
 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  أعضاء مجلس اإلدارة. لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 GB.328/POL/1 الوثيقة:  2016 تشرين الثاني/ نوفمبر10   -تشرين األول/ أكتوبر 27، جنيف، 328 الدورة

 قسم وضع السياسات
 POL جزء العمالة والحماية االجتماعية 

 
 6102 تشرين األول/ أكتوبر 4التاريخ: 
 إنكليزي األصل:

 

 

 األعمال جدول من األول البند

  ة: إرساء أرضيات الحماية االجتماعي3النتيجة 
 (بما في ذلك البرنامج الرائد)وتوسيع نطاقها 

 
 غرض الوثيقة 

بشأن "إرساء أرضيات الحماية  3هذه الوثيقة استراتيجية المكتب من أجل تنفيذ النتيجة  فسرت
االجتماعية وتوسيع نطاقها". وهي تقدم نظرة عامة عن أهم مجاالت التركيز، وتبين التقدم المحرز في 

 التنفيذ حتى اليوم وتصف بإيجاز البرنامج الرائد. 

اد بشأن االستراتيجية وتنفيذها )انظر مشروع القرار في ومجلس اإلدارة مدعو إلى أن يقدم اإلرش
 (. 33الفقرة 

 

 .جميع األهداف :الهدف االستراتيجي المعني

وبرنامجه الرائد، بما في  3المكتب المتعلقة بالنتيجة من شأن إرشاد مجلس اإلدارة أن يوجه تنفيذ استراتيجية  االنعكاسات السياسية:
 ذلك الدعم الذي سيقدمه المكتب إلى هيئاته المكونة. 

 وجد.تال  االنعكاسات القانونية:

 الموارد من خارج الميزانية عن طريق البرنامج الرائد.  حشد االنعكاسات المالية:

 . 6102-6102كما يرد تعريفها في البرنامج والميزانية للفترة  3تنفيذ النتيجة  إجراء المتابعة المطلوب:

 الحماية االجتماعية.  إدارة الوحدة مصدر الوثيقة:

 6106؛ توصية أرضيات الحماية االجتماعية، GB.323/POL/2(Rev.)؛ الوثيقة GB.316/INS/5/1(&Corr.)الوثيقة  الوثائق ذات الصلة:
(؛ برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية للفترة 016)رقم  0536(، المعايير الدنيااالجتماعي ) ضمانة ال(؛ اتفاقي616)رقم 

6102-6102. 
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 ةـمقدم

اعية وتوسيع نطاقها" واإلرشاد إلى مجال األهمية البالغة بشأن "أرساء أرضيات الحماية االجتم 3تستند النتيجة  .1

. وقد أيد مجلس اإلدارة العمل الذي اضطلع به المكتب وأعرب 5102الذي قدمه مجلس اإلدارة في آذار/ مارس 

ي سياق ف ع بهطل  ض  اعن تقديره للنشاط بشأن الحماية االجتماعية بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية، الذي 

ق بما يتمشى مع األولويات الوطنية. وقد جرى التركيز على الحاجة إلى إرساء البرامج القطرية للعمل الالئ

ظم ضمان اجتماعي شاملة وعلى أهمية إشراك الشركاء االجتماعيين في أرضيات الحماية االجتماعية ضمن ن  

حديد ت الهيئات المكونة. كما جرى قدرات تصميم وتنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية وعلى ضرورة زيادة بناء

المالي المطلوب وضمان استدامة نظم الحماية االجتماعية  ز  يوالتوصل إلى الح تدريجيأهداف تحقيق نظام 

ي لتدابير ضرورة التصدإلى دعم المكتب. وأشير أيضاً  يتعين أن تنالوإدارتها السديدة، بوصفها قضايا رئيسية 

بوصفها تتسم بأهمية حاسمة. باإلضافة إلى ذلك، قدم المكتب الدعم  ،التقشف وإصالحات الضمان االجتماعي

إلى ما يلي: إدماج الب عد المتعلق بالجنسين في تصميم سياسات ون ظم الحماية االجتماعية؛ توسيع نطاق التغطية 

الهش لتشمل االقتصاد غير المنظم والمهاجرين والمجموعات األخرى؛ إيالء االهتمام إلى الدول ذات الوضع 

جرى تشجيع المكتب على مواصلة بناء الشراكات وتولي أدوار القيادة في فرق األمم والمتأثرة بالنزاعات. و

ر للسياسات وناشر للمعارف" بشأن نظم "ميس  المتحدة. وأ قترح أن يواصل المكتب االضطالع بدوره بوصفه 

 نوب. الحماية االجتماعية، باإلضافة إلى نشر الممارسات الحسنة من الج

الذي أيده مجلس اإلدارة في آذار/ مارس و 5102-5102برنامج منظمة العمل الدولية للفترة تنفيذ ويبين  .2

نتائج عمليات التدخل التي أجراها المكتب تمشياً مع توصيات مجلس اإلدارة. وتواصل استراتيجية  5102،0

 . 5102تنفيذ اإلرشاد الذي قدمه مجلس اإلدارة في آذار/ مارس  3النتيجة 

 أرضيات الحماية االجتماعية في سياق برنامج 
 0232التنمية المستدامة لعام 

ظم الحماية االجتماعية واجتماعية. وتقوم ن   ةإن الحماية االجتماعية حق من حقوق اإلنسان وضرورة اقتصادي .3

