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تدعم اليونيسف يف سورية برنامجًا إنسانيًا معنيًا 
بالتأهب لفصل الشتاء لصالح األطفال من الوالدة 

إلى 14 عامًا.

الهدف الرئيسي للبرنامج هو حماية األطفال من الظروف 
اجلوية القاسية من خالل توفير املالبس الشتوية؛ حيث 
يتم توفير املالبس يف مجموعات مناسبة للعمر، وتُشترى 

مجموعات املالبس محلياً، وهي مقسمة وفقاً لثماني 
فئات عمرية قياسية ضمن الفئة العمرية من 0 إلى 14 

عاما1ً. هذا وتكون العناصر املوجودة يف املجموعات 
محايدة جنسانياً من حيث اللون والتصميم. كما حتتوي كل 

مجموعة مالبس شتوية على عشرة عناصر2. 

ُيرّكز البرنامج على فئتني من األطفال: 

(1( أطفال مجتمعات النازحني داخلياً الذين يعيشون 
يف مخيمات أو مستوطنات غير رسمية أو مراكز إيواء 
جماعية، و )2( األطفال يف املناطق الفقيرة التي ترتفع 

فيها مستويات النزوح.

خالل االستجابة الشتوية 2020-2021، وصل 
البرنامج إلى 84,525 طفاًل يف أربع محافظات 

)محافظات احلسكة، ودير الزور، وإدلب، وريف دمشق(. 
يُشار إلى أن 44 يف املائة هم من األطفال الذين ينتمون 
إلى مجتمعات النازحني داخلياً التي تعيش يف املخيمات 

واملستوطنات غير الرسمية، يف حني كان 56 يف املائة من 
هؤالء األطفال ينتمون إلى مناطق فقيرة ذات مستويات 
عالية من النزوح. شكلت الفتيات نسبة 51 يف املائة من 
هؤالء األطفال، يف حني كان الفتيان بنسبة 49 يف املائة.

الفئات العمرية القياسية هي كما يلي: 0-3 أشهر )حديثي الوالدة(، 1-2 سنة، 3، 5، 7،   1
9، 12، 14 سنة.

مكونات مجموعة الشتاء: )1( سترة شتوية، )2( سترة صوفية، )2( مجموعة حرارية   2
)مالبس داخلية(، )4( سراويل شتوية دافئة، )5( قبعة صوفية، )6( وشاح، )7( جوارب، 

(8( قفازات )9( أحذية شتوية، )10( بيجاما دافئة. هذا وتُصّنف املجموعات حسب 
احلجم للفتيات والفتيان من مختلف األعمار.

وصل البرنامج يف محافظة ريف دمشق إلى 26,928 
طفاًل. 

مت توزيع حقائب األلبسة على 14,993 فتاة )٪56( و11,935 
فتى )٪44( يف 29 موقعاً يف ناحيتي كفربطنا والنشابية 

بني شهري كانون الثاني وشباط 2021، على النحو التالي:

مت توزيع 9,000 حقيبة يف كانون الثاني 2021 يف  	
كفربطنا.

مت توزيع 17,928 مجموعة يف شباط 2021:  	
770 مجموعة يف كفربطنا و17,158 مجموعة يف 

النشابية.

يُشار إلى أن مقياس شدة االحتياجات يف املواقع املستهدفة 
كان ثالثة وفقاً للنظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية 

لقطاع اإليواء / املواد غير الغذائية لعام 2020. وقد غطى 
البرنامج أكثر من 91 يف املائة من العائالت التي تعيش يف 
هذه املناطق، يف حني لم يكن لدى العائالت املتبقية أطفال 

دون سن 15 عاماً. كما نُّفذ البرنامج بالتعاون مع الهالل 
األحمر العربي السوري الذي كان مسؤوالً عن حتديد 

املستفيدين وتوزيع املالبس.

ُنّفذ مسح رصد ما بعد التوزيع يف نيسان وأيار 2021 
لتقييم فعالية البرنامج. 

