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 مقدمة:

، 2011 شهدت سورية جملًة من التغيرات االقتصادية واالجتماعية منذ اندالع أحداث الحرب  عام       
فبرزت الكثير من الظواهر التي لم تكن مألوفة قبل ذلك، وخصوصًا فيما يتعلق بحركات النزوح الداخلي 
والهجرة واللجوء إلى الخارج. وألحقت الحرب أضرارًا جسيمًة في البنى التحتية لقطاعات اجتماعية هامة 

في تويات الرعاية الصحية المقدمة و السيما قطاعي الصحة والتعليم، األمر الذي ترك أثره الكبير في مس
 الخدمات التعليمية التي يعتبر توفيرها عاماًل حاسمًا في تنمية الموارد البشرية.

وعلى المستوى االقتصادي فقد أوقعت الحرب جملًة من األعباء على كاهل الحكومة واألفراد          
ا نشآت االقتصادية على اختالف أنواعهوتمثلت هذه األعباء بصورة جوهرية باألضرار التي لحقت بالم

وارتفاع معدالت التضخم إلى حدود غير مسبوقة كل ذلك في ظل عقوبات وحصار جائر ُفرض على 
االقتصاد السوري. كما عرف التركيب الهيكلي لقوة العمل تغيرات جديدة وكبيرة متمثلًة بتغير الخصائص 

ص ن وتوزعها على األنشطة والمهن وكذلك بتغّير الخصائالديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية للمشتغلي
 المختلفة للمتعطلين.

ونتيجًة لكل ما سبق ذكره فقد بات من الضروري توفير قاعدة غنية بالبيانات والمؤشرات الديموغرافية        
مركزي لواالقتصادية واالجتماعية التي تساعد في رسم االستراتيجيات ولهذه الغاية، فقد قام المكتب ا

لإلحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبعض المنظمات الدولية بتوقيع مذكرة تفاهم للقيام بتنفيذ المسح 
، هذا المسح الذي استهدف ما يزيد عن 2017الديموغرافي االجتماعي المتكامل المتعدد األغراض لعام 

من  ي تصميم وسحب العينات وهي أسر/أسرة تم اختيارها وفقًا لألساليب العلمية واإلحصائية ف28000/
 / محافظة مع مراعاة الوصول اآلمن للباحثين الميدانين للمدن والمناطق والقرى التابع لتلك المحافظات.    11/

 
 مدير المكتب المركزي لإلحصاء

 الدكتور إحسان عامر                                          
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 مراحل العمل ومنهجيته:

ثالثة مراحل رئيسية ومرحلة تمهيدية، وفيما يلي استعراض ألهم  مشتمالً نطلق العمل في هذا المسح ا     
 .ما تم تنفيذه في كل من هذه المراحل

 أوال : المرحلة التمهيدية
لى بعض مد في تصميمها عتضمنت هذه المرحلة القيام بتصميم عينة المسح  وهي عينة عنقودية اعتُ       

العينة  حيث تم التوصل إلى حجم ،المؤشرات المطلوبة لتطبيق المعادلة الخاصة باحتساب حجم هذه العينة 
( أسر وفيما يلي 8( أسرة تم توزيعها على عناقيد بلغ عدد األسرة في كل منها )28080المطلوب وهو )

 ( محافظة:11المسح وهي )هذا  شملهاتوزيع أسر العينة وفقًا للمحافظات التي 

 عدد األسر عدد العناقيد المحافظة

 4000 500 دمشق

 3520 440 ريف دمشق

 3136 392 حلب

 2992 374 حمص

 2992 374 حماه

 3200 400 الالذقية

 1440 180 الحسكة

 1600 200 السويداء

 1280 160 درعا

 3280 410 طرطوس

 640 80 القنيطرة

 28080 3510 المجموع

 
 

وتضمنت أيضا المرحلة التمهيدية إضافة لتصميم عينة المسح وسحبها القيام بتصميم االستبيان الخاص 
 استبيانات فرعية هي: خمسةبهذا المسح وهو مؤلف من 

 استبيان األسرة المعيشية. .1
استبيان خاص باألسر التي توجد فيها سيدة على األقل ضمن الفئة  استبيان الصحة اإلنجابية :وهو .2

 (سنة ممن هم متزوجات أو سبق لهن الزواج.49-15العمرية )
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 استبيان االنفاق على السلع والخدمات. .3
 استبيان األمن الغذائي. .4
 استبيان المجتمع المحلي .5

