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 ديرــــتق كر وــش
 

 
ين المكتب  المرآزي  اون ب ة  لإلحصاءفي إطار التع ة ومنظم دة للطفول م المتح األم

ة           وإدارة المشروع العربي لصح       )اليونيسف( دول العربي ة ال ام   ،ة األسرة في جامع  ق
اون وال صاء بالتع زي لإلح ب المرآ ع مكت سيق م يالتن ة تخط ة ووزارة هيئ ط الدول

صحة  ســح لال ذ الم ودي تنفي رات ح  العنق دد المؤش صحيـة  ـول ــمتع ـوانب ال الج
 .2006  التربوية عامة وــاالجتماعيو
 
انو دف ال آ سح ه وم دة  ه وفير قاع ات و ت رات بيان ةمؤش صوي حديث أنها ت ن ش ر  م

ة و   صحية واالجتماعي اع ال دم ا  التربوياألوض ويم التق ل وتق ن أج  ة للطف رز م  للمح
ه         مناو" تنميةاأللفية لل أهداف  "تحقيق   خ العمل الوطني حول بقاء الطفل وحمايته ونمائ

ذ المسح            خالل األلفية الجديدة و    ذ تنفي ة من  قياس التغيرات الطارئة على أوضاع الطفول
ودي ول  العنق رات ح دد المؤش سعينات و متع صف الت ي منت ل ف ن ال صحة الطف ي م ت

ل و       ة     إجراء   شأنها تشخيص أوضاع الطف ة و  االدراسات التحليلي رامج   لمقارن إعداد الب
 .أوضاع الطفولة في مختلف المجاالتالمناسبة للنهوض ب

 
دم          سح ليتق ي للم ر األول دار التقري بة إص صاء مناس زي لإلح ب المرآ نم المكت ويغت
ة    دة للطفول م المتح ة األم ه منظم اهمت ب ذي س دعم ال دير لل شكر والتق الص ال بخ

ة              وإدارة المش  )اليونيسف( ة وآاف دول العربي ة ال روع العربي لصحة األسرة في جامع
ة  ات المحلي ه ا     ، الجه اج إلي ذي تحت ع ال ي الموق ه ف أتي نتائج ل أن ت ا نأم زة آم ألجه

سياسات و         المختصة لالستفادة منه واإل    ه في رسم ال ة      عتماد علي رامج المتعلق إعداد الب
 .بالطفولة

       
 

 لإلحصاءمدير المكتب المرآزي                                                           
 دآتور إبراهيم عليال                                                                 
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    U1 - خلفية عامة: 

 
 مقدمة

ائج           ي نت ر األول ذا التقري ذي أجري في               يتضمن ه دد المؤشرات ال ودي متع ة  الجمه المسح العنق وري

م المتحدة             ) 2006(في عام   العربية السورية    ة األم  بالتعاون بين المكتب المرآزي لإلحصاء ومنظم

ة سف(  للطفول ة  و)اليوني ة تخطيط الدول ع هيئ سيق م صحة   وبالتن ي  ووزارة ال سح، ف ز الم د رآ ق

 :  ومنهايرةمعظمه، على رصد مدى التقدم نحو تحقيق األهداف التي وضعتها االتفاقات العالمية األخ

ة  191الذي تبنته  " إعالن األلفية "  بت          دول م المتحدة، في س دول األعضاء في األم ع ال م جمي مبر  وه

م             189، والتي تبنتها    "ألطفالخطة عمل عالم جدير با    "، و 2000 دول األعضاء في األم ة من ال  دول

ايو              ذين   . 2002المتحدة في الجلسة الخاصة عن األطفال التي انعقدت في م ان   آال ه زامين قائم  االلت

ام                      ال ع ة لألطف ة العالمي دولي في القم دمها المجتمع ال ي ق رارات     .1990على الوعود الت ذلك الق وآ

صادرة ع  ة     ال ات ذات العالق سات والمنظم ة والمؤس دول العربي ة ال ين جامع ار  والت ق باإلط  تتعل

اهرة      العربي لحقوق الطفل    العربي ي جدير باألط        " وإعالن الق الم عرب ال نحو ع ة    " ف والخطة العربي

  .  اعتمدتها القمم العربيةوالتي) 2015 – 2004(الثانية للطفولة 

 

ال            على هذه االتفاقات الدولية، تلزم الحكو      لموافقةبا سها بتحسين أحوال األطف د   مات أنف م  ورصد التق

رز داف   المح ك األه ق تل بيل تحقي ي س د و.  ف س ق ند لليوني ات  أس ك المهم دعم تل                   ف دور ي

 . )1-1أنظر جدول (

 1-1جدول 

 مسئوليات تقديم التقارير الوطنية والعالمية: االلتزام بالعمل

ال عالم جدير با   "وخطة عمل   "  الن األلفية إع"ألزمت الحكومات التي وقعت على       دم      " ألطف سهم برصد التق أنف

 :ث في سبيل تحقيق التقدم واألهداف المنشودةالذي حد

ق    و إن أمكن  ،ى المستوى الوطني  سنرصد بانتظام عل  " اه تحقي على مستوى اإلقليم، ونقيم التقدم الذي يحدث تج

وطني     أهداف وغايات خطة ا    المي    لعمل الحالية على المستوى ال ذا، سنعزز من          .  واإلقليمي والع ى ه اءا عل وبن

ا يانات على أساس الجنس والعمر واإل     قدراتنا اإلحصائية من أجل جمع وتحليل ونشر الب        ي     عتب رات األخرى الت

دولي     .  تفاوت، وآذلك سنقوم بدعم عدد من األبحاث التي تتناول األطفال           حدوث قد تؤدي إلى   اون ال سنحفز التع

ى الرصد، وال                درة المجتمع عل يم، والتخطيط   بغرض دعم جهود بناء الكفاءات اإلحصائية وبناء ق الم   ("."تقي ع

 )60فقرة " ألطفالجدير با

 

ات د"...  نقوم بمراجع راع      س ات واإلس ي العقب ل تخط ن أج ة م اليم الدول ة وأق ستوى الدول ى م ة عل وري

 )61، فقرة "ألطفال جدير باعالم..." ("باإلجراءات
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ا ت   رة  (دعو خطة العمل  آم س) 61فق ة عن تطور       اليوني ارير الدوري ة في إعداد التق شارآة اإليجابي ى الم ف إل

 :األوضاع

 

دة في "... ة الرائ ة العالمي س مبوصفها الجه ن اليوني ب م ال، يطل شر، ا يخص األطف داد والن ف أن تواصل اإلع

بالتعاون الوثيق مع الحكومات، والصناديق ذات الصلة، والبرامج والهيئات المتخصصة التابعة لمنظومة األمم              

وفير             المتحدة، وآل العناص     ن،  لت ا أمك ة األخرى، آلم دم المحرز       ر الفاعل ذ      ف  معلومات حول التق ي سبيل تنفي

 ."الن وخطة العملاإلع

 

 :إلى إعداد تقارير عن التقدم المحرز) 31 فقرة" (إعالن األلفية"وبالمثل، يدعو 

 

ذا اإلعالن،                         "... ذ نصوص ه ذي يحدث في تنفي دم ال ستمرة، التق نطلب من الجمعية العامة أن تراجع، بصفة م

قطة انطالق لإلجراءات   ة ولتعتبر نطلع عليها الجمعية العامين العام أن يصدر تقارير دورية لتونطلب من األم  

 ."المستقبلية

  

د س      س      وإضافًة إلى ذلك فق ة في         اهم مكتب اليوني شاء وحدة خاصة بدراسات الطفول سورية في إن ف ب

ة في مجال              درات الوطني ز الق ا تعزي ائج أعماله إطار المكتب المرآزي لإلحصاء والتي سيكون من نت

 . شرات الخاصة بالطفولةجمع وتوفير وتحليل البيانات والمؤ

زا   إن  ا ت كلت وم ة ش ة األلفي ا إعالن قم ز عليه ي رآ سية الت ة الرئي داف الثماني شكل  لاأله ات ت أولوي

ة       .االقتصادية واالجتماعية في سورية  رئيسية في خطط التنمية      سية المتعاقب حيث هدفت الخطط الخم

ا ى زي ه  إل سين دخل واطن وتح ة الم سبل لدة رفاهي ضل ال أمين أف ف  وت ي الحضر والري يم ف شر التعل ن

ذ اثولل ت اهتمام. آور واإلن ال ا خاصًا وأول شكل  قط ا وسي رأة  وغيره ين الم ة وتمك صحة والبيئ ع ال

 .نات الالزمة لتتبع أهداف األلفيةمتعدد المؤشرات مصدرًا هامًا لتأمين البيا العنقوديالمسح 

 

بعض الموضوعات               ارة ل ائج مخت ي نت ر األول ذا التقري دد من       يقدم ه ا المسح ولع ي غطاه سية الت الرئي

تتغير، لكن ال    ج هذا التقرير مبدئية وقد      نتائ اإلعتبار أن    فييجب األخذ    و . TP1PTالمؤشرات الفرعية 

  .2007 أيارنهاية  ينتظر صدور التقرير الرئيسي في  آما.يتوقع أن تكون هذه التغييرات آبيرة
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TP1PT   لمزيد من المعلومات حول التعريفات، والبسوط، والمقامات، ولوغاريتمات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات والمؤشرات

ة متعددة  من دليل المسوح العنقودي 7لحق  وم1راجع الفصل األول، وملحق : التي يغطيها المسح من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية
 org.childinfo.wwwرصد أوضاع النساء واألطفال، متاح أيضا على : 2005 المسوح العنقودية متعددة المؤشرات -المؤشرات

 
 



 أهداف المسح
 

ام   العنقودي متعدد المؤشرات     للمسح   األساسية األهدافتتمثل   سورية         2006ع ة ال ة العربي  في الجمهوري

 : يفيما يل

  .  السورية العربيةمهوريةجالنساء في ال واألطفال وضع لتقييم تقديم معلومات حديثة – 1

ة أهداف  ( التي حددتها    األهدافصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق       لر تقديم المعلومات الالزمة     – 2  األلفي

 . آنقاط انطالق للعمل المستقبلي" ألطفالبا جديرعالم و) " ميةللتن

سورية      المراقبة نظمو البيانات   قواعد  في تحسين  اإلسهام – 3 ز ال   في الجمهورية العربية ال رات  وتعزي خب

 . النظمو  القواعدتحليل تلكالفنية في تصميم وتنفيذ و

 

U2- حتصميم العينة و منهجية المس: 

Uتصميم العينة: 

يم عدد           عنقودى  ميم عينة المسح ال   تم تص  تم تقي سورية بحيث ي ة ال ة العربي متعدد المؤشرات في الجمهوري

ريف ـــمناطق الات وــالمحافظطر و على مستــوى القاألطفال  النساء واعــمن المؤشرات المتعلقة بأوض  

سكان و     إطارتم استخدام   والحضر و  ام     ا التعداد العام لل ساآن لع م ة و آإطار للعين   2004لم ة   ت ار العين  اختي

ة           ى وفق مرحلتين في آل منطقة حيث تم في المرحل داد سكاني متن     األول اطق تع د آمن ار العناقي بة اس  اختي

م   ع الحج دد  وم غ ع ي بل ود و)1000( هاالت ة الثاني ف عنق ار وح ي المرحل م اختي ـة ت د ـ ر(دات الع  األس

 . نة ذاتية الترجيحنة تبعا للمناطق و هي عيقد صنفت العيوهذا . ةبالطريقة العشوائية المنتظم) ةالمعيشي

 

Uاالستبيانات: U 

ع          األسر استبيان   إلى باإلضافةتم استخدام ثالثة استبيانات في المسح        ة المعيشية الذي تم استخدامه في جم

 ة في عمر     لكل امرأ  ات طرح استبيان   تم  ثم .مساآنـال و األسرة المعيشية و  األسر أفرادمعلومات عن جميع    

 . دون الخامسة الذين تم تحديدهماألطفال مربيات أو لألمهات و سنة)49 – 15( 

 :اآلتيةاشتملت االستبيانات على النماذج 

U- المعيشيةاألسر استبيانات  : 

    المعيشيةاألسرةقائمة  -

 التعليم -

 مرافق الصرف الصحيمياه الشرب و -

  المعيشيةاألسرةخصائص  -

 األطفالعمل  - 
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U-لفردية للمرأة االستبيانات ا : 

 األطفالوفيات  -

 سالتيتانو التطعيم ضد -

 المولود  واألم صحة -

  الزواج -

 ةاألسر تنظيم -

 االيدز/  لاليدز المسبب )ةفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV فيروس -

U-  دون الخامسةاألطفالاستبيانات :  

 التعليم المبكر تسجيل المواليد و-

 Aفيتامين  -

 الطبيعيةاعة الرض -      

 رعاية المرضى   -      

 التحصينات -      

 الطولقياس الوزن و -       

ا   أجرى تعتمد هذه االستبيانات على نماذج الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات و            و  عليه

ر / االختبار القبلي خالل شهر شباط  ذا     و2006 فبراي ائج ه ار اال في ضوء نت د أجريت  ختب ى   تع يالت عل

 . صياغة االستبيانات 

 

Uمعالجة البياناتالعمل الميداني و:  

سان        تم تدريب المشارآين في العمل الميداني لمدة عشر        ة شهر ني ل / ة أيام في بداي غ عدد    2006 أبري  وبل

ألف من         )35( التي قامت بجمع البيانات      قرفال ات    )4( فريقا وآل فريق يت ى  إضافة  باحث ق     إل يس فري  رئ

