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مقدمة

طايمة واعتماده بشكل رسمم  ممق ل مل الة امة ال مشروع السياسة السكانية تم إعداد ❖

:، وكان مق المأم ل أن تسهم هذه السياسة ف (2011)لةسكان ف  مطةع العام 

.تاشيط عمةية التط ر الديم غراف  وت اوز الرك د الذي أصابها✓

.تحسيق الخصائص الا عية لةسكان✓

.  يا  االستفادة مق فرصة انفتاح الاافذة الديم غرافية واالستعداد لها تام ✓

أدى الم  تعطيمل تافيمذ بمرامل  السياسمة( 2011)إال أن ما جرى ف  س رية ماذ آذار ❖

مكممميق السمممكانية والتصمممار التافيمممذ عةممم  بعمممد ال مممرامل االسمممتهدلفية فممم  م مممال الت

.  االلتصادي والصحة االن ابية ف  بعد المحافظات



حيدثتها سينوات لتستجيب للفجوات التيي أتحديث وثائق السياسة السكانية يجري العمل على ❖
. ةاألزمة كجزء من الخطة الوطنية إلعادة البناء والتنمية على كامل الجغرافية السوري

.اتبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في ثالث محافظالمرحلة األولى ُنفذت ❖

.الصحة االن ابية وتاظيم األسرة1.

.الع دة واالستقرار السكان 2.

القمممم ة ال شممممرية ولمممم ة العمممممل والتشمممم يل 3.

.واالستخدام

االلتحممماا بالمدرسمممة والحمممد ممممق التسمممر  4.

.ومتابعة التعةيم

اأهم بنود السياسة وبرامجها وتدخالته
:مع التركيز على 

.ألزمةالمناطق الجغرافية األكثر تضررًا جراء ا▪
(.سنة25أقل من : )الفئات العمرية▪
بيار النساء المعيالت، واألرامل، والمطلقات، وك▪

.السن
.أسر ذوي الشهداء والجرحى▪



:هيمحافظة،لكلمجاالتستةفياستهدافيةبرامجتصميمتم
.ةاألصليإقامتهممناطقإلىوالالجئينالنازحينإعادة:الستقرارواالعودةال1)
.التعليميةالمستوياتوشمولبكفاءةاالرتقاء:التعليم2)
ةالصحمستوياتتحسينخاللمنالوالدةعندالمتوقعالعمرزيادة:الصحة3)

.للسكاناإلنجابيةوالصحة
.العملفرصوزيادةاالقتصاديالنمومستوياتتحسين:التشغيل4)
فياجهمإدملتعزيزواالجتماعياالقتصاديالنشاطفيالمشاركةالمعاقينتمكين5)

.المجتمع
.هملالعيشسبلبدعمخاصةومشاريعببرامجوالجرحىالشهداءاسرتمكين6)



2014عد التقدم المحرز في ضوء توصيات مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لما ب

وبم ماد  وأهمداي ةطمة عممل  2030هاما  التممام تمام بتحقيمد أهمداي وغايمات أجامدة التاميمة

. 1994المؤتمر الدول  لةسكان والتامية 

، م م عمة ممق التحمديات ذات األول يمةإضمافة لمذل ، فمان الظمروي التم  تممر بهما سم رية ولمدت 

دوثحوتجنبدائمة،انزياحاتإلىتحولهدون والحيلولةالسكانيالنزوحمسألة-:ماها
.السكانيةالتركيبةفيسلبيةتغيرات

لهمدخومصادرعملهموفرصالدائمةإقامتهمألماكنالسكانمنكبيرعددفقدان-
.المجانيةالعامةالخدماتالىوصولهموصعوبة

