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المجموعة # 3

 االستجابة االنسانية الشتوية 2023-2022 
المعتمدة عىل الكاش بلس

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

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 القاسية. 
ة السورية(. ويتم الدفع  كياً )تُدفع بما يعادل قيمتها بالل�ي وتتلقى كل عائلة ما مجموعه 180 دوألراً أم�ي

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

ي . 2
حالة لألأطفال الضعفاء: يهدف هذا المكون إىل التعرّف عىل األأطفال األأك�ث ضعفاً �ض خدمات االإ

ل هذه الخدمة وتستفيد من المساعدة النقدية من  العائلة واألستجابة ألحتياجاتهم الخاصة. وتُكمِّ
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؛ و)2(  	
ض بالمدارس. يتم تحديد األأطفال الذين  عاقة؛ و)3( األأطفال غ�ي الملتحق�ي األأطفال ذوو األإ

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

ألإحالتهم إىل الخدمات ذات الصلة.

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

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

مثل الحصول عىل وثيقة قانونية أو التسجيل �ض
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المجموعة # 3

الرصد الرسيع لمرحلة ما بعد التوزيع

ي تلقت الحزمة األأوىل من 
ن 5 و5	 كانون االأول 2022 ضمن العائالت ال�ت تّم إجراء الرصد ب�ي

ي المجموعة رقم 3.
المساعدة النقدية �ض

يّن بواسطة برنامج كوبو Kobo: )1( كيف استخدمت العائالت المساعدات  وجمَع الرصد مؤ�ش
النقدية و)2( ما هي رسعة استخدام المساعدات النقدية لدى العائالت.

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

ض معاي�ي األأهلية للتدخل. ي ب�ي منهجية العينات العشوائية الطبقية لتحقيق تخصيص نس�ب

ي العينة، رفضت 6 
وكان حجم العينة 50	 عائلة )33 بالمئة(، ومن ضمن العائالت المختارة �ض

عائالت إجراء المقابالت معهم )نسبة عدم اجابة تعادل 1.3 بالمئة(.

مقدمة  -	
يُسلط هذا التقرير الضوء عىل نتائج الرصد الرسيع لمرحلة ما بعد التوزيع 

يحة الثالثة  Post-Distribution Monitoring الذي أجري عىل عينة من الرسث
نسانية ضمن استجابة  من العائالت المستفيدة من المساعدات النقدية األإ

ي محافظة ريف دمشق.
اليونيسف لفصل الشتاء �ض

ن العائألت  ويتمحور التقرير حول استخدام المساعدات النقدية ب�ي
ي و3 كانون االأول 2022 

ين الثا�ن ن 	2 ت�ش ي تلقت أوىل مدفوعاتها ب�ي
ال�ت

ض عائالت تلقت أوىل  ض أجريا ب�ي ي بعد رصدين رسيع�ي
)المجموعة رقم 3(. ويأ�ت

ض 1 و 17  ين األأول )المجموعة رقم 1( وأخرى ب�ي ض 2 و13 ترسث المدفوعات ب�ي
ي )المجموعة رقم 2(.

ين الثا�ض ترسث

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 ترسث 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( ترسث

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

ين الثا�ض ترسث

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

ين الثا�ض ترسث

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

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

ي إحالة األأطفال 
متابعة هذه العائالت من قبل عمال مجتمعيون يساعدون �ض

إىل الخدمات ذات الصلة. و46 بالمئة من هؤألء األأطفال الضعفاء لديهم 
ض أن من بينهم 292 طفالً انطبقت عليهم  إعاقات )أي 591 طفالً(. وتب�ي

عاقة. وحالياً هذه  وط برنامج الحماية األجتماعية المتكاملة لالأطفال ذوي األإ رسث
نامج.  العائالت مدرجة ضمن قوائم انتظار هذا ال�ب

https://www.unicef.org/syria/reports/winter-response-2022-2023-cash-assistance-highly-vulnerable-families-rural-damascus
https://www.unicef.org/syria/reports/integrated-social-protection-programme-children-disabilities-aleppo-governorate
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المجموعة # 3

النقـــــاط الـرئيســـية:   -3

احتلت الطاقة رأس قائمة النفقات، حيث عادلت 
ثلث قيمة االستخدام للمساعدات النقدية.

