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برنامج التحويالت النقدية لدعم  أوالً.  
االحتياجات االأساسية

يُوّفر برنامج التحويالت النقدية لدعم االحتياجات االأساسية مساعدة 
ية  ي المناطق الح�ض

ي لديها أطفال �ض
وطة للعائالت ال�ت نقدية غ�ي م�ش

ية خالل فصل الشتاء. والهدف الرئييسي للتدخل هو دعم  وشبه الح�ض
ية لالستجابة لالحتياجات  ية وشبه الح�ض ي المناطق الح�ض

العائالت �ض
االأساسية الأطفالها ومساعدتها عىل التعامل مع الصعوبات االقتصادية 

ي تواجهها خالل فصل الشتاء.
ايدة ال�ت ض الم�ت

نامج مجموعة االأساليب التالية لتحديد  ي هذا الصدد، يستخدم ال�ب
و�ض

المواقع والمستفيدين:

ية حيث  	 ية وشبه الح�ض : المناطق الح�ض ي
االستهداف الجغرا�ض

ة  ض أو السكان العائدين و/أو نسبة كب�ي ض عاٍل من النازح�ي يوجد ترك�ي
من المساكن المدمرة. كما يتم اختيار المواقع المستهدفة استناداً 

ي تقرير االستعراض العام 
إىل مستوى شدة االحتياجات الوارد �ض

نسانية الصادر عن االأمم المتحدة. لالحتياجات االإ

ض  	 اوح أعمارهم ب�ي ي لديها أطفال ت�ت
االستهداف الفئوي: العائالت ال�ت

0-17 سنة.

، تستفيد جميع  	 ي
االستهداف الشامل: بمجرد تحديد الموقع الجغرا�ض

نامج. ي ذلك الموقع من ال�ب
ي لديها أطفال �ض

العائالت ال�ت

نامج خالل فصل الشتاء 2021-2022 أك�ش من 42,000 عائلة،  دعم ال�ب
ي جميع أنحاء 

ي أربع محافظات �ض
ي ذلك أك�ش من 113,000 طفل، �ض

بما �ض
القطر )حلب، حمص، الحسكة، وريف دمشق(. وقد حصلت العائالت عىل 

ة السورية بما يعادل 60 دوالراً  مساعدة نقدية لمرة واحدة مدفوعة بالل�ي
أمريكياً لكل عائلة.

نامج  ين االأول 2021 إىل آذار 2022، استفاد من ال�ب ة من ت�ش ي الف�ت
و�ض

ي بلدات كفربطنا، والبويضة، 
13,552 عائلة لديها 36,636 طفالً �ض

وحوش صهيا، وخربة الورد بمحافظة ريف دمشق. وقد تلقت العائالت 
ي ذلك الوقت1(. حيث 

ة سورية )ما يعادل 60 دوالراً أمريكياً �ض 150,000 ل�ي
ي المائة 

ض )5,230(، و33 �ض ي المائة من العائالت من النازح�ي
كانت نسبة 39 �ض

وح قط )3,867(. ض ي المائة لم يسبق لهم ال�ض
من العائدين )455,4(، و28 �ض

ي سورية. وهي من 
وقد تأثّرت المجتمعات المستهدفة بشدة بالحرب �ض

ي محافظة ريف دمشق. ووفقاً لتقرير االستعراض العام 
أفقر المناطق �ض

ي كفربطنا 
نسانية لعام 2021، كان مقياس شدة االحتياجات �ض لالحتياجات االإ

4.7 )عىل مقياس من 1 إىل 6، حيث يش�ي رقم 1 إىل أقل شدة ويش�ي رقم 
6 إىل أعىل شدة لالحتياجات(، بينما بالنسبة للبويضة وحوش صهيا وخربة 

ض والعائدين - كان 3.7 2. ي تحتوي عىل عدد كب�ي من النازح�ي
الورد – وال�ت

. ة سورية لكل دوالر أمرييكي ي 2022، كان سعر ال�ف الرسمي 2,500 ل�ي
ي كانون الثا�ض

�ض  1

نسانية  ، تقرير االستعراض العام لالحتياجات االإ ض معيار شدة احتياجات االأشخاص المحتاج�ي  2
لعام 2021

مسح رصد ما بعد التوزيع ثانياً.  

ض 398  ي وشباط 2022 ب�ي
ي كانون الثا�ض

أُجري مسح رصد ما بعد التوزيع �ض
ي المائة(. تم سحب 

نامج )حجم العينة 3 �ض عائلة ممن استفادوا من ال�ب
ي العينة وفقاً لمنهجية العينات العشوائية الطبقية3. ضمت هذه 

العائالت �ض
العائالت 2,064 شخصاً منهم 1,069 طفالً.

: وكانت أهداف المسح عىل النحو التاىلي

فهم الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعائالت المستفيدة من . 1
نامج، ال�ب

نامج،. 2 تقييم فعالية ال�ب

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

الخصائص الديموغرافية واالجتماعية  ثالثاً.  
ي 

واالقتصادية للعائالت المشمولة �ض
المسح

كيبة  	 ي المائة من أفراد العائالت من االأطفال. وجاءت ال�ت
كان 54 �ض

ي المائة 
: 25 �ض العمرية للسكان الذين شملهم المسح عىل النحو التاىلي

اوح أعمارهم  ي المائة ت�ت
ض صفر و9 سنوات؛ و29 �ض اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

ض 18 و29 سنة؛  اوح أعمارهم ب�ي ي المائة ت�ت
ض 10 و17 سنة؛ و16 �ض ب�ي

اوح  ي المائة ت�ت
ض 30 و39 سنة؛ و12 �ض اوح أعمارهم ب�ي ي المائة ت�ت

و11 �ض
ض من العمر.  ي المائة تجاوزوا الخمس�ي

ض 40 و49 سنة؛ و7 �ض أعمارهم ب�ي
ي الفئة العمرية 30-

ناث �ض وكانت نسبة الذكور أقل بكث�ي من نسبة االإ
ي 1(.

39 سنة )الرسم البيا�ض

كان متوسط حجم العائلة 5.2 فرد. كان هناك عدد أفراد أك�ب  	
ح قط )5.57( مقارنة مع عائالت  ض ي لم ت�ض

ض العائالت المقيمة / ال�ت ب�ي
.) ض والعائدين )5.1 و4.97 عىل التواىلي النازح�ي

كان متوسط عدد االأطفال لكل عائلة 2.69. كان هناك تقريباً نفس  	
ي ترأسها النساء. 

ي يرأسها الرجال وتلك ال�ت
ي العائالت ال�ت

عدد االأطفال �ض
ي العائالت المقيمة )3.08( مقارنة 

وكان هناك عدد أك�ب من االأطفال �ض
ي 

( )الرسم البيا�ض بالعائالت النازحة والعائدة )2.71 و2.41 عىل التواىلي
ي 

ض االأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كان 49 �ض 2(. ومن ب�ي
ي المائة من الفتيان.

