
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

  ســــوریاالدولة  : 

سنة من انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة أطلقت سوریا وثیقة سیاستھا  15بعد حوالي 
والبرامج السكانیة، ولكنھا ما فتئت منذ النصف الثاني من القرن الماضي خاصة تضع االستراتیجیات 

الخصوصیة المتصلة بالتنمیة الشاملة في عالقة مع خصوصیات السكان ونموھم وقضایاھم. وعلى ضوء 
تعددت المبادرات والبرامج والمؤسسات واآللیات  برنامج عمل مؤتمر القاھرة واألھداف التنمویة لأللفیة

ة قدرات السكان. وتبنت برنامجا من أجل تحقیق النمو االقتصادي المتناغم مع الرعایة االجتماعیة وتنمی
وطنیا للصحة اإلنجابیة مدمج ضمن استراتیجیة الرعایة الصحیة األولیة یستوعب نظریا جل مكونات 

ھ لمختلف الفئات. ولق م  دالصحة اإلنجابیة وموجّ توصلت كل تلك الجھود إلى تحقیق نتائج إیجابیة والتقدّ
تقییما معمقا للوضع على ضوء نتائج المسوح  أن خطوات نحو األفضل في العدید من المیادین، إالّ 

والدراسات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة یبرز أن النتائج لم تكن في مستوى كثافة البرامج والسیاسات وأن 
الفارق الذي یفصل بین الواقع من جھة ومستویات تحقیق األھداف في أوقاتھا من جھة أخرى ال یزال 

ل ب التشریعات المحفّزة ورفع التمییز عن المرأة وتمكینھا والتقلیص من الفقر ھاما خاصة في ما یتصّ
د من حومؤشرات الصحة والصحة واإلنجابیة والعنف األسري وذاك القائم على النوع وتكافؤ الفرص وال

  بطالة الشباب والنساء وغیرھا.

  

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  المستدامةالسكان والتنمیة والتنمیة  -1

عالجت سوریا منذ سنوات عدیدة قضایا السكان   مدى توفر سیاسة سكانیة
والتنمیة المختلفة من خالل استراتیجیات وبرامج 

أطلقت  2010وسیاسات قطاعیة. ثم وفي سنة 
سیاستھا السكانیة المتكاملة ونشرتھا في وثائق 

  متكاملة مثّلت مختلف مكونات تلك السیاسة.
میة والتنمیة المستدامة التي تناولتھا قضایا التنأھم 

  السیاسة السكانیة
ت.ناولت وثیقة السیاسة السكانیة وكذا برامج التنفیذ 
مختلف القضایا التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة 
والبشریة في عالقتھا بالسكان وخصوصیاتھم 

  وتطورھا
 نسبة الفقر :   الخط األدنى •

  الخط األعلى                
  1997% سنة 14.26
  1997% سنة 33.22

  2004% سنة 11.4
  2004% سنة 30.13

الفقر مؤنث وریفي 



  خاصة
 سنوات 5األطفال ناقصو الوزن: دون  •

  
نسبة السكان دون السعرات الحراریة  •

 الضروریة :
 
  

  2010% سنة 9.7  1993% سنة 12

عدد اإلجراءات والتشریعات  •
والمبادرات المتخذة للحفاظ على سالمة 

  المحیط والبیئة واستدامة الموارد.

تضمّنت الخطة الخمسیة العاشرة مجموعة من 
السیاسات واالستراتیجیات المتصلة باستدامة التنمیة 
والمحافظة على البیئة والمحیط في انسجام مع 

  برنامج عمل مؤتمر القاھرة وأھداف األلفیة.
السكان المزودون بمصادر مستدامة  •

  للمیاه النقیّة:
  %90.8: 2006سنة     %84.2: 2000سنة 

السكان المرتبطون بشبكة الصرف  •
  الصحي

  %73.2: 2006سنة   %71.8: 2000سنة 

  األسرة -2
ھناك سیاسة للنھوض باألسرة من جمیع   مدى توفر سیاسات وبرامج لقضایا األسرة

أبعادھا، ومؤسسات مثل الھیئة السوریة 
 لشؤون األسرة وبرامج مثل:

للمعونة االجتماعیةالصندوق الوطني -  
مشروع تمكین المرأة والحد من الفقر-  
تعزیز شروط إدماج المعوقین في -

 المجتمع...
سنة  5.82  متوسط حجم األسرة •

2004 
سنة  6.81

2007 
 60نسبة المسنین من مجموع السكان ( •

  سنة فأكثر)
5.0 :%1994  5.7 :%2008  

نسبة األسرة المرؤوسة من طرف  •
  من مجموع األسر امرأة

  2007% سنة 8.8  2004% سنة 5.82

تراجعت حصة إنفاق الخمس السكاني األفقر بین   نسبة األسر الفقیرة •
% من 7.24% إلى 7.91من  2004و  1997

