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أواًل. معلومات حول برنامج احلماية 
االجتماعية املتكاملة لألطفال ذوي 

اإلعاقة
ُيعّد برنامج احلماية االجتماعية املتكاملة لألطفال ذوي 

اإلعاقة أكبر تدخل للحماية االجتماعية لألطفال ذوي 
ذ البرنامج بالشراكة  اإلعاقات الشديدة يف سورية. حيث يُنفَّ

مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل من خالل شبكة من 
املنظمات غير احلكومية الوطنية املتخصصة. ويف محافظة 

ذ البرنامج بالشراكة مع جمعية البر. حماة، يُنفَّ

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.

يجمع البرنامج بني التحويالت النقدية املنتظمة 
وغير املشروطة مع خدمات إدارة احلالة لتسهيل إحالة 

األطفال ذوي اإلعاقة إلى اخلدمات االجتماعية املتاحة 
وزيادة اندماجهم االجتماعي. كما يُروِّج البرنامج لنموذج 
حماية اجتماعية متكاملة مع روابط باخلدمات العامة، 
حيث يهدف إلى متهيد الطريق لالنتقال يف املستقبل من 

االستجابة حلاالت الطوارئ إلى خطة احلماية االجتماعية 
اململوكة وطنياً.

آلية العمل: تتلقى عائالت األطفال ذوي اإلعاقة ملدة  	
24 شهراً حتويالت ربع سنوية منتظمة تعادل ماقيمته 

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 متخّصص ومدرب.

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

اإلعاقة بشكل كبير باألزمة. وملعاجلة هذا الوضع، 
حُتّدد اليونيسف األطفال املؤهلني من خالل شبكة من 

املنظمات غير احلكومية الوطنية، ومنصات املجتمع، 
والقادة املجتمعيني والدينيني، وأنشطة التوعية / 

التقييمات امليدانية. ومن أجل التسجيل يف البرنامج، 
يجب على األطفال تقدمي تقرير طبي حديث يُثبت 

إعاقتهم أو إظهار بطاقة إعاقة وطنية.

ثانيًا. معلومات حول املسح
ُأجري مسح رصد ما بعد التوزيع يف تشرين األول 2021 

يف محافظة حماة وشمل 283 عائلة من األطفال املسجلني 
يف البرنامج. وكان األطفال الذين شملهم املسح جزءاً من 

مجموعة مؤلفة من 994 طفاًل كانوا مسجلني يف البرنامج 
يف متوز / يوليو 2021 يف جميع النواحي البالغ عددها 18 
يف احملافظة. وقد جرى حتديد العائالت التي مت مسحها 

بعد تصميم العينة العشوائية وفقاً للتوزع النسبي لألطفال 
بني النواحي الثمانية عشر التي مت الوصول إليها. وكان 
حجم العينة 35 يف املائة1. مت جمع البيانات بني 4 و28 
 2)KoBo) »تشرين األول 2021 باستخدام برنامج »كوبو
.)SPSS) »وحتليلها باستخدام برنامج »إس بي إس إس

وكانت أهداف املسح على النحو التالي:

فهم اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للعائالت . 1
املستفيدة من البرنامج،

تقييم فعالية وكفاءة وأثر البرنامج بعد ثالثة أشهر من . 2
التنفيذ،

جمع املالحظات حول تصورات املستفيدين عن . 	
البرنامج ورضاهم عنه.

مت حتديد العينة باتباع الصيغة اإلحصائية املعيارية لتقدمي مجال الثقة مبقدار خمس   1
نقاط مئوية ومعدل عدم استجابة متوقع بنسبة خمسة يف املائة. وقد مت استخدام 

إجمالي عدد األطفال املسجلني يف البرنامج يف متوز / يوليو 2021 (أي 994 طفاًل) 
كإطار أخذ العينات. واختارت عشر عائالت عدم اإلجابة على املسح، أو بلغ معدل عدم 

االستجابة 3.4 يف املائة.

»مجموعة أدوات كوبو« هي أداة مجانية مفتوحة املصدر جلمع البيانات املتنقلة.  2
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ثالثًا. اخلصائص الدميوغرافية للعائالت 
املشمولة باملسح

كان هناك 1,805 أشخاص )51 يف املائة إناث و49 يف  	
املائة ذكور( يف 283 عائلة شملها املسح: 57.1 يف املائة 

من األطفال يف الفئة العمرية 0-17 سنة (49.8 يف 
املائة ذكور و50.2 يف املائة إناث)؛ و12.4 يف املائة 
تتراوح أعمارهم بني 18 و29 سنة؛ و13.6 يف املائة 
تتراوح أعمارهم بني 30 و39 سنة؛ و11.2 يف املائة 
تتراوح أعمارهم بني 40 و49 سنة؛ و5.7 يف املائة 

كانوا بعمر 50 سنة فما فوق (الرسم البياني 1(.

كان هناك ما متوسطه 6.38 فرد لكل عائلة، مع وجود  	
عدد أكبر من األفراد يف العائالت التي يرأسها الرجال 
)6.44) مقارنة بالعائالت التي ترأسها النساء (5.59). 

وكان هناك عدد أكبر بقليل من األفراد يف املتوسط 
يف العائالت العائدة (6.76) مقارنة بالعائالت املقيمة 

)6.21) والعائالت النازحة (6.43(.

