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أواًل. معلومات حول برنامج احلماية 
االجتماعية املتكاملة لألطفال ذوي 

اإلعاقة

يجمع برنامج احلماية االجتماعية املتكاملة لألطفال 
ذوي اإلعاقة بني التحويالت النقدية املنتظمة وغير 

املشروطة وخدمات إدارة احلاالت لتسهيل إحالة 
األطفال ذوي اإلعاقة إلى اخلدمات االجتماعية املتاحة 
وزيادة اندماجهم االجتماعي. وهو أكبر تدخل للحماية 

االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة يف 
سورية.

ُيعّزز البرنامج لنموذج حماية اجتماعية متكاملة مع 
روابط باخلدمات العامة بهدف متهيد الطريق لالنتقال 
يف املستقبل من االستجابة للطوارئ إلى خطة احلماية 

االجتماعية اململوكة وطنياً.

ُينفذ البرنامج بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل من خالل شبكة من املنظمات غير احلكومية 

الوطنية املتخصصة. منذ بدء البرنامج يف عام 2016، 
استفاد من البرنامج يف سبع محافظات أكثر من 

30,000 طفل من ذوي اإلعاقات الشديدة - وأكثر من 
 150,000 شخص من عائالت األطفال ذوي اإلعاقة. 

يف محافظة ريف دمشق، يتم تنفيذ البرنامج بالشراكة 
مع جمعية الصحة اخليرية يف القطيفة.

آلية العمل؟ ملدة 24 شهراً، تتلقى عائالت األطفال  	
ذوي اإلعاقة حتويالت ربع سنوية منتظمة تعادل 

40 دوالراً أمريكياً يف الشهر أو 120 دوالراً أمريكياً 
لكل ربع سنة. باإلضافة إلى ذلك، تتم متابعة كل 
طفل طوال الفترة من قبل مدير حالة متخصص 

وُمدرب.

كيف يتم التعرف على األطفال ذوي اإلعاقات  	
الشديدة؟ تأّثر السجل الوطني وحتديد األطفال 

ذوي اإلعاقة بشكل كبير بالنزاع. ملعاجلة هذا 
الوضع، حُتّدد اليونيسف األطفال املؤهلني من 

خالل شبكة من املنظمات غير احلكومية الوطنية، 
ومنصات املجتمع، والقادة املجتمعيني والدينيني 

وأنشطة التوعية / التقييمات امليدانية. للتسجيل 
يف البرنامج، يجب على األطفال تقدمي تقرير طبي 

حديث يثبت إعاقتهم أو بطاقة إعاقة وطنية.

ثانيًا. معلومات حول املسح

مت إجراء مسح رصد ما بعد التوزيع يف شهري كانون 
الثاني وشباط 2022 يف محافظة ريف دمشق على 

260 عائلة من األطفال املسجلني يف البرنامج. وكان 
األطفال املشمولني باملسح جزءاً من مجموعة مكونة من 

711 طفاًل كانوا مسجلني يف البرنامج يف أيلول 2021 
يف 9 مناطق من أصل 11 منطقة باحملافظة1. ويف وقت 
إجراء املسح، كانت العائالت واألطفال قد تلقوا بالفعل 

دفعتني نقديتني ربع سنويتني بقيمة 300,000 ليرة 
سورية لكل منهم يف تشرين األول وكانون األول 2021، 
باإلضافة إلى خمسة أشهر من إدارة احلاالت املستمرة 

(أيلول 2021 إلى كانون الثاني 2022(.

مت حتديد العائالت املشمولة باملسح وفقاً لتصميم 
العينة العشوائية وذلك بحسب التوزيع النسبي لألطفال 
بني النواحي الثالثني التي مت الوصول إليها. وكان حجم 

العينة 36.5 يف املائة2. حيث مت جمع البيانات بني 19 
كانون الثاني و2 شباط 2022 وذلك باستخدام تطبيق 

»كوبو« (KoBo(3 وحتليلها باستخدام برنامج »إس بي 
.)SPSS) »إس إس

كانت أهداف املسح هي:

فهم اخلصائص االجتماعية واالقتصادية . 1
للعائالت املستفيدة من البرنامج

تقييم فعالية وكفاءة وأثر البرنامج بعد خمسة . 2
أشهر من التنفيذ

جمع املالحظات حول تصورات املستفيدين . 3
ورضاهم عن البرنامج.

تشمل املناطق: ريف دمشق. قطنا. التل، دوما. داريا، القطيفة، الزبداني، يبرود،   1
النبك.