ُجمعت البيانات من قبل مراقبني مستقلني يف الفترة ما بني 
21 نيسان و6 أيار 2021 من بني 369 عائلة استفادت من 

البرنامج، وقد جرى تصميم العينة العشوائية الطبقية وفق 
التوزيع النسبي بني 29 موقعاً مت الوصول إليها يف ناحيتي 

كفربطنا والنشابية. وفيما يلي الغرض من املسح: )1( تقييم 
فعالية وكفاءة البرنامج؛ و )2( جمع املالحظات والتعليقات 

حول تصور املستفيدين ورضاهم3. 

استُخدمْت قائمة املستفيدين كإطار أخذ العينات الختيار العائالت يف العينة. وقد   3
ُحّددت العائالت باتباع صيغة إحصائية قياسية لتقدمي ثقة بفاصل 5 نقاط مئوية 

د حجم العينة على أنه 375 عائلة. وقد  ومعدل عدم استجابة بنسبة 5 يف املائة. كما ُحدِّ
رفضت ست عائالت إجراء املقابالت )معدل عدم االستجابة: 1.6 يف املائة(.
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امللف الدميوغرايف للعائالت التي شملها املسح:

معظم العائالت املستفيدة )83 يف املائة( تعيش يف  	
مسكن لوحدها، يف حني أن 15 يف املائة تعيش مع 

عائلة أخرى، و2 يف املائة تعيش مع أكثر من عائلتني.

19 يف املائة من العائالت ترأسها النساء مقابل 81 يف  	
املائة يرأسها الرجال.

كان متوسط عدد أفراد العائلة 5.89. وكان هذا أعلى  	
بقليل بني العائالت التي يرأسها الرجال )5.99( من 

العائالت التي ترأسها النساء )5.46).

كان متوسط عدد األطفال لكل عائلة 3.07. حيث  	
كان متوسط عدد الفتيان لكل عائلة 1.41 بينما كان 

متوسط عدد الفتيات لكل عائلة 1.66.

ثمانية يف املائة من العائالت لديها طفل واحد، و32 يف  	
املائة لديها طفالن، و27 يف املائة لديها ثالثة أطفال، 
و19 يف املائة لديها أربعة أطفال، و14 يف املائة لديها 

خمسة أطفال أو أكثر )الرسم البياني 1).

أفادت معظم العائالت أنها نزحت يف وقت ما )87 يف  	
املائة(. ومن بني هؤالء، كان 84 يف املائة من العائدين، 

و3 يف املائة ما يزالون نازحني وقت إجراء املسح. 13 
يف املائة من العائالت لم تنزح قط )الرسم البياني 2).

كانت مدة النزوح بني العائالت التي عانت من النزوح  	
على النحو التالي: 66 يف املائة نزحوا ألكثر من خمس 

سنوات، و27 يف املائة نزحوا ملدة 3 إلى 5 سنوات، 
و٪6 نزحوا ملدة 1 إلى 3 سنوات، و٪1 نزحوا ملدة سنة 

أو أقل )الرسم البياني 3). توزيع العائالت حسب عدد األطفال يف العائلةالرسم البياني 1: 
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اخلصائص االجتماعية واالقتصادية 
الرئيسية للعائالت التي شملها املسح 

55 يف املائة من العائالت تعيش يف مساكن خاصة  	
بها، و21 يف املائة يعيشون يف مساكن مستأجرة، و22 

يف املائة يعيشون يف مساكن يستضيفها آخرون، و2 
يف املائة يعيشون يف خيام. كما كانت هناك اختالفات 
مهمة يف حالة عمل العائالت حسب جنس رب العائلة 
وحالة نزوحها. على سبيل املثال، كانت النسبة املئوية 
للعائالت التي »يستضيفها آخرون« أعلى مبرتني بني 

العائالت التي ترأسها النساء مقارنة بتلك التي يرأسها 
الرجال، مما يوضح ضعفهن االقتصادي األكبر )الرسم 

البياني 4).

كان معظم أرباب العائالت )82 يف املائة( يعملون وقت  	
إجراء املسح. حوالي 10 يف املائة كانوا عاطلني عن 

العمل، مبا يف ذلك 6 يف املائة ممن لم يعملوا قط و4 
يف املائة عملوا سابقاً إال أنهم كانوا عاطلني عن العمل 

وقت إجراء املسح. وكان أرباب العائالت الذين »ال 
يستطيعون العمل« 6 يف املائة، واملتقاعدون 2 يف املائة.

