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 االستجابة االنسانية الشتوية 2023-2022 
المعتمدة عىل الكاش بلس

ية وشبه  ي المناطق الح�ض
ز األستجابة عىل أربع مجموعات من العائالت من الفئات األأشد ضعفاً �ض تُركِّ

وح: ض ية حيث تم تدم�ي البنية التحتية للمساكن ويوجد مستوى مرتفع من ال�ض الح�ض

ي ترأسها النساء. 	
العائالت ال�ت

عاقة. 2 ي لديها أطفال و/أو بالغون ذوي األإ
العائالت ال�ت

ي لديها أطفال و/أو بالغون يعانون من مرض مزمن. 3
العائالت ال�ت

ي لديها أطفال أيتام. 	
العائالت ال�ت

نامج عىل األأطفال األأك�ث  ل كل منهما األآخر لتعظيم تأث�ي ال�ب ن يُكمِّ ن مختلف�ي نامج من مكون�ي يتكّون ال�ب
ضعفاً.

ي مواجهة المصاعب . 	
وطة: يهدف هذا المكون إىل دعم العائالت �ض المساعدة النقدية غ�ي الم�ش

األقتصادية ومساعدتها عىل تلبية بعض األحتياجات األأساسية ألأطفالها خالل أشهر الشتاء 
ة السورية(.  كياً )تُدفع بما يعادل قيمتها بالل�ي القاسية. وتتلقى كل عائلة ما مجموعه 180 دوألراً أم�ي

كياً لكل منها عىل مدار فصل الشتاء. ويتم الدفع نقداً عىل ثالث دفعات بقيمة 60 دوألراً أم�ي

حالة لألأطفال الضعفاء: يهدف هذا المكون إىل التعرّف عىل األأطفال األأك�ث ضعفاً . 2 خدمات االإ
ل هذه الخدمة وتستفيد من المساعدة النقدية  ي العائلة واألستجابة ألحتياجاتهم الخاصة. وتُكمِّ

�ض
من خالل تقديم دعم مخّصص لمساعدة العائالت عىل األستجابة لحاألت الضعف الخاصة 

بأطفالهم.

يتم استهداف ثألثة أنواع من الضعف: )1( األأطفال الذين ليس لديهم وثائق قانونية؛  	
ض بالمدارس. يتم تحديد األأطفال  عاقة؛ و)3( األأطفال غ�ي الملتحق�ي و)2( األأطفال ذوو األإ

ي المجتمعي / 
الذين يندرجون تحت هذه الفئات بشكل منهجي ويتلقون الدعم من األأخصا�أ

األجتماعي ألإحالتهم إىل الخدمات ذات الصلة.

ي ال  	
، وال�ت ورية ليكي يكون للتحويألت النقدية تأث�ي حالة العوامل ال�ن يستهدف مكّون االإ

مدادات أو  ض توافر األإ ها. عىل سبيل المثال، يشمل ذلك تحس�ي يمكن للنقد وحده أن يُغ�ي
ي المدارس.

الخدمات، مثل الحصول عىل وثيقة قانونية أو التسجيل �ض
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5

الرصد الرسيع لمرحلة ما بعد التوزيع

ي 
ض العائالت ال�ت ي / نوفم�ب و12 كانون األأول / ديسم�ب 2022 ب�ي

ين الثا�ض ض 25 ت�ث أُجري المسح ب�ي
ي المجموعة رقم 2.

تلقت الدفعة األأوىل من المساعدات النقدية �ض

ين باستخدام تطبيق »كوبو«: )1( كيف استخدمت العائالت المساعدة  جمع المسح مؤ�ث
النقدية؛ و)2( بأي �عة استخدمتها العائالت.

تم تحديد حجم العينة وسحبها وفقاً لصيغة إحصائية معيارية لتقديم مجال ثقة بمقدار خمس 
نقاط مئوية ومعدل عدم استجابة متوقع بنسبة خمسة بالمائة.

ض معاي�ي األأهلية  ي ب�ي اسُتخِدمْت منهجية أخذ العينات العشوائية الطبقية لتحقيق تخصيص نس�ب
ي 

ي تم اختيارها �ض
ض العائالت ال�ت ي المائة. ومن ب�ي

للتدخل. وبلغ حجم العينة 993 عائلة بنسبة 	3 �ن
ي المائة(.