مت حتديد العينة باتباع الصيغة اإلحصائية املعيارية لتقدمي مجال ثقة مبقدار   2
خمس نقاط مئوية ومعدل عدم إستجابة متوقع بنسبة خمسة يف املائة. وقد مت 

استخدام العدد اإلجمالي لألطفال املسجلني يف البرنامج يف أيلول 2021 (أي 711 
طفاًل) كإطار ألخذ العينات، وكان معدل عدم اإلجابة صفراً.

» كوبو« (KoBo Toolbox) هو أداة مجانية مفتوحة املصدر جلمع البيانات املتنقلة.  3
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ثالثًا. اخلصائص الدميوغرافية 
للعائالت املشمولة باملسح

كان هناك 1,493 شخصًا يف 260 عائلة شملها  	
املسح: 54 يف املائة من األطفال تتراوح أعمارهم 

بني 0 و17 سنة؛ و16 يف املائة تتراوح أعمارهم بني 
18 و29 سنة؛ و11 يف املائة تتراوح أعمارهم بني 30 

و39 سنة؛ و12 يف املائة تتراوح أعمارهم بني 40 
و49 سنة؛ و7 يف املائة هم بعمر 50 سنة وما فوق 

(الرسم البياني 1(.

كان هناك عدد أكبر بقليل من الذكور )52 يف املائة(  	
من اإلناث )48 يف املائة( يف العائالت املشمولة 

باملسح. وعند التقسيم حسب الفئات العمرية، كان 
هناك عدد أكبر من الفتيان مقارنة بالفتيات بني 

األطفال (55 يف املائة من الفتيان مقابل 45 يف 
املائة من الفتيات)، بينما كان هناك نقص ملحوظ 
يف الذكور بني الفئة العمرية 30-39 عاماً (الرسم 

البياني 2(.

كان متوسط عدد أفراد العائلة 5.74، مع وجود  	
عدد أكبر من األفراد يف العائالت التي يرأسها 
الرجال (5.96) أكثر من العائالت التي ترأسها 

النساء (4.46). وكان هناك عدد أكبر بقليل من 
األفراد يف املتوسط يف عائالت النازحني داخلياً 

)5.86) مقارنة باملقيمني (5.78) والعائالت العائدة 
.)5.34(

كان متوسط عمر أفراد العائلة 21.9 سنة. 	

كان خمسة وثمانون يف املائة من العائالت يرأسها  	
ذكور بينما ترأس اإلناث 15 يف املائة.

حجم العائالت متنوع بشكل كبير: 9 يف املائة من  	
العائالت تضم 3 أفراد، و40 يف املائة من 4 إلى 

5 أفراد، و33 يف املائة من 6 إلى 7 أفراد، و15 يف 
املائة من 8 إلى 9 أفراد، و3 يف املائة من 10 أفراد 

أو أكثر (الرسم البياني 3(.

بلغ متوسط عدد األطفال لكل عائلة 3.09. 	

بلغ متوسط عدد األطفال ذوي اإلعاقة لكل عائلة  	
1.15. تسعون يف املائة من العائالت لديها طفل 
واحد من ذوي اإلعاقة، يف حني أن 9 يف املائة 

الرسم البياني 1: الهيكل العمري لعينة املسح

 الرسم البياني 2: الهيكل العمري 
لعينة املسح حسب اجلنس

الرسم البياني 3: توزع العائالت حسب حجمها
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لديها طفالن من ذوي اإلعاقة، و1 يف املائة لديها 
ثالثة أطفال من ذوي اإلعاقة.

58 يف املائة من العائالت كانت مهجرة وقت إجراء  	
املسح. 23 باملائة عادت إلى مناطقها األصلية بعد 
فترة من النزوح و19 باملائة من العائالت لم تنزح 

أبداً (الرسم البياني 4(.

حوالي 20 يف املائة من أفراد العائلة الذين تتراوح  	
أعمارهم بني 6 سنوات وما فوق لم يتلقوا أي شكل 

من أشكال التعليم؛ 34 يف املائة حصلوا على 
التعليم األساسي (الصفوف 1-5)، وحصل 27 يف 

املائة على مستويات أعلى من التعليم. وكانت هناك 
نسبة أعلى قلياًل من الرجال غير املتعلمني (22 

يف املائة) من النساء غير املتعلمات (19 يف املائة) 
(الرسم البياني 5(.

رابعًا. اخلصائص االجتماعية 
واالقتصادية للعائالت املشمولة باملسح

النتيجة الرئيسية # 1 - مستوى عاٍل من الضعف 
االقتصادي بني املستفيدين: بلغ متوسط 
النفقات الشهرية للعائالت 402,996 ليرة 

سورية )143 دوالرًا أمريكيًا(، أي أقل من احلد 
األدنى لسلة اإلنفاق الشهرية املطلوبة لتلبية 
االحتياجات األساسية  بأكثر من 40 يف املائة

بلغ متوسط اإلنفاق الشهري (املتوسط) بني العائالت 
402,996 ليرة سورية (59,671 ليرة سورية للفرد). 

