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يتكــون برنامــج التحويــات النقديــة لدعــم االحتياجات 
األساســية مــن حتويــل نقــدي غيــر مشــروط وملــرة واحــدة 
احلضريــة  املناطــق  يف  أطفــال  لديهــا  التــي  للعائــات 
وشــبه احلضريــة التــي تتســم بوجــود حجــم مرتفــع مــن 

النزوح/العــودة. 

ويف هــذا الصــدد، فــإن الهــدف الرئيســي مــن هــذا البرنامــج 
لالحتياجــات  لالســتجابة  العائــالت  دعــم  هــو  اإلنســاني 
مــع  التكيــف  علــى  ومســاعدتها  ألطفالهــا  األساســية 
ــة املســتمرة يف ســورية.   ــات االجتماعيــة واالقتصادي الصعوب

وتعــادل  الســورية  بالليــرة  النقديــة  احلوالــة  تُدفــع  حيــث 
لــكل عائلــة. ويف عــام 2021،  أمريكيــاً  حوالــي 60 دوالراً 
ــر  ــة (أكث ــف عائل ــى 86 أل ــى الوصــول إل ــج إل ــدف البرنام يه
مــن 220 ألــف طفــل) يف ســبع محافظــات يف جميــع أنحــاء 

القطــر.

التدخــات  مواقــع  حتديــد  كيفيــة 
املســتفيدين؟ واختيــار 

يستخدم البرنامج مزيجاً من أساليب االستهداف:

احلضريــة  	 املناطــق  اجلغــرايف:  االســتهداف 
وشــبه احلضريــة التــي فيهــا (1) تركــز عــاٍل مــن 
 (2) و/أو  العائديــن  والســكان  داخليــاً  النازحــني 
الســكني  املخــزون  دمــار  مــن  عاليــة  مســتويات 
 والتركــز العالــي للســكان النازحــني / العائديــن.
ــى  ــار املواقــع املســتهدفة اســتناداً إل ــم اختي كمــا يت
تقريــر  يف  الــوارد  االحتياجــات  شــدة  مســتوى 
اإلنســانية  لالحتياجــات  العــام  االســتعراض 
إلــى  باإلضافــة  املتحــدة،  األمم  عــن  الصــادر 
جتريهــا  التــي  املســتمرة  االحتياجــات  تقييمــات 

األرض. علــى  امليدانيــة  اليونيســف  مكاتــب 

االســتهداف احملــدد: العائــالت ذات األطفــال بعمــر  	
17-0 ســنة.

املوقــع  	 حتديــد  مبجــرد  الشــامل:  االســتهداف 
ــا  ــي لديه ــالت الت ــع العائ ــرايف، تســتفيد جمي اجلغ

البرنامــج.  مــن  اجلغــرايف  املوقــع  أطفــال يف 

وصــل   ،2021 وشــباط  الثانــي  كانــون  شــهري  يف 
ــًا يف  ــم 15,569 طف ــة تض ــى 6,761 عائل ــج إل البرنام
مدينــة ببيــا يف ناحيــة ببيــا يف ريــف محافظــة 
دمشــق. حيــث تلقــت العائــالت مبلــغ 80,000 ليــرة ســورية، 
أي مــا يعــادل 64 دوالراً أمريكيــاً يف ذلــك الوقــت (ســعر 
الصــرف 1,250 ليــرة ســورية لــكل دوالر أمريكــي). وتُعــد 
ببيــال مــن أفقــر املناطــق يف ريــف دمشــق، حيــث تضــررت 
العــام  االســتعراض  لتقريــر  ووفقــاً  احلــرب.  مــن  بشــدة 
شــدة  مقيــاس  يبلــغ   ،2021 لعــام  اإلنســانية  لالحتياجــات 
االحتياجــات يف ببيــال 4.4 علــى مقيــاس مــن 6 (ميثــل 1 
أدنــى مســتوى وميثــل 6 أعلــى مســتوى لشــدة االحتياجــات).

بعــد  مــا  رصــد  مســح  ُأجــري  الســياق،  هــذا  ضمــن 
التوزيــع يف شــهري آذار ونيســان 2021. وكانــت أهــداف 

املســح هــي:

تقييم فعالية وكفاءة البرنامج. . 1
جمــع ردود الفعــل مــن املســتفيدين حــول تصورهــم . 2

ورضاهــم عــن البرنامــج. 

