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 أ  

  تقديـــم

  

 الصحية األوضاع وتطوير بتحسين السورية العربية الجمهورية في الحكومة اهتمام مع تمشيا
 قاعدة على باالعتماد خاصة بصفة واألطفال واألمهات عامة بصفة السورية لألسر الجتماعيةوا

 التنموية والبرامج السياسات ورسم األولويات تحديد في المخططين تساعد دقيقة وبيانات معلومات
 جامعةب األسرة لصحة العربي المشروع مع الصحي األسري المسح تنفيذ اتفاقية توقيع تم فقد الالزمة،
 .العربية الدول

  

 المسح بتنفيذ الصحة ووزارة الدولة تخطيط هيئة مع بالتعاون لإلحصاء المركزي المكتب قام وقد
 األمم وصندوق العالمية الصحة منظمة ومكاتب األسرة لصحة العربي المشروع إدارة مع بالتنسيق
 .دمشق في واليونيسيف للسكان المتحدة

  

 والمؤشرات البيانات بتوفير الخاصة دمشق في العالمية الصحة مةمنظ مكتب لمبادرة واستجابة
 يراعى أن العينة تصميم عند المسح إدارة حرصت سوريا في والمقيمة الوافدة العراقية باألسر الخاصة
 ألف 29 حوالي بين من عراقية أسرة آالف 3 حوالي المسح عينة تضمنت وبالفعل األسر هذه تمثيل
 .القطر محافظات كافة على زعةمو المسح شملها أسرة

  

 ألهمعرضا  التقرير هذا في نقدم أن يسرنا وتحليلها، البيانات وتجهيز جمع من نتهاءإلا وبمناسبة
 .المسح إليها انتهى التي والمؤشرات النتائج

  

 الجهات به ساهمت الذي والفني المادي للدعم والتقدير الشكر بخالص لنتقدم الفرصة هذه ونغتنم
 أن نأمل والتي المسح ألنشطة والتنفيذ واإلعداد التخطيط في ساهم من كل وإلى والمانحة ةالمشارك
  .السورية العربية الجمهورية في الشاملة التنموية والبرامج السياسات رسم في نتائجه تساعد

                                

  عربش شفيق . د   

  لإلحصاء المركزي المكتب مدير                            

  



 ب  

  



 ج  

  قديـــمت

  مكتب منظمة الصحة العالمية بدمشق
  

 هامة فى توفير البيانات والمؤشرات حول صحة االسرة خطوةيمثل اصدار هذا التقرير 
نجاز هذا العمل من إوبهذه المناسبة يسرنى ان اتقدم بالشكر الجزيل الى كل من ساهم فى السورية، 

 وصندوق )اجفند( للتنمية دولية واخص بالذكر برنامج الخليج العربىافراد ومؤسسات وطنية وعربية و
قليمية  والمكاتب اإل)سرةالمشروع العربي لصحة األ (مم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربيةاأل

وبيك للتنمية الدولية  األسرة وصندوقلليونسيف ومنظمة الصحة العالمية واالتحاد الدول لتنظيم األ
المية للعلوم الطبية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا والمكاتب القطرية سوالمنظمة اإل
  .وجميع الجهات المانحة األخرىسيف يمم المتحدة للسكان واليونلصندوق األ

  
كما يسرنى ان اتقدم بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكى األمير طالل بن عبد العزيز 

يا للمشروع وايضا السيدة الدكتورة  ثريا عبيد المدير التنفيذى لصندوق رئيس اللجنة التوجيهية العل
  . عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربيةالسيدمم المتحدة للسكان ومعالى األ
  

الهام حصاء وجميع العاملين به على الدور  المركزى لإلالمكتبواليفوتنى هنا كذلك ان اشكر 
  .نجاز هذا العمل القيم والحصول على نتائجه المعروضة فى هذا التقرير والمحورى الذى قاموا  به إل

  
ن تفيد الباحثين وراسمي أهم النتائج التي انتهى اليها المسح والتي نأمل أ هذا التقرير ويعرض

 التي تحتاج الي حول االسر العراقيةجراء دراسات معمقة لعدد من الظواهرإالسياسات وسوف نقوم ب
  . تحليالت ونشرها في مجلد مستقل الحقاالمزيد من ال

  
ننا نأمل ان تستخدم هذه النتائج والمؤشرات من قبل الباحثين والمخططين وراسمى إوأخيرا ف
  .وسع نطاق حتى تحقق االهداف المرجوة من هذا المسح الهامأالسياسات على 

  
  واهللا الموفـق،،،

 

  المال بيت إبراهيم                                                   

  العالمية الصحة منظمة ممثل                                           

  دمشق                                 



 د  

  

  



  � 

  اتـتويـمحـال

  

 

  الصفحة  الموضوع

  أ  تقديـــم

  ج  بدمشق العالمية الصحة منظمة مكتب: تقديـــم

 1 البحث وتصميم أهداف: ولاأل الفصل

  1  المسح أهداف -1-1

  1  المسح أدوات -1-2

  3  المسح عينة -1-3

  5  الدراسة مجتمع خصائص: الثانى الفصل

  5  العينة أفراد خصائص -2-1

  12  البيئي والمحيط المسكن خصائص -2-2

  14  السلع ملكية -2-3

  17  المؤهالت النساء خصائص: الثالث الفصل

  19  والتدخين واإلعاقة المزمنة األمراض: الرابع الفصل

  19  المزمنة األمراض انتشار -4-1

  22  اإلعاقة انتشار -4-2

  23  التدخين انتشار -4-3

  25  الزواج :الفصل الخامس

  25  الزواجية الحالة -5-1

  26  الزواج عند السن -5-2

  27  بالزوج قرابة عالقة وجود -5-3

 29  األسرة تنظيم وسائل واستخدام الخصوبة: السادس الفصل

 29  الخصوبة -6-1

 32  األسرة تنظيم وسائل استخدام -6-2



 و  

 37  اإلنجابية الصحة: السابع الفصل

 37  الحمل أثناء الرعاية -7-1

 40  الوالدة أثناء الرعاية -7-2

 41  الوالدة بعد الرعاية -7-3

 49  الحياة قيد على وبقاؤهم األطفال صحة: الثامن الفصل

 49  التغذوية الحالة -8-1

 50  الطبيعية الرضاعة -8-2

 52  الطفولة أمراض -8-3

 53  التطعيمات -8-4

 54  اإلسهاالت -8-5

 54  األطفال وفيات -8-6

 55  النفسية والصحة االجتماعي التكيف: التاسع الفصل

 59  سوريا في العراقية األسر حول النتائج أهم ملخص

  67  استبيانات المسح
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 الجداولقائمة 

 

 5...............................................................حجمها ومتوسط األسرة أفراد عدد حسب المعيشية األسر توزيع): 1 (جدول

 6..............................................................................العريضة العمرية والفئات النوع حسب األفراد توزيع): 2 (جدول

 6................................................................................................العينة ألفراد والنوعي العمري التوزيع): 3 (جدول

 7..........................................................والنوع الزواجية الحالة حسب فأكثر سنة 15 عمر في األفراد توزيع): 4 (جدول

 8..............................................العمرية والفئات الزواجية الحالة حسب فأكثر سنة 15 عمر في األفراد توزيع): 5 (جدول

 9..........................................................................العراق في اإلقامة محافظة حسب المعيشية األسر توزيع): 6 (جدول

 9............................................................................سوريا إلى الحضور سنة حسب المعيشية األسر توزيع): 7 (جدول

 12............................................................المسح وقت بالتعليم الملتحقين سنة 17–6 عمر في األفراد نسبة): 8 (جدول

 12.................والعمر والنوع السبب حسب المسح وقت بالتعليم الملتحقين غير سنة 17–6 عمر في األفراد نسبة): 9 (جدول

 14.....................................................................................................والبيئة المسكن خصائص بعض): 10 (جدول

 17...............الخصائص بعض حسب الزواج لهن السابق أو المتزوجات سنة 49 –15العمر في السيدات توزيع): 11 (جدول

 عالجـاً  يتلقون ومن طبيب قبل من مرضهم تشخيص تم من ونسبة منمز مرض أي من يعانون الذين األفراد نسبة):12(جدول

 19............................................................................................................................والنوع العمر حسبً منتظما

 25....................والنوع العمر حسب فأكثر سنة 15 عمر في األفراد بين الزواج لهم السابق أو المتزوجين نسبة): 13(جدول

 26.........................................................................دراسية شهادة أعلى حسب الزواج عند السن متوسط): 14 (جدول

 29...............................العمر حسب والحوامل المسح وقت المتزوجات سنة 49–15 العمر في السيدات نسبة): 15 (جدول

 السنوات خالل امرأة، لكل الكلية الخصوبة معدل ، امرأة 1000 لكل) ASFR (العمرية التفصيلية الخصوبة معدالت): 16 (جدول
 31..................................................................................................................................للمسح السابقة الخمس

 وسيلة  أى أو األسرة لتنظيم وسيلة اى استحدام لهن سبق الالتى الزواج لهن والسابق المتزوجات النساء نسبة): 17 (ولجد

 32.............................................................................................................التعليمى والمستوى العمر حسب حديثة

 حاليـا  يستخدمن الالتي سنة 49 – 15 عمر في حوامل غير و لمسحا وقت المتزوجات للسيدات النسبى التوزيع): 18 (جدول
 33....................................................................................................................المسح وقت األسرة لتنظيم وسائل

 حياً مولوداً انجبن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 19 (جدول

 38.....................الحياة قيد على الباقين األطفال وعدد الحمل أثناء المتابعة حسب المسح على السابقة الخمس السنوات خالل

 50.................................................................التغذوية الحالة مؤشرات حسب الخامسة دون األطفال نسبة): 20 (جدول

 51..................................................................الطفل وتغذية الطبيعية بالرضاعة الخاصة المؤشرات بعض): 21 (جدول

 56...األحيان بعض يف أو العادة في سواء األعراض بعض من يعانون الذين فأكثر سنة 15 عمر في االفراد نسبة): 22 (جدول

  57.............................األسرة داخل المشتركة العالقات حول لرأيهم وفقا فأكثر سنة 15 لالفراد النسبي التوزيع): 23 (جدول

  58.........................................................................................................الطفل حماية مؤشرات بعض): 24 (جدول
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 ط  

  قائمة األشكال البيانية
 

 8.........................................................وا���� ا�.�ع ح�6 ا��5�م2�3 �1آ/� س.� 15 -�� �� ا��اد +�*�): 1 (&%$

 10...................................................................................�3=?$ ا��<��� ا��	=ر ح�6 اس� ت�ز�:): 2 (&%$

 11..............................ا�.�ع ح�C��3- 6 ا��	�ل تC�& Dدة أ-3@ ح�6 �1آ/� س.� 15 -�� �� ا��اد ت�ز�:): 3 (&%$ 

 13...........................................................................ا��%.�� ا��ح=ة +�ع ح���F���� 6ا اس� ت�ز�:): 4 (&%$

 14.................................................................بالمسكن المحيطة المنطقة طبيعة حسب لألسر النسبي التوزيع): 5 (شكل

 15.........................................................................................م��.� سC�3 ت�G35 ا��5 ا������F اس� +�*�): 6 (&%$

 15.........................................................................................وا5+K�L+ اKت	Cل وسC<$ اسJ5=ام م�C��5ت): 7 (&%$

 18...................................يومية بصفة اإلعالم لوسائ بعض يتابعن الالتي سنة 49-15 عمر في السيدات نسبة): 8 (شكل

 20.............................................والنوع العمر حسب تشخيصه تم مزمن مرض من يعانون الذين األفراد نسبة):  9 (شكل

 C�&.................................................21دة أ-3@ ح�6 ت�JF	Q تD مPم2 م�ض م2 �ن��C+ ا�2�M ا��اد +�*�): 10(&%$

 21.....................................................................................ام�اض ��R مC�� 2+�ن ا�2�M ا��اد +�*�): 11 (&%$

 22......................................................................وا���� ا�.�ع ح�6 إ-C�Cت 2م ��C+�ن ا�2�M ا��اد +�*�): 12 (&%$

 22.........................................................................................ا��C-T س*6 ح�6 ا���2��C ا��اد ت�ز�:): 13 (&%$

 23................................................................الرعاية عنو حسب رعاية على يحصلون الذين المعاقين نسبة): 14 (شكل

 24..................................................................................................والعمر النوع حسب المدخنين نسبة): 15 (شكل

 24.......................................................عليها الحصول تم تعليمية شهادة وأعلى النوع حسب المدخنين نسبة): 16 (شكل

 26...........والعمر النوع حسب الزواج لهم السابق أو المسح وقت فأكثرالمتزوجين سنة 15 عمر في األفراد نسبة): 17 (شكل

 27................................................................الزوج مع قرابة عالقة وجود بحس المتزوجات النساء توزيع): 18 (شكل

 السابق  أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 العمر في السيدات أنجبتهم الذين أحياء المواليد عدد متوسط): 19 (شكل

 30................................................................................................................................العمر حسب الزواج لهن

 30..................................التعليمي المستوى حسب سنة 49-15 العمر في للسيدات أحياء المواليد عدد متوسط): 20 (شكل

 31.................................................................المسح على السابقة سنوات للثالث العمرية الخصوبة معدالت): 21 (شكل

 موافقة حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في للسيدات النسبي التوزيع): 22 (شكل

 33.......................................................................................................األسرة تنظيم وسائل استخدام على الزوجين

 الحصول مصدر حسب األسرة تنظيم وسائل يستخدمن والالتى المتزوجات سنة 49-15 عمر فى السيدات توزيع):23 (شكل

 34..............................................................................................................................................الوسيلة على

 من المزيد إنجاب في يرغبن يالالت المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 العمر في العراقيات السيدات نسبة): 24 (شكل

 35..............................................................................................الحياة قيد على الباقين أطفالهن عدد حسب األطفال



 ي  

 35..........................األسرة تنظيم وسائل استخدام حول النهائي القرار يملك من حسب المتزوجات النساء توزيع): 25 (شكل

 الحمل وتابعن المسح على السابقة سنوات الخمس خالل أنجبن الالتي سنة 49 – 15 عمر في السيدات توزيع): 26 (شكل

 38.....................................................................................................................................المتابعة مكان حسب

 حياً مولوداً أنجبن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 27 (شكل

 39.....................أجراؤها تم التي الفحوصات حسب مؤهل كادر مع الحمل وتابعن المسح على السابقة الخمس السنوات خالل

 حياً مولوداً أنجبن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 28 (شكل

 39.................................العرض حسب الحمل أثناء األعراض بعض من وعانين المسح على السابقة الخمس السنوات خالل

 تلقيهن مرات عدد متوسط حسب االخيرة السنوات الخمس خالل مولود أنجبن والالتي لمتزوجاتا النساء توزيع): 29 (شكل

 40.................................................................................................المختارة الخصائص وبعض الحمل أثناء الرعاية

 41الوالدة مكان حسب المسح على السابقة تسنوا الخمس خالل أنجبن الالتي سنة 49-15عمر في السيدات توزيع): 30 (شكل