  إجمالي اإلنفاق األسري
: النسبة العامة 2001  نسبة السكان المعاقین •

%ذكور و %2.1 (2.1
  % إناث)1.8

  

  % 90    من مجموع األسر النوویةنسبة األسر  •
  %90.5    نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •

  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3
مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 

  اإلنجابیة
تنفذ وزارة الصحة بالتعاون مع الھیئة السوریة 
لألسرة وجھات رسمیة وأھلیة أخرى برنامجا 
للصحة اإلنجابیة حقق العدید من النتائج اإلیجابیة 



لكنھ في حاجة إلى التعزیز والتعمیم وكسب التأیید 
  لھ.

التشریعات واإلجراءات الضامنة لحق الجمیع في 
  یةالحصول على خدمات الصحة اإلنجاب

ال موانع قانونیة في ذلك، لكن بعض التشریعات في 
  حاجة إلى التنقیة.

ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الصحیة الدمج خدمات 
  األساسیة

% من مراكز الرعایة الصحیة األولیة أدمجت 74
بعض خدمات الصحة اإلنجابیة لكن الوضع یتطلب 

  تطویرا نوعیا وتحسینا للخدمات.
بخدمات اإلعالم  نسبة الشباب المنتفعین •

  والتثقیف حول الصحة اإلنجابیة
    

نسبة النساء والرجال المنتفعین بخدمات  •
اإلعالم والتثقیف حول الصحة 

  اإلنجابیة

    

  سنة لإلناث 15    السن األدنى قانونا لزواج البنت •
  سنة للذكور17

  2007:  25.6  2005سنة :  25.1  متوسط عمر المرأة عند الزواج األول •
% من النساء یتزوجن 14.6

   18قبل سن 
 نسبة الوالدات •

  
- 2007في األلف ( 23  

2011(  

  %93: 2006  %76.8: 1993  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
معدل الوالدات لدى  •

امرأة  1000المراھقات(الوالدات لكل 
  سنة) 19-15من الفئة 

نسبة والدة   
سنة): 19-15المراھقات(

% من مجموع 6
  الوالدات .

 نسبة التغطیة بفحوص ما قبل الوالدة •
•                           

  ما بعد الوالدة                         

1993 :50.8%  
2001 :70.9%  

2006 :84%  

- 15امرأة  1000نسبة القابالت لكل  •
  سنة 49

    

 1000نسبة أطباء النساء والتولید لكل  •
  سنة 49- 15امرأة 

    

للخصوبة(عدد المؤشر اإلجمالي  •
  األطفال لكل امرأة)

  2007طفال:  3.45  1993طفال:  4.22

نسبة من تزوجن قبل سن     متوسط عمر المرأة عند اإلنجاب األول •
15 :3.4%  

نسبة من تزوجن قبل -
  %17.7: 18سن 

 نسبة المستعمالت لوسائل تنظیم األسرة •
  
  
  

% لكل 39.9: 1993
% 35الوسائل و

  للوسائل الحدیثة

% لكل 58.3: 2006
للوسائل  42.6الوسائل و 

  الحدیثة
  



  2006% سنة 11  الحاجات غیر الملباة •
القوانین واإلجراءات والصیغ التي تعطل قرار 

  المرأة حول تنظیم إنجابھا
    

نسبة المراكز التي تقدم بانتظام خدمات  •
الص.اإلنجابیة من مجموع المراكز 

  الصحیة

% من مراكز 74  
األولیة الرعایة الصحیة 

تقدم عددا من خدمات 
 1750( الصحة اإلنجابیة

مركزا إضافة إلى 
المراكز التخصصیة 
والعیادات الشاملة 
وعیادات المنظمات 
  األھلیة والقطاع الخاص)

      عدد العیادات المتنقلة للص. اإلنجابیة •
نسبة الصیدلیات الخاصة التي توفر  •

  وسائل تنظیم األسرة
    

بخدمات الوقایة  نسبة النساء المنتفعات •
  من السرطانات النسائیة

مركزا صحیا یؤمن  886  
تدریبا على الفحص 
الذاتي للثدي والتقصي 
المبكر لسرطان عنق 
الرحم عن طریق تحلیل 

  الخالیا
سنة  49- 15نسبة النساء المتزوجات  •

الالتي عانین من مشاكل صحیة  أثناء 
  الحمل األخیر من مجموع الحوامل

 % من النساء 0.7  
مصابات باألنیمیا 

)2001(  
      نسبة الوالدات خارج إطار الزواج •
 100حالة لكل  107  نسبة وفیات األمھات •