المائة من الفتيات و51 �ض

ي كفربطنا والبويضة وحوش صهيا 
ي تم الوصول إليها �ض

اسُتخدم العدد االإجماىلي للعائالت ال�ت  3
وخربة الورد كإطار الأخذ العينات. وتم تحديد العينة وفقاً لصيغة إحصائية معيارية لتقديم 

ي المائة. تم 
مجال ثقة بمقدار خمس نقاط مئوية ومعدل عدم استجابة متوقع بنسبة خمسة �ض

ض الفئات أو الطبقات  ي ب�ي تنفيذ منهجية أخذ العينات العشوائية الطبقية لتحقيق التوزيع النس�ب
حوا قط. بلغ حجم العينة 409 عائلة، تمت  ض التالية: النازحون، والعائدون، وأولئك الذين لم ي�ض

ي 
مقابلة 398 منها. رفضت 11 عائلة إجراء المقابالت، أي معدل عدم االإجابة يعادل 2.7 �ض

المائة.
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ي المائة ترأسها  	
ي المائة من العائالت يرأسها الرجال و21 �ض

79 �ض
النساء.

ي المائة من العائالت لديها  	
اً. 15 �ض يختلف حجم العائالت اختالفاً كب�ي

ي المائة 
ي المائة لديها 4 أو 5 أفراد، و29 �ض

ما ال يزيد عن 3 أفراد، و47 �ض
ي المائة لديها 

ي المائة لديها 8 أو 9 أفراد، و2 �ض
لديها 6 أو 7 أفراد، و7 �ض

ي المائة من 
ي 3(. فضالً عن ذلك، 24 �ض

10 أفراد أو أك�ث )الرسم البيا�ض
ي المائة 

ي المائة لديها طفالن، و22 �ض
العائالت لديها طفل واحد، و28 �ض

. ي المائة لديها أربعة أطفال أو أك�ث
لديها ثالثة أطفال، و26 �ض

ي المائة(. ومن  	
ي وقت ما )78 �ض

أفادت معظم العائالت أنها نزحت �ض
ض وقت إجراء المسح  ي المائة منهم ما يزالون نازح�ي

ض هؤالء، كان 31 �ض ب�ي
ي 4(.

ي المائة كانوا عائدين )الرسم البيا�ض
 و47 �ض

ض تلك  	 أفادت نصف تلك العائالت أنها نزحت أك�ش من مرة. ومن ب�ي
ي المائة مرة واحدة، ونزح 

وح، نزح 51 �ض ض ي عانت من ال�ض
العائالت ال�ت

ي المائة 
ي المائة ثالث مرات، ونزح 16 �ض

، ونزح 9 �ض ض ي المائة مرت�ي
23 �ض

ي نزحت أك�ث من مرة أعىل 
. وكانت نسبة العائالت ال�ت أربع مرات أو أك�ث

نامج )الرسم  ي ال�ب
ي البويضة من المناطق االأخرى المشمولة �ض

بكث�ي �ض
ي 5(.

البيا�ض

كان معظم أرباب العائالت يعملون وقت إجراء المسح. يعمل 47  	
. وكانت  ي

ي المائة بدوام جز�أ
ي المائة بدوام كامل بينما يعمل 37 �ض

�ض
نسبة ربات العائالت ممن ال تعملن أعىل بثالث مرات من نسبة أرباب 

ي المائة(. وكان 
ي المائة مقابل 12 �ض

العائالت الذين ال يعملون )30 �ض
ض أرباب العائالت من النساء )54  ي أك�ث انتشاراً ب�ي

العمل بدوام جز�أ
ي المائة(. 

ي المائة( مقارنة بنسبة أرباب العائالت من الرجال )34 �ض
�ض

ي  1
توزع العينة حسب الجنس والفئات العمريةالرسم البيا�ن

ي  2
وحالرسم البيا�ن ض متوسط عدد االأطفال لكل عائلة حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ض

من 0 إىل 9 سنوات من 10 إىل 17 سنة 18 - 29 سنة 30 - 39 سنة 40-49 سنة 50 سنة فما فوق

5%

12%

15%
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30%

26%

ذكر
أنىى�
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ي  3
توزع العائالت حسب حجم العائلةالرسم البيا�ن

ي  4
حالة نزوح العائالتالرسم البيا�ن

ي  5
ي نزحت فيها العائالتالرسم البيا�ن

عدد المرات ال�ت

3%

15%

33%

40%

9%

3 أفراد أو أقل
5-4 أفراد
7-6 أفراد
8-9 أفراد

10 أفراد أو أكرى�

23%

58%

19%

ح قط � لم ترى�
نازحة
عائدة

مرة مرتان ثالث مرات أربع مرات خمس مرات أو أكرى�
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ي حالة عمل أرباب العائالت حسب وضعهم 
وكان هناك اختالف كب�ي �ض

ض  ض بدوام كامل أعىل ب�ي وح، حيث كانت نسبة العامل�ي ض من حيث ال�ض
ي 

ض العائالت المقيمة وتلك ال�ت ي المائة( منها ب�ي
العائالت العائدة )57 �ض

ي 
( )الرسم البيا�ض ي المائة عىل التواىلي

ي المائة و37 �ض
ما زالت نازحة )41 �ض

.)6

كان معظم أرباب العائالت يعملون بأجر يومي بدون عقد رسمي  	
ي القطاع 

ي المائة ممن كانوا يعملون �ض
ي المائة(. تبع ذلك 12 �ض

)61 �ض
ي المائة 

ي القطاع الخاص الرسمي، و5 �ض
ي المائة يعملون �ض

العام، و6 �ض
ي المائة ال 

ي أعمال العائلة أو أعمالهم الخاصة، و16 �ض
منخرطون �ض

ي 7(.
يعملون )الرسم البيا�ض

ي المائة(.  	
ي مساكن مستأجرة )56 �ض

ض يعيشون �ض كان معظم المجيب�ي
ي 

ي مساكنهم الخاصة )32 �ض
تبع ذلك أولئك الذين كانوا يعيشون �ض

ي المائة(. وكانت 
المائة(، وأولئك الذين يستضيفهم آخرون )12 �ض

ي مساكن مستأجرة 
ي ترأسها النساء أك�ث احتماالً للعيش �ض

العائالت ال�ت
ي يرأسها 

ي المائة( من العائالت ال�ت
أو أن يستضيفها آخرون )82 �ض

ي 
ي المائة فقط من العائالت ال�ت

ي المائة(. كما أّن 17 �ض
الرجال )64 �ض

ي 
ي المائة من العائالت ال�ت

الً، مقارنة بـ 36 �ض ض ترأسها النساء تمتلك م�ض
ض  ي تستأجر مساكنها أعىل ب�ي

يرأسها الرجال. وكانت نسبة العائالت ال�ت
ي 8(.