 . ل محافظةمشرف لكو

  . 2006 مايو/ أياراستمر حتى نهاية  و2006 أبريل/  نيسان19بدأ العمل الميداني في وقد 

من أجل ضمان مراقبة الجودة و)   Cspro (باستخدام آمبيوتر و مايكرأجهزة البيانات على إدخالتم آما 

 .  وأجري عليها اختبار تطابق داخليأدخلت جميع االستبيانات مرتين

ة من الم          إطارالبرامج المعيارية التي تم تطويرها في       خدام العمليات و  تم است و دورة الثالث سوح  مشروع ال

رات و   ددة المؤش ة متع تخد     العنقودي ي اس تبيانات الت ى االس ا عل م تطبيقه ة   ت ة العربي ي الجمهوري مت ف

 . السورية

ار                     آما   ات في شهر أي ع البيان ات في نفس وقت جم دأت معالجة البيان ايو / ب انتهى في شهر      و  2006 م

امج  باستخدامتحليل البيانات   تم   ثم   2006 يوليو/ تموز اذج الج   و  )Spss  ( برن ي وضعت من       نم داول الت

 . أجل هذا الغرض
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Uتغطية العينة : 

  معيشية أسرة )19870( بلغ عدد األسر المتواجدة فعلياً   أسرة معيشية اختيرت للعينة      )20022( أصلمن  

ا ة أم ةفكانت مس األسر بقي ساآنر غياألسر أن أي ،اآنها خالي ك الم ي تل دة ف غ عدد ، متواج  األسر وبل

سب  أسرة  )19019(ابلتها بنجاح   قالمعيشية التي تمت م    ا % 95.7 استجابة بلغت    ة بن غ عدد ال     آم  سيداتبل

ابلتهن      سيداتال بلغ عدد   و سيدة) 25563( سنة   49 -15بين العمر    م مق واتي ت يدة ) 25026( الل سبة   س  بن

تجابة تاس ا% 97.9 بلغ سبة لأم دد  بالن الع تبيان   األطف ضمنهم اس ذي ت نوات ال رة دون الخمس س  األس

وبلغت  % 99.2نسبة استجابة بلغت   طفل منهم ب  ) 11017(طفل تمت مقابلة    ) 11104(فقد بلغ   المعيشية  

تبيان ال       نسبة   ة الس ال       % 93.7 سيداتاالستجابة الكلي تبيان األطف ة الس سبة االستجابة الكلي  دون وبلغت ن

 . )  HH1الجدول( آما يوضح % 95الخامسة من العمر 

 

U3 –النتائج : 

Uوفيات األطفال: 

داف   م أه د أه سة أح ال دون سن الخام ال الرضع واألطف ات األطف دل وفي ل مع د تقلي ة "يع داف األلفي أه

دير   ت ) الثالث ( متعدد المؤشرات     العنقوديومن خالل بيانات المسح     " عالم جدير باألطفال  "و" للتنمية م تق

ال        دد األطف ط ع ة بمتوس ات الخاص ى البيان ادا عل رة اعتم ر المباش ة غي ال بالطريق ات األطف دل وفي مع

دد   ط ع اء ومتوس ودين أحي سمة  المول اة مق د الحي ى قي نهم عل اقين م سح  الب ت الم رأة وق ر الم  حسب عم

األلف  ) 18(ل الرضع  بافتراض النموذج العام لجدول الحياة لألمم المتحدة حيث بلغ معدل وفيات األطفا        ب

ذآور                 سبة لل غ بالن اث حيث بل ذآور واإلن ل     ) 21(وهذا المعدل يتفاوت ما بين ال األلف مقاب األلف  ) 14(ب ب

غ في الحضر                           ى مستوى آل من الحضر والريف  حيث بل األلف  ) 16(بالنسبة لإلناث آما يتفاوت عل ب

 .باأللف في الريف) 20(مقابل 

 

غ     أما بالنسبة لمعدل وفيات األطف     د بل اوت    ) 22(ال دون الخمس سنوات فق دل يتف ذا المع األلف وه ضاً  ب  أي

ذآور             ل     ) 26(على مستوى آل من الذآور واإلناث حيث بلغ بالنسبة لل األلف مقاب سبة    ) 17(ب األلف بالن ب

غ في الحضر                 ل     ) 19(لإلناث آما يتفاوت ما بين الحضر والريف حيث بل األلف مقاب األلف في    ) 24(ب ب

 .الريف

 

ديرات                  ويجب وفر تق ال ت  اإلشارة إلى أن استخدام الطريقة غير المباشرة في حساب معدالت وفيات األطف

ائج مسح صحة              . تعود لثالث سنوات سابقة للمسح     وهي تتوافق مع تقديرات الوفيات التي أسفرت عنها نت

 .2004، ومع بيانات تعداد السكان لعام 2002األسرة الذي نفذ عام 
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Uالحالة التغذوية:U 

ة      لألطفالتعد الحالة التغذوية     صحتهم العام ا ل دما يحصل     ف ، انعكاس ال عن ذاء المناسب و       األطف ى الغ ال  عل

 يصنفون ضمن من   وينمون نموا سليما    فإنهم    ، ويعنى بهم عناية جيدة      للمرض بصفة متكررة   يتعرضون

 .  على تغذية جيدةايحصلو

ي  ي تف ات الت ىالمجتمع دةحصل عل ة جي د توزي تغذي اري ، يوج ال األوزان ولألطوالع معي  دون لألطف

ق                   ال يمكن  حيث الخمس سنوات من العمر    ة في مجتمع من المجتمعات عن طري تعرف على سوء التغذي

ذي     ويعتبر.  المعيارية / المرجعية ألوزانا و باألطوال األطفال أوزان و أطوالمقارنة   المجتمع المعياري ال

هو ، ووالمرآز الوطني للمسوح الصحية  ة العالميةـة الصحـ هنا هو المرجع الذي حددته منظم    إليهيرجع  

ـ ما تنصح باست    ــ خدامـ س ه الي ة     ف و ـــوني ة الصحة العالمي ى أن        . منظم ذا باإلضافة إل آل من مؤشرات      ه

عن وسيط  ) Z-scores( نحرافات معيارية    ا الحالة التغذوية الثالث يمكن التعبير عنه في صورة وحدات        

 . المجتمع المرجعي

 

سبةتع ر ن وزن تب ى ال رإل سوء العم ًا ل اد وتغذ ال مقياس ة الح زمني ال. الم دار فاألطف م بمق ل وزنه ذين يق  ال

،  متوسطاً أو  ناقصي الوزن نقصا حاداً    ا عن وسيط المجتمع المرجعي يعتبرو     ضعفي االنحراف المعياري  

رو    عن وسيط المجتم    معياري   االنحراف ال  ضعافأبينما الذين يقل وزنهم بمقدار ثالثة         اع المرجعي فيعتب

 . ناقصي الوزن نقصا حادًا

سبة ر ن ا تعتب ول آم ى الط ر  إل ًا لالعم ينلمقياس و الرأس ال  ،م دا فاألطف ولهم بمق ل ط ذين يق عفي ضر  ال

صنفو       االنحراف المعيار  ة قصراً   ا قصار الق    ضمن  اي عن وسيط المجتمع المرجعي ي اداً  م   متوسطاً  أو  ح

 االنحراف المعياري عن وسيط المجتمع         أضعاف طولهم بمقدار ثالثة     ، بينما الذين يقل   بالنسبة ألعمارهم 

ة    / مةاينجم قصر الق و. حادًا قصار القامة قصراً  ضمن ا فيصنفو المرجعي نقص التغذي التقزم الحاد نتيجة ل

 . مزمن الأوالسليمة لفترة طويلة وللمرض المتكرر 

سبة       األطفالو ى  الذين يقل طولهم بالن دار ضعفي      إل م بمق اري     وزنه  عن وسيط المجتمع        االنحراف المعي

دار ثالث     متوسطأو مصابين بهزال حاد   االمرجعي يعتبرو  وزنهم بمق سبة ل  ة، بينما الذين ينقص طولهم بالن

رو   االنحراف المعياري عن وسيط المجتمع الم      أضعاف اد     ارجعي فيعتب زال ح زا  و مصابين به نجم اله  لي

 . التغذية من وقت قريب بسوءاإلصابةنتيجة 

 . األمراض انتشار أو هذا المؤشر التغيرات الموسمية الهامة المرتبطة بكميات الغذاء المتاحة س قد يعك

اً   من تلك الفئات    فئة  المصنفين ضمن آل   لألطفال النسب المئوية    ) NU.1 جدول   ( يعرضو  لقياسات    تبع

وزن و ي ال ول الت ذتالط اء أخ داني،أثن ل المي افةو  العم ى باإلض شمل الإل ذا ي سب ه دول الن ة ج  المئوي

اري    بمقدار ضعفي  الذين يزيد وزنهم مقارنة بطولهم       األطفالي  أ،   الوزن زائدي لألطفال  االنحراف المعي

 .عن وسيط المجتمع المرجعي

سور             تقريبا  آما يوجد     ة ال صاً     واحد من آل عشرة أطفال دون الخامسة في الجمهورية العربي اني نق  ية يع

 ) NU.1جدول  (  حادًا ناقصو الوزن نقصًاأنهم على %1.8يصنف و) %9.7(في الوزن 
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أطوالهم        الن أومصابون بالهزال   % 2.3 و بأعمارهممقارنة   ة ب ال من   % 10 إنوحافة الشديدة مقارن  األطف

 . يعانون من قصر قامة شديد مقارنة بأعمارهم

 

زور     انتشارًاأآثر الهزالونقص الوزن   آما نجد أن     ر ال شاراً   وقصر القام  ، في محافظة دي ر انت  في  ة أآث

ة ة الرق ال أن ويالحظ محافظ ذيناألطف ت  ال اتهم تلق ًاأمه ا ثانوي ًاأو  تعليم سبة عالي نهم ن ل بي  اإلصابة تق

وزن    ة    أوبانخفاض ال ة بالمقارن ال  قصر القام ذينباألطف ق   ال م تتل اتهم   ل يم أمه ا  ، أي تعل شر نقص  آم  ينت

 .اإلناث منها بين لهزال بين الذآور بدرجة اآبراالوزن وقصر القامة و

صاً     شهراً  23 -12 في عمر     األطفال نسبة اآبر من     أنيظهر النمط العمري    و انون نق اً       يع ة تبع   في التغذي

ا أظهر ثالثتلم رات ال ًةه المؤش الب ، مقارن ر واألصغر  األطف رًااألآب ذا .  عم ع وه نمط متوق رتبط  ال م

وث ال      هفي أ  يبد و عة طبيعية رضا األطفال إرضاعنتهي فيه مرحلة    ت بالعمر الذي عادة ما    ماء ـ التعرض لتل

 .)1(انظر الشكل رقم  والغذاء والبيئة

 
 )1(شكل رقم 

 رمع يف لافطألل ةيوئملا ةبسنلا0 - 59 ةيبرعلا ةيروهمجلا يف طسوتم وأ داح ةيذغت ءوس نوناعي نيذلا ا رهش 
 ماعل ةيروسلا2006

0.0

5.0

< 6 6--11 12--23 24--35 36--47 48--59 

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

ةنراقم نزولا %  لقأ - "2يرايعم فارحنأ  ةنراقم نزولا % لقأ - "3يرايعم فارحنأ * رمعلاب   رمعلاب 
ةنراقم لوطلا % لقأ - "2 يرايعم فارحنأ ** ةنراقم لوطلا % لقأ- "3 يرايعم فارحنأ ** رمعلاب   رمعلاب 
ةنراقم نزولا % لقأ - "2 يرايعم فارحنأ *** عم فارحنأ *** لوطلاب  ةنراقم نزولا % لقأ - "3 ي راي لوطلاب 
ةنراقم نزولا %      ىلعأ+"2 يرايعم فارحنأ   لوطلاب 
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Uالطبيعيةالرضاعة :  

تمنحهم التغذية المثالية آما    من العدوى و   في السنوات األولى من العمر األطفال        الطبيعيةتحمي الرضاعة   

الهن و       مهلكن الكثير من األ   . نها اقتصادية وآ منة   أ ؤدي      يتعرضن ات يتعجلن وقف إرضاع أطف لضغوط ت

 أشهر  3 – 0من   ( ن العمر    األولى م      

الرضاعة أشهر و ) 9 – 6( آما يعرض الغذاء التكميلي لألطفال في عمر  )  أشهر منفصلين    5 - 0و 

 . شهرا)  23 – 20 (في عمر شهرا و )15 – 12 (ر

هرا  23  ش

ا الحضر وال ي الريف ريف حيث نجد أنه ى ف ي ع أعل ا ف نه

ستخدمون         ذين ي ال ال سبة لألطف ى ن د أعل ث نج ات حي ستوى المحافظ ى م ف عل ا تختل ا أنه ضر آم الح

محافظة    

ا      وى التحول إلى األغذية الصناعية وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب النمو             بهن إل  ة آم ر    أسوء التغذي ه غي ن

ال ألبا جدير عالم " تنص أهداف  آما   . لم تتوفر المياه النظيفة بسهولة     آمن إذا  ى  " طف ال   أعل ن غذاء األطف

ى الر      ي ة ضاعة   جب أن يقتصر عل ى من العمر            الطبيعي ستة أشهر األول ة         خالل ال ا تغذي م يضاف إليه ، ث

 . و أآثرأتكميلية مناسبة لمدة عامين 

 

