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تقدير

ـــة  ـــاث اإلجرائي ـــن األبح ـــلة م ـــراء سلس ـــى إج ـــة )أرض( ع ـــة والتنمي ـــة للدميقراطي ـــة العربي ـــة النهض ـــل منظم تعم

ـــة  ـــارصة القامئ ـــاء يف املن ـــا النس ـــي تقوده ـــدين الت ـــع امل ـــات املجتم ـــدرات منظ ـــز ق ـــروع »تعزي ـــار م ـــن إط ضم

ـــة األمـــم  ـــذه بدعـــم مـــن هيئ ـــم تنفي ـــذي يت ـــة للمـــرأة واألمـــن والســـام«، وال ـــدة الوطني ـــة ضمـــن األجن عـــى األدل

املتحـــدة للمـــرأة وبتمويـــل ســـخي مـــن حكومـــات كنـــدا وفنلنـــدا والرنويـــج، وإســـبانيا، واململكـــة املتحـــدة، 

ـــف  ـــن التحال ـــدين ضم ـــع امل ـــات املجتم ـــن منظ ـــا م ـــكر لركائه ـــة )أرض( بالش ـــة العربي ـــه النهض ـــرص. وتتوج وق

الوطنـــي األردين )جونـــاف( واألفـــراد الذيـــن قدمـــوا دعمهـــم إلعـــداد هـــذه الدراســـة التـــي أجراهـــا فريـــق 

األبحاث يف مركز النهضة الفكري للدراسات.
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هدف البحث اإلجرايئ

ــا الحصــول عــى  ــح له ــي تُتي ــال اإلجــراءات الت ــة حي ــه املجتمعــات املحلي ــذي تبدي ــم ال يتطــرق إىل هــذا املوجــز إىل مــدى الفه

املســاعدات النقديــة املقدمــة مــن الحكومــة األردنيــة خــال جائحــة كوفيــد-19، كــا يُقــّدم توصيــات تهــدف إىل تعزيــز الوصــول 

إىل برامــج املعونــة أثنــاء األزمــات. يركــز البحــث كذلــك عــى مزايــا الراكــة الفعالــة بــن املنظــات املجتمعيــة والهيئــات الحكومية 

ــي األردين  ــف الوطن ــن أعضــاء التحال ــة م ــدين محلي ــع م ــة مجتم ــرؤى 11 منظم ــد ب ــات بشــأن السياســات تسرتش ــدم توصي ويُق

للمنظــات غــر الحكوميــة )جونــاف( ووجهــات نظرهــا فيــا يتعلــق باملســائل التــي يواجههــا األفــراد األكــر تأثــراً الذيــن يتقدمــون 

بطلبات الحصول عى الدعم من برنامج تكافل وصندوق املعونة الوطنية. 

الخلفية واملنهجية

ــات  ــرزت فئ ــة؛ إذ ب ــة يف بعــض املجتمعــات األردني ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــد-19 مــن الهشاشــة الصحي فاقمــت جائحــة كوفي

ــات التــي كانــت تعــاين مــن هشاشــة  ــات الجائحــة، يف حــن تفاقمــت أحــوال الفئ جديــدة تعــاين الضعــف والــرر جــراء تداعي

أوضاعهــا ســابقاً. يركــز هــذا التقريــر عــى املنظــور املحــى تجــاه أوجــه الضعــف والهشاشــة، وهــو جــزء مــن سلســلة من الدراســات 

التــي تبحــث يف محليّــة عــدد مــن القضايــا الجندريــة، ويتنــاول أيضــاً التقريــر اآلليــات التــي اعتمدتهــا منظــات املجتمــع املحــي 

لتقييــم أوجــه الضعــف والهشاشــة، والجمــع مــا بــن وجهــات النظــر املحليــة، وتعزيــز وصــول الفئــات األكــر ضعفــاً وتأثــراً إىل ُســبل 

الدعــم املتاحــة. للتعمــق يف وجهــات النظــر والتجــارب املجتمعيــة، فقــد تعاونــت النهضــة العربيــة )أرض( مــع منظــات مجتمــع 

مدين تقودها النساء من التحالف الوطني )جوناف(. 

