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 موزعة جمعية )63( بسورية الخاصة االحتياجات ذوي وتأهيل برعاية تعني التي األهلية الجمعيات عدد
:التالي الشكل على السورية المحافظات على

There are a number of Syrian associations that means the care and
rehabilitation of people with special needs, (63) Association distributed on
the Syrian provinces as follows:

 أشخاصا ليكونوا وتمكينهم )الخاصة االحتياجات ذوي( المعوقين وادماج رعاية بمسألة السورية الحكومة تهتم
  :مايلي خالل من قدراتهم من يستفاد فاعلين

Syrian government cares about the issue of care and the integration of people
with disabilities (with special needs) and to enable them to be persons actors
learned from their abilities through the following



 متخصصة وطبية تعليمية دور انشاء1.
  الدماغي بالشلل بالمصابين

1. The provision of education
and the role of specialized
medical paralysis

  العمال عدد من( ٪4 نسبة تخصيص2.
 القادرين المعوقين لتشغيل )سورية في

.العمل في يرغبون الذين والمؤهلين

The allocation of 4% (from the
number of employees in Syria)
for the operation of the disabled
who are able who want to work

 2004 لعام 34 رقم القانون اصدار  .3
اإلعاقة ذوي باألشخاص المتعلق

The issuance of Law No. 34 of
2004 on persons with
disabilities

 لذوي خاصة هوية بطاقات إصدار .4
 من لتمكينهم الخاصة االحتياجات

 والمزايا االمتيازات على الحصول
  النقدية

Issuing special identity cards for
the disabled to enable them to
get concessions and cash
benefits



 الجسدية االعاقة ذوي األطفال قبول   .5
المجانية الحكومية المدارس ضمن

Acceptance of children with physical
disabilities within the free public schools

 الذين لألشخاص  ادارية تراخيص منح .6
 لممارسة جسدية إعاقات من يعانون
 مخازن في االستهالكية المواد بيع مهنة

 في الموزعة )أكشاك( الصغيرة الحديد
 الجمهورية محافظات في مختلفة أماكن

السورية

Granting administrative licenses for
people who suffer from physical
disabilities to pursue a career in the
sale of consumer goods in small iron
stores distributed in different places in
the provinces of the Syrian Republic

 وبناء المجتمع توعية حمالت تنظيم .7
 عن المبكر الكشف مجال في القدرات

 والتأهيل والعالج واإلعاقات األمراض
والوقاية والمعلومات

Organizing community awareness
campaigns and capacity building in the
field of early detection of diseases,
disabilities, treatment and rehabilitation,
information and prevention

 باليوم احتفاله العالم سورية تشارك كما  .8
 كانون من الثالث في للمعوقين العالمي
. عام كل من األول

Syria also involved the world celebrated
the International Day of Disabled
Persons on the third of December of
each year.



Data Resources/ مصادر البيانات 

Generalوالمساكن للسكان العام التعداد� Census /

�دا����  )�� %�-�ذه %م ا�ذي وا�#) !ن �()! ن ا�$ م ا�%$داد #�ذ ! �ت ا

1981/The beginning was with the General

Census 1981

General /1994 تعداد� Census 1994

General / اآلن حتى تنفيذه تم تعداد آخر وهو 2004 تعداد�

Census 2004 (It is the last census in Syria so far)



Other/ا<=رى وا:9%# ��8 ا�)! ��� ا�#)وح� Surveys

demographic

.1B(#�Health / ا<)ري ا�CDE ا Survey of households/

.2B(#�/ / ا<Iراض #%$دد ا�$�Gودي ا Multiple Indicator

Cluster Survey (MICS)

 / ا�= �E ا:D%� 9 ت �ذوي ا�#$��� ا�#را!ز CO اNدار�� ا�)M9ت�

Administrative Registry

�B(# وةT ل#$�Labor / ا survey



 TOTAL OF Disability/ عدد األفراد المعاقين حسب الجنس 
2007** 2004*  

179144 102677 M/ ذكر
99855 66666 F/ أنثى 
278999 169343 T/ المجموع 

MICS/ مسح المتعدد األغراض **  Census /  تعداد*
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Disability By Type OF Body(functions &Structures),Impairments & Sex in 
2007*

توزع المعاقين حسب النوع والجنس M/ ذكر  F/ أنثى  Total
BADY/ جسدية  82809 38910 121719

SEE/ بصرية   20192 9938 30130

HEAR/ سمعية   8450 5360 13809

SPEAK/ نطقية   10542 6854 17396

Mind/ عقلية   34756 23640 58396

physiology 4944/ نفسية   2272 7216

Multiple 17451/ متعددة   12534 29985

NOT STATED/ غير مبين  - 347 347

Total 179144 99855 278999

MICS/ مسح المتعدد األغراض * 



Syrian Disability ( 15 Years Of Age & Over ) By Type
Of  Educational Status & Sex in 2007

حسب الحالة التعليمية المعاقين   M/ذكر F /أنثى  Total
ILLITERATE/ أمي   58571 45060 103631

LITERATE/ ملم   22123 8831 30954
PRIMARY/ ابتدائية    36912 11276 48188

INTERMEDIATE/ اعدادية   13734 4611 18345
SECONDARY/ ثانوية   5343 1613 6956

VOCATIONAL/ معهد متوسط   1288 1133 2420
UNIVERSITY/جامعية  اجازة 

GRADUATE 637 649 1286
MASTER DEGREE/ ماجستير   179 - 179

Total 138786 73173 211959

MICS/ مسح المتعدد األغراض * 



Distribution Disabilities By The Relationship Labor Force & 
sex (aged 15 years and over) in 2007

ذكر/M العالقة بقوة العملحسب  المعاقين   F /أنثى  Total

Operated/  مشتغل 33129 2937 36066

Loafers who has worked
متعطل سبق له العمل 2042 152 2194

Loafers never work
متعطل لم يسبق له العمل 2656 1660 4316

Outside the labor force
قوة العملخارج  100958 68425 169383

Total 138786 73173 211959
MICS/ مسح المتعدد األغراض * 



Distribution Disabilities Operated By The Occupations & sex (aged 15 years and 
over) in 2007

ذكر    المشتغلين حسب المهنة والجنس توزع المعاقين أنثى Total

Managers /   األعمال وادارةالعامة  االدارةفي المديرون 152 - 152

 واالنسانيةاالختصاصيون في المجاالت العلمية والفنية 
Specialists in the scientific, technical and 
humanitarian fields 171  - 171

technical's 660/ واالنسانيةفي المجاالت العلمية والفنية الفنيون   152 813

Clerical Occupations/ الكتابية المهن  2496 726 3222

sales/ البيع مهن   5993 152 6146

Services 3895/مهن الخدمات   303 4197

والصيدمهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور 
 Occupations agriculture 7683 1301 8984

مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية  
    industrial chemical  and food 4000 303 4303

الهندسية األساسية المساعدة المهن 
engineering professions 8078 - 8078

Total 33129 2937 36066



اآلفاق المستقبلية لبيانات اإلعاقة
 بين بالتعاون بالمعوقين متخصص مسح لتنفيذ منهجية وضع على حالياً  العمل يتم�

اليونيسف ومنظمة والعمل االجتماعية الشؤون ووزارة لإلحصاء المركزي المكتب

� We are currently working on the development of a

methodology for the implementation of an ad hoc survey

of persons with disabilities, with cooperation between the

Central Bureau of Statistics and the Ministry of Social

Affairs,and UNICEF
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