 المرحلة التحضيريةثانيًا : 
 تضمنت هذه المرحلة القيام بما يلي :

وقد أجريت بهدف التعرف على المدة  17/10/2017التجربة القبلية : تم تنفيذ هذه التجربة بتاريخ  .1
التي يستغرقها استيفاء االستبيان ومراجعة األسئلة والبدائل وتعديلها حيثما اقتضى األمر. وقد 

ركزي كتب الم(أسرة من أسر محافظة دمشق وقام بتنفيذها العاملين في الم40استهدفت هذه التجربة )
لإلحصاء/اإلدارة المركزية إضافة إلى عاملين في مديريتي إحصاء دمشق وريف دمشق ، وبناء 

 على نتائج هذه التجربة تم الوصول إلى الصيغة النهائية الستبيان المسح .

وذلك بعد استالم كافة المستلزمات  31/10/2017طباعة االستبيان : بدأت أعمال الطباعة بتاريخ  .2
 ة للقيام بهذه العملية من ورق وحبر من منظمة اليونيسف.الالزم

التدريب: تم تنفيذ األعمال التدريبية على جميع بيانات المسح في ثالث محافظات هي دمشق   .3
وحمص وطرطوس كما نفذت دورة تدريبية عن بعد للمتدربين في محافظة الحسكة وقد انطلقت 

 (أيام.4واستمرت جمعها لمدة ) 12/11/2017جميع الدورات التدريبية بتاريخ 
 
 
 
 

 ثالثًا : العمل الميداني 

متزامنة بإشراف  16/11/2017بدأ العمل الميداني في جميع المحافظات المشمولة في المسح بتاريخ 
 حمص – السويداء -ريف دمشق  –مركزي على سير العمل الميداني في أغلب المحافظات وهي دمشق 

الالذقية وذلك بهدف الوقوف على الثغرات التي يمكن أن يقع بها الباحث أثناء عملية  -طرطوس –حماه  –
(يومًا حيث انتهى 50استيفاء االستبيان وتالفيها في الوقت المناسب، وقد استغرقت عملية جمع البيانات )

 .4/1/2018العمل الميداني في جميع المحافظات بتاريخ
 هيز البياناترابعًا :تج

 اشتملت هذه المرحلة القيام بما يلي :

تدقيق وترميز االستبيانات : انطلقت أعمال تدقيق وترميز استبيانات المسح بعد عدة أيام من  .1
انطالق العمل الميداني وذلك مع بدء ورود االستبيانات المنجزة من المحافظات وقد قام بإنجاز 

ة من العاملين في المكتب المركزي للحصاء /اإلدارة المركزي عملية تدقيق وترميز االستبيانات فريق
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وتم توزيع هؤالء العاملين على أربع مجموعات لكل منها رئيس مجموعة مهمته اإلجابة على 
تساؤالت  المدققين والمرمزين حيال بعض االستفسارات الخاصة بعملية التدقيق والترميز ومراجعة 

دخالها كما قام رؤساء بعض االستبيانات المنجزة قبل إرس الها إلى مديرية الحاسب االلكتروني وا 
 المجموعات بتدقيق وترميز االستبيانات الخاصة بالمجتمع المحلي 

إدخال البيانات : انطلقت هذه العملية بعد عدة أيام من بدء عملية التدقيق والترميز حيث تم ارسال  .2
ا إلى مديرية الحاسب االلكتروني وبالتتالي التي قام بعض العاملون فيه االستبيانات المدققة والمرمزة

 باإلضافة إلى بعض العاملين الذين تم التعاقد معهم بإدخال بيانات المسح.

ل بتقسيمها على فرق عم خمسمرحلة تصويب البيانات: تم العمل على تصويب االستمارات ال .3
الستمارة الواحدة واالستمارات فيما بينها والتأكد من حيث تم اجراء المقارنات بين المتغيرات في ا

 الشمول في كل محافظة بما فيها الحسكة.
مرحلة الجدوليات والمخرجات : تم وضع الئحة بالجداول الممكن الحصول عليها من االستمارات  .4

( بحيث تصبح جاهزة Syntaxاألربعة على عدة مستويات وذلك بتقسيم فرق العمل ووضع البرامج )
لتنفيذ على البيانات األساسية كما تم تجهيز كافة المتغيرات التركيبية الستمارة األمن الغذائي وفق 

  .2017منهجية كاري 

نستعرض فيما يلي جملة من أهم نتائج المسح مع اإلشارة الى وجود أعداد كبيرة  جدًا من الجدوليات 
 األخرى التي يمكن االستفادة منها .
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 توزع السكان وفقًا للفئات العمرية والجنس (:2جدول رقم )

