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  تقديم
  

ة العرب                     ة في الجمهوري ة األلفي اني حول أهداف التنمي ر الث سورية    هذا هو التقري ة ال ي
م          ة األم ة ، ومنظوم ة المعني ات الوطني ع الجه اون م ة بالتع يط الدول ة تخط ده هيئ ذي تع ال

ى                      . المتحدة في سورية   ذي تحقق في سورية عل ر ليرصد مدى اإلنجاز ال ذا التقري أتي ه وي
ام    ى ع داف حت ك األه ق تل ق تحقي واطن   ٢٠٠٤طري وة وم واطن الق ى م د عل ضع الي ، ولي

ذه               الضعف على مسيرة تح    ام ه ة إلتم ى االستراتيجيات المطلوب شير إل قيق تلك األهداف، ولي
وغني عن القول إن تحقيق      . ٢٠١٥المسيرة حتى تحقيق األهداف الموضوعة آاملة في عام         

ساواة          هذه األهداف يعني تأمين فرص العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع وإشاعة العدالة والم
دة            وتكافؤ الفرص في الخدمات األساسية     ة الوطي ة التنمي ة لعملي  بينهم وضمان الشروط األولي

  .والمستدامة
إن حكومة الجمهورية العربية السورية تبذل جهودًا آبيرًة ومتواصلًة من أجل تحقيق               

أهداف التنمية لأللفية، وبما يعبر عن إرادتها وعزمها على تحقيق هذه األهداف آاملًة بحلول         
د من الجوانب                غير أنها وعلى الرغم   . ٢٠١٥عام   ذي أحرز في العدي  من التقدم الملموس ال

دًا من          زال يتطلب مزي المتصلة بأهداف األلفية وغاياتها، ترى أن تحقيقها بصورة آاملة ما ي
ك               الجهود والسياسات التنموية التشارآية الفعالة، ومزيدًا من الوعي الوطني بأهمية تحقيق تل

شرية، وتطويره             األهداف، وتحسين ما أنجز في هذا الجان        ة الب ب أو ذاك من قطاعات التنمي
شرية وموضوعها               المستمر بصورة فعالة وملموسة لينعكس في حياة الناس، هدف التنمية الب

  .ووسيلتها في آن واحد
ة           سنوات القليل ي ال ت ف د حقق سورية ق ة ال ة العربي أن الجمهوري ر ب ا أن نفخ ويمكنن

يم    . وعة آبيرة من تلك األهداف    الماضية إنجازات طيبة على صعيد تحقيق مجم       شار التعل فانت
ى مستوى آل                    ل وعل االبتدائي يكاد يكون شامًال، ليس على المستوى الوطني العام فحسب ب
ة انخفضت انخفاضًا            من المحافظات األربعة عشر، ومعدالت التسرب من المدرسة االبتدائي

وطن         آبيرًا، والخدمات الصحية، والسيما اإلسعافات األولية وحمال        م أرجاء ال يح، تع ت التلق
يض    ي تخف د ف ر جي ه أث ان ل ا آ ة، مم صغيرة والنائي سكنية ال ات ال ى التجمع ى إل صل حت وت
ع              ع توق ستهدفة، وفي رف ستويات الم ادون الم ى م ال والرضع إل ين األطف ات ب معدالت الوفي

ى حوالي  والدة إل د ال اة عن نة٧٢الحي ة انخفاضًا ملح.  س ات األموم د انخفضت وفي ًا ولق وظ
سل         ا وال شمانيا والمالري دز والالي سارية آاإلي راض ال ن األم د م رة العدي رت محاص . وج

ع   ي المجتم راء ف سبة الفق ضت ن ق    . وانخف ى طري ة عل ازات طيب ت إنج رأة حقق ا أن الم آم
  .مساواتها بالرجل وفتح آفاق إسهامها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

ازات   إن اإلنج ة أخرى ف ن جه شي  م سين الوضع المعي ى صعيد تح ت عل ي تحقق الت
ألبناء المجتمع آانت محدودة في بعض المناطق حيث يزال مستوى الدخل الفردي منخفضًا،             
زال       ًرا، وال ت ل آبي ن العم اطلين ع دد الع ة وع ع مرتفع ي المجتم راء ف سبة الفق زال ن وال ت

ام خريجي الجامعات والم                يما أم دة محدودة والس د المتوسطة   فرص العمل الجدي ذلك  . عاه آ
اه                   ى مي يما إل سية، والس ى الخدمات الرئي فإن عددًا من المناطق ال تزال تشكو من افتقارها إل

ين         . الشرب اآلمنة والصرف الصحي    وال تزال نسبة السكن غير اآلمن تشاهد على نطاق مع
ك هو تراجع م               . في العديد من المناطق    شاريع ويمكن القول إن العامل الرئيسي وراء آل ذل

  .االستثمار وانخفاض معدالت النمو االقتصادي في اآلونة األخيرة
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التي توضع اللمسات األخيرة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(وتأتي الخطة الخمسية العاشرة للتنمية        
عليها حاليًا ليكون محورها هو عملية التنمية البشرية بصورة عامة والمضي قدمًا في تحقيق              

صورة خاص     ة ب ة األلفي داف التنمي ع       . ةأه سجام م ى ان سية عل ة الخم ذه الخط ع ه وتوض
د                 ذي يؤآ اعي ال سوق االجتم صاد ال التوجهات االقتصادية واالجتماعية الراهنة نحو نظام اقت
ع                 على آفاءة اإلنتاج ونمو اقتصادي مستدام من جهة وعلى عدالة توزيع الدخل وتحسين واق

ة ة ثاني ة من جه سكانية المحروم ات ال ذ. الفئ ل له ة ومن المؤم ورية نقل ل س ه الخطة أن تنق
يم               ا هو تطوير نظام التعل سي فيه رة يكون المحرك الرئي صاد في    . نوعية آبي ينتقل االقت وس

ل                     ة ضعيفة التأهي وة العامل صغيرة والق ى المشروعات ال ًا عل سورية من اقتصاد يعتمد أساس
ة                 وة عامل ى سواعد ق وم عل ة يق أهيًال     والتدريب إلى اقتصاد للمعرفة واإلدارة الحديث ة ت  مؤهل

ع،                    . متميزًا راد في المجتم اة األف وسيكون لذلك آله آثاره البالغة على تحسين آل جوانب حي
  .والسيما على تحقيق أهداف التنمية األلفية

ة                       ة األلفي ر في سورية وتحقيق أهداف التنمي وما يعزز ثقتنا بحتمية هذا التطور الكبي
  :عوامل ثالثة هي

  .هداف والسيما العقبات التي تعيق تحقيقها حاليًاوضوح الرؤية حول تلك األ -١
  .وجود الموارد والوسائل الكافية لتحقيق تلك األهداف -٢
ق          -٣ واطنين وبتحقي شي للم ع المعي سين الواق وي بتح ومي ق ي وحك زام سياس الت

  .أهداف األلفية
ور، سواء من أسهم في            ى الن ر إل ذا التقري وأخيرًا ،نشكر آل من أسهم في إخراج ه

ة          التحضي ى      . ر أو اإلشراف أو في دراسة أهداف التنمية األلفية الثماني ائمين عل شكر الق ا ن آم
منظمات األمم المتحدة العاملة في سورية على تعاونهم المستمر ومساعدتهم القيمة في إعداد              

سيرة تحقيق                    . هذا التقرير وإخراجه    ى م دم والنجاح عل دًا من التق دنا سورية مزي ونتمنى لبل
  .ية األلفية وتوطيد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةأهداف التنم

  
  

                                                                                              

  نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

                                                                                       

                                                                        عبد اهللا الدردري
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  تقديـم
منذ أن صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية على إعالن األمم المتحدة لأللفية 

جهود الوطنية الرامية ، سجلت ال٢٠٠٠الذي أقر في قمة األلفية في نيويورك في عام 
إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تطورًا في مفهومها لألهداف ومديات قدرتها على 
العمل لتحقيقها وشهدت سورية طفرة ايجابية على هذا الصعيد خالل األشهر الثماني 
عشر الماضية من خالل وضعها ألهداف التنمية األلفية على رأس خطط 

ة الوطنية، في إطار برنامج اإلصالح والتطوير، الذي يعتبر واستراتيجيات التنمي
  .تحقيق التنمية البشرية المستدامة من أولى أولوياته

ومن هنا، تتصدر األهداف اإلنمائية لأللفية األولويات اإلستراتيجية للخطة الخمسية 
ت ، التي تسعى الجتثاث الفقر، ورفع المستوى التعليمي للفئا)٢٠١٠-٢٠٠٦(العاشرة 

الفقيرة، وتحسين مستوى الخدمات االجتماعية والصحية، وتطوير البنية التحتية في 
المناطق األشد احتياجًا، وتأمين حصول الفقراء على الموارد المالية، وتعزيز دور 

  .المجتمع األهلي في العملية التنموية
ة الذي أعد وفي هذا السياق، يؤآد التقرير الوطني الثاني لألهداف اإلنمائية لأللفي

بالتعاون ما بين هيئة تخطيط الدولة وجهاز تنسيق منظمات األمم المتحدة على التزام 
وإذا آان التقرير . حكومة الجمهورية العربية السورية بإعالن األمم المتحدة لأللفية

 قد عالج عموميات ٢٠٠٣الوطني األول لألهداف اإلنمائية لأللفية الذي صدر في عام 
عض السرد التحليلي، فإن التقرير الثاني يرآز على سعي سوريا األهداف مع ب

الوصول إلى تحقيق هذه األهداف، ولقد استنار التقرير في دعم حججه بما صدر من 
دراسات رصينة من قبل الحكومة السورية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحديدًا 

مية البشرية لسورية لعام وهي دراسة االقتصاد الكلي وعالقته بالفقر وتقرير التن
آما يستند التقرير إلى تقارير وبيانات لمنظومة األمم .  الذي عالج مسألة التعليم٢٠٠٥

المتحدة والحكومة السورية خاصة تلك الصادرة عن المكتب المرآزي لإلحصاء أو 
  .الناتجة عن مشاريع ودراسات األمم المتحدة المتعددة

اسات وصانعي القرار في اتخاذ اإلجراءات الالزمة وسيساعد هذا التقرير راسمي السي
لتوزيع الموارد المالية والعينية توزيعًا يضمن تحسين واقع المناطق النائية وإزالة 

ونأمل أن يساعد التقرير في . العقبات التي تعترض تحقيق األهداف التنموية الوطنية
دمة على الكم حيث تشهد العمل لتحسين وتغليب الكيف والنوعية الجيدة للخدمات المق

معظم هذه الخدمات حاجة ماسة لتحسين سبل ايصالها للجمهور وتحتاج لقناعة منهم 
  .بنجاعتها وأفضليتها

ات واألبحاث حول دراسال وعلى الرغم من اإلنجازات التي تم تحقيقها، فقد أظهرت
 النوع الفقر، ومدى ارتباطه بانتشار األمية، وتوفر الخدمات الصحية، وتفاعله مع

االجتماعي، وآذلك حول التعليم ومستويات جودته واالنفاق عليه وارتباطه بسوق 
في نمو متكامل متوازن عادل التي تشكل عائقًا أمام الجدية لتحديات العمل وحجمه، ا

  .إن لم تتم معالجتها وخصوصًا في المناطق النائية ،العقد القادم
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تقدير لهيئة تخطيط الدولة، ولجميع الجهات وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر ووافر ال
الوطنية ولكافة الخبرات الوطنية، التي ساهمت في إصدار هذا التقرير الوطني الثاني 
ألهداف التنمية لأللفية في الجمهورية العربية السورية والذي يصدر بمناسبة انعقاد 

لتي ستراجع التقدم  وا٢٠٠٥دورة الجمعية العمومية لألمم المتحدة الستين في سبتمبر 
  .المحرز لتحقيق أهداف التنمية األلفية

وأنتهز هذه الفرصة أيضاًً للتأآيد مجددًا على التزام منظمات األمم المتحدة العاملة في 
سوريا على العمل مع الجميع لتحقيق هذه األهداف، في سياق التنمية الوطنية الشاملة 

  .والتنمية اإلنسانية المتكاملة
  
  

                                                               علـي الزعتـري        
  منسق أنشطة األمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية
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  المشارآون في إعداد التقرير
  

  أحمد األشقر. د : المؤلف الرئيسي للتقرير
  

  :اللجنة التوجيهية
معاون رئيس هيئة تخطيط  بسام السباعي 

 ولةالد
 ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان لينا موسى

معاون مدير المكتب المرآزي  فضل الشيخ
 لإلحصاء

 األمم جمساعد الممثل المقيم لبرنام أمين الشرقاوي
 المتحدة اإلنمائي

عصام الشيخ 
 أوغلي

مدير البرامج في منظمة األمم المتحدة  مارك لوسيه مستشار  هيئة تخطيط الدولة
 للطفولة

 مدير التعاون مع المنظمات الدولية رفعت حجازي مستشار هيئة تخطيط الدولة طالل بكفلوني
 االتحاد العام النسائي سمية غانم خبير لدى هيئة تخطيط الدولة جمعة حجازي
مدير إدارة التخطيط  ربيع نصر

 االقتصادي
 وزارة الصحة محمود دشاش

د السالم عب مدير إدارة التنمية البشرية ماهر الرز
 سالمة

 وزارة التربية

 الهيئة السورية لشؤون األسرة سوسن زآزك مدير إدارة التعاون الدولي نادر الشيخ علي
وزارة الشؤون االجتماعية  ماهر رزق

 والعمل
  

    
  

  نقاط االرتكاز
امج األمم المتحدة برن(ماهر الرز               رفعت حجازي                         ريما الحسني         

  )اإلنمائي
    

  فرق العمل
 التعليم الفقر

 معاونة مدير تخطيط التعليم ميادة شاهرلي مديرة الحد من الفقر ميساء ميداني
وزارة الشؤون االجتماعية  ماهر رزق

 والعمل
عبد السالم 

 سالمة
  وزارة التربية 

جيوفاني 
 فالنسيسي

 هيئة تخطيط الدولة ليفةايمان خ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ريما الحسني هيئة تخطيط الدولة إيمان مير علي
 هيئة تخطيط الدولة محمد ويحا صندوق األمم المتحدة للسكان ساندا شانكار
فضل غرز 

 الدين
   مدير القطاع الحقيقي

 الصحة تمكين المرأة
 مديرة تخطيط الصحة ا فيوميلين مديرة تمكين المرأة ضحى خدام
 وزارة الصحة عائشة جبر االتحاد العام النسائي سمية غانم
 منظمة الصحة العالمية ياسين شكر  جمعية تنظيم األسرة انس حبيب
 مديرة موازنة الصحة جمانة نعمة صندوق األمم المتحدة للسكان رفاه طريفي
 منظمة األمم المتحدة للطفولة زآرياسهام  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ريم طنطا



 ٨

 صندوق األمم المتحدة للسكان رايا شكر الهيئة السورية لشؤون األسرة سوسن زآزك
 صندوق األمم المتحدة للسكان ساندا شانكار هيئة تخطيط الدولةأسيمه أبو هدير

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي روال قدسي                   البيئة
 جمعية تنظيم األسرة لما الموقع مديرة التخطيط اإلقليمي حيمةظالل ر

ن   سوس
 األطرش

ال   لشؤون البيئةةالهيئة العام ر جم عبي
 الدين

 هيئة تخطيط الدولة

               التعاون الدولي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شذا الجندي
 دير إدارة التعاون الدوليم نادر الشيخ علي خبيرة في هيئة تخطيط الدولة روال مية

 مدير تخطيط السكان وقوة العمل احمد آيالني هيئة تخطيط الدولة ميسون عويتي
م      لين حبش   شطة األم يم الن مكتب المنسق المق

  المتحدة 
 هيئة تخطيط الدولة نبال شاآبازوف  
    

  
  )المكتب المرآزي لإلحصاء  ( فريق الدعم الفني   

  
صم  ي                                حسين علعلي رستم                                                          معت

  محمد
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  المقدمة
  

   )١:الخصائص الجغرافية والديمغرافية

شرقي للبحر األبيض المتوسط                 ساحل ال ى ال سورية عل غ المساحة    . تقع الجمهورية العربية ال وتبل
سورية      ة ال ة العربي ي الجمهوري ة ألراض والي   / ١٨٥١٧٩٧١/العام ا ح ارًا، منه ار  ٦هكت ين هكت  مالي

  . أراض زراعية والباقي جبال وبادية
سورية          بلغ عدد    ة ال ة العربي ام        / ١٧٩٨٠/السكان المتواجدين داخل الجمهوري ا في منتصف ع ألف

واألشخاص في سن العمل % ٣٩٫٦بنسبة ) دون سن الخامسة عشرة( وهم يتوزعون بين األطفال ٢٠٠٤
إن  %. ٣٫٦بنسبة )  سنة فما فوق٦٥من (والمسنين % ٥٦٫٦بنسبة )  سنة٦٥ إلى أقل من ١٥من  ( لهذا ف

ع ا سبة          المجتم اض ن ال وانخف سبة األطف اع ن ز بارتف ي تتمي ة الت ات الفتي ن المجتمع زال م سوري ال ي ل
  . المسنين
ى أخرى     .  محافظة١٤يتوزع السكان إدارًيا على        ًرا من محافظة إل . وتختلف الكثافة السكانية آثي

 شخصًا  ١٤٣٨١لى  وأآثر المحافظات آثافة بالسكان هي محافظة دمشق التي ترتفع الكثافة السكانية فيها إ            
ى                       . في الكيلو متر المربع    سكانية إل ة ال ا الكثاف نخفض فيه زور التي ت ر ال  ٢٩وأقلها آثافة هي محافظة دي

ام     . شخًصا في الكيلو متر المربع     اك      ٢٠٠٤وفي منتصف ع ان هن شون في       % ٥٠٫١٨ آ سكان يعي من ال
  . يعيشون في الريف% ٤٩٫٨٢الحضر و 

ة دل الخصوبة الكلي د انخفض مع ى ولق ام ٣٫٥ إل ي ع والي ٢٠٠٤ ف ان ح د أن آ دي ٨ بع ي عق  ف
اطق      . الستينات والسبعينات  اطق الحضرية والمن ين المن وال يزال هناك فرق واضح في معدل الخصوبة ب

آذلك فان البيانات تشير إلى     .  في الريف  ٤٫٤ في الحضر و   ٣٫٤ آان هذا المعدل     ٢٠٠١ففي عام   . الريفية
ساء       وجود تباينات آبيرة في معدال     ذه المعدالت      . ت الخصوبة العمرية بحسب الحالة التعليمية للن وتكون ه

ا                             ة فم شهادة الثانوي ى ال واتي حصلن عل ساء الل ين الن ا ب ل قيمه في أعلى قيمها بين النساء األميات وفي أق
  .فوق

ى                          رة عل سنوات األخي د في ال الم وال يزي  ٤أما معدل الوفيات الخام فهو من أقل المعدالت في الع
ه واإلنجازات التي              . األلفب ة مراحل يم بكاف ر في التعل دل هو التطور الكبي ذا المع والسبب في انخفاض ه

شيوخ في                        سبة ال سبيًا وانخفاض ن تحققت في مجال الخدمات الصحية من جهة والترآيب العمري الفتي ن
  . المجتمع من جهة ثانية

د انخفض      ونتيجة التطورات التي طرأت في مجال الخصوبة والوفيات فإ         ن معدل النمو السكاني ق
رة         ٢٤٫٥ باأللف قبل عقد التسعينات إلى       ٣٣من   سنوات الخمس األخي األلف خالل ال ى  ٢٠٠٠من  (  ب  إل

ويختلف معدل النمو السكاني آثيرًا من محافظة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى بسبب التباين                ). ٢٠٠٤
ى الحضرية ومن             في مستويات الخصوبة من جهة وبسبب عملية الهجرة ا         ة إل اطق الريفي لداخلية من المن

  . المدن الصغيرة والمتوسطة إلى المدن الكبيرة والسيما إلى مدينة دمشق
  الخصائص االجتماعية واالقتصادية

رتين      ة آبي ة و ديناميكي سوري بحيوي ع ال ز المجتم رة      . يتمي ة األخي ود الثالث ي العق ر ف د م ولق
أثيرات آبي         ا ت راد      بتحوالت هامة آان له اة األف ى حي اك تطورات            . رة عل ففي الجانب التعليمي آانت هن

اد                           ادات سنوية مطردة وازدي ة المراحل الدراسية زي دارس في آاف اد عدد الم أنها ازدي هامة آان من ش
                                                 

ة    , جداول الفصل الثاني, ٢٠٠٤أخذت البيانات في هذه الفقرة من المجموعة اإلحصائية      )١ سكان والمؤشرات الديمغرافي ال
 . ٢٠٠٤من نتائج التعداد العام للسكان والمساآن و
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ال         اد إقب يم وازدي راد   أعضاء الهيئة التعليمية وتطوير البرامج والخطط الدراسية وتحسين نوعية التعل األف
دائي    . في آافة المراحل والسيما إقبال اإلناثعلى التعليم    يم االبت فلقد ازدادت نسبة القيد الصافي في التعل
امي  ين ع ن ٢٠٠٤ و ١٩٩٠ب ى % ٩٥٫٤ م ن % ٩٨إل ذ وم وع التالمي ى %  ٩٥٫٢لمجم % ٩٧٫٩إل
يم األساسي وفي مجال                          . لدى اإلناث  ة التعل سرب في مرحل ة للحد من الت ود المبذول د انعكست الجه ولق

الغين                       مكا ين الب ة ب راءة والكتاب ون الق سبة من يعرف ى ن ا عل ا إيجابًي أآثر    ١٥(فحة األمية انعكاًس ، ) سنة ف
ن   ت م ث ارتفع ام % ٧٨٫١حي ى ١٩٩٥ع ام % ٨١ إل ى  ٢٠٠٠ع ت إل م ارتفع ام ٨٢٫٩ ث ي ع  ف

ام ٢٠٠٢ ا انخفضت ع ى ٢٠٠٤،ولكنه رة % . ٨١ إل ا زالت آبي ة م سبة األمي إن ن ك ف الرغم من ذل وب
يم            . منا مزيًدا من الجهود والسياسات الفعالة لحلها      وتتطلب   ة مراحل التعل أما نسبة القيد اإلجمالي في آاف

  . ٢٠٠٤ في عام ٦٢ ثم ارتفعت إلى ١٩٩٥عام % ٦٠٫٩مًعا فقد بلغت 
ضا                رة أي ة آبي ة ونوعي اد عدد         " وفي الجانب الصحي حصلت تطورات آمي أنها ازدي ان من ش آ

اح ضد األمراض        ,  والممرضين في آافة المحافظات    المستشفيات واألسرة واألطباء   وتوسيع حمالت اللق
ذاء            ان من نتيجة      . المختلفة وتحسين نوعية الخدمات العالجية من آافة األمراض، وتحسين نوعية الغ وآ

اع                  ات األمهات وارتف ات الرضع ووفي ال ووفي ات األطف دل وفي ذلك تحسين صحة األفراد وانخفاض مع
د ا     والدة توقعات الحياة عن والدة من               . ل د ال ع عن ع العمر المتوق د ارتف ام       ٦٨٫١فق ى  ١٩٩٥ سنة في ع  إل

وآان نصيب اإلناث من هذا التطور أآبر من        . ٢٠٠٤ سنة في عام     ٧٢ وإلى   ٢٠٠٠ سنة في عام     ٧٠٫٥
ام      ٦٩٫٥فلقد ازداد العمر المتوقع عند الوالدة عند اإلناث من          . نصيب الذآور  ى  ١٩٩٥ سنة ع  ٧١٫٣ إل

ام  نة ع ى ٢٠٠٠س م إل ام ٧٢٫٥ ث ي ع نة ف والدة . ٢٠٠٤ س د ال ع عن ر المتوق ان العم د آ ذآور فق ا ال أم
  . سنة على التوالي٧١٫٥، ٦٨٫٩، ٦٦٫٥عندهم في هذه السنوات الثالث 

دنيا          ام مت شاط االقتصادي الخ دل الن زال مع ة ال ي وة العامل غ   ". وفي جانب الق د بل في  % ٢٧٫٦فق
ة       والسبب في هذا االنخف   . ٢٠٠٤عام   وة العامل دل    . اض هو ضعف مساهمة المرأة في الق ا يصل مع فبينم

ى      , %٤٥٫٢النشاط الخام عند الذآور إلى       اث   % ٩٫٢فإنه ال يزيد عل د اإلن ر من       . عن % ٧٢ويعمل أآث
نظم   ر الم نظم وغي شقيه الم اع الخاص ب ي القط شتغلين ف ن الم سبة  . م د ن ال تزي ومي ف اع الحك ا القط أم

ن   ه ع شتغلين في ة     %.٢٧٫٢الم ي الزراع ون ف شتغلين يعمل ن الم رة م سبة آبي زال ن ن  (  وال ت ر م أآث
ى %). ٢٦ سبتهم عل د ن ال تزي صناعة ف ي ال شتغلون ف ا الم ام %. ١٣٫٦أم ة ع دل البطال د وصل مع ولق

  %.١٢٫٣ إلى ٢٠٠٤
شاط                ر من الن زال جزء آبي وال تزال القطاعات التقليدية تسيطر على بنية االقتصاد الوطني وال ي

صا ا     االقت ي معظمه ة المخصصة ف صناعات الخفيف ة وال ل الزراع ة مث شاطات األولي ي الن ز ف دي يترآ
ان متواضعا           . إلنتاج السلع االستهالآية   و االقتصادي آ دل النم ى أن مع ات إل سنوات   " وتشير البيان في ال

ام  ت ع ي تل يما ف  . ١٩٩٨الت رة والس ك الفت ي تل ة ف ت بطيئ مالي آان وين الرأس ة التك إن عملي ذلك ف ي آ
ولقد . وأدى ذلك آله إلى بطء ازدياد حصة الفرد من الناتج المحلي في السنوات األخيرة             . القطاع الخاص 

ام   ٥٢٩٥١ الثابتة من ٢٠٠٠ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام         ليرة سورية ع
ى  ٢٠٠٠س في عام  . ل ٥٥٣٨٩ إلى   ١٩٩٥ ام  . ل٥٦٣٠٩ وإل ى   ٢٠٠٢س ع م إل س في  . ل٥٧٢٢٨ ث

وبسعر صرف الدوالر في السوق المجاورة يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي             . ٢٠٠٣عام  
ام   عار ع ة ٢٠٠٠بأس ام ١٢٤٤٫٦ الثابت ام ١١٩٧٫٨ و ١٩٩٥ دوالًرا ع  ١٢١٨٫٣ و ٢٠٠٠ دوالًرا ع
  .٢٠٠٣ دوالًرا عام ١٢٣٨ و ٢٠٠٢دوالًرا عام 

في استراتيجية التنمية في    " لتعيد النظر جذريا   ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦(وتأتي الخطة الخمسية العاشرة     
ى      . سورية ال إل ولقد وضعت هذه الخطة لتجسد التوجهات االقتصادية واالجتماعية الراهنة الخاصة باالنتق

ة العمل                        ع إنتاجي اج ورف ات اإلنت اءة عملي سة وآف ى المناف نظام اقتصاد السوق االجتماعي، الذي يرآز عل
ة          من جهة وعلى تحسين أ     ى  . وضاع الفئات السكانية المحرومة والمناطق األآثر احتياًجا من جهة ثاني وتبن

شرية     " آبيرا" على هذه الخطة األهداف التنموية الخاصة باأللفية آما ترآز  ترآيزا           على تنمية الموارد الب
من "  تدريجياوتطورها وحسن االستفادة منها وعلى تغيير الترآيب الهيكلي لالقتصاد الوطني واالنتقال به           

ة                 اءات العلمي ى الكف د عل ة يعتم صاد للمعرف ى اقت رة إل ر المؤهل بدرجة آبي اقتصاد يعتمد على العامل غي



 ١٢

اء          ه باستمرار التطور والنم سمحان ل ذه      . والفنية ويتمتع بمرونة وزخم ي ائج ه نعكس نت ومن المؤمل أن ت
  .بيل تحقيق أهداف التنمية األلفيةعلى جهود الحكومة السورية في س" طيبا" الخطة الخمسية انعكاسا
  : الهدف من التقرير

سورية      ة ال ة العربي ي الجمهوري شرية ف ة الب الي للتنمي يم الوضع الح ى تقي ر إل ذا التقري دف ه يه
 على طريق تنفيذ أهداف التنمية األلفية التي وضعت    ٢٠٠٤ حتى عام    ١٩٩٠والتقدم الذي أحرز منذ عام      

مقدار التطور الذي تحقق في سبيل بلوغ األهداف الثمانية لأللفية، ليس           ويرصد التقرير   . ٢٠١٥حتى عام   
ـ   ن المحافظات ال ل م ى صعيد آ ل وعل ي فحسب ب وطني الكل صعيد ال ى ال ات ١٤عل ا آانت البيان  حيثم

شير بوضوح                 . متوفرة وهو بذلك يظهر التباينات التي ال تزال موجودة بين المحافظات في هذا الصدد، وي
ي                      إلى المحافظات  ات المجتمع المحل ة وهيئ ل الحكوم ام خاص من قب  والمناطق التي تحتاج إلى بذل اهتم

 . وغيرها حتى تستطيع اللحاق بالمحافظات األخرى على مسيرة تحقيق تلك األهداف
ام                    ى ع شأنها حت وباإلضافة إلى ذلك فإن التقرير في دراسته لكل من األهداف الثمانية وما تحقق ب

ديات التي تعترض تحقيق تلك األهداف أو تعترض عملية قياس المؤشرات الخاصة            يشير إلى التح   ٢٠٠٤
ا ا أنجز منه دى م يم م ق تقي ا وتعي ي سهلت  . به ة الت ة واإلداري ل القانوني ة العوام ى مجموع شير إل ا ي آم

ع الخطة                . وتسهل عملية تحقيق آل هدف     ة من واق سياسات المطلوب ورد مجموعة ال وأخيًرا فان التقرير ي
ة           ٢٠١٠ – ٢٠٠٦سية العاشرة   الخم وارد التي        .  لضمان تحقيق آل هدف من أهداف األلفي ا يحدد الم آم

  . ينبغي تخصيصها لذلك وآفاق التعاون الفني والمالي الالزمة
ذي تحقق في                دم ال والتقرير وثيقة هامة توضع بين أيدي المسؤولين والباحثين لتعريفهم بمدى التق

داف ذه األه ى ه و . الوصول إل صادية فه ة واالقت ات االجتماعي ات والمعلوم ن البيان ة م ة لمجموع مراجع
ام                 ذ ع ى   ١٩٩٠والديموغرافية المتوفرة، وبيان لحرآة تطورها مع الزمن خالل السنوات الماضية من  حت

ا                . ٢٠٠٤عام   ة وغيره وارد المالي آما أنه يساعد صانعي القرار في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتوزيع الم
  .  تحسين واقع المناطق المحرومة وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق أهداف األلفيةتوزيعًا يضمن

  
  : منهجية إعداد التقرير

ة                  يم المؤشرات المتعلق يعتمد التقرير على البيانات التي يوفرها المكتب المرآزي لإلحصاء عن ق
ام أ      (١٩٩٠بأهداف التنمية األلفية في سورية عن آل من عام           ره ع ام   ) ساس الذي نعتب ذي   (٢٠٠٤وع ال

 ونجري إسقاط   ٢٠١٥ثم ننظر في القيم المستهدفة لهذه المؤشرات في عام    ). نعتبره عام الهدف المرحلي   
ام        ام           . ٢٠٠٤هذه القيم المستهدفة في ع دينا في ع ذا سيكون ل ة          ٢٠٠٤به ة محقق ان لكل مؤشر، قيم  قيمت

وغ آل هدف             وستمكننا مقارنة هاتين القيمتين م    . فعلية وقيمة مستهدفة   ن معرفة مدى التقدم المحرز في بل
  .  وما إذا آنا قد حققنا الهدف المرحلي المرغوب في تلك السنة٢٠٠٤حتى عام 

املين في                      ة مختصة من الع ولقد أعدت دراسة عن آل واحد من األهداف الثمانية في التقرير لجن
ع المح     ات المجتم ة ومنظم وزارات ذات العالق ة وال يط الدول ة تخط ي هيئ ة (ل ر الحكومي ات غي ) المنظم

م بتطورات                      ى اتصال دائ م عل وجهاز تنسيق أنشطة منظمات األمم المتحدة المتواجدة في سورية، ممن ه
ورية  ي س ة ف صادية واالجتماعي دلوالت   . األوضاع االقت راءة م ى ق ادرين عل راد ق ؤالء األف ان ه ذا آ له

د     تنتاج م راهن واس ق تحقيق آل        األرقام عن الفترة الماضية والوضع ال ى طري ذي أحرز عل ى التطور ال
ة                      . هدف من أهداف األلفية    شاور في آيفي ذه اللجان للتباحث والت راد ه ين أف دة اجتماعات ب ولقد عقدت ع

ر وجرى                      . إعداد الدراسة عن آل هدف     سي للتقري ل المؤلف الرئي ذه اللجان من قب م جمعت دراسات ه ث
   .التنسيق بينها وإعادة صياغتها بأسلوب واحد

يم           سق المق والجدير بالذآر أنه آانت هناك مشارآة فاعلة في إعداد هذا التقرير من قبل مكتب المن
م           ة األم سكان ومنظم م المتحدة لل ائي وصندوق األم لألمم المتحدة في سورية وبرنامج األمم المتحدة اإلنم

ذه المنظم      نفلقد شارك مسؤولو    . المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية     ة سواء      من ه شارآة جلي ات م
في وضع المخطط العام للتقرير أو في النقاشات التي دارت في اجتماعات اللجان التي أعدت دراسات                         

  . األهداف الثمانية أو في آتابة التقرير بصورته النهائية وإخراجه إلى النور



 ١٣

تنتاجاته ومق                   ه واس رة في تحليالت ة آبي ة واضحة وواقعي ة علمي ه يعتمد التقرير منهجي و  . ترحات فه
ا                   دها، آم ا وتوطي ى تعزيزه ى يصار إل ة حت يحدد بكل جالء مواطن القوة في المجاالت اإلدارية والقانوني
تراتيجيات           سياسات واالس ة ال ى مجموع شير إل االت، وي ك المج ي تل ر ف ضعف والتعث واطن ال دد م يح

