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 وعلق إضغط  

 

كوفيد مسبوق  19-يفرض  غير  الدول.    تحدياً  في  اإلجتماعية  الحماية  ألنظمة 

غير الرسمي للخطر بشكل خاص، ألنهم غالباً ما   ون في القطاعملا يتعرض العو

التأمين  وال  اإلجتماعية  المساعدة  تغطيه  ال  الذي  المفقود"،  "الوسط  يمثلون 

اإلجتماعي. وفي موجز سياسات أخير، قام مركز السياسات الدولية من أجل النمو 

 IPC-IGوالمكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة لجنوب آسيا )  الشامل 

and UNICEF ROSA 2020 بتحليل التداعيات اإلقتصادية لألزمة وتدابير )

دول جنوب آسيا، والدعوة إلى إدراج الوسط المفقود  من  السياسة المتخذة في ثمانية  

لخص هذا العدد من رسالة قصيرة نتائج  وي تماعية السائدة.  الحماية اإلجأُطر  في  

 بوتان.  دراسة حالة

. إنها الدولة التي بها أقل  19-صحية الجسيمة لجائحة كوفيدت بوتان من اآلثار النج

عتماد  إمؤكدة لكل فرد من السكان في جنوب آسيا. لم يتم  صابة العدد من حاالت اإل

ت، بما في ذلك المطاعم،  منشآ ، وظلت العديد من الولةإغالق على مستوى الدأي  

ذلك،   ومع  المدارس، إتم  مفتوحة؛  وإغالق  السياحة،  تعليق  مثل  تدابير  عتماد 

الحدود الد  وإغالق  مستوى  على  وتوصية  الهند،  غير ب   ولةمع  السفر  تجنب 

 الضروري. 

وتشير التقديرات إلى أن   بسبب هذه القيود، تضرر قطاع السياحة بشكل كبير.و

ذاتالسياحة   يمثلون  مواطنا    50,000توظف  الصلة    والقطاعات  في    16حو  ن ، 

غير الرسمي في    ين في القطاعلما الع  عدديستبعد هذا الوالمائة من السكان العاملين.  

بالتجزئة،  الترفيهأنشطة   المالبس  الجائلينوالب ،  وتجارة  ستطالع  إأظهر  و.  اعة 

ومكتب اإلحصاء الوطني حول آثار    ،حديث أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ً   تغلقأالسياحية  منشآت  على قطاع السياحة أن ثلثي ال  19- كوفيد  92وأن  ،  تماما

بشكل  شركات السياحة  دى  يعملون لالذين كانوا  في المائة من المرشدين السياحيين  

بإمكانية الوصول إلى التأمين   ينملاال يتمتع هؤالء العو  تم تسريحهم.غير منتظم  

وليسوا مؤهلين عادةً لبرامج المساعدة  ،  تماعي )مثل مدفوعات نهاية الخدمة(اإلج

 حالة نموذجية للوسط المفقود.   ونلمث ي  هماإلجتماعية، و 

في    87.52يشكل  في القطاع عير الرسمي  تقدر منظمة العمل الدولية أن العمل  و

الدولية، من المتوقع أن المائة من إجمالي العمالة في بوتان. ووفقاً لمنظمة العمل  

غير الرسمي بشكل كبير. ين في القطاع  ملافي المائة على األقل من الع   90يتأثر  

شخصاً إضافياً سوف يقعون في براثن   5,503ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن  

ند صاً عشخ  14,083دوالراً أمريكياً في اليوم، و    3.20خط الفقر البالغ    عندالفقر  

 ينملايمثل هؤالء العديد من الع ودوالراً أمريكياً في اليوم.    5,50  لبالغخط الفقر ا

 غير الرسمي الذين يحتاجون إلى تغطية الحماية اإلجتماعية.في القطاع 

المفقود.   للوسط  نسبياً  شاملة  بوتان  في  اإلجتماعية  الحماية  إستجابة  وكان  كانت 

اإلجتماعية هو نظام الرعاية   المساعدةفي    عتمدته الحكومةإالرئيسي الذي  اإلجراء  

ملك  بناًء على األوامر السامية لحضرة صاحب الجاللة  حزمة اإلغاثة  )اإلجتماعية  

جيالبو)  بوتان شهرية  ت ي  ت الو،  (دروك  تحويالت  نغولتروم    8,000بقيمة  وفر 

)هذه المبالغ    اً شخص   23,000ليستفيد منها    نغولتروم بوتاني  12,000أو    بوتاني

 نغولتروم بوتاني  800(، مع زيادة  منتهيةمبالغ  تصبح  أشهر وبعد ذلك    3لمدة  نُمنح  

 .نغولتروم بوتانيمليون  700طفل، بميزانية قدرها   13000لعدد  

إلى   المتقدمين  معظم  اإلغاثة كان  يليهم    حزمة  السياحة،  قطاع  ، النقلقطاع  من 

وتم    اإلغاثة  حزمةكما أُتيحت    وقطاعات الخدمات األخرى.،  تصاالتاإل  وقطاع

،  لعاطلين عن العملل، وهاق ي علتم ت لعاملين بعقود  لمنحها للعاملين لحسابهم الخاص، و

 . الخارج عائدين منالالبوتانيين مواطنين للو

قطاع السياحة والضيافة في  كما يقدم مجلس السياحة في بوتان خطة لدعم التوظيف  

  2436ما ال يقل عن  منها  ستفاد  وقد إوالمواطنين البوتانيين العاطلين عن العمل.  

