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ي تحرفأ لمدا: التممية الميتدالة
الحماية االجتماعية  لله لفييريا   ن 2

اخللفية
ن 22 و25   للمادتــ�ي

ً
ي الضمانــة االجتماعيــة ومســتوى مــن المعيشــة كاٍف، وفقــا

لــكل شــخص الحــق �ن
مــن اإلعــان العالــ�ي لحرــوق اإلنيــان )1948(.

ي الحــّد مــن الفقــر واالســتبعاد وعــدم المســاواة مــع تعزيــز االســتقرار 
تســاعد الحمايــة االجتماعيــة �ن

والكــوارث  االقتصاديــة  األزمــات  مــن  للوقايــة  قويــة  أداة  وهي   . االجتمــاعي والتماســك  الســياسي 
ي النمــو االقتصــادي مــن خــال دعــم دخــل األرس 

، ُتســهم �ن
ً
ا ي منهــا. وأخــري

الطبيعيــة والرصاعــات والتعــا�ن
. المحــ�ي واالســتهاك 

وريــة  ي واإلنتاجيــة. لذلــك، فــ�ي �ن عــاوًة عــ� ذلــك، تعــّزز الحمايــة االجتماعيــة رأس المــال البــرش
 للعدالــة 

ً
طــا لتحقيــق النمــو الشــامل والتنميــة المســتدامة. وُيعتــرب النهــوض بالحمايــة االجتماعيــة رسش

التمميــة  لمــدا:  مــن  الكثــري  تحقيــق  ي 
�ن والنجــاح  العمــل  عالــم  ي 

�ن التحويــ�ي  والتغيــري  االجتماعيــة 
الميــتدالة.

ي أيلول/ســبتمرب 2016، أطلــق رؤســاء الــدول ومجموعــة البنــك الــدولي ومنظمــة العمــل الدوليــة 
�ن

الميــتدالة  التمميــة  لمــدا:  لتحرفــأ  الشــاللة  االجتماعيــة  للحمايــة  العالميــة  اكــة  ال�ش
ي الحمايــة االجتماعيــة 

)USP2030( بهــدف دعــم جميــع الجهــود المبذولــة مــن أجــل جعــل الحــق �ن
الدوليــة،  العمــه  ولمظمــة  الــدولي  للبمــك  كة  المشــرت القيــادة  وتحــت  للجميــع.  واقعــة   

ً
حقيقــة

ــر الحمايــة 
ّ
ي توف  لزيــادة عــدد البلــدان الــ�ت

ً
كاء الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة لعــام 2030 معــا يعمــل رسش

.2030 لعــام  الميــتدالة  التمميــة  لعمــال  جــدول  مــع  يتمــاسش  بمــا  الشــاملة،  االجتماعيــة 

لظهــرت لفييريــا إرادة سياســية قويــة لوضــع سياســات تهــدف إل بنــاء التنميــة المســتدامة ومكافحــة 
الفقــر مــن خــال تعزيــز سياســات الحمايــة االجتماعيــة والحــرص عــ� حصــول الجميــع عــ� الضمــان 

. االجتماعي

اتيجية، مثل: ي الكثري من اإلعانات وخطط العمل واألطر االسرت
ام السياسي �ن ن ينعكس هذا االلرت

ي بشأن تمفيذ لرضية الحماية االجتماعية )2011(؛	 
إعان ياوندي الثا�ث

إعــان وخطــة عمــه واغادوغــو + 10 بشــأن العمالــة والتخفيــف لــن وطــأة الفرــر والتمميــة 	 
)2015(؛ الشــاللة 

إعان لديس لبابا  تحّول لفييريا بفضه العمه الائأ لن لجه تممية ليتدالة )2015(؛	 
ي نييد؛	 

ي لعام 2063  لفييريا ال�ت
جدول لعمال االتحاد األفيي�ت

ي لفييريــا 	 
 بالعدالــة االجتماعيــة  رســم لعالــم ليــتربه العمــه  ن

ً
ّ قدلــا ي

إعــان لبيدجــان - المــ�ن
ي 

ي خــال االجتمــاع اإلقليــ�ي األفريــ�ت
الــذي اعتمدتــه الهيئــات المكّونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة �ن

ي كانــون األول/ديســمرب 2019.
الرابــع عــرش �ن

ولكــن عــ� الرغــم مــن األهميــة النســبية الُمعطــاة لسياســات الحمايــة االجتماعيــة، ال تــزال تغطيــة 
ي الرــارة.

