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تقدير

تعمــل منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة (أرض) عــى إعــداد سلســلة مــن موجــزات السياســات يف إطــار
مــروع "تعزيــز قــدرات منظــات املجتمــع املــدين التــي تقودهــا النســاء يف املنــارصة القامئــة عــى األدلــة ضمــن األجنــدة
الوطنيــة للمــرأة واألمــن والســام" ،والــذي يتــم تنفيــذه بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبتمويــل ســخي مــن
حكومــات كنــدا ،وفنلنــدا ،والرنويــج ،وإســبانيا ،واململكــة املتحــدة .وتُقــدر منظمــة النهضــة (أرض) دعــم رشكائهــا مــن منظامت
املجتمــع املــدين التــي تديرهــا النســاء واملشــاركة يف تنفيــذ هــذا املــروع والــذي يســتند إليــه موجــز السياســات هــذا،
وتتوجه بالشكر للمستجيبات ممن أجريت معهن املقابالت من ممثّالت هذه املنظامت عىل مساهمتهن القيمة.

 .1ملخّص
خــال شــهر آب/أغســطس  ،2020جمعــت منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة (أرض) بيانــات مــن  506امــرأة يف
األردن لقيــاس وضعــن املــايل ،والســيام فيــا يتعلــق بتأثــر جائحــة كوفيــد 19-عــى أوضاعهــن املاليــة مبــا ي ذلــك الديــون .وقــد
أدى تحليــل البيانــات ،املصحوبــة مبعلومــات ووجهــات نظــر  19منظمــة مجتمعيــة مشــاركة يف هــذا املــروع ،إىل الخــروج بنتائــج
مفيــدة للغايــة فيــا يخــص مديونيــة املــرأة .وبشــكل عــام ،كشــفت جائحــة كوفيــد -19عــن الوضــع املــايل الهــش للمــرأة ،فعنــد
النظــر إىل جوانــب مختلفــة مــن حيــاة النســاء (الوضــع القانــوين ،واملســتوى التعليمــي والوضــع املدين/الحالــة الزوجيــة) ،ت ُظهــر
البيانــات أن هــذه العنــارص جميعهــا حاســمة ورضوريــة لفهــم نــوع ال َّديــن املرتتــب عليهــن ومــدى هشاشــة أوضاعهــن .وعــاوة
عــى ذلــك ،فــإن انتشــار الجهــات الفاعلــة غــر املؤسســية التــي تقــدم املســاعدات املاليــة لالجئــات الســوريات يثــر مســاور القلــق
بشأن املخاطر املحتملة لتعرضهن إلساءة املعاملة.

 .2بداية غري مواتية :تدين املوارد االقتصادية للمرأة يف األردن

يف الفــرة التــي ســبقت جائحــة كوفيــد 19-ووفقـاً لتقريــر التنميــة البرشيــة لعــام  ،2018فقــد كان مــؤرش التنميــة الجندريــة GDI
هــو  0.654لإلنــاث و 0.754للذكــور .وهــذا الفــرق يعنــي أنــه بينــا تــم وضــع الذكــور يف مرتبــة مرتفعــة ضمــن فئــة التنميــة
البرشية ،تدىن مؤرش النساء ليصبح ضمن تصنيف فئة التنمية البرشية املتوسطة.
ويقيــس مــؤرش التنميــة الجندريــة أوجــه عــدم املســاواة بــن الجنســن مــن حيــث اإلنجــاز ضمــن ثالثــة أبعــاد أساســية للتنميــة
البرشيــة :الصحــة ،والتعليــم ،والســيطرة عــى املــوارد االقتصاديــة (حيــث يُقــاس بنصيــب الفــرد التقديــري مــن الدخــل القومــي
اإلجاميل) .وبلغ الدخل القومي اإلجاميل امل ُبلغ عنه  2,734دوالرا ً أمرييك لإلناث مقابل  13,665دوالرا ً أمرييك للذكور.