ال   / ات  ـادت به األمه   ـقًا لما أف  ـ وف الطبيعيةاعة  ـالة الرض ـــ تظـهر ح  ) .3NU جدول    (في ات األطف  مربي

 .ن ساعة السابقين للمقابلةعشريذاء والسوائل خالل األربع و عن استهالك الطفل للغالرئيسيات

من  ائية غذمكمالت ـدي ولذين لم يـتلقوا إال حليب الث إلى الرضع ا   الغالبـة  الطبيعية  الــرضاعة حيث تشير 

 .المعادن والفيتامينات أو دواء

 أثناء الشهور الستة الغالبةالطبيعية  يعرض الجدول الرضاعة    آما   

من   

 المستمرة لألطفال في عمالطبيعية

ال دون ستة أشهر من ال           % 29حوالي   ى الرضاعة      من األطف ة عمر يقتصرون عل في  و  وحدها الطبيعي

ر  ى ا شهر )9 – 6( عم ن األطف% 36.5 يتلق ـم بـ دي ال حلي ا صلبـو  الث ـًاـطعام ي عمو ا أو لـين  ر ـف

هر )15 – 12( ن ا % 63.9 ش ال م ستمرواألطف اول ي ى تن دي وف ب الث ر  حلي ي عم  – 20ف

 . حليب الثديفى تناول  يستمروا % 16.3

 

ستوى آل من ى م ذه النسب عل وتختلف ه

وأدناها في % 45.7الرضاعة الطبيعية أقل من عمر ستة أشهر في محافظة الالذقية حيث بلغت             

ا            % 6.2السويداء حيث بلغت     نخفض آلم سبة ت ذه الن ا أن ه ة       توىزداد المس  اآم ألم أو الراعي .  التعليمي ل

 . األسر األآثر غنىبقيرة مقارنة تكون مرتفعة لدى األسر الفآما 

 

Uمدى تغطية التحصينات:U  

 . شهرا12غهم 

ة  طبقا إلرشادات ا  يم    ليونيسف و منظمة الصحة العالمي ل تطع ه من    )BCG (، يجب أن يتلقى الطف ليحمي

دفتيري لحمايته من اإلصابة     )  DPT( ثالث جرعات   اإلصابة بالدرن و   ديكي، و    و ابال سعال ال انوس  ال  التيت

ما ضد الحصبة قرب بلوتطعيوعات من التطعيم ضد شلل األطفال ثالث جرو
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ال  دون سن الخامسة           اإلطالع على    طلب من األمهات     وقد اء البحث    بطاقات التطعيم الخاصة باألطف   أثن

 بطاقات األطفال  إلى استبيانات الدورة الثالثة قامت الباحثات بنسخ المعلومات الخاصة بالتطعيم من  حيث  

 . لمسوح العنقودية متعددة المؤشراتمن ا

 

 . شهرا الذين تلقوا آل التطعيمات )23 – 12  (نسب األطفال في عمر)  CH.1 جدول (يعرض 

ال في عمر            و ع األطف ام النسب جمي ذي يفترض أن    هو المدى العمري   شهرا و )  23 – 12  (يضم مق ال

ع التطعيمات      ألطفال قد يكون ا  وي من الجدول     ف.  استكملوا ببلوغه جمي سط آل    في الجزء العل شمل الب ، ي

اتهم الصحية                                ى بطاق دون عل ا هو م ا لم وا تطعيمات في أي وقت سابق للمسح وفق أو ق

 .للمعلومات التي تدلي بها األم

ا   فل أم وا فالجزء األس ذين تلق ال ال ى األطف ط عل شتمل فق د ي ول عي ل حل يالدهم األول  التحصينات قب م

يم ال وبالنسبة   ل    لألطفال الذين ليس لديهم بطاقة تطعيم يفترض أن يكون قدر جرعات التطع ي حصلوا قب ت

 . ها أولئك الذين لهم بطاقات تطعيمعليها مماثال للتي عليعيد ميالدهم األول 

د  ى وق ر% 99.9تلق ي عم ال ف ن األطف هرا )  23 – 12  (م وغهم  )BCG( ش ل بل درن قب  12  ضد ال

ال   % 99.4أعطيت الجـرعـة األولى من الـتطعيم الثـالثـي لنسبـة        شهرا و  ـن األطف ذين      ،م سبة ال  وبلغت ن

 للجرعة الثالثة% 91.2و % 96.6حصلوا على الجــرعة الثانية من التطعيم الثالثي إلى 

 .) 2 شكل انظر (

وغهم    تطعيم ضد ش الجرعة األولى من ال   % 99.3بالمثل تلقى    و ل بل ال قب انخفضت   شهرا و 12لل األطف

 .%92.4 بلغتنسبة تغطية التطعيم ضد الحصبة  ونيةللجرعة الثا% 96.7النسبة إلى 

 
 )2(شكل رقم 

ذين تل األطفال ال

 رمع يف لافطألل يبسنلا عيزوتلا12 - 23 حسملا لبق ىضم تقو يأ يف ةلوفطلا ضارمأ دض نينصحملا رهش 
اليم ديع لولح لبقو2006 هد  ماعل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف لوألا م

99.9 99.4

96.6

91.2

99.9 99.3

96.7

91.3
92.4

87.3

92

96

100

104

80
نردلا*  يثالثلا  2 يثالثلا1

** 
يثالثلا    

 ***3
للش

 لافطألا0
للش

 لافطألا1
للش

 لافطألا2
للش

 لافطألا3
***

ةبصحلا
****

عيمج
تانيصحتلا

*****

84

88
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U المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي باستخدام المضادات الحيويةاألطفالعالج :  

ال استخدام المضادات الحيوية لعالج      و. الاألطف وفيات   أسباب أهميعتبر االلتهاب الرئوي من       دون  األطف

اال دخال فع د ت سة يع ال، الخام ي فاألطف شتبه ف ذين ي ذين أصيبوا إصابتهم ال ك ال م أولئ وي ه اب رئ  بالته

ريع   بمرض  نفس س صحوب بت سعال الم نفس و أوأعراضه ال ي الت ي   صعوبة ف سبب ف ان ال راضآ  أع

ي    سداد ف صدر وان ي ال شكلة ف فالمرض م ى  و األن صور عل سؤال مق ذا ال اله ي  األطف تبه ف ذين اش  ال

ا خالل   إذايسأل ما  وح السابقين للمساألسبوعين  آانوا قد تلقوا مضادا حيوي

ا   ى  آانت و .ئوي سبة أعل محافظة  ي  ف  ن

ًا     يكون عالج االلتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية     ة  األسر  في   مرتفع ين    و الغني ال ب ـ  ال األطف ت ـذين تلق  ـ

أعلىا  ا .ف تخدام المآم دل اس ع مع ر ض يرتف ر عم ا آب ة آلم ادات الحيوي

 رئوي خالل  بالتهاب إصابتهم

   . السابقيناألسبوعين

 

ا  يكون التهابا رئويا عند أنيشتبه  استخدامات المضادات الحيوية لعالج ما   ) CH.7 (يقدم جدول     لاألطف

ة     ل االجتماعي سكن والعوام ل ال ة ومح ر والمنطق نس والعم ا للج ر، تبع ن العم سة م ن الخام دون س

صادية، و دول واالقت ر الج ن % 71 أنيظه الم سةاألطف ل تلق دون الخام اوا بالفع ضادا حيوي الل  م ، خ

ه     ال، لع  قين للمسح ب السا األسبوعين تبه ب ا اش ا ر يكون ا أنج م لتهاب

 أنآما يظهر الجدول     % 52.0لغت  ب في محافظة ريف دمشق حيث       أدناهاو% 100القنيطرة حيث بلغت    

ـأمه ا/ اتهمـ ا ثانويمربي تهم تعليم

 . الطفل

 

Uاستخدام الوقود الصلب:  

ى ) الفحم والمخلفات النباتية  (صلب  يؤدي الطهي باستخدام الوقود ال     زل و       إل ة المن وث بيئ بباً    تل د س اً  يع   هام

 المعيشية يستخدمون   األسرمن  % 98.1 نأوأظهرت نتائج المسح     التنفسية الحادة    اض

ل    ،ر والريف  مستوى آل من الحض    على هذه النسبة متماثلة تقريبا   و ،الغاز لطهي الطعام   من  % 1.4 مقاب

ن  بابم الم   أس ستوى الع ى م صحة عل تالل ال ين   اع ة ب الخاص ذا   األطف ل ه سة  ويتمث ن الخام  دون س

راألماالعتالل في   

اء األسر  ستخدمون الكهرب سبة ا و. ي اء سر ألتختلف ن ستخدم الكهرب ي ت ي الحضر عن  الت ى للطهي ف ا ف  ه

  . في الريف% 1.1مقابل % 1.7 حضرف حيث بلغت في الالري

 .  .CH)8الجدول( آما يظهر الفقيرة  الغنية واألسر ما بين يختلف آثيرًا إن استخدام الغاز و الكهرباء ال

 

Uالصرف الصحيالماء و: 

ى  من للشرب ضرورة ال   آلالماء ا  ا  غن ليم         عنه اء ف. ة من اجل صحة س ر النظيف ا م شرب غي د يحمل          ل ق

ود و         ضاأمرا وليرا والتيف ا والك ل التراآوم يا    مث اً          البلهارس شرب ملوث اء ال د يكون م ة      وق واد آيماوي  أو بم

ة  حة    أوفيزيائي ى ص رر عل شعة ذات ض سان م افة ،اإلن ى باإلض رورة إل تعمال  ض ف  اس اء النظي الم

 اءـــللنس أهمية ذا أمرًا ماء الشرب النظيف إلىد سهولة الوصول ـعتآما ، صحة السليمةحصول على لل
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الذي غالبا ما يبعد     تحمل مسئولية إحضار الماء    من ي  با غال ألنهم،  ، وبخاصة في المناطق الريفية    األطفالو

 . مسافات طويلة

 

شرب و        توز  ) EN1 جدول   (رض اء          يع السكان تبعا لمصدر ماء ال ستخدمون م ذين ي سكان ال يعرف ال

 . في مناطق الريف

  )EN1( الشرب المحسن حسب المحافظات آما يوضح الجدول ماء  مصادرأنواعتختلف آما 

الرغم من أن        ريف دمشق    ها في محافظة    ساآن في      % 94.1 وب من الم

شية   % 43.4 عامة للمياه  لكن يوجد ما نسبته    محافظة ريف دمشق موصولة بشبكة     من أفراد األسر المعي

ى                  ة عل شبكة العام اه ال واء مي سبب احت ل ب ق صهريج متنق  المصدر الرئيسي لمياه الشرب لديهم عن طري

%) 99.3(يرة حيث بلغت لدى األسر الغنية ن هناك فرق ملحوظ بين األسر الغنية والفقآما أ   مواد آلسيه 

 .لدى األسر الفقيرة) %69.5(مقابل 

راض    ن األم ر م دد آبي ًا بع ًا وثيق رتبط ارتباط شري ي سم الب ن فضالت الج صحي م ر ال تخلص غي  ال

ة ال     ي  م آاألمراض التي تسبب اإلسهال وآشلل األطفال وتشمل مرافق الصرف الصحي اآلمن راحيض الت

شات وت   ارات أو ترن بكة صرف صحي أو بي ى ش اء إل ا بالم ضدفق محتوياته واة شمل أي ر المه ًا الحف

. 

ن  حي       الم رف ص ق ص ا مراف ساآن به ي م شون ف سكان يعي

يع

ستخدمون      أولئك  محسن بأنهم    شرب ذين ي ة احد المصادر     أ ال وب صنبور واصل في       : آلتي ى  أنب  داخل   إل

ام   أوالمسكن   وب  أو،   صنبور ع ر أو  أنب ر مغطى    متصل ببئ اة  أو، بئ اء المطر  أو،  عين مغط صفة و.  م  ب

منهم في مناطق %  93.7 مصادر ماء شرب محسنة إلىمن السكان يستطيعون الوصول % 88.3 عامة 

% 81.2الحضر 

 

سيو ز المصدر الرئي شق،  يترآ ي محافظات دم سبة ف ى ن ز أعل ة وتترآ شبكة العام ن ال شرب م اه ال  لمي

أدنادرعا، السويداء، القنيطرة، و   

  

إن

تت

والحفر المغطاة

 

د  سح أن   وق ائج الم رت نت % 97.3أظه

سنة دول (مح ن % 99.7  وأن)EN5ج ضرية و   م اطق الح ي المن سبة ف ذه الن اطق  % 94.2ه ي المن ف

 . )3انظر الشكل رقم ( .الريفية
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 )3(شكل رقم

ةيشيعملا ةرسألل يبسنلا عيزوتلا ةمدختست يذلا ضاحرملا عونل ًاعبت  ةيشيعملا ةرسألا  ةبسنلاو  ةيوئملا   دارفأل 
ة ةيبرعلا  ةيشيعملا ةرسألا  ةيحص لئاسو نومدختسي نيذلا  يروهمجلا يف يرشبلا مسجلا تايافن نم صلختلل 

ةيروسلا2006  ماعل 

صاصتمإ ةرفحب لصتم

ةاطغم رفح
19%

ةفوشكم رفح
نسحم ريغ يحص قفرم

2% دجويال
1%

ىرخأ
0%

يحص فرص ةكبشب لصتم
قفرم نسحم يحص 

مدختست يذلا ضاحرملا عون  ه
 ةيشيعملا ةرسألا

71%

7%

 
 

U األسرةتنظيم وسائل استخدام :U 

سح نيب ائج الم نات ذآرن ـ المتزوجسيداتمن ال% 58.3 أنت نت يم  يأنه ائل تنظ  ،األسرةستخدمن وس