 حياً مولوداً أنجبن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 31 (شكل

 41..........الحياة قيد على الباقين األطفال عدد حسب الوالدة بعد رعاية لقينت الالتي المسح على السابقة الخمس السنوات خالل

 أنجبن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في للسيدات النسبي التوزيع): 32 (شكل

 42....................المتابعة مكان حسب الوالدة بعد رعاية تلقين والالتي المسح على السابقة الخمس اتالسنو خالل حياً مولوداً

 بعض من يعانين والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 33 (شكل

 42................................................................................................................النفاس فترة ألعراضخاللا/ األمراض

 الرعاية لتلقي المعتاد المكان حسب الزواج لهن السابق أو المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات توزيع): 34 (شكل

 43.....................................................................................................................................................الصحية

 التي العوائق بعض حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 35 (شكل

 44..................................................................................................................الصحية الرعاية تلقيهن دون تحول

 44.......................المرض حسب جنسياً المنقولة األمراض يعرفن تيالال سنة 49 – 15 العمر في السيدات نسبة): 36 (شكل

 االيدز عن سمعن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 37 (شكل

 45..............................................................................................................................به معرفتهن مصدر حسب

 االيدز عن سمعن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 38 (شكل

 45.............................................................................................بااليدز لإلصابة معينة طرق بوجود اعتقادهن حسب

 االيدز عن سمعن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة): 39 (شكل

 46..................................................................................................منه للوقاية معينة طرق بوجود اعتقادهن حسب

 االيدز عن سمعن والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت تزوجاتالم سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة: )40 (شكل

 46..........................................................مختلفة مراحل في للطفل األم من ينتقل أن الممكن من االيدز أن يعرفن والالتي



 ك  

 وال االيدز عن سمعن والالتي الزواج لهن السابق أو حالمس وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة) 41(شكل

 47..........................................................................................................بااليدز المصابين ضد التمييز على يوافقن

 موالدته من األولى الساعة خالل رضعوا من ونسبة طبيعية رضاعة رضعوا الذين الخامسة دون األطفال نسبة): 42 (شكل

 51.............................................................................................................................................. النوع حسب

 على السابقين األسبوعين خالل السعال أو الحرارة درجة في بارتفاع أصيبوا الذين الخامسة دون األطفال نسبة): 43 (شكل

 52..................................................................االستشارة او النصحية تلقى مكان حسب النصيحة أمهاتهم وتلقت المسح

 على السابقين األسبوعين خالل السعال أو الحرارة درجة في بارتفاع أصيبوا الذين الخامسة دون األطفال نسبة): 44 (شكل

 53.............................................................................................................العالج نوع حسب عالجا وتلقوا المسح

 األم تقرير أو البطاقة حسب الطفولة أمراض ضد تحصينهم تم الذين شهر  23 – 12  عمر في األطفال نسبة): 45(شكل

 53......................................................................................................................................................والنوع

 55.................................................................................المقوالت بعض على يوافقون الذين االفراد نسبة): 46 (شكل
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  ول الفصل األ
 هداف وتصميم البحث أ

  
  أهداف المسح -1-1

أجرى المكتب المركزي لإلحصاء المسح الصحي األسري بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة 
، وبالتعاون مع المشروع 2009وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية خالل عام 

الدول العربية، وبمبادرة ودعم مادي وفني من مكتب منظمة الصحة العربي لصحة األسرة بجامعة 
  .العالمية ومساهمة مالية وفنية من صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف في دمشق

  
  : وتتلخص األهداف الرئيسة للمسح فيما يلي

  
 ةالسوري األسرة أفراد حول وبيئية واقتصادية واجتماعية صحية تفصيلية بيانات توفير •

 . خصوصاسورية إلى الوافدة والعراقية عموماً

 والوالدة للحمل المصاحبة وتلك واإلعاقات المزمنة األمراض انتشار مدى على التعرف •
 .وجودتها الصحية الرعاية خدمات توفر مدى على والتعرف وتشخيصها الطفولة وأمراض

 .المسح ايشمله التي المناطق في الصحية الخدمات تقديم وحدات أوضاع دراسة •

 التقدم لمتابعة الالزمة واالقتصادية واالجتماعية والصحية الديموجرافية المؤشرات توفير •
 الدولية المؤتمرات عمل وبرامج خطط وتنفيذ لأللفية التنموية األهداف تحقيق نحو المحرز

 .األخرى العربية الدول في مثيالتها مع مقارنتها وإمكانية والتنمية السكان مجاالت في

 خالل من اإلنجابية والصحة األسرة بصحة المتعلقة بالقضايا المجتمع أفراد بين الوعي يادةز •
 والبرامج الخطط ووضع الحلول اقتراح في والمساعدة والتحديات المشكالت تشخيص
 .لمواجهتها الالزمة

  
  أدوات المسح -1-2

بمشاركة أعضاء قام المكتب المركزي لإلحصاء بالتعاون مع المشروع العربي لصحة األسرة، و
ستبيانات النمطية التي أعدها اللجنة الفنية للمسح والمكونة من ممثلي الجهات المشاركة بمراجعة اإل

قتصادية حتياجات الجهات المعنية وبما يتمشى مع الخصائص اإلإالمشروع في ضوء ظروف و
هداف المنشودة من هذا جتماعية والثقافية في الجمهورية العربية السورية، وبما يضمن تحقيق األواإل

  :المسح ، وقد جمعت بيانات المسح باستخدام ثالثة استبيانات هي
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  :التالية األقسام وشمل المعيشية، األسرة صحة استبيان: أوال
 

 .األفراد خلفية •

 .األمراض نتشارإ •

 .المسكن خصائص •

 .السادسة دون األطفال وطول وزن •

 

  :التالية األقسام وشمل ،)سنة 49-15 (اإلنجابية الصحة ستبيانإ: انياث
 

 .والزواج ومواردها المبحوثة خلفية •

 .األطفال ووفيات اإلنجاب •

  .المسح على السابقة الخمس السنوات خالل حي مولود آلخر األمومة رعاية •
 .المسح على السابقة سنوات الخمس خالل حي مولود آخر وصحة تغذية •

  .اباإلنج بسبب الصحة واعتالل المزمنة األمراض انتشار •
  .االيدز فيها بما جنسيا المنقولة األمراض •
 .اإلنجاب واتجاهات األسرة تنظيم •

 

  :التالية االقسام وشمل العراقية باألسر خاصة  اضافيةاستمارة :ثالثا
  

 .عامة خلفية •

 .اإلعاقة •

  .النفسية الصحة •
 

  المسح عينة -3‐1

 كل لىع موزعة عراقية، أسرة 2996 منها أسرة، 28693 اختيار المسح عينة تضمنت
 تراوح حيث المحافظات، مستوى على المؤشرات حساب لضمان الحجم هذا حدد وقد القطر، محافظات

 دمشق ريف محافظة في 7312 و القنيطرة محافظة في 910 بين المحافظة مستوى على العينة حجم
  .لألسر العراقية فى المسحالجيد والتى تم تكبير عينة المسح فيها لضمان التمثيل 

  
 1648 مقابلة استكملت وقد ،%98.8 قدرها استكمال بنسبة عراقية أسرة 2959 مقابلة تتم وقد

 معتادة بصفة وتقيم سنة 49 – 15 بين عمرها ويتراوح أرملة أو مطلقة أو متزوجة أي (مؤهلة سيدة
  %.95.9 بلغت استجابة بنسبة) األسرة مع
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 دمشق ريف محافظة في تقيم الوافدة العراقية األسر من العظمى الغالبية أن تالحظ وقد
  .المحافظات بقية في يقيمون% 1.4 وحوالي ،%)98.6(

  
والتطبيقات الخاصة التى طورها   CSPROباستخدام حزمة البرامج الجاهزة وتم تجهيز البيانات 

 المشروع العربى لصحة األسرة خصيصا لهذا الغرض واستخراج الجداول واستخدام حزمة البرامج
  .SPSSماعية اإلحصائية االجت
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  يالفصل الثان

  خصائص مجتمع الدراسة

  

  أفراد العينةخصائص  2-1

   حجم األسرة-

مـرأة حـوالي   إ، كما بلغت نسبة األسر التي ترأسها  فردا3.9بلغ متوسط حجم األسرة العراقية    

ب يبين توزيع األسر المعيشية بالعينة حس     ) 1(والجدول   ،من إجمالي األسر التي شملها المسح       % 18

  .عدد أفرادها ومتوسط حجمها
    

  هاتوزيع األسر المعيشية حسب عدد أفراد األسرة ومتوسط حجم: )1(جدول 
 

 % حجم األسرة

1 – 4 64.0 

5 – 7 33.2 

7+  2.8 

 3.9 متوسط حجم األسرة

 2959 إجمالي عدد األسر

  

  .ظة ريف دمشقالتقرير تعيش فى محافمن األسر المبحوثة فى هذا %99وقد تالحظ ان حوالى 
  

   التركيب العمري والنوعي للسكان-

توزيـع  ) 2( العمري للسكان، ويظهـر الجـدول        التركيب في   اًتلعب عوامل النمو السكاني دور    

 11482لألسر العراقية   بلغ عدد األفراد المشمولين في عينة المسح        السكان حسب النوع والعمر، حيث      

 ويجب مراعاة ان هذة العينة عينة انتقالية وال تمثل          .أنثى 100 ذكراً لكل    97، وبلغت نسبة النوع     فردا

  .مجتمعا طبيعيا لذا يجب اخذ ذلك فى االعتبار عند تفسير نتائج المسح

   



 6 

  الفئات العمرية العريضةتوزيع األفراد حسب النوع و: )2(جدول 
  

 جملة إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد  الفئات العمرية

 29.2 3353 28.7 1675 29.7 1678 15أقل من 

15 – 64 3681 65.1 3932 67.5 7612 66.3 

65+  295 5.2 222 3.8 516 4.5 

 100.0 11482 100.0 5828 100.0 5654 إجمالي

  

 ��ا����  ) 3، 2( �����م ا��و��,#+)ت أ')'�& %� $#ز�! ا ���اد ا+   ��-��#ع وا/3   2�01 ا��2 ،

�  �ادـا ��  &ـن�91  وأن ،%29.2 ?ـب,=�  &ـ'/�  15 +� �;ا  ا ��اد ن91& أن إ6 ا��ول ���4�A #اـب,=�  �ـا

65 &/' �BآD� 6 $��ر�)  واMن)ث اAآ#ر ن91& ب�� واJK $9)�� �#ج� H وأنG ،%5 بF#ا-��  N�O�  &�PQ ا

،6�-��& ا &PQ�S اMن)ث ن��R$ &91 ب�/-) ا و�)  '/& 64-15 اU/%  ����Aآ#ر،  ب�V  اW��)ل  بF�S  ا�  &�PQ ا

&��-�  .�Dآ�B '/& 65 ا

  
  فراد العينةأل والنوعي العمري التوزيع: )3( جدول

  

 جملة إناث ذكور  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  الفئات العمرية

0 – 4 396 7.0  434 7.4 830 7.2 

5 – 9 682 12.1 634 10.9 1315 11.5 

10 – 14 600 10.6 608 10.4 1208 10.5 

15 – 19 611 10.8 647 11.1 1259 11.0 

20 – 24 542 9.6 413 7.1 955 8.3 

25 – 29 328 5.8 477 8.2 805 7.0 

30 – 34 413 7.3 372 6.4 785 6.8 

35 – 39 353 6.2 429 7.4 782 6.8 

40 – 44 340 6.0 439 7.5 779 6.8 



 7 

  )تابع(ألفراد العينة  والنوعي العمري التوزيع: )3 (جدول
 

 جملة إناث ذكور  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  الفئات العمرية

45 – 49 346 6.1 322 5.5 668 5.8 

50 – 54 274 4.9 381 6.5 656 5.7 

55 – 59 283 5.0 288 4.9 571 5.0 

60 – 64 191 3.4 163 2.8 354 3.1 

65 – 69 150 2.7 103 1.8 253 2.2 

70+  144 2.6 119 2.0 263 2.3 

 100.0 11482 100.0 5828 100.0 5654 جملة

  

   الحالة الزواجية-

حـسب الحالـة الزواجيـة       سنة فـأكثر     15التوزيع النسبي للسكان في عمر    ) 4(الجدول  يبين  
 تبلغ بينما فأكثر،  سنة15عمر في األفراد إجمالي من %57 حوالي المتزوجين نسبة بلغت حيثوالنوع،
  .اإلناث بين% 31.1مقابل% 40.3كورالذ من الزواج لهم يسبق لم الذين نسبة

  
% 10.1 المترمالت نسبة بلغت حيث الذكور، بين عنها اإلناث بين الترمل حاالت تزايد ويالحظ

  .  الذكور بين عنها اإلناث بين تزيد المطلقين نسبة أن كما الذكور، بين% 1.7 بنسبة مقارنة
  

  لة الزواجية والنوع فأكثر حسب الحا سنة15  توزيع األفراد في عمر:)4(جدول 
 

 جملة إناث ذكور الحالة الزواجية

 35.6 31.1 40.3 أعزب

 57.3  57.3  57.3 متزوج

 6.0 10.1 1.7 أرمل

 1.1 1.5 0.7 مطلق

% 100  100.0 100.0 
 إجمالي

 8129 4153 3975 عدد

 



 8 

  والعمر النوع حسب المترملين فأكثر سنة 15ر عم في األفراد نسبة: )1 (شكل
  

2 2.2

71.6

0 0 0.1 0 0 0

6.9 5.2
4.1

13.7

0
0.3

2.1 3.8 4
7.5

13.1
16

20.2

34.5

39.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15 ‐ 19 20 ‐ 24 25 ‐ 29 30 ‐ 34 35 ‐ 39 40 ‐ 44 45 ‐ 49 50 ‐ 54 55 ‐ 59 60 ‐ 64 65 ‐ 69 70 +

ذآ�ر إ+Cث

  

  

  والفئات العمرية فأكثر حسب الحالة الزواجية  سنة15في عمر  توزيع األفراد: )5(جدول 
 

  الحالة الزواجية
  العمرية الفئات

  مطلق  أرمل  متزوج  أعزب
  اإلجمالى

15-19 97.0 3.0 0 0 1259 
20-24 83.9 16 0.1 0 955 
25-29 49.9 47.8 1.3 1.0 805 
30-34 30.0 66.1 1.8 2.1 785 
35-39 13.1 83.4 2.2 1.4 782 
40-44 6.0 88.3 4.2 1.4 779 
45-49 4.6 86.4 7.3 1.7 668 
50-54 2.7 84.8 10.2 2.3 656 
55-59 3.1 80.5 13.6 2.8 571 
60-64 2.5 78.8 18.7 0 354 
65-69 2.4 78.6 18.6 0.3 253 

65+ 1.8 58.2 39.9 0.1 263 
 8129 1.1 6.0 57.3 35.6  ا������
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  في العراقمحل اإلقامة  -

 ، حيث تبين  توزيع األسر المعيشية العراقية حسب محافظة اإلقامة في العراق         )6 (الجدول يظهر
 تقيم كانت% 75 حوالي أن إال مختلفة، عراقية محافظات من جاءت سوريا  إلى وفدت التي األسر أن
 حيث ،2003 عام منذ التزايد في الوافدين أعداد أخذت وقد سوريا، إلى نتقالإلا قبل بغداد محافظة في