  . المطلوبة، من أجل التخلص منها أو التخفيف من آثارها
ة              وسيجري على هامش     التقرير وأهداف التنمي ة للتعريف ب التقرير مجموعة من النشاطات الثقافي

ر      . األلفية وموقع سورية على مسيرة تحقيق تلك األهداف        من هذه النشاطات احتفال رسمي إلشهار التقري
ون                   ارزة وممثل يقام في دار الثقافة بمدينة درعا في أوائل شهر أيلول، تحضره شخصيات رسمية وثقافية ب

ائل اإلعالم                       عن   ين عن وس ى ممثل سلك الدبلوماسي في دمشق باإلضافة إل المنظمات الدولية وأعضاء ال
ي                 راد المجتمع المحل ة وتطوير المجتمع من أف ال      . المختلفة والمهتمين بقضايا التنمي ك االحتف وسيكون ذل

راد المجتمع حول أهداف                         دى أف وعي ل ادة ال ارًزا من أجل زي ادة      حدًثا ثقافًيا وعلمًيا ب ة وزي ة األلفي التنمي
وارات     ات والح ي النقاش ساهمتهم ف ادة م ة وزي ة الجاري صادية واالجتماعي ة االقت ضايا التنمي امهم بق اهتم

ة في عدد من                       . حولها ة القادم من هذه النشاطات أيًضا مجموعة من الندوات التي ستقام في األشهر القليل
  .ية األلفية في سورية ومدى ما أنجز حتى اآلن منهامراآز المحافظات للتعريف بالتقرير وبأهداف التنم

  : أهداف األلفية

.  عقد في مقر األمم المتحدة بنيويورك مؤتمر األمم المتحدة لأللفية          ٢٠٠٠في شهر أيلول من عام      
ى      .  رئيس دولة  ٥٠ دولة بمن فيهم     ١٨٠وحضر المؤتمر ممثلون عن أآثر من        ووقع ممثلو دول العالم عل

ام               إعالن األلفية م   ى ع انها     ٢٠١٥لزمين أنفسهم ودولهم بتحقيق مجموعة من األهداف المحددة حت  من ش
ة في آل مجتمع           ات المحروم شة الفئ ذه األهداف في      . تحسين ظروف معي د ترآزت ه  مجموعات  ٨ولق

ي  سية وضعت ف ًا ووضع ١٨رئي دفًا فرعي ي ٤٨ ه ق ف ذي يتحق از ال دى اإلنج يم م ها وتقي رًا لقياس  مؤش
  : ما يلي مجموعة األهداف الرئيسية والفرعيةوفي. تنفيذها

  : القضاء على الفقر المدقع والجوع-١
  ،٢٠١٥-١٩٩٠  تخفيض نسبة السكان الذي يقل دخلهم عن دوالر أمريكي إلى النصف بين األعوام -
 ، ٢٠١٥-١٩٩٠تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين األعوام   -
 :لتعليم االبتدائي تحقيق شمولية ا-٢
  . ٢٠١٥من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام )  إناث–ذآور (  تمكين األطفال -
  : تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة-٣
 وعلى آافة المستويات ٢٠٠٥ إلغاء الفروق بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام -

  .٢٠١٥بحلول عام 
  : تخفيض معدل الوفيات-٤
  . ٢٠١٥و ١٩٩٠  تخفيض معدل الوفيات بين األطفال دون الخمس سنوات بنسبة الثلثين بين عامي -
  : تحسين صحة األمهات-٥
  . ٢٠١٥-١٩٩٠ تخفيض معدل الوفيات بين األمهات في سن اإلنجاب بنسبة ثالثة أرباع بين عامي -
  : المالريا واألمراض األخرى/اإليدز/  مكافحة نقص المناعة المكتسب -٦
  ،٢٠١٥بحلول عام / اإليدز/ إيقاف انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة -
  . ٢٠١٥ إيقاف انتشار المالريا واألمراض الرئيسية األخرى بحلول عام -
  : التأآيد على االستدامة البيئية-٧
   األمثل للموارد البيئية، دمج مفهوم التنمية المستدامة مع سياسات البلد وبرامجه واالستخدام-
ين عامي                         - ى النصف ب شرب إل اه صالحة لل ى مي  تخفيض نسبة السكان الذين ال يستطيعون الحصول عل

٢٠١٥-١٩٩٠،  
اطق         ١٠٠تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين ظروف المعيشة على األقل لـ            -  مليون من الذين يقطنون في من

  .٢٠٢٠السكن العشوائي حتى عام 
  :الدولي من أجل التنمية تطوير التعاون -٨
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  .  تطوير نظام مالي وتجاري منفتح مبني على مرجعية قانونية-
  . مواجهة االحتياجات الخاصة للبلدان األقل نموًا-
   مواجهة االحتياجات الخاصة للبلدان التي ليس لها منافذ بحرية والجزر الصغيرة،-
ع          التعامل بشمولية مع مشكالت المديونية للدول النامية  - ة من أجل توزي ة ودولي اييس محلي من خالل مق

  .المديونية على المدى الطويل
ة ومتاحة                       - وفير فرص عمل إنتاجي ذ استراتيجيات من أجل ت  التعامل مع الدول النامية في تطوير وتنفي

  .للشباب
   التعاون مع الشرآات الصيدالنية من أجل توفير العقاقير للدول النامية،-
  .قنية الجديدة وخاصة في مجال المعلوماتية واالتصاالت بالتعاون مع القطاع الخاص توفير الخبرات الت-

وعلى صعيد قياس المؤشرات الخاصة بتلك األهداف ورصد التقدم الذي تحقق في طريق الوصول          
ام    ران ع ي حزي د ف داف أع ك األه ى تل ة   ٢٠٠٣إل ي الجمهوري ة ف ة لأللفي داف التنمي ر األول أله  التقري

ائي          العربية ال  ر الحالي      . سورية بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج األمم المتحدة اإلنم أتي التقري وي
ام               ى ع ه سورية حت ذي حققت ًعا               ٢٠٠٤ليظهر مدى التقدم ال شهد توس داف، ولي ك األه وغ تل ق بل  في طري

سيق من                    دعم وتن م المتحدة ب ة تخطيط     أآبر في نطاق التعاون بين هيئة تخطيط الدولة ومنظمات األم  هيئ
  .الدولة ومكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في سورية
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استبيان حول مدى وعي أفراد المجتمع بأهداف التنمية 
 األلفية
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ك                   ة بتل تبيان خاص حول المعرف على هامش إعداد التقرير الوطني ألهداف التنمية األلفية أعد اس
ى      وآانت الغاية من  . األهداف  االستبيان هي تكوين فكرة عامة عن مدى اطالع عدد من فئات المجتمع عل

تبيان،           . أهداف التنمية األلفية ومدى وعيهم لها      ولقد اختيرت مدينة دمشق لجمع البيانات المطلوبة في االس
ة  ألنها العاصمة من جهة وألنها تضم عدًدا من فئات المجتمع وأفراًدا جاءوا من محافظات مختلفة من ج            ه

ة                  . أخرى ة والمكتب المرآزي لإلحصاء وجمعي ة تخطيط الدول ذه هيئ تبيان وتنفي داد االس وشارك في إع
  :  فرًدا، يتوزعون آما يلي٢٠٠وتكونت العينة من . تنظيم األسرة

شعب،  % ٣٠ ة ال ن عام رار،  % ١٠م ن أصحاب الق ات،  % ١٠م اتذة جامع ن أس ن طالب % ١٠م م
ة،       % ١٠ن اإلعالميين،   م% ١٠من الموظفين،   % ١٠الجامعة،   ات األهلي من  % ١٠من أعضاء الجمعي

  .لإلناث% ٤١٫٥للذآور و % ٥٨٫٥وقسمت العينة بنسبة . أفراد قطاع األعمال
ة              % ٦٠     وتبين من نتائج االستبيان أن       ة األلفي د سمع بأهداف التنمي وبلغت  . من مجموع المبحوثين ق

ين اإل  % ٥١٫٨بين الذآور و    % ٦٥٫٨هذه النسبة    اث ب ة              . ن سبة من سمعوا بأهداف التنمي د ترآزت ن وق
ـاتذة   ) منهم% ١٠٠(األلفية ترآًزا أآبر بين أصحاب القرار               شعب واألس وآذلك بين أعضاء مجلس ال

  %) .٤٢٫٤(ولقد بلغت تلك النسبة أدنى قيمها بين الموظفين والعمال . الجامعيين
ع المستوى التعليم            رفتهم باألهداف        وأظهرت النتائج أنه آلما ارتف سبة مع . ي للمبحوثين ازدادت ن

ا دون                   ة فم شهادة اإلعدادي ين      %) ٣٣٫٣(فلقد آانت هذه النسبة في أقل قيمها بين حاملي ال ا ب ى قيمه وأعل
  %).٩٣٫٣(من يحملون شهادة الدآتوراه        

سهم    ولقد أآدت النسبة العظمى من الذين يعرفون بأهداف التنمية األلفية أن تحقيق هذه ا                ألهداف ي
ا و    % ٩٢٫٦(في تطوير المجتمع       ذآور و    % ٨٩٫٦عموًم اث % ٩٧٫٧لل رون أن         ). لإلن سبة من ي ا ن أم

ا                        ل قيمه د آانت في أق صيادلة فق اء وال ، %)٥٠(تحقيق هذه األهداف يسهم في تطوير المجتمع بين األطب
ازل       ات المن امعيين ورب اتذة الج شعب واألس س ال ضاء مجل رار وأع ين أصحاب الق ا  وب ى قيمه ي أعل ف

ة                       %). ١٠٠( دى حمل ان ل سبة آ ذه الن يم ه ر ق رى أن أآب وإذا نظرنا إلى المستوى التعليمي للمبحوثين فن
  .شهادة الدآتوراه وأقل قيمها لدى حملة اإلعدادية فما دون

ات أن        ى النسب     (من المبحوثين     % ٧٤٫٨وأظهرت البيان ر         ) وهي أعل ون أن الحد من الفق يعرف
شديدين  ة، وأن والجوع ال ة األلفي ـداف التنمي ن أه و م نهم  % ٣٤٫١ه سب(م ل الن ون أن ) وهي أق يعرف

ين التجار والصحفيين نالحظ      . تطوير التعاون الدولي من أجل التنمية هو من تلك األهداف      ة ب وفي مقارن
ا الصحفيون ف                   % ١٠٠أن   ة، أم ة األلفي ـ من التجار في العينة أظهروا عدم معرفتهم بأي من أهداف التنمي
  .منهم يعرفون آل تلك األهداف% ١٠٠

ين أن      ة تب ة األلفي سؤال عن مصدر المعلومات عن أهداف التنمي دى ال من المبحوثين % ٥٤ول
از و       ن التلف داف م ذه األه ى ه ع عل صحف و  % ٥٤اطل ن ال دارس     % ٢م ق الم ن طري نهم ع ط م فق

  .صة وتقارير التنمية البشريةمن خالل الكتب المخت% ٥من خالل العالقات العامة و % ٣والجامعات و 
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وإذا نظرنا إلى من يؤمنون بأن تحقيق  أهداف التنمية األلفية يسهم في تطوير المجتمع من حيث                     
ا،       %) ٤٧٫٣(آيفية ذلك اإلسهام فإننا نرى أن نسبة آبيرة منهم           ترى أن األهمية لتوعية المجتمع بإيجابيته

ساواة  % ٠٫٩سبة ترى أن األهمية لتوحيد الجهود ون     % ١٣٫٤ونسبة   ترى أن األهمية تكون من خالل الم
صادي   اعي واالقت ساد اإلداري واالجتم ة الف ل ومحارب دخل والعم ين ال وازن ب ق الت سين وتحقي ين الجن . ب

اك  وير   % ٠٫٩وهن ي تط سهم ف ة ي ة األلفي داف التنمي ق  أه أن تحقي انهم ب ن إيم الرغم م وثين ب ن المبح م
  .المجتمع ال يدرون آيف يكون ذلك

اك         ع فهن وير المجتم ي تط ة ف ة األلفي داف التنمي هام أه ون بإس ذين ال يؤمن ا ال نهم % ٢٢٫٢أم م
وعي           دام ال ديد وانع ر ش اك  . يعتقدون أن السبب هو وجود أشياء تعيق األهداف من فق نهم  % ١١٫١وهن م

ذل                   ك وال  يبررون ذلك بأن هذه األهداف معلومات نظرية ليس لها خطوات لتطبيقها وال يوجد وقت آاف ل
ة    ة في                        . تتوفر اإلمكانيات الالزم ة األلفي سهم تحقيق أهداف التنمي اذا ال ي ون لم نهم ال يعرف سم م اك ق وهن

  .تطوير المجتمع



 ١٨

  

  

  

 :الهدف األول

  

  القضاء على الفقر المدقع والجوع
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  .  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف-١الغاية 
 : م المحرز مراجعة التقد

ى         ١٩٩٧نظًرا لعدم توفر بيانات عن الفقر في سورية قبل عام            راهن أن يتبن ل ال  فال يمكن للتحلي
 أساًسا لحساب الهدف األول   ١٩٩٧لهذا فقد اعتمدنا عام .  بمثابة أساس لحساب أهداف األلفية ١٩٩٠عام  

ى مؤشر للرف        .  اء عل رد أو األسرة     وفي هذا التقرير، رسم خط أو مستوى معين للفقر بن ة، ووضع الف اهي
  .١ على أحد جانبي هذا الخط

  :)١( تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف -١المؤشر رقم 
ومي عن دوالر واحد أو                           م الي ل دخله ذين يق سكان ال سبة ال ى ن ذا الهدف عل لم نعتمد في دراسة ه

رسم خارطة الفقر في سورية عن طريق حساب خطوط الفقر العليا           واعتمدنا بدًال من ذلك على      . دوالرين
ى احتياجات األسرة             اق عل ى ضوء اإلنف ار العوامل       . والدنيا الوطنية عل ين االعتب ة بع ذه الطريق وتأخذ ه

  :اآلتية
  . الكبرى، باالعتماد على البعد األسريتاالقتصاديا -١
  .الفروق اإلقليمية في أنماط االستهالك واألسعار -٢
 ).إناث وذآور(ف متطلبات االحتياجات األساسية لمختلف أفراد األسرة اختال -٣

فإن التقدم الحاصل في مجال الحد من الفقر يظهر أن البالد على المسار الصحيح , وبناًء على ما سبق
  . نحو تحقيق الهدف األول من أهداف األلفية

ر     ى للفق ط األدن ق الخ راء وف سكان الفق سبة ال ظ أن ن و (نالح هرًيا ١٤٥٩وه رد ش رة للف د )  لي ق
رد    ٢٠٠٤في عام   % ١١٫٣٩ إلى   ١٩٩٧في عام   % ١٤٫٢٦تراجعت عموًما من     اق الف  بسبب ارتفاع إنف

ام       . بمعدل يزيد على معدل نمو الناتج المحلي      ى ع ذي تحقق حت ا أن اإلنجاز ال  يتجاوز الهدف   ٢٠٠٤آم
ام      ومن المتوقع أن يكون من الم     % . ١١٫٤٩المرحلي لهذا العام وهو       وهو  ٢٠١٥مكن تحقيق الهدف ع

  % .٧٫١٣تخفيض نسبة الفقراء إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و ١٩٩٧نسبة السكان الفقراء وفق الخط األدنى للفقر حسب المحافظات في عامي ): ١(الجدول رقم 
   (%)٢٠١٥ و ٢٠٠٤ والنسب المستهدفة في عامي ٢٠٠٤

الفعلية ١٩٩٧ المحافظات
٢٠٠٤ 

المستهدفة 
٢٠٠٤ 

ن الفرق بي
المستهدفة 

الهدف عام 
٢٠١٥ 

                                                 
تمت الدراسة بناًء /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدمشق /٢٠٠٤هبة الليثي .د/دراسة تشخيص حالة الفقر في سورية  ١

-٢٠٠٣و١٩٩٧-١٩٩٦على تحليل مسح نفقات األسرة في سورية المنفذة من قبل المكتب المرآزي لإلحصاء  عامي 
٢٠٠٤. 

ر     ,  فإن التحليل الحالي   ١٩٩٧بسبب عدم وجود معطيات منهجية حول الفقر في سوريا قبل عام              )١( ع خرائط الفق ا جمي آم
ا             ١٩٩٠يعتمد هذه السنة بدل العام      , في سوريا  ر وتحليله ة الفق ام األساس لرصد حال سبب  .  بمثابة الع ذا ال ات   , وله إن غاي ف

  .   إلى النصف١٩٩٧اسة تحسب بتخفيض مستوى المؤشرات عام الهدف األول من أهداف األلفية في هذه الدر
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نسب الفقراء باستخدام خطوط الفقر المختلفة
 ٢٠٠٤عام 
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والفعلية عام 
٢٠٠٤ 

 ٥٫٢٦ ٣٫٧٣ ٨٫٤٧ ١٠٫٥١٤٫٧٤ دمشق
 ٥٫٥١ ٣٫٤٤ ٨٫٨٨ ١١٫٠٢٥٫٤٤ ريف دمشق
 ٩٫٦٩ ٦٫٥٨ ١٥٫٦ ١٩٫٣٧٩٫٠٢ حمص
 ٩٫٣٥ ٣٫٤٩ ١٥٫٠٦ ١٨٫٦٩١١٫٥٧ حماه

 ٥٫٧٥ ٢٫٣٢ ٩٫٢٦ ١١٫٤٩٦٫٩٤ طرطوس
 ٤٫٦٧ ٤٫٠٣- ٧٫٥٢ ١١٫٥٥ ٩٫٣٤ الالذقية
 ٦٫٧٨ ١٫١١ ١٠٫٩٢ ١٣٫٥٥٩٫٨١ إدلب
 ٨٫٩٧ ٥٫٤٣- ١٤٫٤٥ ١٧٫٩٤١٩٫٨٨ حلب
 ٨٫١٤ ٤٫٤٨- ١٣٫١١ ١٦٫٢٨١٧٫٥٩ الرقة

 ٤٫٥٦ ٢٫٦٥ ٧٫٣٥ ٤٫٧ ٩٫١٢ دير الزور
 ٤٫٤١ ٢٫٩٩- ٧٫١ ١٠٫٠٩ ٨٫٨١ الحسكة
 ٩٫٣٩ ٢٫٦- ١٥٫١٢ ١٨٫٧٧١٧٫٧٢ السويداء
 ٨٫١٧ ٢٫٢٨- ١٣٫١٥ ١٦٫٣٣١٥٫٤٣ درعا
 ٩٫٥ ٠٫٤٥ ١٥٫٣ ١٨٫٩٩١٤٫٨٥ القنيطرة
 ٧٫١٣ ٠٫١ ١١٫٤٩ ١٤٫٢٦١١٫٣٩ اإلجمالي

امج                     : المرجع ة والمكتب المرآزي لإلحصاء وبرن دراسة تشخيص حالة الفقر في سورية، بالتعاون بين هيئة تخطيط الدول
  .٢٠٠٤األمم المتحدة اإلنمائي 

صنفة  ات الم إال أن المعطي
ع      اؤًال م ل تف ورة أق ر ص تظه

ين ات ب وح التباين اطق وض  المن
الء دم    . بج ان التق ين آ ي ح فف

ر في         اه الحد من الفق الحاصل باتج
سبيًا   ريعًا ن ضرية س اطق الح المن

بدا أن الفقر في المناطق     , ومتجانسًا
حًا زال واض ة ال ي زز . الريفي وتع

ة    وة الريفي ر الفج ح الفق  –مالم
ضرية اك . الح ن % ٣٨٫٣فهن م

و   ة وه ي الزراع ون ف راء يعمل الفق
ن ر آم اع غي ر قط سبب خط   ب

اف سبت الخصائص . الجف د اآت ولق
ي    صائية ف ة إح ة أهمي الجغرافي

شمالية    ة ال ي المنطق ز ف ر يترآ ين أن الفق ر إذ يتب دى الفق سير م ث يقطن –تف شرقية حي ن % ٥٨٫١ ال م
  .وُتظهر المعطيات المصنفة أيضًا أن وضع بعض المناطق يزداد سوءًا. الفقراء

د ازدادت م         ساحلية              ونالحظ أن حدة الفقر ق شرقية وال شمالية ال اطق ال ة للمن اطق الريفي . ؤخًرا في المن
ر في                           اد مدى الفق يما ازدي اطق بوضوح، والس ين المن ات ب ا االختالف  ٤وبدراسة أعمق للمشكلة تظهر لن

ة   ي الالذقي ات ه ة          , محافظ ب والرق ي حل ر وه ث الفق م مثل ا اس ق عليه ي يطل ثالث الت ات ال والمحافظ
  . السويداء ودرعا فهما في تحسن بطيء نحو تحقيق الغايةأما محافظتا. والحسكة

  : فجوة الفقر-٢المؤشر رقم 
ع    ي المجتم ر ف ق الفق دار عم ر مق ذا المؤش يس ه ستوى   . يق ى الم ر عل وة الفق ل فج ر تحلي ويظه

ة، أي     داف األلفي ة أه ق غاي وب لتحقي ن المطل يًال م صورة أسرع قل ر ب ق الفق اقص عم ر تن وطني أظه ال
ام   % ٢٫٨٨االنخفاض من    ى    ١٩٩٧ع ام   % ٢٫١٣ إل اق          . ٢٠٠٤ع ستويات إنف ارب م اجم عن تق ذا ن وه

معدالت الفقر لألسر ( خط الفقر األدنى ) حسب المناطق
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 ٢١

ة أخرى                   الفقر  . الفقراء من بعضها بصورة عامة من جهة وعدم انخفاضها تحت خط الفقر آثيًرا من جه ف
ل    ع   . في سورية يعد ظاهرة سطحية إذا ما قارناه بالبلدان األخرى ذات الدخل المتوسط والقلي ويلعب توزي

د ارتفعت                .  دورًا أساسيًا في ارتفاع نسبة الفقراء      الدخل دخل ق ع ال ي الخاص بتوزي والواقع أن معامل جين
دخل           ٢٠٠٤ في سنة    ٠٫٣٧ إلى   ١٩٩٧ في سنة    ٠٫٣٤قيمته من    ع ال  مما يشير إلى تراجع في عدالة توزي

  .وأن التحوالت االقتصادية األخيرة لم تكن في صالح الفقراء
 ٢٠٠٤ و ١٩٩٧سر الفقيرة وفق فجوة الفقر حسب المحافظات في عامي نسبة األ): ٢(الجدول رقم 

(%)  
  

٢٠٠٤ 

 مستهدف فعلي ١٩٩٧ المحافظات

الفرق بين الهدف 
والقيمة المحققة لعام 

٢٠٠٤ 

هدف 
األلفية عام 
٢٠١٥   

 ١٫٠٢ ٠٫٤ ١٫٦٤ ١٫٢٤ ٢٫٠٤ دمشق
 ١٫٠٨ ١٫٠٢ ١٫٧٣ ٠٫٧١ ٢٫١٥ ريف دمشق
 ١٫٩٩ ١٫٨٣ ٣٫٢١ ١٫٣٨ ٣٫٩٨ حمص
 ٢٫١٤ ١٫٢٩ ٣٫٤٤ ٢٫١٥ ٤٫٢٧ حماه

 ١٫١ ٠٫٢٨ ١٫٧٦ ١٫٤٨ ٢٫١٩ طرطوس
 ٠٫٨٧ ٠٫٨٩- ١٫٣٩ ٢٫٢٨ ١٫٧٣ الالذقية
 ١٫٢١ ٠٫٢٥ ١٫٩٤ ١٫٦٩ ٢٫٤١ إدلب
 ١٫٩٥ ٠٫٥١- ٣٫١٤ ٣٫٦٥ ٣٫٩ حلب
 ١٫٤٢ ١٫٦٢- ٢٫٢٩ ٣٫٩١ ٢٫٨٤ الرقة

 ٠٫٨٥ ٠٫٦٨ ١٫٣٦ ٠٫٦٨ ١٫٦٩ دير الزور
 ٠٫٨٨ ٠٫٣- ١٫٤١ ١٫٧١ ١٫٧٥ الحسكة
 ١٫٨٢ ١٫٢٤- ٢٫٩٣ ٤٫١٧ ٣٫٦٤ السويداء
 ١٫٤٦ ٠٫٨٧- ٢٫٣٥ ٣٫٢٢ ٢٫٩٢ درعا
 ٢٫١٤ ٠٫٤٥ ٣٫٤٥ ٣ ٤٫٢٨ القنيطرة
 ١٫٤٤ ٠٫١٩ ٢٫٣٢ ٢٫١٣ ٢٫٨٨ المجموع

  

امج                     : المرجع ة والمكتب المرآزي لإلحصاء وبرن دراسة تشخيص حالة الفقر في سورية، بالتعاون بين هيئة تخطيط الدول
  .٢٠٠٤ المتحدة اإلنمائي األمم

فقد أمكن تحديد أنماط عدة من التطور حتى في الحاالت التي آان , أما على مستوى المناطق
فقد تحسن توزع الدخل في ريف المناطق الجنوبية والساحلية مما . تغير معامل جيني فيها محدوًدا جدًا

نسبة العدالة في توزيع الدخل تراجًعا يفسر االنخفاض السريع للفقر في هذه المناطق، في حين تراجعت 
ويَترُآز الفقر اآلن في المنطقة الشمالية الشرقية . طفيًفا أو بقيت على حالها في جميع المناطق األخرى

حيث أن محافظتي حلب والحسكة، اللتين تنتميان إلى مثلث الفقر ال تزاالن . ويأخذ صوًرا متنوعة
  .وة الفقر بالرغم من التحسن الذي تحقق فيهمامتخلفتين عن تحقيق هدف إنقاص نسبة فج

  ٢٠٠٤ و ١٩٩٧ والريف والحضر في عامي معامل جيني حسب المناطق): ٣(الجدول رقم 
  

 الجنوبية
الشمالية 
 الساحلية الوسطى الشرقية

المجموع ريفحضرريفحضرريفحضر ريف حضر السنة 
٠٫٣٤ ٠٫٣٣٠٫٣٣٠٫٣٣٠٫٣٢٠٫٣٣٠٫٣٦٠٫٣٣ ٠٫٣٣ ١٩٩٧ 
٠٫٣٧ ٠٫٣١٠٫٣٨٠٫٣٣٠٫٣٩٠٫٣٦٠٫٣٥٠٫٣٣ ٠٫٣٧ ٢٠٠٤ 
امج                     : المرجع ة والمكتب المرآزي لإلحصاء وبرن دراسة تشخيص حالة الفقر في سورية، بالتعاون بين هيئة تخطيط الدول

  .٢٠٠٤األمم المتحدة اإلنمائي 
  

  : مالمح الفقر والجوع



 ٢٢

ون % ١٨ إذ إن أآثر من  ,يرتبط التعليم ارتباًطا سلبًيا قوًيا بالفقر      ر   . من الفقراء هم أمي شتد الفق وي
ين   ر األمي اب األس ين وأرب راد األمي ين األف ق ب اطق الحضرية   . ويتعم ين المن ة ب ات مهم ر اختالف وتظه

ر                     , والريفية شري والفق ال الب رأس الم دني ل ين المستوى المت ادل ب . ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثير متب
ن فرص ال ل م الفقر يقل سكان والعكس  ف ريع لل و س ى نم ؤدي إل صحية وي دمات ال ي الخ تعلم وفرص تلق

ًرا      . أضف إلى ذلك أن الخصوبة العالية ُتصاعد من مشكلة الفقر         . صحيح وترتبط ظاهرة الفقر ارتباًطا آبي
ذلك بحجم األسرة   راء في أسر تتكون من     % ٤٤٫٦إذ يعيش  , آ ي حين يعيش   ٩-٧من الفق  أشخاص ف

  .وتحظى المناطق الريفية بأآبر حجم لألسر.  أشخاص٦-٤ء في أسر تتكون من من غير الفقرا% ٣٤
   : حصة أفقر خمس سكاني من االستهالك الوطني-٣المؤشر 

تظهر بيانات حصص الشرائح السكانية من اإلنفاق العام لألسر إلى وجود تباينات آبيرة وحالة 
دت إلى جعل نسبة ال بأس بها من السكان غير من عدم العدالة في توزيع اإلنفاق بين أفراد المجتمع، أ

قادرين على الوصول إلى الموارد التي تكفل لهم مستوى معيشة الئق وسد احتياجاتهم األساسية من السلع 
 ٢٥من السكان ينفقون  % ٥٠وال أدل على التباينات في توزيع اإلنفاق من أن هناك حوالي. والخدمات

 :                  هذا الصدد نذآر ما يليوفي. من إجمالي اإلنفاق األسري% 
  .من مجموع اإلنفاق% ٣٫٠٢من السكان % ١٠ بلغت حصة أفقر  
ر     صة أفق ت ح سكان  % ٢٠بلغ ن ال % ٧٫٢٤م

  .من مجموع اإلنفاق
سكان    % ١٠بلغت حصة أغنى      % ٢٩٫٩٠من ال

 .من مجموع اإلنفاق
سكان    % ٢٠بلغت حصة أغنى      % ٤٥٫٢٥من ال

 .من مجموع اإلنفاق
من السكان إلى % ١٠ت نسبة إنفاق أغنى بلغ 

 %.٩٩٠من السكان % ١٠أفقر 
من السكان إلى % ٢٠بلغت نسبة إنفاق أغنى  

 %.٦٣٠من السكان % ٢٠أفقر 
وتشير التحليالت الشاملة لمسوح إنفاق 

) ٢٠٠٤-٢٠٠٣و ١٩٩٧-١٩٩٦(األسر المعيشية 
إلى تراجع الفقر في سورية بصورة عامة بين 

، وآان التراجع مدفوًعا ٢٠٠٤ و١٩٩٧األعوام 
بزيادة نصيب الفرد من اإلنفاق خاصة في إقليم 

وعلى المستوى القومي، بزيادة سنوية في . الوسط
  %. ١٫٩٩متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق تبلغ 

 
: ٢٠١٥ و ١٩٩٠ تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي -٢الغاية 

  .ولها مؤشران
   عدد األطفال ناقصي الوزن الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات -٤المؤشر 

يظهر تحليل البيانات المتوفرة    
ن الخمس   ال دون س دد األطف ن ع ع
ص   ن نق انون م ذين يع نوات ال س

امي    ين ع وزن ب ، ٢٠٠٠-١٩٩٥ال
ولقد سجل  . تحسنًا في معظم المناطق   

ي   دد ف ذا الع اض له ى انخف أعل
شق   مة دم سبة (العاص م %) ٧٠بن ث

ي  ة  ف اطق الجنوبي سبة (المن بن

نسب توزع األطفال ناقصي الوزن حسب المناطق
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 ٢٣

النسبة المطلوبة لتخفيض عدد السكان الذين ال يحققون الحد األدنى من 
الطاقة في عام 2015
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شرقية %) ٥٧٫٥ اطق ال ي المن م ف سبة (ث ا  %). ٣٢بن دد ارتفاًع ع الع د ارتف اطق الوسطى فق ي المن ا ف أم
  :ومن تحليل عدد حاالت نقص الوزن الشديد مقارنة بالمتوسط يظهر. طفيًفا

المنطقة ازدياد حاالت نقص الوزن الشديد في معظم المناطق وإن آان االرتفاع األآبر هو في  -
  %).  ٧٥بنسبة (الوسطى 

، والمنطقة %)٩٦(انخفاض في عدد حاالت نقص الوزن المتوسط فقط لتبلغ القيمة األعلى في دمشق  -
  %).٩٣(الجنوبية 

  
 :٢  نسبة السكان الذين ال ينفقون على الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية-٥المؤشر

في بعض المحافظات . ٢٠٠٤ و ١٩٩٧ بين عامي طرأت تغيرات ملحوظة على ترآيب إنفاق األسر
 من مجموع إنفاقها، لصالح السلع ٣تمثلت بانخفاض نسبة اإلنفاق الشهري لهذه األسر على السلع الغذائية

ويظهر هذا واضحًا في ريف حلب وإدلب ودير الزور مع بقاء ترآيب اإلنفاق . غير الغذائية والخدمات
دادت نسب السكان الذين ال يحققون الحد األدنى من الطاقة الغذائية في واز. ثابتًا في المتوسط في الريف

  .المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية
  
  
  

 و ١٩٩٥ناقصي الوزن حسب المناطق عامي ) أقل من خمس سنوات(األطفال نسبة ): ٤(الجدول رقم 
٢٠٠٠  

  

نقص وزن متوسط  نقص وزن شديد نقص وزن متوسط
 وشديد

  
المنطقة

٢٠٠٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٥٢٠٠٠ 
 ١١٫١ ١٦٫٤ ٩٫١ ١١٫٩ ٢ ٧٫٤الشرقية
الوسط
 ى

٧٫١ ٦٫٩ ٦٫٣ ١٫٦ ٠٫٨ ٧٫٤ 

 ٧٫١ ٨٫٣ ٥٫٣ ٣٫٤ ١٫٨ ١٠٫٩الشمالية
الساحل
 ية

٣٫٦ ٤٫٩ ٣٫٤ -- ٠٫٢ ٢٫٩ 

الجنوب
 ية

٥٫١ ١٢ ٤٫٥ ١ ٠٫٨ ١١٫٥ 

 ٣٫٧ ١٢٫٥ ٣٫٣ ٢٫٧ ٠٫٤ ١٢٫٣ دمشق
 

سح: المصدر راالم دد المؤش وام  متع ع  ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٦، ١٩٩٥ت لألع اون م زي لإلحصاء بالتع ب المرآ ، المكت
 .منظمة األمم المتحدة للطفولة

  

ي      ذائي ف نقص الغ ول ال ة ح ي دراس وف
شية  اطق الهام ة والمن ين أن ٤ البادي ن % ١٩ تب م

اطق    ي المن شون ف ذين يعي سوريين ال سكان ال ال
ة الج     اطق المناخي بالد، أي المن ن ال رة م ة الفقي اف

انوا  سة، آ ة والخام ة والرابع ة الثالث ال ونصف الجاف
ذائي األمن الغ ون ب دان . يتمتع سبة فق ع  ن وترتف

                                                 
دراسة تشخيص حالة الفقر في سورية، بالتعاون بين هيئة تخطيط الدولة والمكتب المرآزي لإلحصاء وبرنامج : المرجع ٢

  .٢٠٠٤األمم المتحدة اإلنمائي 
  ).  حريرة في الريف٢٣١٠ حريرة في الحضر و ٢١٠٠( اعتمد متوسط استهالك الطاقة الغذائية للفرد ٣
  ٢٠٠٢/برنامج الغذاء العالمي / دراسة مالمح األمن الغذائي في منطقة البادية والمناطق المتدهورة   ٤
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  %.٣١األمن الغذائي بين سكان هذه المناطق إلى ما يزيد على 
  :   العوامل المعيقة

ي من           - اتج المحل ين أعوام     % ٧٫٢ تناقص معدل نمو الن ى   ١٩٩٨-١٩٩٦ب ين   % ٠٫٩ إل -١٩٩٩فقط ب
٢٠٠٢.  