ب شخص  العامل  المال  إئتمان رأس  يتوفر  ذلك،  إلى  باإلضافة  في    5فائدة  سعر  اً. 

التكاليف لتمويل  بالسياحة  المرتبطة  للشركات  كشوف    المائة  التشغيلية، وخاصة 

 المرتبات.

الريفي   التأمين  مخطط  تشمل  منخفضة،  إجتماعي  تأمين  بتغطية  بوتان  تتمتع 

  60نحو  يغطي  على الحياة  وسكان  لل إلزامي شبه قائم على اإلشتراكات  وتأمين  )

و ريفية(،  أسرة  و  طخطمألف  الجماعي،  واإلصندوق  التأمين  دخار  المعاشات 

يعمل  ي المنشآت التي  العاملين ف   ات إلى الصندوقكا رت شدفع اإليجب أن ي والوطني.  

، بينما يجب أن  ةواحد  سنةعقود عمل تزيد عن    م ولديهعاملين فأكثر  بها خمسة  

التغطية  العاملون في المنشآت  يعتمد   بها خمسة موظفين أو أقل على  التي يعمل 

في    ينملا فرعية فقط من العفئة  الطوعية، مما يضمن أدوات التأمين اإلجتماعي ل

في المائة فقط من السكان في سن العمل    9.1بشكل عام، يساهم  والرسمي.  القطاع  

وال يغطي نظام  أكثر،سنة ف  15في نظم المعاشات لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  

في المائة من السكان بعد سن التقاعد، مما يجعل من المهم    3.2المعاشات سوى  

 . البدء في إضفاء الطابع الرسمي على العمل غير الرسمي

يتألف من   مخططعلق بالمساعدة اإلجتماعية، يدير مكتب جاللة الملك كيدو فيما يت 

ار المستفيدين عتب تحديد إيجب و. يينبوتانال ين مواطني التحويالت نقدية وعينية إلى 

ً   ،محتاجين  يمكلكون  الممن  ل  اطفاألأو يعانون من إعاقة أو أن    ،أو ال يملكون أرضا

لل دخل  بالمدمصدر  لحضرة  بموجب    المخططقدم  ي رس.  التحاق  سامية  أوامر 

مزايا في شكل منح األراضي  توفر    (دروك جيالبو)  ملك بوتانصاحب الجاللة  

 وبدالت معيشة شهرية ومنح الدراسية.

ما   إلى  كوفيدبعد  بالنظر  ال  19-أزمة  اإلجتماعية  الحماية  نظام  في  قائم والتفكير 

الحماية اإلجتماعية، مما يضمن  ، يمكن لبوتان أن تسن مزيداً من التحوالت في  اً حالي 

 تغطية كافية تتسق مع مفهوم شامل للحماية اإلجتماعية قائم على الحقوق: 

من أجل حماية الحد األدنى من الضمان اإلجتماعي في مواجهة الصدمات   ▪

الفردية أو المتغيرة، يجب توسيع أرضيات الحماية اإلجتماعية لتغطي الوسط 

يشمل   والذي  الع في  المفقود،  القطاع    ينملاالغالب  غير  في  الرسمي  غير 

يمكن أن تساعد المنحة الشاملة لألطفال في الوصول إلى الوسط  والفقراء.  

المفقود وأن تكون أداة رئيسية تستجيب للصدمات في سياق صدمة متغيرة 

 . 19-مثل أزمة كوفيد

ت القطاع  في منشآ فرعية من العاملين  فئة  تاح التأمين اإلجتماعي فقط ليُ حالياً   ▪

شبه  والرسمي.   شبه  اإلجتماعي  التأمين  حسابات  فتح  على  اليمكن  قائم 

  -   لعاملين لحسابهم الخاصمع دعمها من الموازنة العامة أمام ااإلشتراكات  

أخرى  أي   ال تغطية  مد  بعبارة  صندوق  خطط  ظل  في  الموجودة  معاشات 

مدفوعات  ى  شتراكات التي تذهب إلأو تحفيز اإل،  دخار الوطنيالمعاشات واإل 

 الخدمة.  يةالبطالة أو نها
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