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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

يتطـــرق هـــذا املوجـــز إىل فهـــم الكيفيـــة أو الطريقـــة التـــي أخـــذ بهـــا برنامـــج »تكافـــل«، الـــذي أتـــاح الوصـــول إىل صنـــدوق 

ـــم  ـــى فه ـــز ع ـــي املوج ـــث يبن ـــار، حي ـــة يف االعتب ـــه الهشاش ـــة وأوج ـــن الجندري ـــة ب ـــة، التقاطعي ـــاء الجائح ـــة أثن ـــة الوطني املعون

املجتمعـــات املحليـــة ألوجـــه الضعـــف والهشاشـــة، ويهـــدف إىل تعزيـــز الوصـــول إىل الدعـــم املتـــاح لهـــا. يركـــز املوجـــز عـــى تقديـــم 

ـــات  ـــة للفروق ـــز االســـتجابات املراعي ـــا لتعزي ـــة اتباعه ـــي ميكـــن للمنظـــات املجتمعي ـــة عـــن اإلســـراتيجيات املنســـقة الت فكـــرة عام

ـــأن  ـــات بش ـــدم توصي ـــذا ويُق ـــد-19. ه ـــة كوفي ـــراء جائح ـــرأة ج ـــه امل ـــي تواج ـــة الت ـــه الهشاش ـــق بأوج ـــا يتعل ـــن في ـــن الجنس ب

السياســـات تسرشـــد بـــرؤى 11 منظمـــة مجتمـــع مـــدين محليـــة مـــن أعضـــاء التحالـــف الوطنـــي األردين للمنظـــات غـــر الحكوميـــة 

ـــول أدوات  ـــا ح ـــات معه ـــة )أرض( مقاب ـــة والتنمي ـــة للدميقراطي ـــة العربي ـــة النهض ـــرت منظم ـــا إذ أج ـــات نظره ـــاف( ووجه )جون

تقييم أطر الهشاشة الحالية. 

الخلفية واملنهجية

ـــات  ـــرزت فئ ـــة؛ إذ ب ـــة يف بعـــض املجتمعـــات األردني ـــة واالقتصادي ـــة واالجتاعي ـــد-19 مـــن الهشاشـــة الصحي فاقمـــت جائحـــة كوفي

ـــات التـــي كانـــت تعـــاين مـــن هشاشـــة  ـــات الجائحـــة، يف حـــن تفاقمـــت أحـــوال الفئ ـــدة تعـــاين الضعـــف والـــرر جـــراء تداعي جدي

ـــل املنظـــور املحـــي تجـــاه أوجـــه الضعـــف والهشاشـــة؛ وهـــو جـــزء مـــن سلســـلة  ـــر عـــى تفعي ـــز هـــذا التقري ـــا ســـابقاً. يرك أوضاعه

مـــن الدراســـات التـــي تبحـــث يف محليّـــة عـــدد مـــن القضايـــا الجندريـــة. ويتنـــاول التقريـــر أيضـــاً اآلليـــات التـــي اعتمدتهـــا 

منظـــات املجتمـــع املحـــي لتقييـــم أوجـــه الضعـــف والهشاشـــة للجمـــع مـــا بـــن وجهـــات النظـــر املحليـــة وتعزيـــز وصـــول 

ـــة  ـــت منظم ـــة، تعاون ـــارب املجتمعي ـــر والتج ـــات النظ ـــق يف وجه ـــة. للتعم ـــم املتاح ـــبل الدع ـــراً إىل ُس ـــاً وتأث ـــر ضعف ـــات األك الفئ

النهضـــة العربيـــة )أرض( مـــع منظـــات مجتمـــع مـــدين تقودهـــا نســـاء مـــن التحالـــف الوطنـــي األردين للمنظـــات غـــر الحكوميـــة 

ـــع  ـــاون م ـــة )أرض( وبالتع ـــة العربي ـــة النهض ـــن منظم ـــادرة م ـــام 2016 مبب ـــاف( يف ع ـــي )جون ـــف الوطن ـــس التحال ـــاف(. تأس )جون

ـــأن  ـــاً ب ـــة وخـــراء وناشـــطن يف مجـــال اإلعـــام مـــن مختلـــف مناطـــق اململكـــة، عل منظـــات مجتمـــع مـــدين، ومنظـــات مجتمعي

تحالف )جوناف( يعمل عى تنسيق جهود التنمية واالستجابة اإلنسانية الوطنية يف األردن وقيادتها كذلك.

