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 وعلق إضغط  

 

ألنظمة  اإلقتصادية تحدياً غير مسبوق    اوتداعياته  19-كوفيدشكل جائحة  ت

غير الرسمي للخطر بشكل في القطاع  يتعرض العمال  والحماية اإلجتماعية في الدول.  

يتم  ال  الذي  المفقود"،  "الوسط  يمثلون  ما  غالباً  ألنهم  الحالية،  األزمة  خالل  خاص 

في موجز سياسات أخير، قام  و  تغطيته بالمساعدة اإلجتماعية أو التأمين اإلجتماعي.

مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل والمكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة  

( بتحليل التداعيات  IPC-IG and UNICEF ROSA 2020للطفولة لجنوب آسيا )

اإلقتصادية لألزمة وتدابير السياسة المتخذة في ثمانية دول في جنوب آسيا، والدعوة 

لخص هذا العدد من ويدراج الوسط المفقود في مشهد الحماية اإلجتماعية السائد.  إلى إ

 رسالة قصيرة نتائج دراسة حالة باكستان.

 

اللقد   من  بشدة  باكستان  ال.  جائحةتضررت  اإلستيعابية  غير  فالطاقة    كافية الطبية 

 إطار تسهيل موسعوبرنامج تكيف هيكلي    في ظل  اإلقتصادي الضعيفاألولي    وضعالو

الدولي  يدعمه   النقد  عام  يصندوق  في  مؤخراً  تنفيذه  تأدت  ،  2019تم  تفاقم  أثير  إلى 

رتفاع معدالت اإلصابة، ال سيما في األحياء الحضرية الفقيرة في إستجابة إلواألزمة. 

تم رفعه ثم  كراتشي والهور، فرضت الحكومة إغالقاً كامالً في أواخر شهر مارس  

رتفاع المستمر في أعداد نظراً لإلومية إنقاذ سبل العيش.  مايو في ظل حت  9تدريجياً منذ  

 ، تم الطعن في هذا القرار، وأعيد فرض اإلغالق محلياً. صابات اإل

 

لث الناتج المحلي يساهم اإلقتصاد غير الرسمي الضخم في باكستان بما يقرب من ث  و

في المائة من إجمالي العمالة.   80اإلجمالي، وتشكل الترتيبات غير الرسمية أكثر من  

تتعرض تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعات التحويلية كثيفة العمالة لصدمات  و

 ينرسميالغير    يناملمن العمليون    18.5معاً    ا مض  ي العرض والطلب على حد سواء و

بسبب األزمة، من المتوقع أن ينكمش اإلقتصاد الباكستاني  وبشكل كبير.    واتأثرالذين  

في المائة   0.2أخرى بنسبة  ومرة    2020- 2019في المائة في السنة المالية    2.6بنسبة  

في إتجاه الهبوط    ، وكالهما تنقيحات كبيرة2020في السنة المالية التي تبدأ في يوليو  

اإلقتصادي، يمكن أن يزداد الفقر تراجع  تيجة لهذا النوما قبل األزمة.  النمو  لتقديرات  

إلى   يصل  بما  فقرو ئة.  امبال  1.47المدقع  في  يعيشون  الذين  هؤالء  معظم  ، سيكون 

غطيهم  ماليين شخص من العمال غير الرسميين، وكثير منهم ال ت  3يصل عددهم إلى  و

مس    ستهدافإ، والتي تركز إما على  قائمةالحماية اإلجتماعية ال األفقر )مخططات الخ 

( أو يغطي فقط أقلية صغيرة ميسورة نسبياً إحساس كفاالتالمساعدة اإلجتماعية مثل  

المثال، يتضم   للتأمين اإلجتماعي. على سبيل  المؤهلين  الرسمي  القطاع  دفع  موظفي 

العمل    3.5 المائة فقط من األشخاص في سن  نظام    إشتراكاتفي  معاشات في الفي 

 باكستان. 

 

  3.5بقيمة    اتسبل العيش واإلقتصاد أثناء اإلغالق، أقرت الحكومة حزمة سياسلحماية  

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. على الجانب النقدي، قام البنك المركزي بتخفيض  

ً  قواعدنقطة مئوية ووضع  5.25سعر الفائدة بما مجموعه   إئتمان أكثر مرونة وتوسعا

يتعلق  لألفراد والشركات. على الجانب   المالي، أدخلت باكستان عدداً من التدخالت، 

إحساس  برنامج  العديد منها بالحماية اإلجتماعية. وعلى وجه الخصوص، فقد أدخلت  
 اً من برنامج حاليمن المستفيدين  ماليين    5، ويغطي  ة نقدية طارئتقديم مدوفوعات  ل