كان متوسط عمر أفراد العائلة 21.19 سنة. 	

كان اثنان وتسعون يف املائة من العائالت يرأسها  	
الرجال بينما ترأست النساء ثمانية يف املائة من 

العائالت.

سبعون يف املائة من العائالت يتراوح عدد أفرادها بني  	
أربعة وسبعة أفراد: 2.5 يف املائة من العائالت لديها 3 
أفراد أو أقل، و36.4 يف املائة لديها بني 4 و5 أفراد، 
و35 يف املائة لديها بني 6 و7 أفراد، و19.8 يف املائة 
لديها 8 و9 أفراد، و6.4 يف املائة لديها 10 أفراد أو 

أكثر (الرسم البياني 2(.

كان متوسط عدد األطفال لكل عائلة 3.64، مع  	
اختالف طفيف بني العائالت التي يرأسها الرجال 

)3.68) والعائالت التي ترأسها النساء (3.23)، وبني 
العائدين (3.9) واملقيمني (3.5(.

كان متوسط عدد األطفال ذوي اإلعاقة لكل عائلة 1.3.  	
سبعة وسبعون يف املائة من العائالت لديها طفل 

الرسم البياني 2: توزع العائالت حسب حجمهاالرسم البياني 1: الهيكل العمري لعينة املسح
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واحد من ذوي اإلعاقة، يف حني أن 14.8 يف املائة لديها 
طفالن، و6.4 يف املائة لديها ثالثة أطفال، و1.8 لديها 

أربعة أطفال من ذوي اإلعاقة (الرسم البياني 3(.

41 يف املائة من العائالت هي إما نازحة أو عائدة (17.3  	
يف املائة نازحة و23.7 عائدة)، يف حني أن 59 يف املائة 

من العائالت لم تنزح أبداً حتى وقت املسح (الرسم 
البياني 4(.

عشرون يف املائة من أفراد العائلة الذين تبلغ أعمارهم  	
6 سنوات وما فوق لم يتلقوا أي شكل من أشكال 

التعليم. ومعدل األمية هذا هو األعلى بني العائدين 
)24.5 يف املائة) والنازحني (23.4 يف املائة). يف حني 

حصل 38.0 يف املائة فقط على التعليم األساسي 
(الصفوف 1-5)، وحصل 42.4 يف املائة على التعليم 

اإلعدادي وصوالً إلى مستويات أعلى من التعليم 
(الرسم البياني 5(.

رابعًا. اخلصائص االجتماعية 
واالقتصادية للعائالت املشمولة باملسح

النقطـة الرئيسية # 1: 
بلغ متوسط الدخل الشهري الذي أبلغت عنه العائالت 

301,693 ليرة سورية )أو 120 دوالرًا أمريكيًا(، مع 
انخفاض الدخل الذي أبلغت عنه العائالت التي 

ترأسها النساء بنسبة 40 يف املائة تقريبًا عن العائالت 
التي يرأسها الرجال.

بلغ متوسط الدخل الشهري 301,693 ليرة سورية مع 
تباينات كبيرة بني العائالت: أفاد 27.3 يف املائة أن دخلهم 

الشهري كان أقل من 200,000 ليرة سورية؛ و33.3 يف 
املائة أنه يتراوح بني 200,000 ليرة سورية و299,999 

ليرة سورية؛ و19.2 يف املائة أنه يتراوح بني 300,000 ليرة 
سورية و399,999 ليرة سورية؛ و20.2 يف املائة أنه جتاوز 

400,000 ليرة سورية (الرسم البياني 6(.

 الرسم البياني 3: توزع العائالت 
حسب عدد األطفال ذوي اإلعاقة

الرسم البياني 4: حالة نزوح العائالت

 الرسم البياني 5: احلالة التعليمية ألفراد العائلة الذين 
تبلغ أعمارهم 6 سنوات فأكثر حسب حالة النزوح
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كانت هناك اختالفات مهمة حسب اخلصائص املختلفة 
للعائلة. حيث كان متوسط الدخل الشهري للعائالت التي 

ترأسها النساء 196,454 ليرة سورية، وهو أقل بكثير 
من متوسط الدخل املعلن للعائالت التي يرأسها الرجال 
)310,536 ليرة سورية). وبلغ املتوسط للعائالت النازحة 
272,600 ليرة سورية، وهو أقل مبقدار 10 يف املائة من 

املتوسط العام. كما هناك أيضاً فرق كبير بني متوسط 
دخل العائالت املكونة من ثالثة أفراد أو أقل (180,000 

ليرة سورية) وتلك التي تضم ثمانية أفراد أو أكثر 
)325,000 ليرة سورية) (الرسم البياني 7(.

النقطـة الرئيسية # 2: 
كان متوسط )وسطي( النفقات الشهرية للعائالت 

342,648 ليرة سورية )137 دوالرًا أمريكيًا(، وهو أقل 
من نصف احلد األدنى لسلة اإلنفاق الشهرية املطلوبة 

لتلبية االحتياجات األساسية

بلغ متوسط (وسطي) اإلنفاق الشهري بني العائالت 
342,649 ليرة سورية (أو 55,440 ليرة سورية للفرد). 

