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1- نظرة عامة عىل استجابة الشتاء 2023-2022

ين األأول 2022 وشباط 2023، تقدم اليونيسف مساعدات  ن ت�ش ب�ي
وطة طارئة ألأك�ش من 200,000 شخص من الفئات األأشد  نقدية غ�ي م�ش

ي محافظات حلب، حماة، حمص، وريف دمشق. والغرض من هذه 
ضعفاً �ن

ي لديها أطفال عىل التغلب 
المساعدة هو مساعدة العائالت الضعيفة ال�ت

عىل الصعوبات األقتصادية وتلبية األحتياجات األأساسية ألأطفالهم خالل 
ي 

ة �ن ي هذا الصدد، تركز األستجابة عىل األأحياء الفق�ي
أشهر الشتاء القاسية. و�ن

رْت البنية التحتية للمساكن وحيث  ية حيث ُدمِّ ية وشبه الح�ن المناطق الح�ن
وح. ن يوجد مستوى مرتفع من ال�ن

وتستند استجابة الشتاء الجارية حالياً إىل الدروس المستفادة من استجابة 
2022/2021. حيث أبرز تقييم رصد ما بعد التوزيع الذي تم إجراؤه لتقييم 

تأث�ي استجابة الشتاء السابقة الحاجة إىل:

زيادة مقدار وتواتر المساعدة النقدية1: لالستجابة لهذه النتيجة، 	. 
زادت اليونيسف كالً من مبلغ وعدد التحويالت النقدية. حيث ستتلقى 

وطة بإجماىلي  كل عائلة ثالث دفعات من المساعدات النقدية غ�ي الم�ش
ات منتظمة، كل 6 إىل  180 دوألراً 	مريكياً. وستتم المدفوعات عىل ف�ت
ي كل دفعة، ستتلقى 

ين األأول 2022 وشباط 2023. �ن ن ت�ش 8 أسابيع، ب�ي
ة السورية. وتماشياً مع أفضل  العائالت 60 دوألراً أمريكياً، تدفع بالل�ي

ن الدفعات العائالت عىل  الممارسات الدولية، ستساعد المباعدة ب�ي
تسهيل وتكييف استهالكها عىل مدار فصل الشتاء.

ي تر	سها النساء. 	. 
ن عىل العائالت األأك�ش ضعفاً، مثل العائالت ال�ت ك�ي ال�ت

لمعالجة هذه النقطة، تركز األستجابة الحالية عىل 	ربع مجموعات 
ي 

ي لديها 	طفال. هناك أربعة معاي�ي لالأهلية �ن
محددة من العائالت ال�ت

نامج: ال�ب

ي ترأسها نساء.. 1
العائالت ال�ت

عاقة.. 2 ي لديها طفل و / أو بالغ من ذوي األإ
العائالت ال�ت

ي لديها طفل و / أو بالغ مصاب بمرض مزمن.. 3
العائالت ال�ت

ي لديها أطفال أيتام.. 	
العائالت ال�ت

األستعداد بشكل مبكر لضمان بدء حصول المستفيدين عىل 	. 
مدفوعاتهم قبل بداية فصل الشتاء. بفضل المساهمات المالية 

ي 
كاء، تمكنت اليونيسف من بدء التحض�ي ألستجابة الشتاء �ن المبكرة لل�ش
ين األأول 2022 إجراء عملية  ن آب وت�ش صيف عام 2022. حيث تم ب�ي
ي المجتمعات 

ل ألآخر �ن ن تسجيل مطولة ودقيقة من خالل زيارات من م�ن
المحددة ألستجابة الشتاء. نتيجة لذلك، تم تحديد وتسجيل أك�ش من 

ي معاي�ي األأهلية.
40,000 عائلة تستو�ن

ي استجابة فصل الشتاء2021-2022، تلقت العائالت الضعيفة تحويالً واحداً بقيمة 60 دوألراً 
�ن  1

نفاق الشهري للعائالت،  أمريكياً؛ حيث أشار رصد ما بعد التوزيع إىل أنه بالمقارنة مع متوسط األإ
اكمية للعائالت  ي المائة(. ومع ذلك، عند مقارنته بالنفقات ال�ت

ا )أي 40 �ن فإن هذا المبلغ كان كب�ي
اكمية  ي المائة فقط من النفقات ال�ت

عىل مدار فصل الشتاء، كان المبلغ ضئيالً نسبياً، أو حواىلي 10 �ن
للعائالت.