تختلف حالة عمل أرباب العائالت اختالفاً كبيراً  	
وفقاً جلنس رب العائلة. حيث كان معدل البطالة بني 
النساء اللواتي ترأسن العائالت )26 يف املائة( أعلى 

بأربع مرات مقارنة مبعدل البطالة بني الرجال الذين 

يرأسون العائالت )6 يف املائة(. وباملثل، كان أرب 
العائالت الذين »ال يستطيعون العمل« أعلى بثالث 
مرات بني النساء اللواتي ترأسن العائالت )13 يف 

املائة( مقارنة بالرجال الذين يرأسون العائالت )4 يف 
املائة( )الرسم البياني 5).

من بني أرباب العائالت العاملني، كان 39 يف املائة  	
منهم يعملون بأجر يومي دون عقد رسمي، و34 يف 

املائة يعملون يف أعمال عائلية / خاص، و22 يف 
املائة يعملون يف القطاع العام، و5 يف املائة يعملون يف 
القطاع اخلاص الرسمي. كما كانت هناك اختالفات 

مهمة يف قطاع العمل حسب اجلنس وحالة النزوح 
)الرسم البياني 6).

 حالة عمل العائالت حسب حالة الرسم البياني 4: 
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ُطِلب من العائالت سرد كافة مصادر دخلها، حيث  	
كانت على النحو التالي: الرواتب واألجور )66 يف 

املائة(؛ املساعدات/ الصدقات )٪36(؛ األعمال 
التجارية اخلاصة )31 يف املائة(، االقتراض )15 يف 
املائة(، التحويالت النقدية )5 يف املائة(، اإليجارات 
ومبيعات األصول )4 يف املائة، لكل منهما( )الرسم 

البياني 7).

عندما ُطلب من العائالت ترتيب أهم مصدر للدخل،  	
كانت الرواتب واألجور هي أهم مصدر مت اإلبالغ عنه 

(64 يف املائة(، يليها الدخل من األعمال التجارية 
اخلاصة )21 يف املائة( والدخل من املساعدات / 

الصدقات )10 يف املائة(.

كانت هناك اختالفات كبيرة بني العائالت التي ترأسها  	
النساء وتلك التي يرأسها الذكور من حيث أهم مصدر 

للدخل. أكثر من 36 يف املائة من العائالت التي ترأسها 
النساء كانت تعتمد على الصدقات أو التحويالت 

النقدية من اخلارج أو االقتراض، مقارنة بنسبة 7 يف 
املائة فقط بني العائالت التي يرأسها الرجال )الرسم 
البياني 8(. يف حني أظهر مصدر الدخل األعلى مرتبة 
حسب حالة النزوح صورة أكثر جتانساً نسبياً )الرسم 

البياني 9).

النتيجة الرئيسية رقم 1: 
كان الرضا العام عن البرنامج مرتفعًا نسبيًا

أفاد 71 يف املائة من املجيبني أنهم »راضون« عن البرنامج 
العام، بينما أفاد 24 يف املائة بأنهم »راضون إلى حد ما« 
و5 يف املائة قالوا إنهم »غير راضني«. وكان عدم الرضا 

مصادر دخل العائالت )إجابات متعددة(الرسم البياني 7: 
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عن البرنامج العام أعلى مبرتني بني العائالت التي ترأسها 
النساء مقارنة بالعائالت التي يرأسها الرجال، كما كان 

أكثر وضوحا بني عائالت العائدين والنازحني داخلياً 
مقارنة بالعائالت املقيمة )الرسم البياني 10).

النتيجة الرئيسية رقم 2: 
تلقى جميع األطفال الذين تقل أعمارهم 
عن 15 عامًا يف العائالت مجموعة املالبس 

الشتوية وأفادت جميع العائالت أن 
املجموعات كانت كاملة

كان متوسط عدد املجموعات املستلمة لكل عائلة 3.07، 
وهو ما يتوافق متاماً مع متوسط عدد األطفال بني 
العائالت التي شملتها الدراسة، مما يؤكد أن جميع 

األطفال الذين كان من املفترض أن يحصلوا على مجموعة 
قد حصلوا عليها.