 الفئات العمرية
 المجموع أنثى ذكر

 % عدد % عدد % عدد

 1.8 274223 1.5 121634 2.1 152589 أقل من  سنة

1-4 618265 8.3 603649 7.6 1221913 8.0 

5-9 925814 12.5 836996 10.6 1762810 11.5 

10-14 942470 12.7 878089 11.1 1820558 11.9 

15-19 798034 10.7 847950 10.7 1645983 10.7 

20-24 546584 7.4 669246 8.4 1215830 7.9 

25-29 413462 5.6 556366 7.0 969828 6.3 

30-34 423959 5.7 566408 7.1 990367 6.5 

35-39 421521 5.7 578807 7.3 1000328 6.5 

40-44 439841 5.9 519570 6.6 959411 6.2 

45-49 410671 5.5 386033 4.9 796704 5.2 

50-54 395260 5.3 460894 5.8 856154 5.6 

55-59 292547 3.9 284850 3.6 577397 3.8 

60-64 235893 3.2 218135 2.8 454028 3.0 

65 + 407521 5.5 399469 5.0 806990 5.3 

 100 15352524 100 7928096 100 7424429 المجموع

 
 

من إجمالي السكان هم ضمن الشريحة  %33.2أن ما نسبته  2ُيظهر التركيب العمري للسكان وفقًا للجنس كما يبينه الجدول رقم 
كما بلغت  %61.5سنة على نحو  64 – 15سنة في حين استحوذت نسبة األفراد في عداد القوى البشرية  15العمرية أقل من 
 .%5.3نسبة كبار السن 
( سنة حيث 44 – 20ه هو االختالف في التركيب العمري بين الذكور واإلناث ال سيما ضمن الشريحة العمرية )وما يمكن مالحظت

 عند اإلناث. %36.4مقارنة ب  %30.3شكلت نسبة الذكور منها 
 

 (: متوسط  عدد أفراد األسرة في المحافظات )فرد(3جدول رقم )

1,000,000750,000500,000250,0000250,000500,000750,0001,000,000

سنة5أقل من 
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10-14

15-19
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25-29
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60-64

65 +

الهرم السكاني(: 2)الشكل رقم 

ذكر
أنثى
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 متوسط حجم األسرة المحافظة
 4.5 دمشق

 4.4 مدينة حلب
 5.0 ريف دمشق

 4.8 حمص
 4.8 حماة

 4.2 الالذقية
 5.0 الحسكة
 4.4 طرطوس

 5.1 درعا
 4.0 السويداء
 4.8 القنيطرة
 4.7 المجموع

فرد وكانت أعلى قيم لهذا المتوسط في محافظات  4.7بلغ متوسط حجم األسرة على المستوى الكلي للمناطق التي تمت زيارتها 
 الالذقية.ريف دمشق والحسكة وأدنى قيمة له في محافظتي السويداء و  درعا ،

 
 (:  توزع السكان وفقًا لطبيعة االقامة والجنس4جدول رقم )

 نوع اإلقامة
 المجموع أنثى ذكر 

 % عدد % عدد % عدد

 81.3 12488280 81.0 6425499 81.7 6062781 مقيم

 18.1 2775782 18.4 1457381 17.7 1318401 نازح

 0.6 88463 0.6 45216 0.6 43247 عائد من النزوح

 100 15352524 100 7928096 100 7424429 المجموع

وشكل  %81ما يزيد عن  يبين هذا الجدول توزع السكان من حيث طبيعة ااإلقامة والجنس حيث بلغت نسبة األفراد المقيمن
من إجمالي األفراد في حين كانت نسبة العائدين من النزوح ضئيلة جدًا، وهذه النسب متوازن إلى حد  %18النازحون ما نسبته نحو 

 كبير بين كاًل من الذكور واإلناث.
 سنوات فأكثر ( وفقًا  للحالة الزواجية والجنس 10(: التوزع النسبي للسكان ) 5جدول رقم )