تأســس التحالــف الوطنــي )جونــاف( يف عــام 2016 مببــادرة مــن النهضــة العربيــة )أرض( وبالتعــاون مــع منظــات مجتمــع مــدين، 

ومنظــات مجتمعيــة وخــراء وناشــطن يف مجــال اإلعــام مــن مختلــف مناطــق اململكــة، علــاً بــأن تحالــف )جونــاف( يعمــل عــى 

تنسيق جهود التنمية واالستجابة اإلنسانية الوطنية يف األردن وقيادتها كذلك. 

ألغــراض إطــاق هــذا البحــث، تــم االتفــاق عــى فهــم مشــرتك ألوجــه الضعــف واالســتجابة لهــا، إذ اتبعــت منهجيــة البحــث نهجــاً 

محليــاً يقــوم عــى األدلــة ويتضمــن مراجعــة مكتبيــة ســاعدت يف تطويــر أدوات جمــع البيانــات النوعيــة والكميــة. غطــت العينــة 

املشــمولة يف البحــث أقاليــم األردن مــن شــال وجنــوب ووســط. متثــل هــدف البحــث يف تحديــد األدوات الحاليــة التــي اعتمدتهــا 

منظــات املجتمــع املــدين واملنظــات املجتمعيــة والحكومــة األردنيــة لتقييــم مواطــن الضعــف والهشاشــة وتحســن هــذه األدوات 

وتنقيحها لتقديم استجابة أكر شمولية. 

الوصول إىل برنامج تكافل؛ االفتقار إىل نهج موحد بني منظامت املجتمع املدين

يف العمــوم، تعــرف منظــات املجتمــع املــدين بوجــود برنامــج »تكافــل« التابــع لصنــدوق املعونــة الوطنيــة، لكــن عــى الرغــم مــن 

أن غالبيتهــا عــى درايــة مبزايــاه إال أنهــا تفتقــر إىل املعرفــة الكافيــة حــول آليــات الوصــول إىل هــذا الرنامــج وإجراءاتــه. فقــد بينــت 

ــة بآليــات برنامــج تكافــل وإجراءاتــه، يف حــن أفــادت منظــات  العديــد مــن منظــات املجتمــع املــدين أنهــا مل تكــن عــى دراي

املجتمــع املــدين الثــاث التــي كانــت عــى درايــة بالرنامــج بتطوعهــا للمســاعدة يف عمليــة إدخــال البيانــات لتقديــم يــد العــون 

ــات  ــي املعلوم ــات مقدم ــات يف مقاب ــك املنظ ــاركت تل ــد ش ــذا وق ــغيله. ه ــج وتش ــة يف إدارة الرنام ــة الوطني ــدوق املعون لصن
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الرئيســين )KII(، وقــال رئيــس إحداهــا: »لقــد عملــت يف برنامجــي تكافــل 1 و2 وكنــت مســؤوالً عــن إدخــال البيانــات يف فــروع 

صندوق املعونة الوطنية«. 

وقالــت منظــات املجتمــع املــدين عمومــاً إن برنامــج »تكافــل« يُعــد مبــادرة جيــدة مــع اعتقادهــا بإمكانيــة تحســينه، أمــا بعــض 

املنظــات األخــرى فقــد أعربــت عــن قلقهــا بشــأن مقــدار املســاعدات النقديــة املقدمــة ملســتحقيها. عــى الرغــم مــن انخفــاض 

قيمــة املبلــغ املــايل املــوزّع عــى املســتفيدين إىل حــد كبــر، فقــد شــعر العديــد مــن املســتجيبن بأنــه يغطــي االحتياجــات األساســية 

ــة  ــدوق املعون ــة املقــدم مــن صن ــغ املســاعدة النقدي ــإن »مبل ملتلقــي املســاعدات. بحســب إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ف

الوطنيــة قليــل للغايــة، إال أنــه مــع ذلــك مــا زال أفضــل مــن عدمــه.« مــن جهــة أخــرى، انتقــدت منظــات مجتمــع مــدين أخــرى 

املبلغ بقولها أنه ال يكفي االحتياجات األساسية.