 لمعيشية والطلب المحليالحد من الفقر وانعدام المساواة؛ زيادة دخل األسر ا :المجاالت التالية بدور أساسي في

والنمو الشامل؛ تعزيز رأس المال البشري واإلنتاجية؛ دعم إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم؛ 

بناء السلم االجتماعي. وهي جزء أساسي من استراتيجيات التنمية الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو الشامل 

 اجتماعية منصفة. والتنمية المستدامة بالترافق مع نتائج 

بالدور الحيوي الذي تضطلع به الحماية االجتماعية في مكافحة الفقر  5131ويقر  برنامج التنمية المستدامة لعام  .4

ويحددها صراحة على أنها غاية يتعين استيفاؤها من أجل تحقيق هدفي التنمية  ،والحد من انعدام المساواة

. وتحَدد الحماية االجتماعية كذلك على أنها وسيلة لتحقيق غايات (8-3والغاية  3-0)الغاية  3و 0المستدامة 

 2.5-01و 2-2ج و-3و 5-0و 0-0ب باإلضافة إلى الغايات -8الغاية و 2-8وال سيما الغاية  ،العمل الالئق

م ظمن أهداف التنمية المستدامة تلزم البلدان بأن "تنفذ على الصعيد الوطني ن   3-0وتجدر اإلشارة إلى أن الغاية 

 5131وتدابير حماية اجتماعية مناسبة للجميع، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية، وتحقق بحلول عام 

 تغطية يعتد بها للفقراء والمستضعفين". 

هائل في مد نطاق الحماية االجتماعية في العقود األخيرة، ال تزال ثغرات التغطية وتحديات وفي حين تحقق تقدم  .5

ا اليزال الفقر وانعدام المساواة يتمددان وال يزال التقدم االجتماعي غير متكافئ. ويبقى الكثير التنفيذ قائمة كم

مما يتعين القيام به توخياً لضمان أن تكون ن ظم الحماية االجتماعية مستدامة مالياً واقتصادياً وأن تستجيب لتغير 

 لجميع. الحقائق في عالم العمل وأن تضمن مستويات كافية من الحماية ل

 

 .223، الفقرة GB.326/PV ؛ الوثيقةGB.326/PFA/1الوثيقة    0

 .https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworldانظر:     5

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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وتغطية الحماية االجتماعية الشاملة تقع في صميم والية منظمة العمل الدولية وتسترشد بمعايير الضمان  .6

 اتفاقية( و515)رقم  5105االجتماعي في منظمة العمل الدولية وال سيما توصية أرضيات الحماية االجتماعية، 

بشأن "إرساء أرضيات  3مدت النتيجة ليه اعت  (. وع015)رقم  0525الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 

بوصفها نتيجة سياسية في البرنامج والميزانية لمنظمة العمل الدولية للفترة الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها"، 

5102-5102 . 

 وتنفيذها 3استراتيجية النتيجة  -أوالً 

بشأن الجهود الرامية إلى جعل أرضيات الحماية بالقرار  3تسترشد استراتيجية المكتب من أجل تنفيذ النتيجة  .7

وخطة العمل التي أيدها مجلس  515االجتماعية حقيقة وطنية في جميع أنحاء العالم في سياق التوصية رقم 

فضالً عن استرشادها بقرار واستنتاجات المناقشة المتكررة عن الحماية االجتماعية  5105،3اإلدارة في عام 

وبخطة عمل الضمان  5100لتي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته المائة في عام ا )الضمان االجتماعي(

 5100.2التي اعتمدها مجلس اإلدارة في عام ، 5105-5100االجتماعي للفترة 

ب عدين تهدف إلى دعم الدول األعضاء في تحقيق تغطية شاملة بالحماية االجتماعية  ذات باستراتيجية ةوهي معزز .8

وإلى ضمان مستويات عليا من الحماية تدريجياً  قل بمستويات دنيا من الحماية )الب عد األفقي(تتسم على األ

وسيقدم المكتب الدعم للهيئات   2.باالسترشاد بمعايير الضمان االجتماعي المحدثة )الب عد العمودي(

الحفاظ ة كافية وشاملة ومستدامة وإلى بناء ن ظم حماية اجتماعي تدريجياً  الثالثية فيما تبذله من جهود ترمي المكونة

 عليها.

ومبادرات مئوية منظمة العمل الدولية، ال سيما مبادرة القضاء على الفقر  5131وضمن إطار برنامج عام  .9

في توفير إطار لرصد غايات الحماية االجتماعية في أهداف  3ومبادرة مستقبل العمل، سوف تسهم النتيجة 

الوق  ذاته في تطوير المعارف بشأن تكييف ن ظم الحماية االجتماعية التنمية المستدامة. وستسهم في 

االستجابة بفعالية للسياقات الديمغرافية الدينامية وال سيما شيخوخة السكان، وللتغيرات التحويلية في عالم  بهدف

 العمل. 