العينة، تمت مقابلة جميع العائالت والرد عىل األأسئلة )معدل عدم األإجابة كان 0 �ض

مقدمة  -	
يُسلِّط هذا التقرير الضوء عىل نتائج الرصد ال�يع لمرحلة ما بعد التوزيع 

يحة الثانية من العائالت المستفيدة من  الذي أُجري عىل عينة من ال�ث
ي 

ي إطار استجابة الشتاء �ض
ي تقدمها اليونيسف �ض

نسانية ال�ت المساعدة النقدية األإ
محافظة ريف دمشق.

ي تلقت 
ض العائالت ال�ت ز التقرير عىل استخدام المساعدة النقدية ب�ي ويُركِّ

ي / نوفم�ب 2022 )المجموعة 
ين الثا�ض ض 1 و17 ت�ث الدفعة النقدية األأوىل ب�ي

ي أعقاب الرصد ال�يع السابق لمرحلة ما بعد التوزيع 
ي ذلك �ض

رقم 2(. يأ�ت
ض 2 و13  ي تلقت الدفعة النقدية األأوىل ب�ي

ض العائالت ال�ت الذي تم إجراؤه ب�ي
ين األأول / أكتوبر 2022، أو قبل شهر واحد تقريباً )المجموعة رقم 1(. ت�ث

ي ريف دمشق
االستجابة لفصل الشتاء �ن  -2

ي محافظة ريف دمشق 40,000 شخصاً من الفئات 
يستفيد من هذا التدخل �ض

ي القطيفة وكفربطنا.
ي ناحي�ت

ي 13 مجتمعاً محلياً �ض
األأشد ضعفاً )7,855 عائلة( �ض

المساعدة النقدية: ُدِفعْت الدفعة األأوىل من المساعدة النقدية لجميع 
ين األأول / أكتوبر و3 كانون األأول / ديسم�ب  ض 2 ت�ث ة ما ب�ي ي الف�ت

العائالت �ض

2022. وقد استلمت العائالت مدفوعاتها بنفس التسلسل الذي تم تسجيلها 
ي ثالث مجموعات، أو 

فيه. وبهدف تسهيل المدفوعات، تم تجميع العائالت �ض
: قوائم دفع، عىل النحو التاىلي

المجموعة األأوىل: ُدِفعْت الدفعة النقدية األأوىل إىل 3,216 عائلة )13-2  	
ين األأول / أكتوبر( ت�ث

المجموعة الثانية: ُدِفعْت الدفعة النقدية األأوىل إىل 3,284 عائلة )17-1  	
) ي / نوفم�ب

ين الثا�ض ت�ث

المجموعة الثالثة: ُدِفعْت الدفعة النقدية األأوىل إىل 1,355 عائلة )24  	
) ي / نوفم�ب - 3 كانون األأول / ديسم�ب

ين الثا�ض ت�ث

ض 7,855 عائلة مستفيدة من  ض 18,166 طفل من ب�ي حالة: من ب�ي خدمات االإ
ي المائة، عىل أنهم يندرجون 

األستجابة، تم تحديد 1,278 طفل، أو 7 �ض
تحت معاي�ي الضعف الثالثة من أجل األستفادة من خدمات األإحالة، حيث 
ي إحالة األأطفال 

تتم متابعة هذه العائالت من قبل عامل مجتمعي يساعد �ض
ي 

إىل الخدمات ذات الصلة. باألإضافة إىل ذلك، تم تحديد 292 عائلة، أو 4 �ض
عاقة.  المائة، عىل أنها مؤهلة للحماية األجتماعية المتكاملة لالأطفال ذوي األإ

نامج المذكور. وهذه العائالت هي األآن عىل قائمة انتظار ال�ب

https://www.unicef.org/syria/reports/integrated-social-protection-programme-children-disabilities-aleppo-governorate
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المجموعة # 2