ـــع  ـــات مجتم ـــن منظ ـــين م ـــات رئيس ـــي معلوم ـــع مقدم ـــة م ـــت 11 مقابل ـــة، أُجري ـــر املحلي ـــات النظ ـــل وجه ـــل تفعي ـــن أج وم

مـــدين تقودهـــا نســـاء مـــن التحالـــف الوطنـــي )جونـــاف(. ألغـــراض هـــذا البحـــث، تـــم االتفـــاق عـــى فهـــم مشـــرك ألطـــر 

ـــاعدت  ـــة س ـــة مكتبي ـــن مراجع ـــة، وتضم ـــى األدل ـــوم ع ـــاً يق ـــاً محلي ـــث نهج ـــة البح ـــت منهجي ـــا، إذ اتبع ـــتجابة له ـــة واالس الهشاش

ـــوب  ـــال وجن ـــن ش ـــم األردن م ـــث أقالي ـــمولة يف البح ـــة املش ـــت العين ـــة. غط ـــة والكمي ـــات النوعي ـــع البيان ـــر أدوات جم يف تطوي

ـــة  ـــات املجتمعي ـــدين واملنظ ـــع امل ـــات املجتم ـــا منظ ـــي اعتمدته ـــة الت ـــد األدوات الحالي ـــث يف تحدي ـــدف البح ـــل ه ـــط. ومتث ووس

والحكومة األردنية لتقييم مواطن الضعف والهشاشة وتحسن األدوات وتنقيحها لتقديم استجابة أكر شمولية.
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نهج املجتمعات املحلية يف تقييم أطر الهشاشة الجندرية

قالـــت منظـــات املجتمـــع املـــدين خـــال البحـــث إنهـــا تتعـــاون مـــع وزارة التنميـــة االجتاعيـــة وصنـــدوق املعونـــة الوطنيـــة 

للحصـــول عـــى املعلومـــات الازمـــة عـــن األرُس أو األفـــراد. عـــادة مـــا تســـتهدف منظـــات املجتمـــع املـــدين األفـــراد الذيـــن ال 

يتلقـــون معونـــة أو دعـــاً مـــن أي جهـــة، وغالبـــاً مـــا يســـتفرس العاملـــون يف هـــذه املنظـــات عـــن وضـــع األرسة املـــايل مـــن 

ـــارات  ـــة إجـــراء الزي ـــد املســـتجيبون عـــى أهمي ـــد أك ـــة. وق ـــة االجتاعي ـــن وزارة التنمي ـــا م ـــد الحصـــول عـــى معلوماته ـــا بع جرانه

ـــن ذوي  ـــرىض أو م ـــراد م ـــا أف ـــا إذا كان لديه ـــة م ـــك معرف ـــا يف ذل ـــات األرس، مب ـــم احتياج ـــية لتقيي ـــا أساس ـــرون بأنه ـــة إذ ي امليداني

اإلعاقـــة. وكـــا أفـــاد أحـــد املســـتجيبن »تســـاعد الزيـــارات امليدانيـــة إىل منـــازل املســـتفيدين يف تقييـــم احتياجاتهـــم، إذ قـــد 

ـــة  ـــن ذوي اإلعاق ـــراد م ـــرىض أو أف ـــود م ـــن وج ـــخاص ع ـــض األش ـــغ بع ـــا ال يُبلّ ـــان. ك ـــر للعي ـــر ظاه ـــاً وغ ـــا ضمني ـــون بعضه يك

داخل األرسة، ويف بعض الحاالت، قد تتضح حاجة األرسة إىل دفع فواتر الكهرباء واملياه من خال هذه الزيارات.«