الوصف الدميغرايف للمشاركني يف الدراسة

شــاركت يف الدراســة نســاء مــن  11محافظــة؛ وجــاءت معظــم اإلجابــات مــن محافظــات الزرقــاء ،واملفــرق ،وعــان ،وإربــد
والكــرك .وبالنســبة لحالتهــن املدنية/االجتامعيــة :فثمــة  299امــرأة متزوجــة مــن بينهــن ،و 29أرملــة ،و 89مطلقــة و79
امــرأة عزبــاء .عــاوة عــى ذلــك ،بلــغ عــدد النســاء املعيــات ألرسهــن  143امــرأة عــى النحــو التــايل 33 :أرملــة ،و 66مطلقــة،
و 38متزوجــة و 6عزبــاوات .وقُــدر متوســط عــدد األطفــال امل ُعالــن لكافــة الفئــات (ماعــدا العزبــاوات) بــن  3.04و3.07
طف ـاً .وبلــغ متوســط عــدد أف ـراد األرسة لــكل عائلــة  4.9فــردا ً يف حالــة األرامــل ،و 5.4فــردا ً يف حالــة املطلقــات و 5.3يف
حالة املتزوجات.
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 .1الدخل والحالة االجتامعية :وضع مأساوي للمطلقات واألرامل
اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
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أرﻣﻠﺔ

أﻛرث ﻣﻦ  150دﻳﻨﺎر أردين

 250-151دﻳﻨﺎر أردين

 500-251دﻳﻨﺎر أردين

أﻗﻞ ﻣﻦ  1000دﻳﻨﺎر أردين

 750-501دﻳﻨﺎر أردين

 1000-751دﻳﻨﺎر أردين

يســلط تحليــل إجابــات النســاء عــى األســئلة
املتعلقــة بدخــل األرسة املعيشــية الضــوء عــى
الوضــع املــايل املأســاوي للمطلقــات واألرامــل .وكــا
يتضــح مــن الرســم البيــاين ،فقــد حصلــت املطلقــات
واألرامــل عــى الحــد األدىن مــن الدخــول :حيــث بلــغ
دخــل  % 64مــن املطلقــات و % 56مــن األرامــل أقــل
مــن  150دينــارا ً أردني ـاً ،مقارنــة بنســبة  % 19مــن
املتزوجــات (عنــد النظــر إىل دخــل األرسة املشــرك).
وكانــت هــذه النســبة أعــى بــن املعيــات :حيــث
قالــت  % 72مــن املطلقــات أن دخلهــن يقــل عــن
 150دينــارا ً أردني ـاً يف الشــهر ،كــا قالــت  32امــرأة
معيلة أن ال دخل لهن عىل اإلطالق.
وأشــارت املنظــات املجتمعيــة الرشيكــة إىل أهميــة
مقارنــة هــذه البيانــات فيــا يتعلــق بالحــاالت
الفرديــة ،حيــث ت ُحــدث املامرســات االجتامعيــة
الثقافية فرقاً هاماً يف حياة هؤالء النسوة.

 ˮتقـ ّدم األُرس يف بعــض األحيــان الدعــم للمطلقــات واألرامــل ،ولكــن يعتمــد الوضــع عــى مــا إذا كانــت هــذه األرس
مســتعدة لتقديــم الدعــم املــايل أو قــادرة عــى ذلــك ،ناهيــك عــن تق ّبــل الحالــة االجتامعيــة الجديــدة للمــرأة يف
حال كانت مطلّقة ̏
وشــددت املنظــات املجتمعيــة الرشيكــة عــى تأثــر النســاء وأرسهــن ماديـاً جـراء أزمــة كوفيــد ،19-مــا أدى إىل وضــع املتزوجــات
يف حالــة مــن الضعــف املــايل أيض ـاً .ويُظهــر تحليــل دخــل املــرأة ضمــن األرسة املعيشــية اعتــاد املتزوجــات الكبــر عــى دخــول
أزواجهــن ،حيــث أفــادت  146امــرأة
دﺧﻞ اﻷﴎة ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﺎت
متزوجــة (أي مــا نســبته  )% 49بأنهــن ال
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ميتلكن دخالً مستقالً.
%50
وتعمــل البطالــة وانعــدام خــرة العمــل
املســبقة عــى إبــراز ضعــف املــرأة
%0
اﻟﺰوﺟﺔ
اﻟﺰوج
ﻣﺸﱰك
وهشاشــتها ،فمــن بــن النســاء الـــ 299
الــايت شــملهن التحليــل ،أفــادت  80امــرأة
 500-251دﻳﻨﺎر أردين
 250-151دﻳﻨﺎر أردين
أﻗﻞ ﻣﻦ  150دﻳﻨﺎر أردين
فقــط بأنهــن يعملــن يف الوقــت الراهــن،
 1000-751دﻳﻨﺎر أردين
 750-501دﻳﻨﺎر أردين
أﻛرث ﻣﻦ  1000دﻳﻨﺎر أردين
بينــا قالــت األخريــات البالــغ عددهــن
 219أنهــن عاطــات عــن العمــل .ومــن بــن
العاطــات عــن العمــل ،أفــادت  200منهــن بأنهــن مل يعملــن قبـاً ،عــى الرغــم مــن ترصيــح نصفهــن بأنهــن قــد أكملــن تعليمهــن
الثانــوي .ويعنــي وضــع هــذه املجموعــة الكبــرة مــن النســاء املتعلــات والعاطــات عــن العمــل ،مــدى صعوبــة قدرتهــن عــى
املساعدة يف تقديم الدعم املايل لعائالتهن عرب سوق العمل الرسمي/غري الرسمي.