وهذا أقل من نصف احلد األدنى لسلة اإلنفاق، والتي 
رت مببلغ 111,805 ليرة سورية للفرد يف تشرين األول  ُقدِّ
2021، أو ما يعادل 713,316 ليرة سورية املطلوبة لعائلة 

مكونة من 6.38 فرداً لتلبية احتياجاتها األساسية	. تُوّضح 
هذه األرقام املستوى املرتفع للضعف االقتصادي للعائالت 

امللتحقة بالبرنامج.

تباينت الصورة االقتصادية للعائالت، مقاسة مبستوى 
نفقاتها الشهرية، اختالفاً كبيراً: حيث أفاد أكثر من 40 
يف املائة من العائالت أن نفقاتها الشهرية كانت أقل من 

233,000 ليرة سورية (93 دوالراً أمريكياً)؛ و20 يف املائة 
أنها تراوحت بني 233,001 ليرة سورية و320,000 ليرة 

سورية؛ و20 يف املائة أنها تراوحت بني 320,001 ليرة 
سورية و452,600 ليرة سورية؛ و20 يف املائة أنها كانت 

أعلى من 452,601 ليرة سورية.

كان لدى العائالت النازحة إنفاق أقل يف املتوسط 
)325,875 ليرة سورية) مقارنة بالعائالت املقيمة 

)331,177 ليرة سورية) والعائالت العائدة (383,507 ليرة 
سورية). وكان للعائالت التي يرأسها الرجال نفقات أعلى 
بكثير (348,500 ليرة سورية) من العائالت التي ترأسها 

النساء (273,222 ليرة سورية) (الرسم البياني 8(.

مجموعة العمل املعنية بالنقد يف سورية  3

 الرسم البياني 6: توزع العائالت 
حسب فئات الدخل )ليرة السورية(

 الرسم البياني 7: متوسط الدخل الشهري للعائالت 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح )ليرة سورية(  
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النقطـة الرئيسية # 3: 
الطعام، والصحة، والتعليم، وسداد الديون هي أهم 

أربع نفقات للعائالت، حيث متثل أكثر من 75 يف املائة 
من نفقاتها الشهرية

جاء توزيع النفقات الشهرية للعائالت على النحو التالي4: 
أنفق 40 يف املائة على الطعام؛ و5 يف املائة على الصحة؛ 

و12 يف املائة على التعليم؛ و10 يف املائة على سداد الديون؛ 
و8 يف املائة على املالبس؛ و5 يف املائة على النقل (الرسم 

البياني 9(.

ُطلب من العائالت اإلبالغ عن نفقاتها على عناصر مختلفة يف الشهر السابق للمسح.   4
وبالنظر إلى أن العائالت قد تلقت حتويالت ربع سنوية شهرية قبل ثمانية أسابيع من 

املسح، ينبغي افتراض أن املساعدة النقدية غطت بعضاً من هذه النفقات.

ويُذكر أن االجتاه مشابه بني العائالت ذات أوضاع النزوح 
املختلفة، باستثناء اإليجار، حيث تنفق العائالت النازحة 

أكثر كنسبة من إجمالي نفقاتها؛ والصحة، حيث تنفق 
العائالت العائدة أكثر؛ واملالبس، حيث تنفق العائالت 

املقيمة النسبة األعلى بني املجموعات (الرسم البياني 10(.

كما كانت هناك اختالفات مهمة وفقاً لشرائح اإلنفاق، 
حيث زادت حصة اإلنفاق على الطعام بني العائالت يف 

اخُلمس األدنى مبقدار 11 نقطة مئوية عن حصة الطعام يف 
اخُلمس األعلى (الرسم البياني 11(.

 الرسم البياني 8: متوسط اإلنفاق الشهري للعائالت 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح )ليرة سورية(

الرسم البياني 10: حصص االنفاق الشهري للعائلة على بنود االنفاق املختلفة حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح

 الرسم البياني 9: حصص االنفاق الشهري 
للعائلة على بنود االنفاق املختلفة
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النقطـة الرئيسية # 4: 
الضعف االقتصادي بني العائالت التي ترأسها النساء 

أعلى بكثير مما هو عليه بني العائالت التي يرأسها 
الرجال

عندما ُطلب ترتيب أهم مصدر للدخل، أبلغت 59 يف 
املائة من العائالت عن الرواتب واألجور املنتظمة، تليها 

األجور اليومية (24 يف املائة)، واألعمال التجارية اخلاصة 
)8 يف املائة)، والتحويالت / االقتراض / بيع األصول / 

اجلمعيات اخليرية (5 يف املائة)، وغير ذلك (5 يف املائة) 
(الرسم البياني 12(.