لين أو غير إما غير مؤهكانوا  مليون مستفيد مؤقت جديد    11.9، و  إحساس كفاالت 

العديد من المستفيدين الجدد من خالل حملة الرسائل حديد  تم تو.  جائحةمؤهلين قبل ال

رسمي فقدوا سبل العيش  الغير  في القطاع  وعمال    ةالنصية القصيرة، وهم عمال مياوم

المفقود وعليه، فإن  خالل األزمة.   الوسط  إلى  ينتمي  يتلقى جميع  حيث    ، الكثير منهم 

الخصائص تعمل بأشهر من اإلعانات النقدية مقدماً في نقاط دفع    4مته  المستفيدين ما قي

مس األ ل ادخل في المائة من متوسط  15، بما يعادل الحيوية  األسر. من فقر خ 

 

ما  و إلى  في بعد  بالنظر  اإلجتماعية  الحماية  نظام  أن  الواضح  من  الحالية،  األزمة 

تغطية كافية تتسق مع المفهوم العالمي القائم  باكستان يجب أن يتغير بشكل أكبر لضمان  

 على الحقوق للحماية اإلجتماعية.  

 

إستثنائية  الحد األدنى من الضمان اإلجتماعي في مواجهة صدمات  ضمان  ومن أجل  

ان النظر في توسيع أرضيات الحماية اإلجتماعية الخاصة  أو متغيرة، يجب على باكست

غير الرسمي القطاع  في  بها لتشمل الوسط المفقود، والذي يتألف في الغالب من العمال  

الفقراء.   إلى وغير  الموسعة  اإلجتماعية  والمساعدة  لألطفال  الشاملة  اإلعانات  تعتبر 

 السياسة الواعدة التي لم يتم إستخدامها بعد.( من أدوات  المهمشينالسكان غير الفقراء )

 

المستخدم إل، حيث شهد  2020في عام    و الفقر  نقاط  المساعدة  مسح بطاقة  ستهداف 

ستفادة من األزمة سنوات، ينبغي تطبيق الدروس الم    10ه منذ  ل  اإلجتماعية أول تحديث

ب للصدماتللسماح  المستجيب  والتسجيل  السهل  الواسع،  التحديث  لخطط  والتغطية  ة 

في   التسجيل  أظهر  اإلجتماعية.  مدوفوعلإحساس  برنامج  المساعدة  نقدية ات  تقديم 
أمر أن التوسع السريع والقائم على الطلب والرقمي لخطط المساعدة اإلجتماعية    ةطارئ

 . اح وتواترهوممكن، ويمكن تحديث السجالت بغض النظر عن تغطية المس

 

رصة فريدة لدمج أعداد كبيرة من الوسط  تحديدهم حديثاً فمليون مستفيد تم    11.9يوفر  و

إحساس  برنامج  يجب أن يوفر تسجيلهم في  والمفقود في مشهد الحماية اإلجتماعية.  
 الزخم لجهود الشمول المالي على نطاق واسع.  ةنقدية طارئتقديم مدوفوعات ل

 

ال لموظفي  فقط  حالياً  متاح  اإلجتماعي  العام  التأمين  مؤسسات  قطاع  في  العاملين  أو 

حجماً.   األكبر  الرسمي  إيجادالقطاع  لل  ولحل  إن  السلبية  العمل دى  لحوافز  أصحاب 

لتجنب   رسمي  غير  بشكل  العمال  وال  إشتراكاتلتوظيف  التأمين  معاشات  مؤسسة 

إلى يمكن أن يؤدي  ومدفوعات نهاية الخدمة )بدالً من التأمين ضد البطالة(  للعاملين  

الطابع الرسمي على عالقات العمل يدفع لألمام  و،  التأمين اإلجتماعي أكثر شموالً جعل  

 ة.  قدياعالت

 

 للعاملين معاشات  مؤسسة التأمين والة المعاشات التقاعدية مثل  توسيع أنظمبهناك وعد  و

ختياري  مثل نظام التقاعد اإلختيارية  القطاع غير الرسمي وجعل المخططات اإلتشمل  ل

يمكن وغير الرسمي.  المنتمين للقطاع  ألصحاب الدخول المنخفضة أو    الً و)أكثر( شم

السهل لهذه المخططات إلى توسيع نطاق تغطية التأمين حداث  ستأن يؤدي تعزيز اإل

اإلجتماعي، وخاصة بين العاملين لحسابهم الخاص. عالوة على ذلك، يمكن إستخدام  

 . مزاياً الممنوحةسجالتهم للتوسع الرأسي المستجيب للصدمات في ال
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