منها أن تفضي إلى إحداث  بلداً مستهدفاً تكون خدمات المكتب فيه مطلوبة ويتوقع 22ويحدد البرنامج والميزانية  .11

تغييرات. وتوخياً الستيفاء احتياجات الهيئات المكونة وتطوير القدرات والجمع بين القيادة العالمية النظرية وبين 

أيد مجلس اإلدارة إنشاء البرنامج الرائد بشأن إرساء أرضيات الحماية االجتماعية  2التنفيذ الفعلي في الميدان،

 2الجزء الثاني أدناه(. للجميع )يرد تفصيله في

 

  

 

 )أ(.25، الفقرة GB.316/PV(&Corr.)والوثيقة   GB.316/INS/5/1(&Corr.)الوثيقة   3

 .302، الفقرة GB.312/PVوثيقة وال GB.312/POL/2الوثيقة    2

 .00-8، الفقرات 5100، جنيف، 011، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 52رقم  محضر األعمال المؤق    2

 .GB.325/POL/7الوثيقة     2

 .GB.325/POL/7-decالوثيقة     2
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إلى في إطار النتائج، يقوم المكتب بتقديم الخدمات  3والنتيجة  5105-5100وتمشياً مع خطة العمل للفترة  .11

 في المجاالت الخمسة التالية: هيئات المكونة ال

 

 . 5102-5102وترد أدناه بالتفصيل أبرز تدخالت المكتب المحددة للفترة  .12

 السياسات والمعارف واألدواتوضع  :1المجال 

ل تقييم من أجالمرجعية تهدف االستراتيجية في هذا المجال إلى تعزيز قاعدة المعارف السياسية وتوفير المعالم  .13

التقدم المحرز في مد نطاق الحماية االجتماعية وتسهيل التعلم بين بلدان الجنوب. ومع اعتماد برنامج عام 

عن طريق دعم الدول األعضاء في سعيها إلى توسيع نطاق الحماية ، يضطلع المكتب بدور حاسم 5131

من أهداف  3-0االجتماعية وعن طريق رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وال سيما الغاية 

 التنمية المستدامة. 

مان ، جرى تحديث الدراسة االستقصائية لمنظمة العمل الدولية بشأن الض5102وفي حزيران/ يونيه  .14

وتقوم الدول األعضاء في الوق  الراهن باستكمالها. ويجري استحداث أدوات إرشادية ومواد ترمي  ،االجتماعي

 ما فتئ ، 0521من أهداف التنمية المستدامة. ومنذ عام  2-01و 3-0إلى دعم البلدان في رصد تحقيق الغايتين 

نات الحماية االجتماعية في العالم. وهي مصدر الدراسة االستقصائية بشأن الضمان االجتماعي أهم مصدر لبيا

من أهداف التنمية المستدامة، إذ يستخدمها  2-01و 3-0المعلومات الرئيسي من أجل رصد تحقيق الغايتين 

صانعو السياسات ومسؤولو المنظمات الدولية والباحثون. وهي باإلضافة إلى ذلك األساس الذي يستند إليه 

 .تقرير الحماية االجتماعية في العالممنظمة العمل الدولية بعنوان  التقرير الرائد الصادر عن

قوم ، يظم الحماية االجتماعية والن هج المحددة لصالح المجموعات المستضعفةوتوخياً لدعم تصميم وتنفيذ ن   .15

 وإصدار أدلة دراية يجري اختبارها في الميدان المكتب بتوسيع نطاق سالسل الموجزات السياسية والقطرية

جيهية المبادئ التوبحيث يتجلى فيها "ما هو ناجع". وهي تشمل أدلة بشأن: الحوار الوطني القائم على التقييم؛ 

؛ الحماية 5اإلكتوارية بالتعاون مع الرابطة الدولية للضمان االجتماعي؛ الصياغة القانونية فيما يتعلق بالنتيجة 

ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية  5تيجة االجتماعية للمهاجرين والالجئين باالشتراك مع الن

، 2تورينو )مركز تورينو(؛ الحماية االجتماعية من أجل عمال االقتصاد غير المنظم باالقتران بالنتيجة في 

باإلضافة إلى عدد من األدوات األخرى الصادرة عن مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت المعني بالحماية 

 اعية.  االجتم

ويقوم المكتب باالرتقاء بمعارفه السياسية القائمة على األدلة بشأن التجارب القطرية ومعاشات التقاعد والصحة  .16

والحيز المالي. ويعمد في الوق  ذاته إلى استثارة الوعي باالتجاهات في مجال والرعاية طويلة األجل 

وضع السياسات 
والمعارف واألدوات

خدمات المشورة التقنية 
وبناء القدرات

الحوار االجتماعي 
الوطني

ية استثارة الوعي والتوع
(الحملة)

ابناء الشراكات وتقويته
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طالع صانعي السياسات والشركاء االجتماعيين على اإلصالحات وآثارها، بما في ذلك تدابير التقشف. ويجري إ

آخر االتجاهات واإلصالحات بشتى الوسائل، بما في ذلك الرسالة اإلخبارية الصادرة عن إدارة الحماية 

الصادرة عن مكتب العمل الدولي. وقد جرى تحميل المنتجات  مرصد الحماية االجتماعيةاالجتماعية ومجلة 

 ظمة العمل الدولية، آالف المرات، وهي تتلقى ثناًء من مجتمع الممارسين العالمي. المعرفية حديثة العهد لمن

 خدمات المشورة التقنية وبناء القدرات :0المجال 

قاعدة  الثالثية باالستناد إلى خبرته المعترف بها وإلى المكونة يقوم المكتب بتوفير الدعم االستشاري إلى الهيئات .17

ل هذا الدعم الموضوع خصيصاً ليتكيف مع الظروف الوطنية باالستناد إلى حوار طار معاييره. ويشممعارفه وإ

وإصالح  015اجتماعي فعال، اإلرشاد التقني بشأن األطر السياسية والقانونية والتصديق على االتفاقية رقم 

وارية لمسائل اإلكتالن ظم القائمة وتوسيع نطاق التغطية وتنظيم وإدارة ن ظم الحماية االجتماعية باإلضافة إلى ا

 والمالية واالستثمارية والضريبية. 