خبراتوالوالكفاءاتالشبابلدىالسيما(اللجوءأو)الخارجيةالهجرةوتيرةازدياد-
.المهنية



الكرامة والمساواة : المحور األول

:  ف  ظل األزمة ازدادت نس ة السكان الذيق يعيش ن ف  حالة الفقر لعدة أس ا ، ماها

االعمال اإلرهابية الت  أدت إل  م جات الاموح المتعددة هربا مق بطشها، ▪

. فقدان مصادر الدةل والمعيشة واستاماي ال مء األعظم مق األص ل والمدةرات▪

سممماهم تصممماعد األزممممة ووحشمممية ال مممرائم التممم  لاممممب بهممما التاظيممممات االرهابيمممة، وكمممذل  ▪

تراجمع االجراءات والتدابير القسرية أحادية ال انب التم  فرضمب عةم  الشمعب السم ري فم 

الممدورة االلتصممادية وتقة ممات سممعر الصممري مممما أدى إلمم  ارتفمماع عممام فمم  مسممت ى أسممعار

.األغذية وال ل د وزيادة ع امل الهشاشة وتضرر أس ا  معيشة الم اطق الس ري

الحد من الفقر



:رالفقمنللحدالدولةاعتمدتهاالتيالسياساتفي

 اشرةاالستهداي الم اشر عق طريد تحديد الفئات المشم لة بالمساعدات االنسانية الم.

.  ..(التعةيم، الصحة، )الخدمات العامة بسياسة م انية االستمرار -

 برنممامل الت ذيممة المدرسممية بالتعمماون مممع برنممامل ال ممذاء العممالم  لةمممدار  فمم اسممتمرار

.المااطد األكثر احتياجا  

(.طاقةحوامل ال)االستمرار بتقديم  الدعم للعديد من المواد الغذائية والمشتقات النفطية

تعزيز دور القطاع األهلي في الوصول للفئات األكثر هشاشة.

  وال بنىا  القىدراتو ورفىل الىوعيو ومىنر القىرو تنفيذ برامج وأنشطة تنموية تركز على

.  سيما لإلناث المعيالت ألسرهن وخاصة في المناطق الريفية



 ،إلمم  حمايممة األسممر الفقيممرةالهممادي إنشمماء الصممادوا المم طا  لةمع نممة االجتماعيممة

.  ورعايتها

 اشة ممق الهادي إل  تمكيق الفئات األكثر هشاألص ريتط ير برنامل متكامل لةتم يل

ات لروض مدع مة، تمدريب ةمدم) ال ص ل إل  سةة مق الخدمات التم يةية المااس ة 

(.تس يد

ا  فم  تط ير برنامل وطا  لألمق ال ذائ  يهدي إل  تحسيق حالة األمق ال ذائ  ال ط

.س رية

برنامل تمكيق الاازحيق مق الع دة إل  أماكق إلامتهم المعتادة.

 كان، األسمرة لمدى الهيئمة السم رية لشمؤون األسمرة والسموحدة حمايمة ت هيم وافتتاح

.لرعاية وإدماج الاساء واألطفال ضحايا العاف واالت ار



 ع مم( إحالة-إبالغ -رصد )ان از نظام متكامل إلدارة الحالة لحماية األفراد المهمشيق

.الدليل التدري   لابل لةرصد وتت ع الحاالت الفردية بهدي الرعاية واإلدماج

ائ هما متابعة تفعيل عمل ل اة مكافحمة ظماهرة التسم ل والتشمرد ومعال مة أسم ابها ونت

.وإعداد مس دة ةطة مكافحة التس ل وأس أ أشكال عمل

 ةال ديةوالرعايةاالهتمام بكفالة األيتام ورعايتهم وتأميق الرعاية المؤسسية.



رعاية المسنين  :

المعالجىة ووتتضمن الرعايىة الصىحية و لرعاية المسنينانجاز االستراتيجية الوطنية

ندوق ويجىر  التخطىيط مىل صى. الفيزيائية واألنشطة بالتعاون مىل الجمعيىات األهليىة

ويىتم . دورات تدريبية وبنا  قدرات لمساعد  المسنيناالمم المتحدة للسكان إلجرا  

ضىل العمل حاليا عل  اعداد دراسة حول احتياجات المسنين واولويىاتمم فىي سىبيل و

.تلبي احتياجاتمم االساسيةتدخليةبرامج 

 تفعيل الخطة الوطنية لإلعاقة :