 وانتقـل  التنـاقص،  في ثانية أخذت ثم ،2006 عام الموجودة العراقية األسر من% 29 حوالي قدمت
 ).7 (الجدول يوضحه كما ،2007-2005 الفترة خالل الوافدة األسر إجمالي من% 59 حوالي

  

   حسب محافظة اإلقامة في العراقتوزيع األسر المعيشية: )6(جدول 
 

 النسبة المحافظة
 74.5 بغداد
 7.7 نينوى
 4.6 البصرة
 2.9 ديالى
 1.7 األنبار

 1.6 صالح الدين
 1.5 النجف
 1.3 كركوك
 1.1 كربالء

 3.1 محافظات أخرى
 100.0 اإلجمالي

  
   إلى سورياالحضورتوزيع األسر المعيشية حسب سنة : )7(جدول 

 
 النسبة دوم إلى سوريةنة القس

 3.6 2003قبل 
2003 4.1 
2004 7.6 
2005 11.7 
2006 29.4 
2007 17.8 
2008 10.3 
2009 15.4 
2010 0.1 
 100.0 اإلجمالي
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% 95من األسر الوافدة قد حضر كل أفرادها، وأن حوالي          % 81وقد أظهرت النتائج أن حوالي      
  .نمسجلون لدى مفوضية األمم المتحدة لالجئي

  
  الدخل مصدر -

 بـين  تنـوع  حيث الرئيسي، الدخل مصدر حسب العراقية األسر توزيع) 2 (رقم الشكل يوضح
ي يتقدم على المـصادر   األسر لدخلل كمصدر العمل أن إال والحواالت، والمساعدات والمدخرات العمل

  .)%3(  نسبة قلأ الممتلكات بيع يمثل بينما ،%)22 (العراق من المالية الحواالتتلية  االخرى ،
  

  للدخل الرئيسي المصدر حسب األسر توزيع: )2( شكل

ح�اKت م���C م2 
?Cرج ا���اق 
وس�ر��
12%

ا���$
26%

ا��=?�ات
10%

م�C-=ات م2 
اKص=�Cء وا����ان 

�� س�ر��
4%

ح�اKت م���C م2 
ا���اق
22%

 ��+C�+ات إ=-Cم�
(م.\�Cت وج���Cت)

18%

��: م�C%35ت
3% أ?�ى

5%

  
  

حسب نوع رب األسرة فإن      توزيع األسر العراقية حسب المصدر الرئيسي للدخل        لوأما بالنسبة   
 بينمـا أن    تقريبا،% 31 للدخل بالنسبة للذكور وبنسبة      األعلىالمصدر  يمثل  العمل  النتائج أظهرت أن    

تقريبـا، فيمـا    % 35 وبنسبة   لإلناث كمصدر للدخل بالنسبة     األولى تحتل المرتبة    اإلنسانيةالمساعدات  
 فيما يتعلق بالحواالت المالية من العراق، وبشكل عام فإننا نجد تفاوتـا             واإلناثتتقارب النسبة للذكور    

   .واإلناثكبيرا في مصدر الدخل بالنسبة للذكور 
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  ليميةالتع الحالة -

يعتبر المستوى التعليمي ألفراد األسرة من أهم خصائص األسرة المعيشية الرتباطه بالكثير من 
. الظواهر مثل السلوك اإلنجابي واستخدام وسائل تنظيم األسرة وصحة األسرة ال سيما األم والطفل

  .ليموتعكس الحالة التعليمية أثر السياسات التعليمية في مجال محو األمية وشمول التع
  

 حسب المستوى التعليمي والنوع، حيث  سنة فأكثر15توزيع األفراد في عمر )3( الشكليظهر 
 وأن ، %19.7 بلغت فأكثر سنة 15 عمر فى األفراد بين شهادة على يحصلوا لم من نسبة أن تبين

  .%12 حوالي جامعية شهادة على الحاصلين نسبة بلغت كما األساسي، التعليم أكملوا% 47 حوالي
  
% 16 حوالي بلغت دراسية شهادة أي على يحصلوا لم الذين الذكور نسبة أن الشكل يوضح كما

 بالنسبة جوهرية ختالفاتإ وجود عدم إلى البيانات وتشير اإلناث، بين% 23 حوالي إلى ترتفع
 رالذكو بين تفاوتا هناك أن نجد بينما النوع، حسب والثانوي األساسي التعليم شهادة على للحاصلين
  .الذكور لصالح المتوسطة والمعاهد الجامعية الشهادة على للحاصلين بالنسبة واإلناث

  
  النوع حسب عليها الحصول تم شهادة أعلى حسب فأكثر سنة 15 عمر في األفراد توزيع: )3( شكل

  

10.2

23.1

19.7

16.1
13.4 13.5

46.8

6.9

47.8

11.8 10.312.6

8.5

11.9

47.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

��� D	C�& @3- $دة أسCس� ���+Cث م��= م�5س_ جCم�� +

ذآ�ر إ+Cث ��Cإج�
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، إال أنها  تزيد قليال بين اإلناث لذكور واإلناث  أن هناك تقاربا في نسب األمية بين اويالحظ
 سنة قد بلغت 17-6 المسح في عمر كما تبين أن نسبة األفراد الملتحقين بالتعليم وقت.مقارنة بالذكور

 الذكور واإلناث، مع اختالف بسيط بينهما، حيث يظهر أن اإلناث أكثر التحاقا بالتعليم لكل من% 79.2
  ).  8(في هذه المرحلة العمرية، وهو ما يبينه الجدول

  
  سنة الملتحقين بالتعليم وقت المسح 17–6راد في عمرنسبة األف: )8(جدول 

  
  

  
لمسح حسب السبب والنوع  سنة غير الملتحقين بالتعليم وقت ا17–6نسبة األفراد في عمر ): 9(جدول 

  والعمر

 أسباب عدم األلتحاق بالمدرسة
خصائص 
  مختارة

نسبة عدم 
الملتحقين 
  بالمدارس

أسباب 
/ صحية
  عمل

لم ينجح 
  خائف/ 

اليحب 
 الدراسة

الخدمات 
  بعيدة/ 

ارتفاع 
  التكلفة

التعليم غير 
ال  أخرى  مهم لإلناث

  يعرف

 النوع

 1.7 66.9 0.4 1.9 4. 16.4 11.1 1.6 7.4 ذكر

 1.4 58.8 1.4 22.0 0. 6.3 2.8 7.5 7.8 أنثى

 العمر

6-9 2.6 2.4 .0 4.8 .0 1.2 .0 89.0 2.7 

10-14 12.0 5.1 8.3 12.5 .2 14.3 .8 57.5 1.3 

 1.5 62.8 7. 12.1 2. 11.2 6.9 4.6 7.6  اإلجمالي

  
  البيئي والمحيط المسكن خصائص 2-2

جتماعي للسكان من حيث نوعية قتصادي واإلواقع اإلإن الخصائص األساسية للمسكن تعكس ال
غرف ومتوسط عـدد األشخاص المسكن وملكيتـه ونوعية المواد المستخدمـة في األرضية وعـدد ال

 نظرا وذلك بها، المحيطة والبيئة لألسرة السكنية الظروف حول معلومات المسح تضمنوقد  .بالغرفة
  .ةاألسر أفراد صحة على الظروف هذه ألهمية

 العدد جملة إناث ذكور العمر

6 – 11 89.4 95.1 92.1 1564 

12 – 14 82.2 82.0 82.1 751 

15 – 17 51.8 48.8 50.3 770 

 3084 79.2 80.2 78.3 جملة
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  الخصائص األساسية للمسكن -

 توزيع األسر المعيشية العراقية حسب نوع الوحدة السكنية، حيث يتضح أن) 4 (الشكليبين  
األسر،  من% 8 حوالي مستقل بيت في يعيش بينما ،%)88.7 (شقة في تسكن العراقية األسر غالبية

ا ال تستطيع تحمله غالبية األسر نظرا ولعل هذا يعود إلى ارتفاع تكلفة اإليجار للبيت المستقل، وهو م
  .وصعوبة الحصول على بيت مستقل لإليجار الدخل لمحدودية
   

 من العظمى الغالبية وتسكن مسكنها، ستأجرت%) 96.3(األسر غالبية أن كما تبين نتائج المسح
 الكهرباء تستخدم العظمى الغالبية أن ويالحظ%) 99.2 (أسمنت/بالط أرضيته مسكن في األسر

 العامة الشبكة يستخدمون األفراد من% 19.2 أن النتائج تظهر كما. %)99.6 (لإلنارة يرئيس كمصدر
 للمياه بخزانات المزودة السيارات على العراقيين من% 77.7 يعتمد بينما للشرب، يرئيس كمصدر
  .محسنا مرحاضا األفراد من% 98.5 ويستخدم
  
 طريق عن إما القمامة من تتخلص األسر من% 96.3 يوجد فإنه القمامة من للتخلص بالنسبة أما

  .)10( كما فى الجدول رقم  لذلك مخصص مكان في إلقاءها طريق عن أو القمامة جامع
  

  السكنية الوحدة نوع حسب المعيشية األسر توزيع: )4( شكل

 ,$b5م�  L��
7.90%

&�b �@ م*.@, 
88.70%

 ,L�cوى مCم
0.10%

%3.30 ,���d

  
ـ نـاطق الـسكنية تم  أما طبيعة المنطقة المحيطة بالمسكن فقد تالحظ أن أغلب الم         از بالنظافـة  ت

تقريبا، في حين أن بعض المناطق تحيط بها مياه راكدة أو انتـشار المخلفـات               % 66والجفاف بنسبة   
  .تقريبا% 19بنسبة 
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  التوزيع النسبي لألسر حسب طبيعة المنطقة المحيطة بالمسكن: )5(كل ش

 �ef 2م �+Cت�
ا���Cري, 0.2

��C م�gC راآ=ة, 
9.4

��C ت%=س ��Cم�, 
9.9

 ,��Cوج �e�\+
65.9

مC%��C� �\5%ن, 
14.6

  
  

  البيئةبعض خصائص المسكن و: )10(جدول 
  

 النسبة والبيئية السكنية الظروف

 96.3 مسكنها تستأجر التي األسر نسبة

 99.2 البالط أو األسمنتية األرضية ذات المساكن نسبة

 2.4 نوم غرفة لكل األفراد عدد متوسط

 19.2 الشرب لمياه كمصدر العامة الشبكة يستخدمون الذين األفراد نسبة

 77.7 الشرب لمياه بخزان المزودة السيارات على يعتمدون الذين األفراد نسبة

 98.5 محسنا مرحاضا يستخدمون الذين األفراد نسبة

 99.6 اإلنارة في الكهرباء تستعمل التي األسر نسبة

 99.4 السكنية الوحدة داخل مطبخ لديها التي األسر نسبة

 ئهابإلقا أو القمامة جامع طريق عن القمامة من تتخلص التي األسر نسبة
 مخصصة أماكن في

96.3 

  

  السلع ملكية 2-3

قتصادية، وهو يعبر أيضاً عن الميل اجتماعية وثقافية واله دالالت  إن امتالك السلع المعمرة
 األسر غالبية، وتظهر نتائج المسح أن ستهالكي لدى المواطنين وخاصة لبعض السلع المعمرةاإل

 كبيرة بنسب األخرى السلع بعض تملك نسب وتتفاوت )%99 حوالي( التليفزيون  تمتلك جهازالعراقية
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 والطبق المياه وسخان النقال والهاتف الكهربائية والمروحة والغسالة للطهي وموقد الثالجة مثل
  ).6 (الشكل في موضح هو كما ، األرضي الهاتف مثل السلع بعض ملكية وتنخفض الهوائي،
  

النترنت بين االفراد والتى تراوحت بين مدى استخدام وسائل االتصال وا) 7(ويوضح الشكل 
  .للهاتف النقال %38لالنترنت و 5%

    
  معينة سلعا تمتلك التي المعيشية األسر نسبة: )6( شكل

  

ت��Pe�3ن  ��i3� =م�� ثjج� ��C�d l*f ه�ا<� هCتCb+ mل م�وح�
��>C��آ�

gCن م�CJس �nأر mتCه

98.6 97.1 95.7
90.6

90.5
87.2 82.7

70.1

16.4

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

100

  

  االنترنت وستخدام وسائل االتصالامستويات : )7( شكل

-=د م�J5=م�
mا���ات

ا������� �%$
oJ& 100

-=د م�J5=م�
���pا���اس6 ا
oJ& 100 $%�

-=د م�J5=م�
$%� L+�5+Kا
oJ& 100

38

10

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 



 16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



 17 

  الفصل الثالث 

   المؤهالت النساء خصائص

  

ـ ال خصائص السيدات المتزوجات أو السابق لهن الزواج في          الفصليتناول هذا    يـة  ة العمر ـفئ
 العمـري   التركيب والالتي تمت مقابلتهن في المسح، وذلك من خالل تقديم معلومات عن              سنة 15-49

 المـؤهالت  الـسيدات  نـسبة  أن المسح بيانات ت فقد أظهر  .والحالة الزواجية والتعليمية والعملية لهن    
  %.2.1 والمطلقات% 6 المترمالت نسبة بلغت بينما ،%91 حوالي بلغت المسح وقت والمتزوجات

  
 الزواج لهن السابق أو المتزوجات  سنة49–15 عمر في النساء بين التعليمية بالحالة يتعلق وفيما

 المتوسـط،  للتعلـيم % 11 مقابـل % 6.7 بلغت دةشها على يحصلن لم من نسبة أن إلى النتائج تشير
  .األساسية الشهادة على تقريباً منهن% 60 يحصل بينما الجامعي للتعليم% 14.2

  

سنة المتزوجات أو السابق لهن الزواج حسب بعض  49 –15توزيع السيدات في العمر: )11(جدول 

  الخصائص
 العدد % الخصائص المختارة

15-19 2.1 34 

20-24 6.5 107 

25-29 17.0 280 

30-34 16.4 270 

35-39 21.0 347  

40-44 21.8 359 

 العمر

45-49 15.2 251  

 15.4 91.9 حاليا متزوجة

 99 6.0 أرملة
 الحالة الزواجية

 
 35 2.1 مطلقة 

 111 6.7  لم تحصل على شهادة

 981 59.5 أساسي

 181 11.0 ثانوي

 141 8.6 معهد متوسط

  أعلى شهادة

 233 14.2 +جامعة 

 1648 100.0 إجمالي
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 وسائل بعض يتابعن سنة 49-15 عمر في العراقيات السيدات أن المسح نتائج أظهرت كما
 حين في يومي، بشكل التلفزيونية البرامج يتابعن تقريباً% 94 أن تالحظ حيث المختلفة، اإلعالم
 الراديو وسماع%) 10.8 (والجرائد المجالت قراءة من لكل النسبة هذه كبير بشكل تنخفض

)12.3.(%  
  

  يومية بصفة اإلعالم وسائل بعض يتابعن الالتي  سنة49-15 عمر في السيدات نسبة: )8( شكل
  

  
  