وهذا أقل من احلد األدنى لسلة االنفاق بأكثر من 40 
يف املائة، والتي ُقدرت مببلغ 122,277 ليرة سورية 

للفرد يف كانون الثاني 2022، أو ما يعادل 701,870 
ليرة سورية املطلوبة لعائلة مكونة من 5.74 فرداً لتلبية 

احتياجاتها األساسية4. حيث يوضح هذا املستوى 
املرتفع من ضعف العائالت امللتحقني بالبرنامج.

تباين الوضع االقتصادي للعائالت بشكل كبير، مقاساً 
مبستوى النفقات الشهرية للعائالت: 10 يف املائة أفادوا 
أن نفقاتهم الشهرية تتراوح بني 200,000 ليرة سورية 

و299,000 ليرة سورية؛ و52 يف املائة أنها تتراوح 
بني 300,000 ليرة سورية و399,999 ليرة سورية؛ 

و24 يف املائة أنها تراوحت بني 400,000 ليرة سورية 
و499,999 ليرة سورية؛ و14 يف املائة أنها كانت أعلى 

من 500,000 ليرة سورية (الرسم البياني 6(.

مجموعة العمل املعنية باملساعدات النقدية يف سورية  4

الرسم البياني 4: حالة نزوح العائالت

الرسم البياني 5: احلالة التعليمية ألفراد العائلة الذين 
تبلغ أعمارهم 6 سنوات فأكثر حسب اجلنس

 الرسم البياني 6: توزيع العائالت 
حسب فئات االنفاق )ليرة سورية(
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على مستوى العائلة، كانت النفقات الشهرية متجانسة 
نسبياً عبر مجموعات مختلفة. كان لدى العائالت 

املقيمة والعائدين يف املتوسط نفقات أقل قلياًل 
(حوالي 398,000 ليرة سورية) من العائالت النازحة 
(حوالي 406,000 ليرة سورية). كان للعائالت التي 
يرأسها رجال نفقات أعلى قلياًل (حوالي 405,000 

ليرة سورية) من العائالت التي ترأسها النساء (حوالي 
390,000 ليرة سورية) (الرسم البياني 7). ومع ذلك، 

عند حساب نصيب الفرد، كان متوسط اإلنفاق أعلى 
بني العائالت التي ترأسها النساء (50,500 ليرة سورية 

للفرد أو 41.6 دوالراً أمريكياً) مقارنة بالعائالت التي 
يرأسها الرجال (73,000 ليرة سورية للفرد أو 29.2 

دوالراً أمريكياً).

النتيجة الرئيسية # 2 - كان الطعام هو الفئة 
التي حتوز معظم إنفاق العائالت، حيث ميثل 52 
يف املائة من نفقاتها الشهرية، يليه الوقود بنسبة 

10 يف املائة

وجاء توزيع النفقات الشهرية للعائالت على النحو التالي: 
52 يف املائة مت إنفاقها على الطعام؛ و10 يف املائة 

على الوقود (الطبخ والتدفئة والنقل)؛ و8 يف املائة على 
احلفاضات؛ و7 يف املائة على سداد الديون والصحة؛ و4 

يف املائة لكل من التعليم واإليجار (الرسم البياني 8(.

كانت حصة اإلنفاق على الطعام يف ريف دمشق أعلى 
بكثير من احلصة التي لوحظت يف احملافظات األخرى، 
مما يدل على ضعف اقتصادي أكبر للعائالت يف ريف 

دمشق. على سبيل املثال، أشارت مسوحات رصد ما 
بعد التوزيع التي أُجريت يف محافظات احلسكة (أيلول 

2021)، وحماة (تشرين األول 2021)، وحلب (كانون 
الثاني 2022) إلى أن حصة العائالت من اإلنفاق على 

الطعام كانت 43، و30، و39 يف املائة على التوالي.

كما كانت حصة اإلنفاق على الوقود مرتفعة للغاية 
)10 يف املائة)، مما يعكس الزيادة األخيرة يف أسعار 
الوقود وزيادة استهالك الوقود للعائالت خالل أشهر 
الشتاء. على سبيل املثال، يف حني أن مسوحات رصد 

ما بعد التوزيع التي أُجريت يف شهر تشرين األول 2021 
يف محافظتي احلسكة وحماة أشارت إلى أن اإلنفاق 

الشهري على الوقود كان يف املتوسط 2 و4 يف املائة على 
التوالي، أشارت مسوحات رصد ما بعد التوزيع التي 

أُجريت يف كانون الثاني 2022 يف حلب وريف دمشق إلى 
أنها كانت 10 يف املائة يف كلتا احملافظتني.

