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تدعم اليونيسف أكبر برنامج للحماية 
االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة يف 

سورية 

حيث يوفر برنامج احلماية االجتماعية املتكاملة لألطفال 
ذوي اإلعاقة حتويالت نقدية منتظمة وغير مشروطة جنباً 
إلى جنب مع خدمات إدارة احلالة لألطفال الذين يعانون 
من إعاقات شديدة1. ويف هذا الصدد، يتم تنفيذ البرنامج 
بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل من خالل 
شبكة من املنظمات غير احلكومية الوطنية املتخصصة. 
ويف محافظة حمص، تشارك اليونيسف منظمة الرجاء 

لتنفيذ البرنامج.

فضاًل عن ذلك، يستجيب املكون النقدي لعوائق »جانب 
الطلب«، حيث يساعد األسر على التغلب على العقبات 

املالية لدعم األطفال ذوي اإلعاقة يف الوصول إلى 
اخلدمات والسلع األساسية. يف حني يستجيب مكون إدارة 

احلالة لعوائق »جانب العرض«، حيث يساعد على تلبية 
احتياجات احلماية احملددة لألطفال ودعم اندماجهم يف 

املجتمع.

ومنذ أن بدأ البرنامج يف محافظة حلب يف عام 2016، 
وصل إلى أكثر من 25،000 طفاًل يف سبع محافظات يف 

جميع أنحاء القطر.

يف محافظة حمص، يصل البرنامج حاليًا 
إلى 200200،،11 طفل من ذوي اإلعاقة 

مت يف شهر تشرين الثاني من عام 2020 تسجيل مجموعة 
جديدة مؤلفة من 588 طفاًل من ذوي اإلعاقة الذين 

يعيشون يف املناطق الريفية النائية يف احملافظة2. وملدة 24 
شهراً، سيتلقون حتوياًل منتظماً قدره 40 دوالراً أمريكياً 

يستهدف البرنامج أشد أشكال اإلعاقات واألطفال الذين يحتاجون إلى دعم   1
بدوام كامل. حيث تغطي معايير األهلية األنواع التالية من اإلعاقات: اإلعاقات 
الذهنية، ومتالزمة داون، والتوحد، والشلل النصفي األحادي، والشلل الرباعي، 

والشلل الدماغي، وأمراض احلبل الشوكي، وفقدان األطراف السفلية يف أي 
من اجلانبني أو كال اجلانبني، وفقدان األطراف العلوية يف أي من اجلانبني أو 

كال اجلانبني. ومنذ عام 2021، متت إضافة معيارين جديدين لإلعاقة: (1) 
فقدان البصر الكامل (العمى)؛ و(2) فقدان السمع الكامل (الصمم).

القبو، القصير، مخرم، تل كلخ، تلبيسة، مسكنه، فيروزة، دار كبيرة، مشرفة،   2
شني، القريتني، النزهة، مهني، تلدو، كفرالها، رقامة، حسياء، خربة غازي، 

خربة تني نور، خربة احلمام يف محافظة حمص.

شهرياً (يُقّدم على شكل ثماني حتويالت ربع سنوية بقيمة 
120 دوالراً أمريكياً) مبا يعادل قيمته بالليرة السورية. 
باإلضافة إلى ذلك، سيرافق كل طفل طوال هذه الفترة 

مدير حالة / أخصائي اجتماعي مخصص ومدرب لتلبية 
احتياجات احلماية اخلاصة بالطفل وتسهيل إحالته إلى 

اخلدمات االجتماعية املتاحة. 
وقد تلقت األسر أولى التحويالت النقدية ربع السنوية 

يف شهر تشرين الثاني من عام 2020. 

كما بدأت أنشطة إدارة احلالة أيضاً يف نفس الوقت.