كان معدل االعتماد على الدخل من األجور املنتظمة العادية 
أعلى بكثير بني العائالت التي يرأسها الرجال (61 يف 

املائة) من العائالت التي ترأسها النساء (32 يف املائة)، يف 
حني كان االعتماد على املساعدة / األعمال اخليرية أعلى 

يف العائالت التي ترأسها النساء (18 يف املائة) من تلك 
التي يرأسها الرجال (1 يف املائة) (الرسم البياني 13). كان 
معدل العائالت التي ترأسها النساء والتي كانت تعتمد على 
املساعدات اخليرية واالقتراض وبيع األصول والتحويالت 

املالية كأهم مصدر دخل لها أعلى بعشرة أضعاف من 
معدل العائالت التي يرأسها الرجال، حيث يعتمد 27.2 يف 

 الرسم البياني 11: حصص االنفاق الشهري للعائلة 
على بنود االنفاق املختلفة حسب شرائح اإلنفاق
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املائة عليها مقارنة بـ 2.7 يف املائة فقط من العائالت التي 
يرأسها الرجال.

بلغ معدل البطالة اإلجمالي بني أفراد العائالت املشمولة 
باملسح من القوى العاملة (15 سنة فأكثر) 25 يف املائة، 

بفارق كبير بني الذكور (14 يف املائة) واإلناث (55 يف 
املائة). وكان معدل البطالة أعلى يف العائالت التي ترأسها 

النساء (50 يف املائة) مقارنة بالعائالت التي يرأسها 
الرجال (23 يف املائة) (الرسم البياني 14(.

يتوزع أرباب العائلة يف مهن مختلفة. حيث أن 46 يف املائة 
منهم هم من العمال (يومياً بشكل أساسي)، و28 يف املائة 

هم موظفون يف احلكومة / القطاع العام. و10 يف املائة 

هم من العمال املهرة، يف حني أن 45 يف املائة من ربات 
العائالت هم ربات بيوت (الرسم البياني 15(.

يف املتوسط ، كان هناك 1.26 من كسبة الدخل لكل عائلة. 
ولدى معظم العائالت فرد واحد من كاسبي الدخل (72.5 
يف املائة)، يف حني أن لدى 17.3 يف املائة فردان من كاسبي 

الدخل، وليس لدى 4.2 يف املائة أفراد من كسبة الدخل، 
يف حني لدى 6 يف املائة 3 أو أكثر من كسبة الدخل.

كانت هناك اختالفات حسب جنس رب العائلة. حيث أن 
32 يف املائة من العائالت التي ترأسها النساء ليس لديها 
كسبة دخل مقابل 1.9 يف املائة من العائالت التي يرأسها 

الرجال (الرسم البياني 16(.

 الرسم البياني 14: معدل البطالة 
بني عينة املسح حسب اجلنس

 الرسم البياني 15: احلالة املهنية 
ألرباب العائالت حسب اجلنس

الرسم البياني 16: أعداد كسبة الدخل يف العائلة حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح
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النقطـة الرئيسية # 5: 
تعيش غالبية العائالت يف مساكن متلكها

ستون يف املائة من العائالت كانت تعيش يف مساكن متلكها؛ 
و20 يف املائة يف مساكن مستأجرة؛ و18 يف املائة يف أماكن 

اإلقامة املستضافة.

وقد كانت هناك اختالفات كبيرة بني العائالت املقيمة 
والنازحة، حيث يعيش 81 يف املائة من العائالت النازحة 

يف مساكن مستأجرة أو مؤقتة مقابل 31 يف املائة فقط بني 
العائالت املقيمة. وأفادت العائالت التي ترأسها النساء أنها 
تعيش يف مساكن مستأجرة (27 يف املائة) أكثر من العائالت 

التي يرأسها الرجال (20 يف املائة) (الرسم البياني 17(.

يُشار إلى أن امتالك أماكن اإلقامة كان أكثر شيوعاً بني 
العائالت ذات أعلى دخل شهري من العائالت يف الفئات 
ذات الدخل املنخفض (70 يف املائة) (الرسم البياني 18(.

النقطـة الرئيسية # 6: 
األصول األكثر شيوعًا التي متتلكها العائلة هي أجهزة 

التلفزيون، والهواتف احملمولة، والثالجات

لم تكن هناك اختالفات كبيرة يف ملكية األصول بني 
العائالت التي يرأسها الرجال وتلك التي ترأسها النساء، 
باستثناء الهواتف احملمولة والثالجات، والتي كانت أكثر 

شيوعاً يف العائالت التي يرأسها الرجال مقارنة بالعائالت 
التي ترأسها النساء (الرسم البياني 19(.

 الرسم البياني 17: حالة إشغال املساكن 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح

الرسم البياني 18: حالة إشغال املساكن حسب فئات الدخل
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النقطـة الرئيسية # 7: 
أفادت معظم العائالت أنها ال متلك املوارد املالية 

الكافية لتلبية احتياجاتها األساسية

أفاد 75 يف املائة من العائالت أنها ال متلك املوارد املالية 
الكافية لتلبية احتياجاتها األساسية، مع عدم وجود 

اختالفات على أساس جنس رب العائلة.

وكان توفير اخلدمات الصحية هو التحدي األكبر 
لعائالت األطفال ذوي اإلعاقة، حيث أفاد 63.3 يف املائة 

من العائالت بأنها ال تستطيع حتمل تكاليف اخلدمات 
الصحية التي يحتاجها أطفالها من ذوي اإلعاقة، يف حني 
أن 38.5 يف املائة ال يستطيعون توفير املالبس، و37.1 ال 
يستطيعون توفير ما يكفي من الطعام، و40 يف املائة ال 

يستطيعون حتمل تكاليف الدعم التعليمي (الرسم البياني 
.)20

النقطـة الرئيسية # 8: 
كانت آليات التكيف األكثر شيوعًا بني العائالت هي إما 
اختيار طعام أقل تفضياًل ولكنه أرخص ثمنًا أو تقليل 

تناول الطعام

ُطِلب من العائالت ذكر أهم ثالث آليات للتكيف عند 
مواجهة املصاعب االقتصادية. كما ُطِلب من العائالت 

ترتيبها حسب األهمية.