التدخــل  مــن  اســتفادت  عائلــة   385 علــى  املســح  أُجــري 
(حجــم العينــة ٪6). وقــد مت اختيــار العائــالت يف العينــة 
وفقــاً ملنهجيــة العينــات العشــوائية الطبقيــة1. كمــا ُجمعــت 

كوبــو2.  برنامــج  باســتخدام  البيانــات 

مت اســتخدام العــدد اإلجمالــي للعائــالت التــي مت الوصــول إليهــا يف ببيــال كإطــار ألخــذ   1
ــة القياســية لتقــدمي فاصــل ثقــة  ــاع الصيغــة اإلحصائي ــة باتب ــد العين ــات. ومت حتدي العين
5 نقــاط مئويــة ومعــدل عــدم اســتجابة متوقــع بنســبة 6 يف املائــة. كمــا مت تنفيــذ تصميــم 
العينــة العشــوائية الطبقيــة وفــق التوزيــع النســبي بــني الفئــات أو الطبقــات التاليــة: 
النازحــون؛ العائــدون؛ والذيــن لــم ينزحــوا قــط. بلــغ حجــم العينــة 398 عائلــة، متــت مقابلــة 
ــدل عــدم االســتجابة 3.3%(. ــغ مع ــة االســتجابة للمســح، أو بل ــا (رفضــت 13 عائل 385 منه

مجموعة أدوات كوبو هي أداة مجانية مفتوحة املصدر جلمع البيانات بشكل متنقل.  2
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مــن   63% العائديــن:  مــن  العائــات  غالبيــة  كانــت 
العائــالت كانــت عائــدة، و٪20 كانــت نازحــة، و٪17 لــم تنــزح 

قــط (الرســم البيانــي 1(.

كان هنــاك 15,569 طفــًا دون ســن 18 عامــًا مــن بــن 
6,761 عائلــة مت الوصــول إليهــا، أو كان متوســط عدد 

األطفــال 2.3 لــكل عائلــة: 49 يف املائــة مــن الفتيــات و51 
العائــالت لديهــا  املائــة مــن  2 يف  الفتيــان.  املائــة مــن  يف 

أطفــال يعانــون مــن إعاقــة.

فضــاًل عــن ذلــك، فــإن 29 يف املائــة مــن العائــالت لديهــا 
طفــل واحــد، و33 يف املائــة لديهــا طفــالن، و23 يف املائــة 

لديهــا ثالثــة أطفــال، و11 يف املائــة لديهــا أربعــة أطفــال، و4 
يف املائــة لديهــا خمســة أطفــال أو أكثــر (الرســم البيانــي 
رقــم 2). هــذا وال توجــد فــروق ملحوظــة يف متوســط عــدد 
األطفــال يف العائــالت حســب حالــة النــزوح. ومــع ذلــك، كان 
التــي ترأســها  متوســط عــدد األطفــال أقــل يف العائــالت 
النســاء (2.1 يف املتوســط) مقارنــة بالعائــالت التــي يعيلهــا 

الرجــال (2.35 يف املتوســط).

اجلديــر بالذكــر أن 22 يف املائــة مــن العائــات ترأســها 
النســاء، مقابــل 78 يف املائــة يرأســها الرجــال (الرســم 

البيانــي رقــم 3(.

يعكس امللف الدميوغرايف لـ 385 عائلة شـملها املسـح 
عـن كثـب مالمـح عـدد السـكان اإلجمالـي الـذي وصل 

إليـه البرنامـج يف ببيال:

أفـاد 85 باملائـة مـن العائـالت أنهم نزحوا يف  	
وقـت مـا. ومـن بـني هـؤالء، كان 22 يف املائـة 
املائـة  يف  و63  املسـح  إجـراء  وقـت  نازحـني 

عائديـن. 

22 يف املائـة مـن العائـالت ترأسـها النسـاء  	
و78 يف املائـة يرأسـها الرجـال. 

متوسـط عـدد أفـراد العائلـة 4.6، مـع وجـود  	
العائـالت  العائلـة يف  أفـراد  أكبـر مـن   عـدد 

الرسم البياني رقم 1: حالة نزوح العائات

لم ينزحوا قط
17%

نازحون
20%

عائدون
63%

4Ws املصدر: سجل برامج اليونيسف / تقارير

الرسم البياني رقم 2: النوع االجتماعي لرب العائلة

العائالت التي 
 يرأسها الرجال

78%

العائالت التي 
ترأسها النساء
22%

4Ws املصدر: سجل برامج اليونيسف / تقارير

الرسم البياني رقم 3: توزيع العائات وفقًا لعدد األطفال لديها

4Ws املصدر: سجل برامج اليونيسف / تقارير

طفل واحد طفالن ثالثة أطفال أربعة أطفال خمسة أطفال وما فوق
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33%

