وهناك  موجود الحيز المالي

ن الموارد م الكفيلة بتوليدطائفة واسعة من الخيارات 
ص من أن أجل توفير الحماية االجتماعية. وال منا

تصبح البلدان استباقية في استكشاف كافة بدائل التمويل 
الممكنة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتنمية 
الوطنية من خالل الوظائف الالئقة والحماية 

 االجتماعية.

  تلقى الحماية االجتماعية الشاملة الدعم من خالل

 ةالجهود المشتركة التي تبذلها وكاالت األمم المتحد
"بالعمل كفريق واحد" بفضل الجهود المشتركة 
والمتضافرة مع المؤسسات الدولية واإلقليمية 
واإلقليمية الفرعية والوطنية المعنية ومع الشركاء 
االجتماعيين، بما في ذلك من خالل الشراكة العالمية 

 من أجل الحماية االجتماعية الشاملة.
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