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 وعلق إضغط  

 

للدول في    تحدیاً غیر مسبوق ألنظمة الحمایة اإلجتماعیة   19-تشكل جائحة كوفید
جمیع أنحاء العالم. ویتعرض العاملون في القطاع غیر الرسمي للخطر بشكل  
ً ما یمثلون "الوسط المفقود"، الذین ال تغطیھ المساعدة   خاص، ألنھم غالبا
اإلجتماعیة وال التأمین اإلجتماعي. وفي موجز سیاسات أخیر، قام مركز السیاسات  

اإلقلیمي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة  الدولیة من أجل النمو الشامل والمكتب 
) بتحلیل التداعیات IPC-IG and UNICEF ROSA 2020لجنوب آسیا (

اإلقتصادیة لألزمة وتدابیر السیاسة المتخذة في ثمانیة من دول جنوب آسیا، 
والدعوة إلى إدراج "الوسط المفقود" في الحمایة اإلجتماعیة السائدة. ویلخص ھذا  

 قصیرة نتائج دراسة حالة الھند. العدد من رسالة 
 

في   19-الھند ھي الدولة التي لدیھا أكثر حاالت اإلصابة المؤكدة بفیروس كوفید
المنطقة، مع زیادة كبیرة في عدد الحاالت خالل النصف الثاني من شھر یونیو، 

مارس. إن قدرة الرعایة  24بعد رفع اإلغالق الوطني الذي فُِرَض ألول مرة في 
سریر    2.3ى التعامل مع ھذه الزیادة مدعاة للقلق، حیث ال یوجد سوى  الصحیة عل

 شخص في وحدات الرعایة الحرجة.   100,000لكل 
 

إضافة إلى الضغط على قطاع الصحة، تعاني الھند أیضاً من اآلثار اإلجتماعیة 
  3.2واإلقتصادیة الناجمة عن الجائحة. ومن المتوقع أن ینكمش اإلقتصاد بنسبة 

نقاط مئویة عن تقدیرات   9، وھو أقل 2021-2020ئة في السنة المالیة في الما
في   ء. عالوة على ذلك، توقع المعھد الدولي لبحوث سیاسات الغذا 2020ینایر 

ملیون شخص)، في حین    30في المائة في الفقر المدقع (أي    13أبریل زیادة بنسبة  
ملیون شخص إلى   36و  ملیون 28توقع البنك الدولي في یونیو أن یتردى ما بین 

دوالراً أمریكیاً في الیوم وفقاً لتعادل القوة الشرائیة   1.90ما دون خط الفقر المدقع (
ملیون عامل    420نحو  بین  ملیون من    410). باإلضافة إلى ذلك، یعتبر  2011لعام  

 .  19-في القطاع غیر الرسمي في الھند متأثرین بشدة بكوفید
 

خطة رئیس  ة والنقدیة الكلیة، أعلنت حكومة الھند عن السیاسات المالی وإلى جانب 
تریلیون روبیة ھندیة   1.70وھي حزمة إغاثة بقیمة  - الوزراء لرعایة الفقراء 

لتقدیم الدعم للفقراء والضعفاء وضمان تلبیة إحتیاجاتھم األساسیة. تتضمن الحزمة  
فع الموجودة ُمسبقاً.  كالً من تنفیذ تدخالت الحمایة اإلجتماعیة الجدیدة وتعدیل المنا

 وتشمل ھذه المبادرات: 
  روبیة ھندیة   2000كل من مدفوعات المنافع المتوقعة، وزیادة علیھا

وھو مخطط    -  صندوق رئیس الوزراء لدعم المزارعینللمستفیدین من  
تحویالت نقدیة تكمیلي لدخول المزارعین ودعم النفقات المتعلقة  

 بالزراعة؛
  یة في األجور الیومیة للعمال المسجلین روبیة ھند 20زیادة قدرھا

بموجب قانون المھاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الریفیة، وھو  
روبیة ھندیة    2000برنامج أشغال عامة رائد، وھذا یمثل ما یصل إلى  