دولة عضواً في مجال وضع استراتيجيات وخرائط طريق للحماية  51ويقوم المكتب بتقديم الدعم إلى أكثر من  .18

ليشتي(.  -االجتماعية الوطنية، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية )ومن ذلك في ليسوتو وليبيريا وتيمور 

وتوصية  515توصية رقم ال( و085)رقم  5100واتفاقية العمال المنزليين  015باالتفاقية رقم ترشاد وباالس

(، ينصب تركيز محدد على السياسات 512)رقم  5102االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، 

الرامية إلى تحسين االستجابة لقضايا الجنسين في تدابير الحماية االجتماعية التي توفر تغطية كافية وتتجلى فيها 

     .صةأوضاع المرأة بصورة خاواحتياجات 

الج تدخل قصيرة األمد تع اتوفي السياقات الهشة، يقوم المكتب بدعم اعتماد نهج متكامل. ويشمل هذا النهج عملي .19

 فضالً عن إرساء ن ظم طويلة األجلالنتائج االجتماعية التي تخلفها الصدمات االقتصادية والكوارث الطبيعية 

مؤسسات الحماية االجتماعية بغية  باإلضافة إلىجتماعية، بما فيها أرضيات الحماية اال ،للحماية االجتماعية

والعراق ونيبال  نحد من حاالت الهشاشة )بما في ذلك في بنغالديش والكاميرووالالتصدي لمواطن الضعف 

 وباكستان(. 

داً بل 02لحماية االجتماعية في أكثر من اوينكب المكتب على إجراء عمليات تقييم قانونية ودعم صياغة قوانين  .21

في عدد من البلدان  015تصديق على االتفاقية رقم ال)بما في ذلك بوتسوانا وتشاد ولبنان(. وهو يقوم بتشجيع 

مد نطاق إعانات الحماية االجتماعية المالئمة بما يتمشى مع االتفاقية. و)بما في ذلك األرجنتين وكينيا ومنغوليا( 

، والمتمثل 5105-5100للفترة خطة العمل  إطار لوارد فيوقد اجتاز أشواطاً ال بأس بها في تحقيق الهدف ا

، أصبح  الجمهورية 5102وفي عام   5105.8على االتفاقية بحلول عام  اً تصديق 21في التوصل إلى 

 الدومينيكية الدولة العضو الرابعة والخمسين التي تصدق على االتفاقية. 

بلداً بشأن اإلدارة المالية السديدة من أجل إرساء ن ظم  31ويقوم المكتب بتقديم الخدمات االستشارية في أكثر من  .21

مستدامة، وذلك على سبيل المثال عن طريق تحديد التكاليف المالية والمصادر المحتملة للتمويل واستراتيجيات 

تدابير تقشف. وتستكمل هذه الخدمات بأدوات للتشخيص اتخاذ التمويل، بما في ذلك البلدان التي تنظر في 

يل وتحديد التكلفة وأدوات إرشادية تركز على اإلعانات الشاملة خالل دورة الحياة. ويجري االضطالع والتمو

وغينيا واألردن ومالوي، بتحليالت للحي ز المالي مع الوزارات المعنية بما بما في ذلك مصر  ،في شتى البلدان

 تقييمات إكتوارية واستعراضات لن ظم التأمين فيها وزارات المالية. باإلضافة إلى ذلك، تقدم منظمة العمل الدولية

 االجتماعي في أكثر من عشرة بلدان. 

ومن باب دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق التقدم في اتجاه توفير حماية صحية شاملة، يقوم  .22

اً )بما فيها كابو فيردي بلد 02المكتب بوضع دليل للممارسات الحسنة. كما يجري تقديم الدعم التقني في أكثر من 

وهندوراس وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية( حيثما يكون ذلك مالئماً، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية 

 وسائر أعضاء شبكة حماية الصحة االجتماعية، ضمن إطار شراكة عالمية بشأن الصحة الشاملة. 

اعية المستجيبة لشواغل الجنسين لتشمل عمال االقتصاد وال يزال التركيز ينصب على مد نطاق الحماية االجتم .23

بلداً )بما فيها كولومبيا واألردن وزامبيا( الدعم في هذا  08غير المنظم. ويتلقى في الوق  الراهن ما يزيد على 

: اليةالفئات الت أن تدعم مد نطاق التغطية لتشمل الصدد. ومن شأن استعراضات األطر السياسية والتشريعية
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)بما في ذلك في كوستاريكا والمكسيك والمغرب( حسب مقتضى  2شى مع النتيجة ابما يتم ونال المنزليالعم

الصين وأكوادور( حسب مقتضى الكاميرون وفي بما في ذلك ) 2شى مع النتيجة ابما يتم ونالحال؛ العمال الريفي

فة والمجتمعات المضي ون)بما في ذلك في ماليزيا وجمهورية مولدوفا وفيتنام( والالجئ ونالحال؛ العمال المهاجر

األبوة،  /. وسوف يقدم الدعم من أجل مد نطاق حماية االمومة5)في األردن وباكستان( بما يتماشى مع النتيجة 

لك عن لعيش، بما في ذبما في ذلك في ناميبيا وسري النكا. ويجري تعزيز تدابير تدعم عمالة الشباب وسبل ا

والنيجر وجمهورية تنزانيا  رانماي)بما في ذلك في م 0طريق برامج التوظيف العامة بما يتماشى مع النتيجة 

   المتحدة مع التركيز بصورة خاصة على الشابات(. 