النتيجة الرئيسية # 3 - بلغ متوسط الدخل 
الشهري الذي أبلغت عنه العائالت، باستثناء 

التحويالت النقدية الواردة من اليونيسف، 
235,558 ليرة سورية )أو 94 دوالرًا أمريكيًا(

بلغ متوسط الدخل الشهري للعائالت 235,558 ليرة 
سورية، أي أقل بنسبة 40 يف املائة من متوسط اإلنفاق 

الشهري املسجل من قبل العائالت (402,996 ليرة سورية). 
وقد يكون الفرق بني الدخل والنفقات املُبلغ عنها من قبل 

العائالت مرتبطاً بـ (1) نقص اإلبالغ عن الدخل؛ (2) 
استبعاد التحويالت النقدية الواردة من اليونيسف؛ (2) 

زيادة عبء الديون بني العائالت.

 الرسم البياني 7: متوسط اإلنفاق الشهري للعائالت 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح )ليرة سورية(

الرسم البياني 8: النفقات الشهرية للعائلة حسب البند
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على مستوى العائلة، كان متوسط الدخل الذي أبلغت عنه 
العائالت التي يرأسها الرجال (242,000 ليرة سورية) 

أعلى منه بني العائالت التي ترأسها النساء (199,000 ليرة 
سورية). كان لدى العائالت املقيمة نفقات أعلى يف املتوسط 

)255,000 ليرة سورية) من عائالت العائدين والنازحني 
)232,000 ليرة سورية و230,000 ليرة سورية على 

التوالي) (الرسم البياني 9). ومع ذلك، عند تقسيم نصيب 
الفرد، كان متوسط الدخل املبلغ عنه أعلى بني العائالت 
التي ترأسها النساء (51,000 ليرة سورية للفرد أو 20.4 

دوالراً أمريكياً) مقارنة بالعائالت التي يرأسها الرجال 
)43,000 ليرة سورية للفرد أو 17.2 دوالراً أمريكياً).

كانت هناك تفاوتات ذات أهمية بني العائالت حول مستوى 
دخلها: ذكر 32 يف املائة أن دخلهم الشهري أقل من 

200,000 ليرة سورية؛ وأفاد 45 يف املائة أنه يتراوح بني 

200,000 ليرة سورية و299,999 ليرة سورية؛ وأفاد 16 
يف املائة أنه يتراوح بني 300,000 ليرة سورية و399,999 

ليرة سورية؛ و7 يف املائة أفادوا بأن املبلغ جتاوز 400,000 
ليرة سورية. كما كانت هناك أيضاً اختالفات مهمة وفقاً 

جلنس رب العائلة: كان عدد العائالت التي ترأسها النساء 
)54 يف املائة) والتي أفادت أن دخلها الشهري كان أقل من 
200,000 ليرة سورية ضعف عدد العائالت التي يرأسها 

الرجال (28 يف املائة) (الرسم البياني 10(.

فيما يتعلق مبصدر دخل العائلة، كان أهم مصدر ذكرته 
العائالت هو الرواتب واألجور املنتظمة (45 يف املائة)، تليها 

األجور اليومية (35 يف املائة)، والتحويالت، واالقتراض، 
وبيع األصول و / أو األعمال اخليرية (8 يف املائة)، 

واملعاشات التقاعدية (5 يف املائة)، واألعمال التجارية 
اخلاصة (2 يف املائة) (الرسم البياني 11(.

 الرسم البياني 9: متوسط الدخل الشهري للعائالت 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح )ليرة سورية(

 الرسم البياني 10: الدخل الشهري 
 للعائالت حسب فئات الدخل وجنس رب 

العائلة وحالة النزوح )ليرة سورية(

الرسم البياني 11: مصدر الدخل الرئيسي للعائالت
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النتيجة الرئيسية # 4 - التبعية االقتصادية 
والضعف االقتصادي للعائالت التي ترأسها 

النساء أكبر بكثير من تلك التي يرأسها الرجال

كان معدل العائالت التي ترأسها النساء والتي كانت 
تعتمد على األعمال اخليرية واالقتراض والتحويالت 

املالية وبيع األصول كأهم مصدر دخل لها أعلى بسبعة 
أضعاف من معدل العائالت التي يرأسها الرجال 

(الرسم البياني 12(.