29%
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مقارنـة  	 فـرد)   4.8) الرجـال  يرأسـها  التـي 
 .(3.9) النسـاء  ترأسـها  التـي  بالعائـالت 

متوسـط عـدد األطفال لـكل عائلة 2.34، مع  	
وجـود عـدد أكبـر مـن األطفـال يف العائـالت 
مقارنـة   (2.39) الرجـال  يرأسـها  التـي 

.)2.16) النسـاء  ترأسـها  التـي  بالعائـالت 

84 يف املائـة مـن االسـر لديهـا عائلـة واحدة؛  	
املائـة  يف  و2  عائلتـان؛  لديهـا  املائـة  يف   14
لديهـا ثـالث أو أربـع عائـالت ضمـن األسـرة.

على مستوى األسرة، كان هناك يف املتوسط  	
5.82 فرداً و2.85 طفاًل.

النتيجة الرئيسية رقم 1: 
نزح أكثر من نصف العائالت أكثر من مرة

مــن بــني العائــالت التــي عانــت مــن النــزوح، نــزح حوالــي 43% 
ــالث  ــزح ٪12 ث ــني؛ ون ــزح %25 مرت ــرة واحــدة؛ يف حــني ن م
مــرات، ونــزح ٪20 أربــع مــرات أو أكثــر (الرســم البيانــي 4(.

مــن بــني العائــالت النازحــة (النازحــني والعائديــن)، تبــني 

أن مــدة النــزوح هــي خمــس ســنوات أو أكثــر لـــ ٪73 مــن 
العائــالت، يليهــا أولئــك الذيــن نزحــوا ملــدة 3 إلــى 5 ســنوات 

)٪13)، وملــدة تصــل إلــى ثــالث ســنوات (14 يف املائــة).

النتيجة الئيسية رقم 2: 
العائــالت  بــن  مــرات  بســتة  أعلــى  البطالــة 

النســاء  ترأســها  التــي 

بشــكل عــام، كان 80 يف املائــة مــن أربــاب العائــالت يعملــون 
يف وقــت املســح. حوالــي 16 يف املائــة كانــوا عاطلــني عــن 
العمــل، مبــا يف ذلــك 10 يف املائــة لــم يعملــوا قــط، و6 يف 
إال أنهــم كانــوا عاطلــني عــن العمــل  املائــة عملــوا ســابقاً 
وقــت إجــراء املســح. وقــد شــّكل أربــاب العائــالت الذيــن »لــم 
يتمكنــوا مــن العمــل« 3 يف املائــة مــن املجيبــني، بينمــا كان 1 
يف املائــة إمــا متقاعديــن أو طالبــاً (الرســم البيانــي رقــم 5). 

فضــاًل عــن ذلــك، لــدى معظــم العائــالت (76 يف املائــة) فــرد 
واحــد يكســب املــال، يليــه 9 يف املائــة مــن العائــالت التــي 
لديهــا فــردان يكســبان املــال، و1 يف املائــة لديهــا ثالثــة أفــراد 
يكســبون املــال. يف حــني ليــس لــدى 14 يف املائــة مــن العائالت 
التــي شــملها املســح فــرد يكســب املــال. كمــا أن أكثــر مــن 
نصــف العائــالت التــي ترأســها النســاء ليــس لديهــا أفــراد 
يكســبون املــال (52 يف املائــة) مقارنــة بـــ 4 يف املائــة فقــط يف 
العائــالت التــي يرأســها الرجــال. ومــع ذلــك، لــم يُظِهــر عــدد 

الرسم البياني رقم 4: عدد املرات التي نزحت فيها العائات

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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6%

ً عاطل عن العمل ، لم يعمل أبدا
10%

يعمل اآلن
80%

الرسم البياني رقم 5: حالة العمل لرب العائلة

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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األفــراد الذيــن يكســبون املــال وفقــاً حلالــة النــزوح أيــة فــروق 
جوهريــة.

ويف حــني أن مالمــح العمــل اخلاصــة باملســتفيدين كانــت 
متجانســة وفقــاً حلالــة النــزوح، كانــت هنــاك فــروق كبيــرة 
وفقــاً للنــوع االجتمــاع لــرب العائلــة (الرســم البيانــي رقــم 6). 