ـــن واحـــدة إىل أخـــرى،  ـــدين م ـــع امل ـــا منظـــات املجتم ـــي تعتمده ـــا الت ـــة وأوجهه ـــر الهشاش ـــم أط ـــة وتقيي ـــر األهلي ـــف معاي تختل

وفيا يي بعض هذه املعاير املستخدمة:

ـــس . 1 ـــر جن ـــك، يُعت ـــع ذل ـــل، وم ـــدة عوام ـــاً لع ـــره وفق ـــرد وتأث ـــف الف ـــدى ضع ـــدين م ـــع امل ـــات املجتم ـــّدد منظ تح

الفـــرد معيـــاراً أساســـياً يف التقييـــم بالنســـبة ملنظـــات املجتمـــع املـــدين فتحظـــى املـــرأة باألولويـــة. مـــن العوامـــل 

ـــاالت  ـــذه الح ـــد ه ـــزل؛ إذ تع ـــة يف املن ـــن ذوي اإلعاق ـــرىض أو م ـــار الســـن أو امل ـــن كب ـــراد م ـــود أف ـــة األخـــرى وج الهام

ـــل  ـــض الدخ ـــإذا انخف ـــا؛ ف ـــل األرسة يف اعتباره ـــدين دخ ـــع امل ـــات املجتم ـــذ منظ ـــا تأخ ـــا. ك ـــال وجوده ـــة يف ح أولوي

إىل ما دون خط الفقر كا حددته الحكومة األردنية، تكون األرسة مؤهلة لتلقي املساعدة.

تُقيّـــم بعـــض منظـــات املجتمـــع املـــدين األرس األكـــر ضعفـــاً وتأثـــراً مـــن حيـــث الدخـــل دون اتبـــاع أي قواعـــد . 2

صارمـــة؛ فمعظـــم األرس التـــي تقـــدم لهـــا املســـاعدات النقديـــة هـــي مـــن ذات الدخـــل املنخفـــض، أو مـــن تلـــك 

معدومة الدخل، إىل جانب األرس الكبرة، والعائات التي لديها طاب وأرباب األرس املثقلون بالديون. 

يعتقـــد عـــدد كبـــر مـــن منظـــات املجتمـــع املـــدين بوجـــوب إعطـــاء األولويـــة لفئـــات معينـــة مـــن تلـــك األكـــر . 3

ـــدين  ـــع امل ـــارت منظـــات املجتم ـــة. وأش ـــف اجتاعي ـــة وأوجـــه ضع ـــي تواجـــه هشاش ـــك الت ـــيا تل ـــراً، الس ـــاً وتأث ضعف

ـــر  ـــات معاي ـــذه املنظ ـــع ه ـــم. ال تتب ـــة إىل الدع ـــم الحاج ـــد تقيي ـــياً عن ـــاراً رئيس ـــر معي ـــار الفق ـــوب اعتب ـــدم وج إىل ع

أهليـــة صارمـــة، فتســـتهدف األفـــراد الذيـــن ال تغطيهـــم الرامـــج الحكوميـــة، ومـــن بينهـــم العســـكريون الذيـــن 

يتلقـــون معاشـــات تقاعديـــة منخفضـــة، واألرس التـــي لديهـــا أشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة، وكبـــار الســـن، والنســـاء 

ـــون يف القطـــاع غـــر الرســـمي أو يف  ـــراد العامل ـــون، واألف ـــون بالدي ـــراد املثقل املنفصـــات أو املطلقـــات أو األرامـــل، واألف

قطاعات متررة من الجائحة، والطاب واألرس املعيشية الكبرة. 