وبأخــذ هــذا بعــن االعتبــار ،ت ُظهــر مقارنــة أخــرة لدخــل املــرأة وفقـاً لحالتهــا االجتامعيــة الكيفيــة التــي تــرز بهــا املــرأة املتزوجــة،
عند النظر إليها بشكل منفرد ودون احتساب دخل الزوج ،كفئة أخرى تعاين من الهشاشة والضعف املايل.
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دﺧﻞ اﳌﺮأة
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أﻗﻞ ﻣﻦ  150دﻳﻨﺎر أردين

 250-151دﻳﻨﺎر أردين

 500-251دﻳﻨﺎر أردين

أﻛرث ﻣﻦ  1000دﻳﻨﺎر أردين

 750-501دﻳﻨﺎر أردين

 1000-751دﻳﻨﺎر أردين

وأخــرا ً ،بينــا مل تشــمل البيانــات النســاء
"املهجــورات" 1كفئــة يف التحليــل ،فقــد ألقــى
اتبــاع نهــج تثليــث النتائــج مــع املنظــات
املجتمعيــة املشــاركة الضــوء عــى الحاجــة إىل
اعتبــار هــؤالء النســاء فئــة تعــاين مــن
هشاشــة وضعــف كبرييــن .وعــى حــد تعبــر
إحدى املنظامت املجتمعية الرشيكة:

 ˮتضطــر املهجــورات إىل البحــث عــن مــاذ عنــد الوالديــن فيــا هــن ال يزلــن متزوجــات رشعـاً .وال تحصــل هــؤالء النســاء
يف هــذه الحالــة عــى الدعــم املــايل ألرسهــن ،كــا ال يســتطيع أهلهــن تقديــم الدعــم لهــن عــى الــدوام .وحتــى حــن ترفــع
مثــل أولئــك النســاء دعــوى قضائيــة ،فــإن الــزوج ال يتقيــد بالتزاماتــه القانونيــة ،األمــر الــذي يدفــع املــرأة يف هــذه الحالــة
إىل االشتغال بأي نوع من أنواع العمل إلطعام أطفالها̏ .

 .2املديونية :الوضع القانوين والحالة االجتامعية واملستوى التعليمي
عنــد النظــر إىل االلتزامــات املاليــة للمــرأة ،مييــز هــذا املوجــز بــن الديــون والقــروض التــي حصلــت عليهــا .ويُعـ َّرف ال َّديــن يف ســياق
هــذا التحليــل عــى أنــه األمــوال التــي تديــن بهــا املــرأة لجهــات إقـراض غــر مؤسســية ،أمــا القــرض فهــو األمــوال املقرتضــة مــن
جهــات دائنــة ومؤسســية (أي البنــوك ومؤسســات التمويــل األصغــر غالبـاً) .ومــن بــن مــا مجموعــه  313امــرأة أفــدن بتحملهــن
لديــون ماليــة ،أفــادت  205منهــن بأنهــن مدينــات مقارنــة بـــ  108نســاء مــن امل ُقرتضــات .ويف حــن تقــع كلتــا الحالتــن تحــت بنــد
االلتزامات املالية عىل املدين ،فإن تحليل هاتني الفئتني يُظهر فروقات بارزة بينهام.