شاره في محاف        األسرةيبلغ استخدام وسائل تنظيم      حيث ستويات انت سبته           أعلى م غ ن سويداء حيث تبل ظة ال

سبة     و% 70.8نسبة  بلغت ال      نخفض ن  األسرة استخدام وسائل تنظيم       ت

محافظة

ار  في    األسرة  ى  األعم غ حوالي           األول ساء المتزوجات حيث تبل  للن

ساء  لن

 

45.2 

انوي     % 65 لى حواليإو يم ث ى تعل  أوللنساء الالتي حصلن عل

اً %68.3األغنى حيث بلغت  آما ترتفع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة بين األسر       ىعال  باألسر   قياس

تليها محافظة دمشق حيث % 74.9

 . %37 إلى في  القنيطرة حيث وصلت أدناها إلى

تنخفض نسبة استخدام وسائل تنظيم       و

ل      19 - 15ء في عمر  النسابين   فقط   % 21.6 ع  تتر و   سنة  24-20  عمر  في  ل % 40.4 سنة مقاب ف

 .) RH1( سنا آما يوضح الجدول األآبرة للنساء بالنسب

 

دل انت     على ًاؤثروموثيقًا  تباطا  ريرتبط مستوى تعليم المرأة ا    آما    .األسرة ار استخدام وسائل تنظيم        شمع

ث ساء ا حي ة للن سبة المئوي ع الن ن ل ترتف ائل م ستخدمن الوس ي ي ات%  الت ر المتعلم ساء غي ى للن إل

 تعليما ابتدائيا   ء الالتي تلقين  للنسا% 57.5

 ).%41.8(الفقيرة 
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U الوالدة أثناءمساعدة تلقى:  

تعرف  ورأ    

در   سبة ا آ ،بصص م ع ن ا ترتف ساعدة متخصصين  م والدة بم ل

:االلتحاق بالمدرسة االبتدائية

ن     ل م ة لك ار طيب درب ثم ساعدة متخصص م والدة بم د واألم لل ه، الولي ستخدم ألن راءات ي ة اإلج  الفني

رارات الصحيحة و    س الصحيحة ويتخذ الق شخيصرال د تط ويعة لت ي ق عالج المضاعفات الت

 . قابلة مساعدةأو  ة ممرضأو المساعدة التي يقدمها طبيب بأنهاالمساعدة المتخصصة في الوالدة 

د أن  سنة  %93 ونج ي ال ت ف ي تم والدات الت ن ال ت    م رات آان دد المؤش ودي متع سح العنق سابقة للم  ال

 إلىلتصل تبلغ هذه النسبة أعالها في محافظة طرطوس  و) RH.5جدول (بمساعدة متخصصين مدربين 

دنى % 100 ىو تت سكة و  % 80.3 إل ة الح ي محافظ رأة آ   ف يم الم ستوى تعل ع م ا ارتف ت  آلم ا ارتفع لم

ا لطف االت والدته د متخلاحتم ى ي ا عل ه

 . )%77.6 (الفقيرة قياسا باألسر %98.6إلى  الغنية األسر ىدلمدربين 

 

U  

ة أهداف   " و" ألطفالبا جدير ة    األلفي التعليم   إتاحة هو   "  للتنمي  األساسي  االلتحاق ب

ون                فالاألطمن  %  سورية يلتحق ة ال ة العربي ة في الجمهوري  في سن المدرسة االبتدائي

، في   يلتحقون بالمدرسة  األطفالمن  % 97.3في المناطق الحضرية    و  ) ED.3 جدول ( دارس ابتدائية 

ذآور        ى  حضور ال سبة حضور      إل اث  ن  اإلن

ذآور   بلغ تحيث ي المدرسة االبتدائية   ى نسب  نسب التحاق ال اث  التحاق   إل ا و % 1.00 اإلن ا   تقريب هو م

عالم  "حد أهم أهداف    أ

 . التعليم االبتدائيتلقيهملكل أطفال العالم و

ال حماية  ر وتمكين النساء و   ـقـفـة ال ــ وسائل مكافح  أهمحد  أ يعد التعليم    حيث سي       األطف  من االستغالل الجن

تحكم   وحماية البيئة و   اإلنسانحماية حقوق    دعم الديمقراطية و   نه من وسائل  أ، آما   ستغالل في العمل  االو ال

 . في النمو السكاني

96.7بصفة عامة   و

بم

  .في المناطق الريفية% 96.1مقابل نسبة 

 

سبة     ى ن دائي        تبلغ أعل التعليم االبت دى  لاللتحاق ب ة حي    األسر  ل دى  اأدناه و% 98.5ث بلغت     الغني  األسر  ل

سبة) ED.7(يوضح الجدول   و .%92.9الفقيرة حيث بلغت     ن

ف

 .في التعليم الثانوي% 1.05 إلىرتفع  انعدام الفارق بين النسبتين لكن هذا المؤشر يإلىيشير 

 

U المواليدتسجيل :  

دة نص ات م المتح ة األم وق تفاقي ى لحق ل عل ل أن الطف ل طف ن حق آ م  أن م ه اس ون ل سية وويك حق جن

 . يلة الرئيسية لحماية تلك ا لحقوقتسجيل المواليد هو الوسو.  يحرم من هويتهأنالحماية من 

ه   د أن سبة  ونج سجيل ن م ت ن% 95.2ت و ام ي      ل سح ف سابقة للم نوات ال س س ي الخم ت ف ي تم الدات الت

سورية   ة ال ة العربي دول (الجمهوري د  و ) Cp.1ج سجيل الموالي سب ت ف ن م تختل ا ل ا ملحوظ ا تبعاختالف

ا  بينما نالحظ    للجنس اً    أنه اً  و ر للعم   تختلف تبع ة ل      تبع ة التعليمي ا           أل للحال سجيل آلم سبة الت ع ن م حيث ترتف
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ستوى التعل ع الم ي ارتف ألميم ع  ،ل ا ترتف ضاآم د اأي ةأل عن ر الغني ى  س ر %98.6إل ا باألس رة  قياس الفقي

:

 ) . Cp.1(آما يوضح الجدول % 91.6

اع  تسجيلهم إلى     عدم يعود سبب % 4.8أما بالنسبة للمواليد الذين لم يتم تسجيلهم والذين بلغت نسبتهم             ارتف

  .أو بعد المسافة أو عدم المعرفةالتكلفة 

 

Uرالزواج المبك   

سان  صورة من صور انتهاك حقوق       األطفاليعد زواج    ريط    و اإلن سهن،           في التف ة أنف ات في تنمي  حق البن

ذا       ج المبكر حمل مبكر وعزل اجتماعي     عادة ما ينتج عن الزوا    و ؤدي ه ا ي ى ، آم يم    إل انهن من التعل  حرم

 التي يتزوجن في سن ل اتفالسيدا. فيف وطأة الفقر المرتبطة بالنوعا تخ مالتدريب المهني الذين من شأنه    و

رهن للـ ـة من غي ر عرضـ ـةروج من الدراسـخصغيرة يكن أآث اع الخصوبة و وــ ي  اارتف لعنف المنزل

 . األمهاتووفيات 

 

ائج المسح       وقد  ،   المختلفة األعمارالتي تزوجن في    لنسب النساء ا  ) CP.5(يقدم جدول    % 3.4 أنبينت نت

ساء   ن الن ل    م رة قب ن مبك ي س زوجن ف امهيت ننإتم ًا15  س ستوى    .  عام ى م سبة عل ذه الن اوت ه وتتف

ا حيث و صلت               ى المحافظات وبلغت أعالها في محافظة درع ا % 5.2 إل  في محافظة طرطوس      وأدناه

 . آلما ارتفع المستوى التعليميهذه النسبة تنخفض و% 1.1

 

U فيروس واإليدزانتقال المعرفة بطرق HIV) المسبب له )اعة المكتسبةننقص الم: 

جل خفض المسبب لمرض االيدز ضرورية من أ)  HIV (معرفة الصحيحة بطرق انتقال فيروسال تعتبر

دوى و   ال الع االت انتق تر   احتم ع اس ى وض ساعدة عل ؤدي اتالم ىيجيات ت ا إل ع انتقاله ات و.  من المعلوم

وعي و      األولىالصحيحة هي الخطوة     سهم من خطر        إعطاء على طريق رفع ال ة أنف يلة لحماي شباب وس  ال

تعيق  الشباب و تربكأنيمكنها المسبب لاليدز و  )HIV ( تنتشر المفاهيم الخاطئة حول فيروس. بةاإلصا

ه    د   . جهود منع انتقال ة إال              وق ا للمنطق ة تبع اهيم الخاطئ ة       أن ظهر اختالف في المف اهيم الخاطئ  بعض المف

 .) ) HIV  ( البعوض تسبب فيروسلسعات نأ وHIV مؤاآلة المريض تنقل فيروسأنمثل ( عالمية 

دم جدول سب ال)  HA.3  (يق رسيداتن ي عم رفن طريقتين من طرق  )49 – 15  ( ف ي يع ا الالت  عام

 .المسبب لاليدز)  HIV( انتقال فيروس 

 

 وتختلف هذه   )(HIV طريقتين من طرق انتقال فيروس        يعرفن أنهن قلن   سيدات  من ال % 32بصفة عامة   

في الريف   % 28.9مقابل % 34.6بلغت في الحضر  و الريف حيث النسبة على مستوى آل من الحضر     

سبة في محاف      ا و% 57.6ظة طرطوس   آما تختلف على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلى ن  في  أدناه

روس              % 8.3 محافظة دير الزور   ال في ة بطرق انتق سبة المعرف ع ن ع المستوى     آلم   HIVآما ترتف ا ارتف

 .التعليمي للمرأة
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U4-خاتمة: 
 :لمسح يمكن إلقاء الضوء على النقاط التاليةبعد استعراض نتائج ا

ألم  التعليمي آلما زاد المستوى      الحادين تقل نسبة األطفال المصابين بنقص الوزن وقصر القامة          ، ل

اث       الحادين آما ينتشر آل من نقص الوزن وقصر القامة والهزال         ر من اإلن سبة أآب  بين الذآور بن

 .يرها من الفئات شهرًا مقارنة بغ23-12وفى الفئة العمرية 

ة    شر الرضاعة الطبيعي يتنت ا  ف ة عنه اطق الريفي ي المن ًة  ، الحضرف رة مقارن ر الفقي ين األس  وب

 .باألآثر غنى

 .  شهرًا23-12 عمر فيترتفع نسبة تلقى التحصينات المختلفة لألطفال  

اطق  في  الحضر عنها في آمنة صحيترتفع نسبة استخدام مياه شرب محسنة ومرافق صرف      المن

 . الريفية

 .يرتبط مستوي تعليم المرأة ارتباطًا وثيقا ومؤثرًا على نسبة انتشار وسائل تنظيم األسرة 

 للمرأة ومستوى   التعليميترتفع نسبة الوالدة بمساعدة متخصص مدرب آلما زاد آل من المستوى             

 . مؤشر الثروة

ة   ) تسبةنقص المناعة المك   (HIVتنخفض نسبة معرفة السيدات بطرق انتقال فيروس          صفة عام   ،ب

 . الحضر بصفة خاصةفيوفى الريف عنها 
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                 نتائج المقابالت مع األسر المعيشية واألفراد: HH.1جدول 

ال دون الخامسة     سيداتعدد األسر المعيشية، وال     ابالت مع ال          ، واألطف ائج المق ا لنت شية،          سيدات تبع ال دون الخامسة واألسر المعي  واألطف
  2006 واألطفال دون الخامسة في الجمهورية العربية السورية لعام سيداتتجابة الونسبة اس

 المحافظات  ريف/ حضر 

  

ر 
ض
ح

 

ف
ري

شق 
دم

 

لب
ح

 

شق
دم

ف 
ري

 

ص
حم

 

ماة
ح

قية 
الذ
ال

 

ا
لب
د

كة 
حس
ال

ور 
الز

ر 
دي

 

س
طو
طر

 

قة
الر

عا 
در

 

داء
وي
لس
ا

 

رة
يط
لقن
ا

 

وع
جم
الم

 

م  حج
 20,022 100 400 840 780 878 860 1,140 1,280 1,139 1,445 1,720 2,780 4,560 2,100 8,705 11,317 العينة

ر  األس
 19,870 100 399 835 778 878 857 1,139 1,272 1,132 1,426 1,710 2,714 4,552 2,078 8,668 11,202المتواجدة

ر  األس
م  ي ت الت
 مقابلتها

10,717 8,302 1,970 4,522 2,571 1,630 1,395 1,064 1,174 1,002 826 871 737 782 378 97 19,019 

سبة  ن
 95.7 97.0 94.7 93.7 94.7 99.2 96.4 88.0 92.3 94.0 97.8 95.3 94.7 99.3 94.8 95.8 95.7االستجابة

 سيداتال
 25,563 147 495 1,261 1,075 1,220 1,232 1,635 1,551 1,368 1,946 2,199 3,644 5,531 2,259 11,799 13,764 المؤهالت

 سيداتال
التي تمت  
 مقابلتهن

13,467 11,559 2,211 5,492 3,370 2,171 1,921 1,366 1,509 1,594 1,219 1,219 1,069 1,246 492 147 25,026 

سبة  ن
 97.9 100.0 99.4 98.8 99.4 99.9 98.9 97.5 97.3 99.9 98.7 98.7 92.5 99.3 97.9 98.0 97.8االستجابة