ـــة.  ـــاعدات النقدي ـــّن املس ـــك دون تلقيه ـــيتهن كذل ـــاء وجنس ـــن النس ـــد م ـــة للعدي ـــة أو الوظيفي ـــة االجتاعية/الزوجي ـــت الحال حال

ـــط. وال  ـــه فق ـــن أرستي ـــدة م ـــات أرُسة واح ـــدوق حاج ـــي الصن ـــايل يُغط ـــان وبالت ـــزوج زوجت ـــون لل ـــد يك ـــاالت، ق ـــض الح ـــي بع فف

ـــٍب  ـــدم بطل ـــذي تق ـــزوج ال ـــه لل ـــت منافع ـــم إذ ُمنح ـــى الدع ـــول ع ـــات الحص ـــر املطلق ـــن غ ـــات م ـــاء املنفص ـــض النس ـــن لبع ميك

ـــع األم ال األب.  ـــن م ـــن الزوج ـــال هذي ـــش أطف ـــاالت، يعي ـــذه الح ـــض ه ـــه ويف بع ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــبقاً، ع ـــه مس ـــول علي للحص

ـــة جـــراء  ـــن، ممـــن ال يحمـــل أطفالهـــن الجنســـية األردني ـــات املتزوجـــات مـــن غـــر أردني ـــإن األمهـــات األردني ـــك، ف عـــاوة عـــى ذل

ذلك، غر مؤهات للحصول عى املساعدة التي تقدمها هذه الرامج ذلك أن رب األرسة غر أردين الجنسية. 
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ـــي  ـــن ينبغ ـــراً لك ـــاً وتأث ـــر ضعف ـــات األك ـــع الفئ ـــاعدة لجمي ـــم املس ـــب تقدي ـــن الواج ـــدو م ـــي، يغ ـــع املح ـــور املجتم ـــن منظ م

ـــاً  ـــر ضعف ـــاء األك ـــأيت النس ـــدين، ت ـــع امل ـــات املجتم ـــاً ملنظ ـــم. ووفق ـــة إىل الدع ـــا املاس ـــات لحاجته ـــض الفئ ـــة لبع ـــاء األولوي إعط

ـــون  ـــن يعان ـــون، واألشـــخاص الذي ـــار الســـن، والاجئ ـــك األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة، وكب ـــات، وكذل ـــراً عـــى رأس قامئـــة األولوي وتأث

ـــن  ـــون ع ـــباب، والعاطل ـــكايف، والش ـــر ال ـــل غ ـــرة ذات الدخ ـــرة(، واألرُس الكب ـــض )الفق ـــل املنخف ـــراض، واألرُس ذات الدخ ـــن أم م

العمل، واألرس التي لديها أطفال وُعّاُل املياومة. 

ـــاعدة  ـــار املس ـــع اعتب ـــراً، م ـــاً وتأث ـــر ضعف ـــات األك ـــا للفئ ـــن تقدميه ـــي ميك ـــم الت ـــن الدع ـــة م ـــكاالً مختلف ـــتجيبون أش ـــرح املس اق

ـــام أن أقـــل مـــن نصـــف منظـــات املجتمـــع املـــدين  ـــر لاهت ـــة. ومـــن املث ـــا الخدمـــات الصحي ـــا تليه ـــة الشـــكل األهـــم منه الغذائي

ـــة بشـــكل  ـــة املســـاعدة النقدي ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــة. يقـــدم صن ـــه وســـيلة الدعـــم املفضل ـــد أشـــارت إىل الدعـــم النقـــدي بوصف ق

ـــاعدة، إال أن  ـــم املس ـــة لتقدي ـــر كرام ـــل واألك ـــكل األنب ـــاين الش ـــل اإلنس ـــة يف العم ـــات الفاعل ـــة الجه ـــا أغلبي ـــي تعتره ـــايس والت أس

النتائـــج الصـــادرة عـــن مقابـــات منظـــات املجتمـــع املـــدين تشـــر إىل أن هـــذا النـــوع مـــن املعونـــة هـــو ليـــس ذلـــك الـــذي 

تحتاجه املجتمعات. 