و سىمر بتوسىيل الشىريحة المسىتفيدة 2017تىم اعتمىاد تصىنيد جديىد لإلعاقىات عىام

.خدماتالمن 



المرأة
 اء ، الهممادي إلمم  االرتقمماالسممتراتي ية ال طايممة لممدعم وتمكمميق المممرأة فمم  سمم ريةإعممداد تممم

.ةالل األزمةتة  الت  است دت السيما معال ة االةتالالت ووب الع المرأة 

والتمييمم انضمب ال مه رية العربية الس رية إل  اتفالية القضاء عة  جميع أشكال العاف

وتابعمب 27/4/2003وصمادلب عةيهما ودةةمب حيمم التافيمذ بتماري  2002ضد المرأة عمام 

.  تط يقها كما تسع  وباستمرار عة  إزالة التحفظات

 الممذي يقضمم  بال مماء تحفيممع سمم رية عةمم  2017لعممام 230صممدر المرسمم م التشممريع  رلممم

ممما ال ، ب«سميداو»الممادة الثانيمة مممق اتفاليمة القضماء عةمم  كافمة أشممكال التمييمم ضمد المممرأة 

.يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 2000لعىام 1325قرا ة وطنية لقرار مجاس االمن رقىم يجر  العمل حاليا عل  إعداد

.الخاص بالمرأة والسلم واألمنو وسيصار  الحقا ال  إعداد خطة وطنية تنفيذية



 والمساحات اآلماة لةاساءزيادة عدد مراكم الخدمات الم تمعية.

 فم  وذلمظماهرة الممواج الم كمر لم ابهمة تدةةيةسياساتيةي ري التحضير ل رامل  

لهيئمة ض ء نتائل دراسمة ال يئمة الم لمدة لةممواج الم كمر فم  سم رية والتم  اعمدتها ا

.الس رية لشؤون االسرة والسكان

 تمممم ممممق ةاللمممل تشمممديد العق بمممات عةممم  زواج 2018لعمممام 24صمممدر القمممان ن رلمممم

.القاصرات

  د بام ده فم  سم رية ويتضممق فم  احمحقم ا الطفمل عة  لمان ن يتم العمل عة  حاليا

.نا تمام سق الثمانية عشر ساة لكل مق الذك ر واالاتحديد السق االدن  لةمواج ب

 كان و بالتعاون مع صادوا السمرصد لةعاف االسري ي ري العمل حاليا عة  انشاء

صمد فم  تشري عةيل الهيئة السم رية لشمؤون االسمرة والسمكان وتمم تعيميق نقماط لةر

.المستشفيات ومراكم الشرطة وبعد ال معيات االهةية



الشباب
.للشبابالوطنيةاالستراتيجيةمشروعإنجازمناالنتهاءاألزمةعّطلت▪
.2016تعاممنبدءً المشروعهذاإنجازعلىالعملمعاودةتمت▪
الشبابواقعتشخيصإعادةخاللمنللشبابوطنيإطاروضعمناالنتهاءتم▪

:محاورلىعبالتركيزاألزمةمفرزاتضوءفيوأولوياتهماحتياجاتهمأبرزإلىوالتعرف
التعليم✓
االعمالوريادةالعمل✓
االنجابيةوالصحةالعامةالصحة✓
االجتماعيةالحماية✓
المجتمعيةالمشاركة✓

وفقالوطنياإلطارعلىالعملتموقد
والجهاتالوزاراتمعتشاركيةاسس

والمنظماتاالهليةوالجمعياتالمعنية
وخاصةالمتحدةاالممومنظماتالشبابية
.السكانصندوق 



جابيةالصحة الجنسية واالنجابية والحقوق االن: المحور الثاني

-ة أهدرت األزمة جهدا  م ذوال  است را عمدة عقم د لة صم ل بالمؤشمرات الديم غرافيم▪

.2011الحي ية إل  المست ى الذي وصةب إليل حت  غاية 

ترة إلم  إذ تشير التقديرات األولية إل  احتمال ارتفاع معدل ال فيات الخام ةالل هذه الف▪