اء  كمعدل وسطي أفادت العائالت أنها استخدمت 33 بالمئة من النقود لرسث
منتجات الطاقة مثل الوقود والغاز والحطب للتدفئة و/أو الطهي. واحتلت 

نفاق )24 بالمئة( وتلتها الصحة )18  المواد الغذائية المرتبة الثانية من حيث األإ
بالمئة( والمالبس )16 بالمئة(. وبلغت هذه األأقسام األأربعة بشكل متوسط 

ي 1(.
أك�ث من 90 بالمئة من استخدام النقود لدى العائالت )الرسم البيا�ض

ي قوائم الدفع السابقة فلقد كان استخدام المساعدات 
وكما هو مالحظ �ض

النقدية للتعليم والمياه وال�ف الصحي أل يُذكر، حيث كانت نسبة استخدام 
 . ض 4 بالمئة و3 بالمئة عىل التواىلي ي المجال�ي

النقود المستخدمة �ض

نفاق النقدي المخصص لمنتجات الطاقة  زاد االإ
خمسة أضعاف لدى العائألت، مقارنة بالعائألت 

ي تلقت الدفعة النقدية االأوىل بوقت سابق 
ال�ت

ضمن االستجابة لفصل الشتاء.
ي تلقت الدفعة األأوىل من المساعدات النقدية من المجموعة 

إن العائالت ال�ت
ين األأول( أنفقت منها عىل منتجات الطاقة بمعدل وسطي  رقم 1 )2-13 ترسث
ي تلقت الدفعة األأوىل من 

ي أنفقتها العائالت ال�ت
ُخمس النسبة )7 بالمئة( ال�ت

ي – 3 كانون األأول(. كما أنفقت العائالت 
ين الثا�ض المجموعة رقم 3 )24 ترسث

( وسطياً  ي
ين الثا�ض ي تلقت الدفعة األأوىل من المجموعة رقم 2 )1-17 ترسث

ال�ت
ي 2(.

مبالغ أقل عىل منتجات الطاقة )27 بالمئة( )أنظر إىل الرسم البيا�ض

نفاق النقدي عىل منتجات الطاقة هو  إن الزيادة الحادة والتصاعدية لألإ
انعكاس للطقس البارد والمستويات العالية من التضخم بأسعار الطاقة 

ة. عىل سبيل المثال انخفضت درجة الحرارة النهارية/الليلية  خألل هذه الف�ت
ين األأول إىل 16 /6  ي ريف دمشق من 37 / 15 درجة مئوية بتاريخ 1 ترسث

�ض
ة ازداد سعر لي�ت المازوت  درجات بتاريخ 1 كانون األأول. وخالل هذه الف�ت

ة سورية.  ة سورية إىل 9,000 ل�ي بنسبة 50 بالمئة: من 6,000 ل�ي

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

ي 	: استخدام المساعدات النقدية
الشكل البيا�ن

1%
1%

4%
3%

18%

16%

24%

33% منتجات الطاقة 
المواد الغذائية 
المالبس 
الصحة 
المياه والرصف الصحي 
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7
المجموعة # 3

رصحت جميع العائألت أنها استخدمت قسماً 
اء منتجات الطاقة. من النقود ل�ش

ي أفادت عن إنفاقها قسماً من المساعدات النقدية 
إن نسبة العائالت ال�ت

للطاقة ازدادت من 19 بالمئة بالمجموعة رقم 1 إىل 86 بالمئة بالمجموعة رقم 
ي 3(. وهذا يؤكد أن العائالت 

 2 إىل 100 بالمئة بالمجموعة رقم 3 )الرسم البيا�ض

تكّيف إنفاقها حسب األحتياجات الموسمية وأن للطاقة أولوية قصوى لدى 
العائالت خالل فصل الشتاء. 