وكان عدد املجموعات التي مت استالمها لكل عائلة على 
النحو التالي: 8 يف املائة من العائالت حصلت على 

مجموعة واحدة، 32 يف املائة حصلت على مجموعتني، 
27 يف املائة حصلت على ثالث مجموعات، 19 يف املائة 

حصلت على أربع مجموعات، 9 يف املائة حصلت على 
خمس مجموعات، و5 يف املائة حصلت على 6 مجموعات 

أو أكثر.

أفادت جميع العائالت أيضاً أن املجموعات حتتوي على 
جميع العناصر املذكورة على الصندوق املستلم.

النتيجة الرئيسية رقم 3: 
أفاد 75 يف املائة من العائالت أن عملية 

التوزيع كانت منظمة بشكل جيد، ولكن هذه 
النسبة انخفض إلى 55 يف املائة فقط بني 

العائالت التي ترأسها النساء
أفاد 25 يف املائة من العائالت أن عملية التوزيع لم تكن 

منظمة بشكل جيد مقارنة بـ ٪75 أفادوا أنها كانت جيدة 
التنظيم. ومع ذلك، كان هناك تباين حاد يف مستوى الرضا 

بني العائالت التي يرأسها الرجال وتلك التي ترأسها 

النساء: يف حني أفاد 79 يف املائة من العائالت التي 
يرأسها الرجال بأنهم راضون، أفاد 55 يف املائة فقط من 

العائالت التي ترأسها النساء بأنهم راضون )الرسم البياني 
.(11

ومن بني املجيبني الذين اعتقدوا أن العملية لم تكن منظمة 
بشكل جيد، اشتكى أكثر من ثالثة أرباعهم )٪78( من 

االزدحام يف مكان التوزيع، بينما اشتكى ٪71 من أن مكان 
التوزيع غير مناسب. كما اشتكى حوالي 11 يف املائة من أن 
السلطات احمللية لم تعلن عن توزيع املجموعات مقدماً، و11 

يف املائة اشتكوا أنهم اضطروا إلى االنتظار لفترة طويلة.

مت إبالغ 42 يف املائة من املجيبني بتوزيع املجموعات من 
قبل الشريك املنفذ )الهالل األحمر العربي السوري(، 
يليهم قادة املجتمع احمللي )34 يف املائة(، واألقارب / 

األصدقاء )24 يف املائة(. هذا ولم تكن هناك فروق كبيرة 
يف املصادر التي علمت منها العائالت بتوزيع مجموعات 

املالبس الشتوية حسب جنس رب العائلة، ولكن كانت هناك 
اختالفات كبيرة حسب حالة نزوح  العائالت. حيث أفاد 
12 يف املائة فقط من العائالت املقيمة أنهم سمعوا عن 

التوزيع من الهالل األحمر العربي السوري مقارنة بنسبة 
47 يف املائة بني العائدين والنازحني داخلياً )الرسم البياني 

.(12

 الرضا عن تنظيم عملية التوزيع الرسم البياني 11: 
حسب جنس رب العائلة
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أفاد خمسة وثمانون يف املائة من املجيبني أن املعلومات 
التي تلقوها حول عملية التوزيع كانت واضحة وكافية. 

وعلى الرغم من عدم وجود فروق كبيرة وفقاً حلالة نزوح  
العائالت ، إال أن عدد العائالت التي ترأسها النساء أفادت 
بأن املعلومات لم تكن واضحة وكافية )44 يف املائة( مقارنة 

بالعائالت التي يرأسها الرجال )9 يف املائة( )الرسم 
البياني 13). 

النتيجة الرئيسية رقم 4: 
أفاد 91 يف املائة من العائالت أنهم لم يواجهوا 

أية عقبات أثناء عملية التوزيع
أفاد معظم املجيبني )91 يف املائة( أنهم لم يواجهوا أية 

عقبات أثناء عملية التوزيع، حيث تراوحت النسبة بني 94 

يف املائة بني العائالت التي يرأسها الرجال إلى 80 يف 
املائة بني العائالت التي ترأسها النساء. وبالنسبة للعائالت 

التي ترأسها النساء والتي أبلغت عن وجود عقبة، كانت 
العقبة الرئيسية التي واجهتها هي عدم توفر املستندات 
املطلوبة )أي بطاقة الهوية الوطنية( الستالم املجموعات.