ى                         - ؤدي إل ا ي وب مم راآم الرأسمالي المطل ل الت ة لتموي ر آافي ا غي  انخفاض االستثمارات بصورة تجعله
ل و فرص العم طء نم ارات. ب ك تخلف المه ى ذل سبة , أضف إل اع ن ة وارتف ات اإلنتاجي وتخلف التقني

  %.١٢ إلى ٢٠٠٣البطالة التي وصلت في عام 
يم - د والس ادات والتقالي ن الع دد م تمرار ع رك   اس ر وت زواج المبك اهرة ال ل ظ ة مث اطق الريفي ي المن ا ف

  .المدرسة وانخفاض انتشار وسائل تنظيم األسرة
  .  انخفاض العائد من العمل الزراعي وانخفاض قدرة المزارعين في الوصول إلى القروض-

  :العوامل المساعدة
ى  - سيطرة عل دفع وال دة ال يض أرص ل ف ي مث صاد الكل ددات االقت ل مح ة  إن تحلي ة الحكومي الميزاني

دى   ة ل ن العمالت األجنبي اطي م رة والمخزون االحتي سنوات األخي ي ال ضخم ف دالت الت وانخفاض مع
ًا لتجنب                        دو آافي ة ويب ذه المرحل سبيًا في ه البنك المرآزي، آل ذلك يدل على حالة اقتصادية متوازنة ن

ذ مجموعة            . أية أزمات نقدية   سياسة في تنفي املة من اإلجراءات للتخفيف         ويساعد آل ذلك صّناع ال  ش
  . من الفقر

ة                - ذه      .  ويسهل عملية تخفيض الفقر أن نسبة الفقراء منخفضة نسبًيا في سورية بصورة عام سهل ه ا ي آم
ل             ة لك حية مجاني دمات ص اني وخ يم مج أمين تعل اريخ بت ر الت سورية عب ة ال زام الحكوم ة الت العملي

سلع األسا       امواطنيها والتزامه  راء                بدعم عدد من ال يما الفق راد المجتمع والس ة أف ا آاف سية التي يحتاجه
  .منهم

  . نشاطات الجمعيات األهلية من خالل مبدأ التكافل االجتماعي-
 وعلى الصعيد الديموغرافي تميل معدالت النمو السكاني مؤخًرا إلى االنخفاض وتميل معدالت الوفيات -

نعكس إيجاًبا على التشغيل والحصول على العمرية إلى االنخفاض مما يحسن واقع سوق العمل وي
  .دخل

  التدخالت االستراتيجية
زيادة فرص تبني سياسة للتنمية االقتصادية المستدامة تأخذ بعين االعتبار تحسين مستوى الدخل و .١

 وعدالة أآبر في توزيع الدخل لصالح الفقراءالعمل ومكافحة البطالة 
 .ر والقضاء على األميةرفع المستوى التعليمي للفئات المهددة بالفق .٢
  .التخفيف من الهجرة الداخلية .٣
بناء شبكات وحزم األمان االجتماعي للضمان الصحي والتأمين االجتماعي الشامل وتأمين السكن  .٤

 .الشعبي
 .تأمين وصول الفقراء إلى الموارد المالية عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر .٥
مار في المحافظات األآثر احتياجًا والترآيز على المناطق العمل على زيادة معدالت االستث .٦

 .الشمالية الشرقية
تفعيل دور المجتمع المحلي واألهلي وتطويره وتطوير عمل الجمعيات األهلية من عمل خيري  .٧

 .إلى عمل تنموي
تطوير الريف والبادية بتطوير الخدمات العامة فيها والسيما التوسع في نشر شبكة المرافق  .٨

 .ت البنية التحتيةوخدما
 تطوير استراتيجية للرفاه االجتماعي تهتم بصورة خاصة بالعاجزين عن العمل والذين يعانون من  .٩

وينصح بتدخل الدولة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتوفير دعم . مخاطر أو أزمات مؤقتة
 .منتظم بناء على آل حالة على حدة
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  :الهدف الثاني
  

  ليم أساسي شاملتحقيق تع
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ول عام                       : ٣الغاية   ادرين بحل وًرا سيكونون ق ا وذآ ان إناًث ل مك ال في آ التأآد من أن األطف
يم   ٢٠١٥ ي التعل دارس ف ل للم اج آام ام منه ى إتم                                          عل
  االبتدائي

يم  عملت الجمهورية العربية السورية  منذ أآثر من ثالثة عقود على تح          قيق مبدأ ديموقراطية التعل
ة                      ه الدول ا تكفل اره حًق ا، باعتب وًرا وإناًث وربط التعليم بالتنمية الشاملة، ووضع التعليم في متناول الجميع ذآ

ا  ع أبنائه م    . لجمي انون رق ب الق يم بموج ة التعل ت إلزامي ام ٣٥وطبق ع  ١٩٨١ لع اق جمي ضمن التح والمت
ن   م م ي حكمه ن ف سوريين وم ال ال دائي ١١ – ٦األطف يم االبت دارس التعل ي م نة ف سبة .  س ت ن ا آان ولم

د اقتضت                   رة فق التسرب بعد إنهاء مرحلة التعليم االبتدائي من الذين يلتحقون بالصف السابع اإلعدادي آبي
م      . الحاجة مد إلزامية التعليم حتى الصف التاسع       ام    ٣٢لهذا صدر القانون رق دمج       ٢٠٠٢ لع ذي قضى ب  ال

يم األساسي              مرحلتي التعليم  اال    ة التعل ة واحدة سميت مرحل ذلك أصبحت   . بتدائي واإلعدادي في مرحل وب
  . المرحلة اإللزامية للتعليم تمتد من الصف األول حتى الصف التاسع

  :مراجعة التقدم المحرز
دائي                       يم االبت صافي في التعل د ال سبة القي يم هي ن سية في التعل سنهتم فيما يلي بثالث مؤشرات رئي

ة                 ونسبة التال  ة العمري دى الفئ -١٥ميذ الذين يصلون إلى الصف السادس ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة ل
٢٤ .  

  :  نسبة القيد الصافي في التعليم االبتدائي-٦المؤشر رقم 
ين          )  سنة  ١١-٦(تدل البيانات على أن هذه النسبة على مستوى القطر             ا ب دًما ملحوظ د حققت تق ق

امي  د أن . ٢٠٠٤ و ١٩٩٠ع ت فبع ام  % ٩٥٫٤آان ي ع ى  ١٩٩٠ف لت إل ام  % ٩٨وص ي ع  ٢٠٠٤ف
سنة            ك ال ي الموضوع لتل التعليم األساسي               . محققة بذلك الهدف المرحل ون ب ذين ال يلتحق ي  أن ال ذا يعن وه

سبتهم       ٢٠٠٤لعام   م تتجاوز ن ذآورة          % ٢ل ة الم ة العمري راد الفئ د          . من أف صافي عن د ال سبة القي وبلغت ن
  .  محققة أيًضا الهدف الموضوع لهافي ذلك العام% ٩٧٫٩اإلناث 

 سنة الذين يلتحقون بالتعليم األساسي من محافظة ١١-٦وتختلف نسبة األطفال في الفئة العمرية 
وفي محافظة %) ٩٣٫٢( آانت هـذه النسبة في أقل قيمها في محافظة الرقة ٢٠٠٤ففي عام . إلى أخرى

يعود ذلك إلى انخفاض مستوى الوعي و%). ٩٤٫٨(ثم في محافظة الحسكة %) ٩٣٫٤(دير الزور 
االجتماعي في هذه المحافظات الثالث حول مسألة التعليم عند بعض اآلباء وإلى تنقل أفراد األسرة 
للرعي والبحث عن مصادر للدخل لتغطية نفقات األسرة مثل الحصاد في مناطق أخرى غير المناطق 

 والقنيطرة فقد ارتفعت هذه النسبة إلى ما فوق أما في محافظات دمشق وطرطوس. التي يقيمون عادة فيها
٩٩.%  

نسبة التسجيل الصافية في التعليم األساسي ونسبة التالميذ الذين يصلون إلى الصف السادس ونسبة ): ٥(الجدول رقم 
   (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٠ عامي ٢٤-١٥المتعلمين من السكان في الفئة العمرية 
  

 فعلي تهدفمس ١٩٩٠  ٢٠٠٤
 %المؤشر  

المجم إناث ذآور
المجم إناث ذآور وع

المجم إناث ذآور وع
 وع

الهدف 
٢٠١٥ 

نسبة التسجيل الصافية   
 في التعليم األساسي
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 المكتب المرآزي ٢٠٠٤ وبيانات التعداد العام للسكان والمساآن عام ٢٠٠٤، و ١٩٩٠بيانات وزارة التربية : المصدر
  .لإلحصاء
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  :  السادس نسبة التالميذ الذين يصلون إلى الصف-٧المؤشر رقم 

ام   % ٩٣تشير البيانات إلى أن هذه النسبة آانت    ذ و  ١٩٩٠في ع ذآور  % ٩٦ لمجموع التالمي لل
والي  % ٨٨و % ٨٩،  %٨٨٫٥ أصبحت   ٢٠٠٤وفي عام   . لإلناث% ٨٩و ى الت ام    . عل ذه األرق شير ه وت

ى                    سبة عل ذه الن سين في ه ين الجن من  . فقط % ١إلى تقلص الفجوة بين الذآور واإلناث واقتصار الفرق ب
ام   ي ع سادس ف ى الصف ال صلون إل ذين ي ذ ال ستهدفة للتالمي سبة الم ا أن الن ة أخرى إذا علمن  ٢٠٠٤جه

ذه النسب            % ٩٥٫٢للذآور و   % ٩٨٫٢لمجموع التالميذ،   % ٩٦٫٩آانت   ا من ه لإلناث فإننا ندرك أن أًي
سرب من ال  .  فعلًيا ٢٠٠٤المستهدفة لم يتحقق في عام       ة    ويدل ذلك على استمرار وجود ت يم في المرحل تعل

  . االبتدائية نتيجة ألسباب اقتصادية واجتماعية وتربوية
. وتختلف نسبة الذين يصلون إلى الصف السادس من محافظة إلى أخرى اختالًفا آبيًرا أحياًنا

، ٢٠٠٤عام % ١٠٠فهناك محافظات مثل الالذقية وطرطوس والسويداء وصلت فيها هذه النسبة إلى 
والحسكة %) ٨٢(والرقة %) ٧٦(زال هذه النسبة فيها متدنية مثل محافظات حلب وهناك محافظات ال ت

وفيما يتعلق . وال تزال هذه النسبة عند اإلناث أقل منها عند الذآور في عدد من المحافظات%). ٨٥(
 نالحظ أن هناك ثالث محافظات فقط هي الالذقية وطرطوس ٢٠٠٤بتحقيق الهدف المرحلي عام 

أما بقية المحافظات فلم . وآانت محافظة حمص قريبة من تحقيق الهدف. قت ذلك الهدفوالسويداء قد حق
إذ . ولقد آانت محافظة حلب أآثر المحافظات تقصيًرا في تحقيق الهدف. يحقق أي منها الهدف المطلوب

تهدفة آذلك فإن الفرق بين النسبة المس%. ٢١٫٨بلغ الفرق بين النسبة المستهدفة والنسبة الفعلية فيها 
وهذا يستدعي اهتماًما ). ٧٫٤(والرقة %) ٧٫٥(والنسبة الفعلية آان آبيًرا في آل من محافظتي الحسكة 

  .خاًصا بتلك المحافظات
  : ٢٤-١٥ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الفئة العمرية -٨المؤشر رقم 

وطني           ام   % ٨٨بلغ هذا المعدل على المستوى ال ام  % ٩٢٫٥ و   ١٩٩٠ع ذلك   ٢٠٠٤ع ا ب  متخلًف
ه وهو      دار  ٩٤٫٧أيًضا عن الهدف الموضوع ل ة في       %.  ٢٫٢ بمق القراءة والكتاب ام ب دل اإللم وتخلف مع

ى استمرار وجود          . عند اإلناث % ٣٫٩عند الذآور و    % ١ عن الهدف بمقدار       ٢٠٠٤عام   شير إل ذا ي وه
ستدعي ترآ             ا ي ى      تحيز ضد اإلناث في التعليم وفي معرفة القراءة والكتابة مم ر عل ود بصورة أآب ز الجه ي

  .تعليم اإلناث ومحو األمية بين صفوفهن
في عام ) ٢٥-١٥(وتشير البيانات إلى أن نسبة الملمين بالقراءة والكتابة لدى أفراد الفئة العمرية 

فلقد وصلت هذه النسبة في محافظة دير الزور . متدنية في محافظات المناطق الشرقية وريف حلب٢٠٠٤
وفي ريف حلب تصل هذه النسبة . فقط لإلناث % ٧٠٫٢موع الذآور واإلناث وإلى لمج% ٧٨٫٣إلى 
في % ٩٩بينما هي ترتفع إلى . فقط لإلناث% ٨٠٫١لمجموع الذآور واإلناث وإلى % ٨٥٫٥إلى 

وهذا يشير إلى ضرورة ترآيز االهتمام على تلك المحافظات التي تنخفض . محافظتي دمشق والقنيطرة
  .بذل الجهود الحثيثة لرفعها إلى مستوى المحافظات المتقدمةفيها هذه النسبة و

   
  
  
  
  

  

نسبة القيد الصافي للتعليم االبتدائي 6-11 سنة لعام 2004
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 سنة ونسبة الملمين بالقراءة والكتابة ١١-٦معدل االلتحاق بالتعليم لألفراد بعمر ): ٦(الجدول رقم 

  ٢٠٠٤ سنة حسب المحافظات للذآور واإلناث عام ٢٤-١٥لدى الفئة العمرية 
  

نسبة الملمين بالقراءة  التعليممعدل االلتحاق ب 
 والكتابة

المجموع أنثى ذآرالمجموع أنثى ذآر المحافظات
 ٩٩٫٠ ٩٩٫٢٩٨٫٩ ٩٩٫٣ ٩٩٫٤ ٩٩٫٣ دمشق
 ٨٩٫٦ ٩٢٫٤٨٦٫٦ ٩٨٫٣ ٩٨٫١ ٩٨٫٥ حلب

 ٩٧٫٧ ٩٨٫٠٩٧٫٤ ٩٨٫٩ ٩٩٫٠ ٩٨٫٩ ريف دمشق
 ٩٦٫٦ ٩٧٫١٩٦٫١ ٩٨٫٠ ٩٧٫٨ ٩٨٫٢ حمص
 ٩٥٫٨ ٩٦٫٩٩٤٫٧ ٩٨٫٩ ٩٨٫٩ ٩٨٫٩ حماة
 ٩٨٫٥ ٩٨٫٣٩٨٫٨ ٩٨٫٩ ٩٨٫٩ ٩٨٫٩ الالذقية
 ٩٥٫١ ٩٦٫٦٩٣٫٤ ٩٨٫٩٩٩٫٠ ٩٩٫١ ادلب
 ٨١٫٨ ٨٧٫٨٧٥٫٦ ٩٤٫٨ ٩٣٫٣ ٩٦٫١ الحسكة
 ٧٨٫٣ ٨٦٫٢٧٠٫٢ ٩٤٫٤ ٩٣٫٠ ٩٥٫٨ دير الزور
 ٩٨٫٨ ٩٨٫٨٩٨٫٩ ٩٩٫١ ٩٩٫١ ٩٩٫٢ طرطوس
 ٧٨٫١ ٨٥٫٠٧١٫٢ ٩٤٫٢ ٩٢٫٥ ٩٥٫٨ الرقة
 ٩٨٫٢ ٩٨٫٥٩٧٫٩ ٩٨٫٩ ٩٨٫٩ ٩٨٫٩ درعا
 ٩٨٫٨ ٩٨٫٩٩٨٫٦ ٩٩٫١ ٩٩٫١ ٩٩٫٢ السويداء
 ٩٩٫٠ ٩٩٫١٩٨٫٩ ٩٩٫٢ ٩٩٫١ ٩٩٫٣ القنيطرة
 ٩٢٫٥ ٩٤٫٦٩٠٫٢ ٩٧٫٩ ٩٧٫٦ ٩٨٫٢ المجموع

  

  .، المكتب المرآزي لإلحصاء٢٠٠٤بيانات التعداد العام للسكان والمساآن : المصدر
  

  
صلون إلى الصف السادس حسب المحافظات للذآور واإلناث عامي نسبة الذين ي): ٧(الجدول رقم            

  (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٠
  

  فعلي٢٠٠٤  مخطط٢٠٠٤ ١٩٩٠

 )٢(الشكل البياني رقم 

معدل االلتحاق بالتعليم األساسي من الصف األول وحتى السادس عام 2004
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المجموعأنثى ذآرالمجموع أنثى ذآرالمجموعأنثىذآرالمحافظات
 ٩٥٫٠ ٩٤ ٩٦ ٩٧٫٨٩٦٫٩٩٧٫٤ ٩٥٩٣٩٤ دمشق
ريف 
 ٩٤٫٠ ٩٤ ٩٤ ٩٦٫٩٩٦٫٠٩٦٫٥ ٩٣٩١٩٢ دمشق

 ٧٦٫٠ ٧٧ ٧٥ ٩٨٫٢٩٦٫٩٩٧٫٨ ٩٦٩٣٩٥ حلب
 ٩٦٫٠ ٩٤ ٩٧ ٩٧٫٤٩٥٫٢٩٦٫٥ ٩٤٨٩٩٢ حمص
 ٩٢٫٥ ٩٢ ٩٣ ٩٦٫٩٩٥٫٢٩٦٫٠ ٩٣٨٩٩١ حماة
١٠٠١٠٠١٠٠٫٠ ٩٩٫١٩٨٫٢٩٨٫٧ ٩٨٩٦٩٧ الالذقية
 ٩١٫٠ ٨٩ ٩٣ ٩٧٫٤٩٥٫٢٩٦٫٠ ٩٤٨٩٩١ ادلب
 ٨٥٫٠ ٨٣ ٨٦ ٩٥٫٢٨٩٫٠٩٢٫٥ ٨٩٧٥٨٣ ةالحسك

 ٩٠٫٠ ٩١ ٨٨ ٩٢٫١٨٦٫٤٨٩٫٩ ٨٢٦٩٧٧دير الزور
١٠٠١٠٠١٠٠٫٠ ٩٩٫١٩٩٫٦٩٩٫١ ٩٨٩٩٩٨ طرطوس
 ٨٢٫٠ ٨١ ٨٣ ٩٢٫١٨٦٫٤٨٩٫٤ ٨٢٦٩٧٦ الرقة
 ٩٥٫٥ ٩٥ ٩٦ ٩٨٫٧٩٧٫٨٩٨٫٢ ٩٧٩٥٩٦ درعا
 ٩٩٫٥ ١٠٠٩٩ ٩٨٫٧٨٩٫٤٩٣٫٨ ٩٧٧٦٨٦ السويداء
 ٩٥٫٠ ٩٤ ٩٦ ٩٨٫٧٩٧٫٨٩٨٫٢ ٩٧٩٥٩٦ القنيطرة

 ٨٨٫٥ ٨٨ ٨٩ ٩٨٫٢٩٥٫٢٩٦٫٩ ٩٦٨٩٩٣ موعالمج
  

  .٢٠٠٤ و ١٩٩٠بيانات وزارة التربية :            المصدر
  :العوامل المعيقة 

داد                  -١ تيعاب األع نوًيا الس  ما يزال معدل النمو السكاني مرتفًعا نسبًيا مما يتطلب بناء العديد من المدارس س
  .المتزايدة من التالميذ في هذه المرحلة

  :زال نسب تسرب التالميذ والطالب في مراحل التعليم األساسي مرتفعة نسبًيا وذلك لألسباب التاليةال ت -٢
شار                  ال وانت شغيل األطف شار ظاهرة ت ع، وانت أسباب اقتصادية، والسيما ارتفاع نسبة الفقراء في المجتم

 .البطالة في صفوف المتعلمين وضعف العائد المادي من التعليم
 . والسيما ظاهرة التحيز ضد اإلناث وتدني الوعي بأهمية التعليم: أسباب اجتماعية 
ة  باب تعليمي ذ    : أس يم وتعرض التالمي ق التعل ف طرائ ذ وتخل م والتالمي ين المعل ة ب ا ضعف العالق منه

  .للرسوب المتكرر، وغياب التعاون بين المدرسة واألسرة وعدم متابعة األسرة للواقع التعليمي ألبنائها
 .  التعليم من الموازنة العامة للدولة انخفاض حصة-٣

  .  انتشار األمية بشكل ملحوظ وآبير وخاصة بين األمهات-٤ 
  .  ضعف القدرات التربوية لبعض القائمين على رأس العملية التربوية-٥
  .التباين بين المحافظات في مستويات التعليم وفي توفير الخدمات التعليمية - ٦

  :العوامل المساعدة
ة واحدة هي               ٢٠٠٢ لعام   ٣٢القانون رقم   صدور  -١  لدمج مرحلتي التعليم االبتدائي واإلعدادي في مرحل

  .مرحلة التعليم األساسي وجعل التعليم في هذه  المرحلة إلزامًيا ومجانًيا
 .إدخال تعليم المعلوماتية في المدارس وانتشارها انتشاًرا واسًعا بين أفراد المجتمع-٢
وازن                زيادة عدد المدارس ا   -٣ لريفية وانتشار التعليم في الريف بصورة تقترب منه في الحضر وتحقيق ت

  . بين التحاق أبناء المدن وأبناء الريف بمختلف مراحل التعليم
ة -٤ داف التعليمي ق األه ي تحقي ة ف سهم بفعالي ا يجعل القطاع الخاص ي يم الخاص مم انون التعل صدور ق

  .المطلوبة
  :التدخالت االستراتيجية

د    اك        لق ة أن هن رات التعليمي يم المؤش ي ق ق ف ذي تحق دم ال راهن والتق ع ال ل الواق ن تحلي ين م تب
شكلة  سرب وم شكلة الت ا م ي سورية هم شودة ف ة المن داف األلفي ق األه ان تحقي سيتين تواجه شكلتين رئي م
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ة   لذلك آان البد من إجراء     . وهاتان المشكلتان متداخلتان وآل منهما يزيد في حدة األخرى        . األمية ات فاعل
  .وفيما يلي بعض المقترحات في هذا المجال. لمعالجتهما

شغيل                  • ع ت انون من المساعدة في تأمين فرص عمل ألولياء التالميذ العاطلين عن العمل وتفعيل ق
  .األطفال

ام                 • شارآة في شؤونها والقي تحفيز أولياء األمور والمجتمع المحلي على االهتمام بالمدرسة والم
 . ةبحمالت توعية أسري

ة      • توفير األبنية المدرسية القريبة من سكن األطفال التي تتوفر فيها التجهيزات والتقنيات التعليمية الحديث
  .والمرافق المناسبة

  .زيادة اإلنفاق على التعليم •
 .تحسين أساليب التعليم ومناهجه •
  .رهاإشراك أصحاب الفعاليات االقتصادية واالجتماعية في تقويم المناهج التربوية وتطوي •
  .إيجاد السبل المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم ووقف آل أشكال التسرب من المدرسة •
ستلزمات      • ع م ا جمي أ له ددة تهي ة مح رة زمني ة خالل فت ى األمي ضاء عل املة للق ة ش ة وطني داد خط إع

  .النجاح
دعم ا            • ا    ترآيز االهتمام بالمناطق األآثر احتياًجا في المجال التعليمي وتقديم مزيد من ال ره له الي وغي لم

 .والسيما عن طريق الجهات الدولية المانحة
ي                       ين القطاع الحكومي والمجتمع األهل ا ب ود م ضافر الجه ول أن من الضروري ت ة الق ومن نافل
يم أساسي شامل، خاصة وأن          والقطاع الخاص والجهات المانحة للوصول إلى الغاية المرجوة بتحقيق تعل

  .دة  على تحقيق الهدف المطلوب آما رأيناهناك آثيًرا من العوامل المساع
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  :الهدف الثالث
  

  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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ة  ضل أن    : ٤الغاي ن المف انوي وم يم األساسي والث ي التعل سين ف ين الجن اوت ب ة التف إزال
  :٢٠١٥ وفي آافة مستويات التعليم بحلول عام ٢٠٠٥يتحقق ذلك بحلول عام 

  

  :مفهوم التمكين
يقوم مفهوم التمكين على امتالك الفرد للقوة ليصبح عنصرًا مشارآًا بفعاليٍة في شتى مجاالت الحياة                    

ردًا أو     ون ف د يك ذي ق ر ال ي اآلخ ٍر ف داث تغيي ى إح درة عل ه الق ى امتالآ ة، بمعن صادية واالجتماعي االقت
ين        . جماعًة أو مجتمعًا بأآمله    وم التمك إن مفه ا ف دراتها             من هن شارآة، وتطوير ق ذات الم ة ال  يفترض تنمي

ا ا ووجوده ا وفعاليته ذات أو  . وإمكانياته ق ال وم تحقي ًا بمفه ًا وثيق رتبط ارتباط ين ي وم التمك إن مفه ذا ف له
درات                        ز الق وم تعزي ا يختصره مفه ار الحر، أو م شارآة واالختي دراتها في الم ز ق ا  . حضورها، وتعزي أم

شارآة                    مقياسه على مستوًى مفهوميٍ    رأة، الم سياسية للم شارآة ال يٍة هي الم اح أساس ة من رتبط بثالث  فإنه ي
  .لننظر اآلن في مدى التقدم الذي تحقق في آل منها. االقتصادية، السيطرة على الموارد االقتصادية

    : مراجعة التقدم المحرز
دعو لتع             ذي ي ين ال رأة    التزمت حكومة الجمهورية العربية السورية بمنهاج عمل بك ة الم ز مكان زي

ي                 ة والخاصة وتبن اة العام احي الحي ع من ة في جمي شارآتها الفعال وإزالة جميع العوائق التي تحول دون م
ستدامة                 ة الم رأة لتحقيق التنمي ين الم سين وتمك ين الجن ة ب داعم        . مفاهيم العدال وطني ال واستمرارًا للعمل ال

اذ اإلجراءات  ى اتخ ة عل رأة، عملت الحكوم ضايا الم ي لق ائج والتوصيات الت أنها وضع النت ن ش ي م الت
  .ويتجلى ذلك من خالل تطور قيم مؤشرات النوع االجتماعي. خرج بها المؤتمر المذآور موضع التنفيذ

  : نسب اإلناث إلى الذآور في مراحل التعليم المختلفة-٩المؤشر رقم 
يم ا             ام والمهني        تشير البيانات إلى أن نسبة اإلناث إلى الذآور في مراحل التعل انوي الع ألساسي والث

ين عامي                  ا ب وطني تطوًرا ملحوًظ ى المستوى ال م يتحقق الهدف        . ٢٠٠٤ و   ١٩٩٠قد تطورت عل لكن ل
ة             ٢٠٠٤المرحلي  لعام     ة العام سنة حيث أمكن      ) ١٧-١٥( في أي من مراحل التعليم عدا المرحلة الثانوي

ة التي اتبعت خالل           وهذا يعود لتوجه الذآور لسوق ا     %. ٨تجاوز الهدف بنسبة     سياسات التربوي لعمل وال
ي                 يم المهن سبة الموجهين للتعل ضا    . األعوام السابقة بزيادة نسبة الموجهين للتعليم العام وخفض ن ود أي ويع

ًرا                          ديًما ح ة تق ة العام ديم امتحان الثانوي ة والتوجه لتق ة المهني لعزوف بعض الفتيات عن االلتحاق بالثانوي
ة ال اق بالدراس ةلاللتح ستوى    . جامعي ى الم وظ عل ور ملح دث تط د ح امعي فق يم الج ة التعل ي مرحل ا ف أم

ة               ٢٠٠٤ – ١٩٩٠الوطني بين عامي     ذه المرحل  ٢٣-١٨( أدى إلى ارتفاع نسبة اإلناث إلى الذآور في ه
نة ن ) س ى %) ٥٨(م ام  %) ٨٨٫٢(إل ي ع ا ف ستهدفة مرحلًي سبة الم اوز الن ا تتج ة ٢٠٠٤وجعله  والبالغ

)٨٢ .(%  
ستويات     وإذا ن ة الم ي آاف سبة ف ذه الن يم ه ى ق سنرى أن أعل ات ف ين المحافظ ات ب ى التباين ا إل ظرن

ل، خصوًصا            . التعليمية آانت في محافظة ريف دمشق      ى العم وقد يعود سبب ذلك إلى انصراف الذآور إل
سب       ل الن ن أق ي م شق ه ف دم ة بري ال الزراعي رأة باألعم شارآة الم سبة م ك أن ن ي، ذل ل الزراع العم

يم  ٢٠٠٤أما من ناحية تحقيق الهدف المرحلي لعام        . شاهدة بين المحافظات  الم  فنالحظ أنه في مرحلة التعل
ع                   ١١-٦األساسي   ل من الهدف المتوق دا   ٢٠٠٤ سنة آانت نسبة اإلناث إلى الذآور بكل المحافظات أق  ع

ا    سبة فيه ت الن ي آان زور  الت ر ال ة دي ادة %) ٨٧(محافظ دف% ٣بزي ن اله ي مر. ع ا ف يم أم ة التعل حل
ر من المحافظات                 ١٤-١٢األساسي   ي عدد أآب ك تجاوز الهدف المرحل وآانت  .  سنة فعلى العكس من ذل

ا بمحافظة ريف دمشق               انوي          %). ٧(نسبة تجاوز الهدف في أعلى قيمه يم الث سبة للتعل ذلك الحال بالن وآ
ر  , سيما بمحافظات دمشق    أما التعليم الثانوي المهني فهناك قصور ملحوظ عن تحقيق الهدف وال          . العام دي

ة زور والالذقي ة  . ال ة الجامعي ي المرحل نة٢٣-١٨(وف ة   )  س ي محافظ ذآور ف ى ال اث إل سبة اإلن ر ن تعتب
ى      ٢٠٠٤في عام   %) ١٥٤٫٧(الالذقية من أعلى النسب خاصة بالريف، حيث بلغت          سبة عل وتجاوزت الن

  %).٨٠٫٦(المستوى العام بـ 
إلى الذآور بالمنطقة الشمالية الشرقية تعتبر من أدنى النسب          ونالحظ بصورة عامة أن نسبة اإلناث       

ام                   ي ع ة وعن الهدف المرحل سبة العام ادات          . ٢٠٠٤وبفارق ملحوظ عن الن ى سيطرة الع ود إل ذا يع وه
ر     زواج المبك اهرة ال شار ظ ى انت ة، وإل راءة والكتاب رف الق ا أن تع اة يكفيه أن الفت رى ب ي ت د الت , والتقالي
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ام      والحاجة لعمل الفت   ا الع اة باألراضي الزراعية نتيجة الفقر، السيما في أيام المواسم الزراعية التي يتخلله
  . الدراسي خاصة بالمناطق الريفية

  :  سنة٢٤ -١٥ نسبة المتعلمات اإلناث إلى الذآور لألعمار من -١٠المؤشر رقم 
سبة      فبالرغم من حصول ت    . وينطبق على هذا المؤشر ما قلناه على المؤشر السابق         ذه الن طور في ه

ع   دف المتوق ن اله ى م ت أدن ا بقي ام إال أنه ستوى الع ى الم شمالية  . عل ة ال ي المنطق سبة ف ذه الن ت ه وآان
ى           . الشرقية من أدنى النسب خاصة بالريف      سبة إل ام  %) ٦٨٫٩(ففي ريف دير الزور انخفضت هذه الن ع

ين           ونالحظ بصورة خاصة تباينً       . عن المستوى العام  %) ٢٣(، بفارق   ٢٠٠٤ سبة ب ذه الن ا واضًحا في ه
  .الحضر والريف

 وفق ٢٠٠٤-١٩٩٠نسبة اإلناث للذآور في مراحل التعليم قبل الجامعي بين عامي ): ٨(الجدول رقم 
  (%)المحافظات 

  

 ثانوي مهني١٧-١٥ ثانوي عام١٧-١٥ سنة أساسي١٤-١٢ سنة أساسي١١-٦
 المحافظات

١٩٩٠٢٠٠٤ 
 هدف

٢٠٠٤ 
مشاهد

١٩٩٠٢٠٠٤ 
 هدف

٢٠٠٤  
 مشاهد

١٩٩٠٢٠٠٤ 
 هدف

٢٠٠٤ 
مشاهد

١٩٩٠٢٠٠٤ 
 هدف

٢٠٠٤ 
مشاهد

 ٦٤ ٩١ ٨٠ ١١٨ ١٠٢ ١٠٥ ٩٦ ٩٨ ٩٥ ٩٥ ٩٨ ٩٥ دمشق
ريف 
 ١٢٢ ٨٩ ٧٦ ١٥١ ١٠١ ١٠٣ ٩٩ ٩٢ ٨٢ ٩٦ ٩٧ ٩٣ دمشق