النقـــــاط الـرئيســـية:   -3

ي المائة من المساعدة النقدية 
اُنِفَق أك�ش من 90 �ن

عىل أربعة بنود: الطاقة، الطعام، المألبس، 
والصحة

ي المائة من 
ي شملتها الدراسة أن 27 �ض

ي المتوسط، أفادْت العائالت ال�ت
�ض

ي المائة عىل الطعام؛ و21 
ي الطاقة، تليها 24 �ض

المساعدة النقدية اسُتخِدمت �ض
ض كان استخدام  ي ح�ي

ي المائة عىل الصحة. �ض
ي المائة عىل المالبس؛ و20 �ض

�ض
ي 

ي المائة للمياه واألإصحاح؛ و2 �ض
المساعدة عىل البنود األأخرى ضئيالً: 4 �ض

ي 1(.
لية )الشكل البيا�ض ض ي المائة لالأدوات الم�ض

المائة للتعليم، و1 �ض

كان االنفاق عىل الطاقة هي االأعىل، حيث شّكلْت 
ي المائة من استخدام المساعدات النقدية

27 �ن
اء  ي المائة من المساعدة النقدية ل�ث

ي المتوسط، أنفقْت العائالت 27 �ض
�ض

منتجات الطاقة مثل الوقود أو الغاز أو الحطب للتدفئة و/أو الطهي. 
ي المجموعة األأوىل، 

ي تلقت الدفعة األأوىل �ض
وبالمقارنة، فإن العائالت ال�ت

ي المائة( )الشكل 
ي المتوسط أربع مرات أقل عىل منتجات الطاقة )7 �ض

أنفقت �ض
ي 2(.

البيا�ض

نفاق  ايد للمساعدات النقدية لالإ ض من المحتمل أن يكون األستخدام الم�ت
عىل منتجات الطاقة مرتبطاً باألرتفاع الملموس ألأسعار الطاقة وزيادة برودة 

. حيث  ي / نوفم�ب
ين الثا�ض ين األأول / أكتوبر و15 ت�ث ض 1 ت�ث الطقس ما ب�ي

ي 1 
ي ريف دمشق من 15/37 درجة �ض

انخفضت درجات الحرارة ليالً ونهاراً �ض
ة، ارتفع سعر  . وخالل هذه الف�ت ي

ين الثا�ض ي 15 ت�ث
ين األأول إىل 11/22 �ض ت�ث

ة سورية )أو  ة سورية إىل 8,000 ل�ي ل�ت واحد من المازوت أيضاً من 6,000 ل�ي
ي المائة(.  

زيادة سعرية بنسبة 33 �ض

ي يرأسها الذكور واألأيتام.
عاقة و / أو اليتيم( و )2( األأ� ال�ت ي لديها مستفيد أو أك�ث )المرض و / أو األإ

ض )1( األأ� ال�ت مألحظة: يشمل المستفيدين المختلط�ي

 لمحة عن العائ�ت
 المستفيدة من استجابة
� ريف دمشق

الشتاء ��

 العائ�ت التي تضم
شخصاً ذي إعاقة

13%

العائ�ت التي ترأسها النساء

11%
 العائ�ت التي ترأسها النساء

 مع أطفال يتامى

27%

مستفيدين مختلط�

7%

ً  العائ�ت التي تضم شخصا
يعا� من مرض عضال

42%
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المجموعة # 2
7

ي الدفع رقم 	 و 2
ن قائم�ت ي 2: استخدام المساعدة النقدية: مقارنة ب�ي

الشكل البيا�ن

يجار وسداد الديون ومصاريف النقل والمدخرات. مألحظة: “غ�ي ذلك” يشمل األإ

يجار وسداد الديون ومصاريف النقل والمدخرات. مألحظة: “غ�ي ذلك” يشمل األإ

ي 	: استخدام المساعدات النقدية
الشكل البيا�ن

1%
1%

2%4%

20%

21% 24%

27%
منتجات الطاقة 
المواد الغذائية 
المالبس 
الصحة 
المياه والرصف الصحي 
التعليم 
لية  � اال�دوات المرى�
غرى� ذلك
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المجموعة # 2

ن  اء الطعام متسقاً ب�ي كان استخدام النقود ل�ش
فئات المستفيدين المختلفة

أنفقت جميع العائالت حواىلي ربع المساعدات النقدية عىل الطعام، بغض 
النظر عن معيار أهليتهم. وهذا يعكس نتائج الرصد ال�يع السابق، والذي 

اء الطعام،  أشار إىل أن حواىلي ثلث المساعدات النقدية قد اسُتخِدمت ل�ث
ي 3(.