بماأللف، ومعمدل ( 23)باأللف، ومعدل وفيات األطفال الرضع إلم  أكثمر ممق ( 7)ح ال  

بمماأللف، ومعممدل وفيممات ( 25)وفيممات األطفممال دون الخمممت سمما ات إلمم  ممما يقممار  المم  

.  وفاة لكل مئة ألف والدة حية( 65)األمهات إل  ح ال  



-2011)للفترةاإليدزلمكافحةاالستراتيجياإلطاروضع2010عامنهايةفيتم-
2015)

البرامجتنفيذعلىعملهاإطارفيوالسكاناألسرةلشؤون السوريةالهيئةوقعت-
عاملصحةاوزارةمعتفاهممذكرةالسكانية،السياسةبمشروعالخاصةاالستهدافية

النائيةيةالريفالمناطقمنعدداً تغطيمتنقلةعياداتستةوتشغيللشراء،2011
الرعايةخدماتتوفيربهدفوذلكمرتفعة،سكانيةخصوبةبمعدالتتتصفالتي

.لمناطقالهذهعامبشكلاإلنجابيةالصحةوخدماتاألسرةتنظيمووسائلالصحية

:لالمجاهذافيالدولةاعتمدتهاالتيالسياساتفي



تاقةمة بمدعم بس ب تضرر الكثير مق المراكم الصحية، تم تقديم العديد مق  العيادات الم-

ممم المتحمدة لةسمكان وعةم  وجمل الخصم ة ماظممة مق ال هات ال طاية ووكماالت األ

ق بهممدي تممأميالصممحة العالميممة وصممادوا السممكان وبعممد الماظمممات االهةيممة الدوليممة

ية لةخمدمات شم لية الت طية ال  رافية وتحسيق سم ل ال صم ل ل ميمع الفئمات السمكان

.الصحة والصحة االن ابية وتقديم  ةدمات تاظيم االسرة بشكل م ان 

د ، لتعمم ي...(ممماهل تممدري    لةق الممة، ) فمم  الم ممال الصممح  العممامةيقبامماء لممدرات -

.الفالد ف  الكادر الصح  والط   المؤهل

.المرأةتط ير استراتي ية وطاية لتعميم صحة-



رها ضمق مراكم الخدمات الم تمعية يمديمراكم المش رة الش ابيةاحدا  العديد مق -

وذلمم  ( جمعيممات تاظميم االسممرة، وتثقيمف االلممران) ويشمري عةيهمما الشم ا  انفسممهم 

.بالتعاون بيق صادوا السكان ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل

سياسمممة تممم فير الخمممدمات الصمممحية الم انيمممة ع مممر المشممماف فممم  اسمممتمرت الدولمممة -

ة االن ابيممة المتاقةمموالمراكممم الصممحية ومراكممم وتمم فير ةممدمات الصممحة  والصممحة

.وةدمات التةقيح،وتأميق وسائل تاظيم االسرة بشكل م ان 



الهجرة الدولية: المحور الثالث
ميع العمال صادقت الجمهورية العربية السورية على االتفاقية الدولية لحماية حقوق ج-

.2005المهاجرين وافراد اسرهم  منذ العام 

.حول منع االتجار بالبشر2010لعام 3صدر المرسوم رقم -

ة بروتوكييول منييع وقمييع ومعاقبيية اإلتجييار باألشييخاص، وبخاصييصييادقت سييورية علييى -
ر النسيياء واألطفيييال، الملحيييق باتفاقيييية األميييم المتحييدة لمكافحييية الجريمييية المنظمييية عبييي

.8/4/2009الوطنية ، المصادق عليها بتاريخ 

ن ، والبروتكيولين االختيياريين الملحقيي1993صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عيام  -
.بها