 الحالة الزواجية
 المجموع أنثى ذكر

 % عدد % عدد % عدد

 44.8 5409926 42.1 2676627 47.7 2733299 لم يسبق له الزواج

 49.5 5989175 48.1 3059363 51.2 2929812 متزوج

 4.6 560546 8.1 517720 0.7 42827 أرمل

 0.8 101700 1.3 84020 0.3 17680 مطلق

 0.3 32231 0.4 27972 0.1 4258 منفصل

 100 12093578 100 6365702 100 5727876 المجموع
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سنوات فأكثر من حيث الحالة الزواجية ويظهر من خالله أن نسبة المتزوجين من هؤالء تكاد  10يوضح هذا الجدول توزيع السكان 
طلقين م -على الحاالت األخرى )أراملللذين لم يسبق لهم الزواج وتوزعت بقية النسب  %45مقارنة بما يقل عن  %50تقترب من ال 

 ومنفصلين( وما يمكن مالحظته من هذا التوزيع بحسب الجنس االرتفاع الواضح في نسبة النساء المترمالت مقارنة بالذكور األرامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنة فأكثر حسب المحافظات 15(: توزع قوة العمل لألفراد 6جدول رقم )

 معدل البطالة % المجموع متعطل مشتغل المحافظة

 11.9 455702 54264 401438 دمشق

 9.6 417402 40206 377196 مدينة حلب

 14.2 942945 133677 809268 ريف دمشق

 10.7 423854 45507 378348 حمص

 9.5 503906 48101 455805 حماة

 14.7 517054 76098 440957 الالذقية

 27.6 349591 96479 253112 الحسكة

 22.4 402733 90378 312355 طرطوس

 21.9 177321 38883 138438 درعا

 24.1 151128 36437 114691 السويداء

 27.9 11443 3189 8254 القنيطرة

 15.2 4353079 663217 3689862 المجموع

لهذا المعدل في محافظتي القنيطرة وكانت القيمة األعلى  %15.2سنة فأكثر  15بلغ معدل البطالة على المستوى اإلجمالي للسكان 
في حين كانت أدنى معدالت للبطالة في محافظتي حماه وحلب اللتين لم يصل فيهما هذا المعدل  %28والحسكة حيث اقترب من 

 .%10إلى 
 سنوات فأكثر وفقا للصعوبات التي يعانون منها 5(: النسب المئوية للسكان 7جدول رقم )
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صعوبة في   المحافظة
 الرؤية

صعوبة في  
 السمع

صعوبة في  
 المشي

صعوبة 
في التذكر 

 والتركيز

صعوبة 
االعتناء 
 بالنفس

صعوبة 
في  
 التواصل

 1.0 2.0 2.7 10.0 2.7 15.7 دمشق

 5.1 6.2 6.0 11.4 1.3 7.6 مدينة حلب

 1.0 1.6 1.9 5.7 2.0 10.3 ريف دمشق

 0.9 1.9 2.0 6.2 1.2 5.7 حمص

 0.8 1.7 1.3 4.6 1.4 6.1 حماة

 1.3 1.7 1.5 4.9 1.5 9.1 الالذقية

 0.9 1.5 1.0 3.6 1.3 4.0 الحسكة

 1.2 2.1 2.0 5.3 1.9 7.9 طرطوس

 1.1 1.9 2.4 7.2 2.2 10.5 درعا

 1.6 2.6 3.4 11.2 3.5 15.6 السويداء

 1.0 3.3 3.6 10.4 2.5 11.0 القنيطرة

 1.5 2.3 2.4 6.7 1.8 9.1 المجموع

سنوات فأكثر الذين لديهم صعوبات معينة يعانون منها حيث يشير الجدول إلى أن ما يزيد عن  5يوضح هذا الجدول نسبة السكان 
من هؤالء السكان يعانون من صعوبة في الرؤية وكانت النسبة األعلى في محافظتي دمشق والسويداء وبلغت نسبة من يعانون  9%

من صعوبةو في المشي وترتفع هذه النسبة في كل  %6.7ي محافظة السويداء ويعاني نحو أعالها ف %1.8من صعوبة في السمع 
من حلب والسويداء مقارنة بغيرهم من المحافظات واقتربت نسبة من يعانون من صعوبتي التذكر واالعتناء بالنفس من بعضهما 

ة فيها أيضًا نسبة السكان الذين لديهم صعوب على الترتيب أعالها في محافظة حلب التي ارتفعت %2.3و %2.4حيث بلغت نحو 
 في التواصل مع اآلخرين مقارنة ببقية المحافظات.

