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:ومنهجیتهالعملمراحل
مهیدیة،تومرحلةرئیسةمراحلثالثةمشتمالً المسحهذافيالعملانطلق
:المراحلهذهمنكلفيتنفیذهتمماألهماستعراضیليوفیما

:المرحلة التمهیدیة: أوالً 
فيعُتمداعنقودیةعینةوهيالمسح،عینةتصمیمَ المرحلةهذهتضمنت
ةالخاصالمعادلةلتطبیقالمطلوبةالمؤشراتبعضعلىتصمیمها
وهوطلوبالمالعینةحجمإلىالتوصلتمحیثالعینة،هذهحجمباحتساب

)8(نهامكلفياألسرةعددبلغعناقیدعلىتوزیعهاتمأسرة)28080(
المسحهذااشملهالتيللمحافظاتوفقاً العینةأسرتوزعیليوفیماأسر
:محافظة)11(وهي



عدد األسرعدد العناقیدالمحافظة
5004000دمشق

4403520ریف دمشق
3923136حلب

3742992حمص
3742992حماه

4003200الالذقیة
1801440الحسكة
2001600السویداء

1601280درعا
4103280طرطوس
80640القنیطرة
351028080المجموع



نة المسح أیضًا إضافة لتصمیم عیالمرحلة التمهیدیةوتضمنت 
ؤلف من وسحبها، تصمیَم االستبیان الخاص بهذا المسح، وهو م

:خمسة استبیانات فرعیة هي
المعیشیةاألسرةاستبیان.
التيسرباألخاصاستبیانوهو:اإلنجابیةالصحةاستبیان

العمریةالفئةضمناألقلعلىسیدةفیهاتوجد
.الزواجلهنسبقأومتزوجاتهمممنسنة)15-49(
والخدماتالسلععلىاإلنفاقاستبیان.
الغذائياألمناستبیان.
المحليالمجتمعاستبیان.



:التحضیریةالمرحلة:ثانیاً 
:یليماالمرحلةهذهتضمنت

بهدفأجریتوقد،17/10/2017بتاریخالتجربةهذهتنفیذتم:القبلّیةالتجربة1.
والبدائلئلةاألسومراجعةاالستبیاناستیفاءیستغرقهاالتيالمدةعلىالتعرف
أسرمنأسرة)40(التجربةهذهاستهدفتوقد.األمراقتضىحیثماوتعدیلها
مركزیة،الاإلدارة/لإلحصاءالمركزيالمكتبفيالعاملونونّفذها.دمشقمحافظة
تائجنعلىوبناءدمشق،وریفدمشقإحصاءمدیریتيفيعاملینإلىإضافة

.المسحالستبیانالنهائیةالصیغةإلىالتوّصلتمالتجربةهذه
بعدوذلك،31/10/2017بتاریخالطباعةأعمالبدأتحیث:االستبیانطباعة2.

.ونیسفالیمنظمةمنوحبرورقمنالعملیةبهذهالقیاممستلزماتكافةاستالم
ثالثفيالمسحبیاناتجمیععلىالتدریبیةاألعمالتنفیذتم:التدریب3.

بعدعنتدریبیةدورةنفذتكماوطرطوس،وحمصدمشقهيمحافظات
بتاریخةالتدریبیالدوراتجمیعانطلقتوقدالحسكة،محافظةفيللمتدربین

.أیام)4(لمدةجمیعهاواستمرت12/11/2017



:المیدانيالعمل:ثالثاً 
/16/11خبتاریالمسحفيالمشمولةالمحافظاتجمیعفيمتزامنًا،المیدانيالعملبدأ

–مشقد:وهيالمحافظاتأغلبفيالمیدانيالعملسیرعلىمركزيبإشراف،2017
الوقوفبهدفوذلكالالذقیة،-طرطوس–حماه–حمص–السویداء-دمشقریف
فيوتالفیهایاناالستباستیفاءعملیةأثناءالباحثبهایقعأنیمكنالتيالثغراتعلى

العملانتهىحیثیومًا،)50(البیاناتجمععملیةاستغرقتوقدالمناسب،الوقت
4/1/2018بتاریخالمحافظاتجمیعفيالمیداني

:البیاناتتجهیز:رابعاً 
:یليماالمرحلةهذهاشتملت

عملالانطالقمنأیامعدةبعدأعمالهابدأتحیث:االستبیاناتوترمیزتدقیق1.
إنجازبقاموقدالمحافظات،منالمنجزةاالستبیاناتورودبدءمعوذلكالمیداني،

كزيالمر المكتبفيالعاملینمنفریقاالستبیاناتوترمیزتدقیقعملیة
منهاكللمجموعاتأربععلىالعاملینهؤالءتوزیعوتمالمركزیة،اإلدارة/لإلحصاء

الخاصةزینوالمرمّ المدققینواستفساراتتساؤالتعلىاإلجابةمهمتهمجموعةرئیس
مدیریةإلىالهاإرسقبلالمنجزةاالستبیاناتبعضومراجعةوالترمیزالتدقیقبعملیة

