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ي سوریةفبیانات اإلعاقةواقع 
لمسح الد�موغرافي من خالل مقارنة ا

ام لألعو االجتماعي المتكامل المتعدد األغراض 
2007-2017

غانيا �ا��ي

الجمھوریة العربیة السوریة
المكتب المركزي لإلحصاء



:العینةتصمیم-أوالً 
�حیثلسور�ةاالعر��ةالجمهور�ةفيالمؤشراتمتعددالعنقوديالمسحعینةتصم�متم

لقطرامستوى علىواألطفالالنساء�أوضاعالمتعلقةالمؤشراتمنعددتقی�متم

المساكنو للسكانالعامالتعدادإطاراستخداموتموالحضرالر�فومناطقوالمحافظات

:منطقة�لفيمرحلتینوفقالعینةاخت�اروتمللعینة�إطار2004لعام

والتيجمالحمعمتناس�ةسكانيتعداد�مناطقالعناقیداخت�ارتم:األولىالمرحلة
.2017عاممسحفي)3510(و2007عاممسحفيعنقود)1002(عددهابلغ

وائ�ةالعش�الطر�قة)المع�ش�ةاألسر(العدوحداتاخت�ارتم:الثانیةالمرحلة
أسرة)28080(مقابل2007عاممسحفيأسرة)20040(بلغتحیثالمنتظمة

ذات�ةعینةهيوللمناطقت�عاالعینةصنفتوقدهذا.2017عاممسحفي

.الترج�ح



2017مسح2007مسح 
عدد األسرعدد العناقيدعدد األسرعدد العناقيدا�حافظة

10521005004000دمشق
13927804403520ر�ف دمشق

22845603923136حلب
8617203742992حمص
7314603742992حماه

5711404003200الالذقية
--641280ادلب
--39780الرقة

--43860دیر الزور
5711401801440ا�حسكة
204002001600السو�داء

428401601280درعا
448804103280طرطوس
510080640القنيطرة
100220040351028080ا�جموع



 ً :المدروسةالعینةعلىالتحسینات-ثانیا
لعر��ةاالجمهور�ةمحافظات�افةعلىالعینةتوز�عتم2007مسحفي

أسرة20040العینةأسرعددبلغحیث,محافظة14وال�الغةالسور�ة

المسح�ستطعلم2017مسحفيبینما,عنقود1002علىموزعة
متلكن,)الزوردیر,الرقة,ادلب(وهيالساخنةالمحافظاتتغط�ة

عنقود3510علىموزعة28080بلغتحیثالعینةأسرعددز�ادة
إلیهازحنالتياآلمنةالمحافظاتفيوالعناقیداألسرعددز�ادةتمحیث

ظاتالمحافتلكشملتوقدالساخنةالمحافظاتمنالمتضرر�نأغلب
:التال�ةالز�ادات



عنقود366علىموزعةأسرة2400طرطوسمحافظة

عنقود343علىموزعةأسرة2060الالذق�ةمحافظة

عنقود395علىموزعةأسرة1900دمشقمحافظة

عنقود302علىموزعةأسرة1532حماهمحافظة

عنقود288علىموزعةأسرة1272حمصمحافظة

عنقود180علىموزعةأسرة1200السو�داءمحافظة

عنقود301علىموزعةأسرة740دمشقر�فمحافظة

عنقود75علىموزعةأسرة540القن�طرةمحافظة



 ً :التحسینات على استبیانات المسح-ثالثا
عاممسحتضمنبینما,استب�اناتثالثة2007عاممسحتضمن

:یلي�ماموضحةاستب�اناتخمسة2017
2017مسح 2007مسح 

المع�ش�ةاألسرةاستب�ان.
وهو:للمرأة فرد�ةاتاستب�ان

وجدتالتي�األسرخاصاستب�ان
فئةالضمناألقلعلىسیدةفیها

همممنسنة)49-15(العمر�ة
.الزواجلهنسبقأومتزوجات

مسةالخاسندون األطفالاستب�ان

المع�ش�ةاألسرةاستب�ان.
ووه:اإلنجاب�ةالصحةاستب�ان

وجدتالتي�األسرخاصاستب�ان
فئةالضمناألقلعلىسیدةفیها

همممنسنة)49-15(العمر�ة
.الزواجلهنسبقأومتزوجات

السلععلىاإلنفاقاستب�ان
.والخدمات

الغذائياألمناستب�ان.
المحليالمجتمعاستب�ان.



ناستب�اضمنسؤالتخص�صتم:2007عاممسحفي

:یليمایرصد.الخاصةاالحت�اجاتلذوي المع�ش�ةاألسرة

.األفرادمنها�عانيالتياإلعاقاتأنواع1.

