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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

ــه املجتمعــات املحليــة وبرنامــج »تكافــل«، الــذي أطلقتــه الحكومــة األردنيــة  يتطــرق هــذا املوجــز إىل مــدى الفهــم الــذي تبدي

خــال جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، ملفهــوم الهشاشــة وأوجــه الضعــف، فيهــدف إىل تكويــن فهــم أفضــل ألوجــه الضعــف مــن قبل 

ــر فهــم مشــرك ألوجــه  ــات الهشــة إىل الدعــم. يركــز املوجــز عــى تطوي ــز وصــول الفئ ــة مــن أجــل تعزي ــع الجهــات املعني جمي

ــة مــن أعضــاء  ــرؤى 11 منظمــة مجتمــع مــدين محلي ــات بشــأن السياســات تسرشــد ب ــدم توصي ــة تقييمهــا، ويُق الضعــف وكيفي

ــق  ــة )أرض( مقابــات معهــا يتعل ــاف( والتــي أجــرت النهضــة العربي ــة )جون التحالــف الوطنــي األردين للمنظــات غــر الحكومي

موضوعها بأدوات تقييم أوجه الضعف الحالية. 

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 

مــدين تقودهــا نســاء مــن التحالــف الوطنــي )جونــاف(. 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 

ــة يف األردن  ــة واالســتجابة اإلنســانية الوطني ــود التنمي ــاف( يعمــل عــى تنســيق جه ــف )جون ــأن تحال ــاً ب ــة، عل مناطــق اململك

وقيادتها كذلك. 

ــة مــع مقدمــي معلومــات رئيســين مــن منظــات مجتمــع مــدين  ــة، أُجريــت 11 مقابل ومــن أجــل فهــم وجهــات النظــر املحلي

تقودهــا النســاء مــن التحالــف الوطنــي )جونــاف(. ألغــراض إطــاق هــذا البحــث، تــم االتفــاق عــى فهــم مشــرك 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 

مواطن الضعف والهشاشة وتحسن هذه األدوات وتنقيحها لتقديم استجابة أكر شمولية. 

أوجه الضعف كام يُعرّفها برنامج »تكافل«

يُعــرّف برنامــج »تكافــل«، الــذي يُتيــح الوصــول إىل صنــدوق املعونــة الوطنيــة، الفئــات الهشــة عــى أنهــا األردنيــون املحرومــون، أو 

الفقــراء الذيــن ال يشــملهم التأمــن أو ال يحصلــون عــى املســاعدة والدعــم.  وقــد جــرى التحقــق مــن أهليــة مســتحقي الدعــم مــن 

خــال الســجل الوطنــي املوحــد، وهــو عبــارة عــن »قاعــدة بيانــات إلكرونيــة ونظــام إلدارة معلومــات املواطنــن ُصمــم لتحســن 

كفاءة استهداف األرُس األكر تأثراً وضعفاً ودقة آلياته.« )اليونيسف، 2020(
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مــن الواجــب أن يكــون األفــراد املؤهلــون للتقــدم لاســتفادة مــن برنامــج »تكافــل« مواطنــن أردنيــن مــن حامــي األرقــام الوطنيــة؛ 

ويجــب أال يكــون رب األرسة مشــركاً يف مؤسســة الضــان االجتاعــي أو يتلقــى مســاعدة شــهرية أو دعــاً تكميليــاً مــن صنــدوق 

املعونــة الوطنيــة؛ وذلــك مــع وجــود اســتثناءات ملتلقــي الدعــم الشــهري يف الرائــح املرتبطــة باإلعاقــة والحــاالت اإلنســانية. ينبغــي 

عــى املتقدمــن تقديــم دليــل عــى انقطــاع دخلهــم أو انخفاضــه كــا يجــب أال يكــون املتقــدم عامــاً يف القطــاع الحكومــي أو 

العســكري. وال تتطلــب عمليــة التســجيل أي مســتندات، لكــن ميكــن طلبهــا عنــد زيــارة مراكــز صنــدوق املعونــة الوطنيــة. ميكــن 