القضايا املتداخلة التي ينبغي أخذها يف عني االعتبار

املعايري الجندرية

ـــاعدات  ـــزوج« باملس ـــا رب األرسة »ال ـــم فيه ـــي يتحك ـــاالت الت ـــادي األرسي يف الح ـــف االقتص ـــى العن ـــوء ع ـــات الض ـــت املجتمع ألق

ـــي  ـــوال املســـاعدات الت ـــات مـــن الوصـــول إىل أم ـــك الحـــاالت، مل تتمكـــن العائ ـــة. ويف تل ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــا صن ـــي يخصصه الت

ـــات إىل  ـــارت املجتمع ـــا أش ـــح األرسة. ك ـــر يف صال ـــن التفك ـــاً ع ـــخصية عوض ـــم الش ـــة احتياجاته ـــل لتلبي ـــتغلّها األزواج بالكام يس

ـــع  ـــاٍو م ـــر متس ـــكل غ ـــوال بش ـــع األم ـــزوج بتوزي ـــوم ال ـــن، إذ يق ـــن زوجت ـــل ب ـــا الرج ـــع فيه ـــي يجم ـــل يف األرُس الت ـــز الحاص التميي

ـــب  ـــدم بطل ـــة للتق ـــيئون الفرص ـــتغل األزواج املس ـــاق، يس ـــال والط ـــاالت االنفص ـــرى. ويف ح ـــى األخ ـــه ع ـــدى زوجات ـــه إلح تفضيل

الحصول عى الدعم بالنيابة عن رشيكاتهم السابقات ما يحرمهن من حّقهّن يف الحصول عى املساعدة. 

ـــام األزواج  ـــي قي ـــن الجنســـن ه ـــدم املســـاواة ب ـــق بع ـــا يتعل ـــات في ـــاراً يف املجتمع ـــا انتش ـــر القضاي ـــول إن أك ـــن الق ـــه، ميك وعلي

ـــة  ـــزوج رب األرسة يف غالبي ـــد ال ـــخصية. يع ـــم الش ـــة احتياجاته ـــاعدات لتلبي ـــتخدامهم املس ـــر اس ـــال ع ـــن امل ـــاء م ـــان النس بحرم

ـــيئن،  ـــاالت األزواج املس ـــا يف ح ـــم. أم ـــى عوائله ـــاق ع ـــا لإلنف ـــاعدات ألربابه ـــة املس ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــدم صن ـــك يُق األرٌس، لذل

ـــة أخـــرى ويف حـــاالت  ـــا. مـــن جه ـــم الشـــخصية ويحرمـــون النســـاء منه ـــة احتياجاته فيســـتخدم هـــؤالء األزواج أمـــوال الدعـــم لتلبي

األزواج الذين يجمعون بن زوجتن أو أكر، فغالباً ما يوزع الدعم بشكل غر متساٍو بن النساء. 

ـــال  ـــة النســـاء واألطف ـــة لحاي ـــص املعون ـــاً لتخصي ـــر إنصاف ـــة أك وعـــّرت منظـــات املجتمـــع املـــدين عـــن الحاجـــة إىل إيجـــاد طريق

ـــم للحصـــول عـــى  ـــد تقدمه ـــة األزواج عن ـــة وشـــموالً مـــن خلفي ـــاب األرُس؛ إذ اقرحـــت التحقـــق بشـــكل أكـــر دق ـــف أرب مـــن تعّس

األمـــوال مـــع أخـــذ عـــدة عوامـــل مثـــل عـــدد الزوجـــات، وتاريـــخ العنـــف األرسي والغـــرض الـــذي يُفـــرض إنفـــاق املســـاعدة 

ـــم  ـــة لتقدي ـــر دق ـــة أك ـــاد طريق ـــة بإيج ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــام صن ـــرى إىل قي ـــة أخ ـــت توصي ـــار. وتطرق ـــه يف االعتب ـــة علي املالي

املســـاعدات النقديـــة التـــي تحمـــي النســـاء، وتضمـــن عـــدم اســـتغالهن مـــن قبـــل أزواجهـــن أو تأســـيس صنـــدوق يلبـــي 

احتياجات النساء األكر ضعفاً وتأثراً فقط.
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ـــن النســـاء مـــن تلقـــى الدعـــم، وذلـــك لعجـــز النســـاء املنفصـــات أو املهجـــورات  ـــة ســـبباً يف عـــدم متّك ـــاً مـــا يُعتـــر دفـــر العائل غالب