  1993ألف والدة حیة: 
ألف  100حالة لكل  58

  2004والدة حیة: 
 نسبة وفیات       الرضع •

  5األطفال دون                    
  1993في األلف: 34.6
  1993في األلف: 41.7

  2006األلف:في  18.1
  2006في األلف :  22

 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •
  
  
  
  

 رجال 
  نساء

  557: 2008حتى سنة   
 134حالة مات منھم 

شخصا، من بین األحیاء 
من السوریین منھم  207
  إناثا. 49ذكورا و 158

% من إصابات 34-
- 15اآلیدز تقع لدى الفئة 

% منھا 58سنة و 24
لدى من ھم في الفئة 

  سنة. 39العمریة دون 
تقدم خدمات التعفنات -

 12المنقولة جنسیا  في 



مركزا رئیسیا للمشورة 
واالختبار الطوعي 

  السري.
  تحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة والرجل وتمكین المرأة -4

     مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •
نسبة اإلناث في مختلف مراحل التعلیم  •

  الذكورمقارنة بنسبة 
  :تعلیم أساسي1990
  %95.8ذكور:
  % 95.2إناث:

ما بعد األساسي(ثانوي 
  )1994وعالي 
  %33ذكور:
  %28إناث:

  : تعلیم أساسي2007
  %93ذكور: 
  % 91إناث: 

ما بعد األساسي(ثانوي 
  )2007وعالي 
  %29ذكور:
  %26إناث:

عدد األطفال في سن الدراسة خارج  •
 المدارس :               البنات

  ألوالدا                               

تم إعادة  2001سنة 
  فتاة للتعلیم. 6158

نسبة التسرب العام: 
2.3%  

 15نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنة

  
 

 سنة 24-15ذكور  •
 سنة 24-15إناث  •

  2004% سنة 18
  %12.5ذكور:
  %25.5إناث: 

  
  2005% 3.91ذكور:
  2005% 7.79إناث:

  2008 % سنة14.6
  % 10ذكور:

  %20إناث : 
  

4.01  : %2008   
7.08 %2008   

بین اإلناث قیمة الدخل التقدیریة  •
 والذكور

  2005  :  
  دوالر 5684ذكور: 
  دوالر 1907إناث: 

نسبة تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث  •
  والذكور

  0.34  

  2009:  % 21.1   نسبة اإلناث من مجموع القوى العاملة •
نسب النساء العامالت في بعض  •

(من مجموع النساء  القطاعات 
 العامالت)

  % 24الزراعة:   
  % 9الصناعة : 
  % 67الخدمات : 

2010  
نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •

 إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 
    

في سلك القضاء وفي  نسب النساء •
وفي النقابات وفي المھن الفنیة البرلمان 

 اإلعالم.وفي 

  % 12.4بالبرلمان:   

عدد التشریعات التي تنطوي على  •
 تمییز بین الجنسین

ال تزال ھناك تشریعات   
فیھ تمییز ضد المرأة 
ومن بینھا قانون األحوال 

  الشخصیة
  2/9/15/16/29المواد   عدد التحفظات التي ال تزال قائمة عل  •



اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 
 ضد المرأة.

دلیل الفوارق بین الجنسین والترتیب  •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00(قیمة الدلیل المثلى

  0.474قیمة الدلیل:   
 187من  68الترتیب: 

  دولة
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -5

      الوضع القانوني •
النساء الالئي یتعرضن للعنف  نسبة •

 بكل أنواعھ سنویا  .
% 21.8تقدیر :   

)2005(  
النساء الالئي یتعرضن للعنف من  عدد •

 طرف الزوج أو الخطیب سنویا.
    

ش  • عدد النساء الالئي یتعرضن للتحرّ
 .والفضاءات العامة الجنسي في العمل

    

المعدل السنوي للنساء الالئي یرفعن  •
 قضایا عدلیة ضد المعتدین علیھن

    

عدد المسوح والدراسات المنجزة  •
لتشخیص واقع العنف المسلط على 

 المرأة وحجمھ

    

نسبة حاالت الطالق التعسفي من جھة  •
الزوج من مجموع حاالت الطالق 

 المسجلة سنویا.

    

نسبة ختان اإلناث وتطورھا حسب  •
 المستوى التعلیمي لألم

    

سنة) من  16نسبة زواج البنات (دون  •
 مجموع الزیجات المسجلة سنویا.

    

عدد المؤسسات الراعیة للنساء  •
 المعنفات

    

عدد المنظمات والجمعیات المھتمة  •
بالتصدي للعنف القائم على النوع 

 االجتماعي.

    

التشاریع التي وقع سنھا أو تعدیلھا في  •
اتجاه التصدي للعنف القائم على النوع 

 االجتماعي.

    

      
  المصادر:

األهداف اإلنمائیة لأللفیة) (برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، التقریر الوطني حول السكان والتنمیة *   
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