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النقـــاط الــرئيـســـــــية
مســح رصـــد مـا بعــد التــوزيـــــع

برنامج الحماية االجتماعية المتكاملة لألطفال 
ذوي اإلعاقة، محافظة حلب

عاقة  يهدف برنامج الحماية اإلجتماعية المتكاملة لألأطفال ذوي اإلإ
ن رفاهية هؤإلء اإلأطفال وتعزيز اندماجهم اإلجتماعي.  إىل تحس�ي

عاقة  نامج استجابة متكاملة إلحتياجات اإلأطفال ذوي اإلإ حيث يُوّفر ال�ب
وطة مع  ن التحويالت النقدية المنتظمة وغ�ي الم�ش من خالل الجمع ب�ي

خدمات إدارة الحالة، وهو أك�ب تدخل للحماية اإلجتماعية لالأطفال 
ي سورية.

عاقة �ن ذوي اإلإ

نامج صمود العائألت ويُعّزز  من خألل نهج متكامل، يُعّزز ال�ب
ي المبكر. بينما يساعد النقد 

نسانية والتعا�ن استمرارية التدخألت اإلإ
العائالت عىل تلبية اإلحتياجات اإلأساسية لالأطفال والعائالت، يساعد 

عاقة إىل الخدمات  ي إحالة اإلأطفال ذوي اإلإ
مكّون إدارة الحالة �ن

اإلجتماعية، وزيادة ادماجهم اإلجتماعي واإلستجابة لمخاطر الحماية 
ن  ، تُعدُّ إدارة الحالة مكوناً حيوياً يسعى إىل تمك�ي الخاصة بهم. وبالتاىلي
العائالت من اإلستجابة بشكل أفضل إلحتياجات أطفالها لمدة تتجاوز 

ة المخصصة للمساعدات النقدية. الف�ت

اكة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل من  نامج بال�ش يُنّفذ ال�ب
خألل شبكة من المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية المتخّصصة. منذ 

نامج أك�ش من 30,000  ي عام 2016، استفاد من ال�ب
نامج �ن إطالق ال�ب

عاقات الشديدة، باإلإضافة إىل أك�ش من 150,000  طفل من ذوي اإلإ

ي سبع محافظات. 
عاقة، �ن شخص من عائالت اإلأطفال ذوي اإلإ

اكة مع جمعية الرجاء غ�ي  نامج بال�ش ي محافظة حلب، يُنّفذ ال�ب
و�ن

الحكومية لذوي اإلحتياجات الخاصة.

نامج؟ لمدة 24 شهراً، تتلقى عائالت اإلأطفال  	 آلية عمل ال�ب
عاقة تحويالت ربع سنوية منتظمة تعادل 40 دوإلراً  ذوي اإلإ

ي الشهر أو 120 دوإلراً أمريكياً لكل ربع سنة. 
أمريكياً �ن

ن مدير حالة مدرّب لكل طفل طوال 
َّ باإلإضافة إىل ذلك، يُع�ي

ي المتوسط، يكون مدير حالة واحد مسؤوإلً عن 30 
ة. و�ن الف�ت

طفالً.

عاقات الشديدة؟  	 كيف يتم تحديد اإلأطفال ذوي اإلإ
عاقة بشكل  ي وتحديد اإلأطفال ذوي اإلإ

تأثّر السجل الوط�ن
كب�ي باإلأزمة. ولمعالجة هذا الوضع، يتم تحديد اإلأطفال 

ن من خالل شبكة من المنظمات غ�ي الحكومية  المؤهل�ي
، ومنصات المجتمع،  ن ن والديني�ي الوطنية، والقادة المجتمعي�ي

ي 
وأنشطة التوعية / التقييمات الميدانية. وللتسجيل �ن

ي حديث يُثبت  نامج، يجب عىل اإلأطفال تقديم تقرير ط�ب ال�ب
إعاقتهم أو اظهار بطاقة إعاقة وطنية.

ي محافظة 
ي 2022 �ن

ي كانون الثا�ن
أُجري مسح رصد ما بعد التوزيع �ن

حلب. وشمل المسح 294 عائلة. حيث كان اإلأطفال الذين شملهم المسح 
ي تموز 

نامج �ن ي ال�ب
ن �ن جزءاً من مجموعة مكونة من 1,135 طفالً كانوا مسجل�ي

ي وقت إجراء المسح، 
ي المحافظة1. و�ن

ي �ن
ي خمس من النواحي الثما�ن

2021 �ن
ن  ن ربع سنويت�ي ن نقديت�ي كانت العائالت واإلأطفال قد تلقوا بالفعل دفعت�ي

ي أيلول 2021 وكانون اإلأول 2021، 
ة سورية لكل منها �ن بقيمة 300,000 ل�ي

باإلإضافة إىل ستة أشهر من خدمات إدارة الحالة واإلإحالة المستمرة )تموز 
2021 إىل كانون اإلأول 2021(.

ي شملها المسح باستخدام تصميم أخذ 
جرى تحديد العائالت ال�ت

ي النواحي 
ي لالأطفال �ن ي عىل أساس التخصيص النس�ب

العينات العشوا�أ
ي المائة من مجموع المستفيدين2. 

الخمس المعنية. كان حجم العينة 26 �ن

ة، والباب، ومنبج، وعزاز. كانت النواحي الخمس هي جبل سمعان، والسف�ي  1

تم تحديد حجم العينة المطلوب باتباع الصيغة اإلإحصائية المعيارية لتقديم مجال ثقة   2
ي المائة. وجرى استخدام 

بمقدار خمس نقاط مئوية ومعدل عدم إجابة متوقع بنسبة 5 �ن
ي عام 2021 )1,135( كإطار أخذ العينات. وبلغ 

نامج �ن ي ال�ب
ن �ن العدد اإلإجماىلي لالأطفال المسجل�ي

ي المائة.
معدل عدم اإلإجابة 2 �ن

ي 2022، وذلك 
ي و18 كانون الثا�ن

ن 2 كانون الثا�ن وُجِمعْت البيانات ب�ي
باستخدام برنامج »كوبو« )KoBo(3، ثم تمَّ تحليلها باستخدام برنامج 

.)SPSS( »ي إس إس »إس �ب

: كانت أهداف المسح عىل النحو التاىلي

فهم الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية للعائالت المستفيدة من . 1
نامج، ال�ب

نامج بعد ستة أشهر من التنفيذ،. 2 تقييم فعالية وكفاءة وأثر ال�ب

نامج . 3 جمع المالحظات حول تصورات المستفيدين عن ال�ب
ورضاهم عنه.

»كوبو تول بوكس« )KoBo Toolbox( هي أداة مجانية مفتوحة المصدر للجمع المتنقل   3
البيانات.

عاقة معلومات حول برنامج الحماية اإلجتماعية المتكاملة لألأطفال ذوي اإلإ أوإلً –  

معلومات حول المسح ثانياً –  
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وح  ن الخصائص الديموغرافية وحالة ال�ن ثالثاً -  
للعائألت المشمولة بالمسح

ي  	
ناث و50 �ن ي المائة من اإلإ

كان هناك 1,808 شخصا4ً )50 �ن
ي المائة 

ي 294 عائلة شملها المسح: 59 �ن
المائة من الذكور( �ن

ي المائة كانوا 
ن 0 و17 سنة )51 �ن اوح أعمارهم ب�ي من اإلأطفال ت�ت

اوح  ي المائة ت�ت
ي المائة من الفتيات(؛ و13 �ن

من الفتيان و49 �ن
ن  اوح أعمارهم ب�ي ي المائة ت�ت

ن 18 و29 سنة؛ و11 �ن أعمارهم ب�ي
ن 40 و49 سنة؛  اوح أعمارهم ب�ي ي المائة ت�ت

30 و39 سنة؛ و11 �ن
ن  ي المائة يبلغون من العمر 50 سنة فما فوق )انظر الرسم�ي

و6 �ن
ن 2-1(. البياني�ي

بلغ العدد اإلإجماىلي للعينة 1,814 نسمة، 6 منهم ليس لديهم معلومات كاملة، وبالتاىلي تم   4
استبعادهم من المجموع.