 ٧٣ ٧٩ ٥٢ ٨٢ ٩٤ ٨٧ ٨٧ ٨٣ ٦١ ٨٩ ٩٢ ٨١ حلب

 ٨٥ ٨٢ ٥٩ ١٢٥ ٩٧ ٩٣ ٩٤ ٩٣ ٨٤ ٩٤ ٩٧ ٩٣ حمص

 ٨٢ ٧٦ ٤٦ ١٠٦ ٩٣ ٨٤ ٩٠ ٨٨ ٧٢ ٩٣ ٩٧ ٩٢ حماه

 ٥٩ ٨٨ ٧٢ ١٢٥ ١٠٢ ١٠٤ ٩٨ ٩٩ ٩٧ ٩٤ ٩٨ ٩٦ الالذقية

 ٤٩ ٨٣ ٦١ ٧٨ ٨٤ ٦٤ ٦٩ ٧٤ ٤٠ ٨٧ ٨٥ ٦٦ دير الزور

 ٥٧ ٧٧ ٤٧ ٦٠ ٧٥ ٤٤ ٧٤ ٦٨ ٢٧ ٩٦ ٩٧ ٩٢ إدلب

 ٩٦ ٨٤ ٦٤ ٨٥ ٨٤ ٦٣ ٧٧ ٨١ ٥٦ ٨٨ ٩٢ ٨١ الحسكة

 ٦٤ ٦٨ ٢٨ ٧٠ ٧٢ ٣٧ ٧٧ ٧١ ٣٤ ٨٦ ٨٩ ٧٤ الرقة

 ١٠٠ ٨٨ ٧٣ ١٣١ ٩٦ ٩٠ ٩٥ ٩٦ ٩٠ ٩٥ ٩٧ ٩٤ داءالسوي

 ٨٨ ٨٤ ٦٤ ١٠٧ ٨٦ ٦٨ ٩٢ ٨٩ ٧٤ ٩٥ ٩٨ ٩٦ درعا

 ٧٨ ٨٧ ٧٠ ١٢٢ ١٠١ ١٠٣ ٩٥ ١٠٠ ١٠٠ ٩٤ ٩٨ ٩٥ طرطوس

 ١٢٣ ٩٦ ٩١ ١٣٢ ٩٢ ٨١ ٩٣ ٩٣ ٨٣ ٩٢ ٩٨ ٩٥ القنيطرة

 ٨٥ ٨٧ ٧٠ ١٠٤ ٩٦ ٩١ ٨٨ ٩٢ ٨٢ ٩٢ ٩٥ ٨٨ المجموع
  .١٩٩١ -١٩٩٠ وإحصاءات التعليم واالمتحانات للعام الدراسي ٢٠٠٤ بيانات وزارة التربية: المصدر

  
  
  

  ) سنة٢٣-١٨(نسبة اإلناث إلى الذآور في مرحلة التعليم الجامعي ): ٩(الجدول رقم 
   (%)٢٠٠٤في عام )  سنة٢٤-١٥(نسبة المتعلمات اإلناث إلى الذآور في األعمار 
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١٩٩٠  
  

٢٠٠٤  
 هدف 

٢٠٠٤  
 مشاهد

٢٠١٥  
   

-١٨في مرحلة التعليم الجامعي اإلناث إلى الذآور  نسبة
 ١٠٠ ٨٨ ٨٢ ٥٨  سنة٢٣

 ٢٤-١٥نسبة المتعلمات اإلناث إلى الذآور في األعمار من 
              ١٠٠ ٩٢ ٩٤ ٨٦ سنة 

  .٢٠٠٤ للسكان والمساآن بيانات التعداد العام:          المصدر
  )  سنة٢٣-١٨( التعليم الجامعي نسبة اإلناث للذآور في مرحلة ):١٠(الجدول رقم 

  (%)  وفق المحافظات ٢٠٠٤ سنة عام ٢٤ -١٥ونسبة المتعلمات اإلناث إلى الذآور لألعمار من 
  

 
نسبة اإلناث للذآور في مرحلة التعليم 

 الجامعي
نسبة المتعلمات اإلناث إلى 

 الذآور

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر المحافظة
   ٩٤٫٢ ـ  ٩٤٫٢  ٩٩٫٢ ـ  ٩٩٫٢  دمشق
   ٨٩٫٩ ٨٤٫٤  ٩٣٫٠  ٦٢٫٧  ١٩٫٩  ٧٥٫٥ حلب

   ٩٦٫٧ ٩٣٫٥  ٩٨٫٦  ١٠٨٫٠  ١٠١٫٢  ١١٠٫٧ ريف دمشق
   ٩٤٫٧ ٩٣٫٩  ٩٥٫٥  ١٠٠٫٣  ٨٠٫٤  ١١٠٫٩ حمص
   ٩٣٫٥ ٩٣٫٤  ٩٣٫٥  ٧٩٫٤  ٧٣٫٤  ٨٦٫٠ حماه
   ٩٨٫٧ ٩٧٫٩  ٩٩٫٥  ١٤١٫٥  ١٥٤٫٧  ١٣٣٫١ الالذقية
   ٩١٫١ ٨٩٫٨  ٩٤٫٣  ٥٢٫٣  ٤٠٫٧  ٧٣٫٦ ادلب
   ٨٣٫٣ ٧٧٫٨  ٩٢٫٥  ٥٦٫٥  ٣٦٫٢  ٧٨٫٣ الحسكة
   ٧٩٫٦ ٦٨٫٩  ٩٢٫٤  ٤٧٫١  ٨٫٢  ٧٠٫٩ دير الزور
   ٩٨٫٣ ٩٧٫١ ١٠١٫٨  ١١٧٫٧  ١١٦٫٥  ١١٩٫٨ طرطوس
   ٨٤٫٠ ٧٦٫٩  ٩٤٫١  ٣٥٫٩  ١٧٫٨  ٤٦٫٩ الرقة
   ٩٣٫٧ ٩٣٫٠  ٩٤٫٤  ٦٥٫٨  ٥٥٫٣  ٧٧٫١ درعا
  ١٠٠٫٤ ٩٧٫٦ ١٠٧٫٣  ١١٨٫١  ١٠٦٫١  ١٤١٫١ السويداء
   ٩٤٫٠ ٩٤٫٠ ـ  ٥٠٫٠  ٥٠٫٠ ـ القنيطرة

   ٩١٫٩ ٨٨٫٣  ٩٥٫٠  ٨٨٫٢  ٧٤٫١  ٩٦٫٠إجمالي القطر 
  

  .٢٠٠٤ للسكان والمساآن بيانات التعداد العام:        المصدر
  : مشارآة النساء في أعمال القطاعات غير الزراعية-١١المؤشر رقم 
ات المتوفرة نالحظ أن مشارآة النساء في أعمال القطاعات غير الزراعية ال تزال ضعيفة              من البيان 

يم            دم المحرز في مجال التعل ام     . بالمقارنة مع التق اج           ١٩٩٣ففي ع شارآة بقطاعات اإلنت سبة الم  بلغت ن
ى          %. ١٣٫١المادي على المستوى العام      سبة إل ذه الن ام    % ٥٫٣ثم تناقصت ه  وفي قطاع  . ٢٠٠٤فقط ع

ين عامي                   ساء ب شارآة الن سبة م ى  % ٤٫٤ من    ٢٠٠٤-١٩٩٣خدمات اإلنتاج حصل تطور بسيط في ن إل
ة من                 %. ١٠ ة واالجتماعي % ٢٢٫٥وبالمقابل نالحظ ارتفاع نسبة المشارآة في قطاع الخدمات الجماعي

رأة وهذا يعني تأنيثًا لقطاع الخدمات وإبعاد الم      %. ٢٢٫٤ أي بنسبة    ٢٠٠٤عام  % ٤٧٫٢ إلى   ١٩٩٣عام  
رار االقتصادي           ام                . عن مراآز اإلنتاج وعن مراآز صنع الق سبة ع ذه الن رق واضح في ه اك ف ان هن وآ

ى    %٥٢٫٣ففي الحضر ارتفعت النسبة إلى      .  بين الحضر والريف   ٢٠٠٤ ، أما في الريف فقد انخفضت إل
 البيانات إلى  وتشير. وقد يعود سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة النساء العامالت بالزراعة في الريف           %. ٣٧٫٢

ة         ر الزراعي ة   . وجود تباينات واضحة بين المحافظات في نسبة مشارآة اإلناث في النشاطات غي ل قيم وأق
  %).٣٣٫٨( آانت في محافظة إدلب ٢٠٠٤لهذه النسبة عام 
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 -١٩٩٣ سنة فأآثر حضر وريف ١٥نسبة مشارآة النساء المشتغالت ): ١١(           الجدول رقم 
٢٠٠٤(%)   

  

٢٠٠٤ ١٩٩٣ 
  
 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر 
 ٥٫٣ ٦٫٠ ٤٫٩ ١٣٫١ ١٣٫٢ ١٣٫١ قطاع إنتاج مادي
 ١٠٫٠ ٨٫٩ ١٠٫٥ ٤٫٤ ٣٫٤ ٤٫٩ قطاع خدمات اإلنتاج
خدمات جماعية 
 ٤٧٫٢ ٣٧٫٢ ٥٢٫٣ ٢٢٫٥ ١٥٫٥ ٢٥٫٦ واجتماعية

              

   .   ٢٠٠٤ للسكان والمساآن التعداد العام، وبيانات ١٩٩٣ المتكامل يالمسح الديموغراف:           المصدر
  

وفر        وال بد من اإلشارة إلى أن هناك الكثير من األعمال التي تقوم بها النساء لمساعدة عائلتها وال تت
ة            ال الريفي نظم واألعم ر الم اع غي ي القط ال ف ازل واألعم ي المن أجورة ف ال الم ات، آاألعم ا بيان عنه

ا      . وغيرها ذه األعم ة وال في المسوحا           وال تظهر مثل ه ا يظهر       تل في الحسابات القومي  اإلحصائية، مم
ة      صورة الحقيقي ى خالف ال ة عل صادية المختلف شاطات االقت ي الن ساء ف ساهمة الن سبة م ي ن ا ف . انخفاًض

اث             ي لإلن ع المهن دريس          . ونالحظ آذلك وجود تحيز وظيفي في التوزي التمريض والت ففي بعض المهن آ
ر  ة تكث ة االجتماعي ل      والخدم اء تق صنيع والبن اج والت ال اإلنت ي أعم حة، وف صورة واض اث ب سبة اإلن  ن

سبتهن تثناء الطب       . ن ة والطب باس ا آالهندس ن العلي ا للمه ا انتقلن ل آلم ي العم اث ف سبة اإلن اقص ن وتتن
سكرتارية                     . النسائي ة وال ساء تترآز في المهن الكتابي رى من الن . أما في القطاع الحكومي فإن النسبة الكب
وظيفي             وهذ سلم ال ساء ينحصر في درجات منخفضة من ال ا مؤشر غير جيد يشير إلى أن معظم عمل الن

ة       ع المسؤولية وصنع                   , وفي عدد محدد من المهن التقليدي ى مواق ة الوصول إل سم بقل رأة تت ة الم وأن عمال
  .القرار
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قطاع انتاج مادي قطاع خدمات االنتاج خدمات جماعية واجتماعية

سبة مشارآة النساء المشتغالت 15 سنة فأآثربالقطاعات حضر/ريف2004-1993

  
  

  
  :لنساء في مجلس الشعب والسلطة التنفيذية نسبة المقاعد التي تشغلها ا-١٢المؤشر رقم  

رة                 نالحظ من البيانات المتوفرة التطور بنسبة مشارآة المرأة في عضوية مجلس الشعب خالل فت
رة         %  ٩٫٦فلقد بلغت هذه النسبة     . الدورات التشريعية المتعاقبة   شريعي الخامس للفت -١٩٩٠في الدور الت

ده   للدور التشريعي   %  ١٢ وازدادت لتبلغ      ١٩٩٤ رأة من مجموع    ٣٠الثامن حيث ضمت مقاع  ٢٥٠ ام
ع المحافظات         د                . عضًوا في المجلس من جمي ة بع دول العربي ين ال ة ب سبة من النسب العالي ذه الن وتبقى ه

ا وخاصة في المحافظات                . العراق وتونس  ى حاله سبة عل ذه الن د بقيت ه ى مستوى المحافظات فق أما عل
ل  تمر تمثي ث اس شرقية حي شمالية وال ل  ال دة عن آ رأة واح ع ام شعب بواق ي مجلس ال ذه المحافظات ف ه

ة   ١٩٩٠محافظة خالل انتخابات األدوار التشريعية األربعة األخيرة للفترة الزمنية الممتدة من  عام                ولغاي
  .أما محافظة القنيطرة فقد بقيت دون تمثيل نسائي في المجلس. ٢٠٠٦

شهد         م ي شريعي ل ستوى الت ى الم ور عل ذا التط ن ه ي      لك ل ف ستوى التمثي ى م اثًال عل ورًا مم تط
 وحتى  ١٩٩٠فقد ظلت مشارآة المرأة وزيرة في جميع الحكومات المتعاقبة من عام            . المؤسسات التنفيذية 



 ٣٦

شعب، وظل          ٢٠٠٥عام   ات مجلس ال ى صعيد انتخاب  منخفضة وثابتة بالرغم من التطور الذي شهدته عل
ة في               ولقد بقي .  من الوزراء  ٣٠هناك وزيرتان من أصل      ع الحكومات المتعاقب ساء في جمي شارآة الن ت م

ة      (سورية محصورة في الوزارات ذات المهام التقليدية         ). وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وزارة الثقاف
ة     تراتيجية وحازم رارات اس ة بق سية المرتبط وزارات الرئي ام ال ال مه ولى الرج ا يت دفاع، (بينم وزارة ال

  ). لداخليةوزارة الخارجية، وزارة ا
ك     من جهة أخرى، تزايد عدد النساء المشارآات في المجالس المحلية، بالرغم من أن نسبتهن في تل

ة من          . المجالس ال تزال منخفضة  شغلن المقاعد في مجالس اإلدارة المحلي واتي ي ع  عدد الل  ٢٧فلقد ارتف
، أي تضاعف حوالي   ٢٠٠٣ امرأة عام ٧٩٧ وإلى ١٩٩٩ امرأة في عام ١٨٩ إلى ١٩٧٥امرأة في عام  

ام                    .  مرات ٧ ة حمص ع سة مجلس في مدين رأة رئي رة عينت ام ة  تبقى       . ٢٠٠٥وألول م وبصورة عام
وزراء،     % ٧مشارآة المرأة في المناصب القيادية في الحكومة منخفضة حيث بلغت فقط              من  % ٧من ال

  . في النقابات% ٢٠السفراء، 
  : العوامل المعيقة

دور اإل  -١ اف ل ل آ دم تفعي ي       ع يما ف رأة، والس ضايا الم اهيري بق وعي الجم ستوى ال ع م ي رف الم ف ع
ين                       اعي وتمك وع االجتم ضايا الن ال ق سلوك واالتجاهات حي ة في ال رات اإليجابي ضرورة إحداث التغيي

  .المرأة والصحة اإلنجابية
  .  العوائق الخاصة بعدم تطبيق القوانين والتشريعات-٢
  .لريفية والحضرية وجود فوارق واضحة بين المناطق ا-٣
ا                -٤  وجود بعض الظواهر المتخلفة في بعض أوساط المجتمع، وخاصة في األوساط الفقيرة والريفية، فيم

ة                      اء المنزلي اة األعب ل الفت ذآور، وتحمي يم ال ة لتعل يتعلق بتعليم الفتيات والسيما الخاصة بإعطاء األولوي
ة الدراسة         في سن مبكرة وتزويجها المبكر، وتعرضها لإلنجاب المبك         ا من متابع ر والمتكرر وحرمانه

  .وتعلم حرفة
  :العوامل المساعدة 
  .  يكرس الدستور في سورية مبدأ المساواة بين الجنسين-١
 . اهتمام عالمي وحكومي قوي بتفعيل دور المرأة-٢
  .رة إصدار مجموعة من القوانين و المراسيم التشريعية الخاصة بتحسين أوضاع المرأة والطفل واألس-٣
 .  إحداث الهيئة السورية لشؤون األسرة-٤
شاطات   % ٠٫٢٥ تخصيص -٥  دعم ن ة ل ة للدول ات العام وزارات والجه تثمارية لل ادات االس ن االعتم م

  .المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية
  . وجود مجموعة من المنظمات المهتمة بشؤون المرأة-٦
ن الوزارات مثل وزارة الزراعة، ووزارة الشؤون        إحداث وحدات ومديريات تمكين المرأة في عدد م        -٧ 

وير      ى تط ل عل ي تعم ة الت يط الدول ة تخط صاء وهيئ زي لإلح ب المرآ ل، والمكت ة والعم االجتماعي
 . المفاهيم وإدماج مفهوم النوع االجتماعي في الخطط التنموية

ام   -٨  ة ع انون اإلدارة المحلي دور ق س    ١٩٧٢ ص ن الن ر م ز الكثي ي تحفي اعد ف ذي س ول   ال ى دخ اء عل
 .المجالس المحلية ضمن المكاتب التنفيذية للمحافظات والبلدان والقرى

  :التدخالت االستراتيجية
ات       -١ ى االئتمان سهيل حصولها عل  تضافر جميع الجهود من أجل تشجيع عمل المرأة لحسابها الخاص وت

  . والتسهيالت
جتماعية والسياسية لتأخذ دورها المناسب في      االستمرار في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة اال         -٢

  .السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإزالة آافة العوائق التي تحول دون ذلك
 . العمل على توفير الخدمات االجتماعية المساعدة لعمل المرأة-٣
ن ا      -٤ ا م يًا لتمكينه ا وسياس ًا وتقنًي ا وإداري رأة ثقافي الزم للم ل ال وفير التأهي ا    ت ع إيفاده دورها م ام ب لقي

 .للحصول على التدريب الالزم والجرأة في تقديمها للمراآز القيادية في العمل والمجتمع



 ٣٧

ك                   -٥ ا في ذل ر الرسمي بم  االستمرار في تطوير األنظمة اإلحصائية بحيث تضم آل مجاالت العمل غي
ات الخا ال البيان ازل وإدخ ي المن ل ف أجور والعم ر الم ذلك ضمن الحسابات العمل الزراعي غي صة ب

القومية وإعداد مزيد من الدراسات والمسوح الميدانية لتقدير الحجم الحقيقي لمشارآة المرأة في النشاط              
  .االقتصادي والناتج القومي

دني لألسرة                 -٦   تطوير القوانين والتشريعات انسجامًا مع اتفاقية عدم التحيز ضد المرأة وإصدار قانون م
ساء من العنف                      يضمن حقوق أفرادها   ة للن وفر الحماي رأة والرجل وي ين الم ة ب ساواة الفعلي  ويكرس الم

صري  رر ع ع متح اء مجتم ي بن ساهمتها ف ق م ي تعي د الت ادات والتقالي ى الع ضاء عل ساهم بالق وي
  . وديمقراطي

ساهمة             -٧ رأة للم   تنسيق جهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع الم
  .في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتحقيق طموحاتها

ى       االهتمام بالمرأة ذات االحتياجات الخاصة -٨ اد عل ا لالعتم ا وتأهيله عن طريق إيجاد برامج موجهة له
   .الذات وتوفير الرعاية االجتماعية الالزمة لها

   .اقعها ومعوقات تطورها وتعليمها إقامة مرآز بحث علمي متخصص بشؤون المرأة من أجل رصد و-٩
سائدة                 -١٠ ة ال  تطوير المناهج الدراسية بما يكرس المساواة الفعلية بين الجنسين بعيدًا عن الصورة النمطي

 .واستبدالها بمفاهيم النوع االجتماعي
االت        -١١ ن ح د م ع، للح رة والمجتم رد واألس يم للف ة التعل ة بأهمي الت التوعي راءات وحم ز اإلج  تعزي
ة وتخصيص    ال ابع األمي ى من ضاء عل ي، وللق يم األساس ة التعل ي مرحل اث ف د اإلن سرب وخاصة عن ت

ساء وخصوصا                     ر من الن دد آبي دورات لع ة ال " موارد إضافية من أجل التعليم والتدريب والتأهيل وإقام
 ".المقيمات في المناطق النائية واألآثر احتياجا

ي من أجل الحصول على إحصائيات دقيقة عن مدى           إجراء مسح وطني لرصد ظاهرة العنف األسر       -١٢
ك الظاهرة                             املة في معالجة تل ى وضع إطار سياسة ش ساعد عل رأة لي , انتشار ظاهرة العنف ضد الم

ساء  , والعمل على إنشاء خط ساخن لإلبالغ عن حوادث العنف   وتحفيز النساء للتعرف على حقوقهن آن
  . وزوجات وأمهات
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  :الهدف الرابع
  
  

   وفيات األطفالخفض
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ين عامي            ): ٥(الغاية   خفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر بمقدار الثلثين ب
٢٠١٥ – ١٩٩٠  

  :مراجعة التقدم المحرز
سبل          ضل ال ئ أف ة وتهي ضايا الطفول ًا بق ًا خاص سورية اهتمام ة ال ة العربي ة الجمهوري ولي حكوم ت

ال        وقد تجلى ذلك في الخطط الوطنية و      . لرعايتها اء بأوضاع األطف ة لالرتق ا للدول سياسة العلي توجيهات ال
ة( ة واإلعالمي ة والثقافي ة والقانوني صحية والتربوي ة وال ا) االجتماعي ة تقييمه ود . ومتابع د أثمرت الجه وق

ل                   وأدى . المبذولة من قبل جميع الجهات إلى تحسن ملموس في المؤشرات الصحية الخاصة بصحة الطف
ًا خالل       ذلك إلى انخفاض معدال    ال دون الخمس سنوات انخفاضًا ملموس ت وفيات الرضع  ووفيات األطف

  .السنوات القليلة الماضية سواًء على الصعيد الكلي أم على صعيد آل محافظة
 – ١٩٩٣تطور معدل وفيات األطفال دون الخامسة من العمر للفترة ): ١٢(الجدول رقم 

٢٠٠٤  
  حسب المحافظات 

 السنة ٢٠٠٤
 المحافظة

١٩٩٣  
نة س

 األساس
 المشاهد الهدف

٢٠١٥  
سنة 
 الهدف

بين )  التقدم المحرز(نسبة اإلنجاز 
 من هدف ٢٠٠٤ و ١٩٩٣عامي 

  (%)األلفية 
 ٨٣ ١٣٫٧٢ ١٨٫٤٤ ٢٧٫٤٠ ٤١٫١٥ دمشق
ريف 
 دمشق

٨١ ١٣٫٨٢ ١٩٫١٩ ٢٧٫٦٠ ٤١٫٤٧ 

 ٨١ ١٣٫٩٨ ١٩٫٤١ ٢٨٫٠٠ ٤١٫٩٤ حلب
 ٨١ ١٤٫٠٠ ١٩٫٤٣ ٢٨٫٠٠ ٤٢٫٠٠ إدلب

 ٨١ ١٣٫٧٥ ١٩٫١٠ ٢٧٫٦٠ ٤١٫٢٦ لالذقيةا
 ٨١ ١٢٫٨٢ ١٧٫٨٠ ٢٥٫٦٠ ٣٨٫٤٧ طرطوس
 ٨١ ١٤٫٠٨ ١٩٫٥٦ ٢٨٫٢٠ ٤٢٫٢٥ حمص
 ٨١ ١٣٫٨٩ ١٩٫٢٩ ٢٨٫٨٠ ٤١٫٦٧ حماة
 ٨١ ١٤٫١٠ ١٩٫٥٨ ٢٨٫٢٠ ٤٢٫٣٠ الحسكة
 ٨١ ١٤٫٠٤ ١٩٫٤٩ ٢٨٫١٠ ٤٢٫١٢دير الزور
 ٨١ ١٤٫٣٣ ١٩٫٩٠ ٢٨٫٧٠ ٤٢٫٩٩ الرقة
 ٨١ ١٤٫٠٧ ١٩٫٥٤ ٢٨٫٢٠ ٤٢٫٢٢ درعا
 ٨١ ١٤٫٣٣ ١٩٫٩٠ ٢٨٫٧٠ ٤٢٫٩٩ السويداء
 ٨١ ١٤٫٠٤ ١٩٫٤٩ ٢٨٫١٠ ٤٢٫١٢ القنيطرة
 ٨١ ١٣٫٩٠ ١٩٫٣٠ ٢٧٫٨٠ ٤١٫٧٠ المجموع

  

  .، المكتب المرآزي لإلحصاء٢٠٠٤، بيانات التعداد العام للسكان والمنازل ١٩٩٣مسح صحة األم والطفل : المرجع
  

  :ت األطفال دون سن الخامسة معدل وفيا-١٣المؤشر رقم 
ام   ٤١٫٧٠آانت قيمة هذا المعدل على المستوى الوطني        األلف في   ١٩٫٣٠ و١٩٩٣ باأللف في ع  ب

ام  ام . ٢٠٠٤ع ي ع ستهدفة ف دل الم ة المع ا ٢٠٠٤وبحساب قيم د أنه األلف٢٧٫٨٠ نج ي أن .  ب ذا يعن ه
ام               ي في ع د تجاوزت الهدف المرحل ر  ٢٠٠٤سورية ق ا    .  بكثي ع أن م ى صعيد تخفيض         والواق  تحقق عل

ساوًيا      ٢٠٠٤ و   ١٩٩٣معدل وفيات األطفال بين عامي        ان م وب        % ٨١ آ الي المطل من التخفيض اإلجم
  .٢٠١٥لتحقيق الهدف النهائي الخاص بعام 

ًال من المحافظات                   أما فيما يتعلق بمعدل وفيات األطفال على مستوى المحافظات فإننا نالحظ أن آ
ام      األربعة عشر قد حققت الهدف     ام             . ٢٠٠٤ المرحلي في ع رة من ع ه خالل الفت ع أن ى   ١٩٩٣والواق  حت

من التخفيض اإلجمالي   % ٨١ خفضت آل محافظة معدل وفيات األطفال فيها بنسبة تزيد عن            ٢٠٠٤عام  
ين المحافظات     . ٢٠١٥المطلوب لتحقيق الهدف النهائي في عام    ات واضحة ب ونالحظ أنه ال توجد اختالف



 ٤٠

ين  . إلنجاز على تحقيق هذا الهدففيما يتعلق بنسبة ا    لكن يالحظ أنه ال تزال هناك بعض الفروق الطفيفة ب
ر ذا المؤش ة ه ق بقيم ا يتعل ام . المحافظات فيم دل ع ذا المع ة ه صل قيم ي ٢٠٠٤وت ى ف دها األدن ى ح  إل

األلف  ١٧٫٨(محافظة طرطوس     م في محافظة دمشق         )  ب األلف  ١٨٫٤٤(ث ام        ).  ب دل ع ة المع وتصل قيم
  ).  باأللف١٩٫٩( حدها األعلى في محافظتي الرقة والسويداء  إلى٢٠٠٤

  :  معدل وفيات الرضع-١٤المؤشر رقم 
ولما . ٢٠٠٤ باأللف في عام ١٧٫١ و١٩٩٣ باأللف في عام   ٣٤٫٦الرضع فقد آان     أما معدل وفيات  

ي    ام ه ي ع ستهدفة ف دل الم ة المع ت قيم اوزت ا ٢٣٫١آان د تج ورية ق ستنتج أن س ا ن األلف فإنن دف  ب له
والواقع أن ما تحقق على صعيد تخفيض معدل وفيات الرضع بين عامي             .  بكثير ٢٠٠٤المرحلي في عام    

  .من التخفيض اإلجمالي المطلوب لتحقيق الهدف النهائي% ٧٦ آان مساوًيا ٢٠٠٤ و ١٩٩٣
ام              ات الرضع في ع دل وفي ي لمع وفي المحافظات نالحظ أن آل محافظة تجاوزت الهدف المرحل

ام و. ٢٠٠٤ رة من ع ه خالل الفت ع أن ام ١٩٩٣الواق ى ع ات ٢٠٠٤ حت دل وفي  خفضت آل محافظة مع
ل عن           سبة ال تق ام          % ٧٥الرضع فيها بن ائي في ع وب لتحقيق الهدف النه الي المطل من التخفيض اإلجم

ذا            . ٢٠١٥ ونالحظ أنه ال توجد اختالفات واضحة بين المحافظات فيما يتعلق بنسبة اإلنجاز على تحقيق ه
دفال ذا المؤشر  . ه ة ه ق بقيم ا يتعل ين المحافظات فيم روق واضحة ب اك ف زال هن ه ال ت ن يالحظ أن . لك

ام  دل ع ذا المع ة ه ة ٢٠٠٤وتصل قيم ي محافظة الالذقي دنيا ف دودها ال ى ح األلف١٥٫٥٢( إل ي )  ب م ف ث
ذا   ).  باأللف١٦٫٩٨(ودمشق )  باأللف١٦٫٩٥(محافظتي طرطوس    دل  أما أعلى القيم التي يأخذها ه المع

مما يتطلب من  )  باأللف١٩٫١٧(ومحافظتي درعا والقنيطرة   )  باأللف ١٩٫٥٦(فهي في محافظة الحسكة     
  .الحكومة اهتماًما خاًصا بالواقع الصحي في هذه المحافظات

   حسب المحافظات٢٠٠٤ – ١٩٩٣تطور معدل وفيات الرضع للفترة ): ١٣(الجدول رقم 
  

 السنة ٢٠٠٤
 المحافظة

١٩٩٣  
المشاهدالهدف سنة األساس

٢٠١٥  
سنة 
 الهدف

نسبة التقدم المحرز بين عامي 
 من هدف ٢٠٠٤ و ١٩٩٣

  (%)األلفية 
 ٧٦ ٢٢٫٩٠١٦٫٩٨١١٫٤٥ ٣٤٫٣٦ دمشق
ريف 
 دمشق

٧٦ ٢٣٫٧٠١٧٫٥٦١١٫٨٤ ٣٥٫٥٣ 

 ٧٦ ٢٤٫٠٠١٧٫٨٢١٢٫٠٢ ٣٦٫٠٥ حلب
 ٧٦ ٢٥٫٣٠١٨٫٧٨١٢٫٦٧ ٣٨٫٠١ إدلب
 ٧٥ ٢٠٫٨٠١٥٫٥٢١٠٫٤١ ٣١٫٢٤ الالذقية
 ٧٦ ٢٢٫٩٠١٦٫٩٥١١٫٤٣ ٣٤٫٣٠ طرطوس
 ٧٦ ٢٥٫٢٠١٨٫٦٨١٢٫٦٠ ٣٧٫٧٩ حمص
 ٧٦ ٢٤٫٠٠١٧٫٧٨١١٫٩٩ ٣٥٫٩٨ حماة
 ٧٦ ٢٦٫٤٠١٩٫٥٦١٣٫١٩ ٣٩٫٥٧ الحسكة
 ٧٦ ٢٣٫٥٠١٧٫٤٤١١٫٧٦ ٣٥٫٢٩دير الزور
 ٧٦ ٢٤٫٧٠١٨٫٣٠١٢٫٤٣ ٣٧٫٠٢ الرقة
 ٧٥ ٢٥٫٦٠١٩٫١٧١٢٫٨٠ ٣٨٫٣٩ درعا
 ٧٦ ٢٥٫١٠١٨٫٦٤١٢٫٥٧ ٣٧٫٧١ ويداءالس

 ٧٦ ٢٥٫٩٠١٩٫١٧١٢٫٩٣ ٣٨٫٧٩ القنيطرة
 ٢٣٫١٠١٧٫١٠١١٫٥٣٧٦ ٣٤٫٦ المجموع

  

  .، المكتب المرآزي لإلحصاء٢٠٠٤وبيانات التعداد العام للسكان والمنازل ١٩٩٣مسح صحة األم والطفل : المرجع
  

 :العوامل المعيقة
ة صحية                 عدم عدالة توزيع المؤسسات ال     -"١ اء وعناصر فني صحية ومقدمي الخدمات الصحية من أطب

  .بين المحافظات
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 . محدودية اإلمكانيات المالية بالمقارنة مع االحتياجات-"٢
 . صعوبات إدارية وفنية ناتجة عن بعض البيروقراطية المكتبية-"٣
شهر لتطلبه   -"٤ سنة أو دون ال ال دون ال ات األطف دخل لخفض وفي ات الت ة  ضعف إمكاني رات فني ا خب

 .آبيرة ألن بعض أسباب الوفيات ناتجة عن تشوهات خلقية أو أمراض وراثية
ا                     -"٦ ك انعكاًس ي وانعكاس ذل اتج المحل رد من الن  عوامل اقتصادية والسيما انخفاض متوسط نصيب الف

  .سلبًيا على حياة األسر واألفراد وباألخص األطفال
  .  صحة األفراد في المجتمع عموًما واألطفال خصوًصا عوامل بيئية وسلوآية تنعكس سلًبا على-7ً

 :العوامل المساعدة
هناك مجموعة من العوامل الصحية واالقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية التي أسهمت وال 

  . وفيما يلي عرض سريع لهذه العوامل. تزال تسهم في عملية تخفيض معدل وفيات األطفال والرضع 
  
  : لصحية العوامل ا- ١
رامج  -"١ شمل ب صحة حيث ت تراتيجية وزارة ال ي اس ة آمحور أساسي ف صحية األولي ة ال اد الرعاي  اعتم

والدة واألمراض                        ا حول ال ًا وأمراض م اتهم عموم ال ووفي ساهم في خفض أمراض األطف وقائية ت
ة خصوصًا ل وا. الوراثي ة للطف صحية المتكامل ة ال وطني والرعاي يح ال امج التلق ك برن لفحص من ذل

  . الطبي قبل الزواج وبرنامج الرعاية الصحية ما حول الوالدة
  .  تطور أعداد المؤسسات الصحية من مراآز رعاية صحية أولية ومشاف عامة وتخصصية-"٢
 تنمية الموارد البشرية والتوسع بأنشطة التأهيل والتدريب، والترآيز على التعليم الطبي األساسي -"٣

 الصحية األولية وتخريج األطر العاملة في آافة مستويات الرعاية من خاصة للعاملين بالرعاية
  .مرآز دراسات الصحة العامة وإدارة النظم الصحية

 تطوير آليات ضبط الجـودة وتطوير خطة تحسين األداء في الرعاية الصحية األولية على آافة -"٤
  .المستويات

  .لمبكر عن األمراض وتدبيرها شمولية النظام الصحي من خدمات عالجية والكشف ا-"٥
 التوجه نحو المناطق ذات المشعرات الصحية والسكانية التي لم تصل لألهداف المنشودة وذلك عن -"٦

  .طريق عدد من البرامج
 تضافر الجهود وتفعيل التنسيق مع القطاعات المختلفة ذات العالقة وتفعيل دور المجتمع المحلي -"٧

الصحية الذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز مبدأ االعتماد وذلك من خالل برنامـج القرى 
  .على الذات