 %15من النساء تستخدمن الحاسب اآللى مقابل حوالى %18كما اوضحت النتائج ان حوالى 
  .تستحدمن االنترنت

 

� �
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    الفصل الرابع 
   األمراض المزمنة واإلعاقة والتدخين

   
  المزمنة األمراض انتشار  4-1

المسح نظراً هذا تعد معرفة مدى انتشار األمراض المزمنة والتدخين واإلعاقات أحد أهداف 
قد فاألمراض المزمنة تسبب نقصاً في إنتاجية المصابين و. ألهميتها من الناحيتين الصحية واالقتصادية

 واإلقامة في الطبية إضافة إلى اإلنفاق على توفير األدوية والفحوص ،المبكرةتؤدي إلى الوفاة 
  .المستشفيات
  

 بل تصل أضراره إلى حسب، صحية ليس للمدخنين فأضرارؤدي إلى يوكذلك فإن التدخين 
عالج ول له،اً  يتسبب في صرف مبالغ طائلة ثمنإضافة إلى أنه،  )التدخين السلبي(المتواجدين معهم 

  .وازمات قلبية وخالفةليها من أورام األمراض الكثيرة التي يؤدي إ
  

الجدول  من ويتبين العراقية، األسر بين المزمنة األمراض انتشار مدى بدراسة المسح اهتموقد 
 سنة 55 سن في األفراد بين كبير وبشكل تنتشر المزمنة األمراض أن) 9 ( رقمالشكلو) 12(رقم 
  .العمرية الصغيرة الفئات بين اإلصابة نسب وتتدنى  ،فأكثر

  
 قبل طبيب من مرضهم تشخيص تم من ونسبة مزمن مرض أي من يعانون الذين األفراد نسبة:)12(جدول

  حسب العمر والنوعً منتظما عالجاً يتلقون ومن
  

  العمر والنوع 
يعانون من % 

  مرض مزمنمن
إمجايل عدد 

 االفراد
من مت تشخيص % 

 من قبل طبيبمرضهم 
من يتلقون % 

 عالجاً منتظماً

عدد الذين 
يعانون من مرض 

 مزمن

0�–�4� �2.5 830� �85.4 59.8 21 

5�–�9 4.8 1315 95.3 55.0 64 

10�–�14 9.2 1208 94.2 75.1 111 

15�–�19 4.4 1259 99.4 52.1 55 

20�–�24 5.0 955 100.0 92.4 47 

25�–�29 8.8 805 93.6 51.0 71 

30�–�34 10.5 785 94.8 77.8 82 

���
 א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35�–�39 16.3 782 95.3 73.5 127 
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 قبل طبيب من مرضهم تشخيص تم من ونسبة مزمن مرض أي من يعانون الذين األفراد نسبة:)12(جدول

  )تابع.. (حسب العمر والنوعً منتظما عالجاً يتلقون ومن
 

  العمر والنوع 

� �

يعانون من % 
  مرض مزمنمن

مجايل عدد 
 االفراد

من مت تشخيص % 
 مرضهم من قبل طبيب

من يتلقون % 
 عالجاً منتظماً

عدد الذين 
يعانون من مرض 

 مزمن

40�–�44 25.3 779 93.7 86.5 197 

45�–�49 34.5 668 100.0 94.3 231 

50�–�54 39.7 656 99.7 97.5 260 

55�–�59 51.3 571 99.9 94.6 293 

60�–�64 59.1 354 98.4 98.8 209 

65�–�69 64.9 253 99.8 94.4 164 

���
 א

 

70+� 71.7 263� �96.3 95.5 188 

�א
.�ع 1061 86.5 96.5 5654 18.8 ذ$�� �

  /�01 18.2 5828 98.6 88.6 1060 

�23� �18.5 11482 97.6 87.6 2121 

  

  

  والنوع العمر حسب تشخيصه تم مزمن مرض من يعانون الذين األفراد نسبة:  )9( شكل

<15 15‐34 35‐64 65+ ج��3

656 6
77

343434

676867

181818
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 يالحظ أن هنـاك     ،أما بالنسبة لألفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة حسب المستوى التعليمي          
   . االمراض بغض النظر عن المستوي التعليمىههذ انتشار نسبتقاربا ملحوظا في

  

  شهادة أعلى حسب تشخيصه تم مزمن رضم من يعانون الذين األفراد نسبة: )10(شكل

   

@3- $	�� D�
&�Cدة

أسCس� ثC+�ي م��= م�5س_ جCم�� + ج��3

16.7

21.7

17.0

22.1

22.8

18.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

    
 المقيمة فى مدى حجم إنتشار هذه األمراض في أوساط األسر العراقية) 11(ويوضح الشكل رقم 

 ، حيث يظهر أن مرض السكر وأمراض المفاصل تأتي في مقدمة األمراض التي تصيب أفرادسوريا 
  .هذه األسر

  األمراض بعض من يعانون الذين األفراد ةنسب: )11( شكل 
  

م�ض ا��%�ي أم�اض ا��Ceص$
(ا��ومCت�Pم)

63bاض ا��أم ا���� ا���Cfن أم�اض ا�3%@ ت.F_ �� ا�q=ة
ا�=ر���

2.4

1.7
1.4

0.8

0.5 0.5
0.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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  اإلعاقة انتشار 4-2
 كما ،%5.9 المعاقين نسبة بلغت وقد وحدتها، اإلعاقة انتشار مدى عن أسئلة االستبيان تضمن

 من ةلإلعاق تعرضا أكثر الذكور أن نجد حيث واإلناث، الذكور بين اختالفات هناك أن النتائج تظهر
  ). 12 (الشكل كما فى  العمر، عن النظر بغض اإلناث

  
 روالعم النوع حسب إعاقات من يعانون الذين األفراد نسبة: )12( شكل

  

  

  

 وبأسباب العراق، أحداث بسبب كان المعاقين من% 50 من أكثر أن يالحظ اإلعاقة سبب وحول
  %.8.9 أخرى وأمراض %5.7 بالوالدة متعلقة وظروف% 6.3 وكبرالسن% 17.7 خَلقية

 

 اإلعاقة سبب حسب المعاقين األفراد توزيع: )13( شكل
 

  

<  1 5 6 4  ‐ 1 5 +  6 5 �rrrr3ج�
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 أن أحداث العراق كانت هي السبب األعلى فقد أظهرت النتائجعن سبب اإلعاقة حسب النوع  أما
   .من إصابات اإلناث% 54مقابل حوالى من إصابات الذكور% 50تمثل حوالى لإلعاقة 
  

 يحصلون على رعاية فقد تالحظ تعدد أنواع الرعاية بين الطبية أما بالنسبة للمعاقين الذين
% 58.3 أكثر أنواع الرعاية انتشارا وبنسبة كانتوالغذائية والمالية واالجتماعية، إال أن الرعاية الطبية 

ستثناء إأن النساء يحصلن على رعاية أكثر في كل أنواع الرعاية بو، )14(كما هو موضح في الشكل 
  .جتماعيةالرعاية اإل

 

  نسبة المعاقين الذين يحصلون على رعاية حسب نوع الرعاية: )14(شكل 
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  التدخين انتشار 4-3

  سنة فأكثر15عمر جميـع  أفراد األسرة فيلشمل المسح في استبيان األسرة المعيشية سؤاالً 
 وتنخفض% 33.8 إلى لتصل الرجال بين تزيد المدخنين نسبة أن المسح نتائج بينت ، وقد التدخينحول
  %.19.5 لتصل بين الجنسين %5.8 إلى لتصل النساء بين كثيرا

  

التباين الواضح بين ) 15(العمر فإننا نجد من خالل الشكل  حسب وبالنسبة إلنتشار التدخين
) 54-45، 44-35 ،34-25(الذكور واإلناث فيما يتعلق بالتدخين، كما نجد أن الفئات العمرية الثالث 

 أقل نسبة للمدخنين،  سنة24-15ذكور، بينما تمثل الفئة العمرية هي األكثر تعاطيا للدخان بين ال
، وهي أعلى  سنة54-45ية في الفئة العمر% 13 يزيد تدريجيا ليصل إلى ه اإلناث فإنوبالنسبة لتدخين

 بعد تجاوز الخامسة %5.9ل إلى نسبة للتدخين بين اإلناث، ثم يبدأ في االنخفاض مع تقدم العمر ليص
  .والخمسين
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  نسبة المدخنين حسب النوع والعمر: )15(شكل 

15 ‐ 24 25 ‐ 34 35 ‐ 44 45 ‐ 54 55+ ج��3
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لمن % 14ما بالنسبة النتشار التدخين حسب النوع والمستوى التعليمي فقد تراوحت النسب بين أ
إنه يالحظ عدم وجود فروق للحاصلين على معهد متوسط، أما اإلناث ف% 41لم يحصل على شهادة، و

جوهرية حسب الشهادة الحاصلة عليها وخاصة بين الحاصالت على الشهادة الجامعية والمعاهد 
حوالي نسبة المدخنات في هذه المستويات المتوسطة والثانوية ومن لم يحصل على شهادة، حيث تصل 

  .)16شكل  (ستوى األساسي، إال أن نسبة التدخين بين اإلناث تزيد في وسط الحاصالت على الم4%
  

  نسبة المدخنين حسب النوع وأعلى شهادة تعليمية تم الحصول عليها: )16(شكل 

@3- $	�� D�
&�Cدة

أسCس� ثC+�ي م��= م�5س_ جCم�� + ج��3
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إ+Cث

  
 

 عن التدخين، حيث االمتناعكما يالحظ من خالل الشكل السابق أنه ليس هناك تأثير للتعليم في 
  .لى اى شهادة  عالحاصلينان ادنى مستوى للتدخين تالحظ بين غير 
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  امسخالفصل ال

           الزواج     

   

استقرار في يؤدى الى الزواج هو اإلطار األساسي لتكوين األسرة وإنجاب األطفال وانتشاره 
.  المجتمع، ويهيئ الظروف المالئمة لحياة األفراد وحماية األمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب

  .يةفاألسرة هي خلية المجتمع األساس
  
  الزواجية الحالة 5-1

 15 عمر في واإلناث الذكور من لكل الزواج لهم السابق أو المتزوجين نسبة) 13 (جدول يبين
 مع تقدم الزواج لهم السابق أو المتزوجين البالغين نسبة أن منه ويتضح ، العمر فئات حسب فأكثر سنة
  .واإلناث الذكور بين  واضح فارق وجود مع العمر

  

 سنة فأكثر حسب 15  نسبة المتزوجين أو السابق لهم الزواج بين األفراد في عمر:)13(دولج

 العمر والنوع

  

  

   نسبة المتزوجين أو السابق لهم الزواج
 إنــاث ذكــور فئات العمر

15 – 19 0.10  5.8 

20 – 24 6.6 28.5 

25 – 29 29.2 64.4 

30 – 34 62.0 78.8 

35 – 39 83.4 89.8 

40 – 44 94.8 93.3 

45 – 49 96.2 94.7 

50 – 54 99.6 95.6 

55 – 59 99.3 94.5 

60 – 64 98.3 96.6 

65 – 69 99.5 94.9 

70+  99.5 96.6 

  68.9 59.7 جملة
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 الـوالمتزوجون فع سنة فأكثر 15إلى أن نسبة السكان في عمر  الجدول كما تشير بيانات 
ور واإلناث، فعلى مستوى الذكور بلغت نسبة ن هناك فارقا في النسب بين الذكـلك%. 64.3

  .من اإلناث% 68.9 مقابل %59.7المتزوجين أو السابق لهم  الزواج 
  

المتزوجين وقت المسح أو السابق لهم الزواج  سنة فأكثر15نسبة األفراد في عمر : )17(شكل 
  حسب النوع والعمر

  
  السن عند الزواج 5-2

 من المقـاييس التـي تـسمح         سنة 50لعزوبية للذين يتزوجون قبل العمر    يعتبر متوسط سنوات ا   
بدراسة توقيت الزواج األول للفترات الحديثـة، وتشير بيانات المسح إلى ارتفاع متوسط سن الـزواج               

   .  سنة لالناث26 سنة مقابل 31لذكور ل هذاالمتوسط  بلغحيثلدى كل من الذكور واإلناث،
  

  د الزواج حسب أعلى شهادة دراسيةمتوسط السن عن: )14(جدول 
  

 إناث ذكور  أعلى شهادة دراسية

 27.1 35.4 لم يحصل على شهادة

  25  30.2  اساسي

  27.8  31.3   فأعلىثانوي

 26.1 31.0 إجمالي
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يتفاوت حسب المستوي التعليمى لكل من      متوسط سنوات العزوبية    أن   )14(ويتضح من الجدول    
  .الذكور واإلناث

  
  ة قرابة بالزوجوجود عالق 5-3

 من الزوجات التربطهن صـلة قرابـة      %79 حوالى   أظهرت نتائج المسح الصحي السوري أن     
   . سواء من جهة االب او األم أزواجهنب تربطهن صلة قرابة %11 مقابل حوالى بازواجهن
  

من النساء المتزوجات متزوجات من ازواج فى عصمتهن اكثر         %4كما اظهرت البيانات حوالى     
�.من زوجة �

  

  توزيع النساء المتزوجات حسب وجود عالقة قرابة مع الزوج: )18(شكل 
  

-��j م2 ج�� اب
8%

-��j م2 ج�� ام
3%

&�Z% ج�#�H
79%

-��j أ?�ى
10%

  

  

  

� �
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  الفصل السادس 

    واستخدام وسائل تنظيم األسرةالخصوبة

  
اهتمـام البـاحثين   بحظيت دراسات مستويات ومحـددات الخـصوبة واتجاهاتهـا المـستقبلية           

غلبية الدول النامية ومن بينهـا  أدات النمو السكاني الذي تعاني منه     أهم محد من  والمخططين باعتبارها   
  .من أعلى المعدالت في العالممعدالت زيادة طبيعية بها العديد من الدول العربية والتي 

  
  المقيماتلدى النساء العراقياتتحليل مستويات وتباينات ومحددات الخصوبة ويتناول هذا الفصل 
  .بما فى ذلك إستخدام تنظيم االسرة وتفضيالت االنجاب .لسوريةفي الجمهورية العربية ا

   
    الخصوبة6-1

   الحمل الحالي-

، %4.7حوامل خالل فترة المـسح بلغـت حـوالي          الأن نسبة النساء    ) 15(يوضح الجدول رقم    
  .)امسة والعشرينخدون ال( وكانت أعلى هذه النسبة في أوساط النساء صغيرات السن

  

  العمر حسب والحوامل المسح وقت المتزوجاتسنة  49–15 العمر في السيدات نسبة: )15( جدول
  