متوسط عمر أفراد العائلة 20 سنة. 	

متوسط عدد أفراد العائلة 6.2، مع وجود عدد أك�ب من اإلأفراد  	
ي ترأسها 

ي يرأسها رجل )6.4( مقارنة بالعائالت ال�ت
ي العائالت ال�ت

�ن
ي المتوسط 

امرأة )4.8(. كان هناك عدد أك�ب بقليل من اإلأفراد �ن
ي العائالت العائدة )6.6( مقارنة بالعائالت النازحة داخلياً 

�ن
.) ح قط )5.5 و5.9، عىل التواىلي ن ي لم ت�ن

والعائالت ال�ت

ي المائة من العائالت  	
اً: 9 �ن يختلف حجم العائلة اختألفاً كب�ي

ي المائة 
ن 4 و5 أفراد؛ و32 �ن ي المائة لديها ب�ي

لديها 3 أفراد؛ و33 �ن
ي 

ن 8 و9 أفراد؛ و7 �ن ي المائة لديها ب�ي
ن 6 و7 أفراد؛ و19 �ن لديها ب�ي

ي 3(.
المائة لديها 10 أفراد أو أك�ش )انظر الرسم البيا�ن

ي  1
الهيكل العمري لعينة المسحالرسم البيا�ن

ي  2
توزع العينة حسب الجنس والفئة العمريةالرسم البيا�ن
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متوسط عدد اإلأطفال لكل عائلة 3.6. 	

ن أن  	 ي ح�ي
ي المائة من العائألت يرأسها ذكور، �ن

خمس وثمانون �ن
ي المائة ترأسها إناث.

ة �ن خمسة ع�ش

ي المائة من العائألت كانت من العائدين،  	
خمس وخمسون �ن

ي 
ن وقت إجراء المسح، �ن بينما 37 بالمائة كانوا ما يزالون نازح�ي

ح أبداً ح�ت وقت المسح  ن ي المائة من العائالت لم ت�ن
ن ثمانية �ن ح�ي

ي 4(.
)انظر الرسم البيا�ن

ي المائة  	
عاقة لكل عائلة 1.1: 88 �ن متوسط عدد اإلأطفال ذوي اإلإ

ي المائة 
عاقة؛ و10 �ن من العائالت لديها طفل واحد من ذوي اإلإ

ي المائة لديها ثالثة أطفال 
عاقة؛ و2 �ن لديها طفالن من ذوي اإلإ

عاقة. وأك�ش من ذوي اإلإ

ي المائة من أفراد العائلة الذين تبلغ أعمارهم  	
لم يتلق 37 �ن

ي أفراد 
6 سنوات وما فوق أي شكل من أشكال التعليم. أما با�ت

ي المائة 
؛ و9 �ن ي المائة تعليمهم اإلأسايسي

العائلة، فقد أكمل 28 �ن
ي المائة أكملوا تعليمهم الثانوي؛ 

عدادي؛ و3 �ن أكملوا تعليمهم اإلإ
. باإلإضافة إىل ذلك،  ي المائة فقط أكملوا تعليمهم العاىلي

و2 �ن
ي طور الحصول عىل شهادة التعليم 

ي المائة منهم �ن
كان 20 �ن

ي 5(.
اإلأسايسي )انظر الرسم البيا�ن

ي  3
توزع العائالت حسب حجمهاالرسم البيا�ن

ي  4
حالة نزوح العائالتالرسم البيا�ن

3 أفراد أو أقل 4-5 أفراد 6-7 أفراد 8-9 أفراد 10 أفراد أو أكرى�

7%

19%

32%33%

9%

عائدة
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ح أبداً � لم ترى�
8%
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الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية  رابعاً -  
للعائألت المشمولة بالمسح

النقطة الرئيسية # 1: ارتفاع مستوى الضعف اإلقتصادي 
نفاق الشهري )المتوسط( للعائألت  ن المستفيدين. بلغ اإلإ ب�ي

ة سورية )163 دوإلراً أمريكياً(5، وهو أقل  407,371 ل�ي
نفاق الشهرية المطلوبة لتلبية  بكث�ي من الحد اإلأد�ن لسلة اإلإ

اإلحتياجات اإلأساسية

ة  ن العائالت 407,371 ل�ي نفاق الشهري )المتوسط( ب�ي بلغ متوسط اإلإ

ة سورية، وكان  ي 2022، كان سعر الرصف الرسمي 1 دوإلر أمرييكي = 2,500 ل�ي
ي كانون الثا�ن

�ن  5
ة أسعار برنامج الغذاء  ة سورية وفقاً لن�ش سعر الرصف الموازي 1 دوإلر أمرييكي = 3,586 ل�ي

ي 2022(.
العالمي )كانون الثا�ن

ن العائالت  سورية )163 دوإلراً أمريكياً(. وكان هناك فرق جوهري ب�ي
ي ترأسها امرأة. وكان المتوسط بالنسبة 

ي يرأسها رجل والعائالت ال�ت
ال�ت

ة سورية، أي 18 نقطة مئوية أقل من المتوسط  ة 341,937 ل�ي لالأخ�ي
ة سورية. وكان متوسط  لدى الفئة اإلأوىل الذي يعادل 418,762 ل�ي

نفاق  ح أبداً أعىل من متوسط اإلإ ن ي لم ت�ن
نفاق الشهري للعائالت ال�ت اإلإ

الشهري للعائالت النازحة داخلياً والعائالت العائدة )انظر الرسم 
ي 6(.

البيا�ن

، مقاسة  يُشار إىل أنه تباينت الصورة اإلقتصادية للعائالت بشكل كب�ي
ي المائة من العائالت أفادوا أن 

بالنفقات الشهرية للعائالت: 40 �ن

ي  5
الحالة التعليمية إلأفراد العائلة الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فأك�شالرسم البيا�ن

ي  6
ة سورية(الرسم البيا�ن وح )ل�ي ن نفاق الشهري للعائالت حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ن متوسط اإلإ
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37%
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ي المائة 
ة سورية. 20 �ن نفقاتهم الشهرية كانت أقل من 300,000 ل�ي

ة سورية؛  ة سورية و399,999 ل�ي ن 300,000 ل�ي اوح ب�ي أفادوا أنه ي�ت
ة سورية و499,999  ن 400,000 ل�ي اوح ب�ي ي المائة أفادوا أنه ي�ت

و15 �ن
ة  ي المائة أفادوا أنه كان أعىل من 500,000 ل�ي

ة سورية؛ و25 �ن ل�ي
ي 7(.

سورية )انظر الرسم البيا�ن

ة سورية )31 دوإلراً  نفاق الشهري للفرد 77,635 ل�ي بلغ متوسط اإلإ
ي المائة فقط من نصيب الفرد من الحد 

أمريكياً(، والذي غّطى 63 �ن
ة سورية. وهذا يظهر المستوى  نفاق البالغ 122,277 ل�ي اإلأد�ن لسلة اإلإ

نامج الحماية اإلجتماعية  ن ب�ب المرتفع من ضعف العائالت الملتحق�ي
المتكاملة.