سبة  ن
 االستجابة

 الكلية
93.6 93.8 92.8 98.6 87.6 94.1 96.6 93.9 89.8 85.8 95.4 99.1 94.2 92.5 94.2 97.0 93.7 

ال  األطف
دون 

س  الخم
 سنوات

5,526 5,578 596 2,293 1,638 1,036 842 440 930 678 630 448 494 812 180 87 11,104 

/ األمهات  
ات  المربي
التي تمت  
 مقابلتهن

5,483 5,534 591 2,284 1,598 1,032 838 440 927 668 626 447 491 808 180 87 11,017 

سبة  ن
 99.2 100.0 100.0 99.5 99.4 99.8 99.4 98.5 99.7 100.0 99.5 99.6 97.6 99.6 99.2 99.2 99.2االستجابة

سبة  ن
 االستجابة

 الكلية 
94.9 95.0 94.0 99.0 92.4 95.0 97.4 94.0 92.0 86.7 95.8 99.0 94.2 93.2 94.7 97.0 95.0 
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     وفيات الطفولة المبكرةCM.1جدول

 2006معدل وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة في الجمهورية العربية السورية 
 

معدل وفيات   
*الرضع 

معدل وفيات األطفال 
**دون الخامسة 

 26 21 ذآور
 الجنس

 17 14 إناث

 22 16 حضر
 ريف/ حضر 

 19 20 ريف

 22 18 المجموع

  من أهداف األلفية للتنمية14 من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ، المؤشر 2لمؤشر ا* 
 **  من أهداف األلفية للتنمية13، المؤشر   من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات1المؤشر  
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 تغذية األطفال: NU.1جدول 

تغذية حاد أو متوسط، في الجمهورية العربية السورية لعام        شهرا الذين يعانون سوء      59 - 0النسبة المئوية لألطفال في عمر      
2006 

 

الوزن 
مقارنة 

% بالعمر 
   "أقل  

- 2 
 انحراف
 معياري

الوزن 
مقارنة 

% بالعمر 
 3 -" أقل 

 انحراف
 *معياري

الطول 
مقارنة 

% بالعمر 
    "أقل 

- 2 
 انحراف
معياري 

** 

الطول 
مقارنة 

% بالعمر 
 3-" أقل 

 انحراف
معياري 

** 

الوزن 
مقارنة 
بالطول 

" أقل % 
- 2 

 انحراف
معياري 

*** 

الوزن 
مقارنة 
بالطول 

" أقل % 
- 3 

 انحراف
معياري 

*** 

الوزن 
مقارنة 
بالطول 

أعلى  % 
+"2 

 انحراف
 معياري

 59 - 0األطفال في عمر 

الجنس 5,042 11.8 2.8 9.5 11.0 23.6 2.1 10.7 ذآور
 4,536 13.1 1.7 7.6 9.1 21.1 1.6 8.6 إناث

 476 19.3 4.4 12.0 11.6 23.7 3.2 12.0 دمشق

 1,909 16.0 2.5 8.0 19.7 36.0 1.3 10.2 حلب

 1,430 11.5 2.6 11.3 7.9 20.6 2.4 12.4 ريف دمشق

 875 15.9 1.4 7.5 9.3 24.0 1.7 10.2 حمص

 753 10.5 3.7 13.5 7.2 17.5 2.5 10.1 حماة

 391 10.7 0.8 10.0 2.3 9.7 0.5 4.9 الالذقية

 878 5.4 0.3 1.4 5.0 16.5 0.5 3.8 ادلب

 538 15.8 3.5 10.8 7.1 17.1 2.8 11.0 حسكة

 496 13.3 5.4 16.1 15.1 29.4 5.2 17.9 دير الزور

 432 12.0 0.7 5.8 2.5 9.5 0.9 3.7 طرطوس

 401 9.5 3.7 12.2 19.5 35.4 3.7 22.7 الرقة

 738 8.4 0.3 3.3 3.3 11.5 0.3 3.8 درعا

 177 4.5 0.0 0.0 1.1 4.0 0.0 0.6 السويداء

المحافظات

 84 8.3 1.2 2.4 6.0 15.5 0.0 1.2 القنيطرة

ريف/ حضر  4,728 12.9 2.4 8.5 10.0 21.9 1.6 9.4 حضر
 4,850 11.9 2.2 8.8 10.2 22.9 2.1 10.0 ريف

 959 20.5 2.1 7.6 5.7 16.4 0.5 4.1  أشهر6أقل من 

 734 15.5 2.6 10.4 6.8 20.2 2.9 10.4  شهرًا6-11

 1,731 15.3 2.4 9.1 13.7 28.3 2.5 11.2  شهرًا23 - 12

 2,154 7.8 2.0 9.1 11.0 22.3 2.0 13.4  شهرًا35 - 24

 2,314 11.3 2.5 8.6 11.1 24.4 1.6 8.4  شهرًا47 - 36

العمر

 1,686 10.8 2.3 7.6 7.8 18.1 1.4 8.3  شهرًا59 - 48

 1,613 12.9 3.6 11.8 15.1 29.1 3.6 13.8 غير متعلمة

 3,630 13.0 2.3 8.1 11.3 25.2 1.9 10.2 ابتدائية

 3,499 11.3 1.7 7.7 7.1 18.1 1.1 8.1 ثانوي

 541 13.3 2.4 9.4 8.5 17.4 2.0 6.8 معهد

مستوى تعليم 
األم

 295 13.2 1.7 7.8 6.4 11.5 0.3 6.1 جامعة فأآثر

 1,961 13.4 3.0 10.4 14.6 29.5 3.3 12.7 األفقر

 2,244 11.4 2.2 8.1 8.8 21.1 1.7 10.2 الثاني

 2,092 11.6 2.4 8.6 8.9 20.9 1.7 9.9 متوسط

 1,704 13.5 1.5 7.2 7.8 20.2 1.1 7.2 الرابع

مستويات 
مؤشر الثروة 
الخمس

 1,577 12.4 2.0 8.8 10.3 19.9 1.2 7.9 األغنى

 9,578 12.4 2.3 8.6 10.1 22.4 1.8 9.7 المجموع

    من أهداف المسوح متعددة المؤشرات 6 من أهداف األلفية للتنمية وهدف رقم 4هدف رقم * 
  من أهداف المسوح العنقودية متعددة المؤشرات7هدف رقم ** 

 الهدف  الثامن من أهداف المسوح العنقودية متعددة المؤشرات*** 
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 الرضاعة الطبيعية : NU.3جدول 

 2006نسبة األطفال األحياء تبعا لحالة الرضاعة في آل فئة عمرية في الجمهورية العربية السورية لعام 

 3- 0األطفال من 
 أشهر

 5-0األطفال من 
  شهرا23-20األطفال   شهر15-12األطفال  أشهر9- 6األطفال  شهرا

 
 نسبة
 األطفال
الذين 

يرضعون 
ة رضاع
 غالبة

عدد 
 األطفال

نسبة 
األطفال 
الذين 
يتلقون 
لبن 

الثدي 
 *فقط

عدد 
 األطفال

نسبة 
األطفال 
الذين 
يتلقون 

حليب األم 
وطعاما 
صلبا أو 

 **لينا

عدد 
 األطفال

  األطفالنسبة
الذين يرضعون 

رضاعة من 
 ***طبيعية

عدد 
 األطفال

نسبة الذين 
 رضاعة يرضعون
 ***طبيعية

عدد 
 األطفال

 الجنس 263 18.3 457 64.1 327 35.2 621 27.2 348 33.0 رذآو

 222 14.0 410 63.7 265 38.1 542 30.4 327 37.6 إناث

 32 18.8 52 69.2 38 31.6 70 21.4 42 21.4 دمشق

 40 22.5 204 75.0 90 17.8 251 36.3 148 36.5 حلب

 99 9.1 101 48.5 89 52.8 170 22.9 99 34.3 ريف دمشق

 55 25.5 83 59.0 60 45.0 120 33.3 76 40.8 حمص

 45 13.3 62 72.6 59 44.1 64 21.9 36 33.3 حماة

 28 10.7 29 41.4 24 25.0 46 45.7 28 46.4 الالذقية

 27 14.8 71 66.2 42 33.3 109 22.9 48 39.6 ادلب

 30 20.0 49 65.3 35 17.1 69 23.2 40 27.5 حسكة

 33 42.4 62 64.5 39 38.5 76 30.3 45 35.6 دير الزور

 31 3.2 39 38.5 20 45.0 30 26.7 19 42.1 طرطوس

 7 14.3 55 69.1 24 16.7 49 26.5 30 26.7 الرقة

 39 10.3 44 65.9 51 43.1 85 29.4 52 40.4 درعا

 14 0.0 10 70.0 17 70.6 16 6.2 9 11.1 السويداء

المحافظات

 5 40.0 6 33.3 4 0.0 8 37.5 3 33.3 القنيطرة

ريف/ حضر  247 15.4 436 62.4 277 36.1 609 27.6 371 31.3 حضر
 238 17.2 431 65.4 315 36.8 554 30.0 304 40.1 ريف

 53 37.7 161 76.4 89 22.5 188 31.4 100 38.0 غير متعلمة

 164 18.3 340 65.0 216 36.6 478 29.3 273 34.4 ابتدائية

 205 9.3 295 55.9 227 40.5 408 27.9 245 36.3 انويث

 36 19.4 43 69.8 35 37.1 60 25.0 40 32.5 معهد

مستوى تعليم 
األم

 27 11.1 28 53.6 25 48.0 29 20.7 17 23.5 جامعة فأآثر

 79 27.8 194 73.2 119 28.6 248 35.5 139 41.7 األفقر

 121 13.2 207 63.3 151 39.1 248 28.6 128 38.3 الثاني

 117 11.1 178 57.9 139 41.7 280 29.6 169 36.7 متوسط

 87 12.6 150 62.7 100 35.0 202 23.8 124 30.6 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 81 21.0 138 60.9 83 36.1 185 23.8 115 27.0 األغنى

 485 16.3 867 63.9 592 36.5 1,163 28.7 675 35.3 المجموع
 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات 15المؤشر رقم *

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات17مؤشر رقم ** 
  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات16مؤشر رقم *** 
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               التطعيمات في السنة األولى بعد الميالد: CH.1جدول 

يالدهم            23-12مر  التوزيع النسبي لألطفال في ع      شهرا المحصنين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد م
 2006األول في الجمهورية العربية السورية لعام 

الثالثي *الدرن 
1 

الثالثي 
2**  

الثالثي 
3***  

شلل 
األطفال 

0 

شلل 
األطفال 

1 

شلل 
األطفال 

2 

شلل 
 3األطفال 
*** 

 ****الحصبة 
جميع 

تحصينات ال
***** 

لم يتم تلق 
 تحصيناتال

عدد األطفال 
    في عمر

12 - 23 

تم التحصين في 
أي وقت قبل 
المسح وفقًا 

لبطاقة 
 التحصين

99.9 99.4 96.6 91.2 99.9 99.3 96.7 91.3 92.4 87.3 0.0 1,152 

 1,152 0.0 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 آالم األم

 1,152 0.0 87.8 92.4 91.7 96.9 99.4 99.9 91.6 96.8 99.4 99.9 أيهما

تم تطعيمه 
 12 ببلوغه
 شهرًا

99.7 98.6 95.6 89.0 99.7 98.6 95.8 88.9 85.2 79.0 0.1 1,152 

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات25مؤشر رقم * 
  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات27مؤشر رقم ** 

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات26مؤشر رقم ** *
  من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية15 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ومؤشر 28مؤشر رقم **** 
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   عالج االلتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية: CH.7جدول 



وي             59-0 عمر   التوزيع النسبي لألطفال في    ا      و شهرا المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئ وا عالج ذين تلق ال
  2006 فى الجمهورية العربية السورية لعام بالمضادات الحيوية

 

النسبة المئوية لألطفال المصابين بما 
الذين ويظن أن يكون التهابا رئويا 

تلقوا عالجا بالمضادات الحيوية خالل 
 *األسبوعين  السابقين للمسح

 شهرا 59-0عدد األطفال في عمر 
الذين أصيبوا بما يظن أن يكون 
التهابا رئويا خالل األسبوعين  

 السابقين للمسح

الجنس 329 70.2 ذآور
 261 72.0 إناث
 36 72.2 دمشق
 99 79.8 حلب

 127 52.0 ريف دمشق
 63 66.7 حمص
 42 71.4 حماة
 33 78.8 الالذقية
 39 71.8 ادلب

 46 91.3 حسكةال
 22 86.4 دير الزور
 20 85.0 طرطوس
 18 77.8 الرقة
 33 63.6 درعا

 11 72.7 السويداء

المحافظات

 1 100.0 القنيطرة
ريف/ حضر  328 75.3 حضر
 262 65.6 ريف

 125 68.8  شهرا11 - 0
 138 67.4  شهرا23 - 12
 126 72.2  شهرا35 - 24
 128 75.8 ا شهر47 - 36

العمر

 73 71.2  شهرا59 - 48
 86 70.9 غير متعلمة
 217 66.8 ابتدائية
 230 72.2 ثانوي
 36 86.1 معهد

مستوى تعليم األم

 21 76.2 جامعة فأآثر
 95 71.6 األفقر
 141 64.5 الثاني
 143 63.6 متوسط
 102 79.4 الرابع

مستويات مؤشر الثروة 
 الخمس

 109 80.7 األغنى
 590 71.0 المجموع

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات22مؤشر رقم *

 
 