حيــث كانــت نســبة 47 يف املائــة مــن ربــات العائــالت عاطالت 
عــن العمــل وقــت إجــراء املســح مقارنــة بـــ 8 يف املائة فقط من 
الرجــال الذيــن يرأســون العائــالت. كمــا كانــت نســبة أربــاب 
ــى  ــل أعل ــم ال يســتطيعون العم ــادوا بأنه ــن أف ــالت الذي العائ
بكثيــر يف العائــالت التــي ترأســها النســاء (12 يف املائــة) منهــا 

يف العائــالت التــي يرأســها الرجــال (0.3 يف املائــة).

النتيجة الرئيسية رقم 3: 
اليومــي  العمــل  علــى  االعتمــاد  نســبة  تعــد 
املأجور مرتفعة بن أرباب العائالت العاملن 

أفــاد 38 يف املائــة مــن أربــاب العائــالت الذيــن كانــوا يعملــون 
وقــت إجــراء املســح أنهــم كانــوا يقومــون بأعمــال يوميــة بأجــر 
كانــوا  بأنهــم  املائــة  24 يف  أفــاد  دون عقــد رســمي. كمــا 
يعملــون يف أعمــال عائليــة / خاصــة، يليهــم 21 يف املائــة 
كانــوا يعملــون يف القطــاع العــام، و16 يف املائــة كانــوا يعملــون 

ــي 7(. يف القطــاع اخلــاص الرســمي (الرســم البيان

النتيجة الرئيسية رقم 4: 
النســاء  ترأســها  التــي  العائــالت  عــدد  بلــغ 
أخــرى  عائــالت  اســتضافة  تعيــش يف  والتــي 
ضعــف عــدد العائــالت التــي يرأســها الرجــال

تعيــش نســبة 41 يف املائــة مــن العائــالت يف مســاكن مملوكــة 
ــة تعيــش يف مســاكن مســتأجرة، و24  لهــا، يليهــا 35 يف املائ
يف املائــة يف اســتضافة آخريــن. وكانــت نســبة العائــالت التــي 
ترأســها النســاء وتعيــش يف اســتضافة اآلخريــن 41 يف املائــة، 

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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 الرسم البياني رقم 6: حالة العمل لرب العائلة 
حسب حالة النزوح والنوع االجتماعي

الرسم البياني رقم 7: قطاع العمل ألرباب العائات

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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 الرسم البياني رقم 8: تصنيف اإلقامة 
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مقارنــة بنســبة 19 يف املائــة بــني العائــالت التــي يرأســها 
الرجــال، ممــا يبــرز الضعــف االقتصــادي والتبعيــة األكبــر 

بــني العائــالت التــي ترأســها النســاء (الرســم البيانــي 8(.

أو  املائــة)  النــزوح (50 يف  لهــم  لــم يســبق  الذيــن  غالبيــة 
العائديــن (47 يف املائــة) يعيشــون يف مســاكنهم اخلاصــة، يف 
حــني أن غالبيــة أولئــك الذيــن مــا زالــوا نازحــني يعيشــون يف 

مســاكن مســتأجرة (57 يف املائــة).

النتيجة الرئيسية رقم 5: 
تختلــف مصــادر الدخــل اختالفــًا كبيــرًا بــن 
بــن  االعتمــاد  نســبة  ارتفــاع  مــع  العائــالت، 

النســاء ترأســها  التــي  العائــالت 

ــددة  ــع مصــادر الدخــل املتع ــالت ســرد جمي ــن العائ ــب م ُطل
لديهــا؛ حيــث جــاءت علــى النحــو التالــي: الرواتــب واألجــور 
)63 يف املائــة)؛ االقتــراض (39 يف املائــة)؛ املســاعدات / 
اجلمعيــات اخليريــة (٪36)؛ األعمــال التجاريــة اخلاصة (25 
يف املائــة)؛ املدخــرات (4 يف املائــة)؛ التحويــالت والرواتــب 
التقاعديــة (3 يف املائــة، لــكل منهمــا) (الرســم البيانــي رقــم 

.)9

كانــت  للدخــل،  مصــدر  أهــم  ترتيــب  منهــم  ُطلــب  عندمــا 
الرواتــب واألجــور أهــم مصــدر مت اإلبــالغ عنــه (62 باملائــة)، 
ــة)،  ــة اخلاصــة (21 باملائ ــه الدخــل مــن األعمــال التجاري يلي

والدخــل مــن املســاعدات / اجلمعيــات اخليريــة (7 باملائــة).