  . دعم برامج التوعية الصحية لألسرة من قبل وسائل اإلعالم المختلفة-"٨
  . التوسع في خدمات صحة الطفل وخدمات صحة األم والصحة اإلنجابية-"٩
  
  : العوامل االجتماعية والسكانية والبيئية- ٢
 توفير الخدمات التعليمية في أنحاء القطر آافة وإنشاء شبكة خدمات تعليمية في آافة المناطق -1ً 

  . الحضرية والريفية وتحسين نوعية التعليم وتوفير الكوادر العلمية في مختلف االختصاصات
  . انخفاض معدل النمو السكاني-2ً
مثال .  على العديد من األمراض ومسبباتها الجهود المبذولة لتوفير بيئة سليمة تساعد على القضاء-3ً

  . ذلك المالريا، الاليشمانيا، التهاب الكبد، اإلسهاالت الصيفية، الخ
  : العوامل المساعدة األخرى-٣
ال وأمراضهم                -" ١ ات األطف  وجود االلتزام السياسي والحكومي بتحقيق أهداف التنمية لأللفية وخفض وفي

دالت العالم  ى المع ى الوصول إل ذه   حت ى ه ائل للوصول إل ع الوس أمين جمي ورة وت دول المتط ة لل ي
  .األهداف

تم                       -"٢ يما الصحة المدرسية التي ته ة والس  التنسيق الفعال والمستمر مع آافة الجهات التي ترعى الطفول
ذيتهم  ذ وتغ صحة التالمي دى      , ب ابات ل وادث واإلص ة الح تم بمكافح رامج ته ود ب ى وج افة إل باإلض
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ضايا         األطفال وتهتم آذل   ار ق ين االعتب رهم مع األخذ بع ك بالفئات الخاصة من األطفال المعاقين وغي
  .النوع االجتماعي في آافة البرامج المتعلقة بالطفولة

  .  تقديم المساعدات الفنية والمالية من قبل منظمات األمم المتحدة-"٣
  :التدخالت االستراتيجية

ات            ات الرضع            رغم التقدم الواضح الذي تحقق في معدالت وفي ال دون الخمس سنوات ووفي  األطف
د               ذل مزي زال من الضروري ب ة ال ي ين دول المنطق مما جعل سورية تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال ب
ام                         وغ األهداف الموضوعة في ع ذه المعدالت لبل من الجهود في المرحلة المستقبلية من أجل  تخفيض ه

  .االستراتيجية الهامة آما يليويحتاج ذلك إلى مزيد من التدخالت . ٢٠١٥
 متابعة العمل على تطوير وتنفيذ برامج تقنية وإدارية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لألطفال -"١  

 .حديثي الوالدة والسيما الخدج ولزيادة فاعلية هذه الخدمات وآفاءتها
ة           -"٢ ات الحكومي ي ,  زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي ضمن الميزاني ة   والس ة بالرعاي ما المتعلق

 .الصحية األولية على المستوى العام ومستوى آل محافظة
املين الصحيين في                       -"٣ دمها وزارة الصحة، وتطوير أداء الع  تحسين نوعية الخدمات الصحية التي تق

  .المؤسسات الصحية عمومًا وفي برامج الرعاية الصحية األولية بصورة خاصة
ة     -"٤ د من           تحقيق قدر أآبر من عدال الء مزي اطق والمحافظات، وإي ين المن ع الخدمات الصحية ب توزي

  .االهتمام بالمناطق ذات االحتياجات الخاصة التي تتطلب تدخالت سريعة
  . توفير التجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة واللقاحات واألدوية الالزمة لتقديم الخدمات-"٥
 .ة الخبرات الفنية والمالية التي تقدمها التوجه إلى المنظمات الدولية من أجل زياد-"٧
 . التكامل والتنسيق الفعال مع القطاعات ذات العالقة وتفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص-"٨
  :ونذآر منها.  تعزيز البرامج الصحية التي تعنى بصحة األطفال-"٩
 الحامل، الرعاية أثناء الوالدة الفحص الطبي قبل الزواج، رعاية( الرعاية الصحية ما حول الوالدة -أ

  .مع الترآيز على األسباب األآثر شيوعًا لوفيات األطفال والرضع) والوالدة اآلمنة، رعاية الوليد
ومحاولة االرتقاء  ,  المحافظة على نسب التلقيح لتبقى بالمستوى الذي وصلت إليه حاليًا على األقل-ب

  . ات الوطنية في هذا المجال لتغطي جميع األطفالبها قدر اإلمكان والتنسيق مع آافة الفعالي
 الذي يهدف إلى تحسين مهارات األطر  IMCI اعتماد برنامج الرعاية الصحية المتكاملة للطفل -ج

  .الصحية وأداء النظام الصحي ومهارات األهل والمجتمع في الرعاية الصحية المنزلية للطفل
 أفكار ومبادرات خالقة لتغيير السلوك في هذا االتجاه  تعزيز برنامج تنظيم األسرة واللجوء إلى-د

 . بمشارآة الرجل
  . تعزيز السلوك الصحي السليم لألسرة والمجتمع وخاصة فيما يتعلق بصحة األطفال-هـ
 تطوير برنامج وقائي للحد من انتشار أمراض سوء التغذية بين األطفال واالآتشاف المبكر لهؤالء -و

  .األطفال
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  :الهدف الخامس
  
  

   تحسين صحة األمهات
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سبة         ): ٦( الغاية   ين عامي         ٣تخفيض نسبة وفيات األمهات بن ة ب اع القيم  أرب
٢٠١٥-١٩٩٠   

  

  :مراجعة التقدم المحرز
ن    زال م ا ي ان وم ة اإلنجاب آ يما خالل مرحل ا والس ة مراحل حياته ي آاف رأة ف صحة الم ام ب إن االهتم

ات الق  سورية  أولوي ة ال ة العربي ؤتمر  . طاع الصحي في الجمهوري اد الم د انعق ام بع ذا االهتم د ازداد ه ولق
ام  اهرة ع ي الق ة ف سكان والتنمي دولي لل ه سورية١٩٩٤ال ارآت في ذي ش رامج صحية .  ال اك اآلن ب وهن

ة                     ات األموم ر مباشر في خفض وفي . آثيرة تعمل على تعزيز صحة األمهات وتساهم بشكل مباشر أو غي
اء                     ة أثن والدة، الرعاي اء ال ة أثن ولعل من أبرزها برامج األمومة اآلمنة التي تتضمن رعاية الحامل، الرعاي
ذلك                           رأة، وآ ـد الم سرطانات عن م ال امج تنظيم األسرة والكشف المبكر عن أه ى برن النفاس، باإلضافة إل

  . البرامج المتعلقة بصحة المراهقين وآشف وتدبير األمراض المنقولة جنسيًا
  : معدل وفيات األمومة-١٦المؤشر رقم 

دل       ذا المع ام       ١٠٠٠٠٠ لكل    ١٠٧آان ه ى      ١٩٩٣ والدة في ع انخفض إل ام    ٥٨ ف ا  ٢٠٠٤ في ع  متخطًي
 وحتى ١٩٩٣بهذا فإن سورية خالل الفترة من      . ٦٦٫٩٠بذلك المعدل الهدف المرحلي في تلك السنة وهو         

ات األمهات يصل            ٢٠٠٤ دل وفي ى    قد حققت تخفيًضا في مع وب     % ٦٢ إل الي المطل من التخفيض اإلجم
  .٢٠١٥لبلوغ الهدف في عام 

  

  ) والدة١٠٠٠٠٠لكل (معدل وفيات األمومة حسب المحافظات ): ١٤(الجدول رقم 
  

 السنة ٢٠٠٤
 ٢٠١٥المشاهد الهدف ١٩٩٣ المحافظة

نسبة التقدم المحرز بين عامي 
 من الهدف عام   ٢٠٠٤و ١٩٩٣

٢٠١٥(%)   
 ٣٤٫٢٦١٥٫٩٥٦٢ ٣٩٫٩٠ ٦٣٫٧٨ دمشق

 ٧٢٫٦٢٣٣٫٨٠٦٢ ١٣٥٫٢١٨٤٫٦٠ريف دمشق
 ٦١٫٧١٢٨٫٧٣٦٢ ٧١٫٨٠ ١١٤٫٩ حلب
 ٦١٫٢٧٢٨٫٥٢٦٢ ١١٤٫٠٨٧١٫٣٠ ادلب
 ٤٣٫٧١٢٠٫٣٥٦٢ ٥٠٫٩٠ ٨١٫٣٩ الالذقية
 ٣٦٫٣٣١٦٫٩١٦٢ ٤٢٫٣٠ ٦٧٫٦٤ طرطوس
 ٤٢٫٢١١٩٫٦٥٦٢ ٤٩٫١٠ ٧٨٫٥٩ حمص
 ٤٥٫١٥٢١٫٠٢٦٢ ٥٢٫٥٠ ٨٤٫٠٦ حماه
 ٧٥٫١٠٤٣٫٩٦٦٨ ١٣٩٫٨٣٨٧٫٤٠ الحسكة
 ٦٥٫٦٢٣٠٫٥٠٦٢ ١٢١٫٩٩٧٦٫٢٠ دير الزور
 ٨١٫٠٤٣٧٫٧٢٦٢ ١٥٠٫٨٩٩٤٫٣٠ الرقة
 ٦٥٫٥٥٣٠٫٤١٦١ ١٢٢٫٠٤٧٦٫٢٠ درعا
 ٦٣٫٢١٢٩٫٤٣٦٢ ٧٣٫٦٠ ١١٧٫٧ السويداء
 ٥٦٫٦٥٢٦٫٣٧٦٢ ١٠٥٫٤٨٦٦٫٠٠ القنيطرة
 ٥٨٫٠٠٢٦٫٧٥٦١ ٦٦٫٩٠ ١٠٧ المجموع

ع ل  :       المرج حة األم والطف سح ص ازل   ١٩٩٣م سكان والمن ام لل داد الع ات التع زي ٢٠٠٤، بيان ب المرآ ، المكت
  .لإلحصاء
دل                              ين المحافظات في مع اوت ب اك تف زال هن وطني ال ي ى المستوى ال ى اآلن عل رغم ما تحقق حت

ر من المحافظات         في محافظة   ) ٨١٫٠٤(فلقد بلغ هذا المعدل أعلى قيمه       . وفيات األمومة  الرقة، التي تعتب
ى   ـها إل ر في دل الفق صل مع ي ي ة الت ورية  % ١٧٫٦النائي ي س ر ف دل للفق ى مع و أعل سكة . وه ـيها الح تل

ى       ). ٦٥٫٥٥(ودرعا  ) ٦٥٫٦٢(ثم في دير الزور     ) ٧٢٫٦٢(وريف دمشق   ) ٧٥٫١٠( ك عل ويؤآد آل ذل
ا المستوى االقتصادي والتعليمي           أن المناطق األشد احتياجًا تترآز في المناطق الشرقية الت         نخفض فيه ي ي

ديات                  دايات البل . وترتفع فيها نسبة الوالدات التي تجري في المنازل ونسبة الوالدات التي تجري على يد ال
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ادر                        ة بصورة خاصة ونقص الك ة والتوليدي ويمكن القول إن سوء انتشار الخدمات الصحية بصورة عام
ه  ان ل ة آ دمات التوليدي دم للخ اطقالمق ك المن ي تل ات ف دل الوفي اع مع ي ارتف ع . دور ف ع الواق يًا م وتماش

رامج خاصة                    شاء ب ى إن ة إل الخاص لهذه المناطق فقد عمدت وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولي
ار       ة  ٢٥لتحسين واقع خدمات الصحة اإلنجابية عامة وخدمات األمومة اآلمنة خاصة من خالل اختي  منطق

اط  ن المن ات  صحية م ي المحافظ ًا ف د احتياج سين    . ق األش ى تح ة عل صورة فعال رامج ب ذه الب ل ه وتعم
  .مؤشرات الصحة اإلنجابية في تلك المناطق بالتعاون مع آافة القطاعات ذات العالقة فيها

  : نسبة الوالدات التي تتم على أيٍد مدربة-١٧المؤشر رقم 
ا بلغت      فسنجد أ  ٢٠٠١وإذا نظرنا إلى قيمة هذا المؤشر عام            ام      % . ٨٧٫٩نه دل   ٢٠٠٤وفي ع  ت

ة من مجموع                 %. ٨٩٫٧التقديرات على أنها أصبحت      سبة عالي شكل ن ة ت ولكن ما تزال الوالدات المنزلي
 ٧٣وأشرفت القابالت على    ). مسح صحة األسرة   (٢٠٠١عام   % ٤٤٫٦فلقد بلغت   . الوالدات في سورية  

صون ب %  اء المخت ام األطب ا ق والدات بينم ذه ال ن ه ى م دايات  %٨٫٣اإلشراف عل ساهمة ال ت م ، وآان
وآانت مساهمة  %. ٥٠٫٨وفي المناطق الريفية آانت نسبة الوالدات المنزلية أعلى، إذ بلغت            %. ٢١٫٣

   % .٣٠٫٩الدايات فيها 
تطور نسبة الوالدات تحت إشراف عناصر صحية مدربة، ونسبة استخدام وسائل ): ١٥(الجدول رقم 

  (%)تنظيم األسرة 
 

٢٠٠٤ 
١٩٩٣ لمؤشرا

المشاهدالهدف
٢٠١٥ 

)هدف(

نسبة التقدم المحرز بين 
 ٢٠٠٤و١٩٩٣عامي 

من الهدف عام   
٢٠١٥(%)  

نسبة الوالدات تحت 
إشراف عناصر صحية 

 مدربة
٥٦ ١٠٠ ٨٨٫٤٨٩٫٧ ٧٦٫٨ 

نسبة انتشار وسائل تنظيم 
األسرة بين النساء 

 المتزوجات
٤٨ ٦٠ ٤٩٫٥ ٥٠ ٣٩٫٩ 

 .، المكتب المرآزي لإلحصاء٢٠٠٤، بيانات التعداد العام للسكان والمنازل ١٩٩٣مسح صحة األم والطفل :     المرجع
اطق                 ى مستوى المحافظات والمن شافي عل اح الم ًا الفتت وأمام هذا الواقع فإن الجهود المبذولة حالي

شافي         والدات في الم سبة ال ارة ن سهم في زي د    . الصحية سوف ت ر خدمات التولي سائية   وتعتب والخدمات الن
غ عددها                 شافـي التي بل ذه الم ى اآلن     ٧٧خدمات أساسية في ه د في           .  مشفى حت ا أن عدد أسرة التولي آم

بح     د أص ة ق شافي العام ريرًا١٠٦٦الم ي        .  س ي ف د الطبيع ز التولي اح مراآ ي افتت ع ف إن التوس ذلك ف آ
ددها   غ ع ي بل ام  ٣٥المحافظات والت ة ع ي نهاي ًزا ف ش٢٠٠٤ مرآ اهم ب وفير  ، س ي ت ضًا ف كل أساسي أي

  .الخدمات التوليدية وساهم بالتالي في خفض وفيات األمومة على المستوى الوطني
ستمر         ي الم يم الطب الل التعل ن خ ام م ضًا باالهتم ة أي دمات التوليدي دم للخ ادر المق ي الك د حظ ولق

ة الخدمات       والدورات التثقيفية الخاصة بالكوادر العاملة في مراآز التوليد الطبيعي في            سبيل تحسين نوعي
  .المقدمة باالعتماد على المعايير األساسية الخاصة بخدمات التوليد

    : نسبة انتشار وسائل تنظيم األسرة بين النساء المتزوجات-١٨المؤشر رقم 
ة                       اطق الزراعي يما المن اطق والس د من المن ال يزال استخدام وسائل تنظيم األسرة محدوًدا في العدي

سهم    ا ي ادة             مم ى زي الي إل ؤدي بالت ا، وي وب فيه ر المرغ ول غي ة والحم ول المتقارب دوث الحم ي ح ف
اطق    ك المن ي تل ة ف ات األموم دالت وفي ادة مع ل وزي اء الحم صحية أثن ضاعفات ال سبة  . الم ت ن د بلغ فلق

ين المتزوجات            ا    )٢٠٠١مسح صحة األسرة       % (٤٦٫٦استخدام وسائل تنظيم األسرة ب  % ٣٥٫١، منه
اك  %. ٤٩٫٥ فإن التقديرات تشير إلى أن نسبة االستخدام آانت            ٢٠٠٤أما في عام    . ديثةللوسائل الح  وهن

ي بعض       ا ف ان تلبيته ستطيع الزوج ي ال ي رة الت يم األس ائل تنظ ى وس ات إل ة الحاج رة لتلبي ضرورة آبي
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ام ب     %. ٣٠٫٦وتقدر نسبة هذه الحاالت بـ    . المناطق ائل تنظيم األسرة والقي وفير وس حمالت  من هنا فإن ت
توعية وتثقيف سيؤدي إلى تخفيض معدل الوالدات غير المخطط لها وسيسهم في تحسين صحة األمهات               

ومن الجدير ذآره أن هذا التحسن في استخـدام وسائـل تنظيم األسرة آان آبيًرا        . وتخفيض وفيات األمومة  
ا زال      . لسويداءنسبًيا في بعـض المحافظـات والسيما في محافظات طرطوس، دمشق، الالذقية، ا           ه م إال أن

ى     . متواضًعا في عدد من المحافظات مثل دير الزور والقنيطرة والرقة          اج إل ذه المحافظات تحت لهذا فإن ه
  .مزيد من الجهود في هذا المجال

دل الخصوبة       . ومن المعلوم أن للخصوبة العالية تأثيرات سلبية على صحة األمهات          ع أن مع والواق
د انخفض في الجم     ي ق سورية من     الكل ة ال ة العربي ى  ١٩٩٥ – ١٩٩١ والدة خالل األعوام   ٥٫١هوري  إل

شار                    . ٢٠٠٤ في عام    ٣٫٥٨ ى العمل وانت ا عل رأة وإقباله يم الم زواج وتعل وهذا يتماشى مع ارتفاع سن ال
  . خدمات تنظيم األسرة

 الكبيرة  وتعتبر صحة المراهقين والشباب من األولويات في برامج الرعاية الصحية، نظرًا لنسبتهم           
ين           . في الترآيبة السكانية   ارهم  ب من مجموع     % ٣٦ حوالي    ٢٤ - ٢٠وتبلغ نسبة السكان الذين تقع أعم

ارهن                ٢٠٠١وقد أظهر مسح صحة األسرة      . السكان ل أعم  أن ربع الحمول التي وقعت آانت ألمهات تق
رة    لهذا فإن   .  سنة ٢٤ - ٢٠منها ألمهات تبلغ أعمارهن ما بين        % ٢١ سنة و    ١٩عن   هناك ضرورة آبي

  .لالهتمام بصحة المراهقين عموًما وبصحتهم اإلنجابية بصورة خاصة
 :العوامل المعيقة

يما                -١ ين المحافظات والس سوء توزيع الكوادر الصحية التي تعمل على تقديم الخدمات الصحية ب
وادر     ذه الك ل ه ة لعم وافز الالزم اب الح ة وغي ة اآلمن ة واألموم صحة اإلنجابي دمات ال ي خ ف

  .المناطق األشد احتياجًا مما ينعكس سلبًا على نوعية الخدمات المقدمة
وجود عدد من العوامل االجتماعية والثقافية التي من شأنها تكريس بعض الممارسات المتعـلقة             -٢

  .بخدمات األمومة في بعض المناطق والسيما الوالدات المنزلية والوالدات الكثيرة في األسر
  . طبي فعال على الوالدات المنزلية المنتشرة انتشاًرا واسًعا في سوريةعدم وجود إشراف-٣
 .اختالل التوازن بين عدد الوالدات السنوية وانتشار المرافق التوليدية-٤
ا         -٥ ضعف الوعي لدى النساء في سن اإلنجاب بعدد من العوامل الخطرة أثناء الحمل والوالدة وم

 .بعد الوالدة
سرية             افتقار العديد من الم   -٦ رافق الصحية الحكومية إلى بنى تحتية جيدة تضمن الخصوصية وال

 .التي تفضلها المستفيدات من خدمة التوليد بصورة عامة
ات األمهات                   -٧ ة باستمرار حول وفي ة ومحدث قصور النظام اإلحصائي عن توفير معلومات دقيق

 .واألطفال
ي   -٨ وفرة ف صحية المت دمات ال ن الخ ا م تفادة أحياًن ي  ضعف االس صحية وخاصة ف ز ال  المراآ

  .المناطق الريفية
ذي يتحقق                 -٩ ضعف دور بعض القطاعات والسيما القطاع اإلعالمي في دعم التطور الصحي ال

 .على الساحة الدولية
  :العوامل المساعدة

ي   -١ ة ف سكان والتنمي ؤتمر ال ع توصيات م يًا م ة تماش صحة اإلنجابي دمات ال وفير خ سياسي لت زام ال االلت
  .١٩٩٤ عام القاهرة

ات    -٢  ى خفض وفي ا عل زت أساًس ي رآ ورية الت ي س ة ف صحة اإلنجابي ة لل تراتيجية الوطني داد االس  إع
  .األمهات واألطفال

ة            -٣ التطورات الحاصلة في المجال الصحي عمومًا وفي مجال خدمات األمومة والصحة اإلنجابي
  . بصورة خاصة

ائل تنظيم األسرة     توفير الدعم المالي الالزم للقطاع الصحي والس   -٤ داد بوس ق باإلم . يما فيما يتعل
ام                 ارًا من ع د أن بقيت      ٢٠٠٥فلقد تبنت الحكومة توفير الميزانية لشراء موانع الحمل اعتب  بع
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سكان      (المنظمات الدولية    م المتحدة لل داد            ) صندوق األم سبعينات مسؤولة عن اإلم ة ال ذ بداي من
  .بوسائل تنظيم األسرة

ومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في تقديم خدمات الصحة تعاون القطاعات الحك-٥
  .اإلنجابية عمومًا وخدمات التوليد خصوًصا

رأة في مختلف             -٦ ازدياد دور الجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية للنهوض بأوضاع الم
 .الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية والسياسية

ن الم   -٧ دد م راء ع اع       إج ف األوض ن مختل ات ع دة البيان يع قاع دف توس ة به سوحات الوطني
  .السكانية

 :التدخالت االستراتيجية
  .زيادة معدل اإلنفاق على الصحة، والسيما الرعاية الصحية األولية، في الميزانيات الحكومية-١
يما خدمات-٢ دة والس ديم خدمات صحية جي ضمان تق أمين الصحي ل ام الت اد نظ  اإلسراع باعتم

 .الصحة اإلنجابية
ة إحدى االستراتيجيات األساسية             -٣ سكانية في سورية وجعل الصحة اإلنجابي إطالق السياسة ال

  .ضمن هذه السياسة
وادر      -٤ وفير الك يما ت ًا والس د احتياج اطق األش ى المن صحية عل دمات ال وفير الخ ي ت ز ف الترآي

  .المقدمة لتلك الخدمات
وعية خدمات الصحة اإلنجابيًة واألمومة اآلمنة التي مساعدة القطاع الخاص على تحسين ن-٥

 .يقدمها واإلشراف على مقدمي الخدمات وذلك بالتنسيق مع هذا القطاع والمجتمعات المحلية
ع االستخدام                         -٦ ة ومن والدة الطبيعي ى ال شجيعهن عل شافي وت والدة في الم ى إجراء ال  تشجيع األمهات عل

  .والدات القيصريةالمفرط للتدخالت الجراحية خصوًصا ال
خلق وعي لدى صانعي القرار والمجتمع المحلي حول مواضيع الصحة اإلنجابية وتفعيل دور            -٧

 .اإلعالم والقطاعات ذات العالقة
ددة من                      -٨ ارات متع وفير خي ا ت ا فيه ة بم ستلزمات الصحة اإلنجابي إعطاء أهمية خاصة لتوفير م

 .وسائل تنظيم األسرة
لصحية المقدمة في المراآز الصحية الحكومية وتحقيق معايير محددة للجودة    تحسين نوعية الخدمات ا   -٩

  .فيها
  . إيجاد اآللية المناسبة لتوفير قاعدة بيانات وطنية دورية تتعلق بوفيات األمومة واألطفال-١٠
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  :الهدف السادس
  
  

  القضاء على اإليدز والمالريا واألمراض األخرى
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سوريين حتى                   ر ال سوريين وغي ين ال شفة في سورية ب عدد اإلصابات المكت
عا ة ٢نها ٤
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AIDS

  :٢٠١٥ار اإليدز والحد منه والبدء بالقضاء عليه بحلول عام خفض انتش ) ٧( الغاية 
  :مراجعة التقدم المحرز

ذا المرض من                   شكله ه ا ي ًا لم ًا ومحلي ًا وإقليمي دفا عالمي دز ه شار مرض اإلي زال الحد من انت ال ي
صادي     اعي واالقت وره االجتم ساني وتط ع اإلن ى المجتم ر عل ًا     . خط ديًا قوي شكل تح ورية ي ي س و ف وه

ة للمج ع وللحكوم ع       . تم وطني م ل ال ي التعام اس ف ر األس شاملة الحج ة ال تراتيجيات الوقائي شكل االس وت
 . المرض

  : انتشار فيروس نقص المناعة البشرية-١٩المؤشر رقم 
وم                   سبة لعم تعتبر سورية من أقل دول العالم باإلصابات المكتشفة وبنسب انتشار المرض سواء بالن

أو العالية الخطورة، بالرغم من ضخامة عدد االختبارات التي تجرى للتحري           السكان أو للفئات المعرضة     
ومن خالل البحث في      .٢٠٠٤ اختباًرا في عام     ٣٣٠٤٥٦ولقد بلغ عدد اختبارات اإليدز        . عن اإلصابات 

ة                         ات العمري ة اإلصابات تترآز في الفئ ين أن غالبي دز تب روس اإلي دوى في أعمار السوريين المصابين بع
ل من             % ٨٥ فـ   الشابة، ارهم أق غ أعم ا و     ٣٩من المصابين تبل ارهم عن       % ٥٠ عاًم ل أعم ا  ٢٤تق .  عاًم

اث    صابات اإلن سبة الم ة أضعاف ن ذآور ثالث صابين ال سبة الم غ ن ر  . وتبل سية غي ات الجن ر العالق وتعتب
شكل               دز وت روس اإلي سية لفي ال الرئي ال     . من اإلصابات   % ٧٧السليمة إحدى طرق االنتق ا االنتق عن  يليه

سبته           غ ن وث وتبل غ               %١٢٫٤طريق نقل الدم المل ة وتبل الحقن الوريدي ق استخدام المخدرات ب ، وعن طري
  %.٤ثم االنتقال عن طريق األم الحامل إلى الطفل وتشكل نسبته % ٦٫٥نسبته 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
ية حتى عدد اإلصابات التراآمي باإليدز بين السوريين حسب الفئات العمر): ١٦(الجدول رقم            

  ٢٠٠٤نهاية 
  

 الحاالت المسجلة إناث ذآور الفئة العمرية
 ٢٠ ٦ ١٤  سنة١٥األطفال تحت 

 ٣٩ ١٣ ٢٦  سنة٢٤ - ١٥الفئة بين 
 ١٣٨ ٢٨ ١١٠  سنة٤٩ - ٢٤الفئة بين 

 ١٠ ٢  ٨  سنة ٥٠فوق 
 ٢٠٧ ٤٩ ١٥٨ المجموع

  .٢٠٠٤بيانات وزارة الصحة :     المصدر
 

-١٥(من النساء في سن اإلنجاب        % ٦٩ هناك   ٢٠٠٢سرة لعام   وحسب إحصاءات مسح صحة األ    
دز، و        ) ٤٩ ديهن معلومات عن مرض اإلي ق        % ٩٥٫٧سنة ل ل عن طري أن المرض ينتق رفن ب نهن يع م

صاب، و    ع شخص م سية م ات الجن وث  % ٥٤٫١العالق دم المل ل ال ق نق ن طري ن  . ع ة م د الوقاي وتعتم
د    منهن على العالقات الجنسية ا    % ٩٢٫٥المرض عند    دم          % ٥٢٫٣لسليمة وعن ل ال ة نق ى سالمة عملي عل

وتدل البيانات على أن المعرفة بالمرض وطرق الوقاية منه         . على استخدام الواقي الذآري   % ١٥٫٩وعند  
اطق الحضرية                      ة في المن ستويات المعرف ا أن م تتزايد مع التقدم في العمر وارتفاع المستوى التعليمي، آم

  .أعلى منها في الريفية
 : ل المعيقةالعوام
  .   محدودية اإلمكانيات المتاحة -١
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رة    -٢ ن نظ ريض م يما خوف الم ة، والس دخالت الوقائي ساسية بعض الت ة وح ات االجتماعي المعيق
  .المجتمع السلبية

 .االرتباط بعوامل سلوآية -٣
 .محدودية دور اإلعالم -٤
 .بالعدوىمحدودية الخبرات الوطنية في مجال نظم المعالجة الخاص باإليدز ودعم المصابين  -٥
 .غياب التربية الجنسية في المناهج المدرسية وبرامج التثقيف الصحي -٦

  : العوامل المساعدة
  .وجود خبرات وطنية متاحة للعمل في مكافحة المرض .١
  .وضع خطط وقائية تستند إلى دراسات تحليلية وأبحاث وبائية .٢
 .التعاون بين القطاعات الوطنية المختلفة .٣
 .خطط الوطنية لمكافحة اإليدز وسائر األمراض المنقولة جنسيًاالتزام حكومي آبير بدعم ال .٤
 .التعاون مع المنظمات الدولية في مجال دعم الخطط الوطنية لمكافحة اإليدز .٥
 .انتشار الوعي والثقافة الصحية لدى شرائح متعددة من المجتمع .٦
 .حول رجال الدين المسلمين والمسيحيين فيما يتعلق باإليدز" إعالن دمشق " .٧
  .لتدريب حول تدبير مرض اإليدز والوقاية منه لدى األطباء والعاملين الصحيينا .٨
ة     .٩ ي آاف ة ف اد والتوعي ز اإلرش ى مراآ اني باإلضافة إل وعي والمج ار الط ـات االختب أمين خدم ت

 . المحافظات ومشارآة المنظمات والجمعية الحكومية في ذلك
 .ضادة للفيروسات مجاًناالرعاية الطبية لمرضى اإليدز بما فيها األدوية الم .١٠
 .الرعاية االجتماعية والنفسية لمرض اإليدز وذويهم .١١
 .االهتمام الكبير من قبل المسؤولين بسالمة نقل الدم .١٢
ة في              .١٣ وجود اللجنة الوطنية لمكافحة اإليدز لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية الوطني

 .مكافحة المرض
 :التقديرات المستقبلية

 لدى الفئات المعرضة بسبب زيادة عوامل الخطورة وضرورة   زيادة في عدد اإلصابات وخاصة  -١
  .دعم التداخالت الوقائية بالنسبة إلى الفئات المعرضة والعالية الخطورة بصورة خاصة

  .ارتفاع نسبة اإلصابة لدى النساء بالمقارنة مع الذآور ولدى األطفال -٢
  

  :التدخالت اإلستراتيجية
  :رض ما يليتتضمن أهداف الخطة الوطنية للتصدي للم

  . رفع مستوى االستجابة الوطنية- ١
  . تعزيز اإلستراتيجية الوقائية الشاملة- ٢
  .  االستمرار في تأمين الرعاية والعالج المجاني للمرضى- ٣
  . إنشاء نظام رصد وتقييم- ٤

اًال وضعت خ                     ًذا فع دز تنفي طة  ومن أجل االستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية في مجال مكافحة مرض اإلي
  :، تهتم بما يلي٢٠١٠- ٢٠٠٦مرحلية تكون تحضيرًا للخطة الخمسية العاشرة 

  .إعداد المعلومات والبيانات الخاصة بالوضع الوبائي والمستجدات اإلقليمية والمحلية • 
 .تعزيز مشارآة قطاعات المجتمع المدني • 
  .تضافر الجهود الوطنية والدولية لدعم االستجابة الوطنية • 
 :إلستراتيجية الوقائية التاليةاعتماد المحاور ا • 

  . التوعية والتثقيف واإلرشاد وتأمين مراآز الخدمات وخاصة للفئات المعرضة-
    . مكافحة العدوى من األم الحامل إلى الجنين-
 . نقل الدم اآلمن-
 . مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية-
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  . تطوير نظم التقصي والترصد-  
  :ليومن المهم في هذا الصدد ما ي

دارس             -١ من الم شباب ض ة ال ورة وفئ ة الخط ات عالي ة والفئ ات المعرض ة الفئ رامج توعي ز ب تعزي
وفير مراآز خدمات              اث مع ت ذآور واإلن وخارجها وفي أماآن السكن النظامي وغير النظامي من ال

  .   تؤمن التحليل الطوعي المجاني والمشورة
 اإلنجاب واالهتمام بصورة خاصة بالحوامل        تقديم خدمات اإلرشاد والتحليل الطوعي للنساء في سن        -٢

  .المصابات بالمرض وتقديم األدوية المضادة لفيروس اإليدز لهن لوقاية الجنين من العدوى
 .تعزيز دور اإلعالم في التثقيف الصحي ورفع الوعي في المجتمع حول المرض -٣
ة التثقيف       تعزيز دور المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي ورجال ال           -٤ دين في حمل

 .والتوعية
دول                       -٥ رات مع ال ادل الخب ا وتب ع مستوى آفاءته بناء القدرات الوطنية الخاصة بمكافحة المرض ورف

 .المتقدمة
 .بناء شراآه فعالة بين الجهات الوطنية العاملة في مكافحة اإليدز والمنظمات الدولية المختصة -٦
  .ودقيقة خاصة بمرض اإليدزتطوير نظم وآليات لتوفير قاعدة بيانات دورية  -٧

ة  راض         ) ٨(الغاي ى األم ا وعل ضاء عليه دء بالق ا والب د منه ا والح سبة المالري ض ن خف
  :الرئيسية األخرى

  :مراجعة التقدم المحرز
ة                   ة أهمي ًرا لقل سنتعرض في هذه الفقرة بالحديث لثالثة أمراض وبائية هي المالريا والاليشمانيا والسل نظ

  .ية أو عدم وجودهااألمراض األخرى في سور
  
  
  