             استخدام الوقود الصلب: .CH 8جدول
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شية التي                       ة لألسر المعي سبة المئوي التوزيع النسبي لألسر المعيشية تبعا لنوع الوقود المستخدم في الطهي والن
 2006الجمهورية العربية السورية لعام تستخدم وقودا صلبا في الطهي في 

 :نسبة األسر التي تستخدم

 
 أخرى غاز آهرباء

المجموع

الوقود 
الصلب 

المستخدم 
في 
 *الطهي

عدد األسر 
 المعيشية

 1,971 0.0 100.0 0.0 98.6 1.4 دمشق

 4,523 0.3 100.0 0.3 99.2 0.6 حلب

 2,571 0.0 100.0 0.0 97.6 2.4 ريف دمشق

 1,630 0.4 100.0 0.4 97.7 1.9 حمص

 1,395 0.3 100.0 0.3 98.8 0.9 حماة

 1,064 0.0 100.0 0.1 98.8 1.1 الالذقية

 1,174 0.0 100.0 0.0 99.3 0.7 ادلب

 1,002 0.1 100.0 0.9 97.9 1.2 حسكةال

 826 2.1 100.0 4.9 89.6 5.6 دير الزور

 871 0.3 100.0 0.4 98.9 0.7 طرطوس

 737 0.4 100.0 0.5 98.4 1.1 الرقة

 782 0.3 100.0 0.3 97.8 1.9 درعا

 378 0.5 100.0 0.5 99.2 0.3 السويداء

المحافظات

 97 0.0 100.0 0.0 97.9 2.1 القنيطرة

ريف/ حضر  10,722 0.0 100.0 0.1 98.2 1.7 حضر

 8,297 0.6 100.0 0.3 98.0 1.1 ريف

 4,116 0.8 100.0 1.2 97.6 1.1 تعليمبدون 

 6,186 0.2 100.0 0.4 98.6 1.0 ابتدائية

 6,072 0.1 100.0 0.2 98.2 1.7 ثانوي

 1,156 0.0 100.0 0.0 98.6 1.4 معهد

 1,462 0.0 100.0 0.1 97.1 2.9 جامعة فأآثر

مستوى تعليم األم

 26 0.0 100.0 0.0 96.2 3.8 غير مبين

 3,520 1.4 100.0 2.2 96.4 1.4 ألفقرا

 3,622 0.0 100.0 0.2 98.2 1.6 الثاني

 3,889 0.0 100.0 0.0 98.4 1.6 متوسط

 3,541 0.0 100.0 0.0 98.5 1.5 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 4,447 0.0 100.0 0.0 98.9 1.1 األغنى

 19,019 0.3 100.0 0.4 98.1 1.4 المجموع
  من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية29العنقودية متعددة المؤشرات، ومؤشر رقم  من مؤشرات المسوح 24مؤشر رقم *
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 استخدام مصادر المياه المحسنة : EN.1جدول 

ستخدم                                   شية التي ت سكان األسر المعي ة ل سبة المئوي شرب والن اه ال ا للمصدر الرئيسي لمي شية تبع راد  األسر المعي سبي ألف التوزيع الن
 2006محسنة في الجمهورية العربية السورية لعام مصادر مياه الشرب ال

 المصدر الرئيسي لمياه الشرب
 مصادر غير محسنة مصادر محسنة

 

كن
مس
 ال
لى
ب إ
ابي
ألن
 با
ولة
منق

 

حية
سط

اه 
مي

 

رى
أخ

 

وع
جم
الم

 

نة 
حس
 م
رب
 ش
ياه
ر م
صد
م

شية *
معي
 ال
رة
ألس
د ا
فرا
د أ
عد

 

يت
الب

ة 
اح
 س
لى
ب إ
ابي
ألن
 با
ولة
منق

يب
ناب
األ
ل ب
صو

مو
ر 
بئ

 

مي
مح

ر 
بئ

مي 
مح

ع 
بو
ين

طار 
ألم
ه ا
ميا

ع 
جم
ت

 

بأة
مع

اه 
مي

مي 
مح

ر 
غي

ر 
بئ

مي 
مح

ر 
غي

ع 
بو
ين

ير 
صغ

ن 
خزا

ة ب
رب
ع

 

قل
متن

ج 
ري
صه

 

مة
عا

ة 
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 1,970 99.6 100.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 99.2 0.0 0.0 دمشق

 0.0 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1 8.6 0.0 0.3 90.8 4,522 0.3 9.7 4.4 0.1 1.0 75.3 حلب

 1.4 0.3 43.4 0.0 0.2 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0 100.0 55.8 2,571 1.0 0.5 0.2 50.7 ريف دمشق

 1,630 97.0 100.0 5.4 2.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.2 0.6 0.0 1.4 0.0 1.2 87.5 حمص

 1,395 97.3 100.0 0.1 0.0 0.1 1.8 1.5 0.1 0.8 0.0 0.0 0.4 3.9 0.1 2.7 88.5 حماة

 0.8 0.0 1.4 0.0 0.1 0.0 0.1 3.5 6.1 0.6 0.0 1,064 97.8 100.0 0.2 0.0 87.2 الالذقية

 1,174 94.1 100.0 0.0 83.1 0.3 0.2 0.5 5.0 0.5 2.0 2.5 0.9 0.1 0.0 0.1 4.9 ادلب

 1,002 67.9 100.0 0.1 0.0 0.9 28.4 0.5 2.2 0.3 0.0 0.3 7.9 2.6 0.1 3.6 53.1 حسكة

 826 87.7 100.0 0.0 0.5 0.4 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 8.5 78.9 دير الزور

 871 99.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.7 2.5 0.1 0.0 0.2 95.2 طرطوس

 737 92.4 100.0 0.1 0.0 0.3 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 0.1 11.7 79.5 الرقة

 782 98.7 100.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 97.8 درعا

 378 99.7 100.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 97.9 السويداء

 المحافظات

 97 97.9 100.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 95.9 القنيطرة

 ريف/ حضر  10,717 93.7 100.0 0.2 0.0 0.1 5.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.8 91.7 حضر

 8,302 81.2 100.0 0.2 0.0 0.3 17.2 0.3 0.7 0.4 0.0 0.6 8.4 5.0 0.6 3.2 63.0 ريف

 4,117 84.8 100.0 0.3 0.1 0.2 13.9 0.1 0.6 0.3 0.1 0.4 6.4 3.4 0.4 3.2 70.7 بدون تعليم

 6,186 86.2 100.0 0.1 0.0 0.2 12.9 0.2 0.3 0.3 0.0 0.2 5.0 2.4 0.2 2.1 75.9 ابتدائية

 6,072 90.3 100.0 0.2 0.0 0.1 8.9 0.1 0.2 0.4 0.0 0.2 2.6 1.8 0.2 1.1 84.0 ثانوي

 1,156 93.1 100.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.1 0.5 0.3 0.0 0.4 2.2 2.2 0.3 1.0 86.8 معهد

 1,462 94.3 100.0 0.1 0.0 0.1 5.3 0.1 0.1 0.7 0.0 0.1 1.0 1.0 0.3 1.0 90.2 جامعة فأآثر

مستوى تعليم 
 رب األسرة

 26 96.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 92.3 غير مبين

 3,522 70.9 100.0 0.5 0.1 0.5 26.0 0.3 1.6 0.3 0.1 0.9 17.2 7.7 0.9 7.3 36.6 األفقر

 3,623 85.8 100.0 0.3 0.0 0.1 13.3 0.3 0.1 0.4 0.0 0.3 3.6 3.4 0.3 1.6 76.3 الثاني

 3,889 87.6 100.0 0.1 0.0 0.1 12.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.1 0.8 1.1 0.1 0.6 84.3 متوسط

 3,540 95.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 93.8 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 4,445 99.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 99.0 األغنى

 19,019 88.3 100.0 0.2 0.0 0.1 10.9 0.1 0.3 0.4 0.0 0.3 4.0 2.3 0.3 1.9 79.1 المجموع

    من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية30رات؛ مؤشر رقم  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤش11مؤشر رقم * 
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 استخدام طرق صحية للتخلص من فضالت الجسم البشري : EN.5جدول 
ذين                             شية ال راد األسرة المعي ة ألف سبة المئوي شية، والن ستخدمه األسرة المعي ذي ت التوزيع النسبي  لألسر المعيشية تبعا لنوع المرحاض ال

 2006حية للتخلص من نفايات الجسم البشري في الجمهورية العربية السورية لعام يستخدمون وسائل ص
 نوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة المعيشية

 مرفق صحي غير محسن مرفق صحي محسن

متصل  
ة بشبك

صرف 
 صحي

متصل بحفرة 
 إمتصاص

حفر 
 مغطاة

حفر 
 أخرى اليوجد مكشوفة

 المجموع

النسبة المئوية 
للسكان الذين 
يستخدمون 

مرافق صرف 
 *صحي محسنة

عدد أفراد 
األسرة 
 المعيشية

 1,970 99.8 100.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 99.1 دمشق

 4,522 97.0 100.0 0.2 1.0 1.8 18.1 3.7 75.1 حلب

 2,571 99.5 100.0 0.0 0.1 0.3 2.1 0.9 96.5 ريف دمشق

 1,630 99.1 100.0 0.0 0.5 0.4 8.0 2.7 88.4 حمص

 1,395 98.1 100.0 0.1 0.1 1.6 26.7 9.6 61.9 حماة

 1,064 99.6 100.0 0.1 0.1 0.2 11.2 5.4 83.1 الالذقية

 1,174 97.8 100.0 0.0 0.6 1.6 14.7 20.5 62.5 ادلب

 1,002 89.1 100.0 0.1 6.5 4.3 34.2 6.5 48.4 حسكة

 826 97.6 100.0 0.0 1.9 0.5 32.0 10.2 55.4 دير الزور

 871 99.0 100.0 0.0 0.1 0.9 22.2 8.2 68.7 طرطوس

 737 84.5 100.0 0.1 3.3 12.1 46.3 1.8 36.5 الرقة

 782 97.4 100.0 0.3 0.9 1.4 27.9 17.6 51.9 درعا

 378 96.0 100.0 0.3 1.1 2.6 20.1 29.1 46.8 السويداء

 المحافظات

 97 99.0 100.0 0.0 0.0 1.0 52.6 3.1 43.3 القنيطرة

 ريف/ حضر  10,717 99.7 100.0 0.0 0.1 0.1 2.0 1.1 96.6 حضر

 8,302 94.2 100.0 0.2 2.1 3.5 35.4 12.7 46.2 ريف

 4,117 94.3 100.0 0.2 2.2 3.2 24.8 9.3 60.3 غىر متعلم

 6,186 97.4 100.0 0.0 1.0 1.6 18.2 5.8 73.3 ابتدائية

 6,072 98.4 100.0 0.0 0.5 1.1 12.9 5.3 80.1 ثانوي

 1,156 98.9 100.0 0.1 0.3 0.7 12.6 5.1 81.1 معهد

 1,462 99.6 100.0 0.1 0.1 0.3 5.0 2.7 91.9 جامعة فأآثر

 
 مستوى تعليم
 رب األسرة

 26 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 92.3 غير مبين

 3,522 87.6 100.0 0.3 5.0 7.1 56.5 13.8 17.3 األفقر

 3,623 98.2 100.0 0.2 0.3 1.3 25.7 13.6 58.9 الثاني

 3,889 99.8 100.0 0.0 0.0 0.2 5.3 4.1 90.4 متوسط

 3,540 99.9 100.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.7 98.5 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 4,445 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 األغنى

 19,019 97.3 100.0 0.1 1.0 1.6 16.6 6.1 74.6 المجموع

    من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية31 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 12مؤشر رقم * 

 
                             وسائل تنظيم األسرة استخدام:RH.1لجدو
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ة           المتزوجات والالتي  49- 15التوزيع النسبي للنساء في عمر   ة العربي ع الحمل في الجمهوري ة لمن ستخدم أزواجهن طريق ستخدمن أو ي  ي
 2006السورية لعام 

 :الالتي يستخدمن) المتزوجات(النسبة المئوية للنساء 
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 1,181 70.8 12.9 58.0 100.0 0.5 1.4 8.1 2.8 0.0 2.6 0.7 40.3 14.1 0.1 29.2 دمشق

 3,148 59.8 10.2 49.6 100.0 0.2 1.2 5.1 3.7 0.1 1.5 2.4 27.1 17.1 1.3 40.2 حلب

 2,071 64.4 20.9 43.5 100.0 1.0 4.2 12.2 3.5 0.2 2.1 0.2 26.1 13.3 1.5 35.6 ريف دمشق

 1,209 59.5 18.4 41.0 100.0 0.7 1.7 10.3 5.8 0.5 0.9 0.6 29.3 8.9 0.8 40.5 حمص

 964 56.2 17.2 39.0 100.0 0.9 0.7 12.9 2.7 0.1 0.5 0.3 27.5 9.1 1.5 43.8 حماة

 685 70.5 27.6 42.9 100.0 2.0 0.1 20.1 5.3 0.0 1.5 0.1 29.9 10.7 0.7 29.5 الالذقية