كــا طــرأت مســائل أخــرى بشــأن اإلطــار الزمنــي الــذي تُقــّدم املســاعدات النقديــة خالــه؛ إذ أشــار األفــراد إىل كــون املســاعدة 

تــوّزع كل شــهرين، األمــر الــذي قــد ال يفيــد بعــض العائــات ممــن هــي يف أمــّس الحاجــة إىل تلقــي النقــد شــهرياً. ورأى بعــض 

األفراد ممن عانوا من تأخر املساعدة النقدية أن مصاعبهم املالية قد ازدادت سوءاً. 

صعوبات يف اإلجراءات التي تتيح الوصول إىل املعونة واملساعدة

ـــة  ـــدوق املعون ـــج تكافل/صن ـــا برنام ـــي يقدمه ـــى املســـاعدات الت ـــام الحصـــول ع ـــاً أم ـــد-19« عائق ـــا »كوفي ـــة كورون فرضـــت جائح

ـــون  ـــن يعان ـــار الســـن أو األشـــخاص الذي ـــل كب ـــراً مث ـــاً وتأث ـــك األكـــر ضعف ـــم أولئ ـــراد ومـــن بينه ـــر مـــن األف ـــة؛ إذ خـــي كث الوطني

مـــن أمـــراض مزمنـــة مـــن مغـــادرة منازلهـــم حتـــى وإن كان ذلـــك بغـــرض الذهـــاب إىل فـــروع صنـــدوق املعونـــة خوفـــاً مـــن 

ـــدوق،  ـــارة الصن ـــراد عـــن زي ـــة بالفـــروس هـــو الســـبب يف إحجـــام األف ـــد كان الخـــوف مـــن اإلصاب ـــاد. لق الجائحـــة املتفشـــية يف الب

كـــا أن القيـــود التـــي فرضتهـــا الحكومـــة جعلـــت مـــن التنقـــل أمـــراً مســـتحياً. أيضـــاً، تعـــّذر عـــى عـــدد كبـــر مـــن األرس 

املعيشية تقديم الطلبات عر اإلنرتنت إذ مل تكن متلك وسيلة لاتصال به. 

الصعوبات الفنية

واجهــت الفئــات األكــر ضعفــاً وتأثــراً مــن الســكان صعوبــات فنيــة عنــد محاولــة تقديــم طلبــات الحصــول عــى الدعــم مــن برامــج 

صنــدوق املعونــة الوطنيــة؛ إذ مل يتمكــن أولئــك الذيــن ال ميلكــون أجهــزة اتصــال باإلنرتنــت وال وصــوالً إليــه مــن التقــدم بطلبــات 

الحصــول عــى األمــوال، يف حــن واجــه األشــخاص الذيــن يعرفــون آليــة التعامــل مــع تقديــم الطلبــات عــر اإلنرتنــت مســائل تقنيــة 

تتعلــق باســتخدام املوقــع اإللكــرتوين. ووفقــاً ألحــد مقدمــي املعلومــات الرئيســية، فإنــه »يصعــب تصفــح املوقــع الحكومــي، كــا 

ــا  ــل مســتنداتك )وثائقــك( إليه ــك تحمي ــان ال ميكن ــد اســتخدام هــذه املواقــع، ويف بعــض األحي ــة عن تطــرأ بعــض املشــاكل الفني

بالشــكل الصحيــح.« كــا أشــار أولئــك ممــن اســتطاعوا تقديــم الطلبــات إىل مواجهتهــم مســائل تقنيــة جــراء حركــة االســتخدام 

الكبرة عى املوقع اإللكرتوين أو ضغط الزيارات عليه. 
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العوائق الجغرافية

شــكلت القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة عــى الحركــة جــراء جائحــة كوفيــد-19 عائقــاً رئيســياً أمــام الوصــول إىل خدمــات صنــدوق 

ــل  ــا يجع ــة م ــدوق املعون ــن صن ــدة ع ــن بعي ــة يف األردن يف أماك ــع املناطــق الريفي ــة، تق ــة جغرافي ــن ناحي ــة. م ــة الوطني املعون