ك�ب  النقطة الرئيسية # 2: استحوذ الغذاء عىل الحصة اإلأ
ي المائة من نفقاتها 

من نفقات العائألت، حيث يُمّثل 38 �ن
ي المائة

الشهرية، يليه الوقود بنسبة 10 �ن

يُعدُّ الغذاء والوقود وسداد الديون وحفاضات اإلأطفال أهم بنود 
ي نفقاتها الشهرية. وجاء توزيع 

انفاق العائالت، حيث تُمّثل ثل�ش
ي المائة تم إنفاقها عىل 

: 38 �ن النفقات الشهرية عىل النحو التاىلي
ي المائة تم إنفاقها عىل الوقود )للطبخ والتدفئة والنقل(؛ 

الغذاء؛ 10 �ن
ي المائة تم إنفاقها 

ي المائة تم إنفاقها عىل سداد الديون؛ 9 �ن
9 �ن

ي المائة تم 
ي المائة تم إنفاقها عىل الحفاضات؛ 6 �ن

عىل الصحة؛ 9 �ن
ي المائة تم إنفاقها عىل التعليم؛ 5 

إنفاقها عىل الماء والكهرباء؛ 5 �ن
ي المائة تم إنفاقها عىل »غ�ي 

ي المائة تم إنفاقها عىل المالبس؛ و9 �ن
�ن

ي 
ن العائالت �ن يجار أعىل ب�ي يجار(. وقد كانت حصة اإلإ ذلك« )مثل اإلإ

ي 8(.
ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن

الُخمس اإلأغ�ن )15 �ن

يحة اإلأفقر: أنفقت  ن ال�ش نفاق عىل الغذاء أعىل ب�ي كانت حصة اإلإ
ي المائة من إنفاقها عىل 

ي أفقر ُخمس 43 �ن
ي كانت �ن

العائالت ال�ت
ي المائة )انظر 

ي الُخمس اإلأغ�ن 36 �ن
الغذاء، بينما أنفقت العائالت �ن

ي 9(.
الرسم البيا�ن

ي  7
نفاقالرسم البيا�ن توزع العائالت حسب فئات اإلإ

ي  8
حصص اإلنفاق الشهري للعائلة عىل بنود اإلنفاق المختلفةالرسم البيا�ن
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النقطة الرئيسية # 3: بلغ متوسط الدخل الشهري الذي 
ة سورية )96 دوإلراً  أبلغت عنه العائألت 238,864 ل�ي

ي ترأسها امرأة 
ن العائألت ال�ت أمريكياً(، مع دخل أقل بكث�ي ب�ي

ي يرأسها رجل
مقارنة بالعائألت ال�ت

بالغ عن متوسط دخلها الشهري باستثناء  ُطِلب من العائالت اإلإ
التحويالت النقدية الواردة من اليونيسف. وكان المتوسط 238,864 
ن العائالت  ة ب�ي ة سورية )96 دوإلراً أمريكياً(، مع وجود فجوة كب�ي ل�ي
ي يرأسها رجل 

ة سورية( والعائالت ال�ت ي ترأسها امرأة )189,535 ل�ي
ال�ت

ن أن الفجوة أصغر بكث�ي عند مقارنة  ة سورية(. تب�ي )247,348 ل�ي
ي 10(.

وح )انظر الرسم البيا�ن ن العائالت مصنفًة حسب حالة ال�ن

ي المائة أن 
ي أجابت عىل السؤال6، أفاد 43 �ن

ن العائالت ال�ت من ب�ي
ي المائة 

ة سورية. وأفاد 24 �ن دخلهم الشهري كان أقل من 200,000 ل�ي
ة سورية؛ وأفاد 18  ة سورية و299,999 ل�ي ن 200,000 ل�ي اوح ب�ي أنه ي�ت
ة سورية؛  ة سورية و399,999 ل�ي ن 300,000 ل�ي اوح ب�ي ي المائة أنه ي�ت

�ن
ي 

ة سورية )انظر الرسم البيا�ن ي المائة أنه تجاوز 400,000 ل�ي
وأفاد 14 �ن

.)11

ي المائة من 
النقطة الرئيسية # 4: تعتمد أك�ش من 48 �ن

العائألت عىل الرواتب واإلأجور كمصدر رئييسي لدخلها، بينما 
ي المائة عىل اإلأجور اليومية

تعتمد 30 �ن

بالغ  عندما ُطِلب من العائالت ترتيب أهم مصدر للدخل، تم اإلإ

ن 294 عائلة تمت مقابلتها، رفضت 3 عائالت اإلإجابة عىل هذا السؤال. من ب�ي  6

ي  9
نفاقالرسم البيا�ن ائح اإلإ حصص اإلنفاق الشهري للعائلة عىل بنود اإلنفاق المختلفة حسب �ش

ي  10
ة سورية(الرسم البيا�ن وح )ل�ي ن : متوسط الدخل الشهري للعائالت حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ن
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ي المائة(؛ تليها 
عن الرواتب واإلأجور عىل أنها أهم مصدر )48 �ن

اض / بيع اإلأصول  ي المائة(؛ والتحويالت / اإلق�ت
اإلأجور اليومية )30 �ن

ي 
ي المائة(؛ والمعاش التقاعدي )4 �ن

ية )12 �ن / الجمعيات الخ�ي
ي المائة(؛ ومصادر أخرى مثل 

المائة(؛ واإلأعمال التجارية الخاصة )2 �ن
ي 12(.

ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن
وة الحيوانية )4 �ن المحاصيل وال�ش

ن العائالت  كان اإلعتماد عىل الرواتب كمصدر للدخل أعىل بكث�ي ب�ي

ي 
ي ترأسها امرأة )16 �ن

ي المائة( من العائالت ال�ت
ي يرأسها رجل )54 �ن

ال�ت
ي 

ي العائالت ال�ت
ن كان اإلعتماد عىل اإلأجور اليومية أعىل �ن ي ح�ي

المائة(، �ن
ي 

ي يرأسها رجل )30 �ن
ي المائة( مقارنة بالعائالت ال�ت

ترأسها امرأة )35 �ن
ي 13(.

المائة( )انظر الرسم البيا�ن

ي ترأسها 
ن العائالت ال�ت كان اإلعتماد عىل المساعدات أعىل بكث�ي ب�ي

اض،  ية، واإلق�ت ي المائة عىل اإلأعمال الخ�ي
امرأة، حيث اعتمد 42 �ن

ي  11
ة السورية(الرسم البيا�ن توزع العائالت حسب فئات الدخل )ل�ي

ي  12
مصدر الدخل الرئييسي للعائالتالرسم البيا�ن
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24%

43% ة سورية أقل من 200,000 لرى�
ة سورية 200,000-299,999 لرى�
ة سورية 300,000-399,999 لرى�
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ن  ي المائة فقط ب�ي
والتحويالت المالية، وبيع اإلأصول مقارنة بنسبة 7 �ن
ي 14(.

ي يرأسها رجل )انظر الرسم البيا�ن
العائالت ال�ت

ي كانت ما تزال نازحة أو عادت إىل موطنها 
اعتمدت العائالت ال�ت

اض / بيع اإلأصول /  اإلأصىلي عىل اإلأجور اليومية والتحويالت / اإلق�ت
ح قط )انظر الرسم  ن ي لم ت�ن

ية أك�ش من العائالت ال�ت الجمعيات الخ�ي
ي 14(.