 811 57.2 18.1 39.1 100.0 1.7 1.5 8.9 6.0 0.4 0.6 1.1 19.5 16.0 1.5 42.8 ادلب

 733 44.1 17.3 26.7 100.0 0.3 2.2 8.9 6.0 0.4 0.4 0.4 18.0 5.7 1.8 55.9 حسكةال

 614 37.8 7.5 30.3 100.0 0.5 0.0 1.6 5.4 0.0 0.5 0.7 13.4 15.3 0.3 62.2 دير الزور

 607 65.9 24.7 41.2 100.0 1.8 0.0 20.1 2.8 0.0 5.1 0.2 26.0 7.3 2.6 34.1 طرطوس

 523 33.7 8.2 25.4 100.0 0.2 1.1 4.0 2.9 0.4 0.2 0.2 10.3 13.8 0.6 66.3 الرقة

 713 43.1 7.4 35.6 100.0 1.0 0.4 3.6 2.4 0.0 2.0 0.7 18.5 13.0 1.0 56.9 درعا

 279 74.9 30.5 44.4 100.0 1.4 9.0 13.3 6.8 0.7 3.9 1.4 28.7 8.6 1.1 25.1 السويداء

 المحافظات

 81 37.0 4.9 32.1 100.0 0.0 0.0 3.7 1.2 0.0 6.2 1.2 18.5 6.2 0.0 63.0 القنيطرة

 ريف/ حضر  7,598 63.5 15.2 48.2 100.0 0.7 1.8 9.4 3.3 0.2 1.8 0.9 29.8 14.3 1.2 36.5 حضر
 6,019 51.8 16.4 35.4 100.0 0.8 1.5 9.0 5.0 0.2 1.3 1.0 20.6 11.0 1.2 48.2 ريف

15 - 19 78.4 0.0 6.0 3.8 0.5 0.4 0.4 7.3 2.9 0.2 0.0 100.0 11.2 10.4 21.6 546 

20 - 24 59.6 0.0 11.3 13.8 0.3 0.7 0.3 6.7 5.9 1.3 0.2 100.0 26.3 14.1 40.4 1,811 

25 - 29 43.9 0.1 14.7 23.4 0.6 1.5 0.1 6.3 7.3 1.9 0.2 100.0 40.3 15.8 56.1 2,536 

30 - 34 35.6 0.5 15.3 30.4 0.9 2.1 0.2 4.5 9.3 0.9 0.4 100.0 49.4 15.0 64.4 2,533 

35 - 39 30.3 1.2 15.1 34.1 1.1 1.6 0.1 3.1 10.6 2.0 0.8 100.0 53.2 16.5 69.7 2,643 

40 - 44 31.1 2.8 11.7 32.3 1.9 1.7 0.3 1.4 12.9 2.5 1.4 100.0 50.7 18.1 68.9 2,139 

 العمر

45 - 49 48.9 3.7 7.7 19.9 1.0 2.7 0.1 0.2 11.0 2.1 2.6 100.0 35.2 15.9 51.1 1,409 

0 98.6 0.0 0.2 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 100.0 0.8 0.6 1.4 1,089 

1 66.5 0.0 9.4 4.9 0.2 1.1 0.2 6.8 9.2 1.5 0.2 100.0 15.8 17.6 33.5 1,315 

2 38.6 0.1 13.7 25.6 0.5 1.9 0.1 5.3 11.9 1.9 0.4 100.0 42.0 19.4 61.4 2,188 

3 31.1 0.9 13.6 34.1 0.7 2.0 0.1 4.6 10.8 1.7 0.4 100.0 51.4 17.5 68.9 2,313 

/ عدد األبناء 
 األحياءالبنات 

4+ 32.3 2.0 15.1 31.1 1.5 1.7 0.3 3.5 9.2 2.0 1.3 100.0 51.8 16.0 67.7 6,712 

 2,649 45.2 10.9 34.3 100.0 0.9 1.2 5.7 3.0 0.2 0.7 1.7 17.1 12.5 2.1 54.8 دون تعليم

 4,734 57.5 14.8 42.6 100.0 0.8 1.8 7.2 4.9 0.1 1.4 1.2 24.6 14.1 1.3 42.5 ابتدائية

 3,278 62.6 17.1 45.5 100.0 0.7 1.9 10.3 4.2 0.3 1.6 0.5 28.9 13.5 0.6 37.4 إعدادية

 1,573 65.3 18.4 47.0 100.0 0.7 1.9 12.4 3.4 0.3 3.2 0.5 30.2 12.0 0.8 34.7 ثانوية

 887 66.3 21.9 44.4 100.0 0.5 1.7 16.0 3.7 0.0 1.7 0.2 32.4 9.2 0.9 33.7 معهد

 التعليم

جامعة 
 497 71.0 21.3 49.7 100.0 0.4 1.8 16.9 2.2 0.4 3.6 0.2 35.2 9.5 0.6 29.0 فأآثر

 2,372 41.8 12.4 29.4 100.0 0.5 1.3 5.2 5.5 0.3 1.1 1.2 14.8 11.0 0.9 58.2 األفقر

 2,674 52.8 16.3 36.6 100.0 0.9 1.7 8.6 5.0 0.2 1.6 1.0 20.1 12.4 1.2 47.2 الثاني

 2,858 61.2 17.6 43.6 100.0 0.9 2.3 9.7 4.5 0.1 1.6 0.8 25.6 14.3 1.0 38.8 متوسط

 2,577 63.7 16.0 47.7 100.0 0.8 1.9 10.0 3.3 0.1 1.3 1.0 30.2 13.8 1.3 36.3 الرابع

مستويات 
مؤشر الثروة 
 الخمس

 3,136 68.3 15.9 52.5 100.0 0.7 1.3 11.6 2.3 0.2 2.2 0.8 35.2 12.6 1.4 31.7 األغنى

13,61 58.3 15.7 42.6 100.0 0.8 1.7 9.2 4.0 0.2 1.6 0.9 25.7 12.9 1.2 41.7 المجموع
8 

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات21مؤشر رقم * 
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 الوالدةمساعدة أثناء تلقى  : RH.5جدول 

ذي          49-15 في عمر  لسيداتالتوزيع النسبي ل   وع الشخص ال ا لن سابقتين للمسح تبع سنتين ال اال خالل ال  الالتي وضعن أطف
 2006في الجمهورية العربية السورية لعام  ساعد أثناء الوالدة

 :الشخص الذي يقدم الرعاية أثناء الحمل 
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 240 92.5 97.9 100.0 0.0 0.0 2.1 0.4 9.2 88.3 دمشق

 734 53.6 91.2 100.0 0.1 0.8 7.9 1.8 47.5 41.8 حلب

 613 86.3 98.4 100.0 0.5 0.3 0.8 0.2 19.9 78.3 ريف دمشق

 373 69.7 96.0 100.0 0.3 0.8 2.9 1.1 27.9 67.0 حمص

 296 70.3 94.3 100.0 0.3 1.4 4.1 1.7 29.7 62.8 حماة

 149 87.2 98.0 100.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.4 84.6 الالذقية

 319 61.1 90.0 100.0 4.4 0.6 5.0 1.9 41.4 46.7 ادلب

 243 58.9 80.3 100.0 1.2 1.6 16.9 4.1 26.8 49.4 الحسكة

 257 56.4 85.2 100.0 0.0 0.8 14.0 6.6 36.2 42.4 دير الزور

 163 93.9 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.7 92.6 طرطوس

 175 62.9 85.2 100.0 2.3 0.0 12.6 1.1 26.9 57.1 الرقة

 289 69.2 94.8 100.0 1.4 0.7 3.1 0.7 50.9 43.3 درعا

 75 93.3 98.7 100.0 0.0 0.0 1.3 0.0 24.0 74.7 السويداء

 المحافظات

 31 90.3 93.5 100.0 0.0 0.0 6.5 0.0 12.9 80.6 القنيطرة

 ريف/ حضر  1,987 75.3 97.6 100.0 0.7 0.2 1.5 1.3 29.6 66.8 حضر

 1,969 65.5 88.4 100.0 1.0 1.1 9.5 1.9 32.2 54.3 ريف

15-19 67.2 28.7 1.2 1.2 0.8 0.8 100.0 97.2 78.5 247 

20-24 61.4 31.2 1.8 4.4 0.4 0.8 100.0 94.4 72.0 1,001 

25-29 59.0 33.6 1.6 5.0 0.3 0.5 100.0 94.2 68.5 1,114 

30-34 58.7 31.7 1.0 6.6 0.7 1.2 100.0 91.4 70.0 801 

35-39 63.5 26.5 1.8 6.2 1.3 0.7 100.0 91.8 71.3 551 

40-44 57.1 28.8 2.4 8.8 1.5 1.5 100.0 88.3 63.9 205 

 العمر

45-49 55.3 15.8 0.0 26.3 0.0 2.6 100.0 71.1 60.5 38 

 609 51.9 77.3 100.0 1.1 2.1 19.4 3.3 31.7 42.4 غير متعلمة

 1,535 66.3 93.3 100.0 1.2 0.5 5.1 1.7 37.1 54.5 ابتدائية

 1,451 78.1 97.8 100.0 0.6 0.2 1.4 1.0 27.8 68.9 ثانوي

 229 85.2 98.7 100.0 0.4 0.0 0.9 0.4 19.2 79.0 معهد

 التعليم

 133 94.0 99.2 100.0 0.0 0.8 0.0 0.0 9.0 90.2 جامعة فأآثر

 815 55.3 77.6 100.0 1.7 1.9 18.7 2.7 32.5 42.4 األفقر

 972 71.2 95.1 100.0 0.7 0.6 3.6 2.1 35.1 57.9 الثاني

 876 71.2 98.1 100.0 0.7 0.2 1.0 1.4 34.2 62.4 متوسط

 666 75.2 96.7 100.0 0.6 0.2 2.6 0.9 27.2 68.6 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 626 82.6 98.9 100.0 0.5 0.0 0.6 0.3 21.4 77.2 األغنى

 3,957 70.4 93.0 100.0 0.9 0.6 5.5 1.6 30.9 60.6 المجموع
  من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية17 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 4مؤشر رقم * 

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات5مؤشر رقم ** 
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 نسبة االلتحاق الصافي  بالمدرسة االبتدائية : ED.3جدول 

ة          طفال في عمر المدرسة االبتدائية             النسبة المئوية لأل   ةأو المدرسة الثانوي ين بالمدرسة االبتدائي *  الملتحق
  2006في الجمهورية العربية السورية لعام ) نسبة االلتحاق الصافي(

 مجموع إناث ذآور

نسبة  
االلتحاق 
 الصافي

 عدد األطفال
نسبة 

االلتحاق 
 الصافي

 فالعدد األط
نسبة 

االلتحاق 
 الصافي

 عدد األطفال

 1,209 98.3 575 98.6 633 98.1 دمشق

 3,939 95.7 1,817 95.2 2,122 96.1 حلب

 2,148 98.3 1,053 98.4 1,095 98.3 ريف دمشق

 1,349 98.5 664 98.3 685 98.7 حمص

 1,258 97.7 643 97.5 615 97.9 حماة

 660 98.9 312 99.7 348 98.3 الالذقية

 1,121 97.3 533 97.7 588 96.9 ادلب

 1,046 94.9 485 94.8 561 95.0 الحسكة

 996 91.3 470 90.6 526 91.8 دير الزور

 551 98.7 286 99.0 265 98.5 طرطوس

 769 91.5 378 90.2 391 92.8 الرقة

 872 98.5 445 98.0 427 99.1 درعا

 208 99.0 107 99.1 101 99.0 السويداء

 فظاتاالمح

 104 98.1 62 98.4 42 97.6 القنيطرة

 ريف/ حضر  8,227 97.3 3,955 97.3 4,272 97.2 حضر

 8,001 96.1 3,875 95.7 4,126 96.4 ريف

6 98.7 1,038 98.3 923 98.5 1,961 

7 93.5 1,329 94.2 1,281 93.8 2,610 

8 97.1 1,541 97.3 1,405 97.2 2,946 

9 98.1 1,447 97.2 1,339 97.7 2,786 

10 97.4 1,653 96.5 1,565 97.0 3,218 

 العمر

11 96.2 1,391 96.1 1,317 96.1 2,708 

 4,690 92.8 2,226 92.4 2,463 93.2 غير متعلمة

 5,407 97.4 2,651 97.4 2,756 97.4 ابتدائية

 4,888 99.0 2,335 98.9 2,553 99.1 ثانوي

 810 98.9 400 99.0 410 98.8 معهد

 428 98.8 216 98.1 212 99.5 جامعة فأآثر

 مستوى تعليم األم

 5 100.0 1 100.0 4 100.0 غير مبين

 3,508 92.9 1,624 92.1 1,884 93.7 األفقر

 3,356 97.2 1,658 97.0 1,699 97.3 الثاني

 3,312 97.4 1,608 97.7 1,704 97.1 متوسط

 2,875 97.9 1,363 97.7 1,511 98.0 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 3,177 98.5 1,576 98.4 1,600 98.6 األغنى

 16,228 96.7 7,829 96.5 8,398 96.8 المجموع

  من مؤشرات أهداف األلفية للتنمية6؛ مؤشر رقم لمسوح العنقودية متعددة المؤشرات من مؤشرات ا55مؤشر رقم * 
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           ة بين الجنسين في التعليمالمقارن: ED.7جدول 

التعليم     ت إلى   البنانسبة  ون بالتعليم االبتدائي، و   نسبة الملتحقات بالتعليم االبتدائي إلى األوالد الملتحق       ون ب األوالد الملتحق
 2006الثانوي في الجمهورية العربية السورية لعام 

 

