
 

  

صندوق  االنضمام إلىمن مقّدمي طلب لمحة عاّمة عن قصص 
المستثنین لاالعمّ 

 برنشتاین وطالحمو ساالس خولیو إیتشاف، باوال وبتا،غ بونام كالیك، دیسیجارد  دیفید واكسمان، إلین غاالردو، لویس

 

التأمین ضّد البطالة ھو كنایة عن برنامج اجتماعّي حیوّي   برنامج إنّ 
في خضم األزمة االقتصادیة غیر أّن الفجوات    عّمالالیھدف لمساعدة 

لقد  من دون مساعدة.  عّمالتترك الكثیر من ال الموجودة في البرنامج
توسیع التغطیة في ظّل جائحة  القاضیة ب اإلجراءات الفدرالّیة أّدت 
حتّى  النقائص بشكل مؤقّت. لكن إلى حّل الكثیر من تلك  19-كوفید

من دون الحصول على   عّمالخلّفت الكثیر من ال التغطیة الموّسعة 
التغطیة خلّفت المالیین  واألمر الالفت لالنتباه ھو أّن تعویض البطالة.  

  مع مناطق عّدة والیات و  تجاوبتوقد  غیر الشرعّیین.  من المھاجرین
إنشاء برامج تھدف إلى  ھذه المشكلة في جمیع أنحاء البلد من خالل 

مج األكثر توّسعًا في ما بینھا ھو  ویعّد البرناالمستثنین.  عّمال تغطیة ال
ملیار   2.1الذي تبلغ قیمتھ  كفي نیویور المستثنین عّمال صندوق ال

یوازي  وھو الصندوق الوحید الذي یزّود المتلقّین بتعویض   دوالر
خالل العام.    اآلخرون من فوائد البطالة عّمال تلقّاه الالتعویض الذي 

شخص في نیویورك دفعات   130000ومن خالل الصندوق، تلقّى 
أي حوالى   2021في العام دوالر   15600بلغت قیمتھا احدة ة ورّ لم

 شخًصا الذین یُقّدر بأنّھم مخّولون.   305000مجموع % من 40

  والمجتمعات،  األسر على الصندوق  تأثیرات حول  المزید لمعرفة 
  9: متعمقة  مقابلة 24 الھجرة  أبحاث  ومبادرة  الحضري المعھد أجرى 

  الطلب تقدیم عملیة  دعمت التي المجتمعیة المنظمات من موظفین مع
  إلى األشخاص  بالنسبة . مقّدمي طلب االنضمام للصندوق  مع 15و

ا جًدا  الصندوق كان البطالة، تعویض  على حصلوا  الذین   خالل ھام�
  من  مزیدال نحو خطوات قد أنشأ و  الجائحة خالل  الركود  فترات   أسوأ

  عّمال ال إنّ . وأسرھم عّمال لل المدنیة والمشاركة االجتماعي اإلدماج
  أجل من ال یزالون یعانون المدفوعات یتلقوا لم الذي  ولكن  ّولونخمال

 . األساسیة  االحتیاجات تلبیة

 المستثنین  عّمالال لصندوق واالجتماعیة االقتصادیة اآلثار

  الوظائف  فقدان  وفترة  الجائحة  خالل   نفقاتال تغطیة  في  المساعدة
  خالل مسبوقة  غیر مستویات  إلى  البطالة معدالت ارتفعت. كبیر بشكل
 المستثنین عّمال صندوق ال  مدفوعات ساعدتوقد .  الجائحة  ذروة

  األساسیة االحتیاجات  تلبیة على  وظیفتھم  فقدوا الذین األشخاص 
  أو الخطیرة األوضاع  عن باالبتعاد للكثیرین سمحأّنھ  كما . ألسرھم

  ومكان المجتمع معاییر على والحفاظ   المنزل، في  أو  العمل  في  المسیئة
 . العمل

  من واجھ الكثیر. والعمل األسرة   مسؤولیات بین  تحقیق التوازن 
 بین التوازن  حقیق ت صعوبات في لا مقابلتھم تمت الذین األشخاص 

  المنزل في   والدأ ممنھ بعضال  لدى  كانف.  األسریة  والرعایة العمل
  إلى البعض اضطركما . المدارس أو  الحضانة دور  إغالق  بسبب
  أصیبوا  الذین األزواج  أو باآلباء واالعتناء  الصحي الحجر  دخول 