العائالت النازحة )الرسم البيا�ض

ي  7
وح الرسم البيا�ن ض قطاع عمل رب العائلة حسب الجنس وحالة ال�ض

ي  6
وحالرسم البيا�ن ض حالة عمل رب العائلة حسب الجنس وحالة ال�ض

16%

61%

5%

6%

12%

القطاع العام
القطاع الخاص الرسمي
أعمال العائلة / اال�عمال الخاصة
العمل بأجر يومي بدون عقد رسمي
ال يعمل
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النتيجة الرئيسية # 1: 

ن المستفيدين: بلغ  انتشار ومستوى عاٍل من الفقر ب�ي
ة سورية  نفاق الشهري للعائالت 368,000 ل�ي متوسط اإلإ

)147 دوإلراً أمريكياً(

ة سورية )147  نفاق الشهري للعائالت )المتوسط( 368,058 ل�ي بلغ االإ
ة سورية للفرد. وهذا يعادل حواىلي 31  دوالراً أمريكيا4ً( أو 78,285 ل�ي

ي 
ي اليوم للفرد. و�ض

ي الشهر أو حواىلي دوالر أمرييكي واحد �ض
دوالراً أمريكياً �ض

ي المائة أقل 
نفاق الشهري للعائالت أك�ث من 40 �ض المتوسط ، كان متوسط االإ

نفاق الذي تحتاجه العائلة لتلبية احتياجاتها  من مبلغ الحد االأد�ض لسلة االإ

ة سورية لكل دوالر  يعتمد الحساب عىل سعر ال�ف الرسمي وقت إجراء المسح، أي 2,500 ل�ي  4
. أمرييكي

ة سورية  ي 2022 بمبلغ 635,840 ل�ي
ي كانون الثا�ض

ر �ض االأساسية، والذي ُقدِّ
ة سورية  )254 دوالراً أمريكياً( لعائلة مكونة من 5.2 فرد )أو 122,277 ل�ي

ي اليوم(.
ي الشهر أو 1.6 دوالراً أمريكياً �ض

للفرد - حواىلي 49 دوالراً أمريكياً �ض

نفاق متقارباً جداً ع�ب خصائص العائالت المختلفة. لم  كان مستوى االإ
ي 

ي يرأسها الرجال وتلك ال�ت
ض العائالت ال�ت ي االنفاق ب�ي

ة �ض تكن هناك فروق كب�ي
ض العائالت وفقاً لحالة نزوحها من جهة أخرى  ترأسها النساء من جهة وب�ي

ي 9(.
)الرسم البيا�ض

نفاق بشكل كب�ي  نفاق، يختلف مستوى االإ عند تقسيمها حسب فئات االإ
ة  ي المائة أن نفقاتهم كانت أقل من 320,000 ل�ي

ض العائالت: أفاد 22 �ض ب�ي

ي  8
وحالرسم البيا�ن ض نوع السكن حسب رب العائلة وحالة ال�ض

ي  9
نفاق الشهري حسب جنس رب العائلة وحالة نزوح العائلةالرسم البيا�ن متوسط االإ

يرأسها الرجال ترأسها النساء ح قط � مقيمة / لم ترى� ما تزال نازحة عائدة
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نفاق المطلوب لتلبية  سورية شهرياً، أو حواىلي نصف الحد االأد�ض لسلة االإ
ي المائة أن نفقاتهم الشهرية تراوحت 

االحتياجات االأساسية؛ وأفاد 27 �ض
ض  اوح ب�ي ي المائة أنها ت�ت

ة سورية؛ وأفاد 44 �ض ض 320,000 و369,999 ل�ي ب�ي
ي المائة بأن نفقاتهم 

ة سورية؛ وأفاد 7 �ض ة سورية و450,000 ل�ي 370,000 ل�ي
ة سورية. وكان هناك عدد أك�ب قليالً  الشهرية كانت أعىل من 450,000 ل�ي

ي المائة( من 
نفاق االأقل )27 �ض ي فئة االإ

ي ترأسها النساء �ض
من العائالت ال�ت

ي 10(.
ي المائة( )الرسم البيا�ض

ي يرأسها الرجال )22 �ض
العائالت ال�ت

ي شملتها الدراسة عن إنفاق شهري يزيد عن 
لم تُبّلغ أي من العائالت ال�ت

ة سورية،  نفاق البالغ 635,840 ل�ي متوسط مبلغ الحد االأد�ض لسلة االإ
ي المائة 

بغض النظر عن حجمها. وعند تقسيم نصيب الفرد، نجد أن 9 �ض
نفاق يزيد عن متوسط  فقط من العائالت كان فيها نصيب الفرد من االإ

ة سورية. عالوًة  نفاق وهو 122,277 ل�ي نصيب الفرد من الحد االأد�ض لسلة االإ
ي يزيد نصيب الفرد من إنفاقها عىل 

عىل ذلك، كانت جميع العائالت ال�ت
ة مكونة من ثالثة أفراد  نفاق عائالت صغ�ي متوسط مبلغ الحد االأد�ض لسلة االإ

فقط.

تُسلِّط هذه النتائج الضوء عىل ارتفاع مستوى 
 ن عامة السكان حيث أّن الفقر وانتشاره ب�ي

ي لديها 
نامج وصل إىل جميع العائالت ال�ت ال�ب

ي المواقع المستهدفة، بغض النظر 
أطفال �ن

عن وضعها االجتماعي.

تش�ي النسبة المنخفضة نسبياً للعائالت 
 ي يزيد نصيب الفرد من إنفاقها

المستفيدة وال�ت
عىل متوسط نصيب الفرد من الحد االأد�ن 

ي سورية هناك 
نفاق إىل أنه ضمن السياق الحاىلي �ن لسلة االإ

فائدة محدودة الستخدام معاي�ي االستحقاق النقدية 
ي 

لتحديد المستفيدين. وسيتطلب استبعاد العائالت ال�ت
نفاق  لديها نفقات أعىل من متوسط الحد االأد�ن لسلة االإ

القيام بعملية طويلة وصعبة لجمع البيانات والتحقق 
ي من شأنها أن تفوق الفائدة 

منها قبل التدخل، وال�ت
ي لوحظت.

ن ال�ت الناجمة عن تقليل أخطاء التضم�ي

النتيجة الرئيسية # 2: 

ي ترأسها النساء ضعفاً اقتصادياً أك�ب 
تواجه العائالت ال�ت

ي يرأسها الرجال
من العائالت ال�ت

بالغ عن متوسط دخلها الشهري وفقاً لثالث فئات  ُطِلب من العائالت االإ
ض  ض المجيب�ي دخل، باستثناء التحويالت النقدية الواردة من اليونيسف. ومن ب�ي