وكانت اآلليات األكثر شيوعاً التي ذكرتها العائالت هي 
اختيار أطعمة أقل تفضياًل ولكن أرخص ثمناً (74 يف 

املائة)؛ واحلد من تناول الطعام (62 يف املائة)؛ واقتراض 
األموال (41 يف املائة)؛ والشراء بالدين (27 يف املائة)؛ 

وطلب املساعدة اإلنسانية (22.6 يف املائة) (الرسم البياني 
.)21

 الرسم البياني 20: الدعم الذي يحتاجه األطفال الرسم البياني 19: األصول اململوكة للعائالت
ذوو اإلعاقة والذي ال تستطيع عائالتهم حتمل تكاليفه
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عند ترتيبها حسب مستوى األهمية، كان احلد من تناول 
الطعام (47 يف املائة) واختيار خيار الطعام األقل تفضياًل 
ولكن األرخص ثمناً (28 يف املائة) هما أهم آليتني للتكيف 

(الرسم البياني 22(

النقطـة الرئيسية # 9: 
أكثر أنواع اإلعاقة شيوعًا بني األطفال هي الصمم، 

والشلل الدماغي، والشلل الرباعي/ واإلعاقة الذهنية 
الشديدة

حوالي ربع األطفال ذوي اإلعاقة املشاركني مصابون 
بالصمم، بينما 17.4 يف املائة مصابون بالشلل الدماغي، 
و14.3 يف املائة مصابون بالشلل الرباعي. يف حني يُشّكل 

األطفال ذوو اإلعاقات الذهنية، والشلل النصفي األحادي، 
والتوحد، ومتالزمة داون 13.4 يف املائة و10 يف املائة، و8.6 

يف املائة، و6.9 يف املائة على التوالي (الرسم البياني 23(.

 الرسم البياني 21: اآلليات األكثر شيوعًا التي 
تستخدمها العائالت ملواجهة الصعوبات االقتصادية

 الرسم البياني 22: آليات التكيف 
األكثر شيوعًا حسب مستوى األهمية

الرسم البياني 23: أنواع اإلعاقات بني األطفال املشاركني
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النقطـة الرئيسية # 10: 
 ارتفاع معدل عدم التعلم بني األطفال ذوي اإلعاقة:

60 يف املائة من األطفال ذوي اإلعاقة لم يلتحقوا 
باملدرسة أو أي شكل آخر من أشكال التعليم مقارنة 
بـ 9 يف املائة فقط بني األطفال غير ذوي اإلعاقة يف 

العائالت

60 يف املائة من األطفال ذوي اإلعاقة يف سن املدرسة 
واملسجلني يف البرنامج لم يلتحقوا بأي شكل من أشكال 

التعليم، مقارنة بـ 9 يف املائة فقط من جميع األطفال 
اآلخرين (الرسم البياني 24(.

ومن بني األطفال الذين التحقوا باملدرسة أو أي شكل آخر 
من أشكال التعليم، ذكر 81 يف املائة أنهم ملتحقون اآلن 

خالل العام الدراسي 2021-2022. حيث التحق الفتيان 
)82 يف املائة) أكثر من الفتيات (73.3 يف املائة) خالل 

العام الدراسي 2021-2022، بينما التحق عدد أقل من 
األطفال العائدين (66.7 يف املائة).

النقطـة الرئيسية # 11: 
القضايا الصحية هي السبب الرئيسي لعدم التحاق 

األطفال بأي شكل من أشكال التعليم

من بني األطفال الذين لم يلتحقوا بأي شكل من أشكال 
التعليم، أفاد 85 يف املائة أن السبب الرئيسي هو القضايا 

الصحية. يف حني أفاد 17 يف املائة من األطفال عن كل من 
العوائق املالية وإمكانية الوصول إلى املدارس. حيث حتد 

العوائق املالية من قدرة العائالت على تغطية تكلفة خدمات 
التعليم املتخصص (الرسم البياني 25(.

أثر البرنامج
النقطـة الرئيسية # 12: 

مت استخدام أكثر من 50 يف املائة من التحويالت 
النقدية من قبل العائالت لتغطية النفقات الصحية 

والغذائية
كانت النفقات األعلى املغطاة بالتحويالت النقدية التي 

تلقتها العائالت، كحصة من إجمالي التحويالت، هي 
الطعام (31 يف املائة)، والصحة (26 يف املائة)، واملالبس 
)14 يف املائة)، وسداد الديون (11 يف املائة)؛ حيث شكلت 

معاً 82 يف املائة من التحويل. يف حني شكلت نفقات 
التعليم 7 يف املائة فقط من متوسط استخدام التحويالت 

النقدية اإلجمالية (الرسم البياني 26(.