 (: نسبة السكان المصابين بأمراض  مزمنة  في المحافظات8جدول رقم )
 %  العدد المحافظة
 20.2 358435 دمشق

 12.1 209551 مدينة حلب

 14.6 534430 ريف دمشق

 13.5 188861 حمص

 10.9 194470 حماة

 17.8 242446 الالذقية

 11.2 152584 الحسكة

 14.2 147379 طرطوس

 13.6 100559 درعا

 21.9 102090 السويداء

 16.5 6693 القنيطرة

 14.6 2237498 المجموع
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 محافظة السويداءوُيالحظ ارتفاع هذه النسبة في  9كما يبين الجدول رقم  %14.6بلغت نسبة السكان المصابين بأمراض مزمنة 
 في كل من محافظتي حماه والحسكة. %11في حين أنها تتضائل إلى نحو  %20وفي دمشق إلى ما يزيد عن  %22إلى حدود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: التوزع النسبي لألسر حسب تلقيها لالعانات في المحافظات9جدول رقم )

 المحافظة
 المجموع تلقت إعانات لم تتلق إعانات

 % عدد % عدد % عدد
 100.0 397292 39.7 157623 60.3 239669 دمشق

 100.0 392851 54.3 213372 45.7 179480 مدينة حلب

 100.0 729087 78.7 573828 21.3 155258 ريف دمشق

 100.0 295099 49.7 146679 50.3 148420 حمص

 100.0 371732 62.6 232878 37.4 138854 حماة

 100.0 322908 38.9 125762 61.1 197146 الالذقية

 100.0 269700 25.8 69511 74.2 200189 الحسكة

 100.0 236194 23.4 55373 76.6 180821 طرطوس

 100.0 143615 94.8 136139 5.2 7476 درعا

 100.0 116781 40.8 47626 59.2 69155 السويداء

 100.0 8399 97.8 8215 2.2 184 القنيطرة

 100.0 3283658 53.8 1767007 46.2 1516651 المجموع
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ويظهر البون الشاسع بين المحافظات من حيث  %53.8يشير الجدول إلى أن نسبة األسر التي تلقت أّيا من أشكال المعونة قد بلغ 

 %23بين في درعا نجد أنها تتراوح  %95في القنيطرة و %98تلقي األسر إلعانات وفي حين تبلغ هذه النسبة ما يكاد يقترب من 
 في طرطوس والحسكة. %26و
 
 
 
 
 

 (: متوسط إنفاق األسر الشهري )ل.س( وفقًا لنمط اإلنفاق والمحافظات10جدول رقم )

متوسط االنفاق غير  المحافظة
 الغذائي

متوسط االنفاق 
 الغذائي

متوسط انفاق  
 االسرةالشهري 

 136788 77091 59697 دمشق

 101390 56344 45045 مدينة حلب

 130402 77154 53249 دمشقريف 

 130302 74351 55950 حمص

 95255 57535 37720 حماة

 120384 69956 50428 الالذقية

 111152 72006 39147 الحسكة

 130523 75001 55522 طرطوس

 119982 72242 47740 درعا

 113386 62820 50566 السويداء

 85049 53720 31329 القنيطرة

 115874 68020 47854 المجموع

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0

طرطوس
الحسكة
الالذقية
دمشق
السويداء
حمص
مدينة حلب
حماة
ريف دمشق
درعا
القنيطرة

نسبة األسر التي تلقت إعانات في المحافظات(: 3)الشكل رقم 
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من اجمالي اإلنفاق  %58.7ألف ليرة سورية واستحوذ اإلنفاق على الغذاء على نحو  115.9بلغ متوسط اإلنفاق الشهر لألسر 
لإلنفاق على السلع والمواد غير الغذائية. وبالمجمل فإن إلى قيمة لإلنفاتق كانت ألسر محافظة دمشق وأدناه  % 41.3مقارنة ب 

 طرة.لألسر في محافظة القني
 (: التوزع النسبي لمؤشرات األمن الغذائي حسب المحافظات11جدول رقم )

 غير امن غذائيا المخافظة
معرض النعدام األمن 

 آمن غذائيا الغذائي

 %48.0 %35.4 %16.5 دمشق

 %25.8 %37.6 %36.6 مدينة حلب

 %36.1 %39.2 %24.7 ريف دمشق

 %40.3 %38.8 %20.9 حمص

 %11.0 %35.7 %53.4 حماة

 %38.9 %38.6 %22.5 الالذقية

 %38.0 %32.5 %29.5 الحسكة

 %30.4 %45.7 %23.9 طرطوس

 %32.5 %38.1 %29.4 درعا

 %22.6 %44.0 %33.5 السويداء

 %20.2 %33.3 %46.5 القنيطرة

 %33.2 %38.1 %28.7 المجموع

لغت قد بمن ناحية األمن الغذائي فيظهر من خالله أن نسبة األسر اآلمنة غذائيًا إلى الوضع الحالي لألسر  11يشير الجدول رقم 
أعالها في محافظة دمشق وأدناها في محافظة حماه التي بلغت نسبة األسر غير اآلمنه غذائيًا فيها إلى ما يزيد عن  %33نحو 
53%. 