ي المائة أن دخلهم الشهري كان أقل من 200,000 
عىل السؤال5، أفاد 8 �ض

ة سورية  ض 200,000 ل�ي اوح ب�ي ي المائة أنه ي�ت
ة سورية، وأفاد 34 �ض ل�ي

ة  ي المائة أنه كان أك�ث من 300,000 ل�ي
ة سورية، وأفاد 59 �ض و299,999 ل�ي

ي 11(.
سورية )الرسم البيا�ض

ي يرأسها 
ي ترأسها النساء أك�ش من العائالت ال�ت

كان عدد العائالت ال�ت
ي 

ي الفئات ذات الدخل المنخفض )الرسم البيا�ض
الرجال بثالثة أضعاف �ض

ي ترأسها النساء لديها نفقات إيجار أعىل، 
12(. وبالنظر إىل أن العائالت ال�ت

. فإن هذه النتائج تش�ي إىل ضعف اقتصادي أك�ب

ي الدخل عىل المساعدة من االأقارب / المعارف والجمعيات 
كان االعتماد �ض

ي 
ي ترأسها النساء )10 �ض

ض العائالت ال�ت ية أعىل بخمس مرات ب�ي الخ�ي

ض رفضت 30 عائلة الرد. ي ح�ي
ض 398 عائلة تمت مقابلتها، 54 ال تعرف فئة الدخل الشهري �ض من ب�ي  5

ي  10
وحالرسم البيا�ن ض نفاق حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ض توزيع العائالت عىل فئات االإ

ة سورية أقل من 320,000 لرى� ة سورية 320,000- 369,999 لرى� 370,000 - 449,999 ل.س ة سورية فوق 450,000 لرى�
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ي المائة(. وبالمثل، كان 
ي يرأسها الرجال )2 �ض

المائة( مقارنة بالعائالت ال�ت
ي 

ض النساء )81 �ض االعتماد عىل االأجور اليومية كمصدر رئييسي للدخل أعىل ب�ي
ي 

ي المائة( )الرسم البيا�ض
ي يرأسها الرجال )69 �ض

ض العائالت ال�ت المائة( منه ب�ي
.)13

ي ال يعملن أعىل بثالث 
كانت نسبة أرباب العائالت من النساء اللوا�ت

ي 
مرات من نسبة أرباب العائالت من الرجال الذين ال يعملون )30 �ض

ض أرباب  ي أك�ث انتشاراً ب�ي
ي المائة(. كان العمل بدوام جز�أ

المائة مقابل 12 �ض
ي المائة( مقارنة بأرباب العائالت من الرجال )34 

العائالت من النساء )54 �ض
ي ترأسها النساء من خالل 

ي المائة(. كما اتضح ضعف دخل العائالت ال�ت
�ض

ي المائة من أرباب 
قطاع عمل أرباب العائالت. عىل سبيل المثال، كان 15 �ض

ي المائة فقط من 
ي القطاع العام مقابل 1 �ض

العائالت من الرجال يعملون �ض
أرباب العائالت من النساء.

تــــوصيـــة
نامج  مراجعة معاي�ي االستهداف الفئوية لل�ب
ي 

ز بشكل أك�ب عىل العائالت ال�ت ك�ي لضمان ال�ت
ترأسها النساء

ي  11
ة سورية(الرسم البيا�ن توزيع العائالت حسب فئات الدخل الشهري )ل�ي

ي  12
وحالرسم البيا�ن ض ة السورية( حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ض الدخل الشهري للعائالت )بالل�ي
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النتيجة الرئيسية # 3: 

ة ي العائالت الكب�ي
فقر اإلأطفال أك�ث انتشاراً �ن

ي 
ض حجم العائلة ومستوى إنفاق الفرد �ض كان هناك ارتباط مبا�ش ب�ي

، كان متوسط نفقاتها للفرد أصغر. حيث  العائلة: فكلما كانت العائلة أك�ب
ي لديها طفل واحد 

ي العائالت ال�ت
نفاق الشهري الفردي �ض بلغ متوسط االإ

ي 
ض العائالت ال�ت ة للفرد ب�ي ة سورية للفرد مقابل 46,000 ل�ي 108,000 ل�ي

ي 14(.
لديها خمسة أطفال أو أك�ث )الرسم البيا�ض

تش�ي هذه النتيجة إىل ضعف اقتصادي أك�ب   ة. كما يش�ي إىل أنه ن العائالت الكب�ي بكث�ي ب�ي
نامج عىل العائالت واالأطفال  لزيادة تأث�ي ال�ب

االأك�ث ضعفاً، يجب أن يتم تحديد مبلغ المساعدة 
ي العائلة.

النقدية من خالل عدد االأطفال �ن

تــــوصيـــة
يجب أن يعتمد مبلغ المساعدة النقدية 
ي 

المقدمة للعائالت عىل عدد االأطفال �ز
العائالت

النتيجة الرئيسية # 4: 

انيتها  ن ي المائة من م�ي
أنفقت العائالت أك�ث من 60 �ن

الشهرية عىل الغذاء والوقود للتدفئة والطهي وسداد 
الديون

ي 
6: تم إنفاق 45 �ض

نفاق الشهري للعائالت عىل النحو التاىلي جاء توزيع االإ
ي المائة عىل الوقود للتدفئة والطهي؛ 

المائة عىل الطعام؛ وتم إنفاق 10 �ض
ي المائة عىل 

ي المائة عىل سداد الديون؛ وتم إنفاق 7 �ض
وتم إنفاق 8 �ض

ي المائة عىل الصحة؛ 
يجار، و 5 �ض ي المائة عىل االإ

المالبس؛ وتم إنفاق 6 �ض
ي 

ي المائة عىل الماء والكهرباء؛ وتم إنفاق 4 �ض
ي المائة عىل النقل، و4 �ض

و5 �ض
ي 

ي المائة عىل التعليم )الرسم البيا�ض
نت / االتصاالت، و3 �ض ن�ت المائة عىل االإ

ي إنفاق العائالت وفقاً لجنس رب العائلة أو 
15(، ولم يكن هناك فرق كب�ي �ض

وح. ض حالة ال�ض

نفاق عىل سداد الديون  إن ارتفاع مستوى االإ
 والوقود ُيسّلط الضوء عىل الوضع الماىلي

المتدهور للعائالت، فضالً عن أهمية تنفيذ 
استجابة إنسانية مخّصصة لفصل الشتاء.

ي الشهر السابق للمسح. ونظراً 
بالغ عن إنفاقها عىل عنارص مختلفة �ض ُطلب من العائالت االإ  6

اض أن المساعدة  الأن العائالت قد تلقت تحويالتها قبل 4-12 أسبوعاً من المسح، يجب اف�ت
النقدية المقدمة للعائالت قد اسُتخدمْت بالفعل بحلول وقت المسح - وبالتاىلي اسُتبعدت 

ي هذا الصدد، يمكن تقدير أن المساعدة النقدية المقدمة تعادل 
من النفقات المبلغ عنها. و�ض

نفاق الشهري للعائالت. ي المائة من متوسط االإ
حواىلي 40 �ض

ي  13
أهم مصادر الدخل للعائالت حسب جنس رب العائلةالرسم البيا�ن

اال�جور اليومية الرواتب المساعدة من اال�قارب / 
ية  المساعدة من الجمعيات الخرى�

غرى� ذلك
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ض من  كانت حصة نفقات العائالت المستخدمة لسداد الديون أعىل بمرت�ي
ي المائة( من قبل تقرير االستعراض 

ي صيف 2021 )4 �ض
الحصة المحددة �ض

نسانية. باالإضافة إىل ذلك، أجابْت جميع العائالت  العام لالحتياجات االإ
انيتها الشهرية عىل سداد  ض ي شملها المسح أنها أنفقت جزءاً من م�ي

ال�ت
نفاق الشهري للعائالت عىل سداد  ي المتوسط ، كان متوسط االإ

الديون. و�ض
ة سورية أو حواىلي 12 دوالراً أمريكياً، ولم يكن هناك فرق  الديون 30,334 ل�ي
وح أو جنس رب العائلة، حيث بلغ متوسط ما  ض ض العائالت وفقاً لحالة ال�ض ب�ي

ي المائة لسداد ديونها.
تنفقه شهرياً حواىلي 8 �ض

تش�ي هذه النتائج إىل أن الديون هي آلية 
 ة االنتشار ومتنامية تستخدمها تكيف كث�ي

العائالت للتعامل مع الصعوبات االقتصادية.