أ .الوضع القانوين يشكل فرقاً
يؤثــر الوضــع القانــوين للمــرأة يف األردن ،ســواء أكانــت مواطنــة أم مقيمــة أم مهاجــرة ،وبشــكل مبــارش ،عــى نــوع االلتزامــات املاليــة
التي تتحملها .ويف حني تحصل األردنيات عىل الحصة األكرب من القروض ،فإن لالجئات السوريات حص ًة أكرب من ال َّدين.
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎت
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النساء اللوايت تركهن أزواجهن دون طالق

ومــن بــن  205امــرأة أفــدن بكونهــن مدينــات ،فــإن مــا نســبته  % 50منهــن
كــن الجئــات ســوريات مســجالت ( 106امــرأة) ،و % 26كــ ّن مواطنــات
ســوريات مقيــات يف األردن ( 55امــرأة) فيــا كانــت  % 20فقــط منهــن مــن
األردنيــات ( 41امــرأة) .ويف املقابــل ،فمــن بــن النســاء الـــ  108الــايت أفــدن
بأنهــن حصلــن عــى قــروض ،فقــد كانــت مــا نســبته  % 82منهــن مــن
األردنيــات ،بينــا شــكلت املواطنــات الســوريات والالجئــات الســوريات
املسجالت  % 18من هذا املجموع.
تحليــل للطريقــة التــي تســتغل النســاء فيهــا هــذا ال َّديــن ،أنــه
ٌ
وأظهــر
وبعــض النظــر عــن وضعهــن القانــوين ،فــإن النســاء يدخلــن يف ال َّديــن للدفــع
للبنــود التاليــة وبشــكل روتينــي :اإليجــار ،والطعــام ،واملرافــق كالكهربــاء
واملاء وتسديد ال َّدين يف بعض الحاالت.

وعىل عكس ال َّدين ،فقد أظهر تحليل توظيف القروض فروقات هامة عند النظر إىل الوضع القانوين للمرأة:
•فيــا يتعلــق باألردنيــات ،ا ُس ـتُخدمت حــوايل  % 47مــن القــروض لدفــع تكاليــف اقتنــاء الســيارات ،أو ترميــم الســكن/
التمويــل الســكني أو مصاريــف الــزواج (حيــث شــكلت هــذه القــروض األعــى قيمــة أيضـاً) .وا ُســتخدمت ثــاين أكــر فئــة
مــن القــروض ( )% 22لتســديد الديــون الســابقة ،وأغلبهــا متعلقــة باألعــال .يف حــن ا ُســتخدمت  % 8منهــا فقــط لتســديد
اإليجار أو دفع فواتري استخدام املرافق كالكهرباء واملاء لهن وأرسهن.
يف ســياق أزمــة الالجئــن الســورية ،أشــارت املنظــات املجتمعيــة الرشيكــة إىل أن "بعــض الســوريات واألردنيــات يأخــذن قروضـاً
باالشرتاك مع بعضهن للرشوع يف أعاملهن الخاصة ،وذلك باستخدام الوضع القانوين للنساء األردنيات".
•أمــا بالنســبة لالجئــات الســوريات ،فكانــت الغايــة مــن معظــم القــروض هــي تســديد اإليجــار ،ودفــع فواتــر اســتخدام
املرافق وتسديد الديون السابقة ،مبا يشبه الطريقة التي توظّف بها الديون أيضاً لهن وأرسهن.
ويرتبــط االســتخدام املختلــف للقــروض والديــون باالختــاف بــن قيمــة كل منهــا .ففــي حــن تقــول األردنيــات بأنهــن يحصلــن
عــى قيمــة أعــى للقــروض (أفــادت  45امــرأة منهــن بحصولهــن عــى قــروض تتجــاوز قيمتهــا  5آالف دينــار أردين) ،فــإن قيمــة
معظــم الديــون التــي تحصــل عليهــا الالجئــات ال تتجــاوز  1,000دينــار أردين ،ومــع هــذا ،فــا تتجــاوز النســبة األكــر منهــن عتبــة
الـ  500دينار أردين.
أمــا الفــرق اآلخــر فيــا يتعلــق بالقــروض والديــون فيكمــن يف حقيقــة أنــه ومــن بــن النســاء الــايت ذكــرن بأنهــن مدينــات ،فقــد
أفــادت  % 33منهــن بأنهــن ســيتقدمن لطلــب ديــن جديــد يف املســتقبل ،يف حــن قالــت  % 20فقــط مــن النســاء املقرتضــات بأنهــن
ميلن إىل طلب قرض/دين جديد.
ووفقـاً إلحــدى املنظــات املجتمعيــة الرشيكــة ،فباإلضافــة إىل تحليــل الوضــع القانــوين للمــرأة يف األردن ،فمــن املهــم أيضـاً تضمــن
تحليل يتعلق بأوضاع األردنيات املتزوجات من غري األردنيني وذلك يف ضوء القوانني الوطنية الحالية.