 الرسم البياني 24: احلالة التعليمية لألطفال 
 ذوي اإلعاقة املستفيدين الذين تتراوح أعمارهم بني 6 و17 

سنة وغيرهم من األطفال غير ذوي اإلعاقة يف العائالت

 الرسم البياني 25: أسباب عدم االلتحاق 
بأي شكل من أشكال تعليم األطفال ذوي اإلعاقة

التوصية رقم 1: 
تشجيع اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية بشدة 

على (1) تنفيذ تدخالت تعليمية تكميلية لالستجابة 
الحتياجات التعلم احملددة لألطفال ذوي اإلعاقة، 
و(2) دعم تطبيق احلد األدنى من معايير الوصول 

إلى املدرسة ضمن أي دعم يتم تقدميه إلعادة 
تأهيل املدارس أو بنائها
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اجلدير بالذكر أن اإلنفاق على الطعام كنسبة من إجمالي 
التحويالت النقدية كان أعلى بني العائالت التي ترأسها 
النساء (36 يف املائة) من التي يرأسها الرجال (30 يف 
املائة)، يف حني أن اإلنفاق على الصحة وسداد الديون 

أعلى بني العائالت التي يرأسها الرجال (26 يف املائة، و11 
يف املائة) من العائالت التي ترأسها النساء (23 يف املائة، 

و6 يف املائة).

كما أنفقت العائالت النازحة أقل على التعليم (3 يف املائة) 
من العائالت املقيمة (9 يف املائة)، ولدى العائالت العائدة 

نفقات أعلى على الصحة (32 يف املائة) من العائالت 
النازحة واملقيمة (24 يف املائة). ولم يكن حلالة النزوح أي 
أثر على متوسط اإلنفاق على الطعام (الرسم البياني 27(.

النقطـة الرئيسية # 13: 
زيادة ملحوظة يف النفقات الشهرية للعائالت على 

الرعاية الصحية والتعليم على أطفالها ذوي اإلعاقة 
بعد استالم التحويل النقدي

ُطِلب من العائالت تقدير نفقاتها الشهرية على الفئات 
الرئيسية ألطفالها ذوي اإلعاقة قبل وبعد تلقي املساعدة 
النقدية. ويف املتوسط ، ارتفع اإلنفاق الشهري للعائالت 

على الرعاية الصحية ألطفالها ذوي اإلعاقة بنسبة 140.4 
يف املائة، بينما ارتفع بنسبة 136.9 يف املائة على املالبس، 

و99.7 يف املائة على التعليم.

وكان هناك ارتباط واضح بني زيادة نفقات العائلة على 
فئات معينة ونوع إعاقات أطفالها. حيث كان اإلنفاق 

املتزايد على التعليم هو األكثر شيوعاً لألطفال الصم و/أو 
املكفوفني، بينما زادت النفقات الصحية أكثر على األطفال 

املصابني بالشلل الرباعي، والصمم، والشلل الدماغي.

النقطـة الرئيسية # 14: 
أفادت معظم العائالت أن األموال التي مت تلقيها 

ساعدت »بشكل متوسط« فقط يف تغطية االحتياجات 
األساسية ألطفالها ذوي اإلعاقة

أفاد حوالي ثلثي العائالت أن التحويالت النقدية ساعدت 
يف تغطية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة »بشكل 

متوسط«، بينما أفاد 27 يف املائة أنها ساعدت »بشكل 
كبير«. وأفاد ضعف عدد العائالت يف اخُلمس األدنى 

إنفاقاً (41 يف املائة) أن األموال ساعدتهم »بشكل كبير« 
مقارنة بالعائالت يف اخُلمس األعلى إنفاقاً (23 يف املائة) 

(الرسم البياني 28(.

 الرسم البياني 26: استخدام التحويل النقدي 
)احلصة من متوسط اإلنفاق على البنود املختلفة(

 الرسم البياني 27: حصة إنفاق العائلة على بنود مختلفة 
من املساعدة النقدية حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح
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النقطـة الرئيسية # 15: 
األثر اإليجابي القوي للبرنامج على زيادة وعي 

العائالت والوصول إلى اخلدمات األساسية لألطفال 
ذوي اإلعاقة

خالل ثالثة أشهر من التسجيل يف البرنامج، اتصل مديرو 
احلاالت بـ 80 يف املائة من العائالت املستفيدة للحصول 
على اخلدمات األساسية. ومن بني هؤالء، أبلغت جميع 

العائالت تقريباً عن رضاها عن وتيرة االتصال بها من قبل 
مديري احلاالت، وأفاد أكثر من الثلثني بتلقي املعلومات 

التي يحتاجونها حول اخلدمات املتاحة.

وعندما ُسِئلوا عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر وعياً 
باخلدمات املتاحة مقارنة بالبرنامج السابق، أجاب 84 

باملائة من العائالت أنهم كذلك.

كانت أكثر أنواع اخلدمات شيوعاً التي قام مديرو احلاالت 
بتيسير الوصول إليها هي الصحة (54.7 يف املائة)، والوثائق 

القانونية / بطاقة اإلعاقة (29.3 يف املائة)، والتعليم (13 
يف املائة). ويف الوقت نفسه، مت دعم 10.7 يف املائة، و9.3 

يف املائة، و5.3 يف املائة من العائالت للحصول على الطعام، 
واملساعدات غير الغذائية، وفرص كسب العيش، على 

التوالي. وحتى اآلن، كان هناك أثر محدود على الوصول إلى 
احلماية حيث لم يحصل سوى 2.7 يف املائة من األطفال 

على خدمات احلماية (الرسم البياني 29(.