 المتزوجات النساء عدد الحوامل%  العمر

15-19 15.4 35 

20-24 13.4 104 

25-29 6.1 264 

30-34 9.9 243 

35-39 2.6 325 

40-44 0.8 314 

45-49 0.1 210 

 1495 4.7  جملة
� �

  ةوالمكتمل التراكمية الخصوبة - 

 تاريخ حتى المسح شملها امرأة لكل أحياء ولدوا الذين المواليد عدد التراكمية بالخصوبة المقصود
 طفل من أقل يبلغ حيث السيدة عمر تقدم كلما يزيد المواليد عدد متوسط فإن الحال وبطبيعة. المقابلة
. سنة 49-45 لعمريةا الفئة في السيدات بين 3.4 إلى يصلو سنة، 19-15 العمرية الفئة في للسيدات
  ).19(شكل  ،مولودا 2.6 سنة 49-15 للسيدات أحياء المواليد عدد متوسط ويبلغ
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 التعليمي المستوى ارتفاع مع يتناقص أحياء المواليد عدد متوسط أن) 20 (الشكل من ويتضح
  .فأعلى جامعي تعليم على الحاصالت بين 2.1 مقابل األميات بين مولودا 3.6 بلغ إذ للمرأة،

  

 وقت المتزوجات  سنة49 – 15 العمر في السيدات أنجبتهم الذين أحياء المواليد عدد متوسط: )19( شكل

  العمر حسب الزواج لهن السابق  أو المسح
  

15 ‐ 19 20 ‐ 24 25 ‐ 29 30 ‐ 34 35 ‐ 39 40 ‐ 44 45 ‐ 49  @�Cج�Kا
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 حسب المستوى التعليمي سنة 49-15ياء للسيدات في العمر متوسط عدد المواليد أح: )20(شكل 

3.6

2.6 2.5
2.5

2.1

0
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4

أم� أسCس� ثC+�ي �1آ/� م��= م�5س_ جCم�� �3-1@

  
  



 

 31 

17.5

106.9

79.7

40.6

3.2

83.5

12.3

0

20

40

60

80

100

120

15 ‐ 19 20 ‐ 24 25 ‐ 29 30 ‐ 34 35 ‐ 39 40 ‐ 44 45 ‐ 49

 الحالية الخصوبة -

بـالبرامج  الديموجرافيـة ذات العالقـة      يعتبر مستوى الخصوبة الحالية من أهم الموضـوعات         
 أن إلـى  النتـائج  تشيرو .السكانية، والن حساب هذه المعدالت مفيد في تفهم األنماط العمرية لإلنجاب          

 للسيدة حي مولود 1.7 بعدد يقدر المسح لىع السابقة سنوات الثالث فترة خالل الكلى الخصوبة معدل
  .لهذة الفترة يوضح معدالت الخصوبة العمرية) 21(والشكل  .الواحدة
   

أن معدل الخصوبة الكلي خالل الخمس السنوات السابقة للمسح قد          ) 16(كما يوضح الجدول رقم     
  . مولود حي لكل إمرأة2بلغ 
   

  نوات السابقة على المسحمعدالت الخصوبة العمرية للثالث س: )21(شكل 

  

 امرأة، معدل الخصوبة الكلية لكل 1000لكل ) ASFR(معدالت الخصوبة التفصيلية العمرية : )16(جدول 

  الل السنوات الخمس السابقة للمسحامرأة، خ

��ت ا�������  &%"ة/ ا���"!ت � � ا��  ا�

15 – 19 19.3 

20 – 24 104.8 

25 – 29 109.3 

30 – 34 101.8 

35 – 39 50.6 

40 – 44 21.0 

45 – 49 2.6 

TFR  2.0 

TFR 15 – 45 2.0 
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 استخدام وسائل تنظيم األسرة 6-2

في الفئة  من النساء المتزوجات والسابق لهن الزواج%65ن حوالى أظهرت نتائج المسح أ
 لهن قد سبق% 50وأن حوالى   من وسائل تنظيم األسرةأيقد سبق لهن استخدام  سنة 49-15العمرية 
  .ى وسيلة حديثةأاستخدام 

  
استحدام اى وسيلة لتنظيم   سبق لهنالالتى  والسابق لهن الزواجنسبة النساء المتزوجات: )17(جدول 

  ى وسيلة حديثة حسب العمر والمستوى التعليمىاألسرة أو أ
    

  ا�(,�ئ* ا��()�رة
إ&)("ام أي /.-� 

  و&�4%
/.-� إ&)("ام أي 

  و&�4% 7"��6
;"د ا�9.�ء 

  ��)>و��تا

15-19 3.7 1.0 35 

20-24 43.6 24.0 107 

25-29 51.9 30.5 280 

30-34 61.0 47.2 270 

35-39 72.2 55.3 347 

40-44 76.6 67.3 359 

  ا����

45-49 77.0 63.3 251 

 111 57.4 71.5  أم�

 981 50.4 64.5 أ&�&�

 182 48.0 69.3 ث�/?ي

A&?(م "B142 50.5 65.1 م� 

أ;�BC D4دة 
 �B%4; E4,7

  ا���أة

D4;FG 233 48.9 62.8  ��م�� 

 1648 50.4 65.3 ا������

  
ان هذة النسبة ترتفع مع تقدم عمر السيدة حتى تصل اقـصاها بـين    ) 17(ويوضح الجدول رقم    
بينما بلغـت هـذة النـسبة    %77 سنة بالنسبة ألي وسيلة حيث تبلغ 49-45السيدات فى الفئة العمرية     

ولم يظهر الجـدول اى     .  سنة   44-40 حديثة بين النساء فى الفئة العمرية        ةألى وسيل %) 67( اقصاها
  . أثر للتعليم على نسب االستخدام السابق

  
 المتزوجات السيدات بين بلغت األسرة تنظيم لوسائل الحالي االستخدام نسبة أن إلى النتائج تشيرو
 حديثـة  وسـائل  منهن% 34.1 يستخدم حيثب% 57.3 سنة 49 – 15 عمر في حوامل غير و حاليا
  .)18 (الجدول في موضح هو كما تقليدية وسائل يستخدمن% 23.2و
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 الالتي  سنة49 – 15 عمر في حوامل غير و المسح وقت المتزوجات سيداتالتوزيع النسبى لل: )18( جدول

  وقت المسح األسرة لتنظيم وسائل حاليا يستخدمن
   
 % االستخدام الحالي

 34.1 حديثةوسيلة 

 11.6 حبوب

 18.3 لولب

 0.4 حقن

  1.7 واقي ذكري

 0.1 المرهم أو الكريم الموضعي

  2.0 تعقيم أنثوي

 23.2 وسيلة تقليدية

 1.0 إطالة فترة الرضاعة 

  8.5 فترة األمان

 13.5 العزل

 0.1 أخرى

  57.3 يستخدمن أي وسيلة

 1424   سنة)49 –15(عمر إجمالي عدد السيدات المتزوجات غير الحوامل في 

  
% 18.3 استخدامه نسبة بلغت حيث ،اللولب هو انتشارا الحديثة الوسائل أكثر أن الجدول ويبين

  .%11.6 استخدام بنسبة الحبوب يليه
  

 سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن 49 – 15التوزيع النسبي للسيدات في عمر ): 22(شكل 

  على استخدام وسائل تنظيم األسرة موافقة الزوجينالزواج حسب 

   
       موافقة االزواج                                                      موافقة الزوجات              



 

 34 

 وقت المسح او يالحظ ان هناك رغبة كبيرة لدى السيدات المتزوجات) 22(ومن الشكل رقم 
من %76 سنة الستخدام وسائل تنظيم االسرة حيث ان حوالى 49-15السابق لهن الزواج فى عمر

  .هؤالء النساء ابديهن رغبتهن فى استخدام وسائل تنظيم االسرة وهى نسبة مرتفعة
  

 يستخدمن وسائل تنظيم األسرة الالتى سنة المتزوجات و49-15توزيع السيدات فى عمر ):23(شكل 
  سب مصدر الحصول على الوسيلةح

  

م�C�-/@eF5دة 
?Cص�, %1.20

ص�=���, %25.60

 ��C-ر Pآ�م
ام�م�, %27

C? 6�*fص, 
38.70%

ا?�ى, %0.30

  
  

ويالحظ دور  الوسيلة على الحصول مكان حسب المستخدمات توزيع) 23 (الشكل يوضح
من % 39الطبيب الخاص كمصدر رئيسي للحصول على وسائل تنظيم األسرة حيث يعتمد حوالي

 مركز أو األمومة رعاية مركز ، يليهالسيدات على الطبيب الخاص كمصدر للحصول على الوسيلة
، بينما يالحظ تدني االعتماد على المستشفيات العامة لحصول السيدات على %27 بنسبة آخر صحي

  .فقط% 3 حوالي عليهاوسائل تنظيم األسرة، حيث تعتمد 
  

 ىعل الباقين المواليد عدد زاد كلما  تقلاألطفال من مزيد إنجاب في الرغبة نسبةكما تالحظ أن 
   ).24(الشكل في موضح هو كما للسيدة، الحياة قيد
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 في يرغبن الالتي المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 العمر في العراقيات السيدات نسبة: )24( شكل

  الحياة قيد على الباقين أطفالهن عدد حسب األطفال من المزيد إنجاب
 

K ��ج= 2 ‐ 1 4 ‐ 3 + 5 ج��3
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   استخدام وسائل تنظيم األسرةحولالقرار النهائي يملك   منالمتزوجات حسبتوزيع النساء : )25(شكل 

ا�Pوج�
7%

ا�Pو
ج

��ار م5F�ك
71%

Kت��ف
7%

  
  

  
ات وحول من هو صاحب القرار النهائى فى استخدام المرأة وسائل تنظيم األسرة فقد اكدت البيان

  .نة قرار مشتركان حوالى سبع من كل عشر نساء أ
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  الفصل السابع 
  نجابيةاإل الصحة

  

تعتبر مرحلة اإلنجاب من المراحل العمرية الهامة والحساسة التي تمر بها المرأة، حيث تتعرض 
أثناءها إلى حاالت متعاقبة من النشاط الفيزيولوجي والبدني والسيما أثناء الحمل والوالدة وهي مرحلة 

 على قطاع واسع من  وتؤثرواالقتصاديةلها انعكاسات كبيرة على األوضاع الصحية واالجتماعية 
  .السكان باإلضافة إلى تأثيرها بشكل خاص على النساء في سن اإلنجاب

  
 توفير الرعاية الصحية لألم خالل هذه المرحلة من أهم أولويات القطاع الصحي حيث ويعتبر

تمام الحمل بسالم من خالل الفحوص الدورية إتضمن الرعاية أثناء الحمل، ووصول األم والجنين إلى 
 الصحي للحامل بما يخص كافة التغيرات المتعلقة بالحمل والرضاعة باإلضافة فتركز على التثقيتي ال

 كشف الحمل عالي الخطورة وإحالته عند اللزوم لتلقي يهدف إلىإلى الفحص الطبي الشامل والذي 
يدية وسهولة الرعاية الصحية الالزمة، كذلك الرعاية أثناء الوالدة التي ترتبط بتوفر الخدمات التول

 كما ترتبط بوجود نظام إحالة فعال يضمن إحالة ،الحصول عليها ومستوى كفاءة القائمين على تقديمها
تقل أهمية عن الرعاية   الوالدة فهي الدما بع في الوقت المناسب، أما بالنسبة لمرحلة المعقدةالوالدات 

  .قبل وأثناء الوالدة النعكاساتها على صحة األم والطفل معاَ
  

وتمتاز الرعاية الصحية التي تحتاجها األمهات خالل مرحلة اإلنجاب بتأثرها بالمعتقدات السائدة 
  .والخلفية الثقافية واالجتماعية للمجتمع باإلضافة إلى تأثرها بالعوامل االقتصادية

  
 حول الرعاية  لألسر العراقيةوقد قام المسح السوري لصحة األسرة بتوجيه أسئلة متنوعة

  السابقة للمسح وفيما يليالخمس حصل لديهن والدة حية خالل السنوات الالتىة لألمهات الصحي
  .عرض الهم النتائج التى انتهى اليها المسح فى هذا المجال

  

  الحمل أثناء الرعاية 7-1

 لدى المسح على السابقة الخمس السنوات خالل األخير حملهن تابعن الالتي السيدات نسبة تبلغ
 كلما تقل مؤهل شخص لدى حملهن تابعن الالتي السيدات نسبة أن تالحظ وقد ،%96.2 مؤهل شخص
 المتابعة نسبة تبلغ اثنين أو مولود لديهن لالتي فبالنسبة للسيدة، الحياة قيد على الباقين األطفال عدد زاد

  .الحياة قيد على أكثر أو أطفال 5 لديها كان إذا% 90.6 حتى تنخفض بينما% 97.5
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 والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 –15 عمر في السيدات نسبة: )19( جدول

 األطفال وعدد الحمل أثناء المتابعة حسب المسح على السابقة الخمس السنوات خالل حياً مولوداً نجبنأ

  الحياة قيد على الباقين

 على الباقين األطفال عدد
 الحياة قيد

 قابلة طبيب يتابعن لم
 مولدة
 مدربة

 تلقين من% 
 كادر من رعاية

 مؤهل

 السيدات عدد

1-2 2.4 97.0 0.5 0.1 97.5 311 

3-4 4.4 95.6 .0 0.1 95.6 230 

5+ 9.4 81.1 9.5 0.0 90.6 51 

 592 96.2 0.0 1.1 95.1 3.8  جملة

� �

 على قةالساب سنوات الخمس خالل أنجبن الالتي  سنة49 – 15 عمر في السيدات توزيع: )26( شكل

  المتابعة مكان حسب الحمل وتابعن المسح

م�آP ص�@ -Cم, 

9.20%

م�C- @eF5م, 

16.90%

م�C? @eF5ص, 

3.30%

C? 6�*fص, 

69.10%

ا��.Pل, %0.30 أ?�ى, %1.30

  
      

 وتذهب خاص طبيب عند  تابعن حملهنعشر كل بين من سيدات سبعأن ) 26 (الشكل يوضحو 
  .الرعاية لتلقي العام للمستشفى منهن% 16.9

  
هناك نسبة عالية من أن ) 27( الشكل يظهرتم إجراؤها أثناء الحمل وعن الفحوصات التي 

منهن قياس ضغط الدم يليه % 95السيدات قد قمن بإجراء العديد من الفحوصات حيث أجرت حوالي 
، في حين كان %83.8، ثم الموجات فوق الصوتية بنسبة %94قياس حجم الجنين حيث بلغ حوالي 

  %.63.4اإلصغاء إلى الجنين هو اقل نسبة مقارنة بالفحوصات األخرى، حيث بلغ حوالي 
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 سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49 –15السيدات في عمر نسبة : )27(شكل 

 مع كادر مؤهل حسب  وتابعن الحملأنجبن مولوداً حياً خالل السنوات الخمس السابقة على المسح

   جراؤهاإالفحوصات التي تم 

��Cس qn_ ا�=م ��Cس ا��زن ا���جCت ��ق
ا�	�ت��

ت��3$ ا�=م ت��3$ ا�*�ل اTصCqء إ�@
ا��.�2

94.8 94.1
83.8

76.7
74.9

63.4
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 صحي عرض من عانين من نسبة بلغت الحمل، أثناء الصحية األعراض وأ المشكالت وحول
من الحوامل عانين من % 11 أن )28( الشكليبين و .%22.8 الحمل فترة أثناء األقل على واحد

تشنجات ليست من % 5.3 في الوجه والجسم وتورممن % 7عانين ألم أعلى البطن و % 9.5الصداع و
  .عن حمىناتجة 
  

 سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49 – 15السيدات في عمر  نسبة: )28(كل ش

عانين من بعض األعراض أثناء الحمل حسب و الل السنوات الخمس السابقة على المسحخ مولوداً حياً أنجبن

  العرض

ص=اع &=�= 

وم��5� 

$errأس =�=& Dأ�

2i*ا�

ت.ze سrr��: أو

 ��-

Qت�رم �� ا��ج

واص�C: وارج$

��d $%F� م�C5د 

 Lr��� تC�.Fت

+Cج�� -2 ح�@

11
9.5

8.6
7

5.3
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   عدد مرات الكشف الطبي اثناء الحمل-

  جودهمرات الكشف الطبي أثناء الحمل في أنها تعتبر مؤشراً هاماً من مؤشراتتكمن أهمية عدد 
  . قمن بأربع زيارات وأكثر%74حوالى وقد أظهرت النتائج أن . الرعاية الصحية لألمهات أثناء الحمل

   
 واإلجتماعية لها تأثيرا على عدد مرات تلقي النساء النتائج أن المتغيرات الديمغرافيةوتظهر 

ية أثناء الحمل، فقد تبين أنه كلما قل عدد المواليد زاد عدد مرات المتابعة، كما أن زيادة عدد الرعا
المواليد في األسرة يؤدي الى انخفاض عدد مرات الكشف أثناء الحمل، وأنه كلما ارتفع المستوى 

   . التعليمي زاد عدد مرات المتابعة
  

متوسط  بن مولود خالل الخمس السنوات االخيرة حسبتوزيع النساء المتزوجات والالتي أنج: )29(كل ش

  بعض الخصائص المختارةتلقيهن الرعاية أثناء الحمل و  مراتعدد

  

6.3
5.6 5.2

4.7
6 6 5.3
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  الوالدة أثناء الرعاية 7-2

 أو مستـشفى  فـي  غالبيتها وكانت% 95.3 صحية مؤسسات في تمت التي الوالدات نسبة بلغت
من حاالت  % 49 ولد حيث الوالدة، مكان حسب السيدات توزيع) 30 (لشكلا يوضح ،حكومية مصحة

 أو المستـشفى  إلـى % 43 حـوالي  ذهب بينما خاصة مصحة أو مستشفى في تقريباًالوالدة االخيرة   
  .للوالدة الحكومية المصحة
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 مسحال على السابقة سنوات الخمس خالل أنجبن الالتي  سنة49-15عمر في السيدات توزيع: )30( شكل
  الوالدة مكان حسب

ا��.Pل

4%

م�eF5@/م	�� 
ح%�م��

43%

م�آP ص�@ ح%�م@

2%

م�eF5@ /م	�� 
?Cص

48%

-�Cدة C? 6�*fص

2%

أ?�ى

1%

  
  
   الوالدة بعد الرعاية 7-3

 أنجبن الالتي سنة 49–15 عمر في السيدات بين الوالدة بعد الرعاية نسبةتالحظ انخفاض 
 بالنسبة للسيدات أما %.25حوالي  بلغت حيث المسح، على السابقة سنوات الخمس خالل حيا مولودا

انخفضت نسبة  األطفالالحظ أنه كلما زاد عدد قد ت فاألطفالرعاية بعد الوالدة حسب عدد الالتي تلقين 
 من بدءا تراجعا حادا في المتابعة  إلى حدوث)31( الشكل يشير، حيث المتابعة الصحية بعد الوالدة

  .فى حالة المولود األول والثانى% 33.4 مقابل% 7.5 بنسبة فأكثرالمولود الخامس 
  

 سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49 – 15في عمر  نسبة السيدات :)31( شكل

 الالتي تلقين رعاية بعد الوالدة حسب عدد  مولوداً حياً خالل السنوات الخمس السابقة على المسحأنجبن

   الباقين على قيد الحياةاألطفال

1‐2 3 ‐ 4 5+ ج��3
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م�C- @eF5م

6%
م�آP ص�� -Cم

3%

م�C? @eF5ص

4%

C? 6�*fص

86%

ا��.Pل

1%

بنسبة   أغلب النساء يترددن على الطبيب الخاص للمتابعة الصحيةأن) 32(الشكل ويبين 
  .للمستشفيات او المراكز الصحية% 13مقابل حوالى ، 86.7%

  
 سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج 49 – 15في عمر التوزيع النسبي للسيدات : )32( شكل

 والالتي تلقين رعاية بعد الوالدة حسب بقة على المسحوالالتي أنجبن مولوداً حياً خالل السنوات الخمس السا

  مكان المتابعة

  

  

  

  

  

  
  
  

   خالل فترة النفاسالمشكالت الصحية 

تزوجات أو الالتي  سنة الم49-15لسيدات في الفئة العمرية  من ا%15 حواليبينت النتائج أن 
 ،)الوالدة بعد األولى ابيعأس الستة (النفاس فترة خالل صحية مشكالت من عانينقد  سبق لهن الزواج

 عند ألم من% 11.1و النفاس، فترة أثناء حمى مع الثديين في وألم انتفاخ من% 10.8 عانى حيث
  .حرقة/ حمى مع التبول

  
 والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة: )33( شكل

  ل فترة النفاسخالاألعراض/ األمراض بعض من يعانين
  

ا���Cfن Dح�ط ا��bس سz3 ا�*�ل أ�D وح��Cن -.=
ا�5*�ل

إ��ازات م�*��3 حCدة
�d� م����1

1

2.8 3.3

11.1

8.7

0

2

4

6

8

10

12

� �



 

 43 

  المشكالت الصحية المتعلقة بالدورة الشهرية خالل الثالث شهور األخيرة -

من النساء قد عانين من عدم إنتظام الدورة الشهرية خالل الشهور الثالثة  %9.3قد تالحظ أن 
  .ة خالل نفس الفترةحادة عند الدورقد شعرن باالم % 4.8السابقة على المسح كما أن 

  
    المعتادمكان تلقي الرعاية الصحية -

 يتجهن% 54 حوالي فإن الصحية الرعاية لتلقي المعتاد المكان حسب السيدات توزيع عن أما
  .)34 (شكل  كما فىعام صحي مركز إلى يذهبن% 22 حوالي مقابل الخاص، الطبيب نحو

  
 المعتاد المكان حسب الزواج لهن السابق أو لمتزوجاتا  سنة49 – 15 عمر في السيدات توزيع: )34( شكل

  الصحية الرعاية لتلقي

م�C- @eF5م
10%

م�آP ص�@ -Cم
22%

م�C? @eF5ص
2%

C? 6�*fص
55%

ا��.Pل
1%

أ?�ى
6%

�d� مC5آ=ة
4%

  
� �

كما تم سؤال المبحوثات عن العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الـصحية، وكـان                
   ).35(المانع الرئيسي هو عدم القدرة على دفع التكاليف المالية االزمة كما فى شكل 
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 حسب الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة: )35( شكل

  الصحية الرعاية تلقيهن دون تحول التي العوائق بعض

ا��	�ل -3@
اTذن �M3هCب

م���� إ�@ أ�2
تMه6

ا�l3b م2 -=م
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  جنسيا المنقولة األمراض -

 األمور من منها والوقاية بها اإلصابة تجنب وكيفية جنسيا المنقولة باألمراض المعرفة تعتبر  
لذا تضمن المسح معلومات عن معرفة النساء المتزوجات أو  ،اإلنجابية لسالمة الصحة الضرورية
 وتشير .بمعظم األمراض المنقولة جنسياسنة  49-15 بق لهن الزواج  من الفئة العمريةالالتي س
 الزواج لهن سبق أو وجاتومتز سنة 49–15 عمر في السيدات من% 89 حوالي أن إلى النتائج
 األخرى مثل الفطور باألمراض في حين تنخفض تدريجيا على التوالي المعرفة االيدز، يعرفن

  ).36(الشكل في موضح هو كما  والنتوءات التناسلية، وذلكوالسيالن والسفلس
  

  المرض حسب جنسياً المنقولة األمراض يعرفن الالتي سنة 49 – 15 العمر في السيدات نسبة: )36( شكل

ا�K=ز ا��ieر ا���jن z3eا�� +�5ءات ت.Cس��3
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 منه حصلن التي اإلعالمية المصادر أهم من يعتبر التلفزيون أن منهن% 98 حوالي ذكرتقد و
 األصدقاء مع الحديث منهن% 18 حوالي ذكرت حين في االيدز، حول المعلومات من قدر أكبر على

% 13 وحوالي والمجالت، رائدالج منهن% 25.3 ذكرت و بالمرض للمعرفة كمصدر واألقارب
  .)37(، شكل واألساتذة المدارس% 14.4و والكتيبات، للملصقات
  

 سنة المتزوجات وقت المسح أو السابق لهن الزواج والالتي 49 – 15في عمر نسبة السيدات : )37( شكل

  سمعن عن االيدز حسب مصدر معرفتهن به
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من ن االتصال الجنسى غير اآلأالغالبية العظمى من المبحوثات يعتقدن ن  أ)38(ويظهر شكل 

 .و استحدام الحقنأيعتبر المصدر الرئيسي لنقل العدوى يلية نقل الدم 

  
 والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة: )38( شكل

  يدزباإل لإلصابة معينة رقط بوجود اعتقادهن حسب االيدز عن سمعن
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 والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة: )39( شكل

  منه للوقاية معينة طرق بوجود اعتقادهن حسب االيدز عن سمعن
  

أسJ5=ام ا��Cزل ا��ا�@ ا�Mآ�ى
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من ان الممارسات الجنسية األمنة وتجنب نقل الدم غير اآل )40(ل خرى يوضح شكأومن ناحية 
  .هم طرق الوقاية من االيدزأ
   

 والالتي الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49 – 15 عمر في السيدات نسبة: )40( شكل

  مختلفة راحلم في للطفل األم من ينتقل أن الممكن من االيدز أن يعرفن والالتي االيدز عن سمعن
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ثناء الحمل وذكرت ألى الجنين إم يدز ينتقل من األن اإلأثات بمن المبحو %95عتقد حوالى تو
يدز ينتقل خالل ن اإلأمن النساء %15ثناء عملية الوالدة بينما ترى حوالى أ ينقل هن أ%62حوالى 

  .ثناء الرضاعةأالحمل والوالدة و
  
 بأن اعتقادهن حسب بااليدز الزواج لهن السابق أو المتزوجات العراقيات السيدات رفةمع عن أما
 االعتقاد ذلك على وافق فقد االيدز، بفيروس مصابا يكون أن الممكن من الصحي المظهر ذا الشخص
  . شملهن المسحالالتىمن النساء  %72 حوالي
  

 حوالي وان لاليدز، فحصا أجرين قد النساء من% 56 حوالي أن المسح نتائج بينت وقد      
  . الفحص بنتيجة أخبرن قد فحصن الالتي النساء من% 96

   
 الزواج لهن السابق أو المسح وقت المتزوجات سنة 49–15 عمر في السيدات نسبة )41(شكل

  يدزباإل المصابين ضد التمييز على يوافقن وال االيدز عن سمعن والالتي
  

��b5=ن أن ا��=رس
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zا�5=ر� �� ��5��

2��5F� 2 أن%��
?|�وات/�Cآ�� م2
&oJ م	Cب

oJ& كC.ن هCإن آ
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2�b�3 س�>Cب م2 ا��C	م
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بعض المعتقدات الخاصة بمعاملة الشخص المصاب بااليـدز حيـث يظهـر            ) 41(يبين الشكل   
% 63يعتقدن ان المدرس المصاب بااليدز ممكن ان يستمر بالتدريس وان حوالى            % 37الشكل حوالى   

  . فرد من العائلة مصاب بااليدزرعاية اى   ضرورةكدنؤي
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  الفصل الثامن

    قيد الحياة صحة األطفال وبقاؤهم على  

  
من المؤشرات الحساسة الدالة على المستوى الصحي السائد تجدر اإلشارة إلى أن صحة األطفال 

، وعلى مدى توفر  ومدى تحقق العدالة الصحية في إطار طبقات وفئات المجتمع المختلفةفي أي دولة
يئية المحيطة بهم أكثر من كثر حساسية وتأثراً بالظروف البهم األالرعاية الصحية باعتبار أن األطفال 
، كما أن أهداف األلفية الثالثة تؤكد في هدفها الرابع على ضرورة غيرهم في سائر األعمار األخرى

  .2015تخفيض المعدالت الحالية لوفيات األطفال دون سن الخامسة إلى النصف بنهاية عام 
   

معظم الدول العربية قد حققت تقدماً وتشير التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية المختلفة إلى أن 
ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بتنمية الطفل العربي خاصة في مجاالت التعليم والصحة والخدمات مع 

وهناك العديد من المشكالت والنقائص ال تزال تمثل تحديات هامة . وجود بعض التباينات بين الدول
والعمل على . تى تتحقق األهداف التي وقع االلتزام بهاعلى الجميع مواجهتها خالل السنوات القادمة ح

تحسين األحوال الصحية والتعليمية للطفل العربي على أساس المساواة وإعادة تنظيم الجهود المبذولة 
  .للقضاء على األمية مع تعزيز المشاركة وتوفير الحماية للطفل والمراهق

  
 وهي  المقيم فى سوريا العراقي بصحة الطفلويتناول هذا الفصل عرضاً ألهم القضايا المرتبطة

المسح الصحي ن واقع بيانات مالوفيات، واألمراض، والتطعيمات و ،والرضاعةالحالة التغذوية 
  .األسري

  

  الحالة التغذوية 8-1

فإذا ما كان الطفل . مما الشك فيه أن هناك عالقة وثيقة بين الحالة التغذوية للفرد ومراحل نموه
أما إذا كان نمو الطفل غير سليم . ن المرجح أنه يتمتع بصحة جيدة ويتناول غذاء كافياًينمو جيداً فم

  .فإن هذا يعنى أنه يعانى من بعض األمراض أو أنه يتناول غذاء غير كافى
  

وتقاس الحالة التغذوية لألطفال بثالثة مقاييس متعارف عليها دولياً تسمى بالمقاييس 
الوزن بالنسبة للطول نقص و) التقزم أو قصر القامة(سبة للعمر االنثربومترية وهي الطول بالن

، حيث يعتبر الطفل مصاباً بسوء تغذية حاد أو )نقص الوزن(الوزن بالنسبة للعمر ونقص و) النحافة(
 انحراف معياري عن وسيط المجتمع المعياري الموصى به من -2متوسط عندما يقل المؤشر عن 
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 انحراف -3يعتبر الطفل مصاباً بسوء تغذية حاد عندما يقل المؤشر عن  و،قبل منظمة الصحة العالمية
  .معياري عن هذا الوسيط