ب .الحالة االجتامعية :املطلقات
أبــرز تحليــل للديــون وعالقتهــا بالحالــة االجتامعيــة مجــددا ً مــدى هشاشــة املطلقــات وضعفهــن :حيــث أفــادت  % 50مــن
املطلقــات بكونهــن مدينــات ،مقارنــة بـــ % 43مــن األرامــل واملتزوجــات املدينــات .ويف حالــة النســاء املعيــات لــأرس ،فقــد ارتفعت
نسبة املطلقات املدينات لتصل إىل  ،% 60بينام بقيت نسبة األرامل عند نسبة .% 45

ج .املستوى التعليمي واملديونية
أظهــر التحليــل زيــادة حجــم القــروض وانخفــاض الديــون مــع ارتفــاع املســتوى التعليمــي .وعــى العكــس ،فكلــا انخفــض املســتوى
التعليمــي ارتفــع حجــم الديــون وانخفضــت القــروض .ومــن بــن  506امــرأة جــرت مقابلتهــن ،أفــادت  20منهــن بأنهــن أميــات،
و 152أفــدن بأنهــن قــد أكملــن تعليمهــن األســايس ،مقابــل  149امــرأة أكملــت تعليمهــا الثانــوي منهــن ،وقــد حصلــت  52منهــن
عىل شهادة الثانوية العامة ،يف حني قالت  133امرأة منهن بأنهن حاصالت عىل شهادات جامعية.
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وميكــن اســتخالص بعــض البيانــات املثــرة
لالهتــام عنــد النظــر يف تفاصيــل مســتوى
النســاء التعليمــي .فعــى ســبيل املثــال ،ومــن
بــن النســاء العرشيــن الــايت أفــدن أنهــن
أميــات ،كانــت  4منهــن أردنيــات تــراوح
أعامرهــن بــن  50و 70عام ـاً ،يف حــن كانــت
الـــ  16األخريــات ســوريات والجئات ســوريات
ترتاوح أعامرهن بني  21و 50عاماً.

 .3أثر كوفيد 19-عىل الوضع املايل للمرأة
كان لجائحــة كوفيــد 19-أثــر ســلبي قــوي عــى دخــل كافــة فئــات النســاء الخاضعــات للدراســة :حيــث أبلغــت  % 64مــن كافــة
النســاء عــن نفقــات غــر متوقعــة جـراء كوفيــد .19-وكــا هــو موضــح يف الرســم البيــاين أدنــاه ،وبالتوافــق مــع املعلومــات التــي
أُفيــد بهــا عــن الدخــل ،فقــد تأثــرت النســاء املتزوجــات وأرسهــن بشــدة باألزمــة الناجمــة عــن كوفيــد ،19-وتلتهــن املطلقــات
مبارشة .كام تأثرت العزباوات بشدة.

اﻟﺪﺧﻞ ﺧﻼل ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 -

دﺧﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻌﻴﻼت
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وعندمــا ســؤالهن عــن الكيفيــة التــي أثــرت بهــا جائحــة كوفيــد 19-عــى قدرتهــن عــى ســداد ال َّديــن ،فقــد كانــت جميــع اإلجابــات
ســلبية .فمــن بــن  205امــرأة قلــن بأنهــن مدينــات ،أفــادت  82منهــن بــأن الجهــات الدائنــة قــد طالبتهــن بســداد الديــن خــال
أزمة كوفيد 8( 19-أرامل ،و 19مطلقة ،و 52متزوجة ،و 3عازبات).
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الدائنون واملخاطر املحتملة إلساءة املعاملة
يف هــذا الســياق ،تــرز املخاطــر املحتملــة إلســاءة املعاملــة مــن طــرف الجهــات الدائنــة غــر املؤسســية عــى أنهــا مســألة مثــرة
للقلــق .فكــا هــو موضــح يف الســابق ،م ّيــزت الدراســة بــن الديــون التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن جهــات دائنــة غــر مؤسســية،
والقــروض املأخــوذة مــن جهــات دائنــة مؤسســية .ويف حــن أن غيــاب الضامنــات املؤسســية هــو الســمة املميــزة لل َّديــن يف هــذا
التحليل ،إال أن االنتشار الواسع للفئة "األخرى" يدعو إىل القلق( .انظر الرسم البياين إىل اليمني)
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اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻮك

ال يوجــد إجــاع واضــح بــن املنظــات املجتمعيــة الرشيكــة ملــا قــد تشــر إليــه الفئــة "األخــرى" مــن الجهــات الدائنــة ونــوع األثــر
الــذي ترتكــه عــى املــرأة .وأوضحــت بعــض املنظــات املجتمعيــة الرشيكــة أنهــا قــد تشــر إىل "مــا يســمى بالجمعيــات التــي
تؤسســها النســاء لتوفــر أموالهــن األمــر الــذي ميثــل بديـاً ناجحـاً لتجنــب التعــرض لالســتغالل مــن قبــل الدائنــن" .ومــن جانــب
آخــر ،أفــادت منظــات مجتمعيــة رشيكــة أخــرى بســاعها عــن وجــود "أشــخاص خطريــن يخدعــون النســاء ويوقعــون بهــن يف
مواقف صعبة ومشاكل قانونية عرب منحهن تلك القروض وإلزامهن برشوط لسن عىل إدراك تام بها".
وتتوافــق مثــل هــذه التعليقــات الســلبية مــع نتائــج الدراســة األكــر فيــا يتعلــق باملطالــب والتهديــدات التــي طالــت النســاء
خــال أزمــة كوفيــد 19-ونــوع الجهــات الدائنــة التــي طالبتهــن بالســداد .فمــن بــن  94امــرأة ذكــرن مطالبــة الجهــات الدائنــة لهــن
بالســداد ،أفــادت  82منهــن أنهــن كـ ّن مدينــات مقارنــة بـــ  12مــن املقرتضــات منهــن .ولألســف ،أفــادت إحــدى النســاء األميــات
من املدينات بأن دائنها قد هددها بالسجن.
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وخاصة املتزوجات منهن

توصيات موجز السياسة
 -1توفــر املهــارات للنســاء .نظـرا ً لألثــر املــايل الســلبي جـراء أزمــة كوفيــد 19-عــى األرس يف األردن ،ينبغــي عــى الجهــات
املانحــة والحكومــة التفكــر يف دعــم الربامــج التــي توفــر املهــارات الالزمــة للتوظيــف ،ومســارات التوظيــف التــي
تســتهدف املتزوجــات العاطــات عــن العمــل بشــكل خــاص باإلضافــة لتوفــر وتعزيــز املهــارات املاليــة لديهــن .ويعــد
دعم املرأة املتزوجة ألرستها من الناحية املادية سبيالً هاماً لتعزيز املساواة بني الجنسني.
 -2تعزيــز برامــج املســاعدات النقديــة .نظـرا ً ألن جائحــة كوفيــد 19-أثــرت ســلباً عــى العديــد مــن األرس الضعيفــة ماليـاً،
فمــن املهــم أن تســتمر الجهــات املانحــة والحكومــة يف دعــم برامــج املســاعدات النقديــة لالجئــن ،إذ إن الديــون هــي
أمــر واقــع بالنســبة للعديــد مــن الالجئــات الســوريات اللــوايت يلجــأن لدعــم ســبل معيشــتهن عــر الحصــول عــى ال َّديــن
نقدا ً.
 -3بروتوكــوالت اإلبــاغ عــن حــاالت اإلســاءة فيــا يتعلــق باالقـراض مــن مصــادر غــر مؤسســية .يجــب عــى الحكومــة
األردنيــة توفــر مســارات مرجعيــة واضحــة للتمكــن مــن اإلبــاغ عــن حــاالت اإلســاءة يف ســياق االلتزامــات املاليــة.
وميكــن ملثــل هــذه املســارات أن تدعــم الجمعيــات العاملــة عــى أرض الواقــع لتوفــر الدعــم ورفــع الوعــي بــن النســاء
يف هذا الصدد.
 -4تعزيــز املســاعدة القانونيــة وبرامــج التوعيــة املاليــة وحقــوق املــرأة .تعــد املســاعدة القانونيــة وبرامــج التوعيــة املاليــة
أدوات متكــن للنســاء .ويتــم تشــجيع الجهــات املانحــة والحكومــة بشــدة عــى دعــم الربامــج التــي تــزود النســاء بهــذه
األدوات ،إذ يتوجــب عليهــن معرفــة حقوقهــن والوصــول إىل الدعــم القانــوين ملنــع مصــادر اإلســاءة املحتملــة عنــد إبـرام
عقود اإلقراض سواء أكانت شفوية أم خطية.
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