ــة  ــدوق املعون ــج. )صن ــة بالرنام ــة الخاص ــر األهلي ــتوفوا معاي ــا اس ــل« إذا م ــج »تكاف ــدم لرنام ــة التق ــن ذوي اإلعاق ــراد م لألف

الوطنية، غر مؤرخ(

يك تتأهل للحصول عى املساعدات، كان عى األرُس الجديدة أن تستويف املعاير التالية: 

أال يكون رب األرسة عاماً يف القطاع العام أو من متلقي املعاشات التقاعدية.( 1

أن يقل الدخل الرسمي للفرد الواحد )من أفراد األرسة اآلخرين ال رب األرسة فقط( عن مئة دينار للفرد شهرياً.( 2

أال يتجاوز الدخل الشهري الرسمي ألفراد األرسة 350 ديناراً شهرياً.( 3

ــات( التــي متتلكهــا األرسة ( 4 ــة، املاشــية، املركب ــكات، األصــول املالي ــة أو عــدد األصــول )املمتل أال تتعــّدى القيمــة النقدي

املستويات املحددة.

آلية التقييم

ــار  ــرض اختي ــل بغ ــج تكاف ــا برنام ــي اعتمده ــة الت ــاً للمعادل ــر »وفق ــذه املعاي ــتوفت ه ــي اس ــت« األرس الت ــك، »ُصّنف ــد ذل بع

املســتفيدين.« )الحكومــة األردنيــة، 2020( واُســتخدم هــذا املعيــار يف األســاس لرنامــج »تكافــل« يف فــرة مــا قبــل الجائحــة غــر أن 

تركيــزه انصــب عــى الدخــل الرســمي فقــط يف وقتهــا )وذلــك مقابــل إجــايل الدخــل(. )البنــك الــدويل، 2020( وبحســب البنــك 

الــدويل، تســتخدم معادلــة االســتهداف التــي يســتخدمها برنامــج »تكافــل« 57 مــؤرشاً اجتاعيــاً واقتصاديــاً مبــا يف ذلــك جنــس رب 

ــار. وتُظهــر محــاكاة أّجريــت  ــا املــرأة بعــن االعتب ــي تُعيله ــا األرس الت ــي تواجهه ــة الت األرسة، مــع أخــذ مواطــن الضعــف اإلضافي

باســتخدام بيانــات مأخــوذة مــن مســح نفقــات ودخــل األرسة الــذي تجريــه دائــرة اإلحصــاءات األردنيــة أن منهجيــة االســتهداف 

الخاصــة برنامــج »تكافــل« تُقــّدم تقديــراً جيــداً ملســتوى فقــر األرُس. ومــع ذلــك، تعــاين البيانــات املســتخدمة مــن محدوديتهــا إىل 

حــد مــا؛ إذ يقــوم جمــع املعلومــات عــى تلــك املتاحــة عــن رب األرسة فقــط ال األرسة ككل، مــا يحــّد مــن التقييــم املعتمــد مــن 

برنامــج »تكافــل« وقــد تنجــم عنــه بيانــات محرّفــة وذلــك ألنــه، مجــدداً، ال تُجمــع املعلومــات عــن أفــراد األرسة كلهــم. كذلــك، قــد 

ــد  ــح األرسة، وق ــدالً مــن التفكــر بصال ــه الشــخصية ب ــان باملعلومــات املقدمــة لخدمــة منفعت يتاعــب رب األرسة يف بعــض األحي

يــؤدي ذلــك أيضــاً إىل اســتثناء النســاء الراغبــات يف التقــدم لاســتفادة مــن الرنامــج. عــاوة عــى ذلــك، ووفقــاً لألمــم املتحــدة، فقــد 

اســتثنيت النســاء الــايت ميلكــن مشــاريع أعــال منزليــة والنســاء املقيــات يف دور الحايــة مــن الحصــول عــى الدعــم. )األمــم 

املتحدة، 2020(
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نهج املجتمعات املحلية يف تقييم أوجه الهشاشة

ــي  ــا الرجــوع إىل املعلومــات الت ــر الضعــف والهشاشــة لألفــراد يتطلــب منه ــد معاي وفقــاً ملنظــات املجتمــع املــدين، فــإن تحدي