ــي ترأســها  ــني العائــالت الت ــرة ب ــاك فروقــات كبي ــت هن وكان
النســاء وتلــك التــي يرأســها الرجــال مــن حيــث أهــم مصــدر 
للدخــل. حيــث يعتمــد أكثــر مــن 40 يف املائــة مــن العائــالت 
التــي ترأســها النســاء علــى األعمــال اخليريــة أو التحويــالت 
أو االقتــراض، مقارنــة بنســبة 4 يف املائــة فقــط بــني العائالت 
هــذا   .(10 رقــم  البيانــي  (الرســم  الرجــال  يرأســها  التــي 

وأظهــر مصــدر الدخــل األعلــى مرتبــة حســب حالــة النــزوح 
صــورة أكثــر جتانســاً (الرســم البيانــي رقــم 11(.
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 الرسم البياني رقم 9: مصادر الدخل التي 
أبلغت عنها العائات - مصادر متعددة

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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رب العائلة رجل رب العائلة امرأة

 الرسم البياني رقم 10: أعلى مصدر للدخل 
حسب النوع االجتماع لرب العائلة

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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مقيمون / لم ينزحوا  قط عائدون نازحون

الرسم البياني رقم 11: أعلى مصدر للدخل حسب حالة النزوح

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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النتيجة الرئيسية رقم 6: 
بلــغ متوســط الدخــل الشــهري الــذي أبلغــت 
عنــه العائــالت 81,353 ليــرة ســورية، وهــو مــا 
يعــادل تقريبــًا مبلــغ التحويــل النقــدي الــذي 

مت اســتالمه مــن اليونيســف

ــا الشــهري كان أقــل مــن  أفــاد3 ٪10 مــن العائــالت أن دخله
50,000 ليــرة ســورية؛ وأفــاد ٪59 مــن العائــالت أنــه يتــراوح 
بــني 50,000 ليــرة ســورية و100,000ليــرة ســورية؛ يف حــني 
ــرة ســورية  ــني 100,000 لي ــراوح ب ــه يت ــة أن ــاد 29 يف املائ أف
ــى مــن  ــه أعل ــة أن و200,000 ليــرة ســورية؛ وأفــاد 2 يف املائ

200,000 ليــرة ســورية (الرســم البيانــي رقــم 12(.

عنــد تقســيمه حســب حالــة النــزوح، كان الدخــل املبلــغ عنــه 
يف فئــة الدخــل األدنــى (أقــل مــن 50,000 ليــرة ســورية) 
متجانســاً. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك فروقــات يف الفئــات ذات 
الدخــل املرتفــع، حيــث أفــاد املســتفيدون الذيــن لــم يســبق 
لهــم النــزوح بدخــل أعلــى. باملقابــل، عنــد تقســيمه حســب 
عنــه  املبلــغ  الدخــل  كان  العائلــة،  لــرب  االجتماعــي  النــوع 
ــرة ســورية)  ــر مــن 100,000 لي ــى (أكث ــة الدخــل األعل يف فئ

ــة (علــى أســاس الدخــل يف األشــهر الثالثــة  مت جمــع بيانــات عــن الدخــل الشــهري للعائل  3
األخيــرة التــي ســبقت املســح) بــني املجيبــني. حيــث أمكــن حلوالــي 80 يف املائــة مــن 
املجيبــني تقديــر واإلبــالغ عــن مقــدار متوســط دخــل العائلــة الشــهري، يف حــني أن 14 يف 

ــة. ــة اإلجاب ــك، ورفــض 6 يف املائ ــن ذل ــوا م ــم يتمكن ــة ل املائ

متجانســاً، يف حــني كانــت هنــاك فروقــات يف فئــات الدخــل 
ــن  ــر م ــي ترأســها النســاء أكث ــالت الت ــون العائ ــع ك ــل، م األق
تلــك التــي يرأســها الذكــور بنحــو ثالثــة أضعــاف (الرســم 

البيانــي رقــم 13(.

ــة 81,353 ليــرة ســورية  ــغ متوســط الدخــل الشــهري للعائل بل
املســح)،  إجــراء  وقــت  يف  أمريكيــاً  دوالراً   65 يعــادل  (مــا 
وهــو مــا يعــادل تقريبــاً قيمــة التحويــل التــي مت اســتالمها 
مــن اليونيســف. وكان الدخــل املعلــن عنــه هــو األدنــى بــني 
العائــالت التــي ترأســها النســاء4 واألعلــى بــني العائــالت التــي 

ــم 14(. ــي رق ــزح قــط (الرســم البيان ــم تن ل

ــم تتمكــن نســبة أكبــر بكثيــر مــن العائــالت التــي ترأســها النســاء مــن تقديــر دخلهــا أو  ل  4
رفضــت اإلجابــة (40 يف املائــة) مقارنــة بالعائــالت التــي يرأســها الرجــال (15 يف املائــة). 
ويجــب أخــذ هــذا بعــني االعتبــار عنــد تفســير الدخــل املبلــغ عنــه مــن قبــل العائــالت التــي 

ترأســها النســاء.