انيتها الشهرية  ض ي شملها المسح أن جزءاً من م�ي
أجابْت جميع العائالت ال�ت

ض العائالت  قد أُنفق عىل الوقود للتدفئة والطهي. ولم يكن هناك فرق ب�ي
ي المتوسط 

وح أو جنس رب العائلة، حيث ينفق الجميع �ض ض حسب حالة ال�ض
ي صيف عام 

ي المائة من نفقاتهم الشهرية لدفع ثمن الوقود. و�ض
حواىلي 10 �ض

نسانية إىل أن متوسط  2021، أشار تقرير االستعراض العام لالحتياجات االإ
ي المائة، أو أقل بثالث مرات من 

إنفاق العائالت عىل الوقود للطهي كان 3 �ض
مسح رصد ما بعد التوزيع.

ي  14
نفاق الشهري للفرد حسب حجم العائلةالرسم البيا�ن متوسط االإ

ي  15
نفاق الشهري للعائلة حسب البنودالرسم البيا�ن متوسط االإ
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تؤكد هذه النتائج أن نفقات الوقود تُمّثل عبئاً 
 .مالياً إضافياً عىل العائالت خالل فصل الشتاء

كما تُؤّكد عىل أهمية تقديم دعم محدد 
للعائالت خالل فصل الشتاء لمساعدتها عىل تغطية 

احتياجاتهم االأساسية ونفقاتها.

النتيجة الرئيسية # 5: 

تفضل معظم العائالت تلقي المساعدة النقدية بدإلً 
من المساعدة العينية

ض عما إذا كانوا يفضلون تلقي المساعدة النقدية أو  تم سؤال المجيب�ي
ي المائة بأنهم يفضلون تلقي 

المساعدة العينية. وقد أجاب أك�ث من 77 �ض
ي المائة ممن يفضلون المساعدة العينية؛ 

المساعدة النقدية، مقارنة بـ 9 �ض
ي المائة أنه ال يهمهم ما إذا كانوا قد تلقوا مساعدة نقدية أم 

وأجاب 14 �ض
ي 16(.

عينية )الرسم البيا�ض

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بحسب خصائص العائالت 
المختلفة )جنس رب العائلة، وحالة نزوح العائلة(، أو دخل العائلة، أو 

نامج. نفاق، أو مناطق تنفيذ ال�ب مستوى االإ

كاء  ي عام 2021، وبالتشاور مع ال�ث
�ن  حّولت اليونيسف استجابتها ، ن الحكومي�ي

نسانية لفصل الشتاء من توف�ي المالبس  االإ
الشتوية لالأطفال إىل تقديم المساعدة النقدية غ�ي 

وطة. ومن منظور المستفيدين، تؤكد هذه النتيجة  الم�ث
أهمية وصحة التحول من المساعدة العينية إىل المساعدة 

النقدية.

النتيجة الرئيسية # 6: 

أكدت جميع العائالت أنها تلّقت المبلغ المتوقع من 
ي 

ي المتوسط 40 �ن
ي غطت �ن

المساعدة النقدية، وال�ت
نفاق الشهري للعائالت المائة من اإلإ

ة سورية. ض أنهم تلقوا 150,000 ل�ي وأكد جميع المجيب�ي

ذ بشكل فعال. نامج قد نُفِّ هذا يش�ي إىل أن ال�ب 
ي 

ي المتوسط حواىلي 40 �ض
ي تلقتها العائالت �ض

بلغ حجم المساعدة النقدية ال�ت
ة سورية(. المائة من نفقاتها الشهرية )368,000 ل�ي

وهذا ُيسّلط الضوء عىل أهمية المبلغ النقدي 
.نانية الشهرية للعائالت المستلم لتكملة الم�ي

النتيجة الرئيسية # 7: 

اء الطعام والوقود  أعطت معظم العائالت اإلأولوية ل�ث
ي تلقوها

للتدفئة باستخدام المساعدة النقدية ال�ت

ي 
ي أنفقوا فيها االأموال ال�ت

ُسئل المجيبون عن المجاالت الثالثة االأوىل ال�ت
ي المائة من العائالت أن الطعام كان من 

تلقوها، وقد أفاد أك�ث من 93 �ض
ي استخدموا المساعدة النقدية من أجلها، يليه 

ض العنارص الثالثة االأوىل ال�ت ب�ي
ي المائة 

ل )31 �ض ض ي المائة(، والنفقات الطبية وإيجار الم�ض
وقود التدفئة )50 �ض

ي المائة(، 
ي المائة(، والمالبس )19 �ض

لكل منهما(، وسداد الديون )25( �ض
ي المائة( 

ي المائة(، ومستلزمات النظافة / الحفاضات )10 �ض
والتعليم )13 �ض

ي 17(.
)الرسم البيا�ض

ي  16
وحالرسم البيا�ن ض تفضيل المساعدة المتلقاة حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ض

يرأسها الرجال ترأسها النساء ح قط � مقيمة / لم ترى� ما تزال نازحة عائدة

16%11%12%16%13%

79%
76%77%72%79%

5%
13%11%12%8%

العينية النقدية ال فرق
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تسلط هذه النتائج الضوء عىل أهمية تزويد 
 وطة العائالت بالمساعدة النقدية وغ�ي الم�ث

ي 
بدالً من القسائم أو المساعدة العينية. و�ن
ن أن الغذاء هو أولوية بالنسبة لمعظم العائالت،  ح�ي
تش�ي النتائج إىل أن العائالت تعطي االأولوية لمجاالت 

مختلفة، بناًء عىل احتياجاتها الخاصة والفردية.