  نادرة رعایة من أجل ال األجر مدفوعةال جازة إّن اإل . 19كوفید وباء ب 
  برعایة  للعمال  سمح الصندوق  لكن المسجلین، غیر ال لعمّ إلى ا بالنسبة
 . أسرھم

بالنسبة   تحدیًا ل مثّ ت الجائحة ت كان . التعلیم وفي  األوالد  في  االستثمار
  بالتكیف لآلباء  الصندوق سمح وقد .  والمدرسة  المنزل  في  إلى األوالد 

  بالمشاركة  للسماح  معدات بشراء   البعض فقام . العصیبة الظروف  مع
من أجل   أو  الدراسیة الرسوم آخرون  دفعبینما  بعد؛ عن التعلم في

  .المدرسیة اللوازم  أو  المالبس
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 مشروعإّن  .  الھجرة   أبحاث   ومعھد  الحضري  للمعھد تابع    أكبر  مشترك   تقییم  مشروع  من  جزء  وھو  الخیري  سبیتزر  وآن  برنارد  صندوق  الملخص  ھذا   تمویلقام ب 
 أن   ینبغي  وال  المؤلفین  آراء  ھي  عنھا  المعبر  اآلراءإّن  .  أوبن سوسایتي  مؤسسة  من  مدعوم  الھجرة  أبحاث  ومعھد  ھود،   روبن  مؤسسة  من  مدعوم  المشترك  التقییم
الم.  ممولیھ  أو  أمناءه  أو  الحضري  المعھد  إلى  تُنسب على  الحصول  التالي:  على  الحضري  المعھد  تمویل  مبادئ  حول  المعلومات  من  زیدیمكن   الرابط 

Urban.org/fundingprinciples.  الحضري المعھد إلى یُنسب أن  على الملف،  ھذا  بنسخالمعھد الحضري. یُسمح   .2022 أبریلنیسان/©   محفوظة النشر حقوق.   

أسرتھا المؤلّفة من   لھا بنقلالصندوق  سمحوقد وصفت امرأة كیف 
 خمسة أوالد إلى شقّة جدیدة: 

كأّم... تودّین أن تري أطفالك یعیشون بحریّة وسعادة  
واحدة صغیرة، لم  ویتمتّعون بمكانھم الخاّص. في غرفة نوم 

... أنا ممتّنة للغایة... فھم یتمتّعون  یكن ھنالك من مكان
الحیاة سعیدة. فھذا ھو ما  والجمیع على ما یرام. بمكانھم اآلن 

 یتمّناه كّل اآلباء من أجل أوالدھم.

من   بعض ال كان على. الدیون  من والخروج   المتراكمة الفواتیر  تسدید
قد تمّكنوا  و  المتراكمة، ھمدیون  سداد  الصندوقالمساعدات من  متلقي

  األشخاص  من الكثیر وقد تحّدث . الصندوق من القیام بذلك بفضل 
  من بالخروج سمح لھم  الصندوق أّن  كیف عن مقابلتھم تمت الذین

وقد  .  األمان بعدم  فیھا شعروا  التي المنزلیة  األوضاع أو  األحیاء
  الصندوق لھ سمح عندماالذي شعر بھ  الھائل  االرتیاح أحدھم وصف

  ت وصفكما . الذي یرزح تحت وطأتھ "الدیون  عبء" من بالخروج 
  على الحصول  وفور.  دیونھا بسبب طردھا  تخشى  كانت  كیف أخرى 
 قالت:   الصندوق دفعة 

 وبھذه لي، أقرضھ الذي للشخص أدفعكي ل المال بسحب قمت
 طوال ھذا األمر في رأفكّ  فال أعود. أقل بتوتر أشعر الطریقة
.  تسدیدهعليّ   وأنّ  المال، من القدر بھذا ةمدین أننيب الوقت،

 . ھذا الدین سدادقمت بھ كان  شيء أوللذا 

  على المتلقّین أیًضا المدفوعات  ساعدت. المحلیة االقتصادات   تحسین
  أعمال  لدیھم الذین فاألشخاص .  المستقبلي عملھم في االستثمار
  زیادة على لمساعدتھم البضائع اشتروا ، الجّوالة الباعة  مثل صغیرة،
.  ضئیلة  عائدات على التغلّب على الفترات التي تكون فیھا ال أو مبیعاتھم