200,000 وأكثر
2%

100,000-200,000
29%

50,000-100,000
59%

أقل من 50,000
10%

 الرسم البياني رقم 12: الدخل الشهري املبلغ 
عنه حسب فئات الدخل )٪ حسب فئة الدخل(

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

الرسم البياني رقم 13: الدخل الشهري املبلغ عنه حسب حالة 
النزوح والنوع االجتماع لرب العائلة )٪ حسب فئة الدخل(

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

أقل من 50,000 50,000-100,000 100,000 وأكثر

27%

61%

12%

30%

61%

9%

41%

47%

12%

33%

45%

22%

31%

61%

8%

رب العائلة رجل رب العائلة امرأة مقيمون / لم ينزحوا قط عائدون نازحون

الرسم البياني رقم 14: متوسط الدخل الشهري املبلغ عنه 
حسب حالة النزوح والنوع االجتماعي ألرباب العائات

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

SY
P

70,000 

72,000 

74,000 

76,000 

78,000 

80,000 

82,000 

84,000 

86,000 

88,000 

90,000 

مقيمون / لم ينزحوا قط عائدون نازحون رب العائلة امرأة رب العائلة رجل



9 برنامج التحويالت النقدية لدعم االحتياجات األساسية
النقــــــــاط الــــرئـيســــيــة

النتيجة الرئيسية رقم 7: 
النفقــات  أعلــى  مــن  واملالبــس  الغــذاء  كان 
التــي مت اإلنفــاق عليهــا باســتخدام التحويــل 

النقــدي 

ــوا  ــي أنفق ــى الت ــة األول ــون عــن املجــاالت الثالث ــئل املجيب ُس
عليهــا التحويــل النقــدي. حيــث اســتخدم أكثــر مــن ثلثــي 
املجيبــني (69 يف املائــة) املــال لشــراء الغــذاء، تليــه املالبــس 
)56 يف املائة)، والنفقات الطبية (18 يف املائة)، ومستلزمات 
النظافــة (15 يف املائــة)، والتعليــم ووقــود التدفئــة (11 يف 
املائــة لــكل منهمــا)، وســداد الديــون واإليجــار (9 يف املائــة 
لــكل منهمــا). ومــن احملتمــل أن تكــون النســبة املرتفعــة نســبياً 
ــع  ــه مت توزي ــة أن ــى املالبــس مرتبطــة بحقيق ــاق عل مــن اإلنف

النقــد خــالل أشــهر الشــتاء (اجلــدول رقــم 1(.

املائــة  42 يف  أفــاد  مرتبــة،  األعلــى  بالفئــة  يتعلــق  وفيمــا 
أن الفئــة األولــى مــن اإلنفــاق كانــت الغــذاء، تليهــا 29 يف 
املائــة للمالبــس، و7 يف املائــة للنفقــات الطبيــة، و6 يف املائــة 
ــود  ــة لوق ــون، و5 يف املائ ــة لســداد الدي لإليجــار، و5 يف املائ

التدفئــة (الرســم البيانــي رقــم 15(.

النتيجة الرئيسية رقم 8: 
العائــالت  مــن  املائــة  يف   40 مــن  أكثــر  أفــاد 
تغطيــة  ســاعدتهم يف  املســتلمة  األمــوال  أن 
»لــم  أو  فقــط  »قليــاًل«  األطفــال  احتياجــات 

اإلطــالق« علــى  تســاعدهم 

عندمــا ُســئلت العائــالت عــن مــدى مســاعدة التحويــالت 
ــة  ــا، أفــاد 28 يف املائ ــة احتياجــات أطفاله ــة يف تغطي النقدي
مــن املجيبــني أنهــا ســاعدتهم »بشــكل كبيــر«، يف حــني أفــاد 
31 يف املائــة أنهــا ســاعدتهم »بشــكل معتــدل«. وأفــادت نســبة 
كبيــرة مــن املســتفيدين أن األمــوال التــي مت تلقيهــا ســاعدتهم 