ي اتفاقية فويجري تقديم الدعم لوضع تأمين ضد إصابات العمل باالستناد إلى مبادئ التأمين االجتماعي الواردة  .24

( في أكثر من تسعة 050[ )رقم 0581الجدول األول بصيغته المعدلة في عام ] 0522إعانات إصابات العمل، 

. وأبرزت تجربة رانا بالزا في 2بلدان )بما في ذلك بنغالديش وإثيوبيا وباراغواي( بما يتماشى مع النتيجة 

مل، وهي بمثابة نقطة مرجعية من أجل إدخال بنغالديش الحاجة إلى ن ظم فعالة للتأمين ضد إصابات الع

 التحسينات على سالسل التوريد واإلمداد العالمية باإلضافة إلى سائر البلدان منخفضة الدخل. 

 الحوار االجتماعي الوطني :3المجال 

نظم الحماية االجتماعية واستراتيجيات مد ورصد تركز االستراتيجية على ضمان أن تكون صياغة وتنفيذ  .25

 قها، مستندة إلى المشاورات الوطنية عن طريق الحوار االجتماعي والمشاركة االجتماعية على نحو فعال. نطا

إن منهجية الحوار الوطني القائمة على التقييم والتي استحدثتها منظمة العمل الدولية وأيدتها وكاالت األمم  .26

ة بين منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة، المتحدة واألعضاء في مبادرة أرضيات الحماية االجتماعية المشترك

تدعم استحداث استراتيجيات وطنية للحماية االجتماعية، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية، من خالل 

المشاركة الثالثية )على سبيل المثال في العراق بما في ذلك إقليم كردستان، وفي جمهورية الو الديمقراطية 

 اجيكستان(. الشعبية والنيجر وط

الء التغيير، وذلك من عمويجري تعزيز قدرات الشركاء االجتماعيين للضلوع في حوار وطني والقيام مقام  .27

خالل مبادرات محددة ودروس موضوعة بالتعاون مع مركز تورينو. وفي مصر على سبيل المثال، تركز مثل 

تتمحور في فيتنام حول التوعية بالحماية هذه األنشطة على التواصل فيما يتعلق باإلصالحات، في حين أنها 

فيما بين الواليات وفي المكسيك حول الضمان االجتماعي وإضفاء االجتماعية وفي الهند حول تبادل المعارف 

السمة المنظمة على العمالة لتجهيز قادة النقابات استعداداً لنشر أنشطة التدريب فيما بين العمال في جميع أنحاء 

ع دليل عن حسن الممارسات ودراسات الحاالت القطرية بشأن دور قطاع األعمال في دعم البلد. ويجري وض

إنشاء أرضيات الحماية االجتماعية، بالشراكة مع المنظمة الدولية ألصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة 

ل بأصحاب العمل ومركز تورينو. وفي الكاميرون، سيجري إصدار دراسة عن دور منظمات أصحاب العم

 ومنظمات العمال على حٍد سواء. 

وينكب المكتب على العمل مع المجالس االقتصادية واالجتماعية الوطنية في مجال الحماية االجتماعية بهدف  .28

استثارة الوعي بالقضايا الحاسمة وباإلصالحات الجارية وآثارها االجتماعية وتقديم مقترحات بديلة من أجل 

والنمو االقتصادي المولد لفرص العمل والعدالة االجتماعية، على سبيل المثال ملة تحقيق الحماية االجتماعية الشا

في المؤتمر الدولي المشترك بين منظمة العمل الدولية والرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية 

ي المماثلة في والمؤسسات المماثلة بشأن دور المجالس االقتصادية واالجتماعية ومؤسسات الحوار االجتماع

، 5102تشرين الثاني/ نوفمبر  50إلى  51المنعقد في سيول من  ،تعزيز أرضيات الحماية االجتماعية للجميع

ومجلس الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة والجمعية العامة المنعقدة في 

 . 5102أيلول/ سبتمبر  02إلى  02من كوتونو 

 استثارة الوعي والتوعية: الحملة :4المجال 

تركز االستراتيجية على استثارة الوعي بالحماية االجتماعية على المستويات العالمية واإلقليمية  .29

ووصوالً  015الفرعية والوطنية، كما هي واردة في الصكوك المعنية بدءاً من االتفاقية رقم  واإلقليمية

 إلى االستخدام النشط لمنصة الحماية االجتماعية )على الرابط ، باالستناد515التوصية رقم  إلى

(www.social-protection.org  واإلقليمية والحمالت المباشرة على االنترن  والمبادرات واألحداث العالمية

   الجديدة من أجل التوعية السياسية. 
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الحماية االجتماعية الشاملة التي استهلها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية في حزيران/  وقد كان  مبادرة .31

شريكاً لدعم أهداف التنمية  02بمثابة عامل حفا ز من أجل شراكة عالمية جديدة تضم ما يقرب من ، 5102يونيه 

 5102تحدة في أيلول/ سبتمبر المستدامة. ومن المزمع عقد حدث رفيع المستوى في الجمعية العامة لألمم الم

ين بالوقائع أن العديد من البلدان النامية في جميع األقاليم قد حقق  الحماية االجتماعية بغية تقديم عرض يب  

 الشاملة. 