  لكي  سیارة شراء تخصیص األموال من أجل   بإمكانھا إنّ  امرأة  قالت و
  .العمل لى للوصول إ القیادة من تتمكن

  االندماج   وزیادة  االعتراف إلى  األھلیة  حول دتردّ ال من  االنتقال 
العّمال   ق صندو ل ملموس  األقل و الھامّ  التأثیر كان. االجتماعي
  في  ن ولھم قیمة كأفراد وھم موجود بأّن  العمال  إحساس  ھوالمستثنین 
  .والكرامة القوةھم یتمتّعون ب بأّن  وإحساسھم  المجتمع،

  أعطانيوقد  الصحراء  في واحة األمر بمثابة  كان"  العمال، أحد  قال 
  50 من أكثر  خالل. أبًدا… ممكنة أنھا أعتقد أكن لم  حقًا كبیرة قوة 
  كھذا شیئًا فیھا  أتلقى التي األولى  المرة  ھي  ھذه كانت حیاتي،  من سنة
  افعل. ھذا افعل " ،]أعرفھ  شخص أي [  سأخبر"  :آخر  قال و ". الدولة  من
أمًرا یجعل المرء   المجتمع مساعدة كانت. " المساعدة وسیقدمون ذلك

  ومنظمات المجتمع إلى أقرب  الناس  جعل ما وكثیراً   ةبالقوّ یشعر 
  بطلب التقدم  مثل أخرى، بطرق المشاركة ب  المتلقّون  بدأ. المساندة

  على الحصول  أو الضرائب، تقدیم أو القیادة، رخص على  للحصول
 . البلدیة ھویة ال بطاقات 

المساعدة من   یتلقوا لم الذین األشخاص تتواصل معاناة ما غالبًا
  المرض. ھنا زالت  ال جائحة كوفید . " ھملتأھّ  من الرغم  على الصندوق 

  ھو ھذا -  الھاتفو الكھرباء،و فواتیرھم،و اإلیجار، و...  مستمر
  إلى األشخاص بالنسبة ولكن ". البلد  ھذا في یوًعاش  كثرالمرض األ

 العّمال المستثنین بمثابةصندوق   كان ،ةعلى المساعد وا حصل الذین
  مجموعة  في  العمل فریق أعضاء أحد  وصف  . مكتسب انتصار

 : المجتمع أفراد  فعل   رد مجتمعیة

ھم یعرفون  ا. بن االعتراف تم أخیًرا،" یقولون، منھم الكثیر كان
 ". ھنا بوجودنا

 أنّ  مقابلتھم تمت  الذین األشخاص اعتبر. المستقبل  إلى التطلع 
  ولكنھم  لحیاةأمر مغیّر لھو  2021للعام  المستثنین العّمال  صندوق 
  كان. مدفوعات یتلقوا لم المؤھلین األشخاص من  الكثیر أنّ  أدركوا

  من الكثیر یمنح مما األمان، بشبكة مؤقت  ل اتصا بمثابة الصندوق 
  الوالیات في  اآلخرون علیھ یعتمد الذي  الدعم المستثنین العمال
  على مقابلتھم تمت  الذین األشخاص د شدّ وقد . بشكل منتظم المتحدة
  مساعدات  في  الثغرات  إلصالح ةطریقو  األمد، طویل حلّ إیجاد  أھمیة

  یصدر مشروع  أن  آمل" العمال، أحد قال وكما.  دائم  بشكل البطالة
  األشخاص من الكثیرف ،ممكن وقت  أسرع في  الدائمة اإلغاثة قانون

  ".  طویلمنذ وقت  وننتظری 

 

 

 

 

  قصص ":  بنا االعتراف  یتم أخیًرا"  من مستمدة ھذه  الحقائق ورقة
. المستثنین العمال  صندوق   إلى مقّدمي طلب االنضمام نظر ووجھات

 . ھنا الكامل التقریر اقرأ

https://www.urban.org/research/publication/finally-were-being-recognized-stories-and-perspectives-applicants-excluded
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