٪68.6الغذاء
٪56.1املالبس

٪17.9النفقات الطبية
٪14.8مواد النظافة

٪10.9التعليم
٪10.9وقود التدفئة

٪9.4الديون
٪8.8إيجار املنزل

٪0.8عمالة إلصالح / بناء املساكن
٪0.8مواد منزلية أساسية

٪0.3مواد بناء املأوى
٪0.3مواد منزلية كبيرة

٪1.8غير ذلك

 أهم النفقات املدفوعة باستخدام 
األموال املستلمة )إجابات متعددة(

الغذاء

املالبس

النفقات الطبية

اإليجار

سداد الديون

وقود التدفئة

التعليم

األدوات املنزلية األساسية

مواد النظافة

العمالة إلصالح / بناء املساكن

األدوات املنزلية الكبيرة

مواد بناء املأوى

غير ذلك

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

املرتبة األولى املرتبة الثانية املرتبة الثالثة

 الرسم البياني رقم 15: أهم الفئات التي 
مت استخدام النقود فيها حسب الترتيب

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

ليس على االطالق
11%

قليالً
30%

بشكل معتدل
31%

بشكل كبير
28%

 الرسم البياني رقم 16: مدى مساعدة التحويات 
النقدية يف تغطية احتياجات األطفال

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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علــى  تســاعدهم  »لــم  أو  املائــة)  يف   30) فقــط  »قليــاًل« 
اإلطالق« (11 يف املائة) (الرسم البياني رقم 16). 

األطفــال  احتياجــات  لتلبيــة  التــوصيــــــة: 
هنــاك  البرنامــج،  تأثيــر  وزيــادة  أفضــل  بشــكل 

التحويــالت وتيــرة  زيــادة  إلــى  حاجــة 

النتيجة الرئيسية رقم 9: 
العائــالت  مــن  املائــة  يف   70 مــن  أكثــر  أفــاد 
بخــالف  آخــر  دعــم  أي  يتلقــوا  لــم  بأنهــم 
األشــهر  خــالل  النقــدي  اليونيســف  حتويــل 

املســح ســبقت  التــي  الثالثــة 

أفــاد 27 يف املائــة فقــط مــن العائــالت بتلقــي الدعــم مــن 
كيانــات أخــرى خــالل األشــهر الثالثــة الســابقة للمســح، مــع 
وجــود نســبة أعلــى بــني العائــالت التــي ترأســها النســاء (36 
يف املائــة) مقارنــة بالعائــالت التــي يرأســها الرجــال (25 يف 

املائــة).

كمــا أجــاب 73 يف املائــة بأنهــم لــم يتلقــوا أيــة مســاعدة 
أخــرى، ممــا يشــير إلــى أن معظــم املســتفيدين الذيــن مت 
الوصــول إليهــم يف ببيــال مــا يزالــون غيــر مكتشــفني إلــى حــد 
ــى الرغــم  كبيــر مــن قبــل املســاعدات اإلنســانية األخــرى عل

مــن شــدة االحتياجــات يف هــذا املوقــع.

ــة  ــاد 98 يف املائ ــي تلقــت الدعــم، أف ــني العائــالت الت ومــن ب
ــة  ــة، تليهــا املســاعدات النقدي أنهــم تلقــوا مســاعدات غذائي

)2 يف املائــة)، واخلدمــات الصحيــة (1 يف املائــة).

ــة: هنــاك حاجــة لتقــدمي تدخــالت  التــوصيـــ
تكميليــة مــن خــالل ربــط برنامــج التحويــالت 
املجــاالت  يف  األخــرى  بالتدخــالت  النقديــة 
الصحــة،  مثــل  الطفــل،  لتنميــة  الرئيســية 

والتعليــم. والتغذيــة، 

النتيجة الرئيسية رقم 10: 
كان هناك مستوى عاٍل من رضا املستفيدين 

عن طرق البرنامج

عنــد ســؤالهم عــن مســتوى رضاهــم عــن عمليــة التســجيل 
التــي أدت إلــى تســجيلهم يف البرنامــج، أفــاد 99.7 يف املائــة 

بأنهــم راضــون »متامــاً« عــن عمليــة التســجيل.