� �

  يةوالتغذ الحالة مؤشرات حسب الخامسة دون األطفال نسبة: )20(جدول 
  

ا�(,�ئ* 
 ا��()�رة

/J* ا�?زن 
  )م�)"ل/ �7د(

 > - 2 
ا/�Pاف 
 م�%�ري

/J* ا�?زن 
  )�7د(

 > - 3 
ا/�Pاف 
 م�%�ري

�Q �,Qم� 
  )م�)"ل/ �7د(
 /�Pاف 2 - < 

 م�%�ري

�Q �,Qم� 
  )�7د(

 /�Pاف 3 - < 
 م�%�ري

 �G�P/)�7د /
  )م�)"ل

 /�Pاف 2 - < 
 م�%�ري

 �G�P/)�7د(  
 /�Pاف 3 - < 

 م�%�ري

ز��دة �G ا�?زن 
ا�?زن ب��9.-� (

  )�S4?ل
 < +2 

ا/�Pاف 
 م�%�ري

;"د 
��لUVا 

 ا���� ب��BW?ر
0 – 35 10.0 .2 17.8 7.1 9.6 1.7 16.3 321 

36 – 47 6.2 3.7 17.8 5.8 8.4 3.7 7.3 169 
48 – 59 9.1 1.4 4.3 .8 13.6 2.9 4.8 170 

 ا�9?ع
 313 7.9 5.0 13.6 8.2 14.7 2.8 13.1 ذآ?ر
 347 13.9 2. 7.4 2.4 14.0 2. 4.9 إ/�ث
���� 8.8 1.4 14.3 5.2 10.4 2.5 11.1 660 

   
 الخامسة يعانون من نقص الـوزن الحـاد او          من االطفال دون  %9ويوضح الجدول ان حوالى     

يعانون من النحافة   % 10يعانون من قصر القامة الحاد او المتوسط وحوالى       %14المتوسط وان حوالى    
ن الـسمنة   أوتالحـظ   ،  وترتفع هذة النسبة بين الذكور عنها بين االناث كما تتفاوت حسب عمر الطفل            

االناث وبين االطفال االصغر من ثالث سنوات مقارنة         بين   بدرجة تزيد عن مثيلها     نتشر بين الذكور    ت
   .  سنوات فاكثر3باالطفال 

  
   الرضاعة الطبيعية8-2

 تـساعد   ،فبالنسبة لألم . إن البدء المبكر للرضاعة الطبيعية له فوائد عديدة لكل من األم والمولود           
 الطبيعي ويقلل مـن     الرضاعة المبكرة على إفراز الهرمون الذي يساعد على إعادة الرحم إلى وضعه           

كما أن الرضاعة الطبيعية  المبكرة هامة للطفل إذ تمكنه          .  مخاطر اإلصابة بالنزيف خالل فترة النفاس     
من الحصول على لبن السرسوب الذي يوجد في أول رضعة بعد الوالدة وهو الـذي يحتـوى علـى                   

  .ياألجسام المضادة التي يحتاجها الرضيع نظرا لعدم اكتمال جهازه المناع
    
 الـسيدات  من% 93.3 إن حيث ، بين االطفال  واسعا انتشارا منتشرة الطبيعية الرضاعة تعتبرو
 الوالدة، بعد األولى الساعة خالل منهم% 54.2 إرضاع نبدأ وقد طبيعية، رضاعة مولودهن أرضعن

  .تقريباً% 31 إلى أشهر ستة دون خالصة رضاعة لألطفال اإلرضاع نسبة بلغت كما
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نسبة األطفال دون الخامسة الذين رضعوا رضاعة طبيعية ونسبة من رضعوا خالل الساعة : )42(كل ش

  حسب النوع األولى من والدتهم
  

����*f �-Cnا ر��nر �=أو ا��j? �-Cnل ا��C-� او�@
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ذآ�ر إ+Cث  ج��3
  

  
 في مستمرون شهرا 15-12 عمر في األطفال من تقريباً% 80 أن إلىنتائج المسح  شيروت
 في المستمرين األطفال نسبة إن حيث الطفل، عمر قدمت كلما تقل الرضاعة أن إال الطبيعية، الرضاعة
 الالتي العينة نساء الطفال الرضاعة مدة وسيط بلغ وقد ،%8.6 بلغت شهرا 23-20عمر في الرضاعة
  .)21(كما فى جدول  شهرا 15 حوالي المسح على السابقة الخمس السنوات خالل حيا مولودا أنجبن

  

  الطفل وتغذية الطبيعية رضاعةبال الخاصة المؤشرات بعض: )21( جدول
  

 % المؤشر

 30.7 خالصة طبيعية رضاعة يرضعون الذين أشهر الستة دون األطفال نسبة

 55.7 غالبة طبيعية رضاعة يرضعون الذين أشهر الستة دون األطفال نسبة

 79.9 الرضاعة في المستمرين شهر 15 – 12 عمر في األطفال نسبة

 32.5 اإلرضاع زجاجة طريق عن شيء أي تناولوا لذينا العامين دون األطفال نسبة

 47.1 بالرضاعة المستمرين شهر 23 – 6 عمر في األطفال نسبة

 87.4 صلب شبه أو صلباً طعاماً يتناولون والذين بالرضاعة المستمرين شهر 23–6عمر في األطفال نسبة

  52.9  طبيعية رضاعة يرضعون ال الذين شهر 23 – 6 عمر في األطفال نسبة
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  الطفولة أمراض 8-3

 المـسح  جمـع  ولقـد . األطفال صغار بين الشائعة األمراض من التنفسي الجهاز أمراض تعتبر
 بـين  من الحياة قيد على الباقين األطفال بين التنفسي الجهاز أمراض أعراض انتشار مدى عن بيانات
  .المسح على السابقة الخمس السنوات خالل مولود آخر

    
 األسـبوعين  خـالل  رئـوي  بالتهاب  إصابتهم في يشتبه األطفال من% 2.5 أن ئجالنتا وتبين

يعانوا من ارتفـاع    %10وحوالى  اصيبوا بارتفاع فى درجة الحرارة      % 9 حوالى المسح على السابقين
  .فى درجة الحرارة مصحوب بالسعال خالل الفترة المذكورة

  
ارتفاع درجة الحرارة أو الـسعال خـالل        أما بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا ب        

األسبوعين السابقين على المسح وتلقت أمهاتهم النصيحة حسب المكان فإن الطبيب الخاص يمثل أعلى              
  . )43( شكل %58.4نسبة لتقديم المشورة وبنسبة 

  

األسبوعين نسبة األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال خالل : )43(شكل 

  .مكان تلقى النصحية او االستشارةالسابقين على المسح وتلقت أمهاتهم النصيحة حسب 
   

م�eF5@ ح%�م�/ م�آP ص��
ح%�م�

C? 6�*fص ص�=��

25.1

58.4

15.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

  
  

أما عن العالجات التي تلقوها نتيجة هذه األمراض فقد تبين أن شراب الكحة والمضاد الحيـوي                
، فيما كان العالج التقليدي هـو       %73ها  هما األكثر استخداما، حيث تجاوز استخدام     ) شراب/ كبسولة(

  .)44(م كما فى شكل األقل استخداما بين أنواع العالج المستخد
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نسبة األطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال خالل األسبوعين : )44( شكل

  السابقين على المسح وتلقوا عالجا حسب نوع العالج

-jج م.��P أو
ت�3b=ي
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  التطعيمات  8-4

) 45 (الشكل يوضح حيث ،%51.5 حوالي عليها اإلطالع تم التي التطعيم بطاقات نسبة بلغت
 لمن البطاقة من سواء الطفولة أمراض ضد تحصينهم تم والذين شهرا 23-12 عمر في األطفال نسبة
 اللقاح على حصل إذا التطعيم مستكمل الطفل ويعتبر هؤالء لغير األم تقرير من أو بطاقاتهم رؤية تم
 الحصبة ضد واحدة وجرعة الثالثي، ضد جرع وثالث األطفال، شلل ضد جرعات وثالث الدرن، ضد
  .شهر 23–12 عمر في األطفال من% 68 لحوالي التطعيمات استكمال تم وقد ،MMR أو
  

 الطفولة حسب البطاقة أو  شهر الذين تم تحصينهم ضد أمراض23 – 12نسبة األطفال في عمر ): 45(شكل

  .تقرير األم والنوع
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  )45(تابع شكل 

        MMRجرعة درن و ثالث جرعات شلل و ثالث جرعات ثالثى و جرعة حصبة أو: استكمال التحصينات *                    

  
  اإلسهاالت 8-5

 وقد شمل .األطفال صغار بين الوفاة أسباب أهم من باإلسهال اإلصابة تسببه الذي الجفاف يعتبر
 ساعة 24 انتشار اإلسهال وحدته خالل األسبوعين السابقين للمسح وكذلك خالل ىالمسح أسئلة عن مد

 السابقة الخمس السنوات خالل األطفال من% 2.3 أن وتبين السابقة بين األطفال األحياء دون الخامسة،
   .للمسح ينالسابق األسبوعين خالل بإسهال أصيبوا قد المسح على

  
   وفيات األطفال 8-6

 واألطفال مؤشراً هاماً يعكس األوضاع االقتصادية) أقل من سنة(يعتبر معدل وفيات الرضع 
وتتأثر هذه المعدالت بالعديد من العوامل الديموجرافية واالجتماعية . واالجتماعية في المجتمع

 بين مواليد الريفيات واألقل تعليماً واالقتصادية، حيث يزيد احتمال تعرض الرضع واألطفال للوفاة
 فى 23االلف مقابل حوالى فى  22 وفيات الرضع  معدل وقد بلغواألسر الفقيرة مقارنة ببقية المواليد

  .امسةخااللف لالطفال دون ال
� �
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  الفصل التاسع  
 النفسية والصحة االجتماعي التكيف  

      

 وإلقاء بهم، المحيطة الظروف بعض مع ةالعراقي األسر تكيف مدى حول أسئلة المسح تضمن
 أغلب أن المسح نتائج أظهرت وقد .منها يعانون التي النفسية المشكالت جوانب بعض على الضوء

 وبنسبة الحاجة عند الصحية الرعاية على يرون أنه بإمكانهم الحصول سوريا إلى الوافدين العراقيين
 عند ى الذهاب الى الطبيب االختصاصهمن يمكهن يرون أ%72حوالى أن  و%85 حوالي إلى تصل

  .فقط يعتقدون بامكانية تحمل تكاليف التعليم %10الحاجة وان حوالى 
  

  المقوالت بعض على يوافقون الذيناالفراد  نسبة: )46(شكل 
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 في أو العادة في سواء راضاألع بعض من يعانون الذين فأكثر سنة 15 عمر فياالفراد  نسبة: )22( جدول

  األحيان بعض

 جملة عادة أحياناً نادراً أبداً العبارات

 100.0 7.0 17.2 15.7 60.1 سبب وبدون فجأة تخاف

 100.0 7.6 14.4 14.6 63.4 الدوام على خائف بأنك تشعر

 100.0 5.5 9.3 10.4 74.9 ضعف أو دوار, إغماء إلى تتعرض

 100.0 6.7 15.3 16.7 61.2 داخلي اهتزاز أو بعصبية تحس

 100.0 6.4 14.9 16.2 62.4 القلب خفقان في وتسارع باضطراب تحس

 100.0 5.8 12.6 15.1 66.5 بإرتجاف تحس

 100.0 12.6 30.7 26.4 30.4 بالتوتر شعور ينتابك

 100.0 12.8 26.5 19.2 41.6 متكرر صداع ينتابك

 100.0 9.4 15.9 17.1 57.6  فزع أو رعب نوبات ينتابك

 100.0 9.3 20.0 18.9 51.9 هادئاً تجلس أن تستطيع ال,باإلضطراب شعور ينتابك

 100.0 10.5 20.0 17.3 52.2 والتباطؤ الطاقة بتدني شعور ينتابك

 100.0 10.9 27.7 17.6 43.8 معينة أشياء حول نفسك تلوم

 100.0 14.6 23.2 15.8 46.4 بسهولة بالبكاء تجهش

 100.0 7.1 16.5 11.8 64.5  األخـر  بالجنس  ماملإلهت فقدان

 100.0 11.4 26.0 21.5 41.1  ضعيفة للطعام تكشهي

 100.0 13.9 32.7 20.9 32.4 نائماً البقاء أو النوم في صعوبة تواجه

 100.0 20.9 31.2 17.1 30.8 المستقبل من باليأس شعور ينتابك

 100.0 22.7 37.2 18.5 21.6 بالحزن شعور ينتابك

 100.0 16.9 29.2 19.6 34.3 بالوحدة شعور ينتابك

 100.0 2.8 5.0 5.4 86.8  باالنتحار تفكير يراودك

 100.0 11.0 17.2 15.0 56.8 ومقيد مأسور بأنك شعور يراودك

 100.0 14.7 25.3 19.6 40.4 معينة أشياء حول شديد قلق ينتابك

 100.0 13.1 22.3 17.4 47.2 باألشياء اإلهتمام بفقدان شعور ينتابك

 100.0 20.1 23.8 14.8 41.3 جهد الى يحتاج شئ كل بأن شعور ينتابك

 100.0 13.1 18.4 10.6 57.9 قيمتك بإنعدام شعور ينتابك
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  .نوع وعمر ومستوي تعليم رب االسرةوجود تباين واضح حسب  )23( الجدولحويوض
  

  وفقا لرأيهم حول العالقات المشتركة داخل األسرةثر  سنة فأك15 لالفراد  التوزيع النسبي:)23( جدول
  

 الخصائص المختارة العالقات في األسرة
 اإلجمالي أخرى ضعيفة عنيفة مضطربة صداقة

 نوع رب األسرة

 2423 1.4 4.7 0.0 4.8 89.1 ذكر

 536 3.7 6.3 10. 7.7 82.1 أنثى

 عمر رب األسرة

> 20  46.2 32.9 .00 3.8 17.1 9 
20- 29 89.5 3.6 .20 3.1 3.7 204  

30- 39  91.2 4.9 .10 2.8 1.0 668 

 2079 1.8 6.0 00. 5.5 86.7   سنة فأكثر40

 المستوى التعليمي لرب األسرة

 357 4.4 6.3 10. 9.1 80.0  أميه/ أمي 

 1425 9. 5.9 00. 5.5 87.7  أساسي

 347 1.5 2.6 00. 4.4 91.5 ثانوي

 324 3.1 6.6 00. 2.3 88.0 معهد متوسط

 505 2.0 2.5 10. 4.7 90.7 جامعي فأعلى

 2959 1.8 5.0 00. 5.3 87.8 اإلجمالي
 
  
  

 ،%88 ودية أنها أغلبهم أجاب األسرة داخل األسرية للعالقات وصفهم عن المبحوثين سؤال عند
 سنة 15 سن في المبحوثين من% 60 حوالي أفاد  وقد.فاترة أو مضطربة إما أنها% 10 حوالي وذكر
 من نسبة فيما بلغت.  عادة او احياناباليأس شعور ينتابهم% 52 وأن بالحزن، شعور ينتابهم أنهم فأكثر
  %.8حوالي  باالنتحار يفكر

  
 

  ألطفالمؤشرات حماية ا

 حوالي وأن عنيفة، غير بصورة تأديبهم تم قد األطفال ثلث حوالي أن المسح نتائج أظهرت
 في األطفال من% 60 حوالي وأن. تأديبهم عند نفسي لعقاب ضونيتعر سنة 14-2 األطفال من% 55
  .تأديبهم عند جسدي أو نفسي لعقاب إما يتعرضون الذين سنة 14 – 2 عمر
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  الطفل حماية مؤشرات بعض: )24( جدول