ـــال النســـاء  ـــاء أطف ـــن بق ـــم م ـــه وعـــى الرغ ـــك أن ـــن ذل ـــاب رب األرسة. واألســـوأ م ـــة يف ظـــل غي ـــة منفصل ـــر عائلي ـــن دفات ـــن تأم ع

ـــه.  ـــة بحوزت ـــزوج املســـاعدة لنفســـه إذ عـــادة مـــا يكـــون دفـــر العائل املهجـــورات أو املنفصـــات مـــع أمهاتهـــم يف الغالـــب، يأخـــذ ال

ـــة غـــر محـــّدث والتقـــّدم بطلـــب الحصـــول عـــى الدعـــم،  ـــزوج الســـابق اســـتغال كـــون دفـــر العائل ويف حـــاالت الطـــاق، ميكـــن لل

مـــا يـــؤدي إىل حرمـــان املـــرأة مـــن حقهـــا يف الحصـــول عـــى املســـاعدة. وعليـــه، اقرحـــت غالبيـــة منظـــات املجتمـــع املـــدين 

رضورة متّكن النساء املنفصات أو املهجورات من تأمن دفر عائلة منفصل فوراً ودون تأخر.

ـــار األفضـــل لدعـــم العائـــات نظـــراً ألن رب األرسة قـــد يُـــيء  ـــة دامئـــاً الخي ـــة النقدي ـــّد املعون ووفقـــاً لعـــدد مـــن املســـتجيبن، ال تُع

ـــتخدام  ـــاءة اس ـــاالت إس ـــن ح ـــل م ـــد إىل التقلي ـــن النق ـــدالً م ـــة ب ـــرى مختلف ـــكال أخ ـــم بأش ـــم الدع ـــؤدي تقدي ـــد ي ـــتخدامها. ق اس

ـــاعدة  ـــاء باملس ـــاء والكهرب ـــات كامل ـــر الخدم ـــع فوات ـــائم، أو دف ـــة، أو القس ـــواد الغذائي ـــن امل ـــتعاضة ع ـــن االس ـــاعدات، إذ ميك املس

النقدية.

األشخاص من ذوي اإلعاقة

ـــون  ـــراد يتلق ـــؤالء األف ـــات أن ه ـــدرك املجتمع ـــة. تُ ـــن ذوي اإلعاق ـــخاص م ـــددة لألش ـــات مح ـــل« أي خدم ـــج »تكاف ـــدم برنام مل يق

ـــج  ـــال برام ـــن خ ـــة م ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــن صن ـــم م ـــة له ـــة املقدم ـــن الرعاي ـــاً ع ـــة فض ـــة االجتاعي ـــن وزارة التنمي ـــم م الدع

ـــاراً  ـــغ الخمســـن دين ـــد عـــن مبل ـــك، يعتقـــد املســـتجيبون أن مقـــدار الدعـــم يجـــب أن يزي أخـــرى غـــر برنامـــج »تكافـــل«. ومـــع ذل

ـــة لألشـــخاص  ـــة الرعاي ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــاً. وكـــا رصحـــت إحـــدى منظـــات املجتمـــع املـــدين »يقـــدم صن املخصصـــة لهـــم حالي

ـــى  ـــة حت ـــاراً شـــهرياً يف صـــورة مســـاعدة نقدي ـــغ خمســـن دين ـــا. فهـــم يتلقـــون مبل ـــة وهـــو أمـــر عـــادل إىل حـــد م مـــن ذوي اإلعاق

من قبل تفيش األزمة، لكن ينبغي أن يخضع هذا املبلغ للزيادة.«

كـــا ذكـــر املســـتجيبون أن هنالـــك حاجـــة إىل رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول حقـــوق األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة، وضـــان 

ـــاً.  ـــر حالي ـــر املتوف ـــس باألم ـــال، وهـــو لي ـــة عـــى ســـبيل املث ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــز صن ـــع مراك ـــم جســـدياً إىل جمي ســـهولة وصوله

كـــا أشـــار املســـتجيبون إىل االفتقـــار إىل وجـــود برامـــج خاصـــة لألشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة عـــى الرغـــم مـــن حاجتهـــم 

