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اآلراء الواردة هنا هى آراء الُكتاب وليست 

بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

 .أو آراء حكومة البرازيل

في عام و .ولبنانتشترك سوريا في حدودها مع تركيا والعراق واألردن وإسرائيل 

هم ( مليون 6..) مليون نسمة، نصفهم تقريبا   1..0سوريا عدد سكان  بلغ 6102

قيمة  ت، كان6101في عام و. سن الخامسة دون مليون طفل 6 سنة، و .0دون سن 

التنمية البشرية " في فئة هاضعو، مما 1.212لسوريا  لتنمية البشريةامؤشر 

ستوى ، تدهور م6100حرب األهلية في عام مع ذلك، منذ بداية الو". المتوسطة

 1.5.2إنخفض مؤشر التنمية البشرية إلى ووالحالة األمنية بشكل مطرد، المعيشة 

في المائة  5.5.: مستويات الدخلدة وعالوة على ذلك، إنخفضت بش. 6105في عام 

في فقر في المائة من السكان يعيشون  ..26من السكان يعيشون اآلن في فقر، و 

الالزمة للبقاء ألساسية الغذائية اغير المواد الغذائية وين على تأمين درغير قا، مدقع

  .لى قيد الحياةع

ويقدر ( 6102أوائل عام حتى )حالة وفاة  651,111تسببت الحرب في أكثر من و

أكثر أن وا ، داخلي وانزح ا  مليون ..2أكثر من وأن من السكان أصيبوا،  ا  مليون 0.6أن 

مد األزمة اإلنسانية إلى هذا وقد أدى . البالدعلى الهروب من  أُجبروا ا  مليون 1.6من 

 ..5مليون شخص، بما في ذلك  5..0نحو ف. الدول المجاورة مثل األردن ولبنان إلى

يعيش العديد منهم في و. المساعدات اإلنسانيةى في حاجة ماسة إلهم مليون طفل، 

مما يجعل تقديم المساعدات  ،ةمناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق محاصر

 نتشارإة عن الناجم ةوالنفسي ةالجسديمعاناة الجانب وب .اإلنسانية في غاية الصعوبة

النزوح، وزواج و العنف، يتأثر األطفال بالتجنيد القسري في الجماعات المسلحة،

 .لصحةاالتعليم وخدمات  األطفال، وعمالة األطفال، فضال عن عدم الوصول إلى

. ا  عيسرا  إقتصادي ا  شهدت سوريا نمو - 6101و  6115بين عامي  -الحرب قبل و

الدولة نحو إقتصاد يه هيمن علتللتحول من إقتصاد تحررية أجريت اإلصالحات و

عقد إجتماعي "إلى ( 6101-6112) خمسيةدعت الخطة الوقد . السوق اإلجتماعي

شبكات األمان تغطية التأمين اإلجتماعي وتعزيز  عيتوس تهدفإستو" جديد

معاشات مثل صندوق النظم القائمة على اإلشتراكات  باإلضافة إلىو. اإلجتماعي

إعتادت والمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية،  ،القطاع العامالعاملين في تقاعد 

شئون اإلجتماعية ال تقديم برامج مساعدات إجتماعية من خالل وزارة الحكومة

زيادة  عمو(. 6116ة لجنة األوروبيال)خططات الدعم العديد من متقديم و ،عملوال

دعم اإلنفاق على برامج ال إنخفضت بشكل ملحوظ العامة عجزالنفقات العسكرية و 

في المائة  61أكثر من  سعار السلع بنسبةفي إرتفاع أمما أدى بدوره إلى المساهمة 

 .وحده 6105في عام 

 اإلجتماعية، عونةالوطني للم الصندوقإحداث أعلنت الحكومة عن  6112في عام و

من  برنامج للتحويالت النقدية يهدف إلى حماية األسر ذات الدخل المنخفضوهو 

تم يلتحديد المستفيدين، و. رأس المال البشريية تعزيز تنمالمعونة الدورية وخالل 

وقد . الفئويالجغرافية و اإلستهدافأنواع بعض المعيشة وبين ل بختبار سإالجمع بين 

لضمان  ألطفالباذات الصلة  يةشروطمدريجي للحداث تإل ا  تصورالبرنامج وضع 

اإللمام بالقراءة وتحسين  ة المنتظمةيفحوصات الصحالالمواظبة على الدراسة و

 1.6,111صل إلى ي، ل6100في عام  دفعات فقطأول التم صرف وقد . والكتابة

نظام الحماية  وتضرر بشدة، 6100نتفاضات عام إ تم إيقاف البرنامج بعدوقد . أسرة

 عونةالصندوق الوطني للم تجري مناقشات حول تكييفو. بأكملهالقائم اإلجتماعية 

  .اإلجتماعية إلى حالة ما بعد األزمة

الشئون  وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل ومديريةأدارت باإلضافة إلى ذلك، 

. ذوي اإلعاقةشخا  لأل برنامج تحويل نقدي ممول من الحكومة اإلجتماعية

 بهاألسر التي ل ليرة سورية للشخص الواحد 111.بدالت شهرية قدرها وُصرفت 

  .يعانون من الشلل الدماغي، بما في ذلك األطفالشخا  أ

ذوي من  ها أطفالباألُسر التي تُصنَّف بسبب نفقات الرعاية الصحية اإلضافية، و

وضعهم، قدمت يونيسف  سينلتحو. األكثر فقرا في البالداألسر اإلعاقة من بين 

ة في مناطق د  قَّ ع  أطفال ذوي إعاقات مُ التي بها سر األُ  برنامج تحويل نقدي لدعم

م باإلضافة إلى التحويالت النقدية الشهرية، و .6102مختارة في عام  ن وأخصائييقد ِّ

على والمنظمات غير الحكومية المتخصصة جهات الخدمية العامة المن ن وإجتماعي

جهات اإلحالة إلى الإدارة الحاالت وآليات  الدعم للمستفيدين من خاللحٍد سواء 

طفل يعانون  1,511 ، تم إستهداف6102في منتصف عام و .القائمة األخرى يةخدمال

مليون دوالر  6.5تم تخصيص و. في الالذقية 0,551من إعاقات معقدة في حلب و 

  .لى حلبإ أمريكي

إلحاح وصول الحماية اإلجتماعية إلى  علىالسوري  اعلقد أكدت مدة وشدة الصر

 ُ معظم البرامج التي تديرها الدولة، وتعتمد  قد توقفتو. دالبال في أكثر الناس ضعفا

يتأثر األطفال و. المساعدة من أجل البقاء اآلن نسبة كبيرة من السكان على اإلنسانية

. ن التحديات لحقوقهم األساسيةكما يواجهون العديد م بشكل خا  بالحرب،

 باإلضافة إلى زيادة المساعدات الفورية، من الضروري العمل من أجل إعادة تنشيطو

الخصائص اإلجتماعية، وتعزيز  عونةما قبل األزمة، مثل الصندوق الوطني للم نظم

دمج  ومن المهم أيضا  . يسيرة يةشروطممن خالل مثال   لاطفألإلحتياجات احساسة ال

مع الخدمات اإلجتماعية القائمة، كما هو  ج التحويالت النقدية اإلنسانية لألطفالبرام

إلى نتقال سلس إبرنامج التحويالت النقدية، لضمان  الحال في حالة تمويل يونيسف

  .العامة عندما تسمح الظروفسلطات لأيدي ا
 

بالشراكة بين مركز إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة مُ  ه الرسالة القصيرةهذ. 0: مالحظة

المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  - يونيسفولنمو الشامل، دولي لسياسة الال

 :في التقرير الكاملويمكن اإلطالع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. أفربقيا
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