ُسِئلت العائالت عن أنواع اخلدمات التي بدأ أطفالها ذوو 
اإلعاقة يف تلقيها بعد التحاقهم بالبرنامج. وبعد ثالثة 
أشهر من التسجيل، كان األثر األبرز يف الصحة حيث 

تلقى 33 يف املائة و12 يف املائة من األطفال رعاية صحية 
متخصصة وأساسية للمرة األولى على التوالي. باالضافة، 

حصل 7 يف املائة من األطفال على إمكانية الوصول 
إلى التعليم املتخصص، وحصل 2 يف املائة على إمكانية 

الوصول إلى التعليم الرسمي (الرسم البياني 30(.

 الرسم البياني 28: املدى الذي ساعدت فيه 
 املساعدة النقدية على تغطية االحتياجات األساسية 

لألطفال ذوي اإلعاقة حسب شرائح اإلنفاق

 الرسم البياني 29: أنواع اخلدمات 
املتلقاة من خالل إحاالت مديري احلالة

 الرسم البياني 30: النسبة املئوية لألطفال 
الذين يتلقون خدمة ألول مرة حسب نوع اخلدمة
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وقبل بدء البرنامج، أفاد 73 يف املائة من العائالت أن لدى 
أطفالها بطاقة إعاقة. وبعد ثالثة أشهر من املشاركة يف 

البرنامج، وبفضل إحالة مديري احلاالت، حصل سبعة يف 
املائة إضافية من األطفال على بطاقة إعاقة و11 يف املائة 

كانوا بصدد احلصول على البطاقة وقت إجراء املسح. 
وبذلك يرتفع إجمالي النسبة املئوية لألطفال ذوي بطاقة 

اإلعاقة إلى 91 يف املائة (الرسم البياني 31). كما أن الغالبية 
ممن حصلوا مؤخراً على بطاقات اإلعاقة بفضل مديري 

احلالة انتظروا أقل من ثالثة أشهر الستالمها (الرسم 
البياني 32(.

النقطـة الرئيسية # 16: 
مستويات متفاوتة من الرضا بني املستفيدين عن قرب 

نقاط الدفع، ومبلغ التحويل النقدي وتواتره 

بينما أعرب املستفيدون عن مستوى عاٍل نسبياً من الرضا 
)69 يف املائة) عن قرب مزود اخلدمات املالية، كان الرضا 
عن وتيرة ومبلغ التحويالت النقدية أقل (54 يف املائة و43 

يف املائة على التوالي).

وكان الرضا عن قرب نقاط التوزيع النقدي أعلى بني 
العائالت التي يرأسها الرجال (73 يف املائة) منه بني 
العائالت التي ترأسها النساء (55 يف املائة راضون / 

راضون جداً).

وكان الرضا عن تواتر الدفع أعلى بني العائالت التي 
ترأسها النساء (64 يف املائة) منه بني العائالت التي 

يرأسها الرجال (53 يف املائة). وكان الرضا عن تواتر 
الدفع أعلى أيضاً بني العائالت يف أدنى فئات اإلنفاق 

الشهري والدخل الشهري (الرسم البياني 33(.

رداً على جائحة كوفيد-19، مت تغيير وتيرة التحويل يف 
عام 2020 من كل شهرين إلى كل ثالثة أشهر توافقاً مع 

االجراءات االحترازية. حيث أظهرت التجارب الدولية 
أنه كلما زادت التحويالت النقدية تواتراً وانتظاماً، زادت 

مساعدتها على سالسة االستهالك بني العائالت وزاد 
أثرها اإليجابي. ويف حني أن عمليات التحويل املتكررة 

 الرسم البياني 31: امتالك األطفال 
املستفيدين لبطاقة االعاقة

 الرسم البياني 33: مستوى الرضا عن 
مدفوعات التحويل النقدي )القرب، واملبلغ، والتواتر(

 الرسم البياني 32: الوقت املستغرق 
 للحصول على بطاقة اإلعاقة بني العائالت 

التي حصلت على البطاقة منذ بداية البرنامج
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هي أمر مرغوب فيه للغاية، فإن التوافر احملدود ملزودي 
اخلدمات املالية يف احملافظة مينع زيادة وتيرة التحويالت 

يف الوقت احلالي.

ظل مبلغ التحويل (أي 40 دوالراً أمريكياً شهرياً) على 

حاله منذ بدء البرنامج يف نهاية عام 2016. وكانت قيمة 
40 دوالراً أمريكياً يف شهر تشرين األول 2021 أقل بنحو 

16 يف املائة من قيمتها احلقيقية يف عام 2016 بالعملة 
احمللية. ويف هذا الصدد، هناك حاجة ملراجعة مبلغ 

التحويل املقدم للعائالت.