   : المالريا-"١

ا ة الثمانين ذ بداي راد تمن د أن آانت تصيب األف دريجي بع ا باالنحسار الت دأت إصابات المالري  ب
ة                        . بالمئات ل المالكي اطق صغيرة مث رًا في من ا وانحصرت اإلصابات أخي وءة به اطق الموب آما قلت المن

ًا ال           وآان عدد اإلصاب  . ورأس العين في محافظة الحسكة     رة محدودًا وأحيان ات المسجلة في السنوات األخي
د دد أصابع الي اوز ع وريا . يتج ي س ة ف صحية الهام شكلة ال ست بالم ا لي ى أن المالري دل عل ا ي ن . مم وم

ة من               د أن انخفضت اإلصابات المحلي  إصابة في   ٦١الواضح حاليًا أن المشكلة تحت السيطرة الكاملة بع
ام     إلى إصابة واحدة ف    ٢٠٠١عام   ة ع ة المالكي ستوردة من      . ٢٠٠٤ي منطق ا الم ر إصابات المالري وتعتب

دول             دول أخرى ذات خطورة على حياة المسافرين خاصة في ظل التبادل التجاري والثقافي الواسع مع ال
د االت معان ود ح ة ووج سوريين  ةاإلفريقي واطنين ال ين الم ات ب ض الوفي ى بع ة أدت إل ى المعالج  عل

  . إصابة فقط١٢ إلى ٢٠٠٤ولقد انخفضت اإلصابات في عام . الدولالمسافرين إلى هذه 
اء                 ى بق وفي المستقبل القريب البد من الوصول إلى استئصال إصابات المالريا المحلية والعمل عل
ة                 اليب الوقاي يم أس ق تعم دول األخرى عن طري ستوردة من ال ا وتخفيض اإلصابات الم ًا منه القطر نظيف

دث  تخدام أح ة واس ى   الفردي ة عل ة اإليجابي شافها بالرقاب ور اآت ابات ف ـعالجة اإلص ة وم ة الوقاي أدوي
  .المسافرين القادمين من مناطق موبوءة

  :  الاليشمانيا-"٢
ب         ة حل سمى حب وريا، وت ي س ستوطنة ف راض الم دم األم ن أق ة م شمانيا الجلدي ر الالي د . تعتب ولق

رات  ب وحوض الف ة حل ي محافظ سنين ف ن عشرات ال شفت م ة  . اآت رش لمكافح د توقف حمالت ال وبع
اة وطرطوس                         ى إدلب وحم داده من حلب إل شمانيا وامت شار مرض الالي مرض المالريا لوحظ ازدياد انت

ات   ذ أواسط الثمانين ة من ل  . والالذقي ة المحافظات بصورة أق ى بقي د المرض إل م امت وبلغت اإلصابات . ث
ام  ي ع ا ف ى ٢٠٠٣ذروته لت إل ابة٢٨٨٨٠ ووص دأ.  إص م ب دريجيث اض الت ابات باالنخف . ت اإلص

ام      ى    ٢٠٠٤فانخفضت في ع د انخفضت اإلصابات في بعض المحافظات           .  إصابة  ٢٦٨٧٨ إل اه  : وق حم
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، بينما زادت اإلصابات في محافظات أخرى وهي           %٣، الالذقية   %٢٠، إدلب   %٢٢، طرطوس   %٥٤
ؤر جدي     ) الضمير(ودير الزور وريف دمشق     ) الشدادي(الحسكة   شمانيا   . دةنتيجة لظهور ب زال الالي وال ت

داد                          ر في سبيل تخفيض أع اون آبي ى عمل متواصل ودؤوب وتع اج إل ة تحت شكلة هام الجلدية وستبقى م
ل عدد ممكن من                       ى أق شار المرض والوصول إل ع انت ؤر اإلصابات لمن ى ب اإلصابات منها والقضاء عل

  .اإلصابات
  :العوامل المعيقة

شار       سوء الوضع البيئي، والسيما انتشار    - ة، وانت ي للقمام ل فن  الصرف الصحي المكشوف، وعدم ترحي
د اج              تيكية والم وت البالس ام البي ازل وأم  نظاهرة تراآم السماد العضوي والمخلفات الحيوانية أمام المن

  . الغير المرخصة فنيًا
  . اعية عدم قيام بعض الجهات العامة بدورها في المكافحة، خاصة البلديات والوحدات اإلرشادية الزر-

  :العوامل المساعدة
  . وجود تعاون آبير بين عدد من الوزارات في الدولة-
دريب                   -  الدعم المقدم من المنظمات الدولية، آمنظمة الصحة العالمية واليونيسف والهالل األحمر في الت

  .والتأهيل
  .  التعاون بين الحكومة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية-
  .نية المدربة والمؤهلة توفر العناصر الف-
ستلزمات   - شرية ولم دات الح ة والمبي اني لألدوي التوفير المج ثًال ب ر متم ومي الكبي زام الحك دعم وااللت  ال

  .التشخيص
  : السل-"٣

سل     ابة بال طة اإلص دول متوس ن ال ورية م ر س ام  . تعتب ي ع المرض   ٢٠٠٤فف ابة ب دل اإلص غ مع  بل
نهم      م ١٠٠٠٠٠ إصابة تدرن لكل     ٤٢بمختلف أشكاله    ة لكل           ١٨ن السكان، م شع معدي ة الق  إصابة إيجابي

  .  من السكان١٠٠٠٠٠
 :العوامل المعيقة

  . عدم إعطاء مرض السل أهمية آافية في برامج الرعاية الصحية األولية-"١
  . قلة الموارد المتاحة-"٢
األ       -"٣ سل أسوة ب سارية   عدم توفر حوافز مادية آافية للكادر الفني العامل في مجال مكافحة ال مراض ال

  . األخرى
ة   -"٤ ة مكافح دمات جمعي وفر خ دما ال تت العالج وخاصة عن تمرار ب وافز للمرضى لالس وفر ح دم ت  ع

 .السل
شفاء          -"٦ ى ال سل حت االت ال ة ح دم متابع االت وع ن الح الغ ع ي اإلب اص ف اع الخ زام القط دم الت   ع

  .بالصورة المطلوبة
  :العوامل المساعدة

  . تطبيق استراتيجية العالج السلي تحت اإلشراف المباشر االلتزام الحكومي ب-"١
  . توفر آادر مدرب على آافة المستويات-"٢
الج                      -"٣ ة التي تع وزارة الصحة والجهات العام سلية ب ة ال  توفر العالج المجاني وحصر استخدام األدوي

  . السل
ال مكا  -"٤ ي مج ة ف ة العامل ات العام ـع الجه ة م نظم العالق ات ت ود تعليم سل  وج ة ال يم (فح وزارة التعل

  ).العالي، الخدمات الطبية لقوى األمن الداخلي، الخدمات الطبية العسكرية، وآالة الغوث
زام                           -"٥ ة االلت ى متابع زهم عل م لتحفي ة شهرية له ديم معون ا بتق شع مادًي سل اإليجابي الق  دعم مرضى ال

 . بالعالج
ة الصحية من      ) ة، شرآات أدويةنقابات، منظمات شعبي( مساهمة الشرآاء المحليين   -"٦ شر التوعي في ن

 .خالل إعالنات طرقية وطباعة ملصقات، آتيبات، نشرات، أفالم، الخ
 . التعاون مع منظمة الصحة العالمية في آافة مجاالت العمل-"٧



 ٥٣

 . توفر مخبر مرجعي لمكافحة السل-"٨
  :التدخالت اإلستراتيجية

  .منظمات الدولية في دعم القطاع الصحي زيادة الدعم الحكومي والمحلي ومساهمة ال -
  . دعم المرضى في المناطق الشمالية الشرقية -
سان            - ة، الزراعة، اإلسكان          ( إيجاد تحالفات قطاعية من أجل صحة اإلن ة والبيئ وزارة اإلدارة المحلي

  ).والمرافق، الخ
اطق ا    - ي المن دات خاصة ف شبعة بالمبي يات الم تخدام الناموس شجيع اس ى ت ز عل ن  الترآي وءة ع لموب

 .طريق استيرادها حكوميًا وتوزيعها مما يساهم في آسر حلقة سريان المرض
  . زيادة االهتمام بالكشف المبكر عن اإلصابات ومعالجتها حتى الشفاء التام -
 . دعم و تأمين آادر صحي مدرب ومؤهل -
 .تمويل الكافي لذلك توسيع مبادرة التعاون بين القطاع العام والخاص والقطاعات األهلية وإتاحة ال-



 ٥٤

  
  
  

  
  
  

  :الهدف السابع
  
  

   االستدامة البيئية



 ٥٥

ة ا ة   : ٩لغاي ا القطري دان وبرامجه ات البل ي سياس ستدامة ف ة الم ادئ التنمي اج مب إدم
  : وانحسار فقدان الموارد البيئية

  :  نسبة المساحات المغطاة بالغابات-٢٥المؤشر رقم 
ات  اة بالغاب ساحات المغط سبة الم ام % ٢٫٢٢آانت ن ي ع ام  % ٢٫٥٣، فأصبحت ١٩٩٥ف ي ع ف

ابين عامي                  . ٢٠٠٤  ٢٠٠٢-٢٠٠٠ولم تزدد هذه النسبة إال ازدياًدا طفيًفا بسبب التراجع في المساحات م
الناجم عن الضغط العمراني وتغير المناخ وتناقص معدالت األمطار وارتفاع درجات الحرارة في مواسم               

س            ة في ال ا المنطق شار الحرائق     الجفاف التي تعرضت له رة وانت سبع األخي ة من    . نوات ال ة المنطق ولحماي
اطق          ي المن شجير ف سبة الت ادة ن ة لزي سورية خط ة ال ة العربي ذت الجمهوري د اتخ اف فق صحر والجف الت

  . ٢٠١٥عام % ٣٫٨٦الحراجية وزيادة الرقعة الخضراء وزيادة مساحة الغابات بحيث تصبح النسبة 
م  دول رق سبة األراضي): ١٧(الج ام  ن ي ع ة ف اطق المحمي سبة المن ات ون اة بالغاب  و ١٩٩٥ المغط
٢٠٠٤.(%)   

  

 السنة ٢٠٠٤
الهد ١٩٩٥ المؤشر

 ف
المشاه
 د

٢٠١٥ 
 ١٩٩٥نسبة التقدم المحرز بين عامي

  (%)٢٠١٥ من هدف عام ٢٠٠٤-

نسبة األراضي المغطاة 
 بالغابات

٢٫٩ ٢٫٢٢
٦ 

٢٠ ٣٫٨٦ ٢٫٥٣ 

نسبة المناطق المحمية لحماية 
وع  الحيوي من المساحة التن

 العامة

١٫٠٢ - ٠٫١٤ - -  

  .٢٠٠٤ الهيئة العامة لشؤون البيئة -وزارة الزراعة : المصدر 
م  ساحات   -٢٦المؤشر رق وع  م ى مجم وجي إل وع البيول ى التن ة عل ة للمحافظ اطق المحمي سبة المن  ن

  :األراضي
ر أو الب  ن الب ة م ساحات معين صيص م ى تخ ة عل اطق المحمي د المن وع تعتم ة التن ر لحماي ح

ونها    ة وص وارد الطبيعي وجي والم ة       . البيول ة اجتماعي اآن ذات قيم ة أم اطق المحمي بحت المن د أص ولق
ة أحواض األنهر من التآآل                نًدا لحماي ين وس سكان المحلي ة ال ا  . واقتصادية آبرى وتشكل موردًا إلعال آم

وفر         أنها تصلح مأوى لثروة ال توصف من المورثات الجينية وتدعم ازده           ه وت سياحة والترفي ار قطاعي ال
سية العاشرة إضافة                   . احتياجات العلم والبحث   سورية في الخطة الخم ة ال ة العربي لهذا اعتمدت الجمهوري

 ٠عدد من المحميات في آافة المحافظات وفق دراسة لحماية الكائنات المهددة باالنقراض
وع البيول          ى مجموع  مساحات األراضي          وبلغت نسبة المناطق المحمية للمحافظة على التن وجي إل

 أعلن عن إنشاء    ٢٠٠٥وفي منتصف عام    . ٢٠٠٤في عام   %  ١٫٢ وأصبحت   ١٩٩٥في عام    % ٠٫١٤
ر من          ١٩ ة، وأآث شاطئية والبحري ة   ٣٥ محمية طبيعية في الغابات السورية وفي المناطق ال ة رعوي  محمي

ام        % ١٫٣ى  وتهدف الخطة الوطنية اإلستراتيجية إلى الوصول إل      . في البادية  ى ع  ٢٠١٥من المساحة حت
ذه                             ة من آل األطراف ومن ه وي الموقع وع الحي ة للتن ة الدولي دة في االتفاقي وهذا ما يحقق النسبة المعتم
رن،                 ة، وادي الق رة العتيب ة، محيط أرواد، بحي المحميات نذآر اللزاب، الحوائج الفراتية، اللجاة، جون جبل

  .ورخلة
  :العوامل المعيقة

  .      كوادر الوطنية المؤهلة في مجال إدارة المحميات الطبيعية وفقًا للمعايير الدولية نقص ال-١
ا      -٢ ات وآوادره يس المحمي ل وتأس ي تأهي رى ف ة األخ ة المعني ات الوطني ة للجه شارآة الفعلي دني الم  ت

  . واإلشراف المباشر والرقابة الفعلية على هذه المواقع
  
  
  



 ٥٦

  :التدخالت اإلستراتيجية
ل تثمار    تفعي ع واس رد والمجتم صادية للف ة اقت ق منفع صادًيا يحق ورًدا اقت ا م ة لكونه سياحة البيئي  ال

  .المحميات بصورة ال تشكل ضررًا على البيئة المحيطة بالمواقع السياحية لضمان استدامتها
 تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة -١٠الغاية 

  ٢٠١٥حلول عام إلى النصف ب
نوًيا              رات س ين من اللي ات المالي ى مئ ا إل ة، يمكن ترجمته يؤدى تلوث المياه إلى آثار صحية بالغ
ة نتيجة                      تحسم من الناتج القومي في قطاع الصحة تتمثل في أيام غياب عن العمل أو انخفاض في اإلنتاجي

اد       ى ازدي ؤدي إل ا ي ر، مم صورة أآب ال ب أثر األطف ى ت افة إل رض، إض نهم الم ات بي دد الوفي ولي . ع وت
ى       ة إل شرب النقي اه ال صال مي يما إي صحية والس ضايا ال رًا بالق ًا آبي سورية اهتمام ة ال ة العربي الجمهوري
ر شبكات جر صحية                        ا عب م نقله شرب ومن ث المواطنين عن طريق تأمين مصادر مياه نظيفة وصالحة لل

وث     ومراقبة مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين وتعقيمها ب         سبة      . مادة الكلور تحسبًا ألي تل د بلغت ن ولق
ة               شرب النقي اه ال ستدامة لمي زودين بمصادر م ام     % ٨٤٫٢السكان الم في  % ٧٩٫٩ وآانت    ٢٠٠٠في ع

 في   ٩٧٫١في الريف و     % ٧٦٫٣،  ٢٠٠٤في عام   % ٨٨٫٣ثم أصبحت   . في الحضر % ٩٤٫٩الريف و   
ى    . حافظات في هذه النسبة   وتشير البيانات إلى وجود تباينات واضحة بين الم       . الحضر وسيجري العمل عل

  .تخفيض هذه التباينات بين المحافظات لتصل في آل المحافظات إلى المتوسط العام
نسبة السكان المزودين  بمصادر مستدامة لمياه الشرب النقية في آل من ): ١٨(الجدول رقم 

   (%)٢٠٠٤ و ٢٠٠٠الحضر والريف لعامي 
  

 إجمالي ريف حضر السنة
٨٤٫٢ ٧١٫٩ ٩٤٫٩ ٢٠٠٠ 
 ٨٥٫٨ ٧٥٫٧ ٩٥٫٦  هدف٢٠٠٤
 ٨٨٫٣ ٧٦٫٣ ٩٧٫١  مشاهد٢٠٠٤
 ٩٢ ٨٦ ٩٧٫٥  هدف٢٠١٥

 و ٢٠٠٠التقدم المحرز بين عامي 
٢٠٠٤(%)  

٥٣ ٣١ ٨٥ 

  .٢٠٠٤ وبيانات التعداد العام للسكان والمساآن ٢٠٠٠مسح الهجرة الداخلية :  المصدر
  العوامل المعيقة

  .ني منها أغلب مناطق الجمهورية العربية السورية منذ أعوام عديدة حالة الجفاف التي تعا-
  . معدالت النمو السكاني العالية ووجود بعض التجمعات السكانية الصغيرة والمتباعدة-
  . العوامل الطبيعية والفنية التي تشكل عوائق في طريق تأمين شبكة مياه صحية ونقية-
  .عر المياه ظاهرة هدر مياه الشرب بسبب انخفاض س-

  : التدخالت اإلستراتيجية
  . تأمين موارد مالية آافية من أجل إقامة مشاريع الشرب الجديدة-
  . االستمرار في استبدال شبكات المياه القديمة التي تعاني من التسرب بشبكات جديدة موسعة-

   نسبة السكان المزودين بشبكة صرف صحي-٣٠المؤشر رقم 
سكان المزو      ين عامي           ارتفعت نسبة ال د ب % ٤٤٫١ من  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠دين بصرف صحي جي

ذه     . في الحضر  % ٩٤٫٥إلى  % ٩٦٫٥في الريف و انخفضت من     %  ٤٥٫٣إلى اقص ه ود سبب تن ويع
وقد عمدت الدولة في إطار الخطة   . النسبة إلى النمو السكاني السريع وانتشار  السكن العشوائي في المدن    

ة                 الخمسية العاشرة إلى اتخاذ آافة اإلج      ى إعطاء األولوي ذه الظاهرة، إضافة إل راءات الالزمة للحد من ه
وسيعمل على تخفيض نسب التباين بين المحافظات لتصل إلى المتوسط           . لنشر محطات المعالجة وإدارتها   

  ٠اإلجمالي العام
نسبة السكان المزودين  بشبكة صرف صحي ونسبة السكان القادرين على ): ١٩(الجدول رقم 

   (%)٢٠٠٤ و ٢٠٠٠سكن آمن في عامي الحصول على 
  

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ المؤشر



 ٥٧

 إجمالي ريف حضر إجمالي ريف حضر
٤٤٫ ٩٦٫٥ نسبة السكان المزودين  بشبكة صرف صحي

١ 
٧٣٫٨ ٤٥٫٣ ٩٤٫٥ ٧١٫٨ 

نسبة السكان القادرين على الحصول على 
 سكن امن

- - ٩٣٫٢ - - ٩٦٫١ 

  .٢٠٠٤يانات التعداد العام للسكان والمساآن  وب٢٠٠٠مسح الهجرة الداخلية :         المصدر
   نسبة السكان القادرين على الحصول على سكن آمن-٣١المؤشر رقم 

% ٩٣٫٢ و   ٢٠٠٠في عام   %  ٩٦٫١بلغت نسبة السكان القادرين على الحصول على سكن آمن          
وائي في المدن   ويعود سبب تناقص النسبة إلى النمو السكاني السريع وانتشار السكن العش          . ٢٠٠٤في عام   

ذ                        ساهمتها في تنفي ة وم شاط الحكوم شاط القطاع الخاص ون رغم التطور الكبير في مجال السكن العائد لن
وانين   ة بعض الق ة اآلن بدراس ام الحكوم ات وقي اتذة الجامع شعبية وسكن أس ة وال سكنية العمالي اني ال المب

. ة قيد التنفيذ والحد من مخالفات البناء      والتشريعات التي تساهم في اإلسراع في وضع المخططات التنظيمي        
 الخاص بالتوسع العمراني    ١٩٩٧ لعام   ٦٠ الذي عدل القانون رقم      ٢٠٠٠ لعام   ٢٦وقد صدر القانون رقم     

ى الهدف                   لتأمين السكن الالزم في آافة المحافظات والمناطق السورية مما يزيد من احتماالت الوصول إل
  . ٢٠١٥عام 

  العوامل المعيقة
  . ت النمو السكاني المرتفعة التي تشكل تحديًا آبيرًا معدال-
 ظاهرة المخالفات السكنية الجماعية والسيما في المدن الكبرى وغياب الرقابة الفعالة من قبل الجهات -

  .المختصة
  . ضيق المخططات التنظيمية وعدم قدرتها على استيعاب األعداد المستقبلية للسكان-

  تلوث الهواء
اع  شاطات أدى االرتف صناعة والن دمات وال اعي الخ ي قط ود ف تهالك الوق دالت اس ي مع ر ف الكبي

ات                  ات الملوث د في آمي االقتصادية األخرى، وآذلك التطور الحضري ووسائل النقل، إلى االرتفاع المتزاي
سيد ). األزون(المنبعثة التي تتسبب في تدهور نوعية الهواء المحيط          ولقد بلغت نسبة انبعاث غاز أول أوآ

  :لذا فإن الهدف هنا يتمثل في. ٢٠٠١في عام % ٣٫٥الكربون 
  . الحد من التلوث من خالل تحديد أفضل السياسات بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة-١
  . وآذلك إعداد البدائل الممكنة لتقليل االنبعاث. االقتصادية لتلوث الهواء/ تقليل التكلفة الصحية-٢ 

  
  العوامل المعيقة 

اطق     ن     ي المن ية ف ات األساس ز الملوث ن ترآي ة ع ات دوري ود بيان دم وج ة وع ات المتاح درة المعلوم
  . السكنية والمناطق الصناعية

  :التدخالت اإلستراتيجية
واع              -١ د أن  وضع منظومة مستدامة لتحسين نوعية الهواء في المدن الكبرى مع األخذ بعين االعتبار تحدي

  . هواء المحيط، وتأثيراتها على السكانالملوثات ومقدار ترآيزها في ال
  . إنشاء شبكات الرصد، وتحديد مصادر الملوثات-٢
اء    -٣ د الكهرب ات تولي صناعية ومحط دن ال صناعية والم شآت ال ة للمن إلدارة البيئي ة ل ل منظوم  تفعي

  .وتطويرها بما يواآب المستويات العالمية، وتطبيق مبادئ وإجراءات اإلنتاج األنظف
  :ك البد منولتحقيق ذل

  .زيادة فاعلية اآلليات الوقائية الالزمة لحماية البيئة والموارد الطبيعية -
 .مراجعة المعايير والمواصفات البيئية وتحديثها -
ا     - صادية منه ة االقت ق المنفع ائل لتحقي اد وس ة وإيج اطق المحمي اءة إدارة المن ادة آف زي

 .لضمان االستدامة
 .تعزيز قاعدة المعلومات البيئية -



 ٥٨

ة             تعز - يز دور القطاع الخاص في مجاالت حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعي
 .والتنوع الحيوي

 .تطوير القدرات المؤسسية للعمل البيئي -
 .تبني منظومة لإلدارة البيئية المستدامة لتحسين الوضع البيئي والحد من التلوث -
  .يم واإلعالمتشجيع البحث العلمي البيئي وإدماج الفكر البيئي في التعل -



 ٥٩

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  :الهدف الثامن  
  

  
  تطوير التعاون الدولي من أجل التنمية



 ٦٠

تطوير وتنفيذ استراتيجيات مرضية وأعمال إنتاجية لجيل الشباب بالتعاون مع : ١٦الغاية 
  :البلدان النامية

ل           ي ظ ة ف ورية وخاص ه س ي تواج شاآل الت م الم ن أه دة م ل جدي رص عم ق ف شكلة خل د م تع
ى               التطور سارعة التي أدت إل ات الجذرية في تقنيات المعلوماتية واالتصاالت واالبتكارات والتغيرات المت

ذي                    . تغيرات مذهلة في عمليات اإلنتاج     ى سوق العمل إضافة للضغط ال ذه المشكلة ضغطًا عل شكل ه وت
ة                     شكلة البطال اقم م ا يف رة، مم ا مطرًدا   يشكله دخول أعداد متزايدة من السكان في سن العمل ألول م  تفاقًم

  ).  سنة٢٤-١٥(والسيما البطالة بين الشباب 
  :مراجعة التقدم المحرز

ة       ة العمري راد الفئ ين أف ة ب سبة البطال اع ن ى ارتف ات إل شير البيان ة  ٢٤-١٥ت صورة عام نة ب  س
سبة من     . بالمقارنة مع أفراد الفئات العمرية األخرى في قوة العمل     ذه الن د ازدادت ه ذآور  % ١١٫٥ولق لل

اث و % ٢١و  ام  %  ١٣٫٩لإلن وع ع ى ١٩٩٥للمجم ذآور، % ٢٢ إل اث و % ٣٦٫٧لل % ٢٤٫٩لإلن
ام   ي ع وع ف ى     . ٢٠٠٤للمجم شباب إل ين ال ة ب سبة البطال ي ن وظ ف اد الملح ذا االزدي ع ه ن أن نرج ويمك

ات   ات المعلوم ي تقني يما ف سارعة والس ة المت ورات التكنولوجي ا التط ل منه ن العوام ة م مجموع
صاالت، ادات  واالت ى زي ا أدى إل ات مم سبعينيات والثمانيني ي ال سكان ف سنوي لل و ال دل النم اع مع  و ارتف

املين                    سم من الع اة واضطرار ق ات الحي ادة متطلب ؤخًرا،و زي آبيرة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل م
ا     إلى القيام بعمل ثانوي آخر باإلضافة إلى عملهم األساسي واستمرار عدد آخر من العاملين ب               ى م العمل إل

  .بعد سن التقاعد، و ازدياد اسهام اإلناث في النشاط االقتصادي 
 حسب المحافظات والجنس في عامي ٢٤-١٥نسبة البطالة في الفئة العمرية ): ٢٠(الجدول رقم 

   (%)٢٠٠٤ و ١٩٩٥
  

 السنة ٢٠٠٤ ١٩٩٥
 إجمالي إناث ذآور إجمالي إناث ذآور المحافظة
 ١٠٫٣ ٢٤٫٤ ٧٫٦ ٥٫٥ ١١٫٧ ٤٫٦ دمشق

 ١٨٫٢ ٣٠٫٦ ١٦٫٤ ٦٫٨ ١١٫٤ ٦٫٣ ريف دمشق
 ١٨٫٩ ٢٥٫٧ ١٧٫٧ ٨٫٩ ١٩٫٩ ٦٫٤ حلب
 ٢٦٫٢ ٤٤٫٩ ٢١٫٧ ١٦٫٦ ١٦٫٣١٩٫٤ حمص
 ٣٢٫٦ ٤١٫٤ ٢٩٫٨ ٧٫٧ ١٢٫٨ ٥٫٠ حماه
 ٥٠٫٧ ٦٨٫٨ ٤٢٫٩ ٢٧٫٢ ٢٢٫٨٣٣٫٩ الالذقية
 ٢٣٫١ ٢٥٫٢ ٢٢٫٧ ١٩٫٢ ٢٠٫٣١٧٫٨ ادلب

 ٢٣٫١ ٢٤٫٨ ٢٢٫٤ ١٦٫١ ١٥٫٨١٦٫٨ دير الزور
 ٤١٫٤ ٤٢٫٢ ٤١٫١ ١٧٫٦ ١٩٫١١٥٫٤ الحسكة
 ٤٥٫١ ٦٣٫٧ ٣٦٫٠ ٤٤٫٥ ٣٣٫٨٦١٫٩ طرطوس
 ١٦٫٤ ١٧٫٢ ١٦٫١ ٨٫٦ ١٠٫١٣٫٣ الرقة
 ١٦٫٧ ٢٨٫٤ ١٥٫٠ ١١٫٣ ٣٨٫١ ٨٫٣ درعا
 ٣٦٫١ ٦٤٫٤ ٢٧٫٥ ٢٥٫٣ ٣٠٫٣٠ السويداء
 ٢٢٫٧ ٣١٫٩ ٢١٫١ ٤٦٫٤ ٧٢٫٧ ٣٤ القنيطرة
 ٢٤٫٩ ٣٦٫٧ ٢٢ ١٣٫٩ ١١٫٥٢١٫٠ المجموع

  

  .٢٠٠٤ المكتب المرآزي لإلحصاء وبيانات التعداد العام للسكان والمساآن ١٩٩٥مسح سوق العمل : المصدر
ى أخرى                      شباب من محافظة إل ين ال ة ب سبة البطال رة في ن . وتشير البيانات إلى وجود تباينات آبي

ام       ونالحظ ارتفاع هذه النسبة ارتفاًعا آبيًرا في محافظتي الالذقية وط          ة مع     ٢٠٠٤رطوس في ع  بالمقارن
ام         ي ع ه ف ا علي ا آانت ع م ة م ات وبالمقارن ة المحافظ اتين      . ١٩٩٥بقي ي ه سبة ف ذه الن لت ه د وص فلق

ام  ي ع افظتين ف ى ٢٠٠٤المح ا % ٤٥٫١و % ٥٠٫٧ إل د أن آانت ب، بع ى الترتي ي ٤٤٫٥ و ٢٧٫٢عل  ف
ام            . ١٩٩٥عام   سبة في ع ذه الن ونالحظ  % ). ٢٢٫٧(ظة القنيطرة      فهي في محاف     ٢٠٠٤أما أقل قيمة له
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ذآور في معظم المحافظات                        ة مع ال ا بالمقارن ا ملحوًظ اث ارتفاًع ين اإلن وال . آذلك ارتفاع نسبة البطالة ب
ى بالعمل الزراعي           شرقية التي تعن شمالية ال يشذ عن ذلك إال عدد قليل من المحافظات مثل المحافظات ال

زور والر        ر ال ة بصورة آبيرة وهي الحسكة ودي د          . ق ة عن سبة البطال ذه المحافظات تكون ن في آل من ه
ة ر من الثاني ى أآب ون األول ا تك اث، وأحياًن د اإلن سبتها عن ة من ن ذآور قريب سبة . ال ذآر أن ن والجدير بال

راد ذات طابع                ا األف ال التي يزاوله ر من األعم دما يكون آثي يما عن البطالة تختلف من شهر آلخر والس
  .يتأثرون بهذه البطالة الموسمية أآثر من غيرهم)  سنة٢٤-١٥( الشباب ومن الواضح أن. موسمي

  :العوامل المعيقة
ى  *  سكان إل و سنوي لل دل نم اع مع رة % ٢٫٥٨ارتف ًرا ٢٠٠٤-١٩٩٤خالل الفت دًيا آبي ا شكل تح ، مم

  .لسوق العمل بصورة عامة وانعكس على ازدياد بطالة الشباب بصورة خاصة
اك       . مي للمتعطلين عن العمل    تدني المستوى التعلي    *  ان هن د آ ام        % ٥٧٫٦فلق ين لع من مجموع المتعطل

  . ليس لديهم من التعليم إال االبتدائية فما دون٢٠٠٣
  .ارتفاع نسبة األمية والسيما بين اإلناث  * 

  :العوامل المساعدة
شكلتهم في الب          ة وم شباب بصورة عام ة بصورة   من العوامل الهامة التي تسهم في معالجة مشكالت ال طال

 :خاصة نذآر ما يلي
  .ارتفاع نسبة مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي* 
  .إنشاء الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة* 
  .  الذي جعل التعليم إلزامًيا حتى نهاية التعليم األساسي٢٠٠٢ لعام ٣٢إصدار القانون رقم * 
  .رة والمتوسطة الحجمالتزام الحكومة بدعم المشاريع الصغي* 
  .العمل الحثيث على تطوير نظام التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل* 

  :  التدخالت اإلستراتيجية
العمل على تحسين الترآيبة التعليمية للمشتغلين، بحيث تزداد نسبة من يحملون الشهادة الثانوية فما _ ١

  .فوق
مستمرة لرفع مستوى مهارة المشتغلين ويزيد من قدرتهم على تطوير أساليب التدريب والتأهيل بصورة _ ٢

  .إيجاد فرص عمل
د            _ ٦ تح المزي تطوير البحث العلمي واإلنفاق على مراآزه من أجل إحداث نهضة تكنولوجية في البالد وف

  . من فرص العمل
 .عمل جديدةتشجيع المبادرات الفردية واالبتكارات والسيما التي تفضي إلى االستثمار وفتح فرص _ ٨
  .تطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل_ ٩
  .تطوير نظام التأمينات االجتماعية وصناديق التقاعد ونظام الضمان االجتماعي_ ١٠
  .تطوير برامج الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة_ ١١
  . توفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة_ ١٤
  
  

ة األساسية               العمل بالتعاون   : ١٧الغاية   اج األدوي ى تطوير إنت صيدالنية عل شرآات ال مع ال
  في البلدان النامية 

ر  ستدامة     : ٤٦المؤش صورة م ية ب ة األساس ى األدوي ول إل ى الوص ادرين عل سكان الق سبة ال ر :(ن غي
  ).متوفر

    :التقدم المحرز
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ازداد عدد فلقد . لقد أحرز مؤخًرا تقدم ملحوظ على صعيد إنتاج األدوية األساسية في سورية
. ٢٠٠٤ معمًال في عام ٥٧ إلى ١٩٩٠ معمًال فقط في عام ٢٤معامل األدوية المحلية المرخص لها من 

 إلى ١٩٩٠ في عام ٥٠٢وأدى ذلك إلى ازدياد عدد المستحضرات الدوائية المرخص إلنتاجها محليًا من 
محلية تصنع والجدير بالذآر هنا هو أن جميع المعامل ال. ٢٠٠٤ مستحضرًا في عام ٤٥٢٢

  .المستحضرات الدوائية وفق المتطلبات والمعايير العالمية وتحصل على شهادات الجودة العالمية
ولقد أدى هذا االرتفاع في نسبة اإلنتاج المحلي إلى ازدياد نسبة التغطية المحلية للحاجات الدوائية 

 GTZانية للتعاون الفني  بحسب تقرير الوآالة األلم٢٠٠٢في عام  % ٨٧ إلى ١٩٧٠في عام  % ٧من 
ويبلغ عدد المواد الدوائية الداخلة في . وتشمل الزمر المنتجة محلًيا معظم األدوية األساسية. ٢٠٠٣لعام 

بينما يقتصر االستيراد .  زمرة دوائية٣٢ مادة تنتمي إلى ١٠٢٠الئحة األدوية األساسية حتى تاريخه 
المناعية واللقاحات وبعض األدوية الهرمونية وأدوية على زمر محدودة آاألدوية السرطانية واألدوية 