أمــا عندمــا ســؤالهم عمــا إذا كانــت عمليــة توزيــع النقــد 
منظمــة بشــكل جيــد، أجــاب 98.4 يف املائــة باإليجــاب، وأفــاد 

ــة »إلــى حــد مــا«. 1.6 يف املائ

وعنــد ســؤالهم عمــا إذا كانــوا يواجهــون أيــة حتديــات أثنــاء 
يواجهــوا  لــم  أنهــم  املائــة  يف   90 أفــاد  األمــوال،  اســتالم 
أيــة حتديــات. وذكــر ثمانيــة يف املائــة أنهــم اضطــروا إلــى 
»االنتظــار لفتــرة طويلــة«، بينمــا أفــاد 3 يف املائــة أنــه »لــم 
مــزود اخلدمــات  منفــذ  إلــى  الوصــول«  الســهل  مــن  يكــن 

املاليــة الــذي يتــم فيــه توزيــع األمــوال.

احتــاج معظــم املجيبــني (81 باملائــة) مــن 30 إلــى 60 دقيقــة 
للوصــول إلــى منفــذ مــزود اخلدمــات املاليــة. يف حــني احتــاج 
8 يف املائــة إلــى أقــل مــن 30 دقيقــة. واحتــاج ٪10 إلــى 60-
120 دقيقــة. كمــا أفــاد ٪1 أنهــم احتاجــوا أكثــر مــن 120 

دقيقــة (الرســم البيانــي رقــم 17(.

أكثر من 120 دقيقة
1%

120-60 دقيقة
10%

60-30 دقيقة
81%

أقل من 30 دقيقة
8%

 الرسم البياني رقم 17: الوقت الازم 
للوصول إلى منافذ مزود اخلدمات املالية

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع
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النتيجة الرئيسية رقم 11: 
األمهات هن املستلمات الرئيسات للنقد 

يســتلمون  الذيــن  العائــالت  أفــراد  عــن  املجيبــون  ُســئل 
التحويــل النقــدي. وأفــاد ثالثــة أربــاع املجيبــني (75 باملائــة) 
أن األمهــات اســتلمن املــال، مقابــل 24 باملائــة لآلبــاء، و1 
ــي رقــم 18(. ــن (الرســم البيان ــة اآلخري ــة ألفــراد العائل باملائ

النتيجة الرئيسية رقم 12: 
يفضل أكثر من 80 يف املائة من املســتفيدين 
احلصــول علــى املســاعدة النقديــة بــداًل مــن 

املســاعدة العينيــة
علــى  احلصــول  يفضلــون  كانــوا  إذا  عمــا  املجيبــون  ُســئل 
املســاعدة النقديــة أو املســاعدة العينيــة؛ حيــث أجــاب 82 يف 
املائــة بأنهــم يفضلــون احلصــول علــى املســاعدة النقديــة، يف 
حــني أجــاب 9 يف املائــة بأنهــم يفضلــون املســاعدة العينيــة. 
كانــت  إذا  مــا  فــرق  ال  بأنــه  آخــرون  املائــة  9 يف  وأجــاب 

املســاعدة نقديــة أو عينيــة (الرســم البيانــي رقــم 19(.

النتيجة الرئيسية رقم 13: 
ليــس جميــع املســتفيدين علــى درايــة بحقهــم 

يف الشــكوى وكيفيــة التقــدم بالشــكوى
أفــاد 81 يف املائــة مــن املجيبــني أنهــم كانــوا علــى درايــة 

بأنــه ميكنهــم اإلبــالغ عــن شــكوى، وأفــاد 74 يف املائــة أنهــم 
يعرفــون كيفيــة التقــدم بالشــكوى.

قــال 2 يف املائــة فقــط مــن املجيبــني إنهــم أبلغــوا عــن شــكوى. 
ومــع ذلــك، مــن بــني هــؤالء، قــال ٪80 إنهــم لــم يتلقــوا أي رد 

علــى الشــكاوى املقدمــة (الرســم البيانــي 20(.

ــة: تعزيــز آليــة اإلنصــاف والتظلــم  التــوصيـــ
الوقــت  يف  االســتجابة  وضمــان  البرنامــج  يف 

املســتفيدين. لشــكاوى  املناســب 

 الرسم البياني رقم 18: أفراد العائلة 
الذين استلموا التحويل النقدي 

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

أفراد األسرة اآلخرون
1%

األب
24%

األم
75%

الرسم البياني رقم 19: الطريقة املفضلة للمساعدة

ال فرق
9%

مساعدة عينية
9%

مساعدة نقدية
82%

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

 الرسم البياني رقم 20: الوعي 
باحلق يف الشكوى وكيفية تقدمي الشكوى

املصدر: مسح رصد ما بعد التوزيع

الوعي باحلق ف الشكوى كيفية تقدي الشكوى

26%
19%

74%
81%

نعم ال