.اإلعاقةأس�اب2.

الفردمق�اإمكان�ةناح�ةمنالفردعلىاإلعاقةتأثیر3.
.لهالمجتمع�ةوالنظرةنفسه�خدمة

.للمعاقالمقدمةالمساعداتتوفرمدى4.



2007ضمن مسح بيا�ت عن ذوي االحتياجات اخلاصة
هل يعاين
الفرد من
إعاقة؟

نعم-1
ال-2

ين ما نوع اإلعاقة اليت يعا
منها الفرد؟

ع هل يستطي
الفرد أن 
خيدم نفسه
بنفسه؟

نعم-1
ال-2

اليتجلهة اما ةسبب اإلعاق
تقدم 

املساعدات 
للمعاق؟

احلكومة-1
اجلمعيات-2
األهل-3
خرين-4
ال-5

م كيف تقيي
مع نظرة اجملت

إلعاقاتك؟

ةإجيابي-1
ةسلبي-2

)حركية(إعاقة جسدية -1
إعاقة بصرية-2
إعاقة مسعية-3
إعاقة نطقية-4
إعاقة عقلية-5
إعاقة نفسية-6
إعاقة متعددة-7

خلقي-1
مرضي-2
حادث-3
كرب -4

السن
أسباب -5

أخرى



جميعبالصعو�اتتتعلقأسئلةتوجيھتم:2017عامفيمسحفي�

أفراد�جميع�حيةبيانات(املعيشيةاألسرةاستبيانضمناألسرةأفراد

:التا��الش�لع��تتطرحاألسئلةو�انت,)األسرة

ال. 2نعم      1.هل لد�ك صعو�ة في الرؤ�ة؟ 
هل لد�ك صعو�ة في الرؤ�ة حتى وأنت

ترتدي النظارات؟
ال توجد صعو�ة1.
�عض الصعو�ة2.
كثیر من الصعو�ة3.
القال �مكنني الق�ام بذلك على اإلط4.

ال. 2نعم      1.هل لد�ك صعو�ة في السمع؟ 
هل لد�ك صعو�ة في السمع حتى وأنت 

تستخدم جهاز مساعد للسمع؟
ال توجد صعو�ة1.
�عض الصعو�ة2.
كثیر من الصعو�ة3.
القال �مكنني الق�ام بذلك على اإلط4.



د هل لد�ك صعو�ة في المشي أو صعو 
الدرج؟

ال توجد صعو�ة1.

�عض الصعو�ة2.

كثیر من الصعو�ة3.

طالقال �مكنني الق�ام بذلك على اإل4.

�یز؟هل لد�ك صعو�ة في التذ�ر أو التر 
ال توجد صعو�ة1.
�عض الصعو�ة2.
كثیر من الصعو�ة3.
طالقال �مكنني الق�ام بذلك على اإل4.

, سكهل لد�ك صعو�ة في االعتناء بنف
اء على سبیل المثال االغتسال أو ارتد(

؟).المال�س

ال توجد صعو�ة1.

�عض الصعو�ة2.

كثیر من الصعو�ة3.

طالقال �مكنني الق�ام بذلك على اإل4.





 ً التحسینات على الحالة التعلیمیة-رابعا
الفرد تضمن سؤال في المسحین عن أعلى مرحلة دراس�ة أو آخر شهادة حصل علیها

:مع االختالفات التال�ة
2017مسح 2007مسح 
سنوات فأكثر6لألفراد من عمر )24-5(لألفراد 

أمي . 1أطفالر�اض1.
ملم. 2ابتدائي.2
ابتدائ�ة. 3اعدادي.3
اعداد�ة. 4ثانوي .4
ثانو�ة عامة. 5متوسطمعهد.5
ثانو�ة مهن�ة. 6فوق فماجامعة.6

معهد متوسط. 7
جامعة فما فوق . 8

وهو(الملموحالة)والكتا�ةالقراءة�ستط�عالالذيالفرد(األميحالةإضافةتم
فأكثرسنوات6عمرمناألفرادلكل)و�كتب�قرأالذيالفرد



 ً التحسینات على الحالة العملیة-خامسا
ر�یزالتتمإنمااألسرةألفرادالعمل�ةالحالةعنأسئلةأ�ة2007مسحیتضمنلم

األسرةضمنسنة14-5منالعمر�ةالفئةمنفقطاألطفالعمالةعلى
:التاليالشكلعلىتوجهاألسئلةو�انتالمع�ش�ة

األسبوعخاللالطفلعملهل1.
ادأفر منل�سشخصعندالماضي

األسرة

نعم �أجر نقدي أو عیني1.

نعم بدون أجر2.