تدعم اليونيسف أكبر برنامج للحماية 
االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة يف 

سورية 

حيث يوفر برنامج احلماية االجتماعية املتكاملة لألطفال 
ذوي اإلعاقة حتويالت نقدية منتظمة وغير مشروطة جنباً 
إلى جنب مع خدمات إدارة احلالة لألطفال الذين يعانون 

من إعاقات شديدة3. ويف هذا الصدد، يتم تنفيذ البرنامج 
بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل من خالل 
شبكة من املنظمات غير احلكومية الوطنية املتخصصة. 
ويف محافظة حمص، تشارك اليونيسف منظمة الرجاء 

لتنفيذ البرنامج.

فضاًل عن ذلك، يستجيب املكون النقدي لعوائق »جانب 
الطلب«، حيث يساعد األسر على التغلب على العقبات 

املالية لدعم األطفال ذوي اإلعاقة يف الوصول إلى 
اخلدمات والسلع األساسية. يف حني يستجيب مكون إدارة 

احلالة لعوائق »جانب العرض«، حيث يساعد على تلبية 
احتياجات احلماية احملددة لألطفال ودعم اندماجهم يف 

املجتمع.

ومنذ أن بدأ البرنامج يف محافظة حلب يف عام 2016، 
وصل إلى أكثر من 25،000 طفاًل يف سبع محافظات يف 

جميع أنحاء القطر.

يستهدف البرنامج أشد أشكال اإلعاقات واألطفال الذين يحتاجون إلى دعم   3
بدوام كامل. حيث تغطي معايير األهلية األنواع التالية من اإلعاقات: اإلعاقات 
الذهنية، ومتالزمة داون، والتوحد، والشلل النصفي األحادي، والشلل الرباعي، 

والشلل الدماغي، وأمراض احلبل الشوكي، وفقدان األطراف السفلية يف أي 
من اجلانبني أو كال اجلانبني، وفقدان األطراف العلوية يف أي من اجلانبني أو 

كال اجلانبني. ومنذ عام 2021، متت إضافة معيارين جديدين لإلعاقة: (1) 
فقدان البصر الكامل (العمى)؛ و(2) فقدان السمع الكامل (الصمم).
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يف محافظة حمص، يصل البرنامج حاليًا 
إلى 1،200 طفل من ذوي اإلعاقة 

مت يف شهر تشرين الثاني من عام 2020 تسجيل مجموعة 
جديدة مؤلفة من 588 طفاًل من ذوي اإلعاقة الذين 

يعيشون يف املناطق الريفية النائية يف احملافظة4. وملدة 24 
شهراً، سيتلقون حتوياًل منتظماً قدره 40 دوالراً أمريكياً 

شهرياً (يُقّدم على شكل ثماني حتويالت ربع سنوية بقيمة 
120 دوالراً أمريكياً) مبا يعادل قيمته بالليرة السورية. 
باإلضافة إلى ذلك، سيرافق كل طفل طوال هذه الفترة 

مدير حالة / أخصائي اجتماعي مخصص ومدرب لتلبية 
احتياجات احلماية اخلاصة بالطفل وتسهيل إحالته إلى 

اخلدمات االجتماعية املتاحة. 

وقد تلقت األسر أولى التحويالت النقدية ربع السنوية 
يف شهر تشرين الثاني من عام 2020. 

كما بدأت أنشطة إدارة احلالة أيضاً يف نفس الوقت.

املالمح الدميوغرافية لألطفال ذوي 
اإلعاقة

املالمح اخلاصة باألطفال املسجلني حديثاً البالغ عددهم 
588 هي كما يلي: 44 يف املائة هم من الفتيات (261)، 

و56 يف املائة هم من الفتيان (327). تتراوح أعمار 23 يف 

القبو، القصير، مخرم، تل كلخ، تلبيسة، مسكنه، فيروزة، دار كبيرة، مشرفة،   4
شني، القريتني، النزهة، مهني، تلدو، كفرالها، رقامة، حسياء، خربة غازي، 

خربة تني نور، خربة احلمام يف محافظة حمص.