الحمايــة االجتماعيــة لحــدودة  ن

 لفييريــا لديهــا لد�ن تغطيــة للحمايــة االجتماعيــة 
ّ
ُتظهــر أحــدث تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة لن

 بالمتوســط العال�ي البالغ 47%.
ً
ي العالم: %17 من إجمالي الســكان مقارنة

 ن

ي الحمايــة االجتماعيــة، فضــًا عــن 
ي االســتثمار  ن

ي أفريقيــا بمرــص كبــ�ي  ن
ترتبــط فجــوة التغطيــة �ن

 بالناتــج 
ً
. ويقــّل مســتوى متوســط إنفــاق الحمايــة االجتماعيــة مقارنــة اســتمرار االقتصــاد غــ�ي المظــامي

 بالمتوســط العالــ�ي البالــغ 12.9%
ً
ي أفريقيــا عــن نســبة %5 مقارنــة

المحــ�ي اإلجمــالي �ن



3 ي تحرفأ لمدا: التممية الميتدالة
الحماية االجتماعية  لله لفييريا   ن

ي الحمايــة االجتماعيــة وشــّددت عــ� 
، كشــفت جائحــة كوفيــد-19 عــن الفجــوات الصارخــة �ن

ً
ا أخــري

. وقد عّززت أهمية ضمان  ي االقتصاد غري النظامي
العواقب المقلقة للتغطية غري الكافية، ال ســيما �ن

ت األزمــة  تغطيــة حمايــة اجتماعيــة كافيــة عــ� مــدى دورة الحيــاة وعــرب جميــع أشــكال العمــل. وأجــرب
 لتشــمل الفئــات غــري المغطــاة 

ً
الكثــري مــن الحكومــات عــ� توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة مؤقتــا

يعــات اســتثنائية. مــن خــال إدخــال تدابــري وترش

تّم تقديم معظم تدابري االســتجابة لجائحة كوفيد19- )%85.9( من خال المســاعدة االجتماعية. 
، وهــم األكــرث  ي االقتصــاد غــ�ي المظــامي

ن  ن ولكــن، كان لهــذه اإلجــراءات تأثــ�ي لحــدود عــى العاللــ�ي
 مــن الجائحــة. وتــّم تقليــص الجهــود النشــطة للوصــول إل االقتصــاد غــري النظــامي بالحمايــة 

ً
را تــرصن

ي ذلــك تحديــد الهويــة. ومــع 
االجتماعيــة أثنــاء األزمــة بســبب تحديــات الســمة غــري النظاميــة، بمــا �ن

ي 
ــع تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة �ن ــ ـ  إلعــادة البمــاء بشــكه لفضــه وت�يـ

ً
ذلــك، تقــّدم األزمــة فرصــة

جميــع أنحــاء القــارة.

ورة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لتريــــع توسيع نطاق الحماية االجتماعية  وبالنظر إل الرصن
اتيجية إقليميــة لدعــم  القــارة، وضــع المكتــب اإلقليــ�ي لمنظمــة العمــل الدوليــة ألفريقيــا اســ�ت ي 

�ن
. ي ي تهدف إل توفري الحماية االجتماعية الشاملة ع� المستوى الوط�ن نة ال�ت مبادرات الهيئات المكوِّ

ن العــام لألمــم المتحــدة، وبخاصــٍة  ك لألمــ�ي اتيجية مــع ترييــر جــدول األعمــال المشــ�ت تتمــاسش االســرت
ـها وداخــل المجتمعــات والــذي يتضّمــن حقبــة  ن الحكومــات وشــعوبـ بــ�ي د  الُمجــدَّ العقــد االجتمــاعي 

اتيجية أن: جديــدة مــن الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة. مــن شــأن االســرت
؛	  ن العال�ي واإلقلي�ي ي الحماية االجتماعية ع� المستوي�ي

ة �ن ي ع� التطورات األخري تب�ن
ي لفييريــا 	 

تتضّمــن نتائــج الحــوار اإلقليــ�ي لت�يــــــع الحمايــة االجتماعيــة والتمويــه الميــتدام  ن
)نيســان/أبريل 2021(؛

الحمايــة 	  حــول  الثانيــة  المتكــررة  بالمماقشــة  المتعلــأ  الرــرار  ي 
�ن رة 

ّ
متجــذ اتيجية  االســرت

ي حزيران/يونيــو 2021.
( الــذي اعتمــده مؤتمــر العمــل الــدولي �ن االجتماعيــة )الضمــان االجتمــاعي

اتيجية اإلقليميــة وبرنامــج تنفيذهــا مــع إصــدار ترييــر الحمايــة االجتماعيــة  امــن إطــاق هــذه االســرت ن يرت
ي لفييريــا المصاِحــب للترييــر العالــ�ي للحمايــة االجتماعيــة لألعــوام 2020-2022، الــذي صــدر 

 ن
ي أيلول/سبتمرب 2021.