ن للتسليم: ن رئيسيت�ي ذ األستجابة من خالل منصت�ي تُنفَّ

مقدمو الخدمات المالية: لدى اليونيسف عقود مع ثالثة من مقدمي  	
الخدمات المالية، وهم مسؤولون عن تسليم المساعدات النقدية إىل 

المستفيدين ع�ب فروعهم دون الحاجة إىل فتح حساب لكل منهم.

المنظمات غ�ي الحكومية الوطنية: تتشارك اليونيسف مع شبكة من  	
ي تكون مسؤولة عن )1( تسجيل العائالت 

الجمعيات األأهلية، وال�ت
المؤهلة، )2( التحقق من العائالت، )3( تحديد نقاط الضعف الخاصة 
ن للخطر  وقضايا الحماية لتلك العائالت؛ )4( إحالة األأطفال المعرض�ي

إىل الخدمات األأساسية؛ )5( زيارات متابعة منتظمة للمستفيدين؛ و )6( 
وع. رصد أنشطة الم�ش

ي ريف دمشق
2- استجابة الشتاء �ن

ن هما: القطيفة  ي ناحيت�ي
ي المحافظة عىل 13 موقعاً موزعاً �ن

تركز األستجابة �ن
وكفربطنا. حيث تأثرت هذه المجتمعات بشدة بالحرب، وهي من أفقر 

ي ريف دمشق.
المناطق �ن

ين األأول 2022، تم تسجيل ما مجموعه 7,855 عائلة، 	و 	ك�ش  ن آ	 وت�ش ب�ي
ي هذه المواقع الـ 13. حيث 

من 0,000	 شخصاً لديهم 18,166 طفالً �ن
ي تتشارك مع 

ية - القطيفة، وال�ت تم التسجيل من قبل جمعية الصحة الخ�ي
ن  ي ح�ي

ي المائة من العائالت ترأسها النساء �ن
نامج. 41 �ن اليونيسف لتنفيذ ال�ب

ي ترأسها 
ي المائة يرأسها الرجال. وبالمقارنة، بلغت نسبة العائالت ال�ت

أن 59 �ن
ي المائة فقط. وهذا 

ي ريف دمشق 21 �ن
ي استجابة الشتاء 2021-2022 �ن

النساء �ن
ي 

ن األأك�ب لالستجابة الحالية عىل الفئات األأك�ش ضعفاً. كما أن 41 �ن ك�ي يوضح ال�ت
ي المائة عائدة، 

ن أن 41 �ن ي ح�ي
ح من قبل(، �ن ن المائة من العائالت مقيمة )لم ت�ن

ي المائة نازحة.
و18 �ن

ي 	نهم 
يواجه حواىلي ثلث العائالت نقاط ضعف متعددة، مما يع�ن

ي المائة من العائالت 
يستوفون معيارين 	و 	ك�ش من معاي�ي األأهلية: 28 �ن

ي المائة أخرى هي 
ن أن 5 �ن ي ح�ي

ترأسها النساء ولديها أيضاً طفل يتيم، �ن
عائالت لديها طفل يتيم و/أو فرد مريض و/أو لديه إعاقة.