اإلدارة الرشيدة: المحور الرابع
:اآلليات المؤسساتية-

42م م جمب المرسم م رلمبتعد الهيئة الس رية لشؤون االسرة و والت  تم انشماهها✓

.ه  اآللية المؤسساتية المعاية بالاه ض ب الع األسرة الس رية2003لعام 

صمم ح أو6وفممد القممان ن رلممم تكةيفهمما بممادارة المةممف السممكان تممم 2014فمم  العممام ✓

.اسمها الهيئة الس رية لشؤون االسرة والسكان

ايممة ال طالتافيذيممة لة اممةتعمممل الهيئممة عةمم  المةممف السممكان  ك نهمما تمثممل األمانممة✓

ة مممع تشمماركية تاسمميقيسممتأالتمم  يترأسممها رئمميت م ةممت المم زراء وفممد لةسممكان

.  ال هات ال طاية والماظمات الدولية ذات االةتصاة وال معيات االهةية



العدييييد مييين المسيييوح اإلحصيييائية بالتعييياون ميييع ُنفيييذت , روف األزمييية الراهنيييةرغيييم ظييي▪
:ها على سبيل المثالنوم. المنظمات الدولية ذات العالقة

.غرافي االجتماعي المتكامل المتعدد األغراضو المسح الديم✓
.األول والثانيمسح األمن الغذائي األسري في سورية✓
.مسح اإلعاقة✓
.مسح المنشآت االقتصادية✓
.قوة العملمسح العرض والطلب ل✓

:البيانات والمعطيات السكانية



والداقيةالمصوذاتالنوعيةالبياناتواستنتاجوتحليلوتبويبجمعآلياتتطوير▪
:فيالدوليةالمنظماتمساعدةتتطلبالمستدامةبالتنميةالمتعلقةنلكسيما
زةاألجهفيالعاملينوتأهيللتدريب"النوعي"والماليالفنيالدعمزيادة✓

ازإلنجواالجتماعيةاالقتصاديةاإلحصائيةالبرامجأحدثعلىاإلحصائية
المناسبالوقتفيالمسوحات

مفاهيمعلىوالتنميةالسكانوقضاياالتخطيطمجالفيالعاملينقدراتبناء✓
.والتقييموالمتابعةوالرصدبالنتائجاالدارة



:التعاون الدولي-
إطيار ًا للتعياون بيين حكومية الجمهوريية 2012شكلت خطط االستجابة اإلنسيانية  منيذ عيام 

إلنسيانية توفير المساعدات االعربية السورية ووكاالت األمم المتحدة لدعم جهود الحكومة في 
تنميوي بيل الطارئة في جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية، وهذه الخطط ليست إطيارًا للعميل ال

. جتها األزمةإطارًا لحشد الموارد المادية وتنفيذ البرامج اإلغاثية بما يخفف من األثار التي أنت

ية نسبة التغطية الفعل
متواضعة بالمقارنة مع
الموازنات المعلنة 





 ماه بت ام  المسألة السكانية تحتماج الم  نم ع جديمد ممق  التخطميط االسمتراتي   لةمدفع بات•

.سياسة سكانية تراع  ةص صية كل محافظة

فمم  اممماكق الممامتهملعمم دة السممكان واسممتقرارهم االسممتمرار بالعمممل ال مماد  المسممت يب  •

جتمماع  المعتادة ل ل الحر ، بهدي استدامة الت معات السكاية والحفاظ عة  نسي ها اال

المتا ع

الشم ا  بحمايمة الاسماء واألطفمال وتة ية احتياجات كافة الشرائح واالهتممام بشمكل ةماة •

ر  ممق والمعرضيق لألةطار المتمايدة، ضمق رهية تام ية تستاد الم  مما تحقمد ل مل الحم

الام ع الت  حدثب ةاللها وتم فير ال يانمات الالزممة حسمبوردم الف  اتان ازات تام ية 

.وال ات

الدروس المستفادة



مما فم  بلتحسيق امكانيمة ال صم ل إلم  ةمدمات الرعايمة الصمحية اإلن ابيمة إيالء األول ية •