النتيجة الرئيسية # 8: 

أفاد أك�ث من نصف العائالت أن المساعدة النقدية 
ساعدتهم »بشكل معتدل« عىل دعم احتياجات 

أطفالهم

عندما سئلوا عن مدى مساعدة التحويالت النقدية للعائالت عىل تغطية 
ض أنها  ي المائة فقط من المجيب�ي

احتياجات االأطفال االأساسية، أفاد 29 �ض
«. وأجاب أك�ث من نصف العائالت بأن المساعدة  ساعدتهم »بشكل كب�ي

ي 
ي المائة( أو »قليالً« )18 �ض

النقدية ساعدتهم فقط »بشكل معتدل« )52 �ض
ي المائة أن المساعدة النقدية لم تساعدهم 

ض أجاب واحد �ض ي ح�ي
المائة(. �ض

ي 18(.
»عىل االإطالق« )الرسم البيا�ض

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بحسب خصائص العائالت 
المختلفة )جنس رب العائلة، وحالة نزوح العائلة(، أو دخل العائلة، أو 

نامج. نفاق، أو مناطق تنفيذ ال�ب مستوى االإ

نفاق الشهري  عند مقارنته بمتوسط االإ
 ًا للعائالت، كان مبلغ المساعدة النقدية كب�ي

ي المائة(. ومع ذلك، عند مقارنته 
)أي 40 �ن

اكمية للعائالت عىل مدار فصل الشتاء7، كان  بالنفقات ال�ت
ضنا أن متوسط  مقدار المساعدة ضئيالً نسبياً. إذا اف�ت
نفاق الشهري للعائالت كان هو نفسه خالل االأشهر  االإ

ي أن 
االأربعة لموسم الشتاء 2022/2021، فإن هذا يع�ن

ي المائة فقط 
المساعدة النقدية المقدمة كانت حواىلي 10 �ن

اكمية للعائالت، وهذا ضئيل نسبياً الأن  من النفقات ال�ت
ي 

يكون له تأث�ي كب�ي عىل مساعدة االأطفال وعائالتهم �ن
ي يواجهونها خالل 

ضافية ال�ت التغلب عىل المصاعب االإ
أشهر الشتاء.

تــــوصيـــة
ة المساعدة النقدية من التحويل  زيادة وت�ي

لمرة واحدة إىل ثالث تحويالت عىل مدار فصل 
الشتاء

ي يحدث فيها 
ة ال�ت نسانية لفصل الشتاء، يُعرّف فصل الشتاء بأنه الف�ت بالنسبة لالستجابة االإ  7

ي إىل 
ين الثا�ض ي سورية، وعادة ما يستمر الطقس البارد أربعة أشهر، من ت�ث

الطقس البارد �ض
شباط.

ي  17
ي حددتها العائالت باستخدام المساعدة النقدية )إجابات متعددة(الرسم البيا�ن

النفقات الثالثة االأوىل ال�ت

الطعام وقود التدفئة النفقات الطبية ل � إيجار المرى� سداد الديون المالبس التعليم مواد النظافة / 
 حفاضات

غرى� ذلك

5%
10%13%

19%
25%

31%31%

50%

93%
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النتيجة الرئيسية # 9: 

كانت اإلأمهات هن المتلقي الرئييسي للمال

نامج، تم تشجيع االأمهات عىل استالم  أثناء التسجيل والتحض�ي لل�ب
ات أقوى  النقود. حيث تش�ي االأدلة التجريبية إىل أن موارد االأمهات لها تأث�ي

ضافة إىل ذلك، من  ي لالأطفال من موارد االآباء. باالإ عىل رأس المال الب�ث
، كان من العمىلي أك�ث لالأمهات جمع االأموال واستالمها الأن  منظور تشغيىلي

ي وقت توزيع النقود.
معظم االآباء كانوا يعملون �ض

ي المائة من العائالت أفادت أن االأمهات استلمن 
وجد المسح أن 83 �ض

ي المائة الأفراد العائلة 
ي المائة لالآباء و1 �ض

المساعدة النقدية مقابل 16 �ض
ي 19(. لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

االآخرين )الرسم البيا�ض
بحسب خصائص العائالت المختلفة )جنس رب العائلة، وحالة نزوح 

نامج. نفاق، أو مناطق تنفيذ ال�ب العائلة(، أو دخل العائلة، أو مستوى االإ

وهذا يؤكد فعالية التواصل مع المستفيدين 
 قبل التدخل لتشجيع االأمهات عىل تلقي

المساعدة النقدية.

ي  18
ي العائلةالرسم البيا�ن

ي تغطية االحتياجات االأساسية لالأطفال �ض
مدى مساعدة المبلغ الُمسَتَلم �ض

ي  19
ُمسَتلِّم المساعدة النقديةالرسم البيا�ن

29%

52%

18%

1%

ال عىل االطالق
ء �

بعض الىس�
باعتدال

بشكل كبرى�

2%

82%

16%

اال�ب
اال�م
فرد آخر من العائلة

2%

82%

16%

اال�ب
اال�م
فرد آخر من العائلة
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النتيجة الرئيسية # 10: 

لم يتلق أك�ث من نصف العائالت أي دعم من جهة 
ي سبقت 

ي اإلأشهر الثالثة ال�ت
أخرى غ�ي اليونيسف �ن

المسح

ي المائة فقط من العائالت أنها تلقت دعماً من جهات أخرى 
أفادت 43 �ض

ي المائة من العائالت 
ض أجاب 55 �ض ي ح�ي

ي االأشهر الثالثة السابقة للمسح. �ض
�ض

ي المائة لم يتذكروا ذلك.
بأنهم لم يتلقوا أية مساعدة أخرى، و2 �ض

يش�ي هذا إىل أن معظم المستفيدين الذين 
 ي ريف دمشق ما يزالون

تم الوصول إليهم �ن
ن بالمساعدات من  إىل حد كب�ي غ�ي مشمول�ي
جهات أخرى، عىل الرغم من الدرجة العالية من شدة 

ي هذه المواقع.
االحتياجات �ن

ي يرأسها الرجال 
ي ترأسها النساء أك�ش من العائالت ال�ت

أفادت العائالت ال�ت
ي 

ي المائة مقابل 40 �ض
ي االأشهر الثالثة الماضية )54 �ض

أنها تلقت المساعدة �ض
ض  ي ح�ي

المائة(، مما يش�ي إىل أنها قد تكون مستهدفة أك�ث بالمساعدات. و�ض
وح العائالت أو مستويات الدخل  ض لم تكن هناك فروق بحسب حالة ال�ض

نامج. وكان  نفاق، كانت هناك فروق طفيفة بحسب مناطق تنفيذ ال�ب أو االإ
ي 

عدد المستفيدين الذين يُبلِّغون عن تلقيهم مساعدة إضافية أك�ب نسبياً �ض
ي 20(.

البويضة مقارنة بالمواقع االأخرى )الرسم البيا�ض

ي تلقت دعماً آخر من جهة أخرى غ�ي اليونيسف، أفاد 
ض العائالت ال�ت من ب�ي

ي تلقت 
ي المائة أنها تلقت مساعدات غذائية، يليها تلك العائالت ال�ت

99 �ض
ي المائة(.