الوصــول إىل برنامــج »تكافــل« صعبــاً. كــا مل يتمكــن األشــخاص مــن التعــرف عــى برنامــج »تكافــل« ومزايــاه والتقــدم بطلبــات 

الحصــول عــى الدعــم بســبب القيــود املفروضــة عــى التنقــل جــراء جائحــة كورونــا. وبعــد رفــع قيــود الحركــة، عجــز بعــض األفــراد 

عــن تحمــل تكلفــة املواصــات الازمــة للوصــول إىل مراكــز صنــدوق املعونــة أو متابعــة اإلجــراءات املطلوبــة ألن بعــض الوثائــق 

ــن  ــراد الذي ــه عــى األف ــل وأعبائ ــف التنق ــن تكالي ــا ســيزيد م ــة، م ــع يف املناطــق الحري ــر تق ــرة فقــط يف دوائ ــة متوف الروري

ــة. بحســب أحــد األفــراد، فــإن »إجــراءات التقــدم للحصــول عــى الدعــم معقــدة  ــذ البداي ــة من ــون أوضاعــاً معيشــية صعب يعان

وتحتــاج إىل تســهيات أكــر؛ فعــى ســبيل املثــال، يضطــر العديــد مــن األشــخاص إىل الذهــاب إىل العقبــة عــدة مــرات وهــو أمــر 

مكلــف للغايــة«. عــى الرغــم مــن انتشــار فــروع صنــدوق املعونــة الوطنيــة عــى نطــاق واســع يف أنحــاء البــاد، إال أنــه ال يغطــي 

جميع املناطق واألقاليم. 

آليات ضامن توزيع املعونات اآلمن 

اقرتحــت منظــات املجتمــع املــدين ضــان تحديــث معلومــات دفــرت العائلــة بانتظــام إىل جانــب إمكانيــة تحديــث قاعــدة البيانــات 

مــن قبــل الجهــات املعنيــة، كمنظــات املجتمــع املــدين، عــن طريــق إدخــال البيانــات بطريقــة آمنــة لدعــم توزيــع املعونــات. كــا 

أن مــن شــأن رقمنــة عمليــة التقــدم بالطلبــات إىل صنــدوق املعونــة الوطنيــة املســاعدة يف مواجهــة صعوبــات الوصــول الراهنــة 

إليــه؛ إذ ســيتيح ذلــك لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة التقــدم بطلبــات الحصــول عــى مســاعدات »تكافــل«. ومــع 

ذلــك، ال ينفــي مــا ســبق أن األشــخاص الذيــن يواجهــون مصاعــب يف الوصــول إىل اإلنرتنــت ســيواصلون املعانــاة مــن وجــود مشــاكل 

يف تقديــم الطلبــات. وبُغيــة مواجهــة الصعوبــات االقتصاديــة الحاليــة التــي تعــاين منهــا األرُس، اقرتحــت املنظــات أن يقــوم برنامــج 

»تكافــل« بتغطيــة األفــراد العاطلــن عــن العمــل واملشــاريع الصغــرة ومتوســطة الحجــم وهــي التــي تــررت بشــكل مبــارش مــن 

الجائحــة. بحســبها، ينبغــي تقديــم املســاعدة لضــان التمكــن االقتصــادي للمشــاريع الصغــرة ومتوســطة الحجــم وذلــك يف شــكل 

ــة  ــراء جائح ــم ج ــروا وظائفه ــن خ ــراد الذي ــبة لألف ــا بالنس ــا. أم ــن ديونه ــص م ــاعدتها يف التخل ــروض ملس ــة وق ــات نقدي معون

كوفيــد-19، فقــد يكمــن حــل مشــكلتهم يف خلــق فــرص العمــل، إذ اقرتحــت نقاشــات مجموعــات الرتكيــز أن »مــن الواجــب عــى 

الحكومة استثار األرايض الزراعية املهجورة وموارد املياه من أجل إيجاد فرص عمل للمجتمعات املحلية.«

شــّدد املشــاركون عــى أهميــة الحاجــة إىل العثــور عــى طريقــة آمنــة لحايــة حقــوق املــرأة يف هــذا الصــدد، وهــي طريقــة مــن 