، في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، تعهدت الدول بتوفير الحماية االجتماعية والخدمات 5102وفي عام  .31

العامة األساسية للجميع في ميثاق اجتماعي جديد. وتجري األمم المتحدة في الوق  الراهن مشاورات بين 

م المكتب الدعم للدول األعضاء في مجال ويقدأصحاب المصلحة المتعددين بشأن أرضيات الحماية االجتماعية. 

 ادرة عنص إنفاذ االلتزامات التي جرى التعهد بها بموجب الميثاق االجتماعي الجديد. وأصبح  وثيقة سياسية

بمثابة مرجع عالمي  ،منظمة العمل الدولية بشأن الحي ز المالي من أجل مد نطاق أرضيات الحماية االجتماعية

  مرات. إذ جرى تحميلها آالف ال

يِّن نائب رئيس بالمشاركة للجنة رفيعة المستوى  .32 المتحدة  األممفي وكان المدير العام لمكتب العمل الدولي قد ع 

. وقدم  منظمة العمل الدولية الدعم لوضع توصيات 5102بشأن الصحة والعمالة والنمو االقتصادي في عام 

كما أنها عضو نشط كذلك في شبكة  ،تزام السياسيسياسية وتقارير ورزمات لوسائط اإلعالم بهدف حفز االل

 . حماية الصحة االجتماعية

المزيد من الزخم إلى تكوين التوعية بضرورة قيام البلدان بإرساء ن ظم شاملة للحماية  5131ويعطي برنامج عام  .33

عد قمة ين بجيبما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية. وكان  حكومة الصين قد استضاف  في ب ،االجتماعية

مجموعة العشرين، الندوة رفيعة المستوى المشتركة بين منظمة العمل الدولية والصين ورابطة أمم جنوب شرق 

آسيا بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحماية االجتماعية الشاملة من خالل التعاون بين بلدان 

 .http://universal.social-protection.org) الرابط انظر) الجنوب والتعاون المثلث

 ء الشراكات وتقويتهابنا :5المجال 

، سوف يركز المكتب على الحفاظ على دوره القيادي في مجال الحماية 5131في أعقاب اعتماد برنامج عام  .34

 ية وتقويتها. االجتماعية من خالل بناء الشراكات االستراتيج

وما فتئ  منظمة العمل الدولية والبنك الدولي يتشاركان في رئاسة مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن  .35

الحماية االجتماعية والعمل على وضع أدوات تقييم الحماية االجتماعية المشتركة بين الوكاالت، من قبيل أداة 

االجتماعية وبرامج األشغال العامة، التي يجري اختبارها وتطبيقها على التشخيص األساسية وتحديد الحماية 

ن الشركاء سبيل المثال في كمبوديا وباراغواي وجمهورية تنزانيا المتحدة. ومن شأن هذه األدوات أن تمك  

 5131اإلنمائيين من تقديم خدمات استشارية متسقة ومنسقة وسليمة إلى الهيئات المكونة. ويدعو برنامج عام 

ومجلس التعاون المشترك بين الوكاالت بشأن الحماية  .شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة"إحياء إلى "

لدعم البلدان في رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن هذه العوامل  ةمالئم كانةهو في م ،االجتماعية

ين الشركاء اإلنمائيين العاملين في مجال الحماية أن تسهل نشر مبادئ منظمة العمل الدولية وقيمها فيما ب

 االجتماعية. 

والعمل مع وكاالت األمم المتحدة أمر حاسم من أجل تنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية على المستوى القطري.  .36

ع أيضاً جوتقوم منظمة العمل الدولية بتشجيع إنشاء فرق معنية بالحماية االجتماعية في األمم المتحدة كما أنها تش

في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية ، بما فيها أرضيات الحماية االجتماعية ،إدماج الحماية االجتماعية

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وغير ذلك من األطر المستدامة والبرامج القطرية للعمل الالئق وأطر 

جري الدعم المنسق مع األمم المتحدة على سبيل المثال في دور قيادي حيثما أمكن ذلك. ويمضطلعة باإلنمائية، 

والهند واألرض الفلسطينية المحتلة ونيبال. وسوف يضمن المكتب أن تستفيد هذه المبادرات من  نالكاميرو

 المشاركة الكاملة للهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية. 

المدير العام لمكتب العمل الدولي ورئيس مجموعة  5102مارس  وعمالً بااللتزام المشترك الذي وقعه في آذار/ .37

األمم المتحدة اإلنمائية، يجري تعزيز النشاط الرامي إلى "توحيد األداء" فيما يتعلق بأرضيات الحماية 

االجتماعية. ويجري العمل على وضع بيانات مشتركة مع المجموعات اإلنمائية اإلقليمية لألمم المتحدة )أوروبا 

التجارب الناجحة في أقاليم أخرى. وستقوم ع مثال يا الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا( بما يتب  وآس
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مجموعات الحماية االجتماعية فيما بين الوكاالت كذلك بتسهيل تقاسم المعارف واستحداث األدوات والقيام 

 والعمل جاٍر على وضع منهاج دراسيباستثارة الوعي وتقديم التدريبات لصالح الفرق القطرية لألمم المتحدة. 

في  هبشأن تشجيع توحيد األداء فيما يتعلق بالحماية االجتماعية، مع معهد موظفي منظومة األمم المتحدة ليطبق

سي  بمشاركة معهد بحوث نالحماية االجتماعية وحقوق اإل بشأن دروسه المعتادة. وكان  منصة موارد سان، أ ر 

لألمم المتحدة وغير ذلك من وكاالت األمم المتحدة وشركائها، قد استهل  بهدف تنفيذ  التابعالتنمية االجتماعية 

 نهج قائم على الحقوق لمقاربة الحماية االجتماعية. 