ي 
ي ينطبق عليها معيار أهلية واحد، تمثل العائالت ال�ت

ن العائالت ال�ت من ب�ي
لديها طفل أو بالغ مصاب بمرض مزمن %41 من المستفيدين، بينما تمثل 

ي ترأسها النساء ولديها طفل يتيم %28 من المستفيدين )الشكل 
العائالت ال�ت

ي رقم 1(.
البيا�ن

ي ريف دمشق إىل ثالث قوائم مدفوعات يبلغ 
ينقسم المستفيدون �ن

مجموعها 7,855 عائلة: تلقت القائمة األأوىل المكونة من 3,216 عائلة دفعتها 
ين األأول، بينما تلقت القائمة  ن 2 و13 ت�ش األأوىل من المساعدات النقدية ب�ي

. بدأت مدفوعات  ي
ين الثا�ن ين األأول و17 ت�ش ن 31 ت�ش الثانية دفعتها األأوىل ب�ي

ي )الجدول رقم 1 
ين الثا�ن ي 28 ت�ش

ي وانتهت �ن
ين الثا�ن ي 24 ت�ش

القائمة الثالثة �ن
ي المرفق(.

�ن

https://www.unicef.org/syria/media/11286/file/Syria-cash-transfer-basic-needs-support-programme-2021-22 Winter Response-post-distribution-monitoring-survey-Rural-Damascus-ARB.pdf
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رصد استخدام النقد
ي القائمة األأوىل، تم إجراء تقييم 

ين األأول إىل 3,216 عائلة �ن ن 2 و13 ت�ش بعد توزيع الدفعة األوىل ب�ي
ي 2022 لتقييم كيفية استخدام 

ين الثا�ن ين األأول و5 ت�ش ن 23 ت�ش ن 991 عائلة ب�ي باستخدام تطبيق كوبو ب�ي
ي تلقتها.

العائالت للمساعدات النقدية ال�ت

تم تحديد حجم العينة المطلوبة وسحبها باستخدام صيغة احصائية معيارية لتقديم مجال ثقة بمقدار 
خمسة نقاط مئوية ومعدل عدم استجابة متوقع بنسبة خمسة بالمائة. تم اتباع منهجية سحب العينات 

ن الفئات المستفيدة بحسب معاي�ي األأهلية. وبلغ حجم العينة  ي ب�ي العشوائية الطبقية لتحقيق تخصيص نس�ب
ي العينة، تمت مقابلة 991 )رفضت عائلتان إجراء 

ي تم اختيارها �ن
ن العائالت ال�ت 993 عائلة بنسبة %31. من ب�ي

ي المائة(.
المقابلة، أي ما يعادل معدل عدم استجابة بنسبة 0.2 �ن

ستواصل اليونيسف رصد استخدام المساعدة النقدية من قبل العائالت طوال فصل الشتاء، مما يتيح فهم 
أنماط إنفاق العائالت بشكل أفضل خالل أشهر الشتاء القاسية.

ي  1:
توزع المستفيدين بحسب معيار األستحقاقالشكل البيا�ن

النقطة الرئيسية رقم 1: 

ي المساعدات النقدية 
تم استخدام أك�ث من ثل�ث

نفاق عىل الغذاء والصحة والمالبس لالإ

ي المائة من 
ي شملتها الدراسة أن 32 �ن

ي المتوسط، أفادت العائالت ال�ت
�ن

ي المائة للصحة؛ 
نفاق عىل الغذاء؛ و21 �ن المساعدات النقدية استخدمت لالإ

ي 
ي المائة للطاقة؛ و3 �ن

ي المائة للتعليم؛ و7 �ن
ي المائة للمالبس؛ و10 �ن

و19 �ن
لية )الشكل  ن اء األأدوات الم�ن ي المائة أخرى ل�ش

المائة للمياه واألإصحاح؛ و3 �ن
ي رقم 2(.