املائة منهم بني صفر - 5 سنوات (138)؛ وتتراوح أعمار 
40 يف املائة منهم بني 5-11 سنة (234)؛ يف حني تتراوح 

أعمار 37 يف املائة منهم بني 12-17 سنة (216). هذا ولم 
ـِ 80 يف املائة من السكان أن نزحوا، يف حني أن 15  يسبق ل

يف املائة ما زالوا نازحني، وعاد 5 يف املائة إلى مناطقهم 
األصلية بعد فترة من النزوح.

املالمح الطبية لإلعاقات

تتمثل اإلعاقات الرئيسية التي يعاني منها األطفال البالغ 
عددهم 588 طفاًل يف إعاقات ذهنية شديدة / عميقة 

)33 يف املائة)؛ وشلل نصفي أحادي / شلل رباعي (28 يف 
املائة)؛ والشلل الدماغي (٪13)؛ والتوحد (13٪(.

ُأجري مسح خط األساس يف شباط من عام 
20212021 لقياس أثر البرنامج

أُجري مسح لألسر شمل 230 أسرة من املجموعة اجلديدة 
املكونة من 588 طفاًل (حجم العينة ٪40) يف شهر شباط 

2021. وكانت أهداف املسح هي: 

وضع خط أساس للخصائص االجتماعية واالقتصادية . 	
لألسر يف بداية البرنامج من أجل تقييم أثره يف 

املستقبل.

جمع ردود الفعل من املستفيدين حول تصوراتهم . 	
ورضاهم بعد أربعة أشهر من االلتحاق بالبرنامج.

التوزيع العمري لألطفال الرسم البياني 1:

17-12 سنة
37%

11-6 سنة
40%

5-0 سنوات
23%

مالمح اإلعاقة الطبية لدى األطفال الرسم البياني 2:

إعاقات شديدة مختلطة
1%

أمراض احلبل الشوكي /  
فقدان األطراف 
 السفلية أو العلوية

4%

الشلل الدماغي
13%

متالزمة داون
8%

التوحد
13%

 الشلل النصفي األحادي/ 
 الشلل الرباعي

28% اإلعاقات الذهنية 
 الشديدة / العميقة
33%
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مبجرد إجرائه يف شهري تشرين األول / تشرين   		
الثاني 2022، سيشير املسح النهائي إلى مدى 

فعالية وتأثير التحويالت النقدية وإدارة احلالة يف 
حتسني رفاه األطفال ذوي اإلعاقة. كما سيشير إلى 

التقدم احملرز نحو حتسني رضا املستفيدين.

النتيجة الرئيسية رقم 1: 
ما يقرب من 8080 يف املائة من األطفال هم 

غير ملتحقني باملدرسة

ما يزيد على 76 يف املائة من األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بني 5 و17 عاماً لم يلتحقوا بالتعليم الرسمي 

خالل العام الدراسي 2020-2021. حيث يستفيد حالياً 3 
يف املائة فقط من التعليم املتخصص. وإجماالً، لم يلتحق 

52 يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 و17 
سنة بأي شكل من أشكال التعليم، سواء أكان رسمياً أم 

غير رسمي أو متخصص.

يلعب مديرو احلاالت دوراً رئيسياً يف مساعدة   		
األسر على حتديد حلول التعليم، إما عن طريق 
تسهيل الوصول إلى خدمات التعليم املتخصصة 
أو إحالة األطفال إلى نظام التعليم العادي. كما 

يحافظ مديرو احلالة على تواصل منتظم مع األسر، 
ويتابعون االحتياجات احملددة لألطفال، ويساعدون 

يف حتديد احللول العملية إلحالة األطفال إلى 
اخلدمات املتاحة التي تلبي احتياجاتهم على أفضل 

وجه.

النتيجة الرئيسية رقم 2: 
القضايا الصحية هي السبب الرئيسي وراء 

عدم التحاق األطفال باملدرسة

األسباب الرئيسية املبلغ عنها لعدم االلتحاق باملدارس هي 
»املشكالت املتعلقة بالصحة« (61 يف املائة) و عدم القدرة 

على الوصول إلى املدراس« (28 يف املائة).