النتيجة الرئيسية رقم 5: 
كان عدد العائالت التي ترأسها النساء، والتي 
توجب عليها زيارة مركز التوزيع أكثر من مرة 

الستالم مجموعات األلبسة الشتوية، أكثر 
بثالث أضعاف من عدد العائالت التي يرأسها 

الرجال
كان على معظم املجيبني )85 يف املائة( زيارة موقع التوزيع 
مرة واحدة، يف حني اضطر 13 يف املائة إلى زيارته مرتني 
للحصول على مجموعات األلبسة الشتوية اخلاصة بهم، 

واضطر اثنان يف املائة إلى زيارة املركز ثالث مرات أو 
أكثر. ومع ذلك، كانت هناك اختالفات كبيرة بني العائالت 

التي يرأسها الرجال وتلك التي ترأسها النساء، حيث 
اضطر ٪11 من العائالت التي يرأسها الرجال إلى زيارة 

املركز أكثر من مرة مقارنة بـ ٪32 من العائالت التي 
ترأسها النساء )الرسم البياني 14).

يعكس هذا املوقف احلقائق التي مفادها أن )1( املزيد من 
العائالت التي ترأسها النساء قد وجدت أن التواصل بشأن 

الرسم البياني 12: 
 مصدر املعلومات حول توزيع 
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التوزيع كان غير واضح وغير كاٍف، و )2( أبلغت نسبة أكبر 
من العائالت التي ترأسها النساء عن وجود عقبات أثناء 
عملية التوزيع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم توفر 
املستندات املطلوبة للحصول على املجموعات، مما يعني 

عملياً أنه يتعني عليهن العودة إلى نقطة التوزيع.

التوصية 1: أثناء عملية التسجيل، هناك 
حاجة لضمان تواصل أوضح، خاصة للعائالت 

التي ترأسها النساء.

النتيجة الرئيسية رقم 6: 
حصل معظم املستفيدين على مجموعات 

بأقل نفقات
أفاد واحد يف املائة فقط من املجيبني أنهم استغرقوا أكثر 

من ساعة للوصول إلى نقطة التوزيع. وقد أفاد 19 يف املائة 
أن األمر استغرق ما بني 30 و60 دقيقة، بينما أفاد 80 يف 

املائة أن األمر استغرق أقل من 30 دقيقة.

عالوًة على ذلك أفاد ما يقرب من ثالثة أرباع املجيبني 
(74 يف املائة( أنهم وصلوا إلى موقع التوزيع سيراً على 

األقدام، بينما استخدم ربعهم )26 يف املائة( وسائل النقل. 
كما أفاد 60 يف املائة ممن استخدموا وسائل النقل أنهم 

أنفقوا 100 ليرة سورية أو أقل للوصول إلى نقطة التوزيع، 
يليهم 34 يف املائة أفادوا بأنهم أنفقوا 101 إلى 300 ليرة 

سورية، و6 يف املائة أفادوا بأنهم أنفقوا 301 إلى 500 ليرة 
سورية.

النتيجة الرئيسية رقم 7: 
أفاد 62 يف املائة فقط من املستفيدين أن 

جميع العناصر املوجودة يف مجموعات 
املالبس الشتوية كانت ذات جودة جيدة 

أفاد 62 يف املائة من العائالت أن »جميع« العناصر 
املوجودة يف الصندوق كانت ذات جودة جيدة، تليها 37 يف 

املائة أفادت بأن »بعض« العناصر فقط كانت ذات جودة 
جيدة، و1 يف املائة أفادوا بأن أياً من العناصر لم يكن ذا 

جودة جيدة.

وكانت هناك اختالفات مهمة يف الرضا عن جودة العناصر 
حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح. حيث أفاد 44 يف 

املائة فقط من العائالت التي ترأسها النساء بأنهم راضون 
عن جودة جميع العناصر مقارنة بنسبة 66 يف املائة 

بني العائالت التي يرأسها الرجال. وباملثل، يف حني أن 
٪80 من العائالت املقيمة )التي لم تنزح قط( أفادت بأن 
جميع العناصر املوجودة يف املجموعات كانت ذات جودة 

جيدة، فقد انخفضت هذه النسبة إلى ٪59 بني العائدين 
والعائالت النازحة داخلياً )الرسم البياني 15).