 (: التوزع النسبي لمؤشرات األمن الغذائي حسب حضر/ريف12جدول رقم )

 امن غذائيا معرض النعدام األمن الغذائي غير امن غذائيا اإلقامة

 %35.5 %35.6 %28.9 حضر

 %30.7 %40.8 %28.6 ريف

 %33.2 %38.1 %28.7 المجموع

بينت نتائج المسح أن هناك تجانسًا بين الريف والحضر من ناحية نسبة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في حين تزداد 
 مقارنة بنظيراتها من األسر التي تمت زيارتها في الحضر. %5انسبة األسر المعرضة النعدام األمن الغذائي في الريف بنحو يزيد عن 

 
االولى من عمر الطفل والمحافظات  (: التوزيع النسبي للنساء المؤهالت حسب نوع االرضاع خالل الستة أشهر13جدول رقم )

% 

 الطفل لم يرضع نهائيا مختلطا اصطناعيا طبيعيا' المحافظة
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 0.5 9.2 4.3 86.0 دمشق

 0.0 7.9 2.0 90.1 مدينة حلب

 0.4 11.9 4.0 83.7 ريف دمشق

 0.2 14.4 10.5 75.0 حمص

 0.4 23.7 5.0 70.9 حماة

 1.3 16.6 12.5 69.7 الالذقية

 1.8 19.1 10.8 68.3 الحسكة

 0.7 16.8 13.5 69.1 طرطوس

 0.3 11.2 5.0 83.4 درعا

 1.0 9.5 2.5 87.0 السويداء

 0.4 14.0 4.4 81.2 القنيطرة

 0.6 14.3 6.5 78.6 المجموع

أعالها في حلب ودمشق وأدناها في الحسكة  %78.6بلغت نسبة االرضاع الطبيعي للمواليد خالل ستة أشهر األولى من العمر 
اعتمادا كليًا على الحليب االصطناعي في تغذية المواليد فقد بلغت نسبتهن وطرطوس والالذقية أما نسبة األمهات اللواتي يعتمدن 

 في كل من محافظتي حلب والسويداء. أعالها في طرطوس والالذقية وادناه 6.5%
 
 
 
 

 (: التوزيع النسبي للنساء المؤهالت حسب  استكمال الطفل جميع اللقاحات والمحافظات %14جدول رقم )

ال لم يستكمل  اللقاحاتنعم تلقى كل  المحافظة
 جميع اللقاحات

ال لم يتلقى ايا 
 من اللقاحات

 ال اعرف

 0.2 0.5 36.5 62.7 دمشق

 0.6 1.3 45.8 52.3 مدينة حلب

 0.4 0.7 42.5 56.4 ريف دمشق

 0.2 0.7 31.2 68.0 حمص

 0.0 0.5 35.0 64.5 حماة

 0.5 0.6 35.3 63.6 الالذقية

 0.0 0.4 40.5 59.1 الحسكة

 0.0 0.6 33.3 66.1 طرطوس

 0.0 1.3 35.6 63.1 درعا

 0.5 0.2 33.8 65.4 السويداء

 0.7 1.5 36.1 61.7 القنيطرة

 0.3 0.7 38.2 60.8 المجموع
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ب كثيرة من د ألسباوهذا يعو  %38في حين أن نسبة غير المستكملين قد تجاوزت  %60.8بلغت نسبة االطفال مستكملي اللقاحات 
 .أهمها صغر عمر المولود 

 (:التوزع النسبي للنساء حسب  استخدام وسائل  منع الحمل حاليًا والمحافظات %15جدول رقم )
 ال نعم المحافظة
 45.2 54.8 دمشق

 46.3 53.7 مدينة حلب

 45.8 54.2 ريف دمشق

 35.3 64.7 حمص

 26.5 73.5 حماة

 27.0 73.0 الالذقية

 34.1 65.9 الحسكة

 37.1 62.9 طرطوس

 52.8 47.2 درعا

 52.0 48.0 السويداء

 45.8 54.2 القنيطرة

 39.6 60.4 المجموع

في محافظة  اه والالذقية وأدناها لدى النساءأعالها في محافظتي حم % 60.4بلغت نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة 
 درعا.

 