�ن

يقــّدم الترييــر العالــ�ي للحمايــة االجتماعيــة الــذي أعّدتــه منظمــة العمــل الدوليــة نظــرة عامــة عالميــة 
ي ذلــك أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة، 

ي أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة، بمــا �ن
عــ� االتجاهــات الحديثــة �ن

ويضّم:
مجموعــة واســعة مــن البيانــات العالميــة واإلقليميــة والِقطريــة حــول تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة 	 

والمزايــا والنفقــات العامــة؛
العمــل وكذلــك 	  ي ســّن 

تقييــم مجموعــة مزايــا الحمايــة االجتماعيــة لألطفــال والنســاء والرجــال �ن
الســّن؛ لكبــار 

ي الصحــة ومعلومــات السياســات حــول الخيــارات 	 
تقييــم التقــّدم الُمحــرز نحــو التغطيــة الشــاملة �ن

ذات الصلــة لســّد الثغــرات.

عــاوًة عــ� ذلــك، تغــّ�ي هــذه النســخة الخاصــة مــن التقريــر تأثــري جائحــة كوفيــد19- المســتمر عــ� 
هــا الّتبــاع نهــج  ي يتــّم توفري ي ال مثيــل لهــا والفــرص الــ�ت الحمايــة االجتماعيــة، واالســتجابات السياســية الــ�ت
عــالي الرعــة لتريــــــع التقــّدم نحــو الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة كمفتــاح لمزيــد مــن المرونــة والعمــل 

الائــق والعدالــة االجتماعيــة.



ي تحرفأ لمدا: التممية الميتدالة
الحماية االجتماعية  لله لفييريا   ن 4

األهداف
: ي

تتمّثل أهداف االجتماع �ن
ي لفييريــا 	 

ــع تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة  ن ـ ـ ـ اتيجية اإلقليميــة لت�يـ االفتتــاح الرســ�ي لاســ�ت
تنفيذهــا؛ وبرنامــج 

ي لفييريا 	 
اإلطاق اإلقلي�ي لتريير الحماية االجتماعية العال�ي وتريير الحماية االجتماعية  ن

المصاِحب له.
ي أفريقيا إلعادة البناء بشــكل أفضل 	 

المناقشــات حول تمويل توســيع نطاق الحماية االجتماعية �ن
نحــو جــدول أعمــال 2030.

الشكل واحملتوى
االتحــاد  مــع مفوضيــة  الوثيــق  بالتعــاون  الدوليــة،  العمــل  تنّظمــه منظمــة  الــذي  االجتمــاع،  ســُيعقد 

: ن يومــ�ي مــدار  تنظيمــه عــ�  نــت وســيتم  اإلنرت عــرب   
ً
، حرصيــا ي

األفريــ�ت

الفــوم األول )المــدة  ســاعتان(
الجلســة 1: عــرض النتائــج الرئيســية والتوجهــات السياســية للتقريــر العالــ�ي للحمايــة االجتماعيــة 	 

ي أفريقيــا لألعــوام 
ــع تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة �ن ـ ـ ـ اتيجية اإلقليميــة لتريـ 2020-2021 واالســرت

2025-2022
ي المائــة 	 

الجلســة 2: حلقــة نقــاش رفيعــة المســتوى: نحــو تغطيــة حمايــة اجتماعيــة بنيــبة 40  ن
ي لفييريــا

 ن

3 ســاعات( ي )المــدة  
الفــوم الثــا�ن

الجلســة 1: تمويــل الحمايــة االجتماعيــة إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل نحــو جــدول أعمــال 2030 - 	 
ن بشــأن تمويــل الحمايــة االجتماعيــة ن مــن دولتــ�ي عــرض حالتــ�ي

اتيجية ت�يــــــع تغطيــة 	  كاء التنميــة )حلقــة نقــاش(: تمويــه اســ�ت الجلســة 2: مائــدة مســتديرة لــرش
ي لفييريــا