ــدالً مــن ســد  ــة احتياجاتهــم الشــخصية ب ــة واســتخدامها لتلبي ــة اســتغال األزواج للمســاعدات النقدي شــأنها الحــد مــن احتالي

حاجــات األرسة، فضــاً عــن الحــد مــن مارســة الــزوج للعنــف االقتصــادي لاســتياء عــى مــال الزوجــة. ينبغــي إعــادة النظــر يف 

ــة  ــب الحصــول عــى املســاعدة النقدي ــدالً مــن األرس املعيشــية، التقــدم بطل ــراد، ب ــح لألف ــة لتتي ــات الحالي ــم الطلب ــة تقدي عملي

ــة الهجــر، أو االنفصــال أو مــن هــي عــى وشــك  ــايئ مــررن بتجرب ــك ال ــة النســاء الســيا أولئ بشــكل منفصــل، مــا يعنــي حاي

الطــاق منهــن. عــى املســتوى التريعــي، ينبغــي أن تتمكــن املــرأة مــن تســجيل مشــاريع أعالهــا التجاريــة رســمياً دون الخــوف 

مــن خســارة املســاعدات النقديــة التــي تتلقاهــا. واألهــم مــن ذلــك، مــن الــروري توفــر الحايــة االجتاعيــة وجلســات توعيــة 

قانونية للنساء األكر ضعفاً وتأثراً ملساعدتهن يف فهم حقوقهن وإكسابهن املزيد من الحزم الازم للدفاع عن مصالحهن.
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عانــت قــدرة صنــدوق املعونــة الوطنيــة عــى توفــر املعلومــات فيــا يتعلــق برنامــج »تكافــل« مــن محدوديتهــا جــراء الجائحــة إذ 

مل يكــن قــادراً عــى نــر هــذه املعلومــات إال عــر التلفــاز ووســائل التواصــل االجتاعــي. ومــع ذلــك، شــعر العديــد مــن األفــراد 

بافتقــار الحملــة التعريفيــة لصنــدوق املعونــة إىل الوضــوح؛ إذ كانــت تنقصهــا املعلومــات الازمــة حــول معايــر األهليــة ومقــدار 

التمويــل املقــدم. عــاوة عــى ذلــك، مل يكــن األفــراد عــى درايــة بــأن وزارة التنميــة االجتاعيــة قــد أتاحــت املعلومــات الخاصــة 

ــدوق  ــذا، يستحســن أن يعمــل صن ــة(. ل ــف املحمول ــق الهوات ــا اإللكــرتوين وتطبي ــة )أي موقعه ــا الرقمي ــذا الشــأن عــى قنواته به

املعونــة الوطنيــة مــع منظــات املجتمــع املــدين مــن داخــل املجتمعــات املحليــة ســعياً إىل تثقيــف األفــراد حــول الرامــج واالســتاع 

إىل مشــاكلهم. لقــد مثــل التلفــاز ومنصــات التواصــل االجتاعــي املصــدر الرئيــي للمعلومــات فيــا يتعلــق برنامــج »تكافــل«، 

ولكــن، فقــد ُعــزي عــدم الوعــي بوجودهــا يف املقــام األول إىل عجــز األفــراد عــى الوصــول إىل اإلنرتنــت الــذي ال ميكــن للعديــد مــن 

ــة  ــدوق املعون ــز صن ــارة مراك ــن عــى زي ــراد قادري ــا مل يكــن األف ــة. ك ــف الذكي ــم الهوات ــه أو عــدم امتاكه األرس تحمــل تكاليف

الوطنية جراء القيود املفروضة عل الحركة أو الحجر الصحي عى األفراد. 