بغض النظر عن معيار أهلية العائالت المستفيدة )الشكل البيا�ض

كان استخدام النقود مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بمعيار االأهلية

ض استخدام النقد ومعيار األأهلية  باستثناء الطعام، كان هناك ارتباط مبا�ث ب�ي
ي لديها فرد مصاب 

لدى العائالت المستفيدة. حيث أنفقت العائألت ال�ت
بمرض مزمن أو إعاقة خمسة أضعاف ما أنفقته العائألت االأخرى عىل 

ي لديها طفل أو بالغ مصاب 
الصحة. عىل سبيل المثال، أنفقْت العائالت ال�ت

ي المائة من األأموال النقدية عىل النفقات 
ي المتوسط 25 �ض

بمرض مزمن �ض
ي ترأسها النساء 

ض العائالت ال�ت ي المائة ب�ي
المتعلقة بالصحة، مقارنة بنسبة 5 �ض

ي 3(.
)الشكل البيا�ض

ي ترأسها النساء ما يقرب من ضعف 
امن مع ذلك، أنفقْت العائألت ال�ت ن وبال�ت

المبلغ النقدي عىل المألبس مقارنة بالعائألت االأخرى. عىل سبيل المثال، 
ي 

ي المتوسط 30 �ض
ي ترأسها النساء )مع أطفال يتامى أم أل( �ض

تنفق العائالت ال�ت
المائة من المساعدة النقدية عىل المالبس. وبالمقارنة، بلغ استخدام النقود 

ي لديها 
عاقة أو العائالت ال�ت ي لديها فرد من ذوي األإ

ض العائالت ال�ت للمالبس ب�ي
. ي المائة عىل التواىلي

فرد مصاب بمرض مزمن 16 و18 �ض

ي تم االنفاق عليها 
تفاوت عدد البنود ال�ت

ن  باستخدام المساعدة النقدية بشكل كب�ي ب�ي
العائألت

ي 3.6 مجال: أفادت ستة 
ي المتوسط، استخدمت العائالت األأموال النقدية �ض

�ض
ي األنفاق عىل 

ي المائة من العائالت أنها استخدمت الدفعة األأوىل بأكملها �ض
�ض

ي المائة من العائالت أنها أنفقت عىل 
ض أفادت تسعة �ض ي ح�ي

بند واحد فقط؛ �ض
ي المائة عىل أربعة بنود؛ و16 

ي المائة عىل ثالثة بنود؛ و39 �ض
بندين فقط؛ و25 �ض

ي المائة عىل ستة بنود أو أك�ث )الشكل 
ي المائة عىل خمسة بنود؛ وخمسة �ض

�ض
ي 4(.

البيا�ض

ي ترأسها النساء تميل إىل إعطاء األأولوية ألستخدام 
يُشار إىل أّن العائالت ال�ت

ي يرأسها 
اء بنود أقل من العائالت ال�ت ض عىل �ث ك�ي المساعدات النقدية وال�ت

ي ترأسها النساء أنها استخدمت 
ي المائة من العائالت ال�ت

الرجال: أفادْت 42 �ض
ي 

ي مجال واحد فقط، بينما كانت هذه النسبة هي 33 �ض
أك�ث من نصف النقد �ض

ي 5(.
ي يرأسها الرجال )الشكل البيا�ض

ض العائالت ال�ت المائة ب�ي

وطة  	 تؤكد هذه النتائج أهمية تزويد العائألت بالمساعدة غ�ي الم�ش
وطة أو القسائم / المساعدة  بدألً من المساعدة النقدية الم�ث

ض أن الطعام يمثل أولوية ثابتة ع�ب المجموعات  ي ح�ي
العينية. و�ض

الضعيفة، فإن العائالت تعطي األأولوية للمجاألت المختلفة، بناًء 
عىل ضعفها المحدد واحتياجاتها الفردية.