ي المائة( والخدمات الصحية )2 �ض
مساعدة نقدية )3 �ض

النتيجة الرئيسية # 11: 

نامج  مستوى عاٍل من رضا المستفيدين عن تسجيل ال�ب
وعملية توزيع النقد

نامج، أفاد 83  ي ال�ب
عندما سئلوا عن مدى رضاهم عن عملية التسجيل �ض

ي المائة 
ي المائة منهم بأنهم راضون تماماً عن هذه العملية، يليهم 17 �ض

�ض
.» ض ي المائة »غ�ي راض�ي

»راضون إىل حد ما«، وأقل من 1 �ض

ي المائة 
وعندما ُسِئلوا عن مدى تنظيم عملية توزيع االأموال، أجاب 92 �ض

ي المائة أنها كانت »منظمة إىل حد 
بأنها »منظمة بشكل جيد«، وأفاد 8 �ض

ما«. هذا وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب حالة نزوح العائالت 
نفاق. ومع ذلك، كانت  أو جنس رب العائلة أو مستوى دخل العائلة أو االإ

نامج مع ارتفاع مستوى الرضا  ض مناطق تنفيذ ال�ب هناك اختالفات طفيفة ب�ي
ي 21(.

ي خربة الورد وحوش صهيا )الرسم البيا�ض
ي عملية التوزيع �ض

المسجل �ض

عند سؤالهم عما إذا كانت العائالت قد واجهت أية تحديات عند استالم 
ض  ي المائة أنهم لم يواجهوا أية تحديات. من ب�ي

االأموال، أفاد أك�ث من 90 �ض
ي المائة أن »مكان توزيع 

أولئك الذين أبلغوا عن وجود تحديات، ذكر 7 �ض
ي المائة أنهم »اضطروا 

الحوالة لم يكن سهل الوصول« ، وأفاد أقل من 2 �ض
ي المائة أنهم »لم 

ض أفاد أقل من 1 �ض ي ح�ي
ة طويلة‹‹، �ض إىل االنتظار لف�ت

يكونوا يملكون جميع االوراق المطلوبة«.

النتيجة الرئيسية # 12: 

أم�ن ثلثا العائالت أقل من ساعة للوصول إىل نقطة 
توزيع النقد

ي المائة من المستفيدين أنهم يحتاجون إىل أقل من 30 دقيقة 
أفاد 2 �ض

ي المائة آخرون أنهم 
للوصول إىل منفذ مزود الخدمة المالية، وأفاد 64 �ض

ي المائة من 
ض 30-60 دقيقة للوصول إليه. وأفاد 31 �ض يحتاجون ما ب�ي

ي  20
الرسم البيا�ن

ي سبقت المسح 
ة ال�ت تلقي المساعدة من جهة أخرى غ�ي اليونيسف خالل االأشهر الثالثة االأخ�ي

نامج حسب منطقة تنفيذ ال�ب
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ض للوصول إىل مقدم  ض ساعة إىل ساعت�ي المستفيدين أنهم بحاجة ما ب�ي
. ض ي المائة أنهم بحاجة إىل أك�ث من ساعت�ي

الخدمات المالية، وأفاد 2 �ض

نامج، حيث تطلبت  كانت هناك اختالفات مهمة حسب مناطق تنفيذ ال�ب
نسبة أعىل من المستفيدين أك�ث من ساعة واحدة للوصول إىل مزود الخدمة 

ي 22(.
ي البويضة مقارنة بالمواقع االأخرى )الرسم البيا�ض

المالية �ض

تُسلِّط هذه النتائج الضوء عىل التغطية 
 ي

الجغرافية المحدودة لمزود الخدمة المالية �ن
بعض أجزاء المحافظة والحاجة إىل تنويع 

ي تستخدمها اليونيسف 
شبكة مقدمي الخدمات المالية ال�ت

لتوزيع المساعدات النقدية.

النتيجة الرئيسية # 13: 

كانت تكاليف النقل إلستالم اإلأموال من مزود الخدمة 
المالية ضئيلة نسبياً بالنسبة لمعظم العائالت

ة سورية )1.2 دوالر  ي المائة من العائالت أقل من 3,000 ل�ي
أنفقت 44 �ض

( لتحصيل المساعدة النقدية من مقدم الخدمات المالية وأنفقت  أمرييكي
ة سورية )1.2 دوالر  ة سورية و6,000 ل�ي ض 3,001 ل�ي ي المائة أخرى ما ب�ي

44 �ض
(. ومع ذلك، كانت تكاليف تحصيل المساعدة  أمرييكي - 2.4 دوالر أمرييكي

ي المائة من المستفيدين، الذين 
النقدية مرتفعة نسبياً بالنسبة لـ 12 �ض

ة سورية )2.4 دوالر أمرييكي  ة سورية و10,000 ل�ي ض 6,000 ل�ي أنفقوا ما ب�ي
ي 

ض أفاد أقل من 1 �ض ي ح�ي
- 4 دوالرات أمريكية( لتحصيل االأموال النقدية. �ض

ة سورية )4 دوالرات  المائة من المستفيدين أنهم أنفقوا أك�ث من 10,000 ل�ي
أمريكية(.

ي  21
مالحظات المستفيدين عن عملية توزيع االأموال حسب الموقعالرسم البيا�ن

ي  22
الوقت الذي تحتاجه العائلة للوصول إىل مزود الخدمة المالية حسب الموقعالرسم البيا�ن

البويضة

خربة الورد

حوش صهيا

كفربطنا

0% 25% 50% 75% 100%

4%

1%

20%

50%

23%

71%

73%

50%

73%

29%

3%

3%

أقل من 30 دقيقة 60-30 دقيقة 120-60 دقيقة أكرى� من 120 دقيقة
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البويضة خربة الورد حوش صهيا كفربطنا

كان التوزيع منظماً جيداً كان التوزيع منظماً إىل حد ما



النتــــائـــج  الــرئيـســـــــية
مســح رصـــد مـا بعــد التــوزيـــــع

برنامج التحويالت النقدية لدعم االحتياجات األساسية
االستجابة لموسم شتاء 2022/2021 في محافظة ريف دمشق

17

نامج، حيث أنفق  كانت هناك اختالفات مهمة حسب مناطق تنفيذ ال�ب
ي البويضة وخربة الورد أمواالً أك�ث لتحصيل النقود مقارنة 

المستفيدون �ض
ي 23(.

ي حوش صهيا وكفربطنا )الرسم البيا�ض
ي منطق�ت

بالعائالت �ض

تعكس هذه النتيجة الحاجة إىل تنويع شبكة 
 ي تستخدمها

مزود الخدمة المالية ال�ت
اليونيسف لتوزيع المساعدات النقدية. حيث 

لن يؤدي ذلك إىل تقليل الوقت الذي يقضيه المستفيدون 
ي تحصيل االأموال فحسب، بل سيؤدي أيضاً إىل تقليل 

�ن
ي ينفقونها عىل تحصيلها.