الحمايــة االجتماعيــة  ن

جمــة  الرت توفــري  ســيتم  تغاليــة.  وال�ب والعيبيــة  والفرنيــية  يــة  ن اإلنجل�ي باللغــات  االجتمــاع  ســُيعقد 
الفعاليــة. ة  فــرت طــوال  الفوريــة 



5 ي تحرفأ لمدا: التممية الميتدالة
الحماية االجتماعية  لله لفييريا   ن

املشاركون
ن رفيعي المستوى من المؤسسات التالية: ي القاّري مسؤول�ي اتي�ب سيجمع هذا االجتماع االسرت

المتحــدة 	  األمــم  وإدارة  ألفريقيــا،  االقتصاديــة  المتحــدة  األمــم  )لجنــة  المتحــدة  األمــم  منظمــات 
، وبرنامــج األمــم  ي

للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومكتــب األمــم المتحــدة للتنســيق اإلنمــا�ئ
واليونيســف( والزراعــة،  األغذيــة  ومنظمــة  العالميــة،  الصحــة  ومنظمــة   ، ي

اإلنمــا�ئ المتحــدة 
ي	 

ي وأجهزة االتحاد األفري�ت
ي - مفوضية االتحاد األفري�ت

مفوضية االتحاد األفري�ت
المجموعات االقتصادية اإلقليمية	 
الحكومات )الوزارات المسؤولة عن الضمان االجتماعي والمالية(	 
ي	  منظمات العمال وأصحاب العمل ع� المستوى القاّري والوط�ن
مؤسسات الضمان االجتماعي وجمعيات الضمان االجتماعي	 
 	 ، ي ي أفريقيــا )بعثــات االتحــاد األورو�ب

ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة �ن
كاء التنميــة الذيــن يعملــون �ن رسش

للتنميــة  الســويدية  الهجــرة، والوكالــة  لتطويــر سياســات  الــدولي  والمفوضيــة األوروبيــة، والمركــز 
والتعــاون،  للتنميــة  الســويرية  والوكالــة  اإليرلنديــة،  والمعونــة  يطانيــة،  الرب والمعونــة  الدوليــة، 
 ، ي

، ومــرصف التنميــة األفريــ�ت ت، والمؤسســة األلمانيــة للتعــاون الــدولي ومؤسســة فريديريــك إيبــري
ي مجــال 

الــوكاالت �ن ن  بــ�ي ك  المشــرت التعــاون  ، ومجلــس  الــدولي النقــد  ، وصنــدوق  الــدولي والبنــك 
االجتماعيــة( الحمايــة 

ي واألبحاث واألوساط األكاديمية	 
منظمات المجتمع المد�ن

برنامج الفعاليات
نامــج والتســجيل مــن خــال الموقــع  نــت. وســيتم توفــري روابــط الرب  عــرب اإلنرت

ً
ســُتقام الفعاليــة حرصيــا
ي المخّصــص.

و�ن اإللكــرت

مواعيد الفعالية:
)بتوقيــت 	   

ً
ظهــرا  12:00 حــ�ت   

ً
صباحــا  10:00 الســاعة  مــن   2021 /نوفمــرب  ي

الثا�ن يــن  ترش  16
جرينتــش(

)بتوقيــت 	   
ً
ظهــرا  12:00 حــ�ت   

ً
صباحــا  09:00 الســاعة  مــن   2021 /نوفمــرب  ي

الثا�ن يــن  ترش  17
جرينتــش(

الفعالية لتوافرة للام الجمهور عمد التيجيه.

https://www.itcilo.org/events/social-protection-africas-hope-achieving-sustainable-development-goals
https://www.itcilo.org/events/social-protection-africas-hope-achieving-sustainable-development-goals


معلومات
يــر�ب االتصــال لمزيــد لــن المعلولــات 

لكتب العمه الدولي
المكتب اإلقلي�ي ألفييريا

Plateau, CCIA Building Abidjan - Côte d’Ivoire
 BP 3960 Abidjan 01 01

poku@ilo.org 
 umuhire@ilo.org 

لركز التدريب الدولي التابع لممظمة العمه الدولية
)SPGT( ي

برنالج الحماية االجتماعية والحوكمة والهيكه الثا�ث
Viale Maestri del Lavoro, 10

Turin – Italy 10127
spgt@itcilo.org
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