التوصية رقم 2: 
يف انتظار توافر أكبر ملزودي اخلدمات املالية يف 

احملافظة، يُوصى بإجراء حتويالت أكثر تواتراً

التوصية رقم 3: 
مراجعة مبلغ التحويل النقدي وربطه بالتضخم 

باستمرار 
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النتيجة الرئيسية # 5: 
تعيش غالبية العائالت يف مساكن متلكها

ستون يف املائة من العائالت كانت تعيش يف مساكن متلكها؛ 
و20 يف املائة يف مساكن مستأجرة؛ و18 يف املائة يف أماكن 

اإلقامة املستضافة.

وقد كانت هناك اختالفات كبيرة بني العائالت املقيمة 
والنازحة، حيث يعيش 81 يف املائة من العائالت النازحة 

يف مساكن مستأجرة أو مؤقتة مقابل 31 يف املائة فقط بني 
العائالت املقيمة. وأفادت العائالت التي ترأسها النساء 
أنها تعيش يف مساكن مستأجرة (27 يف املائة) أكثر من 

العائالت التي يرأسها الرجال (20 يف املائة) (الرسم 
البياني 17(.

يُشار إلى أن امتالك أماكن اإلقامة كان أكثر شيوعاً بني 
العائالت ذات أعلى متوسط دخل شهري من العائالت 

يف الفئات ذات الدخل املنخفض (70 يف املائة) (الرسم 
البياني 18(.

النتيجة الرئيسية # 6: 
األصول األكثر شيوعًا التي متتلكها العائلة هي أجهزة 

التلفزيون، والهواتف احملمولة، والثالجات

لم تكن هناك اختالفات كبيرة يف ملكية األصول بني 
العائالت التي يرأسها الرجال وتلك التي ترأسها النساء، 
باستثناء الهواتف احملمولة والثالجات، والتي كانت أكثر 

شيوعاً يف العائالت التي يرأسها الرجال مقارنة بالعائالت 
التي ترأسها النساء (الرسم البياني 19(.

النتيجة الرئيسية # 7: 
أفادت معظم العائالت أنها ال متلك املوارد املالية 

الكافية لتلبية احتياجاتها األساسية

أفاد 75 يف املائة من العائالت أنها ال متلك املوارد املالية 
الكافية لتلبية احتياجاتها األساسية، مع عدم وجود 

اختالفات على أساس جنس رب العائلة.

وكان توفير اخلدمات الصحية هو التحدي األكبر 
لعائالت األطفال ذوي اإلعاقة، حيث أفاد 63.3 يف املائة 

من العائالت بأنها ال تستطيع حتمل تكاليف اخلدمات 
الصحية التي يحتاجها أطفالها من ذوي اإلعاقة، يف حني 
أن 38.5 يف املائة ال يستطيعون توفير املالبس، و37.1 ال 

يستطيعون توفير ما يكفي من الطعام، و40 يف املائة ال 
يستطيعون حتمل تكاليف الدعم التعليمي (الرسم البياني 

.)20

النتيجة الرئيسية # 8: 
كانت آليات التكيف األكثر شيوعًا بني العائالت هي إما 
اختيار طعام أقل تفضياًل ولكنه أرخص ثمنًا أو تقليل 

تناول الطعام

ُطِلب من العائالت ذكر أهم ثالث آليات للتكيف عند 
مواجهة املصاعب االقتصادية. كما ُطِلب من العائالت 

ترتيبها حسب األهمية.

وكانت اآلليات األكثر شيوعاً التي ذكرتها العائالت هي 
اختيار أطعمة أقل تفضياًل ولكن أرخص ثمناً (74 يف 

املائة)؛ واحلد من تناول الطعام (62 يف املائة)؛ واقتراض 
األموال (41 يف املائة)؛ والشراء بالدين (27 يف املائة)؛ 

وطلب املساعدة اإلنسانية (22.6 يف املائة) (الرسم البياني 
.)21

عند ترتيبها حسب مستوى األهمية، كان احلد من تناول 
الطعام (47 يف املائة) واختيار خيار الطعام األقل تفضياًل 
ولكن األرخص ثمناً (28 يف املائة) هما أهم آليتني للتكيف 

(الرسم البياني 22(

النتيجة الرئيسية # 9: 
أكثر أنواع اإلعاقة شيوعًا بني األطفال هي الصمم، 

والشلل الدماغي، والشلل الرباعي/ واإلعاقة الذهنية 
الشديدة

حوالي ربع األطفال ذوي اإلعاقة املشاركني مصابون 
بالصمم، بينما 17.4 يف املائة مصابون بالشلل الدماغي، 
و14.3 يف املائة مصابون بالشلل الرباعي. يف حني يُشّكل 

األطفال ذوو اإلعاقات الذهنية، والشلل النصفي األحادي، 
والتوحد، ومتالزمة داون 13.4 يف املائة و10 يف املائة، و8.6 

يف املائة، و6.9 يف املائة على التوالي (الرسم البياني 23(.

النتيجة الرئيسية # 10: 
ارتفاع مستوى اإلقصاء من التعليم بني األطفال ذوي 

اإلعاقة: 60 يف املائة من األطفال ذوي اإلعاقة لم 
يلتحقوا باملدرسة أو أي شكل آخر من أشكال التعليم 

مقارنة بـ 9 يف املائة فقط بني األطفال غير ذوي 60 يف 