ــدوق  ــارش مــع مراكــز صن ــوات: التواصــل املب ــاث قن ــة عــر ث ــة الوطني ــدوق املعون ــم الشــكاوى إىل صن ــة تقدي ــذ آلي ميكــن تنفي

املعونــة الوطنيــة، واالتصــال عــر الهاتــف والتواصــل عــر الريــد اإللكــرتوين. ميكــن تقديــم الشــكاوى مــن خــال مكتــب االســتقبال 

باملركــز، أو عــر املكاملــات الهاتفيــة أو إرســال رســائل الريــد اإللكــرتوين إىل موظفــي الصنــدوق أو إىل مديــر عــام صنــدوق املعونــة 

الوطنيــة. )صنــدوق املعونــة الوطنيــة، غــر مــؤرخ( وقــد متتعــت ماحظــات املســتجيبن عــن موظفــي الصنــدوق باإليجابيــة؛ إذ 

أفــاد األفــراد الذيــن زاروا فــروع الصنــدوق بتعــاون املوظفــن ومهنيتهــم. ومــع ذلــك، أعــرب املســتجيبون أيضــاً عــن عــدم ثقتهــم 

بنظــام الشــكاوى قائلــن إن األفــراد تــرددوا يف تقديــم الشــكاوى ألنهــم شــعروا أن إفادتهــم الراجعــة وماحظاتهــم لــن تؤخــذ يف عن 

ــات يف الحاجــة إىل تحســن  ــة خــال املقاب ــات العام ــت التعليق ــور. متثل ــرى الن ــن ت ــا ل ــي اقرتحوه ــار وأن التحســينات الت االعتب

ــة  ــدوق املعون ــن صن ــل ب ــدام التواص ــتجيبون إىل انع ــار املس ــا أش ــن، ك ــن املنتفع ــز ب ــن التميي ــّد م ــع والح ــاليب التوزي أس

واملســتفيدين منــه، حيــث قــال أحــد املشــاركن: »يحصــل بعــض األشــخاص عــى معونتهــم النقديــة املنتظمــة وقــد انتقــص منهــا 

دون أن يخطرهم صندوق املعونة الوطنية بذلك مسبقاً.«
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التوصيات
يتعــّن عــى الحكومــة ومنظــات املجتمــع املــدين تكثيــف التعــاون فيــا بينهــا وتنظيمــه مــن أجــل تعزيــز الوصــول إىل املعونــات 

واملســاعدات )عــر تبســيط اإلجــراءات، وتوســيع التغطيــة الجغرافيــة، ومتكــن الوصــول إىل وســائل التكنولوجيــا، والعمــل عــى 

التوعية ونرش املعرفة الرقمية(. 

أظهــر هــذا البحــث أن عمليــة التقــدم بطلبــات الحصــول عــى الدعــم مــن برنامــج »تكافــل« تقــف عــرة أمــام األشــخاص األكــر 

ضعفــاً وتأثــراً وتحــّد مــن قدرتهــم عــى الحصــول عــى املعونــة. تواجــه الرائــح األكــر ضعفــاً وتأثــراً مــن املجتمــع عوائــق فنيــة 

وجغرافيــة؛ إذ ترتبــط األوىل بافتقــار األفــراد إىل األجهــزة والوصــول إىل اإلنرتنــت فضــاً عــن افتقارهــم إىل املعرفــة الرقميــة الازمــة 

لتقديــم الطلبــات عــر اإلنرتنــت، أمــا العوائــق الجغرافيــة فســببتها القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة عــى الحركــة اســتجابة للجائحــة 

ــدوق  ــات الحصــول عــى املســاعدة مــن خــال مراكــز صن ــراً مــن التقــدم بطلب ــاً وتأث ــات األكــر ضعف ــن الفئ ــا حــال دون متّك م

املعونة الوطنية. 

عــاوة عــى ذلــك، أظهــر البحــث غيابــاً واضحــاً للتعــاون بــن الحكومــة ومنظــات املجتمــع املــدين وانخفــاض مشــاركة األخــرة يف 

عمليــة تقديــم املســاعدات، مــا أدى إىل عــدم فهــم املعايــر الازمــة للتأهــل للحصــول عــى املعونــة فضــاً عــن انعــدام الثقــة يف 

اإلجــراءات املعمــول بهــا. وال يتــم إرشاك منظــات املجتمــع املــدين يف عمليــات صنــع القــرار أو عمليــة تقديــم املعونــة، إذ ميكــن 

لهــا فقــط الوصــول إىل معلومــات األفــراد عنــد حاجتهــا إىل تقييــم مــدى اســتحقاقهم الحصــول عــى الدعــم، األمــر الــذي يتســبب 

يف مشكلة تتعلق بحاية البيانات إذ قد تُستخدم املعلومات بشكل سلبي. 