البيا�ن

النقطة الرئيسية رقم 2: 

ن  اء الطعام متسقاً للغاية ب�ي كان استخدام النقود لرسث
فئات المستفيدين المختلفة

ي 
ن العائالت حول نسبة المساعدات النقدية ال�ت لم تكن هناك فروق ب�ي

اء الطعام. حيث أنفقت جميع العائالت حواىلي ثلث  استخدمتها العائالت ل�ش
اء الطعام، بغض النظر عن معيار أهليتهم )الشكل  المساعدات النقدية ل�ش

ي رقم 3(.
البيا�ن
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عائالت يرأسها ذكر مع وجود طفل يتيم ضمن العائلة
عاقة عائالت تضم فرد أو أكرى� من ذوي اال�
عائالت تضم فرد  أو أكرى� من ذوي اال�مراض المزمنة
عائالت ترأسها امرأة
عائالت ترأسها امرأة مع وجود طفل يتيم ضمن العائلة
عائالت لديها معيارا استحقاق أو أكرى�  (طفل يتيم، إعاقة، مرض ... الخ)
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يجار وسداد الديون ومصاريف النقل والمدخرات. مالحظة: “غ�ي ذلك” يشمل األإ

النقطة الرئيسية رقم 3: 

ي من مرض مزمن أو 
ي لديها فرد يعا�ن

أنفقت العائالت ال�ت
إعاقة ضعف ما تنفقه العائالت األأخرى عىل النفقات 

المتعلقة بالصحة

ي تؤثر عىل العائالت 
ن نوع نقاط الضعف ال�ت كان هناك ارتباط مبا�ش ب�ي

ي المائة 
ي المتوسط ، تم استخدام 33 �ن

واستخدام النقد. عىل سبيل المثال، �ن

ي لديها 
ن العائالت ال�ت من المساعدات النقدية ألأغراض متعلقة بالصحة ب�ي

ن العائالت  ي المائة ب�ي
طفل أو بالغ مصاب بمرض مزمن، مقارنة بنسبة 15 �ن

ي رقم 3(.
ي ترأسها النساء )الشكل البيا�ن

ال�ت

ي لديها طفل أو بالغ مصاب بمرض مزمن 
أفاد ما يقرب من ربع العائالت ال�ت

أنها استخدمت أك�ش من نصف التحويالت النقدية للنفقات المتعلقة بالصحة 
ن العائالت  ي رقم 4(. وتش�ي أهمية النفقات المتعلقة بالصحة ب�ي

)الشكل البيا�ن
ن بمرض مزمن و / أو إعاقة إىل ارتفاع مستوى  ي ترعى األأشخاص المصاب�ي

ال�ت
ي تواجهها العائالت.

النفقات الصحية ال�ت

ي  2:
استخدام المساعدات النقديةالشكل البيا�ن

ي  3:
استخدام المساعدة النقدية حسب معيار األستحقاقالشكل البيا�ن
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أثاث، بطانيات، .. الخ)

أخرى

عاقة عائالت تضم طفل أو أكرى� من ذوي اال� عاقة عائالت تضم فرد بالغ أو أكرى� من ذوي اال� عاقة عائالت تضم فرد أو أكرى� من ذوي اال�
عائالت تضم فرد أو أكرى� من ذوي اال�مراض المزمنة عائالت ترأسها امرأة عائالت ترأسها امرأة مع وجود طفل يتيم ضمن العائلة
عائالت لديها معيارا استحقاق أو أكرى�  (طفل يتيم، إعاقة، مرض ... الخ)
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النقطة الرئيسية رقم 	: 

ي ترأسها النساء عىل المالبس 
أنفقت العائالت ال�ت

ضعف ما تنفقه العائالت األأخرى

ي ترأسها النساء المساعدة النقدية 
ي المائة من العائالت ال�ت

استخدمت 29 �ن
ي ترعى فرداً مصاباً 

ن العائالت ال�ت ي المائة ب�ي
اء المالبس مقارنة بحواىلي 15 �ن ل�ش

ي 
ن العائالت ال�ت ي رقم 3(. ومن ب�ي

بمرض مزمن و / أو إعاقة )الشكل البيا�ن
اء  ي المائة أنهم أنفقوا أك�ش من نصف النقود ل�ش

ترأسها النساء، أفاد 26 �ن
ي رقم 4(.