ــزه الرئيــي عــى  ــك، إذ ينصــّب تركي ــة الرســمية كذل ــة الوطني ــدوق املعون ــة وإىل ســجات صن ــة االجتاعي ــا وزارة التنمي جمعته

مقــدار دخــل الفــرد وممتلكاتــه. تتمتــع منظــات املجتمــع املــدين بــراكات مــع وزارة التنميــة االجتاعيــة، فيمكــن للمنظــات 

تزويد الوزارة ببطاقة الهوية الوطنية الخاصة باملستفيد واسمه الكامل بهدف الحصول عى تقرير عن الوضع املايل ألرسته. 

ــاً مــا يســتفرس  ــة أو دعــاً مــن أي جهــة، وغالب وعــادة مــا تســتهدف منظــات املجتمــع املــدين األفــراد الذيــن ال يتلقــون معون

العاملــون يف هــذه املنظــات عــن وضــع األرسة املــايل مــن جرانهــا بعــد الحصــول عــى املعلومــات مــن وزارة التنميــة االجتاعيــة. 

وقــد أكــد املســتجيبون عــى أهميــة إجــراء الزيــارات امليدانيــة، موّضحــن بأنهــا جــزء أســايس مــن تقييــم احتياجــات األرس؛ إذ غالبــاً 

مــا تكشــف الزيــارات امليدانيــة عــن معلومــات ال يُبلّــغ عنهــا األفــراد عــادة، كوجــود أفــراد مــرىض أو آخريــن مــن ذوي اإلعاقــة، 

ــازل  ــة إىل من ــارات امليداني ــاعد الزي ــتجيبن: »تس ــد املس ــاد أح ــا أف ــرى. وك ــات األرس األخ ــر احتياج ــد تُظه ــا ق ــن أنه ــاً ع فض

املســتفيدين يف تقييــم احتياجاتهــم، إذ قــد يكــون بعضهــا ضمنيــاً وغــر ظاهــر للعيــان. كــا ال يُبلــغ بعــض األشــخاص عــن وجــود 

مــرىض أو أفــراد مــن ذوي اإلعاقــة يف األرسة، ويف بعــض الحــاالت قــد تتضــح حاجــة األرسة إىل دفــع فواتــر الكهربــاء وامليــاه مــن 

خال هذه الزيارات.«

مــع ذلــك، قالــت بعــض منظــات املجتمــع املــدين إن الزيــارات امليدانيــة لــألرُس ال تعكــس الواقــع االقتصــادي لهــا بالــرورة. فكــا 

قــال عضــو يف إحــدى منظــات املجتمــع املــدين املشــاركة يف الدراســة: »ميكــن للزيــارات امليدانيــة أن تكــون غــر منصفــة إىل حــد 

ما، إذ ال ميثل شكل/تصميم/املواد املستخدمة يف بناء املنزل االحتياجات املالية الفعلية لألرسة.«

تختلــف معايــر األهليــة وتقييــم أوجــه الضعــف التــي تعتمدهــا منظــات املجتمــع املــدين مــن واحــدة إىل أخــرى، وفيــا يــي 

بعض هذه املعاير املستخدمة:

تحــّدد منظــات املجتمــع املــدين مــدى ضعــف الفــرد وتأثــره وفقــاً لعــدة عوامــل، ومــع ذلــك، يُعتــر جنــس الفــرد معيــاراً . 1

أساســياً يف التقييــم بالنســبة ملنظــات املجتمــع املــدين فتحظــى املــرأة باألولويــة. ومــن العوامــل الهامــة األخــرى وجــود 

أفــراد مــن كبــار الســن أو املــرىض أو مــن ذوي اإلعاقــة يف املنــزل؛ إذ تعــد هــذه الحــاالت أولويــة يف حــال وجودهــا. كــا 

تأخــذ منظــات املجتمــع املــدين دخــل األرسة يف اعتبارهــا؛ فــإذا انخفــض الدخــل إىل مــا دون خــط الفقــر كــا هــو محــدد 

من قبل الحكومة األردنية، تكون األرسة مؤهلة لتلقي املساعدة.