، يقوم المكتب بتقوية الشراكات بما في ذلك مع االتحاد األفريقي الفرعي وعلى المستويين اإلقليمي واإلقليمي .38

ماعة البحر الكاريبي واالتحاد األوروبي. ويقدم المكتب الدعم إلى العمل الذي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وج

وإلى الجهود  5123يضطلع به االتحاد األفريقي لوضع استراتيجية للحماية االجتماعية من أجل برنامج عام 

 قاعد. الت التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتوسيع نطاق أرضيات الحماية االجتماعية وإصالح معاشات

فرنسا واالتحاد ونشط المكتب كذلك في دعم مجموعة العشرين في مجاالت الحماية االجتماعية )رئاسات  .39

رنامج العالمي مجلس الب فيالروسي وتركيا والصين( على سبيل المثال فيما يتعلق بمفهوم "االقتصاد الفضي"، و

 لمنتدى االقتصادي العالمي بشأن الشيخوخة. ل

عمال العالمية من أجل أرضيات الحماية االجتماعية، التي استهلها المدير العام لمكتب العمل الدولي أما شبكة األ .41

، فهي تقدم منصة للمنشآت 5102واألمين العام للمنظمة الدولية ألصحاب العمل في تشرين األول/ أكتوبر 

ا وعمالها في سالسل التوريد متعددة الجنسية ومنظمات أصحاب العمل لتبادل الممارسات ودعم تغطية موظفيه

االجتماعية واإلمداد العالمية والمشاركة على نحٍو أوثق في دعم الدول في مجال وضع وإدارة ن ظم الحماية 

 الوطنية، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية. 

الحماية االجتماعية والحرية والعدالة لصالح العمال،  حول مسائلوتهدف مبادرة جارية لحشد منظمات العمال  .41

، وهو أمر ال بد منه الدعم السياسي الشعبي من الناساستمداد إلى توليد إحساس بامتالك زمام األمور محلياً و

 الوطنية ومد نطاقها.  الدعم الالزم لوضع ن ظم الحماية االجتماعية لخلق

تحسن أن يكون هناك مشاركة أوسع نطاقاً في الحوار الوطني عن طريق وباإلضافة إلى المشاورات الثالثية، يس .42

االئتالف العالمي من أجل أرضيات الحماية االجتماعية، وهو يشمل منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال 

 والمجالس االقتصادية واالجتماعية. 

 البرنامج الرائد: إرساء أرضيات  -ثانياً 
 للجميعالحماية االجتماعية 

بعنوان إرساء   5102،5، البرنامج الرائد الذي ناقشه مجلس اإلدارة في عام 5102ل في أوائل عام ه  ا ست   .43

ويهدف إلى تزويد المكتب بهيكلية متسقة  3أرضيات الحماية االجتماعية للجميع. وهو يدعم استراتيجية النتيجة 

 جتماعية. يستطيع من خاللها حشد الموارد وتوجيهها نحو الحماية اال

مليون شخص بسبل أفضل للحصول على الحماية االجتماعية  031ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تزويد  .44

من أهداف التنمية  3-0كما يهدف إلى أن يقوم مقام منصة التزام من أجل تحقيق الغاية ، 5151بحلول عام 

حماية لى الإالذين يفتقرون في الوق  الراهن  نه لصالح ماليين الناسالمستدامة. وسوف يثمر عن تغيير يمكن تبي  

االجتماعية الكافية، وذلك عن طريق دعم الهيئات المكونة من خالل مجموعة متسقة ومتكاملة من التدخالت. 

 وستتوقف النتيجة النهائية على مستوى الموارد التي يمكن حشدها. 

ذ أرضيات حماية اجتماعية عملية ومكيفة وتركز االستراتيجية على الدعم المكثف والمنس ق من أجل تنفي .45

خصيصاً مع االحتياجات في البلدان ذات األولوية. وهذه االستراتيجية مستكملة باستراتيجيات ترمي إلى تطوير 

ن من تنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية في عدد أكبر من البلدان وأن تسعى  وتقاسم معارف من شأنها أن تمك 

 ين ثقافة للحماية االجتماعية على جميع المستويات. في الوق  ذاته إلى تكو
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( المستندة إلى 5151-5102وتتعزز رؤية البرنامج واستراتيجيته بفضل خطة التنفيذ خمسية السنوات ) .46

بلداً ذا أولوية  51لعملية التدخل السابقة والقائمة على نموذج نظرية التغيير. وتحدد خطة التنفيذ تشخيص سليم 

 اً فضالً عن مجاالت موضوعية من أجل حملة نشر المعارف. وإقليماً واحد

مجموعة من العوامل ن ذات األولوية واإلقليم المعني )انظر الملحق( على أساس وولقد إختيرت البلدان العشر .47

تقييمها عن طريق مناقشات مع اختصاصيي منظمة العمل الدولية ومديري مكاتب منظمة جرى و ،التمكينية

في األقاليم وإدارة الشراكات والتعاون اإلنمائي ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة العمل الدولية 

الخاصة بأصحاب العمل. وشمل  هذه العوامل ما يلي: )أ(  رؤية قائمة للهيئات المكونة بهدف توسيع نطاق 

نوات ي نطاق التغطية في غضون الس؛ )ج(  إمكانية تحقيق مٍد كبير فإرادة والتزام سياسيان قويان؛ )ب(  التغطية

(  الشراكات الموجودة والمجال المتاح أمام دعم الهيئات هالخمس القادمة؛ )د(  األولوية بالنسبة لألمم المتحدة؛ )

 المانحة. 