  

  %  المؤشر

  96.3 .تسجيلهم تم الذين الخامسة دون األطفال نسبة

  31.7  .تعنيف بدون أديبهمت تم الذين سنة 14 –2 عمر في األطفال نسبة

 أثناء نفسي لعقاب تعرضوا الذين سنة 14 –2 عمر في األطفال نسبة
  .تأديبهم

55.1  

 أو نفسي لعقاب تعرضوا الذين سنة 14 –2 عمر في األطفال نسبة
  .تأديبهم أثناء جسدي

60.3  

  

طفال من األ %55ن حوالى   أو %96ان نسبة تسجيل المواليد بلغت حوالى       ) 24(ويوضح جدول 
  .ديبهم تأءثناأدون الخامسة قد تعرضوا لعقاب نفسى 
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   فى سوريا المقيمةملخص أهم النتائج حول األسر العراقية •
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  العراقية في سوريا نتائج حول األسرال أهم ملخص

  المؤشر  وصف المؤشر           
 العينة أسر خصائص. 1

 2959 ين تم مقابلتهم بنجاحإجمالي عدد األسر بالعينة الذ

 98.8 نسبة االستيفاء

 11482 عدد األفراد في األسر

 3.9 متوسط عدد أفراد األسرة

 97 ) أنثى100عدد الذكور لكل (نسبة النوع 

 18.1 نسبة األسر التي ترأسها سيدة

  : سنة15نسبة األفراد أقل من 

 29.7  الذكور-    

 28.7  اإلناث-    

 29.2 جموع الم-    

  : سنة فأكثر65نسبة األفراد 

 5.2  الذكور-    

 3.8  اإلناث-    

 4.5  المجموع-    

  : سنة فأكثر15نسبة المتزوجين بين األفراد  

 56.9  الذكور-    

 56.7  اإلناث-    

 56.8  المجموع-    

 : سنة فأكثر15نسبة األرامل بين األفراد البالغين 

 1.7 ور الذك-    

 10.1  اإلناث-    

 6.0   المجموع-    

 1:(SMAM)متوسط العمر عند الزواج األول  بالسنوات 

 31.0   الذكور-    

 26.1   اإلناث-    
                                                           

ا�>واج اVول م)?&A ;"د &9?ات ا��>وب%� ;9" 1  
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  المؤشر  وصف المؤشر           

  : سنوات فأكثر10سبة األميين بين األفراد ن

 4.5  الذكور-    

 9.7  اإلناث-    

 7.1  المجموع-    

 :من مرض مزمن واحد على األقل تم تشخيصه طبياًنسبة األفراد الذين يعانون 

 18.1  الذكور-    

 17.9  اإلناث-    

 18.0  المجموع-    

  :نسبة األفراد الذين يعانون من أي إعاقة

 7.8  الذكور-    

 4.1   اإلناث-    

 5.9   المجموع-    

 : سنة فأكثر من العمر15نسبة من يدخنون بين األفراد البالغين 

 33.8  الذكور-    

 5.8  اإلناث-    

 19.5  المجموع-    

 خصائص المسكن. 2

 88.7 نسبة األسر التي تعيش في شقة 

 93.3 نسبة األسر التي تستأجر المسكن الذي تعيش فيه

 99.2 نسبة المساكن التي أرضيتها من البالط أو األسمنت

 1.6 متوسط عدد األفراد لكل غرفة

 2.4  األفراد لكل غرفة نوم  متوسط عدد

 19.2 كمصدر مياه للشرب نسبة األفراد الذين يستعملون الشبكة العامة

 98.5 نسبة األفراد الذين يستخدمون مرحاض محسن

 99.6 نسبة األسر التي تستعمل الكهرباء كمصدر رئيسي لإلنارة

 99.4 نسبة األسر التي لديها مطبخ داخل الوحدة السكنية

 87.7 ألسر التي تتخلص من القمامة بصفة يومية نسبة ا
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  المؤشر  وصف المؤشر           
  خصائص سيدات العينة-أ

 1648 عدد السيدات الالتي استوفي لهن استبيان الصحة اإلنجابية

 95.2 نسبة االستيفاء

 5.9 نسبة السيدات األميات 

 10.9 نسبة من يقرأن الصحف أو المجالت يوميا 

 93.8 نسبة من تشاهدن التلفزيون يوميا

 12.3 نسبة من تستمعن إلى الراديو يوميا

 17.9 نسبة من يستخدمن الحاسب اآللي

 14.8 نسبة من يستخدمن االنترنت

  الزواج-ب

  : نسب السيدات حسب الحالة االجتماعية

 90.7  متزوجة -   

 6.0  أرملة-   

 2.1  مطلقة-   

 6.1 المتزوجات متوسط فارق العمر بين الزوجين بالسنوات بين السيدات 

 3.9 نسبة السيدات المتزوجات حاليا من أزواج متعددي الزوجات 

 21.2 نسبة السيدات المتزوجات حاليا من أقارب 

  الخصوبة-ج

 1.7 معدل الخصوبة الكلي خالل الثالث سنوات السابقة للمسح

 2.6  سنة49-15وسط عدد المواليد أحياء للسيدات مت

 3.4  سنة49-45حياء للسيدات في فئة العمر متوسط عدد المواليد أ

  تنظيم األسرة وتفضيالت اإلنجاب-د

 :الالتي يستعملن وسائل تنظيم األسرة) غير الحوامل(نسبة السيدات المتزوجات 

 57.3  أي وسيلة-   

 34.1  أي وسيلة حديثة-   

 3.2 متوسط عدد األطفال المرغوب فيه

 3.7 يه لالبنةمتوسط عدد األطفال المرغوب ف



 

 

 64 

  المؤشر  وصف المؤشر           
 )خالل الخمس سنوات السابقة على المسح( رعاية األمومة -هـ

 96.2 نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية أثناء الحمل

 5.7 متوسط عدد مرات الكشف أثناء الحمل بين الالتي حصلن على رعاية

 77.5 نسبة األمهات الالتي تناولن أقراص أو مشروب الحديد أثناء الحمل كمقويات

 22.8 نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل

 95.3 نسبة األمهات الالتي وضعن في مؤسسة صحية

 18.1 نسبة األمهات الالتي عانين من أي أعراض أثناء الوالدة

نسبة من استدعين الطبيب أو كن في المؤسسة الصحية بسبب األعراض، من بين 
 راضالالتي عانين من األع

96.6 

 25.3 )أثناء فترة النفاس(نسبة األمهات الالتي حصلن على رعاية بعد الوالدة 

 15.2 )أثناء فترة النفاس(نسبة األمهات الالتي عانين من أي مضاعفات بعد الوالدة 

   الصحة اإلنجابية-ز

 2.8 نسبة السيدات الالتي عانين من أعراض تدل على سقوط الرحم

 74.3 لطبيب من بين الالتي عانين من أعراض تدل على سقوط الرحمنسبة من راجعن ا

 3.3 نسبة السيدات الالتي عانين من عدم التحكم في البول

 89.3 نسبة من راجعن الطبيب من بين الالتي عانين من عدم التحكم في البول

 11.1 نسبة السيدات الالتي عانين من أعراض تدل على التهاب في مجرى البول

 8.7 بة السيدات الالتي عانين من أعراض تدل على التهاب في عنق الرحمنس

 68.3 نسبة من راجعن الطبيب من بين الالتي عانين من أعراض تدل على أي التهاب

 32.5 نسبة من يذهبن عادة إلى مؤسسة صحية عامة لتلقي رعاية صحية عند الحاجة

 55.8 تلقي الرعاية الصحية عند الحاجةل نسبة من يذهبن عادة إلى طبيب أو عيادة خاصة

   األمراض المنقولة جنسيا-ح

 88.7 نسبة السيدات الالتي سمعن عن االيدز

 97.8 نسبة من سمعن عن االيدز من خالل التلفزيون من بين الالتي تعرفن المرض 

 :نسبة الالتي يعرفن طرقا مختلفة النتقال االيدز من بين الالتي سمعن عنه

 99.3 ن طريق االتصال الجنسي غير اآلمن ع-   

 95.8  عن طريق نقل الدم-

 :نسبة من يعرفن طرقا مختلفة للوقاية من االيدز من بين الالتي سمعن عنه
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  المؤشر  وصف المؤشر           

 99.3  الممارسة الجنسية اآلمنة-   

 81.5  استخدام العازل الواقي الذكري-   

 :لسابقة للمسح صحة األطفال آلخر مولود حي خالل السنوات الخمس ا-ك

 93.3 نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعيا

 54.2 نسبة الذين تم إرضاعهم خالل الساعة األولى من العمر

 15.1 )بالشهور(وسيط مدة الرضاعة الطبيعية 

 8.9 نسبة األطفال الذين أصيبوا بالحرارة خالل األسبوعين السابقين على المسح

 8.1  بالسعال خالل األسبوعين السابقين على المسحنسبة األطفال الذين أصيبوا

 2.3 نسبة اإلصابة باإلسهال خالل األسبوعين السابقين على المسح

نسبة األطفال المشتبه في إصابتهم بااللتهاب الرئوي خالل األسبوعين السابقين علـى            
 المسح

2.5 

 : شهر23 – 12نسبة األطفال في عمر 

 95.5 الذين لديهم بطاقات لقاحات −

 51.5 الذين تمت رؤية بطاقاتهم −

  :الذين تم تحصينهم باللقاحات حسب البطاقة أو األم −

o BCG   97.3 

o 88.4 جرعة أولى: الثالثي 

o 85.7 جرعة ثانية: الثالثي 

o 85.5 جرعة ثالثة: الثالثي 

o 89.1 جرعة أولى: الشلل 

o 84.5 جرعة ثانية: الشلل 

o 82.6 الجرعة الثالثة من الشلل 

o بة أو الحصMMR 74.0 

o 67.6 استكملوا التطعيم 

 :  نسبة األطفال دون الخامسة المصابين بـ-   

o 14.4 قصر القامة 

o 10.3 النحافة 

o 8.8 نقص الوزن 
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  المؤشر  وصف المؤشر           

 21.7   معدل وفيات الرضع دون السنة-    

 22.7   معدل وفيات األطفال دون الخامسة-    

 التكيف االجتماعي والنفسي للعراقيين. ل

 95.2 ة األسر المسجلة لدى مفوضية األمم المتحدة لالجئيننسب

 80.9 نسبة األسر التي حضر جميع أفرادها إلى سوريا

 27.0 نسبة األسر التي تعتمد على العمل كمصدر رئيسي للدخل

 22.0 نسبة األسر التي تعتمد على الحواالت المالية من العراق كمصدر رئيسي للدخل

مد على المساعدات اإلنسانية من المنظمات والجمعيات كمصدر نسبة األسر التي تعت
 رئيسي للدخل

17.6 

 84.9  يمكن للعراقيين الحصول على الرعاية الصحية عند الحاجةنسبة األسر التي تعتقد أنه 

يمكن للعراقيين الوصول إلى األطباء االختصاصين عند نسبة األسر التي تعتقد أنه 
 الحاجة

72.3 

ال توجد مشكلة في استيعاب الطلبة العراقيين للمناهج  التي تعتقد أنه نسبة األسر
 السورية

54.4 

ليس هناك مشكلة في تسجيل األبناء العراقيين في نسبة األسر التي تعتقد أنه 
 المؤسسات التعليمية قبل الجامعية

47.8 

 42.8 يمكن للعراقيين تحمل نفقات المعيشةنسبة األسر التي تعتقد أنه 

 87.8 سبة األسر التي تعتقد أن العالقات داخلها وديةن

 : سنة فأكثر الذين في العادة أو في بعض األحيان15نسبة األفراد العراقيين في عمر 

 59.9  ينتابهم شعور بالحزن -

 52.0 ينتابهم شعور باليأس من المستقبل -

 46.6 يعانون من صعوبة في النوم أو البقاء نائماً -

 46.0 ةيشعرون بالوحد -

 43.3 يشعرون بتوتر -

 43.9 ينتابهم شعور بأن كل شيء يحتاج إلى جهد -
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  استبيانات المسح
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  المكتب المركزي لإلحصاء
  أبو رمانة، دمشق، سوريا 

  + /963-11-3335832   /+963-11-3335831   /+963-11-3335830  :تليفون

  /+963 -11-3322292: فاكس  + /3335833-11-963

 www.cbssyr.org  :الموقع االلكتروني

  cbssyr@yahoo.com  :البريد االلكتروني

   

  
  المشروع العربي لصحة األسرة

  11211أ، شارع طه حسين، الزمالك، القاهرة، مصر، 22

  )00202 (27383634: فاكس/ ت    /27351929 (00202)  ) /00202 (27354306  :تليفون

 www.papfam.org  :الموقع االلكتروني

  papfaminfo@papfam.org  :1البريد االلكتروني 

  Familyhealth.unit@las.int  :2البريد االلكتروني 
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 جامعة الدول العربية المشروع العربي لصحة األسرة في البالد العربية بتمويل من عدد من تنفذ* 

متحدة اإلنمائية، صندوق برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم ال:  وهي العربية والدوليةالجهات

األمم المتحدة للسكان، صندوق األوبك للتنمية، منظمة الصحة العالمية، المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية  صندوق األمم المتحدة للمرأة،،االتحاد الدولي لتنظيم األسرة، اليونيسيف

 .لغربي آسيا

 

تسيير عمل المشروع لجنة توجيهية عليا يرأسها صاحب السمو الملكي كما تشرف على تنظيم و* 

األمير طالل بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وعضوية 

معالي األمين العام لجامعة الدول العربية والمدراء التنفيذيين للمنظمات المساهمة والمجالس الوزارية 

 .بية المعنية بالصحة، الشئون االجتماعية، اإلعالم والمنظمات النوعية ذات العالقةالعر

 

يهدف المشروع إلى توفير بيانات تفصيلية ودقيقة حول صحة األسرة والصحة اإلنجابية على * 

مستوى الفرد واألسرة والمجتمع المحلي و ذلك من خالل إجراء المسح العربي لصحة األسرة وعدد من 

سات الخاصة حول اتجاهات الشباب نحو الصحة اإلنجابية ووفيات األمهات وختان اإلناث والرعاية الدرا

الصحية واالجتماعية لكبار السن ودور األزواج في الصحة اإلنجابية والحالة التغذوية لألمهات واألطفال 

 .دون السادسة ووضع ومكانة المرأة

 

خالل إصدار مجموعة من الوثائق الفنية التي تتناول وتقوم إدارة المشروع بتوثيق منهجيته من * 

الجوانب التنظيمية والتحليلية الالزمة لتصميم وإعداد وتنفيذ المسوحات الديموغرافية والصحية بصفة 

كما تنظم عددا من لقاءات الخبراء وورشات العمل . عامة والمرتبطة بصحة األسرة بصفة خاصة

نشر واسع يتضمن نشر وتوزيع هذه المطبوعات لتعظيم يذ برنامج والدورات التدريبية عالوة على تنف

 وتعزيز القدرات الوطنية والكوادر المحلية العاملة في مجال صحة األسرة والصحة  منها في دعماالستفادة

 .اإلنجابية

 