البيا�ن

ن النساء أعىل بخمس  النقطة الرئيسية # 5: معدل البطالة ب�ي
ن الرجال مرات منه ب�ي

ي شملها المسح )15 سنة 
ن القوى العاملة ال�ت بلغ معدل البطالة اإلإجماىلي ب�ي

ي 
ن معدل بطالة الذكور )9 �ن ي المائة. وكان هناك فرق كب�ي ب�ي

( 18 �ن فأك�ش
ي 14(.

ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن
ناث )48 �ن المائة( ومعدل بطالة اإلإ

ي القوى العاملة منخفضة للغاية، مع 
ناث �ن وكانت نسبة مشاركة اإلإ

ل، وزادت هذه  ن ي الم�ن
ي سن العمل �ن

ناث �ن ي المائة من اإلإ
بقاء 56 �ن

ن ربات العائالت. ي المائة ب�ي
النسبة إىل 61 �ن

النقطة الرئيسية # 6: ما يقرب من نصف أرباب العائألت من 
ن العمال المياوم�ي

، مع وجود  ن ي المائة من أرباب العائالت من العمال المياوم�ي
كان 48 �ن

ي المائة(. وكان 16 
ي المائة( والذكور )52 �ن

ناث )28 �ن ن اإلإ فرق كب�ي ب�ي
ي القطاع العام، مع وجود 

ن �ن ي المائة من أرباب العائالت موظف�ي
�ن

ي المائة( )انظر الرسم 
ناث )2 �ن ي المائة( واإلإ

ن الذكور )19 �ن فرق كب�ي ب�ي
ي 15(.

البيا�ن

ي  13
وحالرسم البيا�ن ن : مصدر الدخل الرئييسي للعائالت حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ن

ي  14
ن عينة المسح حسب الجنسالرسم البيا�ن معدل البطالة ب�ي

الرواتب واال�جور المعاش التقاعدي اال�جور اليومية اال�عمال التجارية الخاصة التحويالت  

اض / بيع اال�صول  / االقرى�

ية  / الجمعيات الخرى�

غرى� ذلك
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13%
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36%
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41%
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24%
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يرأسها ذكر ترأسها أنىى� ح أبداً � لم ترى� ما تزال نازحة عائدة
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واعتمد أرباب العائالت العائدة والعائالت النازحة بشكل أك�ب عىل 
ي 

، مقابل 36 �ن ي المائة عىل التواىلي
ي المائة و44 �ن

العمل اليومي، 53 �ن
ح قط. ن ي لم ت�ن

المائة من أرباب العائالت ال�ت

ي المائة من العائألت 
النقطة الرئيسية # 7: اثنان وتسعون �ن

لديها دخل واحد أو أك�ش

كان متوسط عدد كسبة الدخل 1.34 فرداً لكل عائلة، مع فارق 0.3 
ي يرأسها رجل 

ي ترأسها امرأة )1.1( والعائالت ال�ت
ن العائالت ال�ت فرد ب�ي

ي المائة(؛ بينما 
)1.4(. ولدى معظم العائالت كاسب دخل واحد )64 �ن

ي المائة لديها 3 أو 
ي المائة اثنان من كسبة الدخل؛ و10 �ن

كان لدى 17 �ن
ي المائة ليس لديها أفراد يكسبون دخالً.

أك�ش من كسبة الدخل؛ و8 �ن

ي إل تمتلك كسبة 
ي النسبة المئوية للعائالت ال�ت

هناك اختالف كب�ي �ن

ي ترأسها 
ي المائة من العائالت ال�ت

دخل حسب جنس رب العائلة: 33 �ن
ي المائة من العائالت 

امرأة ليس لديها أفراد يكسبون الدخل، بينما 4 �ن
ي 16(.

ي يرأسها رجل ليس لديها أفراد يكسبون )انظر الرسم البيا�ن
ال�ت

وح، حيث زاد عدد  ن كما كانت هناك اختالفات ملحوظة حسب حالة ال�ن
ح قط مقارنة بالعائالت النازحة  ن ي لم ت�ن

ي العائالت ال�ت
ي الدخل �ن كاس�ب

ح قط أفراد  ن ي لم ت�ن
أو العائالت العائدة. وكان لدى كل العائالت ال�ت

ي المائة من العائالت النازحة ليس 
ن أن 12 �ن ي ح�ي

يكسبون الدخل، �ن
ي المائة من العائالت العائدة ليس 

لديها أفراد يكسبون الدخل، و7 �ن
ي 17(.

لديها أفراد يكسبون الدخل )انظر الرسم البيا�ن

نفاق، كان الفرق واضحاً. كان  يحة الخمسية لالإ وبتقسيمها حسب ال�ش
ي الخمس اإلأغ�ن 1.6 ممن يكسبون الدخل، بينما كان 

لدى العائالت �ن
ي 

لدى الخمس اإلأفقر 1.1 ممن يكسبون الدخل. وكانت العائالت ال�ت

ي  15
الحالة المهنية إلأرباب العائالت حسب الجنسالرسم البيا�ن

ي  16
وحالرسم البيا�ن ن ي العائلة حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ن

: أعداد كسبة الدخل �ن

يرأسها ذكر ترأسها أنىى� ح أبداً � لم ترى� ما تزال نازحة عائدة
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ي الخمس اإلأغ�ن 
ي المائة �ن

تضم 3 أفراد أو أك�ش من ذوي الدخل 20 �ن
ي 17(

ي الخمس اإلأفقر )انظر الرسم البيا�ن
ي المائة فقط �ن

مقارنة بـ 7 �ن

ي المائة من العائألت 
النقطة الرئيسية # 8: ثمانية وخمسون �ن

لها الخاص ن ي م�ن
لم تكن تعيش �ن

ن  ي مساكن خاصة بها. ومن ب�ي
ي المائة من العائالت تعيش �ن

فقط 42 �ن
ي المائة منهم يعيشون 

ي منازلهم، كان 30 �ن
أولئك الذين إل يعيشون �ن

ي المائة كانوا 
ي المائة استضافهم آخرون؛ و2 �ن

ل مستأجر؛ و26 �ن ن ي م�ن
�ن

ل مهجور أو بدون »إذن المالك«. ن ي م�ن
يعيشون �ن

ن العائالت المقيمة والنازحة: 93  ة ب�ي وكانت هناك اختالفات كب�ي

ي مساكن مستأجرة أو 
ي المائة من العائالت النازحة كانت تعيش �ن

�ن
ي لم 

ن العائالت ال�ت ي المائة فقط ب�ي
يستضيفها آخرون، مقارنة بـ 45 �ن

ي ترأسها امرأة أك�ش عرضة لالستئجار أو 
ح قط. وكانت العائالت ال�ت ن ت�ن

ي المائة( 
ل مهجور )9 �ن ن ي م�ن

اإلستضافة من قبل آخرين أو العيش �ن
ي 

ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن
ي يرأسها رجل )1 �ن

مقارنة بالعائالت ال�ت
.)18

ن  نفاق، كانت ملكية المنازل أعىل ب�ي ائح اإلإ وبالتصنيف حسب �ش
نفاق  ي العائالت ذات اإلإ

نفاق الشهري اإلأد�ن منها �ن العائالت ذات اإلإ
ائح  ي ال�ش

يجار أك�ش انتشاراً �ن ي تدفع اإلإ
اإلأعىل. وكانت العائالت ال�ت

ي 19(.
نفاق الشهري )انظر الرسم البيا�ن الثالثة اإلأعىل من اإلإ

ي  17
نفاقالرسم البيا�ن ائح اإلإ ي العائلة حسب �ش

أعداد كسبة الدخل �ن

ي  18
وحالرسم البيا�ن ن حالة إشغال المساكن حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ن