الستبیاناتاوترمیزبتدقیقالمجموعاترؤساءقامكما.إلدخالهاااللكترونيالحاسب
.المحليبالمجتمعالخاصة



التدقیقعملیةبدءمنأیامعدةبعدالعملیةهذهانطلقت:البیاناتإدخال.2
دیریةمإلىوالمرّمزةالمدّققةاالستبیاناتارسالتمحیث،والترمیز
عاملونالالعملمنالمرحلةبهذهقامحیثتباعًا،االلكترونيالحاسب

بیاناتخالإلدمعهمالتعاقدتمالذینالعاملینبعضإلىباإلضافةفیها
.المسح

لخمسااالستماراتتصویبعلىالعملتم:البیاناتتصویبمرحلة.3
االستمارةيفالمتغیراتبینالمقارناتوأجریتعمل،فرقعلىبتقسیمها
محافظةكلفيالشمولمنالتأكدوتمّ بینهافیماواالستماراتالواحدة

.الحسكةفیهابما
الممكنبالجداولالئحةوضعتم:)الجدولیات(المخرجاتمرحلة.4

وذلكمستویات،عدةعلىاألربعةاالستماراتمنعلیهاالحصول
یذللتنفجاهزةتصبحبحیث)Syntax(البرامجووضعالعملفرقبتقسیم
الستمارةكیبیةالتر المتغیراتكافةتجهیزتمكما.األساسیةالبیاناتعلى

.2017)كاري(منهجیةوفقالغذائياألمن



:امل�حمنالهامةالنتائج�عضي��فيما�ستعرض

لى إلى إمكانیة الحصول مستقبالً على نتائج أخرى بعد الحصول عمع اإلشارة(
)  الموافقة الالزمة من الجھات المسؤولة



عدد السكانالمحافظة
1774577دمشق

1732351مدینة حلب
3656404ریف دمشق

1402797حمص
1780489حماة

1360104الالذقیة
1359195الحسكة
1041096طرطوس

737692درعا
467177السویداء
40642القنیطرة
15352524المجموع

)�سمة: الوحدة(توزع الس�ان بحسب املحافظات ال�ي تمت ز�ار��ا     



%المجموعأنثىذكراإلقامةنوع
12979361375588267352481مقیم
28224731200059424718نازح

92589680189381عائد من النزوح
158944116972683286709100المجموع

81%

18%

1%
توزع نسب عدد المعاقین حسب نوع اإلقامة

مقیم

نازح

عائد من 
النزوح

حسب نوع اإلقامة وا�جنس) سنوات فأك�� 5(عدد الس�ان املعاق�ن 



46.0%
47.0%
48.0%
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%

أنثىذكر

48.4%

51.6%

توزیع المعاقین حسب الجنس
ذكر أنثى

المجموعأنثىذكراإلقامةنوع
158944116972683286709عدد المعاقین

48.451.6100%النسبة

حسب ا�جنس) سنوات فأك�� 5(عدد الس�ان املعاق�ن 







 للصعو�ة �� الرؤ�ة ال�ي �عانون م��ا) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
وفقا

المحافظة
صعوبة في  الرؤیة

العدد%

15.7251458دمشق
7.6118828مدینة حلب
10.3339908ریف دمشق

5.772167حمص
6.198026حماة

9.1111708الالذقیة
4.049070الحسكة
7.974231طرطوس

10.569909درعا
15.665777السویداء
11.04035القنیطرة
38.21255117المجموع



 للصعو�ة �� ) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
�عانون م��االسمع ال�ي وفقا

السمعصعوبة في  المحافظة
العدد%

2.743244دمشق
1.320326مدینة حلب
2.066002ریف دمشق

1.215193حمص
1.422498حماة

1.518413الالذقیة
1.315948الحسكة
1.917853طرطوس

2.214648درعا
3.514758السویداء
2.5917القنیطرة
7.6249799المجموع



 للصعو�ة �� ) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
�عانون م��اامل��ي ال�ي وفقا

المشيصعوبة في  المحافظة
العدد%

10.0160164دمشق
11.4178242مدینة حلب
5.7188105ریف دمشق

6.278498حمص
4.673921حماة

4.960150الالذقیة
3.644163الحسكة
5.349801طرطوس

7.247938درعا
11.247225السویداء
10.43815القنیطرة
28.4932021المجموع



 للصعو�ة �� ) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
التذكر وال��ك�� وفقا

�عانون م��اال�ي 

التذكر والتركیزصعوبة في  المحافظة
العدد%

2.743244دمشق
6.093812مدینة حلب
1.962702ریف دمشق

2.025322حمص
1.320891حماة

1.518413الالذقیة
1.012267الحسكة
2.018793طرطوس

2.415979درعا
3.414336السویداء
3.61321القنیطرة
10.0327080المجموع



 للصعو�ة �� ) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
ل�ي االعتناء �� النفس اوفقا