لــذا، مثــة حاجــة إىل الخــروج بأوجــه تعــاون أفضــل ذات منهجيــة أعــى بــن منظــات املجتمــع املــدين والحكومــة وذلــك فيــا 

ــي  ــاً الت ــق القامئــة حالي ــة العوائ ــات الحصــول عــى الخدمــات، ويهــدف مــا ســبق إىل إزال ــة تقــّدم املواطنــن بطلب ــق بعملي يتعل

ــة  ــم عملي ــد تصمي ــار عن ــوىص بأخــذ مدخــات منظــات املجتمــع املــدين وإســهاماتها يف عــن االعتب ــا. وي ــم إليه ــل وصوله تعرق

ــة بشــكل أفضــل وتأمــن وصــول أرسع إىل الخدمــات  ــى تتمكــن هــذه املنظــات مــن فهــم هــذه العملي ــات حت التقــدم بالطلب

ــم  ــن تنقصه ــك الذي ــة و/أو أولئ ــق الريفي ــون يف املناط ــن يعيش ــخاص الذي ــك األش ــيا أولئ ــم، الس ــف األقالي ــن مختل ــراد م لألف

ــك، فــإن مشــاركة منظــات املجتمــع  ــة. وعــاوة عــى ذل ــات الحصــول عــى املعون ــا واألجهــزة الازمــة للتقــدم بطلب التكنولوجي

املــدين يف عمليــة صنــع القــرار مــن شــأنها تعزيــز قــدرة الفئــات األكــر ضعفــاً وتأثــراً عــى الوصــول إىل الدعــم، وخاصــة أولئــك ممــن 

هم عى غر دراية مبعاير الوصول إليه، أو أولئك الواقعن خارج نطاق الفئة التي يستهدفها صندوق املعونة الوطنية. 

تحسن االتصال والتواصل وإرشاك الجهات الفاعلة األخرى من خالل نهج تشاريك إىل هذه الرامج

جــاءت اســتجابة الحكومــة األردنيــة لجائحــة كوفيــد-19 مــع قصــور التعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدين واملجتمــع املحــي، 

ومتخضــت النتيجــة الجانبيــة لهــذه االســتجابة عــن نقــص املعرفــة بالرامــج اإلضافيــة التــي أطلقتهــا الحكومــة للتخفيــف مــن آثــار 

جائحــة كورونــا والوعــي بهــا، إذ قامــت الحكومــة ببــث معلومــات الرامــج هــذه بشــكل رئيــي مــن خــال الحمــات اإلعاميــة، 

والتلفاز ووسائل التواصل االجتاعي.  

ــم  ــدم وعيه ــا وع ــي به ــع املح ــراد املجتم ــة أف ــدم دراي ــا أدى إىل ع ــي م ــج محي/مجتمع ــة إىل نه ــتجابة الحكومي ــرت االس افتق

باملســاعدات املتاحــة وطــرق الحصــول عليهــا، مــا يوجــب عــى الحكومــة اســتخدام نهــج تشــاريك يســتفيد مــن معــارف منظــات 

املجتمــع املحــي املــدين وشــبكاتها مــن أجــل نــر املعلومــات عــن الرامــج املتاحــة ألفــراد املجتمــع بشــكل فعــال. يســاعد مــا ســبق 

يف تحســن الوصــول إىل املعلومــات حــول مختلــف أشــكال املعونــة املتاحــة األمــر الــذي يعنــي تحقيــق أثــر عــى الصعيــد الوطنــي، 

كــا يعمــل عــى تعزيــز ثقــة الســكان املترريــن إذ ســيمكنهم مــن فهــم برامــج املعونــة املتاحــة بشــكل أفضــل إىل جانــب وضــع 

ثقتهم يف اآلليات القامئة لتوزيع املعونات. 
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