هو األساس في  ،الشاملة واألساسية للدولة عن تقديم أرضيات الحماية االجتماعيةإن اإلقرار بالمسؤولية  .48

استراتيجية البرنامج الرائد. وستقوم الشراكات االستراتيجية مع األمم المتحدة على مبدأ "توحيد األداء" فيما 

يتعلق بأرضيات الحماية االجتماعية على المستوى القطري ومن خالل مجموعات األمم المتحدة اإلنمائية 

 اإلقليمية. 

خطط للى الصعيد الوطني، ال بد للبرنامج الرائد من أن يكون أداة مفيدة وتوخياً لضمان الملكية واالستدامة ع .49

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وغير ذلك من األطر اإلنمائية، من قبيل أطر عمل األمم 

م ممثلين ضالمتحدة للمساعدة اإلنمائية والبرامج القطرية للعمل الالئق. ومن المستحسن تشجيع نهج تشاركي ي

عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فضالً عن إجراء مشاورات مع سائر منظمات األشخاص المعنيين 

ن ظم الحماية االجتماعية. وقد جرى استحداث عدد من منصات المهتمة، وتيسير اعتماده في تصميم وتنفيذ ورصد 

 قامةإنمائي في البلدان وبين البرنامج الرائد بهدف االلتزام الوطنية، مما يوفر صلة وصل بين سياسة التعاون اإل

 شراكات طويلة األجل مع البلدان اإلنمائية الشريكة. 

وإذ يراعي إطار إدارة وتنظيم البرنامج الرائد اإلرشادات التي قدمها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر  .51

ات بشأن التنفيذ. كما سيشمل اإلطار مجموعة ، فإنه سيشمل لجنة استشارية ثالثية عالمية تقدم توصي5102

للمانحين والشركاء من شأنها أن تستعرض اإلنجازات وتدعم حشد الموارد. وعلى المستوى الوطني، ستقوم 

البرنامج. وقد جرى استحداث أداة للرصد لتقصي التقدم المحرز اللجان االستشارية الثالثية باستعراض تنفيذ 

د بمشاركة وحدة التقييم. واست حدث  كذلك استراتيجية اتصاالت وأدوات مخصصة في تنفيذ البرنامج الرائ

بالتعاون مع إدارة االتصاالت والمعلومات العامة. وجرى تنظيم خطة لبناء القدرات ودورات للتدريب 

 ومجموعات عمل تشاركية منتظمة بغية إشراك الزمالء في المقر وفي الميدان. 

في مرحلته األولى. وتقوم حكومة البرتغال بدعم جهود البلدان الناطقة باللغة البرتغالية  وال يزال البرنامج الرائد .51

لتقوية ن ظم الحماية االجتماعية لديها. ويشمل الشركاء الجدد حكومات الصين وفرنسا واليابان والوكالة الفرنسية 

 . 5102ن في تشرين األول/ أكتوبر للتنمية ومؤسسة الملك بدوين. وسيعقد االجتماع األول للشركاء اإلنمائيي

ويوفر البرنامج الرائد بشأن أرضيات الحماية االجتماعية فرصة سانحة للمكتب كي يصمم ويختبر وينفذ أساليب  .52

. ويهدف المكتب من خالل هذا البرنامج إلى تكوين كتلة حرجة من اً عالمي اً ابتكارية وفعالة للعمل بوصفه فريق

نطاق ن ظم الحماية االجتماعية والوصول إلى عدد أكبر من الناس واإلسهام تلقائياً  الموارد والشراكات لتوسيع

، أال وهو "القضاء على الفقر في جميع أشكاله في كل 0في الوق  ذاته في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 

 مكان"، من خالل توفير الحماية االجتماعية للجميع. 

 مشروع قرار

ن المدير العام أن يراعي هذا اإلرشاد وأن يواصل في الوقت ذاته تنفيذ استراتيجية يطلب مجلس اإلدارة م .53
 .2117-2116من البرنامج  والميزانية للفترة  3النتيجة 
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 الملحـق 

 البرنامج الرائد: إرساء أرضيات الحماية االجتماعية للجميع

  
: اعتماد استراتيجيات 1الخطوة 
 للحماية االجتماعية  وطنية

 شهراً( 01)

 ظم : تصميم الن  0الخطوة  
 أو إصالحها 

 شهراً( 64)

 : تحسين العمليات3ة والخط 
 (شهراً  32)

 بلدان( 8آسيا )

 √  √  √  كمبوديا

 √  √  √  الهند

 √      إندونيسيا

 √  √  √  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 √  √    ميانمار

 √    √  باكستان

 √  √  √  ليشتي -تيمور 

 √  √  √  فيتنام

 بلدان( 8أفريقيا )

 √  √  √  كابو فيردي

 √  √    الكاميرون

 √  √  √  مالوي

 √  √  √  مبيقاموز

 √  √  √   النيجر

 √  √    السنغال

 √  √    توغو

 √  √    زامبيا

 واحد(أوروبا وآسيا الوسطى )بلد 

   √  √  قيرغيزستان

 الدول العربية )إقليم واحد(

 √      األرض الفلسطينية المحتلة

 بلدان( 3أمريكا الالتينية )

 √  √    السلفادور

 √  √    هندوراس

   √  √  باراغواي

 