كما مت توضيح التبعية االقتصادية والضعف االقتصادي 
بني العائالت التي ترأسها النساء من خالل احلقائق 

التالية:

28 يف املائة ليس لديها دخل مقابل 8 يف املائة  	
فقط من العائالت التي يرأسها الرجال (الرسم 

البياني 13(

15 يف املائة كانت تعيش يف مسكن متتلكه مقابل  	
48 يف املائة من العائالت التي يرأسها رجال 

(الرسم البياني 14(

 الرسم البياني 13: اعدد كسبة الدخل يف العائلة 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح

 الرسم البياني 14: حالة إشغال املساكن 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح

الرسم البياني 12: مصدر الدخل الرئيسي للعائالت حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح
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كانت متتلك بشكل منهجي أصوالً أقل من تلك التي  	
يرأسها الرجال (الرسم البياني 15(.

النتيجة الرئيسية # 5 - كان معدل البطالة بني 
النساء أعلى بأربع مرات تقريبًا من الرجال

بلغ معدل البطالة اإلجمالي بني أفراد القوى العاملة 
)15 سنة فأكثر) 24 يف املائة: 15 يف املائة للرجال و55 

يف املائة للنساء (الرسم البياني 16(.

النتيجة الرئيسية # 6 - يرتبط الوضع السكني 
للعائالت ارتباطًا وثيقًا بالوضع االقتصادي 

وحالة نزوحها

توجد عالقة مباشرة بني حالة سكن العائالت ومستوى 
إنفاقها. يف حني أن نسبة العائالت التي تعيش يف 

مساكن خاصة بها كانت متجانسة عبر شرائح اإلنفاق 
اخلمسة، وكانت هناك اختالفات ملحوظة من حيث 
ما إذا كانت العائالت تعيش يف مساكن مستأجرة أو 

مساكن يستضيفها آخرون. على سبيل املثال، كان 
عدد العائالت يف اخُلمس األقل إنفاقاً التي تعيش 

يف مساكن يستضيفها اآلخرون ضعف عدد العائالت 
التي تعيش يف اخُلمس األعلى إنفاقاً. باملقابل، كانت 
نسبة العائالت التي تستأجر مساكنها أكبر بكثير بني 

العائالت يف اخلمس األعلى إنفاقاً من اخُلمس األدنى 
(الرسم البياني 17(.

النتيجة الرئيسية # 7 - كان تقليل تناول 
الطعام وتكاليف اإلقامة من أكثر اآلليات 

شيوعًا التي تستخدمها العائالت للتعامل مع 
الصعوبات االقتصادية

كانت آليات التكيف األكثر شيوعاً التي ذكرتها العائالت 
هي تقليل تناول الطعام (حجم احلصة أو عدد 

الوجبات) (28 يف املائة)؛ وخفض تكاليف اإلقامة (28 
يف املائة)؛ واختيار خيارات غذائية أقل تفضياًل ولكن 

أرخص (18 يف املائة)؛ والتماس املساعدة اإلنسانية من 

 الرسم البياني 15: األصول اململوكة 
للعائالت حسب جنس رب العائلة

 الرسم البياني 16: معدل البطالة بني 
عينة املسح حسب اجلنس

 الرسم البياني 17: حالة اإلسكان للعائالت 
حسب الشرائح اخلمسية لإلنفاق
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املنظمات غير احلكومية (5 يف املائة)؛ وتلقي املساعدة 
النقدية / التحويالت النقدية من أفراد العائلة (5 يف 

املائة)؛ والعمل يف أكثر من وظيفة و / أو عمل خطر (5 
يف املائة) (الرسم البياني 18(.

خامسًا. نبذة عن األطفال ذوي اإلعاقة

النتيجة الرئيسية # 8 - أكثر أنواع اإلعاقة 
شيوعًا بني األطفال هي اإلعاقات الذهنية 

الشديدة، والشلل الدماغي، والشلل النصفي 
األحادي، ومتالزمة داون، والتوحد.

يعاني حوالي ثلث األطفال املستفيدين من البرنامج 
من إعاقات ذهنية شديدة وعميقة (34 يف املائة)، 

يليها شلل دماغي (18 يف املائة)؛ والشلل النصفي 
األحادي (18 يف املائة)؛ ومتالزمة داون (9 يف املائة)؛ 
والتوحد (8 يف املائة)؛ وفقدان األطراف السفلية يف 

كال اجلانبني (2 يف املائة)؛ وضعف سمعي شديد (2 يف 
املائة) (الرسم البياني 19(.