يحة الخمسية 1 الرس� يحة الخمسية 2 الرس� يحة الخمسية 3 الرس� يحة الخمسية 4 الرس� يحة الخمسية 5 الرس�
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يرأسها ذكر ترأسها أنىى� ح أبداً � لم ترى� ما تزال نازحة عائدة

1%
5%

0%

9%

1%

15%

44%

14%

30%

25%

17%

49%

32%
28%

30%

67%

3%

55%

33%

44%

ل خاص � مرى� بيت مستأجر يستضيفها آخرون غرى� ذلك
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النقطة الرئيسية # 9: أك�ش اإلأصول المملوكة للعائألت هي 
الهواتف المحمولة، والمواقد، وأجهزة التلفزيون

ي المائة من العائالت إل تملك أياً من اإلأصول اإلأساسية 
أك�ش من 50 �ن

التالية: سخان المياه، مضخة المياه، مولد الكهرباء، وسيارة / شاحنة. 
كان أحد اإلختالفات الملحوظة هو امتالك سيارة: لم تكن أي من 

ي المائة من 
ن أن 7 �ن ي ح�ي

ي ترأسها امرأة تمتلك سيارة، �ن
العائالت ال�ت

ي يرأسها رجل تمتلك سيارة واحدة )انظر الرسم 
 العائالت ال�ت
ي 20(.

البيا�ن

النقطة الرئيسية # 10: كان التقليل من تناول الطعام، 
اض اإلأموال من أك�ش آليات التكيف شيوعاً  اء بالدين، واق�ت وال�ش

ي تستخدمها العائألت للتغلب عىل الصعوبات اإلقتصادية
ال�ت

ي تستخدمها للتكيف 
ُطِلب من العائالت �د أهم أنواع اإلآليات ال�ت

مع الصعوبات اإلقتصادية. وكان عىل العائالت أيضاً ترتيبها حسب 
ي ذكرتها العائالت شيوعاً هي تقليل 

اإلأهمية. وكانت أك�ش اإلآليات ال�ت
ي المائة(؛ 

اء سلع بالدين )50 �ن ي المائة(؛ و�ش
تناول الطعام )54 �ن

ي المائة(؛ واختيار خيارات غذائية أقل تفضيالً 
اض اإلأموال )40 �ن واق�ت

ي المائة( 
ي المائة(؛ وإرسال اإلأطفال للعمل )26 �ن

ولكن أرخص )38 �ن
ي 21(.

)انظر الرسم البيا�ن

ي  19
نفاقالرسم البيا�ن ائح اإلإ حالة إشغال مساكن العائالت حسب �ش

ي  20
اإلأصول المملوكة للعائالتالرسم البيا�ن

يحة الخمسية 1 الرس� يحة الخمسية 2 الرس� يحة الخمسية 3 الرس� يحة الخمسية 4 الرس� يحة الخمسية 5 الرس�

2%
0%

2%3%
5%

27%

21%

26%

34%

24%

34%
38%37%

22%

17%

37%
41%

35%

40%

55% ل خاص � مرى� بيت مستأجر يستضيفها اال�خرون غرى� ذلك

هاتف محمول

موقد

تلفزيون

ستااليت

سخان

مروحة

غسالة

ثالجة

سخان الماء

مضخة مياه

دواجن

دراجة نارية / سكوتر

�
مولد كهرباىى�

�
مواىس�

هاتف ثابت 91%

91%

91%

88%

86%

85%

80%

63%

61%

43%

40%

39%

22%

18%

4%

9%

9%

9%

12%

14%

15%

20%

37%

39%

57%

60%

61%

78%

82%

96%

تملك ال تملك
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عاقة خامساً - خصائص اإلأطفال ذوي اإلإ

ن اإلأطفال  عاقات شيوعاً ب�ي النقطة الرئيسية # 11: أك�ش أنواع اإلإ
عاقات الذهنية الشديدة والشلل الدماغي والشلل  هي اإلإ

الرباعي

ي العنية يعانون من إعاقة 
ي المائة من اإلأطفال المستفيدين �ن

كان 26 �ن
ي المائة(؛ والشلل الرباعي 

ذهنية شديدة، يليها الشلل الدماغي )25 �ن
عاقة  ي المائة(؛ واإلإ

ي المائة(؛ وأمراض النخاع الشويكي )14 �ن
)21 �ن

ي المائة(؛ والشلل 
ي المائة(؛ والتوحد )9 �ن

الذهنية العميقة )12 �ن
ي المائة(؛ وأنواع 

ي المائة(؛ ومتالزمة داون )3 �ن
النصفي اإلأحادي )7 �ن

ي 22(.
ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن

عاقات )5 �ن أخرى من اإلإ

ي المائة 
النقطة الرئيسية # 12: لم يلتحق ثمانية وستون �ن

عاقة بالمدرسة أو يتلّقوا أي شكل آخر من  من اإلأطفال ذوي اإلإ
أشكال التعليم

ي سن الدراسة )6-17 سنة( خارج 
عاقة �ن كان معظم اإلأطفال ذوي اإلإ

ي المائة بالمدرسة أو تلقوا أشكاإلً أخرى 
المدرسة. والتحق فقط 32 �ن

ي المائة تلقوا 
ي المائة التحقوا بمدرسة رسمية؛ و13 �ن

من التعليم: 18 �ن
ي 

ي المائة تلقوا تعليماً غ�ي رسمي؛ وحصل 1 �ن
تعليماً متخصصاً؛ و1 �ن

ي مرحلة الطفولة المبكرة.
المائة عىل تعليم �ن

ي  21
ي تستخدمها العائالت لمواجهة الصعوبات اإلقتصاديةالرسم البيا�ن

: آليات التكيف اإلأك�ش شيوعاً ال�ت

ي  22
نالرسم البيا�ن ن اإلأطفال المشارك�ي عاقات ب�ي أنواع اإلإ

تقليل تناول الطعام (حجم الحصة أو عدد الوجبات)

اء بالدين الرس�

اض المال اقرى�

اختيار خيارات الطعام اال�قل تفضيالً ولكن اال�رخص

إرسال اال�طفال إىل العمل

قامة بأي وسيلة تخفيض تكاليف اال�

بيع قسائم الطعام

قامة الهجرة إىل دولة أخرى من أجل اال�

تلقي مساعدات نقدية من أفراد العائلة (حواالت)

بيع الممتلكات أو اال�صول

نسانية من المنظمات غرى� الحكومية اللجوء إىل المساعدات اال�

نفاق الرئيىس� عىل الصحة تقليل اال�

القيام بأكرى� من عمل أو القيام بأعمال خطرة 4%

5%

6%

7%

8%

12%

12%

15%

26%

38%

40%

50%

54%

إعاقات ذهنية شديدة

الشلل الدماغي

الشلل الرباعي

أمراض الحبل الشوىك�

إعاقات ذهنية عميقة

توحد

شلل نصفي أحادي

متالزمة داون

برى� الطرف السفىل�
� فقدان اال�طراف السفلية من كال الجانبںى�

العمى

الصمم

برى� الطرف العلوي 1%

1%

1%

1%

2%

3%

7%

9%

12%

14%

21%

25%

26%
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ن الفتيان والفتيات: نسبة الفتيان الذين تلقوا  لوحظ اختالف طفيف ب�ي
تعليماً رسمياً أك�ب من الفتيات؛ ومن ناحية أخرى، فإن نسبة الفتيات 
ي 

ي حصلن عىل تعليم متخصص يفوق الفتيان. وكان اإلختالف �ن
الال�ت

ي 23(.
ن 9 نقاط مئوية )انظر الرسم البيا�ن كلتا الحالت�ي

النقطة الرئيسية # 13: كانت القضايا الصحية هي السبب 
الرئييسي لعدم التحاق اإلأطفال بأي شكل من أشكال التعليم

ن اإلأطفال الذين لم يتلقوا أي شكل من أشكال التعليم، أفاد  من ب�ي
ي المائة أن السبب الرئييسي هو القضايا المتعلقة بالصحة7. 