ن القوائم الثألث ي 2: استخدام المساعدات النقدية: مقارنة ب�ي
الشكل البيا�ن

ي أنفقت المساعدات النقدية 
ي 3: النسبة المئوية  لدى العائألت ال�ت

 الشكل البيا�ن
ن القوائم الثألث ي مجاالت محددة: مقارنة ب�ي

�ن

يجار وسداد الديون ومصاريف النقل والمدخرات. مألحظة: “غ�ي ذلك” يشمل األإ
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المجموعة # 3

كان استخدام النقود مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بمعيار أهلية العائألت

ي فيها أشخاص يعانون من مرض عضال أو إعاقة 
أنفقت العائألت ال�ت

خمسة أضعاف ما أنفقته العائألت االأخرى عىل الصحة. عىل سبيل المثال 
عاقة وسطياً 25 بالمئة من  أنفقت العائالت مع طفل أو بالغ من ذوي األإ

النقود عىل المصاريف المتعلقة بالصحة، وذلك مقارنة بنسبة 6 بالمئة لدى 
ي رقم 4(. وتّمت مالحظة األرتباط 

ي ترأسها النساء )الرسم البيا�ض
العائالت ال�ت

ي قوائم دفع 
ض المصاريف المتعلقة بالصحة ومعيار األأهلية �ض الوثيق ذاته ب�ي

ي رقم 5(.
سابقة )الرسم البيا�ض

ي ترأسها نساء 
ي قوائم دفع سابقة، استخدمت العائالت ال�ت

وكما هو ُمالحظ �ض
اء المالبس مقارنة بالعائالت األأخرى.   نسبة أك�ب من النقود لرسث

ي 	: استخدام المساعدات النقدية حسب خصائص العائألت
الشكل البيا�ن

ن القوائم الثألث ي 5: إنفاق النقود عىل الصحة حسب معيار االأهلية: مقارنة ب�ي
الشكل البيا�ن

ي لديها أطفال يتامى ويرأسها رجال ألأن نسبتها ضئيلة )وقعت تحت هذا 
يجار وسداد الديون ومصاريف النقل والمدخرات. )2( تم حذف العائالت ال�ت مألحظة: )1( “غ�ي ذلك” يشمل األإ

ي المسح(.
التصنيف 5 عائالت من أصل 445 عائلة �ض
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9
المجموعة # 3

اء المواد  استخدام المساعدات النقدية ل�ش
ن جميع فئات العائألت  الغذائية أك�ش تبايناً ب�ي

ي استلمت 
ائح ال�ت المستهدفة مقارنة بال�ش

الدفعة االأوىل سابقاً.
اء المواد الغذائية ضمن  تم استخدام 18 بالمئة فقط من النقود لرسث

ي من إعاقة، مقارنة بنسبة 29 بالمئة 
ي لديها طفل أو بالغ يعا�ض

العائالت ال�ت
ائح الدفع السابقة كانت النفقات  ي رسث

ي ترأسها نساء. و�ض
لدى العائالت ال�ت

ض العائالت، بغض النظر عن أنواع  المخصصة للمواد الغذائية متجانسة ب�ي
ض 31  نفاق المتوسط عىل المواد الغذائية ب�ي الضعف لديهم. مثالً تراوح األإ

ي قائمة الدفع الثانية 
ض 22 و25 بالمئة �ض ي قائمة الدفع األأوىل وب�ي

و35 بالمئة �ض
ي رقم 6(. 

)الرسم البيا�ض

تميل العائألت إىل إنفاق النقود بمجاالت 
محدودة.

ي 
ي حواىلي أربعة مجاالت )أي المجاألت ال�ت

وسطياً أنفقت العائألت النقود �ن
يتم استخدام النقود فيها(: أفادت نسبة 2 بالمئة من العائالت أنها أنفقت 
ض فقط، 27  كامل الدفعة األأوىل عىل صنف واحد فقط، 6 بالمئة عىل صنف�ي

بالمئة عىل ثالثة أصناف، 37 بالمئة عىل أربعة أصناف، 17 بالمئة عىل خمسة 
ي 7(.