ال توجد فروق ملحوظة يف أنواع اإلعاقات حسب جنس 
الطفل، باستثناء الشلل الدماغي الذي كان أعلى بني 

الفتيات (24 يف املائة) منه لدى الفتيان (15 يف املائة).

وفيما يتعلق بتوزيع اإلعاقات حسب الفئات العمرية، 
كانت متالزمة داون أكثر انتشاراً بني األطفال األصغر 
سناً (15 يف املائة بني 0-4 سنوات) مقارنة باألطفال 

األكبر سناً (8 يف املائة بني 15-17 عاماً). وكانت 
اإلعاقة الذهنية الشديدة / العميقة أكثر انتشاراً بني 

األطفال األكبر سناً (41 يف املائة بني 15-17 عاماً) من 
األطفال األصغر سناً (21 يف املائة بني 0-4 سنوات) 

(الرسم البياني 20(.

النتيجة الرئيسية # 9 - خمسة وستون يف املائة 
من األطفال ذوي اإلعاقة يف سن املدرسة لم 

يذهبوا إلى املدرسة ولم يتلقوا أي شكل آخر من 
أشكال التعليم

35 يف املائة فقط من األطفال املسجلني يف البرنامج قد 
التحقوا باملدرسة أو بأي شكل آخر من أشكال التعليم: 
التحق 20 يف املائة منهم مبدرسة رسمية؛ و2 يف املائة 

يف التعليم املتخصص؛ و11 يف املائة يف التعليم غير 

الرسم البياني 18: اآلليات األكثر شيوعًا التي تستخدمها 
العائالت للتعامل مع الصعوبات االقتصادية

الرسم البياني 19: أنواع اإلعاقات بني األطفال

 الرسم البياني 20: أنواع اإلعاقات بني األطفال 
حسب الفئة العمرية
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الرسمي؛ و2 يف املائة يف تعليم الطفولة املبكرة. ولم 
يكن هناك فرق ملحوظ بني الفتيان والفتيات (الرسم 

البياني 21(.

ومن بني األطفال الذين التحقوا باملدرسة أو أي شكل 
آخر من أشكال التعليم، أفاد 84 يف املائة أنهم التحقوا 
خالل العام الدراسي 2021-2022. والتحق عدد أكبر 

من الفتيات (90 يف املائة) مقارنة بالفتيان (81 يف 
املائة) خالل العام الدراسي 2022-2021.

النتيجة الرئيسية # 10 - األسباب الصحية هي 
السبب الرئيسي وراء عدم حضور األطفال ألي 

شكل من أشكال التعليم

من بني األطفال الذين لم يلتحقوا بأي شكل من أشكال 
التعليم، ذكر 81 يف املائة من العائالت أن العوائق 

الصحية هي السبب الرئيسي وراء عدم االلتحاق. 
السبب الثاني األكثر أهمية الذي ذكرته العائالت 

هو العوائق املالية (36 يف املائة)، يليه رفض املدرسة 
لتسجيل األطفال (24 يف املائة)، وعدم مالئمة املدرسة 

لألطفال ذوي اإلعاقة (41 يف املائة) (الرسم البياني 
22). تشير هذه النتائج إلى أن نظام التعليم الرسمي 

هو غالباً غير مجهز لتلبية االحتياجات احملددة 
لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية الشديدة. ويف هذا 

الصدد، هناك حاجة إلى توسيع نطاق توافر خدمات 
التعليم املتخصصة.

سادسًا. أثر البرنامج
النتيجة الرئيسية # 11 - مت استخدام ثالثة 

أرباع التحويالت النقدية للطعام والصحة 
واملالبس وحفاضات األطفال

كان الطعام (30 يف املائة) أكبر نفقات التحويالت 
النقدية؛ تليه الصحة (20 يف املائة)؛ واحلفاضات (14 

يف املائة)؛ والتدفئة (12 يف املائة)؛ واملالبس (10 يف 
املائة)؛ والتعليم (6 يف املائة)؛ وسداد الديون (4 يف 
املائة)؛ وغير ذلك (4 يف املائة) (الرسم البياني 23(.

ُطِلب من العائالت سرد املجاالت املختلفة التي 
استخدموا فيها النقود. وكان الطعام هو اإلنفاق األكثر 
شيوعاً الذي مت ذكره به، حيث أفادت 88 يف املائة من 

الرسم البياني 21: احلالة التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة 
الذين تتراوح أعمارهم بني 6 و17 سنة حسب اجلنس

 الرسم البياني 22: أسباب عدم حضور 
أي شكل من أشكال التعليم

 الرسم البياني 23: استخدام التحويل النقدي 
)احلصة من متوسط اإلنفاق على البنود املختلفة(
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العائالت أنها استخدمت بعض األموال النقدية يف 
النفقات املتعلقة بالطعام. تليه الصحة (86 يف املائة)؛ 
والتدفئة (60 يف املائة)، واحلفاضات (58 يف املائة)؛ 

واملالبس (44 يف املائة)؛ والتعليم (28 يف املائة)؛ 
وسداد الديون (18 يف املائة)؛ واإليجار (13 يف املائة) 

(الرسم البياني 24(.