ذلمم  ةممدمات تاظمميم األسممرة ل ميممع الاسمماء ، وتقممديم ةممدمات الحمايممة وةاصممة لةاسمماء 

.  المعافات ضمق االسرة والم تمع

ع سياسمات ف  المااطد الحضرية والريفية عة  حد س اء ووضمالمسايقتة ية احتياجات •

لممارسات لةشيخ ةة الاشطة ف  مختةف الم االت باإلضافة ال  السياسات الت  تش ع  ا

.الصحية ف  سق الشيخ ةة، وأيضا احتياجات األطفال وذوي االحتياجات الخاصة

.استعادة المؤشرات التام ية ف  م ال التعةيم والصحة والعمل•

ول يمات وم ث لة بهدي المتابعة والرصد لتحقيمد االلاعدة معة مات سكانية محدثة ت فر •

.قاهرةال طاية والدولية ف  م ال التامية المستدامة وترابطاتها مع  ت صيات مؤتمر ال



أبرز التحديات

.رةالهجبسببوالمتابعةواالدماجالتخطيطفيالكفاءةذاتالكوادرفينقص-
.والتنميةالسكانقضايالدعمالمخصصةوالمساعداتالتمويلنقص-
المبكرواجالز بسببجندريةفجوةوبروزالثانوي التعليمفيالقيدنسبةانخفاض-

.الضاغطةاالزمةظروفنتيجةاالطفالوعمالة
المبكرواجللز المولدةوالبيئةالمرأةومشاركةلعملالمعيقةالمجتمعيةالثقافةتأثير-

.سلبيةتأقلمكاستراتيجية
االستقرارةحاللتغيروفقاباستمراروالبياناتالمعطياتوتغيراالستقرارعدمظروف-

.المني
.العودةمنوالالجئينالمهاجرينتمكين-



:ومق جمةة المخاطر المحتمةة أو المت لعة أيضا  يمكق اإلشارة إل  ما ية 

ع األعمممار بمسممافة جيممل سممكان ، ومممق المت لممع أنحممدو  ف مم ات دوريممة فمم  مضممةي ✓

.تستمر هذه الف  ات ف  الظه ر ألكثر مق أربعة أجيال سكانية

، ممما بات مماه زيممادة عممدد األطفممال المرغمم   بان ممابهمت يممر ةصممائص السممة   االن مماب  ✓

كان  يعامم  عمم دة مسممت يات الخصمم بة لتقتممر  مممق مسممت ياتها فمم  مرحةممة الاممم  السمم

.السريع

تعممممدبممميق المحافظمممات والماممماطد السممم رية، وارتفممماع الكثافمممة السمممكانية العاممممة وا✓

ةمرى لم الية ف  ماماطد معيامة عةم  حسما  ماماطد أاالةتالالت ف  الت زع السكان  

.السكانية غير المس  لة وغير الماتظمةاالنمياحاتنتي ة حركة 



التوصيات
. رية ال انب المفروضة عة  الشعب السيحادأالتأكيد عة  رفع االجراءات القسرية •

.ن تق م الماظمات الدولية باإليفاء بالتماماتها الماليةأالتأكيد عة  •

التأكيممد عةمم  ت جيممل الماظمممات الدوليممة فمم  جه دهمما عةمم  دعممم العمممل التاممم ي وبامماء •

.القدرات وس ل العيش ودعم ع دة المه ريق ال  اماكق سكاهم االصةية

اظممات تعميم الشراكات مع كافة ال هات الفاعةة ف  م ال السكان والتامية المحةيمة والم•

.الدولية وف  مقدمتها صادوا االمم المتحدة لةسكان

ت التأكيممد عةمم  االسممتثمار فمم  الشمم ا  وتمكيمماهم مممق ال صمم ل والحصمم ل عةمم  الخممدما•

.والمشاركة الفاعةة

تحقيمد تأطير العمل عة  وضع بمرامل تافيذيمة ونظمم معة ممات لتت مع التقمدم المحمرز فم •

.ت صيات مؤتمرات السكان والتامية



شكراً 