أصناف، 11 بالمئة عىل ستة أصناف أو أك�ث )الرسم البيا�ض

اء المواد الغذائية حسب نوع الضعف:  ي 6: استخدام النقود ل�ش
 الشكل البيا�ن

ن القوائم رقم 1 و 2 و 3 مقارنة ب�ي

ي تم إنفاق المساعدات النقدية عليها
ي 7: المعدل الوسطي للمجاالت ال�ت

الشكل البيا�ن
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ين اال�ول 2022) قائمة الدفع 1 (2-13 ترس� (2022 �
ين الثاىى� قائمة الدفع 2 (1-17 ترس� � 3 كانون اال�ول 2022)

ين الثاىى� قائمة الدفع 3 (24 ترس�

22%
24%

34%

23%24%

31%

18%

22%

31%
29%

24%

31%
28%

25%

34%

� 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)



9

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

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

المجموعة # 3

ن القوائم الثألث ي 8: �عة إنفاق المساعدات النقدية: مقارنة ب�ي
الشكل البيا�ن

ي ترأسها نساء إىل 
ائح السابقة، تميل العائالت ال�ت ي الرسث

وكما هو ُمالحظ �ض
ي يرأسها 

اء عدد أقل من األأصناف مقارنة بالعائالت ال�ت تحديد األأولويات ورسث
ي ترأسها نساء أنها 

رجال: حيث أفادت نسبة 42 بالمئة من العائالت ال�ت
اء صنف واحد فقط، بينما كانت النسبة  استخدمت أك�ث من نصف النقود لرسث

ي يرأسها رجال.
33 بالمئة لدى العائالت ال�ت

وطة  	 تؤكد هذه االستنتاجات أهمية تقديم المساعدات غ�ي الم�ش
وطة من نقود أو قسائم /مساعدات  للعائألت بدالً من تلك الم�ش

عينية، وذلك ألأن العائالت تحدد األأولويات بمجاألت مختلفة، حسب 
نوع الضعف الخاص بها واألحتياجات الشخصية. 

وسطياً أنفقت العائألت حزمة النقود االأوىل 
خألل 3.3 يوماً فقط.

كانت �عة إنفاق الدفعة النقدية االأوىل عاجلة جداً، حيث تجاوزت الرسعة 
ي قائمة الدفع رقم 1 )4.1 يوماً وسطياً( والرسعة 

ض العائالت �ض الملحوظة ب�ي
ي قائمة الدفع رقم 2 )3.6 يوماً وسطياً(. ولم يكن 

الملحوظة لدى العائالت �ض
ض فئات المستفيدين. ة ب�ي هنالك فوارق كب�ي

ض  وأفادت نسبة 41 بالمئة من العائالت أنها أنفقت كامل النقود خالل يوم�ي
ي القائمة رقم 2 

ي القائمة رقم 1 و27 بالمئة �ض
فقط، مقارنة بنسبة 31 بالمئة �ض

ي 
ي 7(. وتؤكد هذه االستنتاجات عمق الشدة االقتصادية ال�ت

)الرسم البيا�ض
ي تزداد فيها الحاجة الُملحة للنقود لتلبية احتياجاتها 

تواجهها العائألت وال�ت
االأساسية.

توجيه الشكر والفجوة التمويلية  -	
تع�ب اليونيسف عن امتنانها للجهات المانحة التالية: )1( المديرية العامة 

نسانية )إيكو(؛ )2(  للحماية المدنية األأوروبية وعمليات المساعدة األإ
حكومة كندا؛ )3( حكومة الدانمارك؛ )4( حكومة السويد )الوكالة السويدية 
(؛ )5( الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ )مكتب  ي الدوىلي

نما�أ للتعاون األإ
غ لليونيسف؛ )7( الصناديق  نسانية(؛ )6( لجنة لوكسم�ب تنسيق الشؤون األإ

المواضيعية العالمية. حيث كانت مساهماتها المبكرة أساسية لمساعدة 
اليونيسف عىل معالجة الدروس المستفادة من األستجابات الشتوية الماضية 

ي الوقت المناسب وبطريقة جيدة.
وتنفيذ األستجابة الحالية �ض

ويد العائألت بجولتها  ن ي ل�ت
ي الواقع، لم تُؤّمن اليونيسف التمويل الكا�ن

و�ض
اير 2023. وهناك  ي شهر شباط / ف�ب

الثالثة من المساعدة النقدية �ن
ي 

يكي  لتغطية االستجابة �ن فجوة تمويل فورية تبلغ 	.2 مليون دوالر أم�ي
محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق. والمطلوب هو الحصول عىل 

ي هذا الصدد.
كاء �ض مساعدة عاجلة من الرسث
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PB
المجموعة # 3