لم يتم تكييف نظام التعليم الرسمي واملناهج   		
الدراسية النموذجية لالستجابة الحتياجات التعلم 

احملددة لألطفال املسجلني يف البرنامج.

إن توافر خدمات التعليم املتخصص محدود يف   		
املناطق الريفية النائية حيث يتم تنفيذ البرنامج.

التوصية: تنفيذ تدخالت التعليم التكميلي 
لالستجابة الحتياجات التعلم احملددة لألطفال 

املسجلني يف البرنامج 

النتيجة الرئيسية رقم 3: 
أفاد أكثر من 6060 يف املائة من األسر أن دخلها 

الشهري كان أقل من 100100 ألف ليرة سورية 
)ال يشمل التحويل النقدي(

كانت األسر التي ترأسها اإلناث أكثر عرضة من األسر 
التي يرأسها الرجال لإلبالغ عن الدخل األقل: وقد أفادت 
77 باملائة من األسر التي ترأسها النساء أن دخلها الشهري 

كان أقل من 100,000 ليرة سورية مقابل 60 باملائة من 
األسر التي يرأسها الرجال.

املالمح التعليمية لألطفال الرسم البياني 3:

التعليم املتخصص/ 
غير الرسمي

التعليم الرسمي2.6%
20.9%

غير ملتحقي باملدرسة
76.5%

 األسباب الرئيسية لعدم 
االلتحاق باملدرسة أبدًا الرسم البياني 4:
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كانت املصادر الرئيسية للدخل املبلغ عنها هي »دخل العمل 
اليومي« (51 يف املائة)، يليه »الراتب الشهري / األجر« (33 

يف املائة)، و »الراتب التقاعدي« (6 يف املائة). كما أفادت 
نسبة 82 يف املائة من األسر بأنها غير قادرة على تلبية 
االحتياجات األساسية ألسرها باالعتماد على مواردها 
اخلاصة، مبا يف ذلك التحويالت النقدية التي وزعتها 

اليونيسف.

النتيجة الرئيسية رقم 4: 
لم تتلق غالبية األسر أي دعم آخر 

باستثناء الذي قدمته اليونيسف

أفاد أقل من نصف األسر (45 يف املائة) أنهم تلقوا دعماً 
من منظمات أخرى غير اليونيسف يف األشهر الستة 

السابقة للمسح. ومن بني األسر التي تلقت دعماً، أفاد 82 
يف املائة أنهم تلقوا دعماً غذائياً، يليه النقد (17 يف املائة)، 

واخلدمات الصحية (5 يف املائة)، ودعم التعليم (3 يف 
املائة).

النتيجة الرئيسية رقم 5: 
ليس لدى معظم األطفال بطاقة إعاقة

قبل بدء البرنامج، كان 26 باملائة فقط من األطفال لديهم 
بطاقة إعاقة. وبعد أربعة أشهر من التنفيذ، أبلغ 9 باملائة 

من األسر عن حصولهم على بطاقة إعاقة بفضل خدمات 
اإلحالة التي يقدمها مديرو احلاالت.

هذا ويتنوع الوقت املستغرق للحصول على بطاقة اإلعاقة 
بشكل كبير، حيث أفاد حوالي الثلث أنهم استلموا البطاقة 

يف أقل من شهر واحد، يف حني استلمها ٪19 خالل 3-1 
أشهر، وأفاد ٪24 أنها استغرقت أكثر من 3 أشهر.

تعد بطاقات اإلعاقة الصادرة عن مديرية الشؤون   		
االجتماعية والعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة 

وثائق قانونية مهمة يجب أن ميتلكها جميع األطفال 
 ذوي اإلعاقة.