املتزايدة إىل الحصول عى الخدمات الطبية ووسائل النقل وغرها من املتطلبات أثناء الجائحة. 
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التوصيات

ينبغي أخذ جوانب التقاطعية بني القضايا الجندرية وأوجه الهشاشة يف عني االعتبار لضامن استجابة شاملة

ـــة  ـــتجابة املراعي ـــاب االس ـــة إىل غي ـــة الوطني ـــدوق املعون ـــن صن ـــاً م ـــدة حالي ـــا املعتم ـــم ومعايره ـــات التقيي ـــؤدي آلي ـــا ت ـــاً م غالب

ـــاً.  ـــع مختلف ـــى وإن كان الواق ـــزوج رب األرسة حت ـــر ال ـــدوق يعت ـــي إىل أن الصن ـــكل رئي ـــذا بش ـــزى ه ـــة، ويُع ـــات الجندري للفروق

ـــن  ـــاً ع ـــابقن فض ـــن الس ـــن أو أزواجه ـــل أزواجه ـــن قب ـــز م ـــادي والتميي ـــف االقتص ـــان للعن ـــن األحي ـــر م ـــاء يف كث ـــرض النس تتع

ـــر  ـــا أك ـــاعدة لجعله ـــول إىل املس ـــراءات الوص ـــات وإج ـــة السياس ـــم مراجع ـــذي يُحتّ ـــر ال ـــة، األم ـــاعدة املقدم ـــن املس ـــن م حرمانه

شموالً وضان حاية النساء واألطفال وغرهم من الفئات األكر ضعفاً وتأثراً.

ـــاوة  ـــن ع ـــكا الجنس ـــاٍو ل ـــٍو متس ـــى نح ـــم ع ـــص الدع ـــن تخصي ـــا متك ـــة وأطره ـــه الهشاش ـــق ألوج ـــم الدقي ـــأن التقيي ـــن ش إن م

ـــب  ـــدم بطل ـــد التق ـــاب األرس عن ـــة أرب ـــات عـــن خلفي ـــق إجـــراء تحري ـــك عـــن طري ـــركاء املســـيئن، وذل ـــن ال ـــة األرُس م عـــى حاي

ـــرض  ـــذي يُف ـــرض ال ـــف األرسي والغ ـــخ العن ـــات، وتاري ـــدد الزوج ـــل ع ـــل مث ـــدة عوام ـــام بع ـــع االهت ـــوال م ـــى األم ـــول ع الحص

إنفاق املساعدة عليه. تساعد جميع هذه األمور املذكورة آنفاً يف حاية النساء من الركاء املسيئن. 

ـــاعدات؛ إذ  ـــتخدام املس ـــاءة اس ـــاالت إس ـــن ح ـــل م ـــد إىل التقلي ـــن النق ـــدالً م ـــرى ب ـــور أخ ـــم يف ص ـــم الدع ـــؤدي تقدي ـــن أن ي ميك

ـــل  ـــة. متث ـــاعدة النقدي ـــاء باملس ـــاء والكهرب ـــات كامل ـــر الخدم ـــع فوات ـــائم، أو دف ـــة، أو القس ـــواد الغذائي ـــن امل ـــتعاضة ع ـــن االس ميك

هـــذه طريقـــة وســـيلة أكـــر أمانـــاً لتقديـــم املســـاعدة والتقليـــص مـــن إســـاءة اســـتخدام األمـــوال وتحقيـــق األزواج مكاســـب 

شـــخصية عـــى حســـاب رشيكاتهـــن. ومـــع ذلـــك، مل يلـــق مقـــدار الدعـــم الفـــردي أو املســـاعدة النقديـــة استحســـاناً لـــدى 

املســـتجيبن، كـــا جـــرت التوصيـــة بـــرورة وضـــع احتياجـــات األشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة يف االعتبـــار مـــن حيـــث ضـــان 

وصول أفضل لهم إىل برامج صندوق املعونة الوطنية ومراكزه، وزيادة مخصصات اإلعانة الحالية خال الجائحة. 
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