ــة؛ . 2 ــاع أي قواعــد صارم ــث الدخــل دون اتب ــاً مــن حي ــراً وضعف ــر تأث ــم بعــض منظــات املجتمــع املــدين األرس األك تُقيّ

فمعظــم األرس التــي تقــدم لهــا املســاعدات النقديــة هــي مــن ذات الدخــل املنخفــض، أو معدومــة الدخــل، إىل جانــب 

األرس الكبرة والعائات التي لديها طاب وأرباب األرس املثقلون بالديون. 

يعتقــد عــدد كبــر مــن منظــات املجتمــع املــدين بوجــوب إعطــاء األولويــة لفئــات معينــة مــن تلــك األكــر تأثــراً وضعفــاً، . 3

الســيا تلــك التــي تواجــه هشاشــة وأوجــه ضعــف اجتاعيــة. وأشــارت منظــات املجتمــع املــدين إىل عــدم وجــوب اعتبــار 

الفقــر معيــاراً رئيســياً عنــد تقييــم الحاجــة للدعــم. ال تتبــع هــذه املنظــات معايــر أهليــة صارمــة فتســتهدف األفــراد 

الذيــن ال تغطيهــم الرامــج الحكوميــة، ومــن بينهــم العســكريون الذيــن يتلقــون معاشــات تقاعديــة منخفضــة، واألرس التي 

لديهــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وكبــار الســن، والنســاء املنفصــات أو املطلقــات أو األرامــل، واألفــراد املثقلــون بالديــون، 

واألفراد العاملون يف القطاع غر الرسمي أو يف قطاعات متررة من الجائحة، والطاب واألرس املعيشية الكبرة. 
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وقالــت إحــدى منظــات املجتمــع املــدين إنــه ولضــان اتبــاع نهــج أفضــل، فقــد عيّنــت قــادة مجتمعيــن يتمثــل دورهــم يف توزيــع 

املعونــة بــن الرائــح الهشــة مــن املجتمــع. وبحســب عضــو يف إحــدى املنظــات، فإنــه »نظــراً ألننــا نعيــش يف مجتمــع عشــائري، 

ــل واحــد عــن كل عشــرة يف مجلــس  ــع أفــراد املجتمــع مــن خــال وجــود ممث ــع املســاعدات عــى جمي ــا نتأكــد مــن توزي فإنن

منظات املجتمع املدين املسؤول عن تقديم املساعدات لألفراد األكر ضعفاً وتأثراً يف مجتمعهم.«

االستثناء من املعونات 

ألقــت منظــات املجتمــع املــدين الضــوء عــى تلــك الحــاالت التــي اســتثنيت مــن برنامــج »تكافــل«، ففــي ضــوء تجربتهــا وعملهــا 

مع صندوق املعونة الوطنية، كانت هذه املنظات قادرة عى تحديد حاالت مجتمعية من الفئات الهشة ال تتلقى دعاً. 

ــك املنضمــون  ــتثنى أولئ ــراد املشــمولن بالضــان االجتاعــي؛ إذ يُس ــة لألف ــة املســاعدة النقدي ــة الوطني ــدوق املعون ــّدم صن ال يُق

حديثــاً إىل مؤسســة الضــان أو الذيــن أصبحــوا عاطلــن عــن العمــل مــن تلقــي املســاعدة، وهــو أمــر ال ينصــف مــن هــم بحاجــة 

إليهــا. ويف هــذا الصــدد، فقــد قــال أحــد املســتجيبن إن »اســتخدام الضــان االجتاعــي بوصفــه معيــاراً لتلقــي الدعــم ليــس باألمــر 

املنصــف وذلــك النضــام بعــض األشــخاص إىل ســجات الضــان حديثــاً يف حــن تــرك البعــض اآلخــر وظائفهــم وصــاروا عاطلــن عــن 

العمــل قبــل الجائحــة، إال أن ســجاتهم يف الضــان االجتاعــي مــا تــزال موجــودة )مــع كونهــا حســابات غــر فعالــة(، ويُســتثنى 