63 �ن
ي اإلأك�ش انتشاراً هو الُبعد عن المدرسة أو المركز 

وكان السبب الثا�ن
ن كان السبب الثالث اإلأك�ش شيوعاً  ي ح�ي

ي المائة(، �ن
التعليمي )19 �ن

ي المائة(، يليه عدم إمكانية الوصول إىل 
يتعلق بالعوائق المالية )14 �ن

ي المائة(، 
عاقة )12 �ن المدرسة / المدرسة غ�ي مجهزة لالأطفال ذوي اإلإ

ي 24(.
ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن

ورفض المدرسة تسجيل الطفل )8 �ن

هذا يشمل عدم قدرة الطفل عىل التعلم بسبب مستوى ذكائه.  7

ي  23
ن 6 و17 سنةالرسم البيا�ن اوح أعمارهم ب�ي عاقة المستفيدين الذين ت�ت الحالة التعليمية لالأطفال ذوي اإلإ

ي  24
عاقة بأي شكل من أشكال تعليمالرسم البيا�ن : أسباب عدم التحاق اإلأطفال ذوي اإلإ

التـــوصيــــة رقــــم 1: 

 توف�ي المراكز التعليمية المتخصصة 
ي المحافظة

عاقة �ف لألأطفال ذوي اإلإ

التعليم الرسمي التعليم غرى� الرسمي التعليم المتخصص � مرحلة  
التعليم ىڡ�

الطفولة المبكرة

ال تعليم

69%

0%

18%

1%

12%

67%

2%

9%

1%

21%

ذكر أنىى�

الصحة

المسافة من المركز التعليمي

العوائق المالية

عاقة ال يمكن الوصول إىل المدرسة / المدرسة غرى� مجهزة لال�طفال ذوي اال�

المدرسة ترفض تسجيل الطفل

السالمة واال�من

غرى� ذلك / ال توجد إجابة

العوائق االجتماعية / الثقافية 2%

7%

5%

8%

12%

14%

19%

63%
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أشارت هذه النتائج إىل أن نظام التعليم الرسمي، بالنسبة للعديد من 
اإلأطفال، غ�ي مجهز جيداً لتلبية اإلحتياجات المحددة لالأطفال ذوي 
ي هذا الصدد، هناك حاجة إىل توسيع نطاق 

عاقات الشديدة. و�ن اإلإ
توافر خدمات التعليم المتخصصة. وبالنسبة إلأولئك اإلأطفال الذين 

إل يذهبون إىل المدرسة بسبب نقص البنية التحتية و/أو المعدات 
المناسبة، فهناك حاجة إىل ضمان أن المدارس مالئمة لذوي الحاجات 

الخاصة.

نامج سادساً - أثر ال�ب

ي غطتها التحويألت 
النقطة الرئيسية # 14: أعىل النفقات ال�ت

ي تلقتها العائألت هي الطعام، والمألبس، 
النقدية ال�ت

والصحة

ي المائة( من أعىل النفقات باستخدام التحويالت 
كان الغذاء )27 �ن

ي المائة(؛ والصحة 
ي تلقتها العائالت؛ تليها المالبس )17 �ن

النقدية ال�ت
ي 

ي المائة(؛ وسداد الديون )6 �ن
ي المائة(؛ والحفاضات )12 �ن

)14 �ن
ي 25(.

المائة( )انظر الرسم البيا�ن

ي أنفقوا عليها 
ُطِلب من العائالت أيضاً �د المجاإلت المختلفة ال�ت

نفاق اإلأك�ش شيوعاً، حيث  المساعدة النقدية. وكان الطعام هو اإلإ
ي 

ي المائة من العائالت أن المساعدة النقدية قد اسُتخدمت �ن
أفاد 73 �ن

ي المائة(؛ 
النفقات المتعلقة بالغذاء. وأعقب ذلك الحفاضات )65 �ن

ي المائة(، واإلأجهزة الطبية والمعينات الحركية 
وسداد الديون )62 �ن

ي المائة( 
ي المائة(؛ وغاز الطهي )16 �ن

ي المائة(؛ والنقل )18 �ن
)22 �ن

ي 26(.
)انظر الرسم البيا�ن

نفاق لتلبية  ي اإلإ
ة �ن النقطة الرئيسية # 15: زيادة كب�ي

اإلحتياجات اإلأساسية لألأطفال بعد استألم التحويل النقدي

ُطِلب من العائالت تقدير نفقاتها الشهرية عىل العنارص اإلأساسية 
ي 

عاقة قبل وبعد تلقي المساعدة النقدية. و�ن لالأطفال ذوي اإلإ
نفاق الشهري للعائالت عىل المالبس وحفاضات  المتوسط، ارتفع اإلإ

نفاق الشهري عىل الرعاية  ن زاد اإلإ ي ح�ي
ي المائة، �ن

اإلأطفال بنسبة 116 �ن
ي المائة 

ي المائة و124 �ن
الصحية والخدمات التعليمية بنسبة 112 �ن

. عىل التواىلي

التـــوصيــــة رقــــم 2: 

تشجيع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بشدة عىل 
)1( تنفيذ التدخألت التعليمية التكميلية لألستجابة 
عاقة  إلحتياجات التعلم المحددة لألأطفال ذوي اإلإ
و)2( دعم تطبيق الحد اإلأد�ف من معاي�ي الوصول 
عادة  إىل المدرسة ضمن أي دعم يتم تقديمه إلإ

تأهيل المدارس أو بنائها

ي  25
نفاق عىل البنود المختلفة(الرسم البيا�ن استخدام التحويل النقدي )الحصة من متوسط اإلإ

24%

6%

12%

14%

17%

27%

الغذاء
المالبس
الصحة
الحفاضات
سداد الديون
غرى� ذلك
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ن العائالت  نفاق عىل الخدمات التعليمية أعىل بكث�ي ب�ي ي اإلإ
كان النمو �ن

ي 
ي يرأسها رجل )103 �ن

ي المائة( من تلك ال�ت
ي ترأسها امرأة )352 �ن

ال�ت
ن  نفاق عىل الخدمات الصحية أعىل ب�ي ي اإلإ

ن كان النمو �ن ي ح�ي
المائة(، �ن

ي ترأسها امرأة 
ي المائة( من تلك ال�ت

ي يرأسها رجل )116 �ن
العائالت ال�ت

ي 27(.
ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن

)83 �ن

النقطة الرئيسية # 16: أفاد ثألثة وثمانون بالمائة من 
العائألت أنهم كانوا أك�ش درايًة بالخدمات المتاحة إلأطفالهم 

ي برنامج الحماية اإلجتماعية المتكاملة
بعد التسجيل �ن

ون أنفسهم أك�ش درايًة بالخدمات  عند اإلستفسار عما إذا كانوا يعت�ب
نامج،  ي ال�ب

ي سبقت التسجيل �ن
المتاحة عند مقارنتها باإلأوقات ال�ت

ن  يجاب، مع معدل أعىل ب�ي ي المائة من العائالت باإلإ
أجابت 83 �ن

ي ترأسها 
ي المائة( من العائالت ال�ت

ي يرأسها رجل )84 �ن
العائالت ال�ت

ي 28(.
ي المائة( )انظر الرسم البيا�ن

امرأة )79 �ن

ي  27
الرسم البيا�ن

نفاق عىل الرعاية الصحية، والتعليم، والمالبس وحفاضات اإلأطفال بعد تلقي  ي اإلإ
النمو �ن