مقدار االأموال ال�ت

تــــوصيـــة
زيادة عدد مزودي الخدمة المالية 

ي التوزيع النقدي لضمان أن 
ز �ز المستخدم�ي

المستفيدين يقضون وقتاً أقرص وينفقون 
أمواالً أقل لتحصيل مساعداتهم النقدية

النتيجة الرئيسية # 14: 

يك  تم إخطار العائالت بجدول الدفع من قبل ال�ث
المنفذ وليس مقدم الخدمة المالية

ض أن المعلومات  ي ح�ي
ُسئلت العائالت َمن الذي أخطرهم بتوقيت الدفع. �ض

حول توقيت الدفع يجب أن يقدمها مقدم الخدمات المالية، أفادت معظم 
يك المنفذ هو الذي أبلغهم بتوقيت الدفع. ي المائة( أن ال�ث

العائالت )95 �ض

ي تم 
تعكس هذه النتيجة المالحظات ال�ت

 نامج، عندما أبلغ إجراؤها أثناء تنفيذ ال�ب
المستفيدون عن عدم إبالغهم من قبل مزود 

الخدمة المالية حول توقيت التوزيع. ونتيجة لذلك، 
يك المنفذ االتصال بجميع  طلبت اليونيسف من ال�ث
بالغهم  ة الإ المستفيدين ع�ب الهاتف / الرسائل القص�ي

بتاريخ ومكان الدفع النقدي. وقد أضاف هذا عبئاً 
نامج. وري وتعقيدات أثناء تنفيذ ال�ب تشغيلياً غ�ي �ن

تــــوصيـــة
يجب عىل مقدمي الخدمات المالية التأكد من 
إبالغ جميع المستفيدين بتاريخ ومكان الدفع

النتيجة الرئيسية # 15: 

ي تقديم 
كانت معظم العائالت عىل دراية بحقها �ن

بالغ عن الشكوى شكوى وكيفية اإلإ

ي 
ض بأنهم عىل دراية بحقهم �ض ي المائة من المجيب�ي

بشكل عام، أفاد 85 �ض
ي المائة أنهم يعرفون كيفية 

ض هؤالء، ذكر 94 �ض تقديم شكوى. ومن ب�ي
ي يرأسها الرجال 

ض العائالت ال�ت تقديم شكوى. ولم تكن هناك فروق ب�ي

ي  23
ي تنفقها العائلة لتحصيل المساعدة النقدية من مزود الخدمة المالية حسب الموقعالرسم البيا�ن

االأموال ال�ت

البويضة

خربة الورد

حوش صهيا

كفربطنا
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والنساء. ومع ذلك، كانت هناك اختالفات مهمة وفقاً لحالة نزوح العائالت، 
ي تقديم 

حيث كانت نسبة أعىل من العائالت العائدة غ�ي مدركة لحقها �ض
ي 24(.

شكوى )الرسم البيا�ض

نامج. فقد  وبالمثل، كانت هناك اختالفات مهمة حسب مناطق تنفيذ ال�ب
ي تقديم 

ض لحقهم �ض كانت هناك نسبة أعىل من المستفيدين غ�ي مدرك�ي
ي المائة( مقارنة بحوش 

ي المائة( وكفربطنا )24 �ض
ي البويضة )21 �ض

شكوى �ض
ي المائة(. وهذا يعكس حقيقة وجود 

ي المائة( وخربة الورد )3 �ض
صهيا )10 �ض

ي المائة( 
ي البويضة وكفربطنا )أك�ث من 60 �ض

نسبة أعىل بكث�ي من العائدين �ض
ي المائة(.

ي حوش صهيا وخربة الورد )أقل من 25 �ض
منها �ض

ي 
عند سؤالهم عن مصدر المعلومات الذي جعلهم عىل دراية بحقهم �ض
يك المنفذ هو  ي المائة من العائالت أن ال�ث

تقديم شكوى، أفاد 74 �ض
نامج  ة ال�ب ي المائة أن المصدر هو ن�ث

مصدر معلوماتهم، بينما ذكر 21 �ض

ي المائة بأنهم قد أبلغوا بحقهم 
ها أثناء التسجيل. وأفاد 4 �ض ي تم توف�ي

ال�ت
ي 25(.

ي تقديم شكوى من قبل اليونيسف )الرسم البيا�ض
�ض

ح هذه النتيجة فعالية قنوات التواصل  تُوضِّ
 ي تم استخدامها لزيادة وعي

المتعددة ال�ت
ي 

ي تقديم شكوى، وال�ت
المستفيدين بحقهم �ن

تشمل التواصل المنتظم مع المستفيدين من قبل 
نامج، وخط خدمة  ة حول ال�ب يك المنفذ، ووجود ن�ث ال�ث
ي الوقت نفسه، تُسلِّط 

ي اليونيسف. �ن
الشكاوى واالنصاف �ن

النتائج الضوء عىل الحاجة إىل زيادة تعزيز التواصل مع 
ي 

المستفيدين للتأكد من أن جميعهم عىل دراية بحقهم �ن
تقديم شكوى وكيفية تقديم شكوى.

ي  24
وحالرسم البيا�ن ض بالغ عن شكوى حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ض الوعي بالقدرة عىل االإ

ي  25
ي تقديم شكوىالرسم البيا�ن

مصدر المعلومات لمن هم عىل علم بحقهم �ض

يرأسها الرجال

ترأسها النساء

ح قط � مقيمة / لم ترى�

ما تزال نازحة
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ض إنهم تقدموا بشكوى. ومن بينهم،  ي المائة فقط من المجيب�ي
قال 1 �ض

أفادوا جميعاً بتلقيهم رداً عىل شكواهم.

ح هذه النتيجة فعالية برنامج الشكاوى  تُوضِّ
 نصاف حيث أّن جميع المستفيدين وآلية االإ

الذين تقدموا بشكوى تلقوا رداً عىل شكاواهم. 
كما تش�ي النسبة المنخفضة من المستفيدين الذين أفادوا 

ذ  نامج قد نُفِّ بأنهم قّدموا شكوى إىل أن مجمل ال�ب
بفعالية.

تــــوصيـــة
تعزيز التواصل مع المستفيدين لزيادة الوعي 

ي تقديم شكوى وكيفية تقديم لها
بحقهم �ز

النتيجة الرئيسية # 16: 

نامج بشكل عام  كان مستوى رضا المستفيدين عن ال�ب
مرتفعاً

ي المائة من 
نامج بشكل عام، ذكرت 74.9 �ض عندما ُسِئلوا عن رضاهم عن ال�ب

ي المائة أنهم راضون 
نامج، وأفاد 24.8 �ض العائالت أنها كانت راضية عن ال�ب

. ض ي المائة فقط من العائالت أنهم غ�ي راض�ي
»إىل حد ما«، وأفاد 0.3 �ض

وكانت هناك اختالفات طفيفة بحسب خصائص العائالت المختلفة. حيث 
ي 

ي ترأسها النساء بمستوى رضا أعىل من العائالت ال�ت
أفادت العائالت ال�ت

ض  ض العائدين أعىل منه ب�ي يرأسها الرجال. وبالمثل، كان مستوى الرضا ب�ي
ي 26(. ولم تكن هناك 

ح قط )الرسم البيا�ض ض ي لم ت�ض
العائالت النازحة أو ال�ت

نامج. فروق ذات داللة إحصائية حسب مناطق تنفيذ ال�ب

ي  26
وحالرسم البيا�ن ض نامج بشكل عام حسب جنس رب العائلة وحالة ال�ض ر�ض المستفيدين عن ال�ب
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