ال3.
لالطفقضاهاالتيالساعاتعدد.2

التياألعمالجم�عأداءفيالعامل
األسبوعخاللبهاقام

.....تسجیل عدد الساعات 

العامخاللالطفلعملهل.3
أفرادمنل�سشخصعندالماضي

األسرة

نعم �أجر نقدي أو عیني1.

نعم بدون أجر2.

ال3.



األسبوعخاللالطفلساعدهل.4
المنزل�ة�األعمالأسرتهالماضي

فالتنظ�أوالحطبجمعأوكالتسوق (
)األطفالرعا�ةأوالماءاحضارأو

نعم1.

ال2.

الطفلقضاهاالتيالساعاتعدد.5
امقالتياألعمالجم�عأداءفيالعامل

األسبوعخاللبها
.....تسجیل عدد الساعات 

قامهلالماضياألسبوعخالل.6
أوالمزرعةفي(لألسرة�أعمالالطفل
؟)عالشار فيسلعب�عأوتجاري محل

نعم1.

ال2.

ـــل. 5 ـــي قضـــاها الطف عـــدد الســـاعات الت
ام العامل في أداء جم�ـع األعمـال التـي قـ

بها خالل األسبوع
.....تسجیل عدد الساعات 



منضصفحاتأر�علهاأفردحیثالعمل�ة�الحالة2017مسحتوسع

سنة)15(لألفرادأسئلةتضمنتحیث,المع�ش�ةاألسرةاستمارة

:یلي�ماالعملقوةعنفأكثر

.ملالعقوةخارجهمالذینوعنعام�شكلاألفرادعملعنأسئلة1.

شاطونمهنةآخروعنعملعن�حثهمو��ف�ةالمتعطلیناألفراد2.

.بهاعملوا

والمهنةسيالرئ�والنشاطالرئ�س�ةالمهنةهيوماالمشتغلیناألفراد3.

الثانوي والنشاطالثانو�ة

:التال�ةالجداولمنیتوضحو�ما













 ً الصعوبات-سادسا

اف�ةوغیرمحدودةاإلعاقةإحصاءاتتعد�.

والصعو�ةاإلعاقةمفهوميبینالتمییز.

حسبىعلالتعل�م�ةالحالةحسبمفصلةب�اناتتتوافرال

لحصعلم�ةشهادةاخرعلىالمسحضمنوالسؤالالصفوف

.الفردعلیها

ضمنه والد�تورا والماجستیرالجامع�ةالشهادةبیندمجهناك

.واحدةفئة



ب�اناتوافرتتال)صفوفثالثةتتضمن(�املةالثانو�ةوالمرحلة
.الصفوفمستوى على

المعوناتلمثالفردول�ساألسرةمستوى علىتوجهاألسئلة�عض
.المعاقللفردول�س�كللألسرةتعطىالتي

توجدال(فاكثرسنة15عمرمنب�اناتتتضمنالمسحنتائج
الد�مغرافيحالمسنتائجوفي)العمر�ةالفئاتمستوى علىتفاصیل

ةوالزواج�العمل�ةللحالةفاكثرسنوات10منعمراعتمادتم
ةصعو و�التاليمئو�ةنسبعنع�ارةالمسحنتائجأغلب�

.مطلقةأرقامتضمنب�اناتعلىالحصول
معاقدفر هناك�كون عندمااألسئلة�افةتوج�همتا�عةیتمال

.المع�ش�ةاألسرةضمن



:الحلول المستقبلیة
ضمنمعاقوجودتبینإذا�المعاقینخاصةاستمارةادراجعلىالعمل1.

.األسرةأفراد
و�یناقللمعتعطىالتيوالصح�ةالنقد�ةالمعوناتبینالتفر�ق2.

علىلعملوا,المع�ش�ةلألسرةتعطىالتيوالنقد�ةالغذائ�ةالمعونات
.األسرةول�سالمعاقالفردمستوى علىالمعوناتاحتساب

الفئات�افةلتشملالمعتمدةالد�مغرافيالمسحنتائجفيأكثرالتوسع3.
ئةفعلىاالعتمادوعدم,والزواج�ةالعمل�ةللحالةوخاصةالعمر�ة
.)فأكثرسنوات10من(محددةعمر�ة

ةوخاص,سور�ةفياإلعاقةعنمتخصصمسحتنفیذعلىالعمل4.
,ربالحعنالناتجةواإلعاقةالطب�ع�ةاإلعاقةبینالتفرقةلجهة

لتعبئةلمطلو�ةاوالب�اناتالمؤشرات�افةلتلب�ة�األسئلةأكثروالتوسع
.�امل�شكلاإلسكوامنالمطلو�ةاإلعاقةاستمارة
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