المعدل الصاف 
تحاق لإلل

بالمدرسة 
 االبتدائية، بنات

عدل الصاف الم
لتحاق لإل

بالمدرسة 
 االبتدائية، بنين

مؤشر التناسب 
بين الجنسين 

في معدل 
االلتحاق 
بالتعليم 
االبتدائي 

)NAR*( 

المعدل الصاف 
لتحاق لإل

بالمدرسة 
الثانوية، بنات  

)NAR( 

ي المعدل الصاف
تحاق لإلل

بالمدرسة 
الثانوية، بنين  

)NAR( 

مؤشر التناسب 
بين الجنسين 

في معدل 
لتحاق اال

بالمدرسة 
الثانوية  

)NAR( 
 الجنس . 50.6 . . 96.8 . ذآور

 . . 53.1 . . 96.5 إناث

 1.23 54.7 67.2 1.01 98.1 98.6 دمشق

 0.88 39.6 34.7 0.99 96.1 95.2 حلب

 1.31 47.1 61.8 1.00 98.3 98.4 ريف دمشق

 1.19 53.6 63.5 1.00 98.7 98.3 حمص

 1.04 57.8 60.2 1.00 97.9 97.5 حماة

 1.07 73.5 78.7 1.01 98.3 99.7 الالذقية

 0.88 49.7 43.9 1.01 96.9 97.7 ادلب

 0.93 55.8 51.8 1.00 95.0 94.8 حسكةال

 0.92 49.7 45.8 0.99 91.8 90.6 دير الزور

 1.17 65.9 77.5 1.00 98.5 99.0 طرطوس

 0.76 45.9 35.0 0.97 92.8 90.2 الرقة

 1.04 56.3 58.8 0.99 99.1 98.0 درعا

 1.20 70.8 84.7 1.00 99.0 99.1 السويداء

 
 المحافظات

 0.71 74.3 52.9 1.01 97.6 98.4 القنيطرة

 ريف/ حضر  1.15 51.0 58.7 1.00 97.2 97.3 حضر

 0.94 50.3 47.3 0.99 96.4 95.7 ريف

 0.92 40.3 37.0 0.99 93.2 92.4 غير متعلمة

 1.18 46.4 54.5 1.00 97.4 97.4 ابتدائية

 1.13 66.4 75.2 1.00 99.1 98.9 ثانوي

 1.01 87.1 88.3 1.00 98.8 99.0 معهد

 0.57 73.6 41.8 0.99 99.5 98.1 جامعة فأآثر

 مستوى تعليم األم

 1.00 100.0 100.0 1.00 100.0 100.0 غير مبين

 0.79 39.8 31.4 0.98 93.7 92.1 األفقر

 1.00 49.4 49.5 1.00 97.3 97.0 الثاني

 1.19 47.0 56.1 1.01 97.1 97.7 متوسط

 1.13 51.8 58.8 1.00 98.0 97.7 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 1.09 65.0 70.6 1.00 98.6 98.4 األغنى

 1.05 50.6 53.1 1.00 96.8 96.5 المجموع

  للتنميةية من مؤشرات أهداف األلف9ة متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم  من مؤشرات المسوح العنقودي61مؤشر رقم * 
 
 
 

 34



                           تسجيل المواليد: CP.1جدول 

ام                     59-0التوزيع النسبي لألطفال في عمر       سورية لع ة ال ة العربي سجيل في الجمهوري انوا مسجلين أم ال وأسباب عدم الت ا إذا آ  شهرا تبعا لم
2006 

 :أسباب عدم التسجيل 
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 الجنس 235 100.0 0.4 29.4 41.3 1.7 2.1 2.6 14.5 8.1 5,804 0.6 95.4 ذآور

 228 100.0 0.0 28.5 50.4 0.4 3.9 1.3 7.5 7.9 5,213 0.6 95.1 إناث

 6 100.0 0.0 16.7 66.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 591 0.0 99.0 دمشق

 99 100.0 0.0 41.4 32.3 1.0 4.0 1.0 11.1 9.1 2,284 0.7 95.0 حلب

 45 100.0 0.0 15.6 53.3 0.0 0.0 0.0 26.7 4.4 1,598 0.1 97.1 ريف دمشق

 57 100.0 0.0 10.5 75.4 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 1,032 0.4 94.1 حمص

 25 100.0 0.0 36.0 44.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 838 0.0 97.0 حماة

 3 100.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 440 0.0 99.3 الالذقية

 44 100.0 2.3 34.1 52.3 0.0 9.1 2.3 0.0 0.0 927 1.0 94.3 ادلب

 83 100.0 0.0 21.7 51.8 1.2 6.0 0.0 7.2 12.0 668 1.3 86.2 حسكةال

 24 100.0 0.0 33.3 25.0 0.0 0.0 0.0 20.8 20.8 626 2.1 94.1 دير الزور

 4 100.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447 0.0 99.1 طوسطر

 13 100.0 0.0 0.0 23.1 7.7 0.0 7.7 46.2 15.4 491 0.8 96.5 الرقة

 55 100.0 0.0 43.6 30.9 3.6 1.8 1.8 1.8 16.4 808 1.0 92.2 درعا

 4 100.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 180 0.0 97.8 السويداء

 
 المحافظة

 1 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87 0.0 98.9 القنيطرة

 ريف/ حضر  197 100.0 0.0 29.4 45.2 1.0 2.5 1.0 12.7 8.1 5,486 0.6 95.8 حضر

 266 100.0 0.4 28.6 46.2 1.1 3.4 2.6 9.8 7.9 5,531 0.6 94.6 ريف

 238 100.0 0.0 29.4 52.5 0.8 0.8 0.4 11.3 4.6 2,030 1.0 87.2  شهرا11 - 0

 72 100.0 1.4 30.6 34.7 1.4 5.6 2.8 9.7 13.9 2,083 0.8 95.8  شهرا23 - 12

 66 100.0 0.0 24.2 47.0 1.5 6.1 3.0 9.1 9.1 2,410 0.5 96.7  شهرا35 - 24

 57 100.0 0.0 31.6 29.8 1.8 5.3 3.5 14.0 14.0 2,609 0.3 97.5  شهرا47 - 36

 العمر

 30 100.0 0.0 26.7 46.7 0.0 3.3 6.7 10.0 6.7 1,885 0.3 98.1  شهرا59 - 48

 129 100.0 0.0 31.0 28.7 1.5 3.9 3.9 14.0 17.1 1,947 1.2 92.1 غير متعلمة

 227 100.0 0.4 31.3 50.2 0.9 4.0 1.3 6.2 5.7 4,164 0.6 94.0 ابتدائية

 99 100.0 0.0 21.2 55.6 1.0 0.0 1.0 19.2 2.0 3,961 0.3 97.2 ثانوي

 4 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 608 0.2 99.2 معهد

 مستوى تعليم األم

 4 100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 337 0.9 97.9 جامعة فأآثر

 174 100.0 0.0 24.7 42.0 0.6 4.6 4.0 12.1 12.1 2,342 0.9 91.6 األفقر

 130 100.0 0.8 30.8 46.2 2.3 2.3 0.8 10.8 6.2 2,536 0.6 94.3 الثاني

 78 100.0 0.0 37.2 52.6 0.0 0.0 1.3 7.7 1.3 2,396 0.5 96.3 متوسط

 60 100.0 0.0 20.0 48.3 0.0 5.0 0.0 15.0 11.7 1,927 0.6 96.3 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 21 100.0 0.0 47.6 42.9 4.8 0.0 0.0 4.8 0.0 1,816 0.3 98.6 األغنى

 463 100.0 0.2 28.9 45.8 1.1 3.0 1.9 11.0 8.0 11,017 0.6 95.2 المجموع
  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات62مؤشر رقم * 
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             الزواج المبكر وتعدد الزوجات:  CP.5جدول 

ا الال 49 - 15 في عمر   لسيداتالنسبة المئوية ل  زوجن   عام ي ت ة         /ت سبة المئوي يالدهن الخامس عشر، والن د م ل عي بطن قب سيدات لارت  49 - 20في عمر    ل
ة       / المتزوجات 49 - 15في عمر    لسيداتلارتبطن قبل حلول عيد ميالدهن الثامن عشر، والنسبة المئوية          /الالتي تزوجن  سبة المئوي سيدات لالمرتبطات، والن  ل

 2006من رجال لهم زوجات أخريات في الجمهورية العربية السورية لعام المرتبطات / المتزوجات49 - 15في عمر 

 

النسبة المئوية 
الالتي  لسيداتل

ارتبطن /تزوجن
 *15قبل سن 

 لسيداتلعدد 
   في عمر

15 - 49 

النسبة المئوية 
الالتي  لسيداتل

ارتبطن /تزوجن
 **18قبل سن 

 لسيداتلعدد 
   في عمر

20 - 49 

 لسيداتلالنسبة المئوية 
 19 - 15في عمر 
 ***المرتبطات/المتزوجات

 لسيداتلعدد 
    في عمر

15 - 19 
 عاما

في عمر  لسيداتلعدد 
15 - 49 
المرتبطات /المتزوجات

 حاليا

 1,181 437 11.2 1,776 15.3 2,213 3.1 دمشق

 3,148 1,276 10.7 4,217 18.2 5,494 4.2 حلب

 2,071 706 14.9 2,664 24.9 3,370 4.8 ريف دمشق

 1,209 465 10.1 1,706 19.7 2,171 3.0 حمص

 964 465 8.2 1,455 18.2 1,920 3.5 حماة

 685 244 3.7 1,122 10.8 1,366 1.6 الالذقية

 811 377 9.8 1,131 20.2 1,508 3.7 ادلب

 733 360 4.4 1,234 9.5 1,593 1.6 حسكةال

 614 338 7.4 881 14.0 1,219 2.5 دير الزور

 607 237 2.1 981 10.1 1,218 1.1 طرطوس

 523 286 3.8 783 13.9 1,069 3.4 الرقة

 713 334 18.0 912 26.2 1,246 5.2 درعا

 279 77 5.2 415 16.6 492 2.2 السويداء

 المحافظة

 81 35 11.4 112 23.2 147 2.0 القنيطرة

 ريف/ حضر  7,598 2,910 11.0 10,572 18.6 13,482 4.0 حضر

 6,019 2,726 8.3 8,818 16.7 11,544 2.7 ريف

15-19 1.8 5,637 . 0 9.7 5,637 546 

20-24 2.5 4,944 13.3 4,944 . 0 1,811 

25-29 3.6 4,088 17.2 4,088 . 0 2,536 

30-34 3.9 3,250 18.8 3,250 . 0 2,533 

35-39 4.7 3,070 20.0 3,070 . 0 2,643 

40-44 5.6 2,430 20.9 2,430 . 0 2,139 

 العمر

45-49 5.0 1,607 21.4 1,607 . 0 1,409 

 2,649 255 12.6 3,300 19.7 3,555 5.9 غير متعلمة

 4,734 1,673 15.7 6,428 23.4 8,102 5.3 ابتدائية

 4,850 3,448 7.3 6,728 18.3 10,177 2.1 ثانوي

 887 98 2.0 1,576 2.3 1,674 0.5 معهد

 مستوى تعليم األم

 497 162 0 1,357 1.3 1,519 0.0 جامعة فأآثر

 2,372 1,102 7.3 3,516 14.6 4,617 2.8 األفقر

 2,674 1,138 11.5 3,771 17.9 4,909 3.1 الثاني

 2,858 1,234 12.6 3,952 19.7 5,186 3.9 متوسط

 2,577 974 10.7 3,547 20.3 4,521 4.0 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 3,136 1,188 6.3 4,604 16.3 5,791 3.4 األغنى

 13,618 5,637 9.7 19,389 17.7 25,026 3.4 المجموع

  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات67مؤشر رقم * 
  من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات68مؤشر رقم ** 

 ة متعددة المؤشرات من مؤشرات المسوح العنقودي70مؤشر رقم *** 
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دول  رض نقص ال  : HA.3ج ال م رق انتق شاملة بط ة ال سب المعرف ة المكت دز(مناع روس) اإلي  والفي
 HIVالمسبب له 

دوى              49 - 15 في عمر    سيداتالنسبة المئوية لل   ة شاملة بطرق الع ديهن معرف  عاما الالتي ل
 .بمرض اإليدز والفيروس المسبب له

 
ة تعرف طريقتين من طرق الوقاي
من الفيروس المسبب لمرض 

 اإليدز
 السيداتعدد 

 2,213 28.3 دمشق

 5,494 35.4 حلب

 3,370 34.4 ريف دمشق

 2,171 41.4 حمص

 1,920 35.9 حماة

 1,366 39.8 الالذقية

 1,508 18.0 ادلب

 1,593 20.6 حسكةال

 1,219 8.3 دير الزور

 1,218 57.6 طرطوس

 1,069 19.2 الرقة

 1,246 27.9 درعا

 492 30.7 السويداء

 المحافظة

 147 21.8 القنيطرة

  13,482 34.6 حضر
 ريف/ حضر 

 11,544 28.9 ريف

15-19 25.6 5,637 

20-24 33.1 4,944 

15-24 29.1 10,581 

25-29 36.1 4,088 

30-34 36.2 3,250 

35-39 33.6 3,070 

40-44 32.3 2,430 

 العمر
 

45-49 28.1 1,607 

 3,555 11.5 بدون تعليم

 8,102 25.7 ابتدائية

 10,177 38.2 ثانوي

 1,674 49.1 معهد

 
 مستوى تعليم األم

 1,519 52.6 جامعة فأآثر

 4,617 19.0 األفقر

 4,909 27.6 الثاني

 5,186 31.5 متوسط

 4,521 36.1 الرابع

مستويات مؤشر 
 الثروة الخمس

 5,791 43.2 األغنى

 25,026 32.0 المجموع
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