ي 3: استخدام المساعدات النقدية حسب معّيار أهلية العائألت
الشكل البيا�ن
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الطاقة المواد الغذائية المالبس الصحة التعليم
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� ترأسها النساء مع أطفال يتامى 
العائالت الىى� � ترأسها النساء

العائالت الىى� � تضم شخصاً ذي إعاقة
العائالت الىى�

� من مرض عضال
� تضم شخصاً يعاىى�

العائالت الىى� عائالت أخرى لديها معياري اختيار أو أكرى� (اليتيم، مرض، إعاقة)
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المجموعة # 2
99

ي أنفقت أك�ش من نصف المساعدات النقدية عىل بند واحد فقط
ي 5: العائألت ال�ت

الشكل البيا�ن

ي تم إنفاق المساعدات النقدية عليها
ي 	: المعدل الوسطي للمجاالت ال�ت

الشكل البيا�ن

� لديها شخص ذو إعاقة
العائالت الىى�

� معيارين أو أكرى� من معايرى� اال�هلية  � تلىى�
العائالت الىى�

(أي طفل يتيم، و/أو شخص مريض، و/أو شخص ذو إعاقة)

� من مرض مزمن
� لديها شخص يعاىى�

العائالت الىى�

� ترأسها النساء ولديها طفل يتيم
العائالت الىى�

� ترأسها النساء
العائالت الىى�

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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الرصد الرسيع ألستخدام الدفعة األأوىل من المساعدات النقدية
النتائج الرئيسية. محافظة ريف دمشق

المجموعة # 2

ي 
كان استخدام النقود رسيعاً للغاية: �ن

المتوسط، استغرق االأمر من العائألت 3.6 يوماً 
الستخدام الدفعة االأوىل من النقد

ي استخدمت بها العائالت الدفعة النقدية األأوىل مماثلة 
كانت ال�عة ال�ت

ي 
ي قائمة الدفع رقم 1 )4.1 يوماً �ض

ض العائالت �ض ي لوحظت ب�ي
لل�عة ال�ت

ي المائة من المستفيدين كامل األأموال 
 المتوسط(. حيث استخدم أك�ث من 95 �ض

ي غضون أسبوع واحد، مما يوضح مدى حاجة العائالت للنقود. ولم 
النقدية �ض

ي 6(.
يكن هناك فرق كب�ي حسب فئات المستفيدين )الشكل البيا�ض

ي الدفع رقم 	 و 2
ن قائم�ت ي 6: رسعة إنفاق المساعدات النقدية: مقارنة ب�ي

الشكل البيا�ن
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يوم يومان ثالثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام ة أيام أو أكرى� عرس�

القائمة رقم 1 القائمة رقم 2

التعب�ي عن الشكر وتسليط الضوء عىل   -	
فجوة التمويل

اليونيسف ممتنة للجهات المانحة التالية: )1( المديرية العامة للحماية 
نسانية )إيكو(؛ )2( حكومة كندا؛   المدنية األأوروبية وعمليات المساعدة األإ

ي 
نما�أ )3( حكومة الدانمارك؛ )4( حكومة السويد )الوكالة السويدية للتعاون األإ
(؛ )5( الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ )مكتب تنسيق الشؤون  الدوىلي

غ لليونيسف؛ )7( الصناديق المواضيعية  نسانية(؛ )6( لجنة لوكسم�ب األإ
 العالمية. حيث كانت مساهماتها المبكرة أساسية لمساعدة اليونيسف عىل 

معالجة الدروس المستفادة من األستجابات الشتوية الماضية وتنفيذ 
ي الوقت المناسب وبطريقة جيدة.

األستجابة الحالية �ض

ويد العائالت بجولتها الثالثة  ض ي ل�ت
ي الواقع، لم تُؤّمن اليونيسف التمويل الكا�ض

و�ض
اير 2023. وهناك فجوة تمويل  ي شهر شباط / ف�ب

من المساعدة النقدية �ض
. والمطلوب هو الحصول عىل مساعدة  يكي فورية تبلغ 	.2 مليون دوالر أم�ي

ي هذا الصدد.
كاء �ض عاجلة من ال�ث
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المجموعة # 2
PB