مت سؤال العائالت التي أعربت عن عدم رضاها عن جودة 
العناصر عن العناصر التي لم تكن ذات جودة جيدة. وكانت 

أهم العناصر التي مت اإلبالغ عنها على أنها »غير جيدة« 
)إجابات متعددة( هي البيجامات )84 يف املائة(، تليها 

السترات الشتوية )23 يف املائة(، والسترات الصوفية / )7 
يف املائة(. يف حني أن البيجامات كانت تُدرج غالباً كعنصر 
ذي جودة منخفضة، إال أنها ظلت العنصر األكثر تفضياًل. 

وعندما ُطلب منهم سرد العناصر األكثر تفضياًل يف 
املجموعات )إجابات متعددة(، فّضل املشاركون البيجامات 

(80 يف املائة(، تليها السترات الشتوية )73 يف املائة(، 

الرضا عن جودة املواد يف مجموعات املالبس الرسم البياني 15: 
الشتوية حسب جنس رب العائلة وحالة النزوح
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واألحذية الشتوية )27 يف املائة(، واملجموعة احلرارية )26 
يف املائة(، والسترات الصوفية )24 يف املائة(.

التوصية 2: حتسني ضمان جودة مجموعات 
املالبس الشتوية املشتراة قبل توزيعها على 

املستفيدين.

التوصية 3: تنويع مجموعة املوردين من خالل 
اتفاقيات طويلة األمد للتخفيف من املخاطر 

املرتبطة بالتأخير يف عملية الشراء وجودة 
مجموعات املالبس. 

النتيجة الرئيسية رقم 8: 
كان 46 يف املائة فقط من املستفيدين راضني 

متامًا عن مقاس املالبس الشتوية 
أفاد 46 يف املائة من العائالت أن مقاس »كل« عناصر 

املالبس الشتوية كان مناسباً، بينما أفاد نصفهم )50 يف 
املائة( أن »بعضاً« فقط من العناصر كانت ذات مقاس 

مناسب. وأفاد حوالي 4 يف املائة من العائالت أن أياً من 
العناصر لم تكن ذات مقاس مناسب.

هذا وما يزال توزيع املالبس ذات املقاس املناسب ميثل 
حتدياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى االختالفات يف مقاس 
األطفال املنتمني إلى نفس الفئة العمرية، فضاًل عن 
الصعوبات يف احلصول على سجالت دقيقة ألعمار 

األطفال أثناء عملية التسجيل. 

التوصية 4: االجتاه نحو البرامج القائمة على 
التحويالت النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا: 
حيث سيسمح استخدام النقد للمستفيدين 

باختيار املقاس األنسب للمالبس الشتوية 
ألطفالهم، وبالتالي التغلب على التحديات 

املستمرة التي أبلغ عنها املستفيدون حول 
مالءمة املقاس. 

النتيجة الرئيسية رقم 9: 
احتفظ 97 يف املائة من املستفيدين بجميع 

العناصر التي تلقوها 
لم تقم معظم العائالت )97 يف املائة( بتبادل أو بيع أي 

من العناصر التي مت استالمها. أما نسبة الثالثة يف املائة 
املتبقية فقد قامت بتبادلها أو بيعها مقابل )1( األغذية، 

(2( سداد الدين، )3( اإليجار واإليواء.

النتيجة الرئيسية رقم 10: 
أفاد معظم املستفيدين أن العناصر املوجودة 

يف مجموعات األلبسة الشتوية كانت كافية 
لتغطية احتياجات األطفال وحمايتهم من 

طقس الشتاء القاسي
أفاد أكثر من ثلثي املجيبني )67 يف املائة( أن العناصر 

املوجودة يف مجموعات املالبس الشتوية كانت كافية 
حلماية الرضع واألطفال من طقس الشتاء القاسي، يليهم 
28 يف املائة قالوا إنها كانت »كافية نوعاً ما« و5 يف املائة 

ممن أفادوا بأنها لم تكن كافية.