هؤالء األشخاص من املساعدة رغم حاجتهم إليها.«

وبحســب أحــد املســتجيبن، ال يراعــي صنــدوق املعونــة الوطنيــة حجــم األرُس املعيشــية التــي تضــم أكــر مــن ســتة أفــراد، ويعــود 

الســبب الرئيــي الســتثنائها إىل اعتقــاد الصنــدوق بــأن دخــل هــذه العائــات اإلجــايل ال بــد أن يكــون أعــى مــن دخــل العائــات 

األصغــر حجــاً، مــع تجاهــل حقيقــة عجــز هــذا الدخــل عــن تغطيــة احتياجــات مثــل هــذه العائلــة الكبــرة. كــا مــن املرّجــح أن 

تســكن األرًسة املكونــة مــن أكــر مــن ســتة أفــراد يف منــزل ذي مســاحة أكــر، لذلــك قــد ال تكــون مؤهلــة للحصــول عــى الدعــم. 

تعليقــاً عــى ذلــك، قــال أحــد املشــاركن »أعــرف عائــات كبــرة تضــم أكــر مــن ســتة أفــراد تلّقــى أربابهــا 230 دينــاراً عــن شــهرين، 

أي 115 ديناراً يف الشهر، ويبلغ إيجار منازلهم 150 ديناراً شهرياً، وعليه فهم ال يستطيعون إعالة أرسهم.«

كــا أن األرس التــي تضــم شــباباً بــن أفرادهــا قــد ال تكــون مؤهلــة للحصــول عــى الدعــم كذلــك، وينطبــق هــذا خاصــة يف الحــاالت 

التــي يكــون فيهــا الشــاب موظفــاً، ومــع ذلــك فقــد يعجــز عــن إعالــة أرستــه بســبب عــدم كفايــة دخلــه، األمــر الــذي يُعــزى إىل 

انخفاضــه بســبب الجائحــة، أو عمــل الشــاب يف القطــاع غــر الرســمي، أو ادخــاره املــال لتأســيس أرُستــه الخاصــة. رضب املشــاركون 

عــدة أمثلــة حــول األرس املســتثناة مــن املســاعدة عــى الرغــم مــن تعطــل الشــباب العاملــن عــن عملهــم خــال جائحــة كوفيــد-19، 

ومــن ذلــك أرسة لديهــا خمســة مــن الشــباب يف ســن العمــل إال أنهــم مل يتمكنــوا مــن العمــل خــال الجائحــة عــى الرغــم مــن 

حاجة أرستهم إىل املساعدة. 

تعــد حيــازة املمتلــكات كاألرايض، والســيارات، واملنــازل والــركات مــن ضمــن العوامــل األخــرى املتســببة يف اســتثناء األفــراد مــن 

برامــج الدعــم، إذ يعتــر األفــراد مــن أصحــاب املمتلــكات غــر مؤهلــن لتلقــي املســاعدة. تجــد منظــات املجتمــع املــدين هــذا 

املعيــار غــر منصــف إذ ال تــدل حيــازة املمتلــكات بالــرورة عــى وضــع الشــخص املــايل. صحيــح أن بعــض مالــي العقــارات قــد 

يكونــون ورثوهــا عــن أســافهم إال أن األصــل قــد يكــون مقّســاً يف بعــض األحيــان بــن عــدة ورثــة. ويف حــاالت أخــرى، مثــة العديــد 

ممــن كانــوا ميتلكــون أصــوالً ألغــراض تجاريــة قبــل الجائحــة لكنهــا مل تكــن عاملــة أثناءهــا. مــن جهــة أخــرى، متتــع آخــرون بأوضــاع 

اقتصادية جيدة قبل الجائحة لكنهم تعرضوا لضائقة مالية شديدة خالها.
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وحالــت الحالــة االجتاعية/الزوجيــة أو الوظيفيــة للعديــد مــن النســاء وجنســيتهن كذلــك دون تلقيهــّن املســاعدات النقديــة. ففــي 

بعــض الحــاالت، قــد يكــون للــزوج زوجتــان وبالتــايل يُغطــي الصنــدوق حاجــات أرُسة واحــدة مــن أرستيــه فقــط. وال ميكــن لبعــض 