 لكل عامل سنویاً؛
 19-توسیع نظام التوزیع العام للسلع التموینیة للتخفیف من آثار كوفید  ،

مخطط  الحبوب المستھدف بأسعار مخفضة  تفیدین من مع تلقي المس
وھو برنامج یوفر الحبوب الغذائیة بأسعار مدعومة بشكل كبیر   -جداً 

أغذیة مجانیة وإعانات غذائیة إضافیة للتخفیف من إنعدام األمن   -
 الغذائي أثناء الجائحة؛ 

   دعم الدخل اإلضافي المؤقت لكبار السن واألرامل واألشخاص ذوي
 اإلعاقة المدرجین في البرنامج الوطني للمساعدة اإلجتماعیة؛ 

   مدفوعات حكومیة بقیمة ثالثة أشھر من مساھمات صندوق اإلدخار
روبیة ھندیة شھریاً ویعملون    15000للعاملین الذین یتقاضون أقل من  

موظف وتقل فیھا   100في الشركات التي یقل عدد العاملین فیھا عن 
  15000في المائة من أجور الموظفین عن الحد األدنى البالغ    90نسبة  

 روبیة ھندیة؛ 
  ملیون عامل بناء من صندوق عمال البناء  23دعم مالي من أجل

والتشیید الذي تدیره حكومات الوالیات، مع مساعدة نقدیة تُدفع لمرة  
 روبیة ھندیة؛  5000إلى   1000واحدة تتراوح قیمتھا بین 

   اإلعالن عن إجراء توسیع نطاق التأمین الصحي للعاملین في مجال
 الرعایة الصحیة

 ال المسجلین في صندوق إدخار الموظفین بالوصول مقدماً  السماح للعم
في المائة من الرصید الموجود لدیھم في حساب التأمین  75إما إلى 

 اإلجتماعي، أو ثالثة أشھر من الراتب (أیھما أقل). 
 
من خالل تدخالت   19-بینما إستجابت الحكومة للتحدیات التي طرحھا كوفیدو

من إتخاذ مزید من الخطوات لضمان تغطیة الحمایة    مختلفة، یمكن أن تستفید الھند
اإلجتماعیة الشاملة، بما في ذلك "الوسط المفقود". وتشمل إستراتیجیات السیاسة  

قدرة جمیع األسر التي ان  المحتملة تنفیذ إعانة الطفل الشاملة، والتي من شأنھا ضم
ایة أكبر لسكان الھند  لدیھا أطفال على تلبیة إحتیاجاتھا األساسیة، و / أو تغطیة وكف

المنتمین إلى فئة كبار السن من خالل نظام معاشات الشیخوخة، بما في ذلك من  
خالل نظام معاشات إندیرا غاندي الوطني لكبار السن الحالي. ویجب دعم وتعزیز 
خطط التأمین اإلجتماعي الحالیة التي یدیرھا جھاز صندوق إدخار الموظفین  من 

جتماعي للعاملین في أوقات الحاجة. عالوة على ذلك، لضمان أجل توفیر التأمین اإل
تغطیة أكبر للصدمات المستقبلیة، یمكن توسیع البرامج الرئیسیة مثل نظام التوزیع 
العام للسلع التموینیة، وبرنامج المھاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الریفیة من  

لحضر والریف. أخیراً، ھناك  أجل توفیر األمن لجمیع المناطق واألسر في كل من ا
المزید الذي یتعین القیام بھ للوصول إلى ودعم العاملین المھاجرین في الداخل الذین 
یعیشون إما بشكل مؤقت أو إلى أجل غیر مسمى خارج والیاتھم األصلیة وغالباً 

 ما یفتقرون إلى الوصول إلى برامج الحمایة اإلجتماعیة. 
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