النتيجة الرئيسية # 12 - زيادة حادة يف نفقات 
العائالت على الصحة والتعليم بعد استالم 

التحويل النقدي

ُطلب من العائالت تقدير نفقاتها الشهرية على املجاالت 
الرئيسية ألطفالها ذوي اإلعاقة قبل وبعد تلقي 

املساعدة النقدية. يف املتوسط ، زاد اإلنفاق الشهري 
للعائالت على الصحة لهؤالء األطفال بنسبة 171 يف 

املائة بينما زاد بنسبة 136 يف املائة على التعليم، و103 
يف املائة على املالبس واحلفاضات.

النتيجة الرئيسية # 13 - زيادة وعي مقدمي 
الرعاية حول اخلدمات املتاحة لألطفال ذوي 

اإلعاقة بفضل مديري احلالة

بعد خمسة أشهر من التسجيل يف البرنامج، تلقى جميع 
األطفال تقريباً الدعم من مديري احلاالت للوصول 

إلى اخلدمات األساسية (99 يف املائة). وعندما ُسِئلوا 
عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر وعياً باخلدمات 

املتاحة مقارنة مبا قبل البرنامج، أجاب 93 يف املائة من 
العائالت باإليجاب. وكان عدد العائالت التي ترأسها 
النساء والتي أشارت إلى وعي أكبر بعض الشيء من 

عدد العائالت التي يرأسها الرجال.

وكانت أكثر أنواع اخلدمات شيوعاً التي أحال إليها 
مديرو احلاالت العائالت هي الصحة (86 يف املائة)، 

يليها التعليم (26 يف املائة)، واحلصول على بطاقة 
اإلعاقة (25 يف املائة)، والنظافة / احلفاضات (24 يف 

املائة). كما مت دعم 16 يف املائة من األطفال للحصول 
على املواد الغذائية وغير الغذائية. وأبلغ عدد قليل جداً 
من العائالت عن تلقيها إحاالت إلى فرص سبل العيش 

)2 يف املائة) (الرسم البياني 25(.

النتيجة الرئيسية # 14 - األثر اإليجابي الكبير 
للبرنامج على زيادة الوصول إلى اخلدمات 

األساسية لألطفال ذوي اإلعاقة

ُسئلت العائالت عن أنواع اخلدمات التي بدأ الطفل 
ذو اإلعاقة يتلقاها بعد التحاقه بالبرنامج. وكان األثر 
األبرز يف قطاع الصحة، حيث تلقى 24 يف املائة من 

 الرسم البياني 24: النسبة املئوية للعائالت 
 التي استخدمت التحويل النقدي 

لتغطية النفقات يف املجاالت الرئيسية

 الرسم البياني 25: أنواع اخلدمات املتلقاة 
من خالل إحاالت مديري احلالة

التــوصيـــــة رقـــم 1: 
تنفيذ تدخالت مكملة للتعليم لالستجابة الحتياجات 

التعلم احملددة لألطفال املسجلني يف البرنامج، ودعم 
ومناصرة إعادة تأهيل املدارس لتكون سهلة الوصول 

ومالئمة لألطفال ذوي اإلعاقة
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األطفال خدمات إعادة التأهيل والعالج الفيزيائي ألول 
مرة، وتلقى 22 و20 يف املائة خدمات الرعاية الصحية 
املتخصصة واألساسية للمرة األولى على التوالي. وبعد 

خمسة أشهر من التسجيل يف البرنامج، حصل 10 
يف املائة من األطفال أيضاً على إمكانية الوصول إلى 
التعليم املتخصص و1 يف املائة على التعليم الرسمي 

ألول مرة (الرسم البياني 26(.

النتيجة الرئيسية # 15 - األثر اإليجابي الكبير 
للبرنامج على زيادة توافر بطاقات اإلعاقة: 

زادت نسبة األطفال الذين لديهم بطاقة إعاقة 
مبقدار سبعة أضعاف بفضل إحالة مديري 

احلالة

يجب أن يكون لدى جميع األطفال ذوي اإلعاقة بطاقة 
إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون االجتماعية والعمل 
ل البطاقات  بالتنسيق مع مديرية الصحة. حيث تُسهِّ

الوصول إلى اخلدمات االجتماعية واملزايا احلكومية. 
ر بطاقات اإلعاقة أيضاً مزايا اقتصادية مهمة مثل  وتُوفِّ

انخفاض تكاليف النقل العام.