�عانون م��ا

االعتناء في النقسصعوبة في  المحافظة
العدد%

2.032033دمشق
6.296939مدینة حلب
1.652801ریف دمشق

1.924056حمص
1.727319حماة

1.720869الالذقیة
1.518401الحسكة
2.119732طرطوس

1.912650درعا
2.610963السویداء
3.31210القنیطرة
9.6316973المجموع



 للصعو�ة �� ) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
ون م��ا�عانالتواصل ال�ي وفقا

في التواصلصعوبة المحافظة
العدد%

1.016016دمشق
5.179740مدینة حلب
1.033001ریف دمشق

0.911395حمص
0.812856حماة

1.315958الالذقیة
0.911041الحسكة
1.211276طرطوس

1.17324درعا
1.66746السویداء
1.0367القنیطرة
6.3205719المجموع



 ) سنوات فأك�� 5(النسب املئو�ة وعدد الس�ان 
ً
للصعو�ات وفقا

�عانون م��اال�ي 

على مستوى كافة
%العددالمحافظات المدروسة

125511738.2صعوبة في  الرؤیة

2497997.6صعوبة في  السمع

93202128.4صعوبة في  المشي

32708010.0زصعوبة في التذكر والتركی

3169739.6صعوبة االعتناء بالنفس

2057196.3صعوبة في  التواصل

32867091ooالمجموع



معرض النعدام غیر آمن غذائیاً المحافظة
آمن غذائیاً األمن الغذائي

%48.0%35.4%16.5دمشق
%25.8%37.6%36.6مدینة حلب
%36.1%39.2%24.7ریف دمشق

%40.3%38.8%20.9حمص
%11.0%35.7%53.4حماة

%38.9%38.6%22.5الالذقیة
%38.0%32.5%29.5الحسكة
%30.4%45.7%23.9طرطوس

%32.5%38.1%29.4درعا
%22.6%44.0%33.5السویداء
%20.2%33.3%46.5القنیطرة
%33.2%38.1%28.7المجموع

التوزع النس�ي ملؤشرات األمن الغذائي حسب املحافظات



شبكة كهرباءشبكة میاهالمحافظات
99.899.5دمشق
96.295.3حلب

94.699.7ریف دمشق
91.199.5حمص
97.599.8حماة

96.799.9الالذقیة
96.4100.0الحسكة

99.199.7طرطوس
98.999.5درعا

99.799.8السویداء
99.599.8القنیطرة
96.599.2المجموع

املسكن �شبكة املياه والكهر�اء العامة حسب املحافظات واتصال التوزع النس�ي للس�ان 



موصول بشبكة الصرفالمحافظات
الصحي العامة

موصول بحفرة 
حفرة مغطاةامتصاصیة

99.90.10.0دمشق
97.70.02.3حلب

98.60.50.8ریف دمشق
83.54.611.6حمص
87.87.84.2حماة

91.73.84.4الالذقیة
86.20.413.4الحسكة
75.99.913.3طرطوس

84.59.16.4درعا
50.615.533.6السویداء
80.06.113.1القنیطرة
90.43.56.0المجموع

التوزع النس�ي للس�ان حسب نوع املرحاض املستخدم من قبل األسرة واملحافظات



المحافظات
ماهي صلة القرابة بینك وبین زوجك ؟

المجموعقرابةال توجد قرابة أخرىخالة/ابن خالعمة/ابن عم
%100.0%80.1%6.9%4.6%8.4دمشق
%100.0%60.7%20.1%6.4%12.8حلب

%100.0%69.8%8.7%7.8%13.7ریف دمشق
%100.0%74.0%7.3%5.4%13.3حمص
%100.0%76.6%5.3%5.1%12.9حماة

%100.0%80.4%7.8%4.6%7.1الالذقیة
%100.0%56.6%12.1%7.8%23.5الحسكة
%100.0%80.4%7.1%4.6%7.9طرطوس

%100.0%68.3%11.8%8.5%11.4درعا
%100.0%72.4%10.8%5.7%11.2السویداء
%100.0%64.1%19.9%4.3%11.7القنیطرة
%100.0%71.7%9.6%6.2%12.5المجموع

ب�ن الزوج والزوجة القرابة حسب املحافظات وصلة التوزع النس�ي للنساء املؤهالت 



لبياناتلأخرى مصادر 

والمساكنللسكانالعامالتعداد

خاصةالاالحتیاجاتبذويالمعنیةالمراكزفياإلداریةالسجالت

الدولةفيالعاملینلحصرالسنویةالدوریةالنتائج.

األسريالصحيالمسح

الغذائياألمنمسح



الصعو�ات

كافيةوغيرمحدودةاإلعاقةإحصاءاتتعد.

والصعوبةاإلعاقةمفهوميبينالتمييز.

العاطفيةو والذهنيةالنفسيةاإلعاقاتوالسيمااإلعاقةأنواعبعضرصد

.والتركيزالتعلموإعاقات

ماديةالوتكلفتهإليهاالمشاراإلعاقاتلرصدالمؤهلالكادرتوفر.




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	مصادر أخرى للبيانات
	الصعوبات
	Slide Number 27