تُسهل بطاقات اإلعاقة الوصول إلى اخلدمات 
االجتماعية واملزايا احلكومية ألنواع معينة من 

اإلعاقة مثل الشلل الدماغي.

تعطلت عملية تسجيل األطفال ذوي اإلعاقة إلى   		
حد كبير يف البالد؛ حيث تتمتع مديرية الشؤون 

االجتماعية والعمل ومديرية الصحة بقدرة محدودة 

املصادر الرئيسية لدخل األسرة الرسم البياني 5:
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امتالك بطاقة إعاقة الرسم البياني 7:
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على إصدار بطاقات اإلعاقة جلميع األطفال 
الذين يحتاجون إليها. وقد قامت وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل مؤخراً بتطوير نظام معلومات 
إداري متكامل يهدف إلى اجلمع بني جميع برامج 

احلماية االجتماعية.

تُعد عملية احلصول على بطاقة اإلعاقة مرهقة   		
لألسر ألنها تتطلب وقتاً وماالً لتغطية تكاليف 

النقل إلى مقر مديرية الشؤون االجتماعية والعمل، 
ووثائق الهوية القانونية، ومراجعة جلنة اخلبراء التي 

تشكلها مديرية الصحة.

تتمثل إحدى املهام الرئيسية ملدير احلالة يف   		
مساعدة األسر على احلصول على بطاقة اإلعاقة.

التوصية: تسريع عملية إصدار بطاقات 
اإلعاقة. حيث ميكن لوجود جلنة مخصصة 

يف مديرية الصحة تكون معنية بشكل خاص 
بإصدار بطاقات لألطفال أن يساعد يف هذا 

الصدد.

التوصية: تعزيز قدرة مديرية الشؤون 
االجتماعية والعمل على التسجيل املنهجي 

لبطاقات جميع األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام 
املعلومات اإلدارية املتكامل اجلديد لوزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.

النتيجة الرئيسية رقم 6: 
تصدرت الرعاية الصحية والغذاء أعلى 

النفقات باستخدام التحويالت النقدية 
املقدمة

صنفت ٪51 من األسر الصحة بوصفها أعلى النفقات، يف 
حني صنفت ٪41 من األسر الغذاء بوصفه أعلى النفقات.

النتيجة الرئيسية رقم 7: 
معظم األسر غير راضية عن املبلغ النقدي 

والذي ساعد »بشكل معتدل« فقط يف 
تلبية االحتياجات األساسية لألطفال

أفاد 61 يف املائة من األسر أنهم كانوا »غير راضني« (38 
يف املائة) أو »غير راضني للغاية« (23 يف املائة) عن مبلغ 
التحويل املقدم. (40 دوالراً أمريكياً يف الشهر كان يعادل 

50 ألف ليرة سورية عندما تلقت األسر أول حتويل لها يف 
شهر كانون الثاني 2020). يف حني أفاد 14 يف املائة فقط 

بالرضا التام. ويف الوقت نفسه أفاد 20 يف املائة من األسر 
أن التحويل ساعد يف تلبية احتياجات األطفال »بشكل 

كبير« و54 يف املائة قالوا أنه ساعد »بشكل معتدل«.

منذ أن بدأ البرنامج يف عام 2016، ظل املبلغ   		
النقدي احملول إلى املستفيدين كما هو. وبني عامي 

2016 و2020، كان متوسط التضخم السنوي 
٪46.5. وبالتالي كانت قيمة 40 دوالراً أمريكياً يف 

 الوقت املستغرق للحصول على 
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شهر كانون الثاني 2020 أقل بنسبة ٪17 من قيمتها 
احلقيقية لعام 2016 بالعملة احمللية.

التوصية: مراجعة مبلغ التحويل النقدي 
وربطه بالتضخم باستمرار.

النتيجة الرئيسية رقم 8:
وجود مستوى مرتفع نسبيًا من عدم الرضا 

عن تواتر التحويل النقدي

أفاد 39 يف املائة من األسر بأنهم »غير راضني« أو »غير 
راضني للغاية« عن تواتر التحويل النقدي.