التحويالت النقدية حسب جنس رب العائلة

ي 26
ي المجاإلت الرئيسيةالرسم البيا�ن

ي تستخدم التحويالت النقدية لتغطية النفقات �ن
النسبة المئوية للعائالت ال�ت

التعليم المالبس والحفاضات الرعاية الصحية

83%

115%

352%

116%116%
102%

يرأسها ذكر ترأسها أنىى�

الغذاء الحفاضات سداد  
الديون

اال�جهزة  
الطبية

وسائل  
النقل

غاز  
الطبخ

لم تنفق 
 بعد

التدفئة التعليم الصحة نت   نرى� اال�
واالتصاالت

الماء  
والكهرباء

المالبس يجار اال�

3%3%
7%8%10%11%12%13%

16%18%
22%

62%
65%

73%
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ي المائة من اإلأطفال 
النقطة الرئيسية # 17: تمت إحالة 75 �ن

عاقة إىل الخدمات اإلأساسية من قبل مديري الحاإلت ذوي اإلإ

نامج، تلقى أك�ش من ثالثة أرباع  ي ال�ب
بعد ستة أشهر من التسجيل �ن

اإلأطفال الدعم من مديري الحاإلت فيما يتعلق بالحصول عىل 
ي 29(.

الخدمات اإلأساسية )انظر الرسم البيا�ن

ي جعلت نسبة 
وهناك حاجة إىل فهم أفضل ومتابعة اإلأسباب ال�ت

ة نسبياً من مقدمي الرعاية تُفيد بأن اإلأطفال لم يتلقوا الدعم  كب�ي
من مديري الحاإلت بعد ستة أشهر من التنفيذ. ويمكن أن تكون 

مرتبطة بأسباب من قبيل أن العائالت إل تحتاج إىل خدمات مديري 
الحالة أو أن مديري الحالة لم يتمكنوا من إحالة اإلأطفال بسبب عدم 

ي توف�ي 
توفر الخدمات. كما يمكن أن تكون مرتبطة أيضاً بالقصور �ن

. ن دارة حالة جميع اإلأطفال المسجل�ي المنهجية المالئمة إلإ

ي  28
وحالرسم البيا�ن ن الدراية بالخدمات المتاحة حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ن

ي  29
النسبة المئوية لالأطفال الذين تلقوا خدمات اإلإحالة من مديري الحاإلتالرسم البيا�ن

التـــوصيــــة رقــــم 3: 

ورة فهم أسباب عدم تلقي جميع اإلأطفال لخدمات  �ف
اإلإحالة من مديري الحاإلت، وضمان أن يتلقى جميع 

اإلأطفال الذين يحتاجون إىل خدمات اإلإحالة هذه 
الخدمات بشكل فعال

2%

23%

75%

نعم
ال
ال تتذكر

ترأسها رجل يرأسها أنىى� ح أبداً � لم ترى� ما تزال نازحة عائدة

22%
10%14%

21%16%

78%
90%86%

79%84%

عىل دراية عىل غرى� دراية
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النقطة الرئيسية # 18: كانت الخدمات الصحية هي الخدمات 
ي أُحيل اإلأطفال إليها من قبل مديري الحاإلت

اإلأك�ش شيوعاً ال�ت

ي أحال مديرو الحاإلت اإلأطفال 
كانت أك�ش أنواع الخدمات شيوعاً ال�ت

ي المائة(؛ والخدمات التعليمية )19 
إليها هي الخدمات الصحية )77 �ن

ي 
عاقة )10 �ن ي ذلك بطاقات اإلإ

ي المائة(؛ والمستندات القانونية بما �ن
�ن

ي المائة( )انظر الرسم 
المائة(؛ وخدمات النظافة والحفاضات )7 �ن

ي 30(.
البيا�ن

من المحتمل أن تكون اإلإحالة المحدودة لالأطفال إىل خدمات التعليم 
والحماية مرتبطة بالقيود عىل جانب العرض، أي عدم توفر و/أو 

ي المحافظة.
ارتفاع تكاليف هذه الخدمات �ن

نامج عىل زيادة  ي كب�ي لل�ب النقطة الرئيسية # 19: تأث�ي إيجا�ب
عاقة الوصول إىل الخدمات اإلأساسية لألأطفال ذوي اإلإ

ي 
عاقة �ن ي بدأ الطفل ذو اإلإ

ُسِئلْت العائالت عن أنواع الخدمات ال�ت
ي 

نامج. وكان التأث�ي اإلأبرز �ن تلقيها بعد ستة أشهر من التحاقه بال�ب
ي المائة 

ي المائة و5 �ن
ي المائة(، حيث بدأ 12 �ن

قطاع الصحة )28 �ن
ي تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والرعاية الصحية 

من اإلأطفال �ن
ي تلقي خدمات إعادة 

ي المائة �ن
، بينما بدأ 11 �ن اإلأساسية، عىل التواىلي

ي واإلأجهزة المساعدة. باإلإضافة إىل ذلك، 
يا�أ ن التأهيل والعالج الف�ي

ي الحصول عىل التعليم المتخصص 
ي المائة من اإلأطفال �ن

بدأ 9 �ن
ي 31(.

والتعليم الرسمي )انظر الرسم البيا�ن

ي  30
أنواع الخدمات المتلقاة من خالل إحاإلت مديري الحالةالرسم البيا�ن

ي  31
النسبة المئوية لالأطفال الذين يتلقون خدمة لم يتلقوها من قبل حسب نوع الخدمةالرسم البيا�ن

التـــوصيــــة رقــــم 4: 

ي المحافظة والدعوة إىل توسيع تلك الخدمات
ي تتطلبها العائألت �ف

تحديد الخدمات غ�ي المتوفرة ال�ت

خدمات صحية

خدمات التعليم

المستندات القانونية / بطاقة االعاقة

النظافة / حفاضات

غرى� ذلك 4%

7%

10%

19%

77%

الرعاية الصحية 

 المتخصصة

خدمات إعادة  

�
ياىى� � التأهيل والعالج الفرى�

التعليم المتخصص الرعاية الصحية  

الرئيسية

اال�جهزة الطبية الخدمات النفسية  

واالستشارية

� المدارس  
التعليم ىڡ�

العامة / الخاصة

1.5%

2.5%
3.4%

5.2%

6.8%7.1%

12%
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النقطة الرئيسية # 20: بفضل إحالة مديري الحاإلت، ارتفعت 
عاقة الصادرة عن مديرية  نسبة اإلأطفال الذين يمتلكون بطاقة اإلإ

ي المائة
ي المائة إىل 94 �ن

الشؤون اإلجتماعية والعمل من 79 �ن

عاقة الصادرة عن وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل بالتنسيق  بطاقة اإلإ
مع وزارة الصحة هي وثيقة رسمية يجب أن يمتلكها جميع اإلأطفال ذوي 
عاقة. حيث تُسّهل البطاقة الوصول إىل الخدمات اإلجتماعية والمزايا  اإلإ

عاقات، مثل الشلل الدماغي. كما تُوّفر  الحكومية إلأنواع معينة من اإلإ
عاقة أيضاً مزايا اقتصادية مهمة، عىل سبيل المثال، تخفيض  بطاقة اإلإ

تكاليف النقل العام.