  .التصوير الشعاعي ومشتقات الدم علمًا بأن بعض هذه الزمر في طريقها للتصنيع المحلي
وتقوم استراتيجية وزارة الصحة على توفير الدواء اآلمن والفعال للمواطنين بصورة دائمة 

ات التنظيمية من قرارات وتعميمات ودالئل وعملت الوزارة على وضع المتطلب. وبالسعر المناسب
آما . إرشادية تهدف للتطوير المستمر لصناعة األدوية والرقابة عليها بما يتوافق والمتطلبات العالمية

ساهمت سياسة الوزارة بتشجيع تصنيع األدوية األساسية وضمان توفرها الدائم وبكميات آافية من أآثر 
 معامل محلية والدواء غير النوعي من ٧واء النوعي نفسه من قبل فلقد أتاحت تصنيع الد. من مصدر 

آما عممت الوزارة على المعامل برغبتها في أن تصنع بعض المواد الدوائية محلًيا نظرًا .  معامل١٠قبل 
ولقد أسهم انخفاض أسعار معظم األدوية المنتجة محليًا في تمكين شريحة واسعة من . لوجود حاجة إليها

  . الحصول على األدويةالسكان في
  :العوامل المعيقة

بعض القوانين التي تطيل من الفترة الالزمة الستيراد المواد الدوائية األولية والتجهيزات الصناعية  •
 .وتحد من إجراء توسيع للمنشآت الصيدالنية

  .عدم توفر الشروط المالئمة لتخزين األدوية مما يكون له أحياًنا تأثير سلبي على جودتها •
زدياد آلفة إنتاج المستحضرات الدوائية المحلية نظرًا للزيادة المطردة في أسعار الطاقة وأسعار ا •

 .المواد األولية
انخفاض أسعار األدوية الوطنية بالمقارنة مع مثيالتها المصنعة في الخارج مما يضعف القناعة  •

 .بجودته ويعيق التصدير للبلدان األخرى مثل لبنان واألردن والسعودية
 :التدخالت اإلستراتيجية

توجيه معامل األدوية لتصنيع الزمر الدوائية التي تحتاج إلى تقنيات متطورة ولم تصنع محلًيا حتى  -
ويمكن أن يكون ذلك بامتياز . اآلن، آاألدوية السرطانية والهرمونية ومشتقات الدم وبعض الزمر األخرى

  .من شرآات أجنبية وبمساعدات الجهات المانحة
 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على وضع الئحة األدوية األساسية السورية التي ينبغي العمل -

  .توفرها بصورة دائمة
 .للمعايير العالمية" التأآيد على استمرار ضمان الجودة والتطوير وفقا -
 .تشجيع األدوية النباتية والسيما تلك المستخلصة من الموارد الطبيعية المتاحة في سورية -
 .مرار الدعم المقدم لهذه الصناعة ذات االنعكاس الكبير على االقتصاد الوطني وصحة المواطناست -

ة  ة وخصوصا : ١٨الغاي ة متاح ة الحديث افع التكنولوجي ل المن ات " جع ال المعلوم ي مج ف
  : واالتصاالت بالتعاون مع القطاعات الخاصة

 داخل جميع الفعاليات االقتصادية يمتد تأثير تقانات االتصاالت والمعلومات امتداًدا واسًعا  
إذ ترتبط تنمية تقانات االتصاالت والمعلومات ارتباًطا عضوًيا بمختلف مناحي التنمية وفي . واالجتماعية

وتؤدي هذه التقانات دوًرا أساسًيا في تطوير . جميع القطاعات، من اإلنتاج الصناعي إلى الخدمات
فالمعلوماتية ترتبط بجميع النشاطات المؤدية إلى نشر . عرفةالمجتمعات الحديثة وصوًال إلى مجتمع الم
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المعرفة وإنتاجها، من التعليم ووسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية، وصوًال إلى اإلنتاج الثقافي 
  .والفكري

 :التقدم المحرز
م عا% ٤٫٣٩ ازادت نسبة السكان الحاصلين على هذه الخدمة من الهاتف الثابتصعيد على 

فهي . ويالحظ وجود تفاوت آبير في هذه النسبة بين المدن. ٢٠٠٤عام % ١٤٫٨ لتصل إلى ١٩٩٠
 بلغت ولقد. آدير الزور و الحسكة والرقة" ترتفع في مدينتي دمشق وحلب بالمقارنة مع المدن األقل نموا

ططة وقدرها وهذه السعة أعلى من السعة المخ. ٢٠٠٣ مليون رقم في عام ٣٫٣٨٩سعة الشبكة الثابتة 
  %.٦ مليون رقم بنسبة ٣٫١

 إال أنها ٢٠٠٢ فقد دخلت هذه الخدمة إلى سورية مع نهاية عام صعيد خدمة  الهاتف النقالوعلى 
إال أنه حصل مؤخًرا . لم تكن منتشرة آثيًرا ألسباب عديدة منها االرتفاع الكبير في أسعار هذه الخدمة

 مليون مشترك في نهاية ١٫١٨٥بلغ عدد المشترآين فيها تطور آبير في مدى انتشار هذه الخدمة حتى 
  . ٢٠٠٤ مليون مشترك تقريًبا في نهاية عام ١٫٨ و ٢٠٠٣

 سنوات، وتوسع ٤ فقد دخلت هذه الخدمة دخوال محدوًدا منذ وعلى صعيد خدمة اإلنترنت
.  مشترك١١٠٠٠٠ توسًعا آبيًرا حتى بلغ عدد المشترآين قرابة ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢استخدامها خالل عامي

وتقدم خدمة اإلنترنت من قبل مشغلين اثنين هما المؤسسة العامة لالتصاالت والجمعية العلمية السورية 
  .للمعلوماتية

 العوامل المعيقة
 بعض المعوقات الخارجية والسيما عدم قدرة الجمهورية العربية السورية الحصول على منتجات التقانة -

  .الحديثة
  .للقطع األجنبي" أساسيا" رجية في هذا القطاع الذي يعتبر مستهلكا قلة االستثمارات الخا-
  . نقص آبير في الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تقانات االتصاالت والمعلومات-
  . االفتقار إلى النظرة الشمولية في مشاريع التقانات واالتصاالت-
  . ضعف استخدام الطاقة الحاسوبية المتوفرة-
  . استعمال تقانة المعلومات غير موجه وال يستخدم آأداة مساعدة التخاذ القرار يعد-
  . بعض القوانين واألنظمة التي أصبحت قديمة وال تتماشى مع التطورات العالمية-

  :العوامل المساعدة
اص أو           - ١ اع الخ ة أو القط ا الحكومي واء منه ية س ة األساس ات الداعم ن الجه دد م ود ع  وج

  .حكومية المنظمات غير ال
 . األتمتة في عدد ال بأس به من المؤسسات العامة والخاصة- ٢
ة                - ٣ د شكلت لحن ة واالتصاالت، فق  هناك مبادرة وطنية لبناء قدرات الخريجين في مجال التقان

 .عليا لهذه المبادرة وأنشئ المعهد التخصصي في االتصاالت والمعلوماتية
صناعة        إقامة برامج تنمية قدرات االتصاالت والمعل      - ٤ وماتية لتحسين اإلنتاجية في الزراعة وال

 .والخدمات
ة الخدمات                       - ٥ ع نوعي ا يضمن رف سها بم ة نف ادة هيكل ى إع  تعمل وزارة االتصاالت والتقانة عل

 .التي تقدمها
  :التدخالت اإلستراتيجية

  .فيهاتطوير تقانات االتصاالت والمعلومات من خالل توفير بيئة تمكينية مساعدة وداعمة لالستثمار  •
  .توفير إطار تنظيمي حديث يأخذ في الحسبان الواقع السوري، وتوفير إطار تشريعي تقاني •
 .تعزيز تنمية البنية التحتية وحماية الملكية الفكرية ونشر المعرفة وبثها وتقاسمها على نطاق واسع •
 .وضع المعايير وتوحيدها وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية •
 بتطوير تقانات االتصاالت والمعلومات في االستراتيجيات اإلنمائية دمج الجهود والبرامج المتصلة •

 .الوطنية على مستوى القطاعات المختلفة
 .تفعيل الطلب المؤسساتي •
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 .االستعانة بالجهات المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تطوير هذه الخدمات •
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 فيةالخطة الخمسية العاشرة وأهداف التنمية األل
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انطالقًا من إيمان الجمهورية العربية السورية بأهمية أهداف التنمية األلفية واألثر المتوقع لتحقيق             
صادية             ة االقت رة للتنمي سية العاش ة الخم دت الخط د أع رة فق واطنين مباش اه الم ى رف داف عل ذه األه ه

وتنطلق الخطة من أن تحقيق أهداف  . هتماماتهاواالجتماعية بطريقة تجعل أهداف التنمية األلفية من أول ا      
ات        . التنمية البشرية هو تحقيق األهداف المرحلية للتنمية األلفية ويظهر ذلك جليًا من خالل األولوي

  :التي تضمنت ما يلي) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦(الوطنية للخطة الخمسية العاشرة 
  :النمو االقتصادي المستدام الذي يتطلب  -١

  .مار رفع حجم االستث-  
  . تحسين مناخ االستثمار-  
  . تعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا-  
  . زيادة المكون الثقافي عبر البحث والتطوير واالبتكار في االقتصاد الوطني-  
  . إجراء تحول في الترآيب الهيكلي نحو قيم مضافة عالية وتعزيز الترابط بين القطاعات-  
  .سورية وزيادة الصادرات غير النفطية تغيير هيكلي في الصادرات ال-  
  .  بناء سوق يعتمد على المنافسة وإلغاء االحتكارات بأنواعها-  
  . الحفاظ على الموارد البيئية-  

  :رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج من خالل  -٢
  . زيادة آثافة رأس المال-  

يم وا   - ة التعل ر إصالح منظوم شري عب ال الب ي رأس الم ف ف تثمار المكث دريب والبحث  االس لت
  .العلمي

  . تطوير القدرات والنظم اإلدارية-
  .  نقل وتوطين التقانة واالستثمار في البحث والتطوير-

  :رفع مستوى التنمية البشرية وتخفيف الفقر وذلك من خالل  -٣
  . التحقيق المرحلي ألهداف التنمية األلفية-  
  . رفع المستوى التعليمي للفئات المهددة بالفقر-  
  . بناء شبكات األمان االجتماعي وحزمه -  
  . تأمين وصول الفقراء إلى الموارد المالية لتمويل مشاريع صغيرة عبر التمويل الصغير-  
  .  تعزيز دور المجتمع األهلي في العملية التنموية-  

  :االستقرار االقتصادي الكلي وذلك من خالل  -٤
  . الحفاظ على معدالت تضخم منخفضة-  
  .الية ونقدية تنسجم مع هدف النمو سياسات م-  
  . استقرار أسعار الصرف-  
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  :خلق فرص العمل  -٥
  . تطوير صناعات آثيفة العمالة وآثيفة رأس المال-  
  . تطوير التدريب والتأهيل للوصول إلى قوة عمل مدربة ومبتكرة-  
  .مل تشجيع المبادرة واالبتكار واالبتعاد عن االتكال على الدولة في خلق فرص الع-  
  . تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرتها على المنافسة-  
  . تطوير آليات سوق العمل وتشريعاته-  

  :تحسين آفاءة اإلدارة العامة  -٦
  . تعزيز سيادة القانون والشفافية-  
  . ترسيخ مبدأ الخدمة المدنية المهنية والمسؤولة التي تستهدف خدمة المواطن-  
  .ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة أمام المواطنين وممثليهم مرآزيًا ومحليًا -  
  . تعزيز اإلدارة المحلية والالمرآزية-  
  . خلق مناخ مناسب للمجتمع األهلي للعمل بمثابة جهة للرقابة والمساءلة-  
  . تطوير دور اإلعالم في الرقابة والتوجيه-  
  .ساس الكفاءة والمهنية تطوير نظام حوافز وأجور قائم على أ-  
صادية        ة االقت ة التنمي ل عملي ن مجم ًا م زءًا هام د ج شرية يع وارد الب يط الم ان تخط ا آ ولم

إن تحقيق                        ا األساسية في آن واحد ف ة وأداته واالجتماعية المستدامة باعتبار أن اإلنسان يمثل هدف التنمي
ارات ال            أنه توسيع خي اس في مختلف المجاالت وتطوير      أهداف الخطة الخمسية العاشرة سيكون من ش ن

ى                      درة عل ر ق راد المجتمع أآث مستوى حياة األسرة اقتصادًيا واجتماعًيا وصحًيا وتعليمًيا وثقافًيا، وجعل أف
ة القطاعات  ي آاف ديث ف سيرة التطوير والتح اح م ى نج ة وعل ة التنمي ي عملي ة ف شارآة الفعال وم . الم وتق

  :لى ما يليإستراتيجية التنمية البشرية في الخطة ع
  .تحسين مؤشرات التنمية البشرية على آافة المجاالت الصحية والتعليمية والمعيشية، الخ  -
  .خلق تنمية متوازنة بين المحافظات  -
  .٢٠١٥تحقيق أهداف التنمية األلفية في عام   -

سية العاشرة مجموعة من األهداف العام                      ذه اإلستراتيجية وضعت في الخطة الخم ات ه ة، ولتحقيق غاي
  :أهمهـا

ة في                ١٫٢٥  خلق    - دل البطال  مليون فرصة عمل والترآيز على النمو المولد لفرص العمل وتخفيض مع
  %.٦نهاية سنوات الخطة إلى 

دار - راء بمق سبة الفق يض ن ى % ٢٥   تخف صل إل دخل % ٨٫٧لت ع ال ي توزي ر ف ة أآب ق عدال وتحقي
  ٣٠٫٤وتخفيض معامل جيني إلى 
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ى                   رفع المستوى المعاشي لل     - الي إل ي اإلجم اتج المحل رد من الن $ ١٥٠٠سكان بحيث تصل حصة الف
  .في نهاية سنوات الخطة

ى                  - سكاني إل و ال دل النم  ٢٫٣٤تحقيق نمو سكاني متوازن يتواءم مع متطلبات التنمية بحيث يصل مع
  .بالمائة

اة   توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين ومكافحة األمراض المرتبطة بال          - اط الحي عمر وأنم
ى          ى           ١٠٠ لكل    ٤٣المستحدثة بحيث تصل وفيات األمهات إل ات الرضع إل  ١٥٫٧ ألف والدة، ووفي
  . باأللف١٧باأللف، ووفيات األطفال دون الخامسة إلى 

  . توسيع عملية البحث العلمي وتطوير مراآزه  -
  .ميادين على أساس الكفاءة تفعيل دور المرأة في األسرة والمجتمع وتعزيز مشارآتها في شتى ال  -
اه                           - زودين بمي سكان الم سبة ال وث بحيث تصل ن ة ومكافحة التل ـوارد الطبيعي ة وصيانة الم  حماية البيئ

   %. ٨٠٫٤ونسبة السكان المزودين بشبكة صرف صحية إلى  % ٩١٫٨شرب نظيف إلى 
  .  االرتقاء بالعملية التعليمية آمًا ونوعًا-
  .ية للسكان والقوى العاملة والمشتغلين  تحسين الترآيبة التعليم-
  .  تحقيق التوازن في عملية التنمية بين المحافظات وبين الحضر والريف-
  . رفع حصة مساهمة المشارآة المجتمعية من الناتج المحلي اإلجمالي  -

سية           ة الخم ب الخط ي قل ع ف ة يق ة األلفي داف التنمي ي أله ق المرحل بق أن التحقي ا س ضح مم ويت
ر اة    العاش داف للحي ال أه ة الح ي بطبيع ي ه داف، الت ك األه ق تل ل تحقي ن أج ة وضعت م أن الخط ة، وآ

  .األفضل لكافة أفراد المجتمع
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  التوصيات

  
  التوصيات المشترآة: أوًال

ة ليكون                    -١   صادية واالجتماعي ة المجاالت االقت ة في آاف شارات العلمي  تشجيع البحث العلمي واالست
ا     رًرا علمًي ين                    و. القرار مب ديل التنموي األفضل ب ار الب شجيع البحث العلمي الختي بصورة خاصة ت

اليب   ه وأس يم ومناهج اليب التعل دة وتطوير أس تثمارية جدي شاريع اس شاف م ة والستك دائل الممكن الب
  .الرعاية الصحية ونشر تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على الموارد البيئية، الخ

  . تغليب النوع والكيف على الكم-٢
دمات           -٣       يم والخ يما التعل شرية والس وارد الب ة الم ى تنمي اق عل ة لإلنف صات المالي ادة المخص  زي

  .الصحية، الخ
ي          -٤ ل دور المجتمع األهل ا   توسيع مبادرات التعاون بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص وتفعي فيم

ن ا        اطلين ع اجزين والع راء والع ساعدة للفق ة والم ديم الرعاي ق بتق رأة   يتعل ز دور الم ل وتعزي لعم
  . ومكانتها

ة   -٥ ات           تنشيط دور المؤسسات اإلعالمي يم البن يما تعل يم والس اهيم عن التعل ق بتطوير المف ا يتعل  فيم
صحية          ات ال ق بالممارس ا يتعل ا، وفيم رأة ومكانته ز دور الم ال وتعزي شغيل األطف ن ت ف ع والتوق

  . خرى وفي حماية البيئة والموارد الطبيعيةالسليمة والمعرفة بمرض اإليدز واألمراض السارية األ
ة حول           -٦ د من الدراسات والمسوح الميداني داد مزي ة اإلحصائية وإع  االستمرار في تطوير األنظم

يما حول المؤشرات           ة للمعلومات والس وفير قاعدة وطني مختلف القضايا االقتصادية واالجتماعية وت
  .االقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية

ديم                 -٧      ترآيز االهتمام على المناطق والفئات السكانية األآثر احتياًجا في مجال فتح فرص العمل وتق
ا، لتخفيف                     ره له الي وغي دعم الم د من ال ديم مزي ة وتق الخدمات التعليمية والصحية والصحة اإلنجابي

  .الفوارق بينها وبين المناطق والفئات السكانية األخرى
ا                     تطوير القدرات الوطن   -٨ ة وتكنولوجي ة البيئ يم والصحة وحماي ة المؤسسية للعمل في مجال التعل ي

  .المعلومات الحديثة
  : في التخفيف من الفقر-ثانًيا

  :سياسة للتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة تأخذ بعين االعتبارتبني -١
  . تحسين مستوى الدخل الفردي-أ
  .زيادة فرص العمل -ب
  .زيع الدخل لصالح الفقراء عدالة أآبر في تو-ج
  . زيادة معدالت االستثمار والسيما في المحافظات والمناطق األآثر احتياجًا-د
 .تطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل-٢
 شبكات وحزم األمان االجتماعي للضمان الصحي والتأمين االجتماعي الشامل بناء-٣

 . وتأمين السكن الشعبي اآلمن للفقراء
  . دة التمويل الصغيرتوسيع قاع-٤

  
  : في التعليم-ثالُثا

 .تحسين أساليب التعليم ومناهجه-١
 .إيجاد السبل المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم-٢
 .بذل جهود أآبر في تأمين األبنية المدرسية القريبة من سكن األطفال-٣
 .تفعيل قانون منع تشغيل األطفال-٤
 . م األساسي، خاصة عند اإلناثوقف آل أشكال التسرب من مرحلة التعلي-٥
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إعداد خطة وطنية للقضاء على األمية خالل مدة محددة وتأمين جميع مستلزمات -٦
 .نجاحها

  : في تمكين المرأة-رابًعا
االستمرار في بذل الجهود لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة االقتصادية -١

  .واالجتماعية والسياسية
لطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإزالة آافة العوائق تعزيز دور المرأة في الس-٢

  .التي تحول دون ذلك
  : في صحة الطفل-خامًسا
متابعة العمل على تطوير وتنفيذ برامج تقنية وإدارية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة -١       

 :لألطفال ولزيادة فاعليتها وآفاءتها
 .دة والخدج االهتمام خاصة باألطفال حديثي الوال-أ
  . االهتمام بصورة خاصة أيًضا بخدمات الرعاية الصحية األولية-ب
 الترآيز على البرنامج الوقائي للحد من انتشار أمراض سوء التغذية بين -ج

 .األطفال واالآتشاف المبكر لهؤالء األطفال
  .صمزيد من الرقابة واإلشراف على الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخا-٢      
  : في صحة األمهات-سادًسا
 .جيع األمهات على إجراء الوالدة في المشافيتش-١
 .إطالق السياسة السكانية وجعل الصحة اإلنجابية إحدى استراتيجياتها األساسية-٢
توفير مستلزمات الصحة اإلنجابية بما فيها توفير خيارات متعددة من وسائل تنظيم -٣

  .األسرة
  :إليدز واألمراض األخرى في القضاء على ا-سابًعا
 .تعزيز برامج توعية حول مرض اإليدز ضمن المدارس وخارجها-١
 .توفير مراآز خدمات تؤمن التحليل الطوعي المجاني والمشورة-٢
 . االهتمام بالكشف المبكر عن اإلصابات باألمراض الوبائية ومعالجتهاةزياد-٣
  : في البيئة المستدامة-ثامًنا

 تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي في المناطق التي بذل جهود أآبر في-١
 .تشكو من نقص فيها

 .التوسع في إقامة المحميات الطبيعية واستثمارها استثماًرا رشيًدا-٢
 .تفعيل السياحة البيئية-٣
 .وضع منظومة مستدامة لتحسين نوعية الهواء في المدن الكبرى-٤
 .لملوثاتإنشاء شبكات الرصد، وتحديد مصادر ا-٥
تفعيل منظومة لإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء وتطويرها -٦

 .بما يواآب المستويات العالمية
  .تطبيق مبادئ وإجراءات اإلنتاج األنظف-٧

  
   في التعاون الدولي-تاسًعا
ى            -١ ديم   ت إعداد إستراتيجية وطنية للتعاون الدولي تشجع الدول والمنظمات المانحة عل ق

الي و         دعم الفني والم ة والصحية              مزيد من ال ادة إسهامها في مجال الخدمات التعليمي زي
رامج التخفيف                 ة وب ا المعلومات الحديث شر تكنولوجي والصحة اإلنجابية وحماية البيئة ون

  .من الفقر وتمكين المرأة
ؤتمرات                -٢ ا في الم اء بالتزاماته اه    التأآيد على الدول والجهات المانحة بالوف ة تج الدولي

  .الدول النامية وتقديم المساعدات التي تعهدت بها
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   عن الواقع االقتصادي واالجتماعيةالجداول اإلحصائي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بحسب قطاع العمل٢٠٠٣التوزيع النسبي للمشتغلين في عام ): ١( الجدول رقم 
 

  ( % )النسبة  القطاع
 ٢٧٫٢ الحكومي

 ٣٤٫٩ الخاص المنظم
 ٣٧٫٥ الخاص غير المنظم
   ٠٫٤ التعاوني و المشترك

 ١٠٠٫٠ المجموع
  

  .٢٠٠٤ المجموعة اإلحصائية ٤/٣الجدول :                                          المرجع 
   حسب أقسام النشاط االقتصادي٢٠٠٣التوزيع النسبي للمشتغلين في عام ): ٢(الجدول رقم 
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  %سبة  الن النشاط االقتصادي
 ٢٦٫٢ الزراعة والصيد والحراجة

 ١٣٫٦ الصناعة
 ١١٫٢ البناء و التشييد

   ١٥٫٢ التجارة والفنادق والمطاعم
 ٥٫٩ النقل و المواصالت

   ٢٫٠ المال و التأمين والعقارات
   ٢٥٫٩ الخدمات
 ١٠٠٫٠ المجموع

  

  ٢٠٠٤  المجموعة اإلحصائية ٨/٣الجدول  :                                            المرجع 
  

  ترآيب الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاعات وأرقامه القياسية): ٣(الجدول رقم 
  ) الثابتة ٢٠٠٠بأسعار (في عدد من السنوات  

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ السنة

الرقم  الترآيب القطاعات
الرقم  الترآيب القياسي

 الترآيب القياسي
الرقم 

لقياا
 سي

الرقم  الترآيب
الرقم  الترآيب القياسي

القياسي

 ١١٤ ٢٦ ١١٧ ١٠٠٢٧ ٢٥ ٧٩ ٢٣ ٥٧ ٢٥ الزراعة
الصناعة و 
 التعدين

٩٨ ٢٧ ٩٩ ١٠٠٢٨ ٣٠ ٧٧ ٢٨ ٤٩ ٢٦ 

 ١١١ ٣ ١٠٣ ١٠٠٣ ٣ ٨٩ ٣ ٥٧ ٣ البناء و التشييد
تجارة الجملة و 

 المفرق
١١٦ ١٥ ١٠٦ ١٠٠١٥ ١٥ ١١٧ ٢١ ٧٥ ٢٠ 

 لمواصالت النقل و ا
 ١١٥ ١٣ ١١٢ ١٠٠١٣ ١٣ ٧٤ ١١ ٤٥ ١٠ و التخزين

  المال و التأمين 
 ١٠٨ ٣ ١٠٣ ١٠٠٣ ٤ ٨٧ ٤ ٥٣ ٣ و العقارات

  خدمات المجتمع
 ١٣٤ ٣ ١٠٣ ١٠٠٣ ٢ ٥٧ ٢ ٤٣ ٢و الخدمات الشخصية

 ١٢٩ ١٠ ١١٠ ١٠٠٩ ٨ ٨١ ٨ ٧٢ ١١ الخدمات الحكومية 
هيئات ال تهدف إلى 

 ١٣٩ ٠ ١٢٧ ١٠٠٠ ٠ ٥٦ ٠ ٣٧ ٠ الربح
 ١١١ ١٠٠ ١٠٨ ١٠٠١٠٠ ١٠٠ ٨٤ ١٠٠ ٥٦ ١٠٠ المجموع

  

  .٢٠٠٤  المجموعة اإلحصائية ١١/١٦ و ١٠/١٦الجدوالن : المرجع 
   الثابتة٢٠٠٠نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق بأسعار ): ٤(الجدول رقم  

  في عدد من السنوات بالليرات السورية
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٠ ١٩٧٠ ات السنو

نصيب الفرد 
٢٨٤٥٤٥١٧٧٦٤٢١٣٨٥٢٩٥١٥٥٣٨٩٥٦١٤١٥٧١٢١٥٧٢٢٨ من الناتج 

  

  .٢٠٠٤ المجموعة اإلحصائية ٢١/١٦الجدول : المرجع  
  %)(نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس الشعب في عدد من األدوار التشريعية ): ٥(الجدول رقم 

 

الدور  المحافظة
 الخامس

الدور 
 السادس

الدور 
 الدور الثامن السابع

 ١٤ ١٠ ١٧ ١٧ دمشق



 ٧٣

 ١٦ ١١ ١١ ١١ ريف دمشق
 ٥ ١٠ ١٠ ١٠ حلب مدينة
 ٩ ٩ ٦ ٦ حلب مناطق
 ١٣ ١٧ ٩ ٩ حمص
 ١٤ ٩ ٩ ٩ حماه
 ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ الالذقية
 ٧ ٧ ٧ ٧ دير الزور
 ١١ ١١ ١١ ١١ ادلب
 ٧ ٧ ٧ ٧ الحسكة
 ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ةالرق

 ١٧ ـ ـ ـ السويداء
 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ درعا

 ٣١ ١٥ ٨ ٨ طرطوس
 ـ ـ ـ ـ القنيطرة
 ١٢ ١٠٫٤ ٩٫٦ ٩٫٦ المجموع

  .٢٠٠٤بيانات مجلس الشعب :  المصدر              
   شهرًا٢٣-١٢نسب التغطيـة باللقاحات لألطفال في الفئة العمرية ): ٦(الجدول رقم 

 اللقاحات
 مسح صحة األم

 ١٩٩٣والطفل 
المسح المتعدد 

المؤشرات 
١٩٩٩ 

مسح صحة 
 ٢٠٠١األسرة 

 ٩٨٫٥ ٩٥٫٥ ٩٥ السل
 ٩٧٫٢ ٩٠٫٧ ٩٩٫٣ الثالثي جرعة أولى
 ٩٤٫٢ ٩٠ ٩١٫٩ الثالثي جرعة ثانية
 ٩٠٫١ ٨٤٫٨ ٨٢٫٣ الثالثي جرعة ثالثة
 ٩٦٫٤ ٨٧٫٣ ٩٩٫٣ شلل األطفال أولى
 ٩٥٫٢ ٨٦٫٩ ٩١٫٩ شلل األطفال ثانية

 ٩١٫٣ ٨٠٫٥ ٨٢٫٣ طفال ثالثةشلل األ
 ٩٠٫٣ ٨٥٫٣ ٨٣٫٥ الحصبة

نسبة من تلقوا جميع اللقاحات ولكافة 
 ٨٢٫٤ لم يحسب ٧٣٫٣ الجرعات

  
  (%) نتيجة تطبيق برنامج التلقيح الشامل ٢٠٠٢نسب التغطية بالتلقيح بعد عام ): ٧(الجدول رقم 
 السل العام

 رباعي وشلل ثالثة
 آبد ثالثة حصبة

   %٩٨  %٩٨  %٩٩  %١٠٠ م٢٠٠٣ 
   %٩٨  %٩٨  %٩٩  %١٠٠ م٢٠٠٤

  .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بيانات وزارة الصحة : المصدر



 ٧٤

  حسب المحافظات٢٠٠٤نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة لعام ): ٨(الجدول رقم 
  

  (%) المحافظات
 ٦٨٫٠ دمشق

 ٥٨٫٥ ريف دمشق
 ٥٢٫٤ حمص
 ٤٢٫٢ حماه

 ٧٢٫٤ طرطوس
 ٦٢٫١ الالذقية
 ٣٤٫١ ادلب
 ٤٧٫١ حلب
 ٣٠٫٠ الرقة

 ٢٠٫٤ دير الزور
 ٣١٫٨ الحسكة
 ٦٠٫٠ السويداء
 ٣٧٫١ درعا
 ٢٩٫٧ القنيطرة
 ٤٩٫٥ المجموع

  

  .، المكتب المرآزي لإلحصاء٢٠٠٤بيانات التعداد العام للسكان والمنازل :                                         المرجع
 وفي الاليشمانيا الجلدية ٢٠٠٤ – ١٩٨٧المكتشفة باإليدز للفترة توزع اإلصابات ): ٩(الجدول رقم 

   حسب المحافظات٢٠٠٤عام  
 ٢٠٠٤ – ١٩٨٧اإليدز للفترة 

 المحافظة إناث ذآور
مغادرو وفياتأحياء

مغادرو وفيات أحياء ن
 ن

المجمو
 ع

الاليشمان
يا عام  
٢٠٠٤ 

 ١٣٨٢ ١٨٣ ٢٥ ٦ ١٧ ١٨٣ ٤٦ ٣٩ دمشق 
 ٩٦٤ - - - - - - -ريف دمشق 

 ٦٠ - - - - - - - القنيطرة 
 ٢١ ٨ - - ١ ٨ ٢ ٤ درعا 

 ١٩ ٨ - ١ - ٨ ٣ ٤ السويداء 
 ٢٦٠ ٢٤ ٢ ٢ ٤ ٢٤ ٩ ٤ حمص 
 ١٦٨٨ ٦ ٢ - - ٦ ١ ٢ حماة 
 ٢٣٧٧ ١٥ ١ ٣ ٢ ١٥ ٧ ١ الالذقية

 ١١٤٧١ ٩ - - - ٩ ٤ ٥ طرطوس 
 ٣١٣٢ ٥٤ ١٤ ٢ ١٢ ٥٤ ١٠ ١٤ حلب 
 ٤٠٢٦ ٤ ١ - ١ ٤ ٢ - إدلب 

 ٦٠ ٦ - ٢ - ٦ ٢ ١ الحسكة 
 ٢٠٦ ٦ - ١ ١ ٦ - ١ الرقة 

 ١١٣٨ ٧ - ١ - ٧ ٢ ١ دير الزور 
 ٢٦٨١٤ ٣٣٠ ٤٥ ١٨ ٣٨ ٣٣٠ ٨٨ ٧٦ المجموع 

 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بيانات وزارة الصحة : المصدر
من عدد حاالت المالريا المحلية والمستوردة وحاالت الاليشمانيا الجلدية في عدد ) ١٠(الجدول رقم 

 السنوات
  



 ٧٥

  هدف٢٠١٥ المتوقع٢٠١٠ ٢٠٠٤ ١٩٩٥ المؤشر
عدد حاالت المالريا 

 المحلية
١ ٤٢ - -  

عدد حاالت المالريا 
 المستوردة

١٢ ٦٥ - -  

عدد حاالت الاليشمانيا 
 الجلدية

٥٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٦٨٧٨ ١٧١٠٩ 

  .٢٠٠٤ و ١٩٩٥زارة الصحة للعامين بيانات و: المصدر          ر                                              
  

    
  
  

 ٢٠٠٤ -١٩٩٤نتائج آشف حاالت السل لألعوام ): ١١(الجدول رقم   
  

حاالت السل  العام
 الكلي

حاالت السل 
الرئوية إيجابية 

 القشع

حاالت السل الرئوية 
ايجابية القشع إعادة 

 عالج

حاالت السل 
الرئوية سلبية  

 القشع

حاالت 
السل خارج 

 الرئة
١٦٥٤ ٢٢٤٨ ٥٠ ١١٧٥ ٥١٢٧ ١٩٩٤ 
١٥٧٤ ١٥٠٧ ٢٨ ١٢٩٥ ٤٤٠٤ ١٩٩٥ 
١٧٩٣ ١٧٦٧ ١١٧ ١٥٢٣ ٥٢٠٠ ١٩٩٦ 
١٨٧٥ ١٦١٧ ٧٨ ١٤٠٢ ٤٩٧٢ ١٩٩٧ 
٢٠١٧ ١٦١٨ ٨٩ ١٥٩٣ ٥٣١٧ ١٩٩٨ 
٢١٤٩ ١٥٩٤ ١٢٥ ١٥٥٦ ٥٤٢١ ١٩٩٩ 
١٩٨٩ ١٣٧١ ٢٦٤ ١٥٦٣ ٥١٨٧ ٢٠٠٠ 
٢٠٩٢ ١٣١٦ ٢٣٠ ١٥٠٧ ٥١٤٥ ٢٠٠١ 
٢٠٠٣ ١٢٣٤ ٢٣٠ ١٤٤٧ ٤٩١٤ ٢٠٠٢ 
٢١٧٣ ١٠٢٦ ٢٢٢ ١٥٤٥ ٤٩٦٦ ٢٠٠٣ 
٢١٢٥ ٨١٩ ٢٠٣ ١٥٦١ ٤٧٠٨ ٢٠٠٤ 