المالبس، وهو مبلغ أعىل بكث�ي من الفئات األأخرى )الشكل البيا�ن

تُسلِّط هذه النتائج الضوء عىل أهمية تزويد العائالت بالمساعدة  	
وطة أو القسائم /  وطة بدألً من التحويالت النقدية الم�ش غ�ي الم�ش
ن أن الغذاء هو أولوية بالنسبة لمعظم  ي ح�ي

المساعدة العينية. و�ن

العائالت، تش�ي النتائج إىل أن العائالت تعطي األأولوية للمجاألت 
المختلفة، بناًء عىل احتياجاتها الخاصة والفردية.

النقطة الرئيسية رقم 5: 

ي المتوسط، 
كان استخدام النقود رسيعاً للغاية: �ن

استغرق األأمر من العائالت 4.1 يوماً ألستخدام 
ي حصلت عليها

المساعدات النقدية ال�ت

ي 
ي المائة من المستفيدين المساعدات النقدية بالكامل �ن

استخدم أك�ش من 90 �ن
ي رقم 5(، مما يوضح مدى حاجة العائالت 

غضون أسبوع واحد )الشكل البيا�ن
للنقود. ولم يكن هناك فرق كب�ي حسب فئات المستفيدين.

ي  	:
ي استخدمت 	ك�ش من نصف المساعدة عىل بند واحدالشكل البيا�ن

العائالت ال�ت

ي  5:
اكمي ل�عة رصف المساعدةالشكل البيا�ن المنح�ن ال�ت

يوم واحد يومان ثالثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام ة أيام فأكرى� عرس�

100%98%98%94%
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طعام صحة ألبسة تعليم محروقات للتدفئة والطبخ 
 (محروقات، غاز، حطب)

   ، � لية (مداىڡ� � أدوات مرى�
أثاث، بطانيات، .. الخ)

أخرى

عاقة عائالت تضم فرد أو أكرى� من ذوي اال� عائالت تضم فرد أو أكرى� من ذوي اال�مراض المزمنة عائالت ترأسها امرأة
عائالت ترأسها امرأة مع وجود طفل يتيم ضمن العائلة عائالت لديها معياري استحقاق أو أكرى�  (طفل يتيم، إعاقة، مرض ... الخ)



7

االستجابة الشتوية 2023-2022
المساعدات النقدية للعائالت األأك�ث ضعفاً

الرصد الرسيع ألستخدام الدفعة األأوىل من المساعدات النقدية
النتائج الرئيسية. محافظة ريف دمشق

التعب�ي عن الشكر وفجوة التمويل

ي قدمت مساهماتها 
تُعرب اليونيسف عن امتنانها للجهات المانحة التالية، ال�ت

ي وقت مبكر من العام، وهي: )1( المديرية العامة للحماية المدنية 
المالية �ن

نسانية )إيكو(؛ )2( حكومة كندا؛ )3( حكومة  األأوروبية وعمليات المساعدة األإ
(؛ )5(  ي الدوىلي

نما�أ الدانمارك؛ )4( حكومة السويد )الوكالة السويدية للتعاون األإ
نسانية(؛ )6(  الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ )مكتب تنسيق الشؤون األإ
غ لليونيسف؛ )7( الصناديق المواضيعية العالمية. حيث كانت  لجنة لوكسم�ب

هذه المساهمات المبكرة مفيدة لمساعدة اليونيسف عىل معالجة الدروس 
ي 

المستفادة من األستجابات الشتوية الماضية وتنفيذ األستجابة الحالية �ن
الوقت المناسب وبطريقة جيدة.

ن من  ويد العائالت بجولت�ي ن وقد حصلت اليونيسف عىل تمويل كاٍف ل�ت
المساعدات النقدية. ومع ذلك، هناك فجوة تمويلية فورية تبلغ 2.5 مليون 

ي 
ويد العائالت بجولتها الثالثة من المساعدة النقدية �ن ن دوألر 	مرييكي ل�ت
ي هذا الصدد.

كاء �ن شباط 2023. ويلزم تقديم مساعدة عاجلة من ال�ش
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