وقد تعطلت عملية التسجيل لهذه البطاقات إلى حد 
كبير بسبب احلرب. كما أن لدى مديرية الشؤون 

االجتماعية والعمل ومديرية الصحة قدرة محدودة على 
إصدار بطاقات اإلعاقة للمجموعة الكاملة من األطفال 

الذين يحتاجون إليها. وملعاجلة هذا الوضع، فإن أحد 
األهداف الرئيسية للبرنامج هو دعم العائالت للحصول 

على بطاقة إعاقة ألطفالها من خالل اإلحاالت من قبل 
مديري احلاالت اخلاصة بهم.

قبل بدء البرنامج، أفاد 14 باملائة فقط من العائالت 
أن لدى أطفالها بطاقة إعاقة. وبعد خمسة أشهر من 

املشاركة يف البرنامج، ارتفعت نسبة األطفال من حاملي 
بطاقة اإلعاقة سبع مرات لتصل إلى 91 يف املائة. كما 
أفادت نسبة 5 يف املائة إضافية من العائالت أنها يف 
وقت إجراء املسح كانت بصدد احلصول على بطاقة. 

ومن بني العائالت التي أبلغت عن حصولها على بطاقة 
إعاقة لطفلها بعد بدء البرنامج، أفادت جميعها (100 

يف املائة) أنه مت احلصول على البطاقة كنتيجة مباشرة 
للدعم من مدير احلالة اخلاص بهم (الرسم البياني 

.)27

النتيجة الرئيسية # 16: مستوى عاٍل جدًا 
من الرضا عن خدمات مديري احلاالت، ولكن 

بحاجة إلى حتسني رضا املستفيدين عن 
املدفوعات النقدية من حيث تواترها ومقدارها

كان الرضا عن اخلدمات املقدمة من قبل مديري 
احلاالت مرتفعاً للغاية بني املستفيدين (93 يف املائة). 

كما أعرب املستفيدون أيضاً عن مستوى عاٍل نسبياً 
من الرضا عن قرب موقع التحويالت النقدية (70 يف 
املائة راضون / راضون جداً)، ومبلغ التحويل (65 يف 
املائة راضون / راضون جداً)، وتواتر التحويل (67 يف 

 الرسم البياني 26: النسبة املئوية لألطفال الذين 
يتلقون خدمة ألول مرة حسب نوع اخلدمة

الرسم البياني 27: امتالك بطاقة اإلعاقة
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املائة راضون / راضون جداً) (الرسم البياني 28). 
ويف الوقت نفسه، هناك حاجة إلى زيادة حتسني رضا 

املستفيدين عن تواتر ومقدار التحويالت النقدية.

يف 2020، رداً على جائحة كوفيد-19، مت تغيير وتيرة 
التحويل من كل شهرين إلى كل ثالثة أشهر للتوافق مع 
اإلجراءات االحترازية. وقد أظهرت التجارب الدولية 

أنه كلما زادت التحويالت النقدية تواتراً وانتظاماً، 

كلما ساعدت على سالسة االستهالك العائلي وزاد 
أثرها اإليجابي. ويف حني أن املزيد من التحويالت 

املتكررة أمر مرغوب فيه للغاية، إال أن التوافر احملدود 
ملزود اخلدمات املالية يف ريف دمشق مينع زيادة وتيرة 

التحويالت يف الوقت احلالي.

ظل مبلغ التحويل (40 دوالراً أمريكياً شهرياً) كما هو 
منذ بدء البرنامج يف نهاية عام 2016. كانت قيمة 40 
دوالراً أمريكياً يف يناير 2022 أقل بنحو 21 يف املائة 
من قيمتها احلقيقية لعام 2016 بالعملة احمللية. ويف 

هذا الصدد، هناك حاجة ملراجعة مبلغ التحويل املقدم 
للعائالت.

التــوصيـــــة رقـــم 2: 

يف انتظار توافر أكبر ملقدمي اخلدمات املالية يف 
احملافظة، ينبغي إجراء حتويالت أكثر تواترًا

التــوصيـــــة رقـــم 3: 

مراجعة مبلغ التحويل النقدي وتعديله باستمرار 
حسب التضخم

الرسم البياني 28: مستوى الرضا عن املدفوعات النقدية 
)القرب، واملبلغ، والتواتر( وخدمات مديري احلاالت
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