ــه  ــٍب للحصــول علي ــذي تقــدم بطل ــزوج ال النســاء املنفصــات مــن غــر املطلقــات الحصــول عــى الدعــم إذ ُمنحــت منافعــه لل

مســبقاً عــى الرغــم مــن أنــه ويف بعــض هــذه الحــاالت، يعيــش أطفالهــا مــع األم. عــاوة عــى ذلــك، فــإن األمهــات األردنيــات 

املتزوجــات مــن غــر أردنيــن، ممــن ال يحمــل أطفالهــن الجنســية األردنيــة جــراء ذلــك، غــر مؤهــات للحصــول عــى املســاعدة 

التي تقدمها هذه الرامج ألن رب األرسة غر أردين. 

كــا جــرى اســتثناء العســكرين مــن االســتفادة مــن برنامــج »تكافــل« عــى الرغــم مــن حاجــة بعــض أرُسهــم إىل املســاعدات 

النقديــة. ويتلقــى بعــض املوظفــن العســكرين دخــاً قــدره 250 دينــاراً أردنيــاً أو 300 دينــار وهــو مبلــغ غــر كاٍف إلعالــة األرس 

التي تتألف من أكر من ستة أفراد. 

املنظور املحيل للفئات الهشة التي ينبغي شمولها يف املساعدة 

مــن منظــور املجتمــع املحــي، يغــدو مــن الواجــب تقديــم املســاعدة لجميــع الفئــات الهشــة لكــن ينبغــي إعطــاء األولويــة لبعــض 

ــات،  ــأيت النســاء املســتضعفات عــى رأس قامئــة األولوي ــات لحاجتهــا املاســة إىل الدعــم. ووفقــاً ملنظــات املجتمــع املــدين، ت الفئ

ــل  ــراض، واألرُس ذات الدخ ــن أم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــون، واألش ــن، والاجئ ــار الس ــة، وكب ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــك األش وكذل

ــال  ــا أطف ــي لديه ــل، واألرس الت ــن العم ــون ع ــباب، والعاطل ــكايف، والش ــر ال ــل غ ــرة ذات الدخ ــرة(، واألرُس الكب ــض )الفق املنخف

وُعّاُل املياومة. 

اقــرح املســتجيبون أشــكاالً مختلفــة مــن الدعــم التــي ميكــن تقدميهــا للفئــات املســتضعفة، مــع اعتبــار املســاعدة الغذائيــة الشــكل 

األهــم منهــا تليهــا الخدمــات الصحيــة. ومــن املثــر لاهتــام أن أقــل مــن نصــف منظــات املجتمــع املــدين قــد أشــارت إىل الدعــم 

ــي تعترهــا  ــة بشــكل أســايس والت ــة املســاعدة النقدي ــة الوطني ــدوق املعون ــة. يقــدم صن النقــدي بوصفــه وســيلة الدعــم املفضل

أغلبيــة الجهــات الفاعلــة يف العمــل اإلنســاين الشــكل األنبــل واألكــر كرامــة لتقديــم املســاعدة، إال أن النتائــج الصــادرة عــن مقابــات 

منظات املجتمع املدين تشر إىل أن هذا النوع من املعونة هو ليس ما تحتاجه املجتمعات. 

التجاوزات يف تغطية برنامج »تكافل«

ســاد اســتخدام »الواســطة« خــال اســتجابة برامــج »تكافــل«، مــع إبــاغ منظــات املجتمــع املــدين عــن حــاالت عــدة يف هــذا 

الخصــوص. أشــارت املنظــات خــال املقابــات إىل تعــرّض آليــة تقديــم الطلبــات يف بعــض األحيــان إىل انتهــاكات وســوء اســتخدام 

مــن قبــل بعــض األفــراد الذيــن جــرى إعطاؤهــم األولويــة يف تلقــي املســاعدات تفضيليــاً ال بنــاء عــى احتياجاتهــم الفعليــة، وذلــك 