  .بيانات وزارة الصحة لألعوام المذآورة: المصدر
توزع المساآن وفق آل من مصدر مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والحيازة ): ١٢(الجدول رقم 

   (%)٢٠٠٤ حسب المحافظات في عام اآلمنة
 

 حسب الحيازة اآلمنة رافق الصرف الصحيحسب م حسب مصدر مياه الشرب

 آمن المحافظة
غير 
 محسنةالمجموع آمن

غير 
 آمنةالمجموع محسنة

غير 
المجموع آمنة

 ١٠٠ ٢ ٩٨ ١٠٠ ٩٨٫٦١٫٤ ١٠٠ ١٫١ ٩٨٫٩المجموع دمشق
 ١٠٠ ٩٥٫٤٤٫٦ ١٠٠ ٣٫٨ ٩٦٫٢ حضر
 ١٠٠ ٣٧٫٩٦٢٫١ ٤٩٫١١٠٠ ٥٠٫٩ ريف

 حلب

 ١٠٠ ٧٦٫٨٢٣٫٢ ١٨٫٤١٠٠ ٨١٫٦المجموع

  
٩٣٫٨

  

  
٦٫٢ 
  

  
١٠٠ 

  
 ١٠٠ ٩٦٫٦٣٫٤ ١٠٠ ٥٫٩ ٩٤٫١ حضر
 ١٠٠ ٨٥٫٧١٤٫٣ ١١٫١١٠٠ ٨٨٫٩ ريف

ريف 
 دمشق

 ١٠٠ ٩٣٫١٦٫٩ ١٠٠ ٧٫٦ ٩٢٫٤المجموع

  
٩٢٫٨

  

  
٧٫٢ 
  

  
١٠٠ 

  
 ١٠٠ ٩٦٫٨٣٫٢ ١٠٠ ٢٫٥ ٩٧٫٥ حضر
 ١٠٠ ٦٦٫٨٣٣٫٢ ١٩٫٧١٠٠ ٨٠٫٣ ريف

 حمص

 ١٠٠ ٨٣٫٧١٦٫٣ ١٠٠ ١٠ ٩٠المجموع

  
٩٦٫١

  

  
٣٫٩ 
  

  
١٠٠ 

  



 ٧٦

 ١٠٠ ٩٤٫٣٥٫٧ ١٠٠ ١٫٣ ٩٨٫٧ حضر
 ١٠٠ ٥٠٫٣٤٩٫٧ ١٤٫١١٠٠ ٨٥٫٩ ريف

 حماه

 ١٠٠ ٦٧٫٨٣٢٫٢ ١٠٠ ٩ ٩١المجموع

  
٩٤٫١

  

  
٥٫٩ 
  

  
١٠٠ 

  
 ١٠٠ ٩٦٫٣٣٫٧ ١٠٠ ٠٫٨ ٩٩٫٢ حضر
 ١٠٠ ٦٢٫٣٣٧٫٧ ١٩٫٤١٠٠ ٨٠٫٦ ريف

 الالذقية

 ١٠٠ ٨٠٫٤١٩٫٦ ١٠٠ ٩٫٥ ٩٠٫٥المجموع
١٠٠ ٩٦٫١٣٫٩ 

 ١٠٠ ٩٥٫٢٤٫٨ ١٠٠ ٢٫٤ ٩٧٫٦ حضر
 ١٠٠ ٤٨٫٢٥١٫٨ ١٨٫١١٠٠ ٨١٫٩ ريف

 ادلب

 ١٠٠ ٦٢٫٨٣٧٫٢ ١٣٫٢١٠٠ ٨٦٫٨المجموع
١٠٠ ٩٤٫٧٥٫٣ 

 ١٠٠ ٩٢٫٤٧٫٦ ١٠٠ ٣ ٩٧ حضر
 ١٠٠ ٢٤٫٤٧٥٫٦ ٥٤٫٢١٠٠ ٤٥٫٨ ريف

 الحسكة

 ١٠٠ ٥٠٫٦٤٩٫٤ ٣٤٫٤١٠٠ ٦٥٫٦المجموع
١٠٠ ٩٠٫٩٩٫١ 

 ١٠٠ ٧٤٫٣٢٥٫٧ ١٠٠ ٤٫٢ ٩٥٫٨ حضر
 ١٠٠ ١٤٫٦٨٥٫٤ ١٩٫٥١٠٠ ٨٠٫٥ ريف

دير 
 الزور

 ١٠٠ ٤٣٫٥٥٦٫٥ ١٢٫١١٠٠ ٨٧٫٩المجموع
١٠٠ ٧٤٫١٢٥٫٩ 

 ١٠٠ ٩٢٫٢٧٫٨ ١٠٠ ١٫٢ ٩٨٫٨ حضر
 ١٠٠ ٤٥٫٢٥٤٫٨ ١٢٫١١٠٠ ٨٧٫٩ ريف

طرطوس

المجموع
٥٩٫٥٤٠ ١٠٠ ٨٫٨ ٩١٫٢ 

.١٠٠ ٥ 
١٠٠ ٩٢٫١٧٫٩ 

 ١٠٠ ٨١٫٧١٨٫٣ ١٠٠ ٠٫٨ ٩٩٫٢ حضر
 ١٠٠ ١٣٫٩٨٦٫١ ١٧٫١١٠٠ ٨٢٫٩ ريف

 الرقة

 ١٠٠ ٤٠٫٧٥٩٫٣ ١٠٫٦١٠٠ ٨٩٫٤المجموع
١٠٠ ٨١٫٧١٨٫٣ 

 ١٠٠ ٨٧٫٧١٢٫٣ ١٠٠ ١٫٤ ٩٨٫٦ حضر
 ١٠٠ ٢٥٫٧٧٤٫٣ ١٠٠ ٢ ٩٨ يفر

 درعا

 ١٠٠ ٥٥٫٢٤٤٫٨ ١٠٠ ١٫٧ ٩٨٫٣المجموع
١٠٠ ٨٧٫٤١٢٫٦ 

 ١٠٠ ٧٩٫١٢٠٫٩ ١٠٠ ١٫٥ ٩٨٫٥ حضر
 ١٠٠ ٢١٫٥٧٨٫٥ ١٠٠ ٤٫٥ ٩٥٫٥ ريف

 السويداء

 ١٠٠ ٤١٫٢٥٨٫٨ ١٠٠ ٣٫٥ ٩٦٫٥المجموع
١٠٠ ٧٨٫٩٢١٫١ 

 القنيطرة ١٠٠ ٥٦٫٧٤٣٫٣ ١٠٠ ١٫٩ ٩٨٫١ ريف
 ١٠٠ ٥٦٫٧٤٣٫٣ ١٠٠ ١٫٩ ٩٨٫١المجموع

  
-  

  
 - 

  
-  

 ١٠٠ ٩٤٫٥٥٫٥ ١٠٠ ٢٫٩ ٩٧٫١ حضر
 ١٠٠ ٤٥٫٣٥٤٫٧ ٢٣٫٧١٠٠ ٧٦٫٣ ريف

 ١٠٠ ٧٣٫٨٢٦٫٢ ١١٫٧١٠٠ ٨٨٫٣ المجموع
١٠٠ ٩٣٫٢٦٫٨ 

  .٢٠٠٤بيانات التعداد العام للسكان والمساآن : المصدر
  

  ملوثات في هواء مدينة دمشقالمتوسطات الكلية لترآيز ال): ١٣(الجدول رقم 
  

المتوسطات  الملوثات
  الكلية
٢٠٠١ 

المتوسطات 
 ٢٠٠٤الكلية 

المعيار 
السنوي 
 السوري

منظمة الصحة 
 العالمية

)µg/m٣)TSP ١٢٠ - ٢٤٥  
)µg/m٣) SO٥٠ ٥٠ ٤٠ ٥٩ ٢ 
)µg/m٣)NO٤٠ ٤٠ ٥٩ ٤٩ ٢ 



 ٧٧

)µg/m٣)CO 
 )ساعات٨)

١٠ ١٠ ٤ ٥٫٦ 
  

  .٢٠٠٤ و ٢٠٠١وث البيئية مرآز الدراسات والبح: المصدر
  

  ) (%)٢٠٠٤-١٩٩٠(تطور خدمة الهاتف الثابت وفق المحافظات لألعوام ): ١٤(الجدول رقم 
 

 ٢٠٠٤ ١٩٩٠ المحافظات

 ٢٩٫٧٤ ١٢٫٤٣ دمشق
 ١٤٫٠٦ ١٫٥٦ ريف دمشق
 ١٦٫٠٧ ٣٫٧ حمص
 ١٤٫١٩ ٣٫٩٨ حماة

 ٣٧٫٨٩ ٥٫٢٥ طرطوس
 ٢٠٫٨٢ ٥٫٨٣ الالذقية
 ١٠٫٦٨ ٢٫٥٤ ادلب

 ١١٫٧٩ ٣٫٤١ حلب
 ٨٫٦٢ ٢٫٢١ الرقة

 ٩٫٠٦ ٢٫٠٧ دير الزور
 ٨٫٣٩ ٢٫٤٣ الحسكة

 ١٨٫٩ ٥٫٨٥ السويداء
 ١٢٫٢١ ٣٫٢٧ درعا
 ١٤٫٢٢ ٦٫١٦ القنيطرة

 ١٤٫٨ ٤٫٣٩ المجموع
  

  .٢٠٠٣ ومسح سوق العمل ٢٠٠٤بيانات بحث دخل ونفقات األسرة لعام : المصدر                          



 ٧٨

  
  
  
  
  
  

ستبيان حول وعي األفراد بأهداف التنمية جداول اال
  األلفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٩

  
 التوزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة والسماع بأهداف األلفية: ١جدول رقم 

 

  المجموع أنثى ذآر
نعم 
% 

المجموع %ال
% 

نعم 
% 

المجم %ال
%وع

نعم 
% 

المجم %ال
 %وع

 ٤٢٫٤٥٧٫٦١٠٠ ٤١٫٥٥٨٫٥١٠٠ ٤٣٫١٥٦٫٩١٠٠ موظفين وعمال
 ٨٥٫٧١٤٫٣١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ ٧٥٫٠٢٥ صحفي
 ٦١٫٩٣٨٫١١٠٠ ٥٧٫١٤٢٫٩١٠٠ ٧١٫٤٢٨٫٦١٠٠ طالب

 ٣٣٫٣٦٦٫٧١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠ - ربات منازل
 ٦٦٫٧٣٣٫٣١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ - ١٠٠ أطباء وصيادلة

 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ - - ١٠٠ ٥٠٫٠٥٠ تاجر
 ١٠٠ ٢٠ ٨٠ ١٠٠ - - ١٠٠ ٨٠٫٠٢٠ حرفيون
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ - - ١٠٠ ٥٠٫٠٥٠ متقاعد
 ٦٦٫٧٣٣٫٣١٠٠ ١٠٠ - - ٦٦٫٧٣٣٫٣١٠٠ مهندس
 ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ - - مدرس

عضو هيئة تدريسية 
 )جامعة(

١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ 

 ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ عضو مجلس شعب
 ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - - ١٠٠ - ١٠٠ معاون وزير
 ١٠٠ - ١٠ ١٠٠ - - ١٠٠ - ١٠٠ نائب محافظ
 ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - - ١٠٠ - ١٠٠ مدير عام
 ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٥١٫٨٤٨٫٢١٠٠ ٦٥٫٨٣٤٫٢١٠٠ المجموع

 
 

 التوزع النسبي ألفراد العينة حسب الحالة التعليمية والسماع بأهداف األلفية: ٢جدول رقم 
 

 ذآر أنثى المجموع
%مجموعال %المجموع %نعم %ال %المجموع %نعم %ال  %نعم %ال

 

إعدادية  ٣٨٫١ ٦١٫٩ ١٠٠ ٢٢٫٢ ٧٧٫٨ ١٠٠ ٣٣٫٣ ٦٦٫٧ ١٠٠
فما فوق

 ثانوية ٥٠ ٥٠ ١٠٠ ٥١٫٥ ٤٨٫٥ ١٠٠ ٥١ ٤٩ ١٠٠
 جامعية ٧٣٫٣ ٢٦٫٧ ١٠٠ ٥٦٫٤ ٤٣٫٦ ١٠٠ ٦٦٫٧ ٣٣٫٣ ١٠٠
ماجستير ٧٥ ٢٥ ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ١٠٠
دآتوراه ٩٢٫٣ ٧٫٧ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ٩٣٫٣ ٦٫٧ ١٠٠
المجموع ٦٥٫٨ ٣٤٫٢ ١٠٠ ٥١٫٨ ٤٨٫٢ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ١٠٠

 

  
  
  

التوزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة والرأي بمساهمة األهداف في تطوير : ٣جدول رقم 
 المجتمع 

 ذآر أنثى المجموع
المجم
%وع

نعم  %ال
% 

المجم
%وع

نعم  %ال
% 

المجموع
% 

نعم  %ال
% 

 

١٣٫٢ ١٠٠ ٨٦٫٨ ٢٢٫٧ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ٧٧٫٣  موظفين وعمال
١٦٫٧ ١٠٠ ٨٣٫٣ ٣٣٫٧ ١٠٠ ٦٦٫٧  صحفي ١٠٠ - ١٠٠
٩٢٫٣ ٧٫٧ ١٠٠  طالب ٨٠ ٢٠ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠



 ٨٠

 ربات منازل - -  ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 أطباء وصيادلة - ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠
 تاجر ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 حرفيون ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 متقاعد ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 مهندس ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 مدرس ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
عضو هيئة تدريسية  ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠

 )جامعة(
 عضو مجلس شعب ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 معاون وزير ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 نائب محافظ ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
 مدير عام ١٠٠ - ١٠٠ - - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
٩٢٫٦ ٧٫٤ ١٠٠ ٩٧٫٧ ٢٫٣ ١٠٠ ١٠٫٣ ١٠٠ ٨٩٫٧  المجموع

  
التوزع النسبي ألفراد العينة حسب الحالة التعليمية والرأي بمساهمة األهداف في : ٤جدول رقم 

 تطوير المجتمع 
  
  

 ذآر أنثى عالمجمو
%المجموع %المجموع %نعم %ال %المجموع %نعم %ال  %نعم %ال

 

إعدادية  ٧٥٫٠ ٢٥ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ٨٠ ٢٠ ١٠٠
فما فوق

 ثانوية ٨٨٫٩ ١١٫١ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ٩٦٫٢ ٣٫٨ ١٠٠
 جامعية ٩٠٫٧ ٩٫٣ ١٠٠ ٩٥٫٢ ٤٫٨ ١٠٠ ٩٢٫٢ ٧٫٨ ١٠٠
ماجستير ٨٣٫٣ ١٦٫٧ ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ٨٥٫٧ ١٤٫٣ ١٠٠
دآتوراه ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠ ١٠٠ - ١٠٠
المجموع ٨٩٫٧ ١٠٫٣ ١٠٠ ٩٧٫٧ ٢٫٣ ١٠٠ ٩٢٫٦ ٧٫٤ ١٠٠

  
  
  
  
  

 التوزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة ومعرفة بنود أهداف األلفية : ٥جدول رقم 
هل 

سمعت 
بأهداف 
 األلفية

غير 
مبين

أهداف 
أخرى 

التعاون 
الدولي

التأآيد على 
البيئة 
 امةالمستد

القضاء 
على 
اإليدز 
والمالر
 يا

تحسين 
صحة 
األمهات

خفض 
وفيات 
 األطفال

تحسين 
المساواة بين 
 الجنسين

تحقيق تعليم 
ابتدائي 
 شامل

 نالحد م
الفقر 
 والجوع

 

موظفين  ١٤ ٩ ٩ ٩ ٨ ٧ ٩ ٨ ٢ ٦ ٢٢
 وعمال

 صحفي ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ - - ٣
 طالب ٨ ٦ ٥ ٤ ٤ ٧ ٤ - - - ١٠
أطباء  ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ - - ١

 وصيادلة
 تاجر - - - - - - - - - ٣ ٣
 حرفيون - - ١ - - - - - - ٣ ٤
 متقاعد ١ ١ ١ - - - - - ١ - ١
 مهندس ١ ١ ١ - - ١ - - - ١ ٢



 ٨١

عضو  ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ ٤ ١ - - ٤
هيئة 

تدريسية 
 )جامعة(

عضو  ١٠ ٦ ٥ ٤ ٤ ٦ ٦ ٨ ٣ ٢ ١٢
مجلس 
 شعب

معاون  ١٣ ٦ ٤ ٣ ٥ ٢ ٩ ٦ ٣ - ١٤
 وزير

نائب  ١ ٢ ١ - - - ٢ - - - ٢
 محافظ

 مدير عام ١ - - - - - ١ - - - ١
 المجموع ٥٦ ٣٩ ٢٣ ٢٦ ٢٩ ٣٠ ٣٩ ٢٧ ٩ ١٥ ٧٩

  
 ذآور-التوزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة ومعرفة بنود أهداف األلفية : ٦جدول رقم 

  
هل 

سمعت 
بأهداف 
 األلفية

غير 
مبين

أهداف 
أخرى 

التعاون 
الدولي

أآيد على الت
البيئة 
 المستدامة

القضاء 
على 
اإليدز 
والمالر
 يا

تحسين 
صحة 
األمهات

خفض 
وفيات 
 األطفال

تحسين 
المساواة بين 
 الجنسين

تحقيق تعليم 
ابتدائي 
 شامل

 نالحد م
الفقر 
 والجوع

 

موظفين  ٢٩ ١٥ ١٨ ١٢ ١٢ ١٤ ١٤ ١٥ ٥ ٦ ٣٩
 وعمال

 صحفي ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ - - ٦
 طالب ١٩ ٢٠ ١١ ٩ ٨ ١٩ ٨ ٣ - - ٢٦
ربات  ١ ١ - ١ ١ - - - - - ١

 منازل
أطباء  ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - - ٢

 وصيادلة
 تاجر - - - - - - - - - ٣ ٣
 حرفيون - - ١ - - - - - - ٣ ٤
 متقاعد ١ ١ ١ - - - - - ١ - ١
 مهندس ١ ١ ١ - - ١ - - - ١ ٢
عضو  ٧ ٩ ٤ ٦ ٨ ٨ ٨ ١ - - ٩

هيئة 
تدريسية 

 )جامعة(
عضو  ١١ ٧ ٦ ٤ ٥ ٧ ٧ ٩ ٣ ٢ ١٣

مجلس 
 شعب

معاون  ١٣ ٦ ٤ ٣ ٥ ٢ ٩ ٦ ٣ - ١٤
 وزير

نائب  ١ ٢ ١ - - - ٢ - - - ٢
 محافظ

 مدير عام ١ - - - - - ١ - - - ١
 المجموع ٩٢ ٧٠ ٥٥ ٤٣ ٤٧ ٥٩ ٥٧ ٤٢ ١٢ ١٥ ١٢٣

  
-ف األلفية التوزع النسبي ألفراد العينة حسب الحالة التعليمية ومعرفة بنود أهدا: ٧جدول رقم 

 المجموع
هل 

سمعت 
بأهداف 
 األلفية

غير 
مبين

أهداف 
أخرى 

التعاون 
الدولي

التأآيد على 
البيئة 
 المستدامة

القضاء 
على 
اإليدز 
والمالر
 يا

تحسين 
صحة 
األمهات

خفض 
وفيات 
 األطفال

تحسين 
المساواة بين 
 الجنسين

تحقيق تعليم 
ابتدائي 
 شامل

 نالحد م
الفقر 
 والجوع

 



 ٨٢

إعدادية  ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ١ ٢ ٢ ١ ٥ ١٠
 فما دون

 ثانوية ١٧ ١٧ ١٢ ٧ ٧ ١٧ ٧ ٤ - ٣ ٢٦
 جامعية ٥١ ٣٧ ٣٠ ٢٢ ٢٣ ٣٣ ٣١ ٢٤ ٨ ٧ ٦٦
 ماجستير ٧ ٥ ٦ ٥ ٥ ٤ ٧ ٥ - - ٧
 دآتوراه ١٣ ٨ ٥ ٦ ٩ ٤ ١٠ ٦ ٣ - ١٤
 المجموع ٩٢ ٧٠ ٥٥ ٤٣ ٤٧ ٥٩ ٥٧ ٤٢ ١٢ ١٥ ١٢٣

  
- الحالة التعليمية ومعرفة بنود أهداف األلفية التوزع النسبي ألفراد العينة حسب: ٨جدول رقم 

 ذآور
هل 

سمعت 
بأهداف 
 األلفية

غير 
مبين

أهداف 
أخرى 

التعاون 
الدولي

التأآيد على 
البيئة 
 المستدامة

القضاء 
على 
اإليدز 
والمالر
 يا

تحسين 
صحة 
األمهات

خفض 
وفيات 
 األطفال

تحسين 
المساواة بين 
 الجنسين

تحقيق تعليم 
ابتدائي 
 شامل

 نحد مال
الفقر 
 والجوع

 

إعدادية  ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ - ٥ ٨
 فما دون

 ثانوية ٥ ٤ ٣ ٢ ٢ ٤ ٣ ١ - ٣ ٩
 جامعية ٣١ ٢٣ ٢٠ ١٤ ١٤ ١٩ ١٩ ١٥ ٦ ٧ ٤٤
 ماجستير ٦ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٦ ٤ - - ٦
 دآتوراه ١١ ٦ ٣ ٤ ٧ ٢ ٩ ٥ ٣ - ١٢
 المجموع ٥٦ ٣٩ ٣٣ ٢٦ ٢٩ ٣٠ ٣٩ ٢٧ ٩ ١٥ ٧٩

  
  
  
  
  
  
  

-وزع النسبي ألفراد العينة حسب الحالة التعليمية ومعرفة بنود أهداف األلفية الت: ٩جدول رقم 
 إناث

هل 
سمعت 
بأهداف 
 األلفية

أهداف 
أخرى 

التعاون 
الدولي

التأآيد على 
البيئة 
 المستدامة

القضاء 
على 
اإليدز 
والمالر
 يا

تحسين 
صحة 
األمهات

خفض 
وفيات 
 األطفال

تحسين 
المساواة بين 
 الجنسين

ليم تحقيق تع
ابتدائي 
 شامل

 نالحد م
الفقر 
 والجوع

 

إعدادية  ١ ٢ - ١ ١ - - ١ ١ ٢
 فما دون

 ثانوية ١٢ ١٣ ٩ ٥ ٥ ١٣ ٤ ٣ - ١٧
 جامعية ٢٠ ١٤ ١٠ ٨ ٩ ١٤ ١٢ ٩ ٢ ٢٢
 ماجستير ١ - ١ ١ ١ - ١ ١ - ١
 دآتوراه ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ - ٢
 المجموع ٢٦ ٣١ ٢٢ ١٧ ١٨ ٢٩ ١٨ ١٥ ٣ ٤٤

- بنود أهداف األلفية ةزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة ومصدر معرفالتو: ١٠جدول رقم 
 المجموع

هل 
سمعت 
بأهداف 
 األلفية

غير 
مبين 

المدار
س 
والجام
 عات

من 
خالل 
العالقا
ت 
 العامة

الكتب 
االختصاصية 
وتقارير التنمية 

 البشرية

العمل إنترنت   تلفاز صحف ندوات أصدقاء

ظفين مو ٢٣ ٢٣ ٦ ٤ ٩ ٧ ١ ٢ ١ ١ ٣٩
 وعمال



 ٨٣

 صحفي ٢ ٦ ٥ ١ ٢ ٢ ٢ - - - ٦
 طالب ١٨ ٣ ٥ ١١ ٣ ٨ ٢ - ٢ - ٢٦
ربات  ١ ١ ١ - - - - - - - ١

 منازل
أطباء  - ٢ ٢ - - ٢ - - - - ٢

 وصيادلة
 تاجر ١ - - ١ ١ - - - - ١ ٣
 حرفيون ٣ ٢ - ٢ - - - - - - ٤
 متقاعد - - - ١ ١ - - ١ - - ١
 سمهند ٢ ٢ - - - - - - - - ٢
عضو  ٦ ٤ ١ ١ ٤ ٤ ١ - - - ٩

هيئة 
تدريسية 

 )جامعة(
عضو  ٩ ٨ ٢ ٣ ٢ - - ١ - ٢ ١٣

مجلس 
 شعب

معاون  ١ ١٣ ١١ - ٥ ١ - - - - ١٤
 وزير

نائب  ١ ٢ ١ - ١ - - - - - ٢
 محافظ

 مدير عام - ١ ١ - - - - - - - ١
 المجموع ٦٧ ٦٧ ٣٥ ٢٤ ٢٨ ٢٤ ٦ ٤ ٣ ٤ ١٢٣

 
 
  
 
 
 

- بنود أهداف األلفية ةالنسبي ألفراد العينة حسب المهنة ومصدر معرفالتوزع : ١١جدول رقم 
 إناث

هل سمعت 
بأهداف األلفية

المدارس 
والجامعا
 ت

من خالل 
العالقات 
 العامة

إنترنت العمل   تلفاز صحف ندوات أصدقاء

موظفين  ١١ ٨ ٢ ٢ ٦ ٥ ١ - ١٧
 وعمال

 صحفي - ٣ ٢ - ١ ١ - - ٣
 طالب ١٢ ٢ ٤ ٨ ٢ ٣ - ١ ١٦

ربات  ١ ١ - - - - - ١ -
 منازل

أطباء  - ١ ١ - - ١ - - ١
 وصيادلة

عضو  ٤ ٤ ١ ١ ٣ ٢ - - ٥
هيئة 

تدريسية 
 )جامعة(

عضو  ١ ١ - - - - - - ١
مجلس 
 شعب

 المجموع ٢٩ ٢٠ ١١ ١١ ١٢ ١٢ ١ ٢ ٤٤
– بنود أهداف األلفية ةالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب المهنة ومصدر معرف: ١٢جدول رقم 

  ذآور



 ٨٤

هل 
سمعت 
بأهداف 
 األلفية

غير 
مبين 

المدارس 
والجامعا
 ت

من خالل 
العالقات 
 العامة

الكتب 
االختصاص
ية وتقارير 

التنمية 
 البشرية

العمل إنترنت   تلفاز صحف ندوات أصدقاء

موظفين  ١٢ ١٥ ٤ ٢ ٣ ٢ ١ ١ ١  ٢٢
 وعمال

 صحفي ٢ ٣ ٣ ١ ١ ١ ٢ - -  ٣
 طالب ٦ ١ ١ ٣ ١ ٥ ٢ - ١  ١٠
أطباء  - ١ ١ - - ١ - - -  ١

 وصيادلة
 تاجر ١ - - ١ ١ - - - -  ٣
 حرفيون ٣ ٢ - ٢ - - - - -  ٤
 متقاعد - - - ١ ١ - - ١ -  ١
 مهندس ٢ ٢ - - - - - - -  ٢
عضو  ٢ - - - ١ ٢ ١ - -  ٤

هيئة 
تدريسية 

 )جامعة(
عضو  ٨ ٧ ٢ ٣ ٢ - - ١ -  ١٢

مجلس 
 شعب

ون معا ١ ١٣ ١١ - ٥ ١ - - -  ١٤
 وزير

نائب  ١ ٢ ١ - ١ - - -  - ٢
 محافظ

 مدير عام - ١ ١ - - - - -  - ١
 المجموع ٣٨ ٤٧ ٢٤ ١٣ ١٦ ١٢ ٦ ٣  ٢ ٧٩

  
  
  

Percent الفئات العمرية 
١٩-١٥ ٦٫٨ 
٢٤-٢٠ ١٨٫٥ 
٢٩-٢٥ ٢١٫٠ 
٣٤-٣٠ ٧٫٣ 
٣٩-٣٥ ١١٫٧ 
٤٤-٤٠ ٨٫٣ 
٤٩-٤٥ ٨٫٨ 
٥٤-٥٠ ٧٫٣ 
٥٩-٥٥ ٤٫٤ 
٦٤-٦٠ ٤٫٤ 
٦٥ ١٫٥ + 
 المجموع ١٠٠٫٠

Percent الجنس 
 ذآر ٥٨٫٥



 ٨٥

 أنثى ٤١٫٥
 المجموع ١٠٠٫٠

    
Percent الحالة التعليمية 
 أمي ١٫٠
 ابتدائية ٦٫٣
 اعدادية ٧٫٣
 ثانوية ٢٤٫٩
 جامعية ٤٨٫٣
 ماجستير ٤٫٩
 دآتوراه ٧٫٣
 المجموع ١٠٠٫٠

Percent المهنة 
 موظفة/  موظف  ٤٠٫٠
 ةصحفي/  صحفي  ٣٫٤
 عاملة/  عامل  ٤٫٩
 طالبة/  طالب  ٢٠٫٥
  ربة منزل ١٫٠
 طبيبة/  طبيب  ١٫٠
  تاجر ٢٫٠
 )إلكترونيات (  فني آهرباء  ٠٫٥
  متقاعد ١٫٠
  مصور ١٫٥
 )هندسة (  مهندس ميكانيك  ١٫٥
  خياط ٠٫٥
  ال يعمل ٠٫٥
  صيدلي ٠٫٥
 )بقالية (  بائع  ١٫٠
 مدرسة/  مدرس  ١٫٥

 -عضو هيئة تدريسية ( أستاذ جامعي   ٤٫٤
 )معيد 

  أعضاء مجلس شعب ٦٫٣
  معاون وزير ٦٫٨
  نائب محافظ ١٫٠
  مدير عام  ٠٫٥
 المجموع ١٠٠٫٠

Percent هل سمعت بأهداف التنمية األلفية 
 نعم ٦٠٫٠



 ٨٦

 ال ٤٠٫٠
 المجموع ١٠٠٫٠

    
Percent ما هي األهداف 
 الشديدين الحد من الفقرو الجوع  ٧٤٫٨
  تحقيق تعليم ابتدائي شامل ٥٦٫٩

 تحسين المساواة بين الجنسين وتعزيز دور  ٤٤٫٧
 المرأة

  خفض وفيات األطفال ٣٥٫٠
  تحسن صحة األمهات ٣٨٫٢

 القضاء على اإليدز والمالريا واألمراض  ٤٨٫٠
 األخرى

  التأآيد على البيئة المستدامة ٤٦٫٣
  من أجل التنمية تطوير التعاون الدولي ٣٤٫١
  تحسين مستوى المعيشة ١٫٦

 التربية المنزلية من خالل توجيه اآلباء  ٠٫٨
 ألبنائهم

  تعزيز دور الشباب في جميع المجاالت ١٫٦

معدالت النمو  وزيادة  تحقيق تنمية بشرية ١٫٦
 في جميع المجاالت

  مكافحة البطالة ٠٫٨
  تأمين حرية التعبير والتفكير ١٫٦

وترشيد , نظافة البيئةىالمحافظة عل  ١٫٦
 استخدام الموارد الطبيعية

  غير مبين ١٢٫٢
Percent مصادر المعلومات عن أهداف األلفية 
  تلفاز ٥٤٫٥
  صحف ٥٤٫٥
  ندوات ٢٨٫٥
  أصدقاء ١٩٫٥
  العمل ٢٢٫٨
 إنترنت  ١٩٫٥

 والتقارير االختصاصالكتب في مجال  ٤٫٩
 UNDPللتنمية البشرية 

  من خالل العالقات العامة ٣٫٣
  الجامعة– المدارس  ٢٫٤
  غير مبين ٣٫٣

  

Percent  هل ستساهم هذه األهداف في تطوير
 المجتمع

 نعم ٩٢٫٦



 ٨٧

 ال ٧٫٤
 المجموع ١٠٠٫٠

Percent  آيف ستساهم أهداف األلفية في تطوير
 المجتمع

  من خالل العمل على تحقيقها بكل جدية ١١٫٦

القضاء على (بإيجابياتها المجتمع  توعية ٤٧٫٣
 ..التخلف واألمية 

 مستوى المعيشة عالجهود لرف  توحيد  ١٣٫٤
 وتحقيق تنمية مستدامة

زيادة مستوى معيشة المواطن ، فالرفاهية  ٩٫٨
 هي آل شيء ألي مواطن

 وضع اإلنسان المناسب في المكان  ٣٫٦
 المناسب

  تطبيق األنظمة ٨٫٩

 التعاون مع -ء بنفسي من خالل البد ٢٫٧
 الجماعة

  ال أدري ٠٫٩
  تحقيق التوازن بين الدخل والعمل ٠٫٩
  حسب قناعاتك ١٫٨

 العام وممارسة الخطط عدور القطا تفعيل  ٢٫٧
 االجتماعيللسوق 

 زيادة معدالت النمو وتحقيق التنمية  ٣٫٦
 المتوازنة

 وسائل اإلعالم والمشارآة في األنشطة  ٣٫٦
  هذه األهدافالتي تدعم

 وضع استراتيجيات ورصد الموارد  ٤٫٥
 البشرية

  الصدق وتحفيز الضمير الوطني ١٫٨

 محاربة الفساد اإلداري واإلجتماعي  ٠٫٩
 واإلقتصادي

  تأمين فرص عمل ومكافحة البطالة ٤٫٥
  المساواة بين الجنسين ٠٫٩
  غير مبين ٠٫٩

Percent ي تطوير لماذا لن تساهم أهداف األلفية ف
 المجتمع

  ألنها معلومات نظرية لكن اليوجد أي خطوات ليقبلها ١١٫١

  التساع الفوارق اإلقتصادية والتنموية في دول العالم ١١٫١

  ألن هذا الجيل جيل الديجتال ومحطات الغناء ١١٫١

  ال يوجد توجيه ١١٫١

عدم وجود وعي -فقر شديد(  وجود أشياء تعيق األهداف  ٢٢٫٢
( 

 فرص -رؤوس أموال (  عدم توفير اإلمكانيات الالزمة  ١١٫١
 )عمل 

  ال أعرف ١١٫١

  ال يوجد وقت ١١٫١



 ٨٨

  استثمار المبالغ المرصودة للتنمية المستدامة ١١٫١

  
  