يف سياق جائحة كوفيد19- تغير تواتر التحويالت   		
النقدية يف عام 2020 من كل شهرين إلى كل ثالثة 

أشهر وذلك بهدف احلد من االتصال اجلسدي.

أظهرت التجربة الدولية أنه كلما زادت التحويالت   		
النقدية تواتراً وانتظاماً، كلما زادت مساعدتها على 

تسهيل استهالك األسر وزاد تأثيرها اإليجابي.

التوصية: مراجعة وتيرة التحويالت النقدية 
وإدخال حتويالت أكثر تواترًا

النتيجة الرئيسية رقم 9: 
ارتفاع مستوى الرضا عن طريقة الدفع

أفاد 86 باملائة من األسر أنها »راضية« أو »راضية للغاية« 
عن طريقة الدفع. ويف حمص، تستخدم اليونيسف 

خدمات مقدم اخلدمات املالية لتوزيع احلواالت النقدية. 
حيث يتواصل مقدم اخلدمات املالية مع املستفيدين على 
أساس ربع سنوي عن طريق الرسائل القصيرة إلبالغهم 
أن مدفوعاتهم جاهزة للتحصيل مباشرة يف منافذ مقدم 

اخلدمات املالية يف احملافظة.

وقد أعرب حوالي ثلثي املستفيدين عن رضاهم عن قرب 
منفذ مقدم اخلدمات املالية. ومع ذلك، كان 13 يف املائة 
غير راضني عن قربه. باإلضافة إلى ذلك، أعرب 20 يف 

املائة عن »رضاهم إلى حد ما« عن قرب منفذ الدفع.

الرضا عن مبلغ التحويل الرسم البياني 10:
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التوصية: توسيع شبكة مقدمي اخلدمات 
املالية لزيادة توافر وقرب خدمات املدفوعات

النتيجة الرئيسية رقم 10: 
بالرغم من رضاها عن خدمات مديري 

احلالة، إال أن أكثر من 6060 يف املائة من األسر 
لم تتلق حتى اآلن الدعم إلحالة األطفال 

إلى اخلدمات
أفاد أكثر من 82 باملائة من األسر أنها »راضية« (52.9 

باملائة) أو »راضية للغاية« (30 باملائة) عن اخلدمات التي 
يقدمها مديرو احلاالت. ويف الوقت نفسه، بعد أربعة أشهر 
من التنفيذ، أفاد 36 يف املائة فقط من املجيبني أنهم تلقوا 

الدعم من مديري احلالة إلحالة األطفال إلى اخلدمات 
ذات الصلة. كما أفاد 3 يف املائة فقط من األسر أن الدعم 
من مديري احلاالت لم يكن ضرورياً. ومن بني األسر التي 

تلقت خدمات اإلحالة، كان معظم الدعم للخدمات الصحية 
)71 يف املائة)، تليها خدمات كسب العيش (20 يف املائة) 

واخلدمات املتعلقة بالنظافة (9 يف املائة).

التوصية: تعزيز جودة وتكرار إدارة احلاالت 
لضمان حصول جميع األطفال على دعم 

منتظم ومتكرر من مديري احلالة.

 الدعم املقدم من مديري 
احلاالت للوصول إلى اخلدمات الرسم البياني 13:

الدعم غير ضروري
3% لم يتلق الطفل الدعم 

 من مديري احلالة
61%

تلقى الطفل الدعم 
 من مديري احلالة

36%

 نوع اخلدمات التي ُأحيل إليها 
األطفال من قبل مديري احلالة الرسم البياني 14:

0

20

40

60

80

صحية
خلدمات ال

ا

ش
خدمات سبل العي

خلدمات املتعلقة  
ا

بالنظافة

خلدمات التعليمية
ا

حلماية
ا

املواد غير الغذائية

غير ذلك

20.8%

1.3%2.6%2.6%

9.1%

19.5%

71.4%