لكونهــم عــى عاقــة بأحــد العاملــن يف صنــدوق املعونــة الوطنيــة. كــا أفــادت املنظــات أن املقيّــم فضــل يف بعــض الحــاالت منــح 

املساعدة لبعض العائات النحدار كليها من املناطق ذاتها أو وجود صات عائلية تربطه بها.
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عــاوة عــى ذلــك، أشــار املســتجيبون إىل أن البيانــات التــي كانــت يف حــوزة املســّجل مل تكــن صحيحــة غالبــاً مــا أدى إىل اســتهداف 

ــاء االســتجابة إذ وجــدت حــاالت اســتطاع فيهــا أفــراد مــن  ــال أثن ــال. لقــد انتــر االحتي األفــراد الخطــأ أو حــدوث حــاالت احتي

أصحــاب األعــال التجاريــة النشــطة غــر املســجلة الحصــول عــى الدعــم املقــدم مــن صنــدوق »تكافــل« عــى الرغــم مــن وجــود 

مصــدر دخــل غــر رســمي لهــم، أو امتاكهــم أصــوالً تشــغيلية وأصــوالً غــر مســجلة. وأبلغــت إحــدى منظــات املجتمــع املــدين عن 

حالــة احتيــال محتملــة وكانــت المــرأة طلبــت الحصــول عــى املســاعدة واتضــح بعــد التحقــق مــن وضعهــا أنهــا مالكــة مســكن 

ر يتألف من ثاثة طوابق.   مؤجَّ

التوصيات

يجب إعادة تعريف أوجه الهشاشة بشكل أفضل يك تعكس احتياجات املجتمعات املحلية يف األردن

ــون  ــة عــى أنهــا األردني ــة الوطني ــاً مــن صنــدوق املعون ــم املتبعــة حالي ــر التقيي ــراً وضعفــاً وفقــاً ملعاي ــات األكــر تأث ــرف الفئ تُّع

الفقــراء، أو الذيــن ال يشــملهم التأمــن أو ال يحصلــون عــى املســاعدة والدعــم. وعــر املجتمــع املــدين، قــد يختلــف تعريــف أوجــه 

ــن ال  ــك األشــخاص الذي ــي يجــب أال تشــمل أولئ ــح املهّمشــة )الت ــي ميكــن شــمولها ضمــن الرائ ــات الت ــد الفئ الضعــف وتحدي

ميكنهم تلبية احتياجاتهم األساسية وحسب، بل أولئك الذين يواجهون أوجه ضعف اجتاعي كذلك(. 

يعــاين نهــج صنــدوق املعونــة الوطنيــة مــن قصــور يف دقتــه مبــا مينعــه مــن شــمول جميــع الفئــات األكــر تأثــراً وضعفــاً، فضــاً عــن 

إهاله الفئات الفرعية من تلك األكر تأثراً وضعفاً التي هي يف أمس الحاجة إىل املساعدة وفقاً للمجتمعات املحلية. 

وأوصــت منظــات املجتمــع املــدين بــأن يقــوم صنــدوق املعونــة مبراجعــة تقييمــه ألوجــه الضعــف والهشاشــة وإعــادة تحديــد 

ــة، واألفــراد الذيــن  معايــر الضعــف الحاليــة لتشــمل األرُس الكبــرة عــدداً، والشــباب، واألفــراد الذيــن ميتلكــون أصــوالً غــر عامل

ــن  ــاً م ــراً وضعف ــر تأث ــاء األك ــأيت النس ــام األول، فت ــا يف املق ــكرين. أم ــن العس ــراً واملوظف ــي مؤخ ــان االجتاع ــركوا يف الض اش

مهجورات أو منفصات أو مطلقات ضمن هذه الفئات.

وبعقــد جلســات التدريب/النقــاش مــع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة، جــرى تطويــر إطــار عمــل وأداة لتقييــم أوجــه الضعــف 

والتــي تقــوم عــى أداة التقييــم التــي يعتمدهــا برنامــج »تكافــل« مــع تضمــن نتائــج الدراســة ومخرجــات الجلســات التدريبيــة 

سعياً إىل تطوير طريقة أكر شمولية من حيث تقييم أوجه الضعف.
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