نامج الحماية اإلجتماعية المتكاملة هو دعم  وأحد اإلأهداف الرئيسية ل�ب
ي الحصول عىل بطاقة إعاقة إلأطفالها من خالل خدمات اإلإحالة 

العائالت �ن
من قبل مديري الحاإلت.

ن  ي المائة من اإلأطفال المسجل�ي
ي هذا الصدد، فإن تسعة وسبعون �ن

و�ن
كانوا يحملون بالفعل بطاقة إعاقة صادرة عن مديرية الشؤون اإلجتماعية 

نامج. أما بالنسبة لبقية اإلأطفال، فقد حصل 15  والعمل قبل إطالق ال�ب
ي المائة 

نامج، بينما كان 2 �ن ي ال�ب
ي المائة عىل البطاقة بعد تسجيلهم �ن

�ن
ن اإلأطفال الذين استلموا  ي طور التقدم للحصول عىل البطاقة. ومن ب�ي

�ن
ي المائة دعماً من مديري الحالة 

بطاقتهم بعد التسجيل، تلقى 87 �ن
ي 32(.

للحصول عىل البطاقة )انظر الرسم البيا�ن

ي المائة اإلأخرى من اإلأطفال فليس لديهم بطاقة إعاقة 
أما نسبة 4 �ن

صادرة عن مديرية الشؤون اإلجتماعية والعمل إلأسباب مختلفة: الخدمة 
بعيدة عن مواقعهم؛ اإلإجراءات المعقدة، عدم وجود المستندات 

القانونية المطلوبة؛ عدم المعرفة باستخداماتها؛ أو دون سن اإلأهلية 
المطلوب للحصول عىل البطاقة.

نامج، أفاد  ي حصلت عىل البطاقة بعد التحاقها بال�ب
ن العائالت ال�ت من ب�ي

ي المائة أن اإلأمر استغرق أقل من شهر للحصول عىل البطاقة، وأفاد 
36 �ن

ن شهر وثالثة أشهر، بينما أفاد 13  ي المائة أن اإلأمر استغرق ما ب�ي
49 �ن

ي المائة لم يتذكروا 
ي المائة أن اإلأمر استغرق أك�ش من ثالثة أشهر. و2 �ن

�ن
ي 33(.

ي استغرقوها للحصول عىل البطاقة )انظر الرسم البيا�ن
المدة ال�ت

ي  32
امتالك اإلأطفال المستفيدين لبطاقة اإلعاقةالرسم البيا�ن

ي  33
الرسم البيا�ن

ي حصلت عىل البطاقة بعد 
ن العائالت ال�ت عاقة ب�ي الوقت المستغرق للحصول عىل بطاقة اإلإ

نامج ي ال�ب
التسجيل �ن

2%4%

15%

79%

نامج � الرى�
قبل التسجيل ىڡ�

نامج � الرى�
بعد التسجيل ىڡ�

ال يملك بطاقة
� طور الحصول عىل البطاقة

ىڡ�

أقل من شهر

1-3 شهور

أكرى� من 3 أشهر

ال أذكر 2%

13%

49%

36%
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نامج عن  ي العائألت عىل علم بال�ب
النقطة الرئيسية # 21: ثل�ش

طريق المعارف أو المنظمات غ�ي الحكومية اإلأخرى

نامج الحماية اإلجتماعية  ُسِئلت العائالت عن كيفية معرفتها ب�ب
ي المائة بأنهم سمعوا عن 

عاقة. وأجاب 37 �ن المتكاملة لالأطفال ذوي اإلإ
نامج من معارفهم، تليهم المنظمات غ�ي الحكومية المحلية )31  ال�ب

ي المائة(. عالوًة عىل ذلك، عِلم 
ي المائة( والمستفيدون اإلآخرون )11 �ن

�ن
نامج من مديرية الشؤون اإلجتماعية والعمل،  ي المائة عن ال�ب

10 �ن
ي المائة المتبقية من وسائل 

ي المائة من مديري الحاإلت، و3 �ن
و8 �ن

ي 34(.
عالم أو أنهم إل يتذّكرون المصدر )انظر الرسم البيا�ن اإلإ

النقطة الرئيسية # 22: كان هناك مستوى عاٍل من الرضا عن 
ن رضا  خدمات مديري الحاإلت. ومع ذلك، هناك حاجة لتحس�ي

المستفيدين عن تواتر ومقدار التحويألت النقدية

ي قدمها مديرو الحاإلت مرتفعاً 
كان الرضا العام عن الخدمات ال�ت

ي المائة(. كما أعرب المستفيدون عن 
ن المستفيدين )97 �ن للغاية ب�ي

ي المائة 
مستوى عاٍل من الرضا عن قرب مراكز التحويالت النقدية )82 �ن

راضون / راضون تماماً(. ومع ذلك، كان الرضا عن تواتر التحويل 
ي المائة عىل 

ي المائة و38 �ن
ومبلغ النقد المستلم أقل بكث�ي )67 �ن

ي 35(.
( )انظر الرسم البيا�ن التواىلي

ي  34
عاقةالرسم البيا�ن مصادر المعرفة حول برنامج الحماية اإلجتماعية المتكاملة لالأطفال ذوي اإلإ

ي  35
مستوى الرضا عن مدفوعات التحويل النقدي )القرب والمبلغ والتواتر(الرسم البيا�ن

3%
8%

10%

11%

31%

37% المعارف
منظمة غرى� حكومية أخرى
مستفيد آخر
مديرية الشؤون االجتماعية والعمل
مديري الحالة
غرى� ذلك
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ي عام 2020، واستجابة لجائحة كوفيد-19، تم تغي�ي تواتر التحويل 
�ن

ازية.  من كل شهرين إىل كل ثالثة أشهر توافقاً مع اإلجراءات اإلح�ت
وقد أظهرت التجارب والممارسات أنه كلما زادت التحويالت النقدية 

نفاق العائىلي  ي عىل تحقيق سالسة اإلإ
تواتراً وانتظاماً، زادت مساعدتها �ن

ن أن عمليات التحويل  ي ح�ي
ي تُحّققها. �ن

يجابية ال�ت وزادت اإلآثار اإلإ
اإلأك�ش تواتراً هي أمر مرغوب فيه للغاية، إإل أن محدودية توفر مقدمي 

ي 
ي محافظة حلب تمنع زيادة تواتر التحويالت �ن

الخدمات المالية �ن
. الوقت الحاىلي

ن مستوى رضا  وبالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إىل زيادة تحس�ي
المستفيدين بشأن مبلغ التحويل النقدي. حيث ظل مبلغ التحويل 
ي عام 2016. 

نامج �ن )40 دوإلراً أمريكياً شهرياً( كما هو منذ بدء ال�ب
ي 2022 

ي كانون الثا�ن
ومن ناحية أخرى، كانت قيمة 40 دوإلراً أمريكياً �ن

ي عام 
ي المائة من قيمتها الحقيقية بالعملة المحلية �ن

أقل بنحو 21 �ن
ي هذا الصدد، هناك حاجة لمراجعة مبلغ التحويل المقّدم 

2016. و�ن
للعائالت.

التـــوصيــــة رقــــم 5: 

ي محافظة حلب 
 توسيع نطاق توافر مقدمي الخدمات المالية وتوزع فروعهم �ف

ي الوقت المناسب للمستفيدين
لضمان الوصول السلس و�ف

التـــوصيــــة رقــــم 6: 

 مراجعة مبلغ التحويل النقدي وربطه بالتضخم باستمرار، والدعوة والمنا�ة 
نامج أمام الحكومة لتطبيق سعر �ف تفضيىلي لل�ب
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