النتيجة الرئيسية رقم 11: 
أفاد معظم املستفيدين أن وقت التوزيع لم 

يكن مناسبًا وأن أفضل وقت الستالم املالبس 
الشتوية هو شهر تشرين األول

أفاد 60 يف املائة من املجيبني أن وقت التوزيع لم يكن 
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مناسباً. وكانت نسبة عدم الرضا عن توقيت التوزيع أعلى 
بني العائالت التي ترأسها النساء والعائدين / النازحني 

داخلياً )الرسم البياني 16).

عندما ُسِئلوا عن املوعد الذي يجب أن يتم فيه توزيع 
املالبس الشتوية، أجاب 68 يف املائة من املستفيدين بأن 
الوقت املناسب للتوزيع سيكون شهر تشرين األول، يليهم 

30 يف املائة أجابوا يف تشرين الثاني، و2 يف املائة أجابوا 
يف كانون األول.

التوصية 5: االتفاق مع املانحني حلشد 
املوارد يف الوقت املناسب من أجل ضمان وصول 

مجموعات املالبس الشتوية إلى املستفيدين 
بحلول تشرين األول )أي يجب أن تكون األموال 

متوفرة قبل نيسان من أجل شراء وتوزيع 
املجموعات يف تشرين األول(. 

النتيجة الرئيسية رقم 12: 
أفاد معظم املستفيدين أنهم تلقوا أيضًا 

مساعدة من شركاء بخالف اليونيسف يف 
األشهر الثالثة السابقة للمسح 

أفاد 74 يف املائة من العائالت أنهم تلقوا مساعدة بخالف 
تلك التي تلقوها من اليونيسف وذلك خالل األشهر الثالثة 
التي سبقت املسح. ومن بينهم، أفاد 99 يف املائة أنهم تلقوا 

أيضاً مساعدات غذائية.

النتيجة الرئيسية رقم 13: 
هناك مستوى عاٍل نسبيًا من الوعي حول 
احلق يف تقدمي شكوى وكيفية اإلبالغ عن 

الشكوى
أفاد 70 يف املائة من املجيبني أنهم كانوا على علم بأنه 
ميكنهم اإلبالغ عن شكوى. ومن بني هؤالء، قال 84 يف 

املائة إنهم يعرفون كيفية اإلبالغ عن شكوى. من بني 
املجيبني الذين كانوا على علم بحقهم يف الشكوى، كانت 

الغالبية )82 يف املائة( على علم من خالل املنشورات التي 

مت تضمينها يف مجموعات املالبس الشتوية.

أفاد 7 يف املائة فقط من املجيبني أنه كان لديهم شكوى، 
برغم ذلك, معظمهم )93 يف املائة( لم يبلغوا عنها. وعند 
سؤالهم عن أسباب عدم اإلبالغ عن شكوى، أجاب 50٪ 
بأنهم يعتقدون أن تقدمي شكوى لم يكن مفيداً / يستحق 

العناء، وتبعهم ٪36 أجابوا بأنهم يريدون »جتنب جعل 
موظفي البرنامج غير سعداء«، و٪14 املائة أجابوا بأنهم ال 

يشعرون أن القضية تستحق ما يكفي إلثارتها.

النتيجة الرئيسية رقم 14: 
لدى ربات العائالت النساء وعي أقل بكثير 

بشأن حقهن يف تقدمي شكوى وكيفية اإلبالغ 
عن شكوى مقارنًة بأرباب العائالت الرجال

أفاد 58 يف املائة من العائالت التي ترأسها النساء أنهن لم 
تكن على علم بإمكانية اإلبالغ عن شكوى، مقارنة بـ 23 يف 
املائة من العائالت التي يرأسها رجال. ومن بني العائالت 
التي أفادت بأنها كانت على علم بحقها يف تقدمي شكوى، 
أفادت 38 يف املائة من العائالت التي ترأسها النساء أنها 

تعرف كيفية اإلبالغ عن شكوى، مقارنة بـ 14 يف املائة فقط 
من العائالت التي يرأسها الرجال. وكان مستوى الوعي 

أكثر جتانساً وفقاً حلالة نزوح العائلة )الرسم البياني 17).

التوصية 6: زيادة وعي املستفيدين، وخاصة 
ربات العائالت، بحقوقهم يف تقدمي الشكاوى 
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